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Meditatie  
Balkons 

 

In de afgelopen tijd zag ik in het nieuws een heel aantal 

‘balkon-scenes’. Mensen die in quarantaine waren, hadden 

contact via het balkon. Bijvoorbeeld in Italië waar liederen  

gezongen werden om elkaar op te beuren. In Amsterdam waar 

conservatoriumstudenten elk op hun eigen balkon met hun 

eigen muziekinstrument een stuk uit de Matteus- 

passion opvoerden. Een gymlerares die voor een 

verzorgingsflat gym-oefeningen doet voor de mensen op hun 

balkon. Het balkon als punt van contact. In zo’n 

quarantaineperiode lijk je beperkt tot de binnenruimte van je 

huis. Beperkt tot je eigen binnenwereld. Je mag niet uit je huis. 

Je mag geen mensen ontvangen in je huis. Maar dan blijkt 

opeens dat je eigen balkon ook mogelijkheid geeft om in je 

eigen huis ‘buiten’ te zijn. En dat je balkon ook een 

mogelijkheid is om contact te hebben met de  

buitenwereld. Dat is een prachtig beeld van hoe ons eigen 

leven eruit ziet. We zijn een zelfstandig persoon, maar we zijn 

niet opgesloten in onszelf. In ons ‘bouwplan’ van hoe we als 

mens zijn, in onze aard als schepsel van God, zit een 

‘balkonnetje’. We zijn als mens er op gebouwd om contact te 

hebben. De bijbel zegt dan: geschapen in Gods  

beeld. We zijn aangelegd op contact met elkaar en met God. 

We zijn niet opgesloten in ons zelf, ons ‘zelf’ zit zo in elkaar dat 

we contact met God en met elkaar kunnen hebben.  

In de bijbel staat: “Want God heeft ons gemaakt tot wat wij nu 

zijn: in Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de 

goede daden die God heeft voorbereid.”(Ef 2 vs. 10). We zijn 

als het ware opnieuw geschapen met een balkonnetje: de 

verbinding met God en met elkaar. Waar we een 

buitenperspectief krijgen. Waar we contact krijgen.  

Zoek de komende tijd het balkon in uw leven. Zoek het contact 

met God, want daar ben je voor geschapen. En luister dan 

welke weg Hij voor je heeft voorbereid. 

 

 

Ds A.Vriend 
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Bij de diensten 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matteus 28 vs 20b 

“En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan 

de voltooiing van deze wereld.” 

In de afgelopen dagen heeft de overheid verdere maatregelen 

genomen om de verspreiding van het corona-virus tegen te 

gaan. Dat heeft ook gevolgen voor onze kerkelijke gemeente. 

Tot 1 juni zullen we op zondag niet als gemeente bij elkaar 

komen. Dat geldt dus ook voor de diensten in de stille week, 

op Pasen, Hemelvaart en Pinksteren.  

Onze pastores hebben ook besloten om tot begin april geen 

huisbezoeken af te leggen, tenzij u uitdrukkelijk laat weten dat 

u dat wel graag wilt. Omdat we juist nu merken dat mensen 

elkaar nodig hebben, willen we er ook voor elkaar zijn. Daarom 

dit berichtje met de telefoonnummers van onze pastores. 

Schroom niet om te bellen voor een gesprekje.  

Hieke Plantinga (wijk 6)  0515-542364 

Maarten Mook (wijk 3, 5 en 7) 0515 433114 

Arnold Vriend (wijk 1, 2 en 4) 0515-756248 
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Tot 1 juni is de kerk open voor persoonlijke bezinning, een 

moment van stilte of het aansteken van een kaarsje van 

maandag t/m vrijdag van 15.00u – 17.00u. Eén van onze 

pastores is in elk geval aanwezig van 16.00u tot 17.00u. 

 

Voor tips en mededelingen over bijvoorbeeld ideeën voor 

kindermomenten of uitzending van kerkdiensten, kunt u onze 

website of facebookpagina in de gaten houden. Ook wordt op 

zondagochtend via de TV op NPO 2 of via Omrop Fryslân een 

kerkdienst uitgezonden. 

