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Meditatie 
Quarantaine 

In verband met het nieuws dat bijna niet kan stoppen met iets 

te vertellen over het Corona-virus, horen we nog wel eens wat 

over quarantaine. Mijn frans is niet geweldig, maar quarante 

weet ik dan nog wel; dat betekent veertig. Quarantaine zal iets 

te maken hebben met veertig; veertig dagen apart gezet. In 

verband met de zorg voor elkaar moeten mensen in 

quarantaine. En dat in de veertigdagentijd. Die veertig dagen 

voor Pasen is natuurlijk ook een vorm van quarantaine. Een 

vorm van apart zetten. Aan het licht laten komen wat ons 

mankeert. Wat we hebben. Waarvoor we hier zijn. Veertig  

dagen om uit te vinden wat ons beheerst. De 

quarantainemaatregelen rond het Corona-virus lijken misschien 

wat overdreven. Gaan er niet meer kinderen dood van de 

honger (waar we wat aan kunnen doen met elkaar) dan dat er 

doodgaan aan deze ziekte?  

Waarom maken we dan juist hierom zo’n drukte? Goede vraag. 

Ik zou me om beiden druk maken. Waar het in die quarantaine 

maatregelen over gaat, is bescherming van anderen. Een paar 

honderd Groningse studenten zullen deze ziekte wel overleven. 

Toch moesten ze in quarantaine omdat ze zwakkeren zouden 

kunnen besmetten. Quarantaine als zorg voor de zwakkeren. 

Dat lijkt me de goede manier om er naar te kijken. We kunnen 

wel vinden dat het wat overdreven is, maar zorg voor de 

zwakkeren is niet overdreven. Dat is nodig. Elke dag weer. Zij 

zijn altijd bij ons en zijn met ons verbonden.Die verbondenheid 

leren we ook in zo’n moment van quarantaine. Jesaja schrijft 

over de tijd van vasten, een veertig-dagen-tijd, een 

quarantaine-tijd: Jesaja 58 vs 6 Is dit niet het vasten dat ik 

verkies: misdadige ketenen losmaken, de banden van het juk 

ontbinden, de verdrukten bevrijden, en ieder juk breken? 7 Is 

het niet: je brood delen met de hongerige, onderdak bieden 

aan armen zonder huis, iemand kleden die naakt rondloopt, je 

bekommeren om je medemensen? 8 Dan breekt je licht door 

als de dageraad, je zult voorspoedig herstellen.Je gerechtigheid  

Gaat voor je uit.De majesteit van de HEER vormt je 

achterhoede 

Goede quarantaine, goede veertigdagentijd verder gewenst. 

       Ds. A. Vriend 
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Kerkdiensten 
 

Maatregelen Rondom Kerkdiensten en Bijeenkomsten. 

 

Geachte gemeenteleden, 

 
Na overleg met het moderamen, heeft de kerkenraad besloten 

om TOT 31 MAART GEEN KERKDIENSTEN meer te houden. Dus 

de kerkdiensten van 15, 22 en 29 maart gaan niet door. Dit in 

navolging van de maatregelen die zijn afgekondigd door de 

Nederlandse regering om het corona virus in te dammen. 

 
De Classis Fryslân heeft ons ook geadviseerd. In een brief van 

ds. Beekman, adviseert deze ons om kerkdiensten met meer 

dan 100 kerkgangers, maar ook met minder dan honderd 

kerkgangers niet door te laten gaan. 

 
Ook de thema-avond 'Rembrandt en de Bijbel' van 24 maart, 

komt helaas te vervallen. 

 
Wilt u zoveel mogelijk mensen in uw omgeving op de hoogte 

stellen van dit besluit. In dit alles bidden we om Gods wijsheid. 

 
                                          Met hartelijke groet, de scriba  

 

PS. Ook in It Heidenskip zijn in de maand maart helaas 

geen diensten. 

 

Citaat jaarthema 
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Van de Kerkenraad 
 

Pastoraat 

In dit kerkorde-artikel wordt heel wat gezegd over pastoraat. 

