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Meditatie 
 

Schaamte 

  

Er is de laatste tijd het woord ‘schaamte’ te horen .Dat is 

bijzonder, want we dachten dat we daar als samenleving 

afscheid van genomen hadden. Er is een film van Bert 

Haanstra over Nederland in de jaren ’60 (‘Alleman’) waarin ook 

een stukje is over het strand. Sowieso een aardige film 

trouwens als kijkje in een recent verleden. Bijvoorbeeld om 

eens te zien hoe Nederlandse vrouwen gewoon een 

hoofddoekje dragen zonder dat er populistische politici zijn die 

het hebben over ‘kopvodden’. Maar in dat stukje over het 

strand, zie je ook mensen die hun best doen om zich ‘netjes’ 

om te kleden in hun badkleding. Ze schamen zich voor elkaar 

voor hun ‘blootheid’. Een beetje zoals Adam en Eva direct na 

de zondeval. Toen ‘schaamde je je nog’. Tegenwoordig moet je 

je schamen als je je ergens voor schaamt. Daarom is het best 

bijzonder dat dat woord ‘schaamte’ weer genoemd wordt. Vaak 

in combinatie: vlieg-schaamte of diesel-schaamte  

bijvoorbeeld. Dan heb je in de gaten dat vliegen niet goed is 

voor het milieu, maar je vliegt toch om een bepaalde reden, 

maar dan schaam je je daar wel voor. Er zijn mensen  

die zeggen: dan moet je niet vliegen. Dat zijn de consequente 

idealisten. En er zijn mensen die zeggen: daar moet je je niks 

van aantrekken. Dat zijn de ontkennende onverschilligen. En 

daar tussen in zitten veel mensen die niet goed weten wat ze 

er mee moeten. Mensen die niet ontkennen wat er gebeurt, die 

niet onverschillig willen zijn, maar die de perfectie van het 

idealisme onhaalbaar vinden en dus inconsequent lijken te zijn. 

Dat zijn de mensen die zich schamen. Uit het verhaal van de 

schepping van Adam en Eva leren we dat de schaamte als het 

ware een signaal is. Het is een teken dat we in de gaten 

hebben dat er iets verkeerd is gegaan. Dat is belangrijk. Dat je 

als het ware een seintje van je gevoel krijgt: er is iets mis 

gegaan en dat heeft met jou te maken. Dat is een  

erkenning van dingen die mis zijn gegaan. Door je te schamen,  

tik je jezelf als het ware op de schouder en zegt: daar heb je 

iets laten vallen. Ergens is dat mooi. Het laat zien dat je niet 

onverschillig bent. Het laat zien dat je je eigen 
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verantwoordelijkheid niet ontkent. Dat zijn belangrijke en 

goede dingen. Maar uit dat verhaal van Adam en Eva  

leren we ook dat je dat niet moet verbergen. Schaamte moet 

er niet toe leiden dat je je gaat afsluiten. Dat je je zo voor iets 

schaamt, dat je een deel van jezelf afsluit. Of dat je juist gaat 

ontkennen dat het gebeurd is. Of dat je gaat ontkennen dat 

wat er gebeurd is, verkeerd was. Dat is niet de bedoeling van 

dat gevoel. Het mag er juist toe leiden dat je erkent dat er iets 

mis is gegaan en dat je juist daarom op zoek gaat naar herstel. 

Dat is geen makkelijke weg. Jezelf wegstoppen is soms 

makkelijker. Maar de weg naar herstel is wel de goede weg. 

Daarom zoekt God Adam en Eva ook op. Hij zoekt de mens op 

die zich afsluit en ontkent. Hij zoekt ons op en vraagt: “Waar 

ben je?”. Hij vraagt ons niet om de perfecte, ideale weg te 

gaan. Hij vraagt ons niet om onverschillig te zijn. Hij vraagt 

ons het goede te doen en met zelfkennis onze levensweg te 

gaan met Hem. Ook als het gaat om dingen als vliegen en 

diesel-rijden. 

