
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerknieuwsbrief 13 – 14 juni 2020 
 

Omdat de kerkdiensten en alle kerkelijke activiteiten voorlopig nog zijn opgeschort, 

ontvangt u hierbij onze wekelijkse kerknieuwsbrief. Op deze manier zijn we toch op de 

zondagmorgen even met elkaar verbonden.  

Meditatie: Ik ga waar Ik kan gaan 
n.a.v. Matteüs 9:35-10:15 
 

Bij de tekst van vanmorgen, die in het leesrooster bij de eerste zondag na Trinitatis wordt genoemd, vond ik een 
prachtig lied. En al kunnen we in deze periode niet samen zingen, het lezen van liedteksten kan gelukkig wel!   
Het komt uit de bundel Liederen & gebeden uit Iona & Glasgow en het is geschreven in de vorm van vraag en 
antwoord. Vragen afkomstig van mensen als wij en het antwoord in vers 5 wordt gegeven door Jezus. Leest u eerst de 
Bijbeltekst en dan het lied. 
 

1. O waar wil je heen gaan? En kan ik je volgen? 
En hoe overleef je? Hoe kom je ooit aan? 
Je hebt geen bepakking, geen tent en geen kleding, 
geen eten, geen drinken – hoe kun je bestaan? 
 
2. O waar wil je heen gaan? En kan ik je volgen? 
En waarom zoek jij steeds een ander gehoor? 
Je twist met de machten. Je eet met verachten. 
Je loopt met de lamme. Zo ga je maar door. 
 
3. O waar wil je heen gaan? En kan ik je volgen? 
En wat geeft je aanzien? Wat geeft je krediet? 

Geen winst uit de handel, geen vakwerk of kunde, 
geen stempel of keurmerk, geen kunstwerk of lied. 
 
4.O waar wil je heen gaan? En kan ik je volgen? 
En wat is de missie waar jij je voor geeft? 
En wat inspireert je? Wat drijft je, wat sterkt je? 
En wat is de droom toch die jouw liefde heeft? 
 
5. Ik ga waar Ik gaan kan en zoek reisgenoten. 
Maar stel me geen vragen naar heg of naar steg, 
naar leeftocht of reisdoel of wie ons wil volgen. 
Maar voeg je toch bij me: Ik leer je mijn weg. 

 
Al lezend, zing je het haast zonder de noten te kennen. Of misschien kun je het ook rappen?! 
Wat we dan tegenkomen zijn alledaagse vragen aan Jezus en dat ene eenduidige antwoord: ‘voeg je toch bij me: Ik leer 
je mijn weg.’ 
 

Vooral het vierde couplet springt er voor mij uit. Wat inspireert je? Wat drijft je? Wat sterkt je? En wat is de droom toch 
die jouw liefde heeft?  
Eigenlijk raakt dit aan de zoektocht van ieder mens naar wat leven is.  
Wat doe je en waarom? Wat is alle moeite waard? En, wat is dat toch dat we er iets van willen maken? Niet alleen voor 
onszelf maar ook voor de ander?  
Zeker in deze corona-tijd, zien we onze verantwoordelijkheid ook voor de ander. Ervaren we hoe kwetsbaar een 
mensenleven is, maar ook vooral hoe kostbaar.  
En al die maatregelen van overheidswege – hoe vervelend en beknottend soms ook – ze zijn dan ook bedoeld om niet 
alleen jezelf maar ook die ander te beschermen.  
 

Die zorg om de ander zien we ook bij Jezus. ‘Hij trok rond langs alle steden en dorpen’, lezen we aan het begin. Vanuit 
een groot gevoel van compassie. Want, zo gaat de tekst verder: ‘Toen hij de mensenmenigte zag, voelde hij medelijden 
met hen, omdat ze er uitgeput en hulpeloos uitzagen, als schapen zonder herder.’ 
 

Die uitgeputte en hulpeloze mensen herkennen we ook hier en nu, in deze tijd van pandemie en grote onzekerheid. Al 
die mensen die worstelen om het hoofd mentaal of financieel boven water te houden. Al die mensen die hunkeren naar 
contact of wakker liggen uit zorg om hun geliefden op afstand. De zieke mensen die vechten om in leven te blijven of 
weer conditie op te doen. En allen die voor hen zorgen. Elke dag opnieuw en al maandenlang.  
Wie is een herder voor wie?  