Pastoraat is geen bijkomend iets maar een kernopdracht van 

de kerk. De pastorale aandacht is er voor een wijde kring van 

mensen. En: pastoraat is niet alleen iets voor dominees en 

ouderlingen maar van de hele gemeente. De hele gemeente 

wordt uitgenodigd voor ‘omzien naar elkaar’. Elke vorm waarin 

dat omzien gestalte krijgt, is dus pastoraat. Pastoraal 

bezoekwerk door ambtsdragers of bezoekvrijwilligers is een 

belangrijke vorm van pastoraat. 

  
In onze gemeente is die zorg er ook. Het omzien naar elkaar. 

In dat omzien naar elkaar zijn we nog op zoek naar 

ouderlingen die, die taak op zich durven te nemen. Je staat er 

niet alleen voor. Je bent met elkaar als kerkenraad bezig om 

elkaar te ondersteunen. Toch zou het mooi zijn dat nog enkele 

ouderlingen de kerkenraad komen versterken.  

Misschien voel je de roep en niet alleen van uit de gemeente 

maar ook de roeping die God met ons heeft. Jezus zegt: “Sta 

op”.  

                                        Namens de kerkenraad.De scriba 

 

Van de Diaconie 
 

Paasgroetenactie 2020 

  
Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen 

gemeenteleden ook dit jaar paasgroetenkaarten aan 

gevangenen in Nederland en Nederlandse gevangenen in het 

buitenland.  

De afbeelding op de paaskaart wordt onder leiding van een 

justitiepredikant door gevangenen zelf ontworpen. Aan de hand 

van het thema van de 40dagentijdcampagne van Kerk in Actie, 

‘Sta op’, werd een kruis van takken gemaakt, met als tekst: 

'Opstandig hout'. Pasen, verhaal van de Levende! 
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Ook onze gemeente doet mee aan de paasgroetenactie. Op 

zondag 29 maart kunt u na de dienst deze kaarten 

ondertekenen.  

Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze kaarten krijgen, 

zeker als daar ook nog iets persoonlijks op staat. Ook al weet u 

niet precies wie deze kaart ontvangt, toch mag u ervan 

overtuigd zijn dat het feit dat er om hen gedacht wordt, de 

gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis 

als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden 

uitgedeeld. Het doet goed als men je door een kaart een hart 

onder de riem steken.  

  

Wilt u meer weten over de actie, kijk dan op 

www.protestantsekerk.nl/paasgroetenactie. 

We hopen dat velen van u paasgroeten zullen sturen! Hartelijk 

dank! 

                                      Met vriendelijke groet,  de Diaconie 

 

 

 

Van her en der 

 
We hebben de eerste avond van de boekbespreking gehad van 

het boek ‘Raak de wonden aan’ van Tomas Halik. Een heel 

ander soort boek dan ‘Eindelijk Thuis’ van Henri Nouwen dat 

we in het najaar hebben besproken. In ‘Eindelijk thuis’ gingen 

we samen met Nouwen op een zoektocht door de psyche om 

thuis te mogen komen bij God. Aan de hand van de gelijkenis 

van de verloren Zoon verkenden we onze eigen gedachten, 

angsten, verlangens. Soms herkenbaar, soms niet. Maar omdat 

het Nouwens eigen zoektocht was, kon je toch met hem 

meeleven. Het boek van Halik is een verzameling essays, 

waarin hij op zoek is naar argumenten en denkwegen buiten de 

‘klassieke’ denkwegen over God om bij een hedendaags 

verstaan van God uit te komen. Aan de hand van de 

geschiedenis van Jezus die Tomas ontmoet, kijken we naar de 

weg waarop wij God leren kennen. Soms verhelderend, soms 

niet. Maar het is verbluffend hoe deze man ‘past in het 

bijbelgedeelte’ waar hij mee bezig is in dit boek. De leerlingen 

van Jezus zijn na de opstanding bij elkaar, met gesloten 

http://www.protestantsekerk.nl/paasgroetenactie
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deuren. Ze worden namelijk gezocht door de machthebbers. Ze 

kunnen opgepakt worden voor verhoor. Of erger. En dan komt 

Jezus in hun midden. De geschiedenis van Halik heeft 

verrassende parallellen. Halik heet zelf Tomas. Is op latere 

leeftijd tot geloof gekomen, door twijfel heen. Hij heeft in het 

geniep theologie moeten studeren, als het ware met de deur 

op slot. Zijn professor heeft het leven gelaten door 

mishandeling door de geheime politie. In die situatie is Haliks 

geloof gevormd; daar heeft hij God ontmoet. Dat geeft hij ons 

ook mee; als je Jezus wit volgen, vergeet dan nooit dat Hij 

gewond is. En dat wij daarom ook de gewonden naar lichaam, 

ziel en geest, in Jezus’ naam mogen bijstaan. 

