Detail van de preekstoelmozaïeken in de Basilica te Trier

Kerknieuwsbrief 38 – 23 mei 2021
Naast onze online vieringen op de zondagmorgen, is er ook deze kerknieuwsbrief. Zo zijn we ieder op onze eigen
plek toch even met elkaar verbonden. Mocht u de diensten willen volgen? Op de website van de kerk
– www.pghurdegaryp.nl – wijst het zich vanzelf. Ook later is er nog een mogelijkheid via www.kerkdienstgemist.nl,
Fryslân, Hurdegaryp, Nieuw Perspectief. Met de wekelijkse kerknieuwsbrief gaan we door tot we weer fysiek
samen kunnen komen.
In de meditatie van deze zondag delen we de woorden die ds. Wim Beekman schreef aan alle gemeenten,
kerkenraden en voorgangers van de Protestantse Classis Fryslân.

Meditatie: Pinksterboodschap 2021
Andere jaren kon ik bedenken wat de leerlingen van Jezus voelden in de dagen voor Pinksteren. Hoe zij samen
neerzaten in een bovenzaaltje ergens in Jeruzalem. Verweesd en verlaten. Bezorgd ook. Wat moet er na Jezus’
vertrek van hen terechtkomen?
Dit jaar kan ik het voelen. De leegte, de verwarring. Ruim een jaar missen we onze vertrouwde samenkomsten,
ontmoeten we elkaar nauwelijks. En zijn er de vragen. ,,Zal het na coronatijd weer hetzelfde zijn? Zullen wij nog
hetzelfde zijn? Wat zouden we willen?”
Sommigen van ons vinden dat de beperkingen nu wel lang genoeg geduurd hebben. Anderen willen nog wat
meer geduld betrachten. En soms voelen we zowel het één als het ander binnen onszelf voorbijkomen. Wat
zullen we doen, en wat moeten we laten?
We voelen mee met Jezus’ vrienden. Hoe zij met een wat uitgebluste en verwarde geest bij de pakken neerzitten.
De één zal dit gedacht hebben, de ander dat hebben gesproken. Maar allen waren zij vervuld van de zorg: hoe
komt het straks, hoe gaat het verder?
Misschien hebben ze het ook wel even nodig gehad. Een tussentijd. Waarin wat gewoon is, je is ontvallen. En je
gaat nadenken. ,,Waar gaat het om in geloof en kerk en leven en wereld? Bewandelen we wel de goede wegen?
Is vernieuwing nodig?”
Zo zitten ze neer, en wachten, op nieuwe geest. Het is niet hun eigen geest die hen overkomt. Die ramen en
deuren opent, hen in vuur en vlam zet, hen naar buiten drijft. Het is de geest van Jezus zelf die over hen vaardig
wordt. Het is Heilige Geest.
Die Geest wens ik ons allen toe. Het komend Pinksterfeest. En de komende maanden, waarvan we vurig hopen
dat met de samenleving ook het kerkelijk leven weer geopend wordt. We elkaar weer ontmoeten zullen. We de
sterren weer van de hemel zullen zingen.
Dat zal de Geest zijn van ‘voed het oud vertrouwen weder’. En het zal ook ‘een nieuwe geest in ons’ zijn. Nieuw
vertrouwen dat ons overkomt. Nieuwe wegen die we vinden. Moge de Geest van Pinksteren ons overkomen en
ons meenemen.
Schep, God, een nieuwe geest in mij
een geest van licht, zo klaar als Gij
dan doe ik vrolijk wat Gij vraag
en ga de weg die U behaagt
(Uit: Liedboek Zingen en bidden in huis en kerk 834:2)
Ik wens u een gezegend Pinksterfeest.
Wim Beekman,
classisdominee Fryslân

Een gebed van hoop en vertrouwen
Zo moge het zijn

Ruach – in beginsel
adem die leven doet,
kracht van nieuw begin:
dooradem ons,
vuur onze hartstocht aan,
spreek in ons jouw woord.
Zo moge het zijn vandaag en altijd,
zo moge het zijn in mij, in ons.

Ademtocht, een leven lang,
leefkracht om gerechtigheid,
hartstocht, liefde voor elkaar.
Zo moge het zijn vandaag en altijd,
zo moge het zijn in mij, in ons.
Zo moge het zijn.
Uit: Geest van nieuw begin – Franck Ploum

Een lied voor Pinksteren
Lied 676

1. De wind, wij zien hem niet,
zijn stem klinkt in ons oor,
een briesje of een storm
die alle rust verstoort.

4. De Geest, wij zien haar niet,
maar zij waait alles schoon
ik ben weer opgelucht,
als na een enge droom.

2. De Geest, wij zien haar niet,
toch horen we haar stem
die goede woorden spreekt
als ik verdrietig ben.

5. Vanuit de overkant,
een land dat niemand ziet,
ontvangen wij een kracht,
de Geest die uitzicht biedt.

3. De wind, wij zien hem niet,
maar toch trekt hij zijn spoor:
de golven in de zee,
het lange gras buigt door.

Tekst: Anders Frostenson – ‘Vinden ser vi inte’
Vertaling: Andries Goovaart

Collectes zondag 23 mei
Deze zondag steunen we het zendingswerk van Kerk in Actie in Egypte. Omdat veel christelijke gezinnen geen
geld hebben voor een eigen Bijbel, deelt het Egyptisch Bijbelgenootschap losse Bijbelboeken uit om d.m.v. een
jaarlijkse bijbelcompetitie voor kinderen, jong en oud bekend te maken met de oude verhalen.
U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnr.: NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte
Pinksterzondag.
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. Protestantse Gemeente
Hurdegaryp.

De kerkdeuren van Nieuw Perspectief blijven open staan:
 elke dinsdagmorgen van 10 tot 11 uur
 en elke donderdagmiddag van 4 tot 5 uur
In het stiltecentrum kunt u plaats nemen om even stil te zijn of iets te lezen en daar is ook gelegenheid om een
kaarsje aan te steken. In de hal is gelegenheid voor een gesprekje met de predikant. Wat u maar wilt. Welkom!
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