Kerknieuwsbrief 1 - 22 maart 2020

Vierde zondag van de 40-dagentijd
Omdat de kerkdiensten en alle kerkelijke activiteiten tot nader bericht zijn
opgeschort en er in de maand april geen Twalûd verschijnt, beginnen we met
een wekelijkse kerknieuwsbrief. Op deze manier zijn we toch op de
zondagmorgen even met elkaar verbonden. We vullen deze nieuwsbrief met
een meditatie van ds. Geke Westra en eventueel vindt u nog wat algemene
informatie.
Enige praktische mededelingen
Verzending en uitschrijven
Voor het verspreiden van deze kerknieuwsbrief in deze uitzonderlijke tijd, hebben we gebruik
gemaakt van o.a. de adressenlijst van Vorming en Toerusting. Dit betekent, dat ook een
aantal niet-gemeenteleden deze mail zullen ontvangen. Stelt u op ontvangst geen prijs (en
dat geldt natuurlijk ook voor gemeenteleden), dan kunt u zich heel gemakkelijk uitschrijven
via de link onderaan deze mail. Onze excuses voor het ongemak.
Aanmelden nieuwe ontvangers
Kent u gemeenteleden die deze kerknieuwsbrief nog niet krijgen maar hem wel willen
ontvangen? Attendeer hen hierop, zodat zij hun e-mailadres kunnen doorgeven aan de
scriba via scriba@pghurdegaryp.nl.
Papieren versie
Deze kerknieuwsbrief wordt ook op beperkte schaal afgedrukt en thuis bezorgd. Aan- en
afmelden van de papieren versie kan door contact op te nemen met de scriba, per e-mail of
telefonisch (zie kerkblad).

Meditatie: Alles wordt stil
Wat er allemaal in zo’n korte tijd in ons leven is veranderd, hoef ik u niet te vertellen. We zien
en horen dat elke dag. Het is schrikbarend. En terwijl het coronavirus nu als een dolle Dries
door de wereld raast, zoek ik naar woorden van troost.
Ik moet u zeggen, in eerste instantie val ik stil. Ik denk aan al die slachtoffers die al gevallen
zijn. De mensen die in de laatste maanden zijn overleden, maar ook aan de mensen die op
dit moment vechten voor hun leven. Ik denk aan allen die hun geliefden niet meer kunnen
opzoeken. Ik denk aan alle hulpverleners die met heel hun inzet aan het werk zijn, soms
zonder goede bescherming met alle gevaren van dien. Hier in Nederland, in Italië, in Spanje,
in China….. in praktisch alle landen van de wereld. Ja en dan val je stil. Het leed is niet te
vatten.

Misschien is die stilte ook wel goed, denk ik dan. Immers je zegt al gauw te veel. Al gauw is
het schrale troost of ga je aan gevoelens van mensen voorbij. En dat kan ook als je God ter
sprake brengt. En misschien nog meer, als je meent te weten wat God met dit alles voor
heeft.
Nee, niet voor niets hebben we geleerd Gods naam niet ijdel te gebruiken. Ons past
bescheidenheid. Even is het geen tijd voor grote woorden.
Meer is het tijd voor stilte en/of gebed.
Ik moest denken aan wat we lezen in het Marcus-evangelie in hoofdstuk 14. Na de maaltijd
met zijn leerlingen kwam Jezus met zijn leerlingen bij een olijfgaard die Getsemane
heette en hij zei tegen hen: ‘Blijven jullie hier zitten, terwijl ik ga bidden’. Hij nam Petrus,
Jakobus en Johannes met zich mee. Hij voelde zich onrustig en angstig worden en zei tegen
hen: ‘Ik voel me dodelijk bedroefd; blijf hier waken’. M.a.w.: laat me niet in de steek. Blijf bij
Mij en waak hier met Mij, wakend en biddend, zoals een lied uit Taizé dat formuleert. En
misschien is dat nu ook wat we moeten doen. In gedachten bij elkaar blijven en waken.
Hopend en biddend.
En laat dan de komende weken, om zeven uur op de woensdagavond, de kerkklok van de
Hofkerk de stilte doorbreken. Opdat we weten: we komen voor nu even niet bij elkaar, maar
we blijven met elkaar verbonden in naam van de Levende. Dat is dan toch een troost.
Ik wens u allen goede moed.
ds. Geke Westra

Pastoralia
Wij denken aan de familie Bij de Weg. Op donderdag 19 maart is mevr. Annie bij de WegVenema overleden. Moge God zich over hen ontfermen.

Info van Kearn
Kijk in het overzicht wat er in de gemeente Tytsjerksteradiel aangeboden wordt. Maak
gebruik van wat bij u of jou past. Dit kan zijn als hulpvrager of als hulpgever.
https://www.kearn.nl/nieuws/alle-corona-acties-op-een-plek/

Om in deze onzekere tijd een boodschap van
bemoediging, hoop en troost te verspreiden, luiden alle
kerken in Nederland de komende woensdagen (25
maart en 1 april) van 19.00 – 19.15 uur de kerkklokken.
Met deze ‘klokken van hoop en troost’ verbinden we
mensen met elkaar over de grenzen van sociaal
isolement heen.
Er wordt aan u gedacht!

© 2020 Protestantse Gemeente Hurdegaryp
De Protestantse Gemeente Hurdegaryp verzendt deze kerknieuwsbrief om in deze uitzonderlijke en moeilijke tijd
contact te houden met haar gemeenteleden. Stelt u er geen prijs op om deze te ontvangen, dan kunt u zich
uitschrijven bij de scriba; de contactgegevens staan in het kerkblad.