  

                                                                     Ds A Vriend 

 

Kerkdiensten 
 

Kerkdiensten op zondag 23 februari 2020 

St Gertrudiskerk   

9.30 uur   

Voorganger:  Ds. M.C. Mook 

Organist:  Mevr Kl. Deinum 

Trompettist:  Dhr S. Bokma 

Kinderoppas:  wel 

Kinderkerk:  wel 

Kerkauto:  dhr. W. v d Weitel:541987 

Collecte:           1e Diaconie/ 2e  kerk 

Uitgangscollecte: Plaatselijk Kerkenwerk 

Koster v.d. week : Dhr H. Althuis tel 541741. 

 

It Heidenskip 

13.30 uur  Ds. S Baayen. Echtenerbrug 
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Kerkdiensten op zondag 1 maart 2020 

St Gertrudiskerk  

9.30 uur  1e 40 dagen  

Voorganger:  Ds. A. Vriend. 

Organist:  Mevr C Hofman- Heida 

Kinderoppas:  wel 

Kinderkerk:  wel 

Kerkauto:  dhr M v d Velde tel 543016 

Collecte(rondgang): 1e diaconie.2e Kerk 

Uitgangscollecte: Plaatselijk Kerkenwerk(C v K) 

 

Koster v.d. week:  Dhr G. Deinum. tel 542227 

 

It Heidenskip  

19.30 uur  Ds. A. Althuis. Workum 

 

Vrijdag 6 maart Wereldgebedsdag. 

19.30 Oecumenische viering in de Doopsgezinde Kerk 

(Noard 100) 

Organisatie Wereldgebedsdagcomite. (gez. kerken Workum) 

 

       

Bij de diensten 
 

Zondag 23 februari is er een eredienst waarin ds. Maarten 

Mook voorgaat. Hij neemt in onze gemeente het pastoraat 

waar, nu we nog voor 50% vacant zijn, in de wijken 3 en 5  

en in wijk 7 (Gaast en Ferwoude). Mooi dat hij dat werk in onze 

gemeente doet en dat hij nu ook in deze dienst voorgaat.  

  

Zondag 1 maart is de eerste zondag van de 40-dagentijd. In 

deze voorbereidingstijd op Goede Vrijdag en Pasen horen we 

elke zondag iets over wat Jezus zegt over geluk en over het 

goede leven met God onderweg naar Zijn koninkrijk. Op deze 

zondag staat Matteüs 5:1-12 centraal: door middel van negen 

zegenspreuken (zaligsprekingen) laat Jezus zien voor wie het 

echte geluk en Gods nieuwe wereld zijn. In de liturgische  

bloemschikking wordt steeds iets ‘ingelijst’, waardoor het ons 

oog op iets van Gods komende koninkrijk richt. Iets waardoor 

we opstaan en op weg gaan. ‘Sta op’ is ook het thema van de 
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diaconale collecten in deze 40 dagentijd. Op deze zondag willen 

we door onze collecte mensen in de Golfstaten helpen de 

kracht van bijbelverhalen te ervaren en daardoor gesteund te 

worden. 

 

Lied van de maand maart 2020: Op U alleen 

Deze maand zingen we NL939 voor de dienst. Een herhaling, 

want een paar jaar geleden hebben we het ook als lied van de 

maand gezongen. Gert Landman heeft een mooie vertaling van 

“In Christ alone” gemaakt voor ons liedboek. In de bundel 

Opwekking ( nr. 575) staat het lied ook, met een iets andere 

tekst. Het lied spreekt van geloof en hoop: “mijn vaste rots, 

mijn fundament, U bent de grond waarop ik sta”. Het tweede 

couplet sluit aan bij de 40-dagen-tijd.  

                                                         Cobie Hofman-Heida. 

 

Uitnodiging voor de doop. 

Op zondag 8 maart 2020 is er een mogelijkheid om je kind 

te laten dopen. Mocht je er over nadenken of jullie je kind 

willen laten dopen, laat het even weten. Ook als je het nog niet 

zeker weet, dan kunnen we er met elkaar over in gesprek. In 

beide gevallen: hartelijk welkom! Voorganger op zondag 8 

maart is ds. Arnold Vriend. Aanmelden graag vóór maandag 24 

februari bij ds. Arnold Vriend Tel. 756248 of e-mail 

arnoldvriend@hotmail.com. De volgende doopdienst is 

voorlopig vastgesteld in de maand juni. 

 

Citaat jaarthema 
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Van de Kerkenraad 
 

De gemeentevergadering zal worden gehouden op woensdag 

11 maart 2020 

om ongeveer 20.30 uur in Oer de Toer. 

