Kerknieuwsbrief 15 – 28 juni 2020
De kerkdiensten zijn in aangepaste vorm weer opgestart. Alles is in het werk gesteld om dit zo veilig mogelijk te
doen. In de komende week vindt u ook Twalûd weer in de brievenbus. Deze kerknieuwsbrief is dan ook de
laatste. Mijn grote waardering gaat uit naar Harm Schreiber die o.a. de organisatie op zich heeft genomen en naar
Hanny de Boer-Wentink, die de lay-out en de digitale verzending heeft verzorgd. Het was een mooie vorm van
samenwerking! Dank jullie wel! En natuurlijk ook dank aan alle rondbrengers van de papieren nieuwsbrief in deze
afgelopen maanden. Mooi dat er altijd weer mensen klaar staan om een klus voor de kerk te klaren!

Meditatie: ongedachte wegen
n.a.v. Jeremia 29:1, 4-14 en Matteüs 10:34-42
In deze meditatie volgen we de twee Bijbelteksten die vandaag ook in de kerk gelezen
worden. Twee teksten over ongedachte wegen. Immers Jeremia roept zijn volk in
Babel o.a. op tot gebed voor de vijand. En Jezus zegt dat hij niet gekomen is om de
vrede te brengen, maar het zwaard. En een zwaard is scherp en maakt scheiding.
Vrede dus voor de vijand en scheiding tussen mensen die juist met elkaar verbonden
zijn als in een familie- of vriendenkring.
De teksten lijken tegenstrijdig aan elkaar. Toch is er ook een verbinding, want beide
verhalen gaan over het oude loslaten en over het zoeken naar nieuwe wegen.
Dat doet ook de man uit het verhaal dat ik in de kerk vertel. Lange tijd had hij
nagedacht over het doel van zijn leven. En opeens wist hij het en zag hij een kans om
dit doel te bereiken.
Vol verlangen ging hij op reis. Elke stap bracht hem dichter bij zijn doel. Tot hij op een
brug een man ontmoet. Dezelfde leeftijd, net zo gekleed als hij, alleen had hij iets om
zijn middel gebonden. Een touw. En voor hij het wist, had deze man het touw
losgemaakt en vroeg hem dit even goed vast te houden.
De man stemde in - het was een vriendelijk verzoek - en hij pakte het eind goed vast. De ander dankte hem daarvoor,
pakte het andere einde vast en sprong sierlijk van de brug.
Onze gelukzoeker voelde een harde ruk, hield goed vast en werd door het gewicht naar de leuning getrokken. Toen
keek hij naar beneden en zag de ander, die het touw ook vasthield bungelen. “Waarom doe je dit?” riep hij over de rand.
“Onthoud “, zei de bungelende man, “als je me loslaat heb jij en jij alleen mijn dood op je geweten!”. “Als jij loslaat, ben
ik verloren. Jij bent verantwoordelijk“.
De man op de brug keek om zich heen. Wat te doen? Hij kon het touw nergens vastbinden, hij kon geen hulp halen. Zijn
armen trilden. Dus bond hij het touw om zijn middel. “Doe jij dat ook!” riep hij naar beneden.
Nu zaten ze samen aan het touw. Allebei vastgebonden. “Trek je zelf omhoog“, stelde hij voor. Maar de ander zei: “dat
kan ik niet“. Ja, van alles stelde hij voor, maar de ander riep alleen maar: “Mijn leven ligt in jouw handen. Jij moet mij
redden. Jij bent verantwoordelijk voor mij. Het is jouw schuld als het fout gaat”. En toen gebeurde het.
“Luister”, zei de man op de brug. “Ik accepteer niet dat ik voor jou moet kiezen. Ik kies voor mijn eigen leven. Ik geef je
de verantwoordelijkheid over je eigen leven terug. Het is en het blijft van jou!” “Ik ben bereid jouw tegenwicht te zijn. En
jij doet het trekwerk en trekt jezelf omhoog. Wat je niet alleen kunt, zal ik voor je doen. Ja ik help, maar jij moet het zélf
doen”.
De ander jammerde.
De man op de brug wachtte. Hij wachtte of hij iets voelde, maar hij voelde niets aan het touw.
De ander deed inderdaad helemaal niets.
Toen zei de man op de brug: “Ik zie dat je gekozen hebt en ik accepteer je keuze”.
En hij liet het touw los.

