Kerknieuwsbrief 11 – 31 mei 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: Adem ons tot leven
n.a.v. Handelingen 2: 1-14
Adem ons tot leven is de titel van een inspirerend boekje dat ik ooit heb gekocht. Het staat vol met
bezinningsteksten, gebeden en verhalen. Verhalen over wat mensen meemaken. Ervaringen van dankbaarheid
en verwondering aan de ene kant en verdriet en teleurstelling aan de andere kant. ‘Ik heb in dit boek een bonte
bundeling van teksten bij elkaar gebracht die mij hebben geholpen om door dalen van verdriet te komen en over
bergen van geluk te trekken’, schrijft René Hornikx, die al deze teksten bij elkaar heeft gesprokkeld in zijn
ontmoetingen met mensen. Bedoeld voor persoonlijk gebruik of voor liturgische momenten.
Mooi is dat. Om iets wat wezenlijk is voor jezelf ook te delen met anderen. Om woorden aan te reiken die stem
geven aan wat je overkomt. Om mensen te bemoedigen. Om hen te helpen om niet te vergeten waar geluk te
vinden is. Verhalen als deze ademen ons tot leven.
En misschien is dat ook wel een prachtige samenvatting van wat er gebeurt op dat Pinksterfeest!
‘Een zuchtje wind, weldadig op een hete dag, een vriendelijk woord, vreugde in ons hart: God ademt ons tot
leven’, schrijft Hornikx in zijn inleiding. En dat zien we voor ons, daar in Jeruzalem. Mensen worden geraakt.
Mensen komen in beweging. Mensen gaan weer leven van de woorden van God. Hun harten zijn er vol van en ze
beginnen te spreken.
Woorden die troosten. Woorden over Gods bevrijdende daden. Woorden die ook anderen weer raken. Immers de
hoorders weten: deze woorden zijn ook voor ons bestemd. Wie we ook zijn. Waar we ook vandaan komen. Wij
allen horen dezelfde boodschap, die ons met elkaar verbindt. Je zou kunnen zeggen: hier is de kerk geboren. Met
Gods Geest in haar midden, op die vijftigste dag na Pasen. En die kerk is er nog steeds, ook al zijn de deuren op
dit moment gesloten en komen we nog even niet bij elkaar. Wat ons samenbindt, dát is er nog steeds. Diezelfde
woorden en diezelfde verhalen. Diezelfde liefde van God, ons voorgeleefd in die ene Zoon. Diezelfde woorden
van Gods nabijheid en van de opdracht ook zelf als mens nabij te zijn.
Lucas gebruikt in zijn verhaal van de geboorte van de kerk beelden als wind en vuur. En hij beschrijft hoe de
discipelen in vuur en vlam staan. Want die heilige Geest, die Geest van God, is kracht-in-mensen; een
tegenkracht, een warmtekracht tegen alles wat rigide, koud en van steen in ons is. Het is een kracht die mensen
activeert en doet opstaan.
Gevoed met de verhalen van leven en gelaafd met de wijn van sjaloom gaan de geloofsleerlingen op weg. Dwars
door alle tijden en culturen heen met als doel: een mensheid te vormen naar Gods wens. En dat nog steeds!
Nog steeds zijn mensen – zijn wij – aan elkaar verbonden. Voor goede en kwade dagen. Nog steeds voelen
mensen zich – ook wij – verantwoordelijk voor elkaar en is daar die stimulerende werking van die heilige kracht.
Ja, nog steeds vinden mensen elkaar onder hetzelfde dak en aan de tafel van samen. Met oog en oor voor de
naaste en als prachtig beeld van God.
Het vuur van Gods liefde kleurt ons leven. Sterker nog: heilige Geest in ons is scheppingskracht; het vermogen
om van deze wereld een keten van bewoonbare plaatsen te maken, een spoor van oases in de woestijn. Ook in
deze corona-tijd.
Het is een kaartje sturen naar elkaar. Een telefoontje. Het is bidden voor elkaar. Het is de vraag: hoe gaat het
met jou?! Het is gemeente-zijn, zo mogelijk binnen de muren van de kerk, maar niet minder ook daarbuiten. Als
een zuchtje wind, weldadig op een hete dag.
Ja, God ademt ons tot leven!
Ik wens u allen goede moed!
ds. Geke Westra