 
Stel me geen vragen, laat het lied Jezus zeggen. Want op al die vragen naar het hoe en het waarom, heb Ik ook geen 
antwoord. Maar voeg je toch bij me: Ik leer je mijn weg.  
Een weg om gewoon maar te gaan omdat deze goed is van zichzelf. Ja, een goddelijke weg. De weg van compassie, 
van liefde en trouw en vooral van samen. De route ontvouwt zich vanzelf.   
 

Ik wens u allen goede moed! 
ds. Geke Westra 
 

Gebed
Als wij bezorgd zijn, God,  
bidden wij U niet om zorgeloosheid, 
maar om vertrouwen op uw zorg voor ons; 
sta niet toe dat wij ons zorgen maken 
over zaken die er niet toe doen, 
houd de opgewektheid in ons levend 
ook als zorgen ons terneer slaan; 
laat uw naam, uw rijk, uw wil, 
ons een zorg zijn, 
maak ons zorgzaam voor elkaar. 
 

   uit Zondagswoorden – W.R. van der Zee 
 

Collectes op zondag 14 juni 
Deze zondag vraagt de diaconie uw aandacht voor een landelijke collecte van de 
Protestantse Kerk, bestemd voor ondersteuning van dorpskerken. Teruglopende 
ledenaantallen, minder financiële middelen en het moeten sluiten van de kerkdeuren 
maken het moeilijk om kerk van en voor het dorp te zijn. Binnen de 
dorpskerkenbeweging van de Protestantse Kerk helpen dorpskerken elkaar om als 
geloofsgemeenschap van betekenis te blijven voor elkaar én voor het dorp.  
De Protestantse Kerk ondersteunt dorpskerken bij het uitwisselen van ervaringen en 
organiseert regiobijeenkomsten rond kerk- en leefbaarheidsvraagstukken.  

Met uw bijdrage steunt u dit belangrijke werk voor kleine dorpskerken. U kunt een bijdrage overmaken op NL10 ABNA 
0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. Dorpskerken 
Daarnaast is uw gift voor de instandhouding van de plaatselijke gemeente natuurlijk ook van harte welkom. Hierbij de 
twee rekeningnummers: NL28 INGB 0009 6965 09 of NL 96 RABO 0320 9800 57 t.n.v. Prot. Gemeente Hurdegaryp. 

 

 

Kerkdiensten hervatten! 
Nog een week en we gaan weer heel voorzichtig beginnen. Met maximaal 30 
personen, na opgave, zonder zingen en ook zonder koffie. Anders dan we gewend 
zijn, maar toch is er weer ruimte voor een spiritueel moment. 
In deze dienst op 21 juni willen we ook de gemeenteleden noemen die ons in deze 
laatste maanden zijn ontvallen. We leggen een gedachtenissteentje neer in het 
stiltecentrum en steken een kaarsje voor hen aan. Opnieuw een klein moment van 
gedenken. 
Helaas hebben we in de brief van 8 juni, die iedereen in de brievenbus heeft 
gekregen, verzuimd iets te vermelden over de kinderen, zowel die van Jong 
Perspectief als die van de kinderoppas. Excuus daarvoor!  

Afgesproken is dat er in elk geval tot zondag 23 augustus geen kinderoppas en geen Jong Perspectief zal zijn. Wel zal 
er elke zondag voor de kinderen een pakketje met ‘werkjes’ klaar liggen om tijdens de dienst mee bezig te kunnen zijn. 
Uiteraard zijn ook zij van harte welkom! En weet dat ook voor hen geldt: aanmelding is verplicht.  
Wat we vanaf 30 augustus gaan doen, zal via Twalûd bekend gemaakt worden.  
Tot slot: tot en met zondag 28 juni zal deze kerknieuwsbrief nog verschijnen.  

  

Kerkdiensten op televisie 
Graag verwijzen we u voor de kerkdiensten naar een paar alternatieven: 

 In Friesland verzorgt Omrop Fryslân tot eind juni elke zondag om 10.00 uur een kerkdienst vanuit de 
Martinikerk te Franeker.  

 NPO2 zendt ‘s zondags om 9.20 uur een viering uit vanuit de kapel van de dienstenorganisatie van de 
Protestantse Kerk. 

 Om 11.00 uur is er, eveneens op NPO2, de EO BEAM kerkdienst. Een speciale jongerenviering. 
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