Kerknieuwsbrief 9 – 17 mei 2020
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: Mijn vrede geef ik jullie
n.a.v. Johannes 14:23-29
Duizelt het u soms ook door al die berichten over het corona-virus? Getallen, onderzoeksresultaten, nieuwe
brandhaarden, versoepelingen, volle treinen, dalende economiecijfers, nieuwe initiatieven in bedrijven,
banenverlies, wel of nog niet op bezoek mogen bij je geliefden, ervaringsverhalen van Covid-patiënten enz.
Hoe houd je je hoofd dan nog rustig. Hoe ga je om met je angsten of je eenzaamheid.
Ja, hoe kun je nog goed leven in deze onzekere tijden.
En dan lezen we die tekst waarin Jezus zegt: ‘mijn vrede geef ik jullie’.
Aanstaande donderdag is het Hemelvaart en de tekst van deze zondag bereidt ons daarop voor. Op die dagen
zonder Jezus. Zonder die ene, die zijn leerlingen bij de hand houdt en begeleidt. Die hen voorgaat en aanstuurt.
Ja, soms ook corrigeert.
Ze zullen zonder hem verder moeten gaan, zonder hem die hen steeds opnieuw bij de bron terug doet keren. Bij
de God van zijn volk, die al zolang met hen mee is gegaan en dat ook zal blijven doen.
Meer en meer neemt Jezus afscheid van zijn vrienden en zij – noodgedwongen – ook van hem. Meer en meer
wordt definitief, dat hij op een bepaald moment er niet meer bij zal zijn. En dan?
De leerlingen, ze kunnen het zich niet voorstellen. Net zo min als wij dat kunnen als we afscheid moeten nemen
van wie ons dierbaar is. Nee, eerder is er verzet. Want dit wil je toch niet. Je wilt het houden zoals het is. Zo
vertrouwd en goed. Maar dan toch. Het onherroepelijke zal gebeuren. Hoe dan ook. Ja, en dan?
Hoe zullen de leerlingen leven met een afwezige Heer, die naar eigen zeggen tegelijkertijd toch ook aanwezig zal
blijven? Ja, hoe kan hij weg zijn en toch ook weer niet?
‘Maak je niet ongerust’, horen we Jezus zeggen, ‘en verlies de moed niet’. ‘Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef
ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan’. En hij vertelt dan over de heilige Geest die in zijn plaats zal komen.
We kennen die Geest. Het is de Geest die in den beginne over de wateren zweefde en orde in de chaos schiep.
Het is de Geest die de mens de adem inblies en deed leven. Het is de Geest die Abraham riep zijn vaderland en
moederhuis te verlaten naar het land van belofte. Die Mozes uit angstland Egypte op liet trekken en die David
deed zingen en de profeten hun dromen gaf.
Het is de Geest die over het water van de Jordaan zweefde toen Jezus, vervuld van God, zijn werk begon, en die
hem overeind heeft gehouden, ten einde toe.
Het is deze Geest, aldus de belofte van Jezus, die ook bij jullie zal zijn.
Die je mens-zijn zal blijven vormen en je leven inhoud wil geven.
De Geest van de liefde en het vuur van de vreugde.
De boodschapper van vrede en de gever van het geduld.
De brenger van vriendelijkheid en de gave van goedheid.
De drager van trouw en het hart van zachtheid.
Bron van ingetogenheid en adem van leven.
Opdat jij leeft! Jij en de ander! Opdat je weet, wie en hoe te zijn.
Daarmee is de leegte die Jezus achterlaat, ruimte geworden. Ruimte vol van betekenis.
Vol van hem. Iedere minuut en iedere hartslag. Vol van de liefde waaruit hij leefde.
Ja en soms ervaren we die ook. Soms even. Tegelijkertijd weten we ook, vanzelfsprekend is dat niet. Noch in
goede dagen, noch in kwade. Grote bewondering heb ik dan ook voor Etty Hillesum.
Ze was een jonge joodse vrouw die in september 1943 met haar hele familie op transport werd gesteld naar
Auschwitz. Zelfs in die erbarmelijke situatie van de tweede wereldoorlog, wist ze in haar dagboek te schrijven:

‘Ik zit oog in oog met jouw wereld, God, en ontvlucht de realiteit niet in schone dromen - ik meen dat er plaats is
voor schone dromen naast de wreedste realiteit - en ik blijf je schepping prijzen, God - ondanks alles!’.
En op een andere plaats: ‘En dit is het enige dat we in deze tijd kunnen redden en ook het enige waar het op
aankomt: een stukje van jou in onszelf, God’.
‘........ geloof me, ik zal voor je blijven werken en ik zal je trouw blijven en je niet verjagen van mijn terrein’.
Hoe bijzonder is dat. Dat ze ook dan vol overgave kan schrijven het met God te durven wagen, ondanks alles. Ja
meer nog, ze kan niet anders.
Want God staat voor alle fundamentele waarden in het leven, het enige waar het op aan komt. Het enige dat
leven kan redden en ze bidt dan ook dat Hij het niet in haar begeeft!
Ja een stukje van God in onszelf. Zou dat de vrede zijn waar Jezus van spreekt? Wat een groot goed om
daarmee verder te gaan. Met God in ons. Ook in deze corona-tijd.
Ik wens u allen goede moed!
ds. Geke Westra

Pastoralia
Wij denken aan de familie De Vries. Op maandag 11 mei is ons gemeentelid dhr.
Jochum de Vries overleden. Moge de liefde van God zijn vrouw, kinderen en
kleinkinderen nabij zijn.

Kerkdiensten hervatten?
In de afgelopen week heeft de kerkenraad van de landelijke kerk het protocol
ontvangen voor het eventueel hervatten van de kerkdiensten en de andere
activiteiten binnen de kerk. U hebt er in de pers al het een en ander over kunnen
lezen. In de komende week gaan we ons hierop bezinnen en wellicht hoort u hier
meer over in de volgende kerknieuwsbrief.

Collectes op zondag 17 mei
De diaconale collecte is bestemd voor: Stichting Fier Fryslân.
Deze stichting biedt hulp aan slachtoffers, getuigen en plegers van geweld in
afhankelijkheidsrelaties. Bijvoorbeeld tussen ouders en kinderen, partners of
jongeren die verliefd zijn. Onze opdracht is: het voorkomen van geweld; het
stoppen van geweld en het hulp bieden bij de gevolgen van geweld. Stichting Fier
Fryslân gebruikt giften en donaties voor zaken die niet vergoed worden door de
overheid.
U kunt uw bijdrage storten op rekeningnummer: NL70ABNA0546.3481.14 ten name van Stichting Fier Fryslân.
Ook een gift voor de instandhouding van de plaatselijke gemeente is natuurlijk van harte welkom. Hierbij de
twee rekeningnummers: NL28 INGB 0009 6965 09 of NL96 RABO 0320 9800 57 t.n.v. Protestantse Gemeente
Hurdegaryp.

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.
 NPO2 zendt ‘s zondags om 9.20 uur een kerkdienst uit vanuit de kapel van de dienstenorganisatie van de
Protestantse Kerk. De komende zondagen verzorgt predikant Jeannette Westerkamp de meditaties.
 Om 11.05 uur is er, eveneens op NPO2, de EO BEAM kerkdienst. Een speciale jongerenviering.
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