                                                                                                 Ds. A.Vriend       
 
 
                                                                                                      

Bijbelrooster 
 

Vandaag lezen wij:  

 22 mrt zondag : Exodus  6 : 26 – 7 :13 

            maandag : Exodus  7 : 14 - 25 

  dinsdag : Exodus 7 : 26 – 8 : 11   

woensdag : Exodus 8 : 12 - 28 

  donderdag : Exodus 9 : 1 - 12 

  vrijdag  : Exodus 9 : 13 - 35 

  zaterdag : Exodus 10 : 1 - 20 

 29 mrt zondag : Exodus 10 :21 – 11 : 10 

                    maandag : Psalm 130  

      dinsdag : Exodus 12 : 1 - 13 

        woensdag : Exodus 12 : 14 - 28 

                    donderdag : Exodus 12 : 29 - 42 

  vrijdag  : Exodus 12 : 43 - 51 

4 apr  zaterdag : Exodus 13 : 1 – 16 
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Jongerenrubriek 
 

Doel voor de spaardoosjes. 

 

Onder de miljoenen straatkinderen in Brazilië is een grote 

nood. Zelfs de eerste levensbehoeften ontbreken. Onze 

Nederlandse zendeling Netty Zeeders werkt al ruim 20 jaar in 

de Braziliaanse stad Timoteo. Om te voorkomen dat kinderen 

op straat rondzwerven, is het semi internaat opgestart. 

Kinderen wonen en slapen thuis maar zijn drie dagen in de 

week overdag op het terrein te vinden. Zij kunnen hier 

douchen, eten, spelen, naar school en krijgen bijbelleesles. 

Voor wie meer informatie wil kijk dan op  

www.kinderwerk-horeb.nl. 

 

 

Paaschallenge: doe jij ook mee? 

 

Doe op zaterdag 11 april mee met de Paaschallenge en 

beleef het paasverhaal van dichtbij. Reis terug in de tijd van 

Jezus en doe samen met andere jongeren (12-18 jaar) 

spannende opdrachten om erachter te komen wie wie is.  
In de Paaschallenge ben je een volgeling van Jezus. Elke 

volgeling wil graag op Jezus lijken en doen wat hij doet: het 

goede. Toch worstelt elke volgeling met een schaduwzijde. 

Tijdens het spel doe je verschillende opdrachten die te maken 

hebben met de schaduwzijden van de volgelingen van Jezus. 

Probeer er achter te komen wie welke volgeling is en wie Jezus 

is. Er zijn ook stemrondes. Het spel heeft ook elementen van 

‘Wie is de Mol?’. 
Durf jij de uitdaging aan? Meld je dan snel aan voor de 

Paaschallenge op zaterdag 11 april om 19.30 uur in de 

Utwyk via jeugdouderlingenworkum@gmail.com. 

Wacht niet te lang, want vol = vol. We hebben een beperkt 

aantal plaatsen! 

Nog een tip: als voorbereiding is het goed om the Passion te 

bekijken, thuis samen met je ouders of met vrienden. The 

Passion wordt door de EO uitgezonden op donderdag 9 april 

om 20.30 uur. Voor meer informatie kijk op 

www.thepassion.nl. 

http://www.kinderwerk-horeb.nl/
mailto:jeugdouderlingenworkum@gmail.com
http://www.thepassion.nl/
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Agenda 
 

Vanwege het corona virus zijn alle activiteiten die 

gepland stonden  in de maand maart helaas uitgesteld of 

afgelast. 

 
  

 

 

Nieuw? 

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

website: www.pgworkum.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pgworkum.nl/