De agenda voor de gemeentevergadering 2020 komt in het 

volgende Kerknieuws. 

De dienst Biddag voor gewas en arbeid is op woensdag 11 

maart a.s. aanvang 19.30 uur 

Deze dienst zal worden gehouden in Oer de Toer. 

 

                                                                      De scriba.                                                                     

Van de Kerkrentmeesters 
 

Oer de Toer 

Ons gebouw Oer De Toer mist nog een gevelbord,  we vragen 

U/jullie Om ideeën aan te leveren hoe de naam “ Oer de Toer ” 

aan te brengen op het gebouw. 

Graag uw ontwerp /suggesties voor 20 maart inleveren bij                       

Henk Hooghiemstra  -    henkhooghiemstra@gmail.com  

Of in de doos achter in de kerk , voorzien van naam en adres. 

In afwachting,  

                                           College van kerkrentmeesters. 

Van her en der.  
 

Storm. Ik kreeg een berichtje dat de eerste storm in Nederland 

met een ‘naam’ er zat te komen; Ciara. Mijn verzekeraar gaf 

me de tip om me voor te bereiden op de komende storm. Dat 

is ook een belangrijk deel van de boodschap van Johannes de 

Doper en van Jezus: ‘Kom tot inkeer!’ Er komt een storm aan. 

Een nieuwe tijd komt er aan en alles wat onrecht is, zal worden 

weggeblazen. Dat lijkt een prachtige boodschap. Het onrecht 

zal worden weggeblazen. In het berichtje van mijn verzekeraar 

kreeg ik ook de tip om niet tijdens de storm te proberen om 

loszittende dakbedekking vast te zetten. Lijkt een logische tip: 

je moet niet iets vasthouden dat op het punt staat om met 

kracht te worden weggeblazen. Want dan vlieg je zelf ook weg, 

met alle gevolgen van dien. Dat is ook onderdeel van de 

boodschap van Johannes en Jezus: ‘Kom tot inkeer!’ Er komt 
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een storm aan. Een nieuwe tijd komt er aan en iedereen die 

aan onrecht blijft hangen, zal worden weggeblazen. Dat is al 

een moeilijker boodschap. Ik neem aan dat je voor de storm 

even gekeken hebt of alles vast zat. Ik nodig je uit om voor 

deze storm waar Johannes en Jezus het over hebben, even te 

kijken of je vastzit aan onrecht. Johannes en Jezus wijzen de 

weg hoe je dat los kunt laten en tot inkeer kunt komen. 

 

                                                                         Ds.A.Vriend 

 

Mededelingen 
 

Voorjaarsvakantie. 

We zijn tijdens de voorjaarsvakantie even weg. In 

voorkomende gevallen kunt u natuurlijk altijd contact opnemen 

met de wijk-ouderling. Die weet ook wie er van de pastores in 

de regio achterwacht is. 

                                                                      Ds A. Vriend 

De Grote Drie. 

Op 15 maart is er in het Dorpshuis “De Finne” in Fewoude om 

14.30 uur een themaviering door Sjonggroep Majim uit 

Koudum. Het onderwerp is DE GROTE DRIE 

(geloof, hoop en liefde) Van harte  welkom! De toegang is 

gratis, maar vol is vol. 

 

World Servants organiseert: Overheerlijk 

stamppot diner! 

World Servants actiegroep Workum-Koudum 

organiseert een overheerlijk stamppot diner 

voor u! Graag nodigen wij u uit voor dit diner 

op 28 februari in Oer de Toer in Workum. Het 

stamppotdiner begint om 18:30. Deur 

geopend vanaf 18:00. U kunt smullen van 

onze heerlijke stamppotten, maar daarnaast 

kunt u ook nog prachtige prijzen winnen met 

ons draaiend rad! U bent van harte 

uitgenodigd! ☺ 

Kosten: €10,-  

Opgave graag voor 24 februari: wilmaaax@hotmail.com  of bel 

06- 25596948 

mailto:wilmaaax@hotmail.com
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Wereldgebedsdag in Workum 

  

De eerste vrijdag in maart is het Wereldgebedsdag, een 

internationaal gebeuren. In Nederland bestaat deze dag al 

meer dan 90 jaar en Workum doet nu ook weer mee.  