 

Veel sterkte, geduld en goede moed toegewenst! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
Lied van de maand: 

 

Lied 939, het lied van de maand maart, laten we ook voor 

eventuele diensten in april staan. 

“Op U alleen, mijn licht, mijn kracht, stel ik mijn hoop. U zorgt 

voor mij”. 

 Cobie Hofman-Heida 
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Her en der 
 

Een tijd van crisis is een tijd van beslissing. Gewone patronen 

blijken niet meer te kunnen en wat dan? Dan moeten we 

beslissingen nemen. Onderscheiden waar het op aankomt. Wat 

is belangrijk en wat is ook belangrijk, maar kan anders. Wat is 

vorm en wat is inhoud? Wat moet ik kiezen als het gaat om 

mijn bedrijf, mijn werk, mijn gezin, mijn kerk? Neem die 

beslissingen niet alleen. “Ga niet alleen door ’t leven, die last is 

u te zwaar.” Je hebt mensen om je heen gekregen; betrek ze 

in je keuze. Je bent met God verbonden: durf je het aan om 

Hem voor je te laten zorgen? Of denk je dat je zo ver gekomen 

bent zonder Hem? Hij draagt je al van de moederschoot aan. 

En hoe het ook gaan zal: Hij laat ons niet los. We zijn veilig in 

Zijn hoede. 

Ds.A.Vriend 

 

 

Van de diaconie 
Collectes in de 40 dagentijd en 1e Paasdag 

   
Zoals u wellicht weet zijn de rondgang collectes in de 40 dagen 

tijd en op 1e Paasdag bestemd voor Kerk in Actie. Aangezien er 

nu geen kerkdiensten worden gehouden en dus ook geen 

collectes hebben wij als diaconie besloten om toch te blijven 

doneren aan deze collectes omdat ze zo broodnodig zijn!  We 

willen u langs deze weg de mogelijkheid geven om toch te 

kunnen geven aan deze collectes. Dat kan door uw bijdrage te 

storten op het bankrekening nummer van de diaconie.  Wij 

zullen er dan voor zorgen dat het binnengekomen bedrag 

wordt verdeeld over de verschillende doelen van Kerk in Actie. 

Het bankrekening nr. van de diaconie is: NL96 RABO 0372 

1547 35 t.n.v. Protestantse Gemeente Workum 
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Hieronder volgt nog de toelichting over de verschillende 

collectes in de 40 dagen tijd en 1e Paasdag. 

 

15 maart: 

Opstaan en opnieuw beginnen... In Zuid-Soedan weten veel 

inwoners daar alles van. Ze doen niet anders. Een twintig jaar 

durende oorlog maakte dat veel mensen regelmatig alles kwijt 

raakten en weg moesten vluchten. In 2011 splitste Zuid-

Soedan zich af van Soedan. Mensen waren dolblij, maar 

anderhalf jaar later barstte het geweld opnieuw op. Sindsdien 

zijn 50.000 mensen omgekomen. Duizenden mensen zijn weer 

op de vlucht geslagen in eigen land, vooral vrouwen en 

kinderen. Zij leven jarenlang in vluchtelingenkampen. 

 

22 maart: 

Diaconale vakantieweken zijn van onschatbare waarde. 

Jaarlijks genieten ruim 2.700 mensen die niet meer 

gemakkelijk zelf op vakantie kunnen van een week vol warmte, 

aandacht en gezelligheid. In de praktijk zijn dit grotendeels 

ouderen en mensen die zorg of begeleiding nodig hebben. 

Tijdens deze vakanties staan ruim 1.500 ervaren vrijwilligers 

dag en nacht klaar om de gasten een heerlijk vakantiegevoel te 

bezorgen. Zij helpen bij de activiteiten, (persoonlijke) 

verzorging en bieden een luisterend oor. 
 
