12 mei 2020

Pastorale nieuwsbrief van uw predikanten
Zo lang de Corona-crisis duurt komen er per week twee Nieuwsbrieven uit die meerdere pagina’s lang
kunnen zijn, één op dinsdag en één op vrijdag of zaterdag. Zolang de kerken dicht blijven wekelijks een
meditatie of korte dienst verzorgd door één van uw predikanten op ons Oosthoekgemeenten - YouTubekanaal worden geplaatst. Het adres is: https://studio.youtube.com/channel/UCW0260hYAfe1xyiW6q8gKRg
Kerken gaan open.
Iedere week kan wie dat wil even binnen lopen in de kerk tijdens de openingsuren. Zomaar, voor een
gesprekje, een momentje stilte, een kaarsje aansteken. Dit zijn de tijden: Nieuwehorne op de woensdagen
van half 3 tot half 4 en tussen 7 en 8. Mildam: woensdag van half 3 tot half 4 en Jubbega: donderdag van
half 3 tot half 4.
U kunt dan ook de Enquête inleveren of een afspraak maken met de predikant.
Kerkdiensten zijn er nu nog niet. Er wordt onderzocht of we per juni weer kunnen starten met kleine
groepjes van maximaal 30 mensen in alle drie gemeentes. De kerkenraden gaan daar naar kijken: is het
haalbaar en verantwoord? Aan welke voorwaarden moet worden voldaan? We kijken er erg naar uit om
weer te mogen beginnen en u weer te ontmoeten ook in de kerk!
Stilgezet.
Tijdens mijn studie heb ik (Dingena) een tijdje gewerkt als pastor in het ziekenhuis. Gesprekken die je voert
met mensen in het ziekenhuis zijn anders dan thuis. Want thuis, daar heb je je bezigheden, je eigen drukte.
In het ziekenhuis kun je, zeker als je er langer moet blijven, niet langer weglopen voor de grote vragen.
Deze Corona tijd doet dat ook. Ik merk het ook aan mijzelf, hoewel ik me net zo druk of drukker kan maken
als anders, je wereld is veel kleiner en vragen en twijfels kun je minder gemakkelijk opzij schuiven. Je komt
ze steeds weer tegen. Doen we het wel goed? Geloven we wel genoeg?
Jezus stelt ons die vragen niet, dat doen we ons zelf aan. Jezus begint met de boodschap: Je mag er zijn,
zoals je bent. Je mag er bij horen, bij Mij horen, ook als je twijfelt of zelfs helemaal niet gelooft. Ook als je
keuzes maakt die niet goed zijn. Jezus stelt geen voorwaarden vooraf.
Dat is iets wat mij elke keer weer helpt om op te staan en door te gaan. Ik hoef me niet te bewijzen,
integendeel zelfs, mens zijn, ook in de kerk is een breekbaar en hobbelig gebeuren. We maken fouten, we
hebben allemaal momenten waarop we te kort schieten. Je beter en geloviger voordoen dan je bent is
eerder een soort plexiglas scherm dat mensen op afstand houdt dan een manier om mensen dicht bij te
laten komen.
Jezus wil ons een veilige basis meegeven, waar we op terug kunnen vallen. Steeds weer opnieuw op weg
gaan, fouten durven maken en er van leren. Vergeving vragen, en weer opnieuw beginnen.
Dat maakt Hem, dat maakt God en het geloof zo bijzonder. Iedereen is welkom. Ongeacht wie je bent, wat
je hebt meegemaakt, hoe je leeft en hoe je achtergrond is.
Laten we proberen om naar onszelf en naar elkaar te kijken op Jezus’ manier, door Zijn ogen. Dan gaat er
een wereld open.
Vakantie
Volgende week heeft ds. Dingena Hasper een week vakantie. Wanneer het nodig is kunt u contact
opnemen met uw wijkouderling of met ds. Piet Hulshof.
Gebedspunten: Bidt u mee?
 Voor de kinderen en hun leerkrachten die deze week
elkaar weer zien op school, maar onder zulke nieuwe
omstandigheden.
 Voor uw kerkenraden die een plan moeten maken
voor het herstarten van de diensten en al het andere
kerkenwerk.
 Voor de enorme extra drukte in de zorg nu alle
wachtlijsten moeten worden aangepakt.

Uit Psalm 139 NFB
O Heare, Jo ha my hifke en Jo kenne my.
2 Jo witte fan myn sitten en oereinkommen.
Fan fierren al fersteane Jo myn gedachten.
3 Jo bemjitte myn gean en myn lizzen,
mei al myn wegen binne Jo bekend.
4 Want der komt my gjin wurd oer de lippen
of Jo, Heare, witte der al lang fan.
5 Achter my binne Jo en foar my, rûnom,
en Jo lizze de hân op my.
6 Dat te witten is my al te wûnder
en te ferheven; ik kin der net by.

Vogelnestje in een brievenbus in Rijs

Uw predikanten Dingena Hasper en Piet Hulshof

Vanaf deze week komt er een
Bijbelverhaal voor de kinderen op het
YouTube kanaal. Deze week over
Samuël en David.