Elk jaar bereiden vrouwen van een ander land de dag voor. Dit 

jaar zijn dat de vrouwen van Zimbabwe. En zij hebben gekozen 

voor het thema “Sta op en ga!”  

Wat deze vrijdag tot een speciale dag maakt, is het feit dat 

gedurende 24 uur ergens op de wereld in 130 landen 

samenkomsten plaatsvinden om te bidden voor de nood in de 

wereld. Honderdduizenden mensen voelen zich hierdoor 

verenigd en gesterkt. Gebed en actie zijn onafscheidelijk en 

hebben invloed in de wereld! De projecten die dit jaar 

financieel gesteund worden zijn gekozen in samenwerking met 

het comité van Zimbabwe. 

In Workum houden wij een oecumenische bijeenkomst in de 

Doopsgezinde kerk.  Doet u ook mee? Na afloop is er 

gelegenheid om samen koffie/thee te drinken en elkaar te 

ontmoeten. Er is ook een stand van de wereldwinkel.  

Jong en oud, mannen en vrouwen, u/jullie zijn van harte 

welkom. Bid met ons mee. De wereld heeft het zo nodig! 

  

Vrijdag 6 maart 2020, 19.30 uur in de Doopsgezinde 

kerk, Noard 100, Workum. 

  

Voor informatie of vervoer: 0515-541992 

Zie ook www.wereldgebedsdag.nl 

  

   Namens de kerken van Workum Wereldgebedsdagcomité 

 

 

Samen op weg naar Pasen. 

  

In de komende weken bereiden we ons voor op de Goede 

Vrijdag en het Paasfeest. Daar geven we in de erediensten 

natuurlijk ook aandacht aan. Er zullen weer liturgische 

bloemschikkingen gemaakt worden die verbonden zijn met de 

diaconale collecten. Het thema voor de bloemschikkingen en 

http://www.wereldgebedsdag.nl/
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voor de diaconale collecten is: ‘Sta op!’. In de liturgische 

bloemschikking wordt steeds iets ‘ingelijst’, waardoor het ons 

oog op iets van Gods komende koninkrijk richt. Iets waardoor 

we opstaan en op weg gaan. We leven toe naar het feest van 

een nieuw begin. Jezus’ liefde leert ons dat we steeds weer 

mogen opstaan en Zijn liefde en recht mogen delen met 

anderen. In deze 40dagentijd zetten we ons in om op te staan 

voor anderen, zodat mensen die door het leven neergebogen 

worden, zich mogen oprichten en opstaan. We collecteren in de 

diensten en met het spaarpotje in deze veertigdagentijd onder 

andere om mensen in de Golfstaten de kracht van 

bijbelverhalen te leren kennen, kansen voor overlevenden van 

een burgeroorlog in Zuid-Sudan, toekomst voor straatmeisjes 

in Ghana en onderwijs voor kansarme kinderen in India. Ook 

voor Nederlandse projecten zoals jongerenvieringen, 

pioniersplekken en diaconale vakanties voor mensen die extra 

aandacht nodig hebben.  

Ook in de kinderkerk en de ‘grote mensenkerk’ laten we in de 

tekstkeuze en de thema’s zien dat we als hele gemeente (dus 

niet alleen de taakgroepen, maar de hele gemeente!) op weg 

zijn naar Pasen. In de dienst zien we dat bijvoorbeeld aan een 

piramide-vormige berg die in de kerk komt te staan. Dat heeft 

te maken met het thema van de kinderkerk over de bergrede. 

Jezus kwam naar de aarde om mens te zijn. Hij liet zien en 

vertelde over Gods komende koninkrijk dat nu al over elke dag 

Gods licht laat schijnen. Elke keer dat er kinderkerk is, komt er 

een thema aan de orde dat een plaats krijgt op de “berg”. Op 1 

maart is de eerste dienst in de veertigdagentijd. Er is een KSG-

dienst op 22 maart die zoveel mogelijk aansluit op het thema. 