29maart:                                                                             

Ellende kan je neerslachtig maken en neerdrukken. Vaak is het 

goed om op te staan en in beweging te komen. Toch kan dat 

ook wel eens fout uitpakken. Ghana is een West-Afrikaans land 

in ontwikkeling, maar de verschillen tussen noord en zuid zijn 

nog groot. In de dorpen in het droge noorden is het bestaan 

hard, is het onderwijs niet altijd goed en hebben jongeren 

weinig kans op werk. Door uw bijdrage kunnen meer 

straatmeisjes Ghana de kans krijgen om in tien maanden een 

vak te leren: naaien, sieraden maken, of het kappersvak. Ze 

worden nog minstens twee jaar daarna begeleid om hun bedrijf 

tot een succes te maken.  
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5 april: 

Veel christelijke jongeren het hebben paasverhaal al vaak 

gehoord. Komt de boodschap van Pasen bij hen nog wel aan? 

JOP, Jong Protestant, ontwikkelde een verrassend spel voor 

kerkelijke jongeren: de PaasChallenge. In dit spel met ‘Wie-is-

de-mol’-achtige elementen kruipen jongeren een nacht lang in 

de huid van een hoofdpersoon uit het paasverhaal. Ze krijgen 

te maken met emoties als achterdocht, eenzaamheid, 

vermoeidheid en troost. Een deel van de opdrachten speelt zich 

buiten af, de ontknoping vindt plaats op paasmorgen. Maar 

liefst 2.000 jongeren uit heel Nederland deden afgelopen jaar 

mee. Helpt u mee, zodat JOP rond Pasen jongeren met dit 

uitdagend spel bij de kerk kan (blijven) betrekken.  

 

1e Paasdag:                                                   

In India worden duizenden Dalit-kinderen gediscrimineerd en 

buitengesloten omdat ze niet bij een kaste horen. Samen met 

lokale partnerorganisaties wil Kerk in Actie deze kinderen 

helpen om uit de cirkel van armoede te komen en niet meer 

buitengesloten te worden. Ze zijn voor en na schooltijd welkom 

in een Bala Bata, een speciale dorpsschool. Daar krijgen ze 

huiswerkbegeleiding en muziek-, dans- en sportlessen.        Zo 

krijgen ze meer zelfvertrouwen en verbeteren hun 

schoolprestaties. Ook wordt er gekeken naar de thuissituatie 

van de kinderen. Door deze liefde en aandacht ontdekken 

kinderen dat ze de moeite waard zijn. Met Pasen collecteren we 

voor dit werk, zodat jaarlijks bijna 4.000 kinderen een betere 

toekomst krijgen. 

  

Doet u mee? Alvast heel, heel hartelijk dank! 

De diaconie. 

 

Van de kerkrentmeesters 
Bedankt!! 

20 jaar heeft dhr.W.Smits en fam. zich ingezet voor ons 

Kerknieuws. 

Hij draagt nu het kopieerwerk over aan dhr.S.de Groot. 

Namens de kerkrentmeesters BEDANKT. 

Paascollecte 2020 
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Ik heb de Heer gezien 

Johannes 20 : 18 

In het opstandingsbericht van Johannes lezen wij over Maria, 

de eerste getuige van de opstanding. 

Zien is het sleutelwoord in  het Paasverhaal van Johannes. Het 

staat er steeds weer, wel zeven keer, alsof het herhalen van 

dat woord ons wil overhalen om te zien wat hier aan de hand 

is. 

In het spoor van Maria van Magdalena vieren we Pasen thuis 

als de gemeente van Christus. De eerste getuige van de 

opstanding nodigt ons uit om vandaag de dag op onze manier 

getuige te zijn. 

Uw gift, die wij van harte bij u aanbevelen,  kan het werk dat 

daarvoor nodig is  ondersteunen. U kunt de ingesloten 

acceptgiro gebruiken om een gift over te maken op 

bankrekening NL 14 RABO 0372102085 tnv de Protestantse 

gemeente Workum met vermelding gift Paascollecte 2020 

 

De Kerkrentmeesters 

Mededelingen 
De Passion-wandeling die gepland staat voor 11 april a.s. 

gaat niet door. 

 

Met vr.gr. 

Tjitske van Kalsbeek 

Diaconie PG Workum 

Wijk 7 Gaast/Ferwoude 

Tel.0614423911 

 

Gemeentereis 

Gezien de situatie rondom het corona- virus heeft de 

commissie Vorming en Toerusting besloten de geplande 

gemeentereis van woensdag 22 april naar Zutphen niet door te 

laten gaan. We hopen uiteraard op een later tijdstip alsnog met 

z’n allen deze stad te bezoeken. 

