
 

 

Kerknieuwsbrief 14 – 21 juni 2020 
 

De kerkdiensten worden in aangepaste vorm weer opgestart. Alles is in het werk gesteld om dit zo 
veilig mogelijk te doen. Alle andere kerkelijke activiteiten zijn voorlopig nog opgeschort. Over twee 
weken ontvangt u Twalûd weer in de bus en tot die tijd is er nog deze wekelijkse kerknieuwsbrief.  
 

Meditatie: Hemelhoog is uw liefde 
 

Heel voorzichtig pakken we de draad weer op. Met een kleine groep gemeenteleden 
zijn we vanmorgen weer in de kerk bij elkaar. Na opgave, op anderhalve meter 
afstand, zonder te zingen en zonder koffie. Ja, het zal even wennen zijn. We zitten 
apart maar zijn wel samen. De Bijbel wordt weer geopend, we bidden voor de nood in 
de wereld en we horen o.a. koormuziek van medechristenen, ooit gezongen in andere 
kerkdiensten en opgenomen voor t.v. uitzendingen. Zo schuilen we samen in het licht 
van de nieuwe Paaskaars, die zonder dat wij dit jaar Pasen in de kerk hebben 
gevierd, gewoon weer brandt. Immers het licht van God gaat nooit verloren! Noch zijn 
liefde! Nee, die is hemelhoog als in onze psalm van vandaag. 
In deze liefde zijn we ook in de kerk bij elkaar, verbonden met allen die thuis zijn.  
 

Deze morgen staan we dus stil bij een psalm. En ik heb gekozen voor Psalm 57, 
omdat zoveel verschillende emoties uit het dagelijks leven daarin herkenbaar zijn.  
De spanning om dreigend onheil. Angst en het gevoel van verlorenheid, maar ook een 
zeker verlangen naar het gewone en naar rust. 
Allereerst lijkt de psalm een soort gebed om hulp. Een noodkreet tot God. Een roep 
om bevrijding. En uiteindelijk mondt het uit in een loflied.  
Ja, met harp en lier wil ik het morgenrood wekken. 
Ik wil weer zingen. Ik wil weer leven! 

 

Hoe herkenbaar is dit voor ons in deze tijd. Immers nog steeds is er die onzekerheid rond het virus, ook al lijkt het de 
goede kant op te gaan. Tenminste in ons eigen land.  
Nog steeds zijn er die vragen waar we nog geen antwoord op krijgen.  
Wat gaat er gebeuren de komende maanden en na de zomer? Komt er nog die tweede golf?  
En dat vaccin? Wat hopen we dat dat lukt!  
 

Ik vlucht tot u mijn God, horen we in de psalm en in de schaduw van uw vleugels zal ik schuilen. De dichter, wij, we 
zoeken troost. We zoeken houvast en een luisterend oor.  
De dichter, wij, we verlangen naar een moment van ontspanning te midden van alle onrust. 
En inderdaad, maar wat graag zouden we willen zingen als de dichter van de psalm.  
Ja, met harp en lier zou ik weer willen geloven in een nieuwe dag. 
Die nieuwe dag, die nije dei, Syb van der Ploeg zong er laatst nog van in één van de kerkdiensten, die deze maanden 
vanuit Franeker uitgezonden werden door Omrop Fryslân.  
It libben wie wrang, it wachtsjen te lang. Mar 't nimt in kear, zong Syb. 
Ja lang wie it kâld en tsjuster, aanst komt de dei 
fynt it ljocht syn wei, yn in nije dei. 
 

En het gekke is, de tekst van zo’n lied, of zomaar een beeld of soms maar één woord, het kan maken dat de horizon 
zich als het ware weer opent en er een nieuw perspectief geboden wordt. Ja, al zingend, biddend en roepend daagt dan 
langzamerhand ook weer een beetje licht. 
Worden we in Bijbeltaal weer opnieuw geboren, net als de psalmdichter.  
Het net aan onze voeten ontvlucht.   



Dan weten we weer: dit is het leven. Een leven met voor- én tegenspoed. Met goede én kwade dagen.  En hier hebben 
we het mee te doen. Ieder voor zich én samen, maar ook gedragen door die Ene en dát maakt sterk! 
Ja, het is een weg die mij leert met open handen te leven om te leren ontvangen wat mij onderweg gegeven wordt. 
Een woord. Een lied. Een land vol belofte. Verhalen van trouw en van liefde. 
Ja van God met mij!  
Dan is mijn hart gerust en wil ik voor u zingen en spelen, zegt de psalmdichter. 
Bij het ontwaken van die nieuwe dag. 
 

Ik wens u allen goede moed! 
ds. Geke Westra 
 

Persoonlijk gebed 
God, U die ziet in het verborgene 
en spreekt in de stilte, 
zie mij, hoor mij, zuiver mij. 
Opdat ik de duisternis niet ontloop 
en de stilte niet ontvlucht, 
maar blijf, 
daar waar U mij wilt vinden. 
Amen.  
 
uit: Uw weg – mijn weg – Sabine Nijland

 
 

Collectes op zondag 21 juni 
De diaconale collecte is vandaag bestemd voor één van de projecten van Kerk in Actie; voor 
opvang en hulp voor ontheemden in Colombia. 
Enkele jaren geleden werden in Colombia vredesakkoorden getekend tussen de regering en haar 
grootste tegenstander de FARC. Toch is er in grote delen van het land nog geen sprake van 

   vrede. Een kleine rebellengroep en ook para-militairen gaan onverminderd door met het 
(gewapend) intimideren van de bevolking. Hierdoor worden nog steeds mensen uit hun woonplaats of van hun land verjaagd. 
Zij trekken naar de stad, waar zij in de arme volkswijken belanden als in de sloppenwijken van Bogotá. 
Ongeveer vier miljoen Colombianen zijn in eigen land op de vlucht voor geweld. Met hulp van de organisatie Mencoldes 
proberen zij een nieuw bestaan op te bouwen.  
Mencoldes geeft materiële en psychosociale hulp aan ongeveer dertig tot veertig nieuwe gezinnen per maand en helpt 
vluchtelingen om een bedrijfje te beginnen als naaister, bouwvakker of monteur. Ook behartigt Mencoldes de belangen van de 
ontheemden bij de overheid en zet zich in voor de  terugkeer van de ontheemden naar hun eigen land en woonplaats. Kerk in 
Actie lobbyt bij de Nederlandse en Colombiaanse regering en internationale (vluchtelingen)organisaties voor meer aandacht 
voor de ontheemden van Bogotá. Steun dit werk. 
U kunt dit werk steunen door uw bijdrage over te maken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, 
o.v.v. Mencoldes in Colombia.  Hartelijk dank! 
 

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! 
 

Vanaf 21 juni – dus vanaf vandaag – worden de kerkdiensten weer hervat. Om deze vieringen bij 
te wonen kunt u zich aanmelden bij de scriba dhr. Harm Schreiber. Meer informatie hierover hebt 
u kunnen lezen in de brief die u thuis in uw brievenbus hebt ontvangen. 
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 
ook zij moeten worden aangemeld. Wat we vanaf 30 augustus gaan doen, zal t.z.t. via Twalûd 
bekend gemaakt worden.  

 
 
 
.  

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

 In Friesland verzorgt Omrop Fryslân deze en volgende week 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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https://www.kerkinactie.nl/kom-in-actie/reizen/50+reis-naar-colombia