De diakonie heeft ook geregeld dat we in deze tijd een keer 

een Paasgroet kunnen sturen naar mensenrechtenactivisten en 

gedetineerden, hier en in het buitenland. Ook wordt er aan de 

leerlingen op de basisschool It Finster (en aan alle ons bekende 

kinderen die bij de kinderkerk betrokken zijn) een spaardoosje 

gegeven. Het idee is dat ze in deze tijd daar wat in kunnen 

sparen voor ‘het verlaten kind’ via Kerk in Actie. Ook ‘oudere’ 

belangstellenden kunnen eventueel zo’n spaarpotje krijgen. Er 

is ook een actie ‘jeugd biedt de helpende hand’, waarbij 

kinderen klusjes kunnen doen (‘heitje voor een karweitje’) om 

wat extra te sparen voor in het spaardoosje. Zo maken we ons 
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als gemeente bewust van de weg die Jezus ging en waarop wij 

Hem mogen volgen. 

                                                                     Ds. A.Vriend 

 

 

Commissie Vorming en Toerusting 
 

Gemeentereis Zutphen 

 

In ’t kort nog even alles op een rijtje: Woensdag 22 april om 8 

uur vertrek vanaf de Merk, thuiskomst ongeveer zes uur. 

Opgave via trienkegrootersbouma@gmail.com of tel. 0515 – 

543335 (Foekje). Kosten € 48,00. Dit bedrag overmaken naar 

rek.nr. NL 21 INGB 0001 2333 85 t.n.v. L. de Vries – Steensma 

o.v.v. reisje. Opgave en betaling uiterlijk 29 februari. Bij 

opgave vermelden of u een rondvaart wilt of liever o.l.v. een 

gids een stadswandeling gaat maken.  

                                      Commissie Vorming en Toerusting 

 

 

Boekbespreking 

Voor wie zich had opgegeven willen we nu het tweede boek 

met elkaar bespreken namelijk het boek  van Tomáš Halík.  

  

Tomáš Halík - 'Raak de wonden aan'. 

  

Tomas Halík (1948) is een Tsjechische priester en hoogleraar 

sociologie. Hij wordt gezien als één van de bekendste religieuze 

schrijvers, maar ook als één van de meest toonaangevende 

katholieke denkers op dit moment. Van hem willen 

we het boek lezen: ‘Raak de wonden aan’. Het 

meest recente boek van  Tomáš Halík dat in het 

Nederlands vertaald is. 

  

Datum: dinsdag 3 maart 2020  

- passend in de tijd voor Pasen 

           en dinsdag 31 maart 2020 

Om 20.00 u. in Oer de Toer. 

  

  

mailto:trienkegrootersbouma@gmail.com
http://rek.nr/
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Bijbelrooster 
 

Vandaag lezen wij:  

 23 febr zondag : Exodus  2 : 11 - 22 

            maandag : Spreuken 5 : 1 - 14 

  dinsdag : Spreuken 5 : 15 - 23   

woensdag : Mattheüs 6 : 1 - 18 

  donderdag : Mattheüs 6 : 19 - 34 

  vrijdag  : Mattheüs 7 ; 1 - 12 

  zaterdag : Psalm 51 

 1 mrt  zondag : Exodus 2 :23 – 3 : 10 

                    maandag : Exodus 3 : 11 - 22  

      dinsdag : Exodus 4 : 1 - 17 

1 jan        woensdag : Exodus 4 : 18 - 31 

                    donderdag : Exodus 5 : 1 - 18 

  vrijdag  : Exodus 5 : 19 – 6 : 13 

  zaterdag : Mattheüs 7 : 13 – 23 

 

 

 

Agenda 
 

Elke dinsdag van 19.00  Gebedsmoment gezamenlijke 

tot 19.30 uur   kerken, in de Baptistenkerk. 

26 febr 20.00 uur Alphacursus. 

27 febr van 19.30 – 20.15 Catechesatie jongere groep. 

           van 20.15 – 21.00 Catechesatie oudere groep. 

3 mrt  20.00 uur In Oer de Toer: Boekbesreking  

    over het boek van Tomáš Halík – 

    ‘Raak de wonden aan”.  

    O.l.v ds. A. Vriend 

11 mrt  20.30 uur Gemeentevergadering in Oer de  

    Toer (na de Bidstond die om 19.30 

    uur ook in Oer de Toer wordt  

    gehouden) Liedboek meenemen. 

  

Nieuw? 

Bent u nieuw in de gemeente? Meer informatie vindt u op onze 

website: www.pgworkum.nl 

http://www.pgworkum.nl/