Eén taal is voldoende – een ervaringsverhaal van René Hornikx
Het gebeurt wel eens dat mensen elkaar aankijken, een blik van herkenning waarnemen en weten dat
ze elkaar verstaan. Soms hoef je niet veel woorden ge gebruiken. Geestverwanten herkennen elkaar
snel en op afstand.
In het najaar van 2006 was ik in Zweden. We zaten met acht mensen uit verschillende landen, aan
tafel: een Zweed, er was iemand uit China die nu in Engeland woont; iemand uit Frankrijk, een Duitser
die al jaren in Zweden verblijft, een Noor die in Zweden werkt, onze zoon die Nederlander is en mijn
vrouw en ikzelf zijn nog steeds Belgen. In gesprek met elkaar voelden we spontaan
geestverwantschap, ook al hebben we elkaar nooit eerder gezien en hebben we onze jeugdjaren
duizenden kilometers van elkaar in totaal andere culturen beleefd.
In zo’n gezelschap hoef je niet vele talen te spreken. Eén taal is voldoende, de taal van de liefde. En
die taal spreek je met een luisterend oor, een helpende hand, een glimlach soms, een wijze raad, een
woord van troost.
De taal van de Geest, de taal van de liefde doet wonderen in ons leven: schenkt liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid,
goedheid, vertrouwen. Dit zijn de zeven gaven de Geest. Aan ons om deze gaven van de Geest een kans te geven . Mogen
wij de Geestkracht daartoe krijgen.

Gebed om geestkracht
Enige God,
U bezit geestkracht die chaos herschept tot orde.
Doe die geestkracht in ons branden:
Om woorden van troost te spreken,
om te verwarmen wie het koud heeft,
om licht te brengen bij wie in duisternis verkeert,
om leven te schenken aan hen die onverschillig geworden zijn.
Enige God
laat uw geestkracht toe in ons hart.
Amen
Naar een gebed van René Hornikx

Collectes op zondag 31 mei
Deze zondag is er een ZWO-collecte voor de kerk in Marokko.
De kerk in Marokko groeit. Steeds meer migranten willen via de woestijn en Marokko Europa
bereiken, maar stranden in dit Noord-Afrikaanse land en velen van hen zijn christen. Ook komen
steeds meer christenen uit andere Afrikaanse landen in Marokko studeren.
Het is belangrijk om voor deze groeiende kerk meer predikanten en voorgangers van huiskerken op
te leiden. Om de dialoog tussen verschillende religies en culturen te bevorderen en om hulp te
bieden aan gestrande migranten die, vaak slachtoffer van mensenhandel, getraumatiseerd en totaal berooid zijn. Kerk in Actie
steunt dit werk. Doet u mee?
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. Kerk Marokko of doneer online. Hartelijk dank!
Natuurlijk is uw gift voor de instandhouding van de plaatselijke gemeente 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?
Zoals u in de vorige kerknieuwsbrief hebt kunnen lezen, hopen we onze kerkdeuren weer te openen op
zondag 21 juni. In de week van 8 juni ontvangt u een schrijven waarin wordt uitgelegd hoe alles in zijn
werk gaat.
Tot en met zondag 28 juni verschijnt nog deze kerknieuwsbrief en begin juli vindt u ons kerkblad Twalûd
weer in de bus.

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

De Protestantse Gemeente Franeker en Omrop Fryslân hebben afgesproken dat nog tot en met 28 juni kerkdiensten
worden uitgezonden vanuit de Martinikerk.
Na de kerkdienst op de eerste pinksterdag, die om 10.00 uur begint, is aansluitend vanaf 11 uur een live- concert te
zien van organist Jochem Schuurman en sopraan Tetsje van der Kooi.

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

Om 10.25 uur is er, eveneens op NPO2, de EO BEAM kerkdienst. Een speciale jongerenviering.
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