Mensen houden elkaar soms in de klem. Manipuleren elkaar. Ja, chanteren de ander zelfs. Maken de ander
verantwoordelijk voor hun eigen geluk. Of verhinderen iemand eigen (geloofs)keuzes te maken.
“Als je niet elke zondag bij me op de koffie komt, maak je me ongelukkig“, zegt de ouder tegen het volwassen kind.
“Als je het uitmaakt doe ik mezelf wat aan”, zegt het verdrietige meisje tegen haar vriend die de relatie verbreekt.
”Als u dominee niet verkondigt dat het zus of zo zit in de Bijbel, dan maakt U mijn geloof kapot“.
Jeremia en Jezus kiezen in onze teksten voor eigen, voor alternatieve wegen.
En soms is daar inderdaad een radicale keuze voor nodig. Een handeling die een einde maakt aan het vast zitten aan
elkaar. Soms is daar een zwaard voor nodig om scheiding aan te brengen. Om los te komen van al te knellende banden
of strikte (geloofs)regels.
Alleen in vrijheid, kun je je eigen, ongedachte wegen gaan om je te ontwikkelen en te groeien. En dat loslaten getuigt
dan niet van onverschilligheid, maar heeft alles te maken met respect. Respect voor jezelf maar niet minder voor de
ander.
Overigens, tot uw geruststelling, het verhaal op de brug loopt goed af. Hoewel…. de man, bungelend aan het touw, hij
valt in de rivier, krijgt een nat pak, kruipt op de wal en doet de volgende dag met een volgende brug-ganger precies
hetzelfde.
Ik wens u allen een goede zomer en goede moed!
ds. Geke Westra

Persoonlijk gebed
Eeuwige God,
geef ook ons uw licht en uw liefde,
geef ook ons uw kracht,
dan zijn we samen sterk!
Amen

Collectes op zondag 28 juni
De diaconale collecte is vandaag bestemd voor de Leprazending.
Elke twee minuten krijgt iemand de diagnose: ‘jij hebt lepra’.
Mensen met lepra hebben een zeer lage weerstand en horen bij de meest kwetsbaren in onze
wereld. Vaak worden ze gediscrimineerd, verstoten of weggestopt.
Met nieuwe medicijnen en methodes moet leprabesmetting over vijftien jaar een halt toegeroepen zijn. Maar zolang
mensen lijden aan lepra, zullen ze ook geholpen moeten worden. De opbrengst van deze collecte draagt bij aan een
gezond, hersteld en volwaardig leven, ook voor hen!
Wilt u de Leprastichting steunen dan kunt u een gift overmaken op Leprazending, te Apeldoorn:
NL49 INGB 0000 8898 89
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!
Over de kerkdiensten voor de komende weken kunt u lezen in ons kerkblad dat deze week
verschijnt. Om de vieringen bij te wonen kunt u zich aanmelden bij de scriba dhr. Harm Schreiber.
Hebt u nog aarzelingen om naar de kerk toe te komen, weet dat de dienst ook te volgen is via
www.kerkomroep.nl/Friesland/Hurdegaryp. De orde van dienst vindt u elke week op de website
van de kerk: www.pghurdegaryp.nl.
Hebt u liever een papieren exemplaar, geeft u dit dan door aan Jannie de Groot, tel. 472583 of
aan Baukje Holthuis, tel. 473638. Zij gaan dit dan voor u regelen!
Ook deze informatie vindt u in het kerkblad terug.

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

In Friesland verzorgt Omrop Fryslân deze 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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