Kerknieuwsbrief 4 – 12 april 2020

Pasen
Omdat de kerkdiensten en alle kerkelijke activiteiten tot nader bericht zijn opgeschort,
ontvangt u hierbij onze wekelijkse kerknieuwsbrief. Op deze manier zijn we toch op de
zondagmorgen even met elkaar verbonden.

Meditatie: Nog steeds is er toekomst!
‘Maria!’, zei Jezus. Ze draaide zich om en zei: ‘Rabboeni!’.
Johannes verhaalt van deze ontmoeting, die een radicale omslag teweegbrengt. We horen ervan op
de Paasmorgen (Joh.20:1-18), na de droefheid van Goede Vrijdag en de stilte in de uren daarna. In
de ontmoeting maken dood en rouw plaats voor leven en vreugde. Voor licht en muziek. Ja, dát is
Pasen. Maar in deze tijd, waar overal in de wereld die intens grote zorg over ons bestaan de
boventoon voert, voelt dat misschien wel vreemd.
In de afgelopen dagen hebben we de diensten van de Goede Week gemist. Het samen vieren van
de maaltijd van de Heer en het samen lezen van de lijdensgeschiedenis. We misten ook de stilte van
de Paaswake die elk jaar weer langzaam overgaat in een jubelzang.
Vandaag – deze Paaszondag - missen we ook het binnendragen van de nieuwe Paaskaars onder
het zingen van de woorden: Licht dat terug komt. Hoop die niet sterven wil. Vrede die bij ons blijft. En
ook de woorden waarmee we elkaar met Pasen mogen begroeten: Jezus is waarlijk opgestaan!
Woorden van een nieuw begin.
Dit jaar lijkt alles anders. Dit jaar blijven de kerkdeuren dicht. Komen we niet in feeststemming bij
elkaar om het kruis met bloemen te versieren.
Dit jaar blijft de zwaarte van die laatste dagen.
Maar toch, de boodschap van Pasen, die blijft hetzelfde! God staat voor leven! En iedere nieuwe dag
wil hij ons leiden uit het duister van de nacht naar dat licht van Pasen.
Wonderlijk maar waar en inderdaad soms moeilijk te bevatten. Voor ons, voor Jezus’ leerlingen en
ook voor Maria. In het duister ging ze op weg, zo lezen we in het evangelie naar Johannes. In diepe
rouw en haar hoop kapotgeslagen. Op de weg van haar leven ligt een steen die onverzettelijk lijkt.
Wie zal hem wegrollen?
Dan ziet ze iemand staan. Het lijkt een tuinman! En ze hoort hoe deze bijzondere tuinman haar
roept. Ja hij roept haar bij haar naam. ‘Maria!’, zei hij en ze draaide zich om en herkende hem!
Met zijn roep, mét dat hij haar zag en aansprak, bracht hij haar in het leven terug. Ga terug naar
Galilea. Ga naar mijn broeders en zusters en zeg tegen hen dat ik opstijg naar mijn Vader, die ook
jullie vader is, naar mijn God, die ook jullie God is. En die, zo vullen we met Pinksteren aan, in jullie
verder zal gaan met het verhaal dat hij in mij begonnen is.
M.a.w. Ga terug naar de plek waar je thuis hoort en waar jouw leven verder gaat. Mijn handen zijn
nu jullie handen. Mijn stem blijft in jullie stemmen roepen. Mijn droom leeft in jullie voort. En weet
daarbij, dat ik pas echt zal sterven als jullie de moed voor altijd hebben opgegeven.
Maria uit Magdala ging terug naar de leerlingen en zei tegen hen: ‘Ik heb de Heer gezien!’
Deze geweldige boodschap van Pasen, die aloude geloofsverhalen, ze vormen een bodem onder
ons bestaan. Al die verhalen, die ook over ons leven gaan. Ze willen ons doen opstaan. De droom in
ons wakker houden. Ja, ze willen ons doen horen: nog steeds is er toekomst!
Ik wens u allen goede moed.
ds. Geke Westra

Pastoralia
Wij denken aan de familie Meinema. Op Witte Donderdag - 9 april - is
dhr. Jinne Meinema overleden. Moge God zich over allen ontfermen.

Gedachten en gebeden
Onze gedachten en gebeden gaan uit naar wie ziek zijn en vrezen voor
hun leven. Naar wie een dierbare verloren. Naar wie zorgen hebben voor
hun bestaan, omdat hun broodwinning stil is komen te liggen. Naar de
werkers in de zorg binnen en buiten de ziekenhuizen, naar overheden,
wetenschappers, politiemensen, docenten, journalisten en allen die doen
wat ze kunnen om onze samenleving gaande en staande te houden nu.
Uit de Paasbrief van onze classispredikant ds. Wim Beekman

Kerkdiensten op televisie
Graag verwijzen we u voor de kerkdiensten naar een paar alternatieven:
 In Friesland verzorgt Omrop Fryslân elke zondag waarop de kerken gesloten zijn om 10.00
uur een kerkdienst vanuit de Martinikerk te Franeker.
 Op RTV Kanaal 30 wordt iedere zondagmorgen een dienst vanuit de Ikker of de Kruiskerk in
Burgum uitgezonden.
 NPO2 zendt ‘s zondags om 9.20 uur een kerkdienst uit met synodescriba ds. René de
Reuver.

Gift
Eind maart werd op de RABO-rekening van de kerk € 50,00 ontvangen onder de vermelding: omdat
we niet in de kerk zijn. Wat een prachtig gebaar! Ook dit is een teken van leven! Hartelijk dank.

Klokken van hoop en troost
De kerkklokken luiden ook met Pasen
Op de woensdagavond horen we in deze
onzekere tijd de klokken van hoop en troost.
Deze Paasmorgen klinken ze om 12 uur opnieuw
en ze laten ons weten dat Christus is opgestaan!
Zijn licht zal ons blijvend omringen.
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