Comm.Vorming en Toerusting 
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Diversen 

NBG-weggeefactie met bemoediging uit de Bijbel  

Nu het coronavirus Nederland bezighoudt, kinderen veel 

meer thuis zitten en verpleeghuisbezoek niet mag, komt 

het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) met een 

weggeefactie. ‘De Bijbel heeft mensen door de eeuwen 

heen rust, vertrouwen, hoop en moed gegeven in 

onzekere tijden’, zegt NBG-directeur Rieuwerd 

Buitenwerf. ‘Daarom stellen we die bemoediging nu voor 

iedereen gratis beschikbaar.’  

Er is keuze uit drie bijbeluitgaven, die mensen kunnen  

aanvragen voor zichzelf, de kinderen of voor kwetsbare of 

eenzame bekenden.  

Kinderuitgaven en Psalmen  

Twee van de boeken zijn voor kinderen. Het derde boekje is 

een editie van de Psalmen:  

 De Samenleesbijbel Junior: 14 stappen. Deze uitgave is 

bedoeld voor kinderen van 4-7 jaar en bevat Psalm 23, het 

verhaal over Jesaja die droomt van vrede, de Bergrede van 

Jezus, het Paasverhaal en tien andere verhalen opgenomen. 

Naast de bijbelverhalen staan opdrachten, vragen en proefjes.  

 Het Lucas-evangelie uit de Samenleesbijbel. Dit boekje is 

bedoeld voor kinderen van 8-12 jaar. Het bevat verhalen over 

Jezus, waaronder het paasverhaal. Er staan creatieve 

opdrachten bij, waarmee kinderen de betekenis van de 

verhalen kunnen ontdekken. Ook zijn er tips over hoe je thuis 

Pasen kunt vieren.  

 Psalmen Dichtbij, een uitgave van het boek Psalmen in de 

Bijbel in Gewone Taal. Naast de psalmtekst staan vragen, die 

bedoeld zijn om je te helpen om uit deze bijbelse gedichten 

rust, vertrouwen en hoop te putten.  
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Zowel de EO, die Psalmen Dichtbij mogelijk maakte, als de 

Protestantse Kerk in Nederland, die meewerkte aan de 

Samenleesbijbel, ondersteunen deze actie van harte.  

Bestelwijze   

Iedere besteller mag maximaal één exemplaar per titel 

opvragen.  Per adres is één bestelling mogelijk. De actie loopt 

zo lang de voorraad strekt van in totaal 40.000 exemplaren, 

dus op is op. De boeken worden – tenzij de situatie in het land 

dat onmogelijk maakt – voor Pasen thuisbezorgd. De boeken 

kunnen aangevraagd worden via: bijbelgenootschap.nl/juistnu.  

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap  
Contactpersoon: Klaas Hofman (voor hulp bij bestelling kunt 

u me bellen 543666)  

Link:  www.bijbelgenootschap.nl/juistnu.  
Met hartelijke groeten, 

Klaas Hofman 

Tettingburren  2, 

8711 EJ Workum 

T0515-543666 M 06-21327465 

 

Bijbelrooster 
 

Vandaag lezen wij: 

 

5 april    zondag :Matt.21:1-17 

  maandag :Exodus 13:17-14:14 

  dinsdag :Exodus 14:15-31 

  woensdag :Matt.26:1-16 

           Witte donderdag :Matt.26:17-75 

 Goede vrijdag  :Matt.27:1-56 

  Stille zaterdag :Matt.27:57-66 

12 april Paas zondag :Matt.28:1-7 

   Paas maandag :Matt.28:8-15 

  dinsdag :Exodus 15:1-21 

  woensdag :Exodus 15:22-27 

  donderdag :Exodus 16:1-20 

  vrijdag  :Exodus 16:21-36 

  zaterdag :Psalm 111  

              

https://www.bijbelgenootschap.nl/juistnu/
http://www.bijbelgenootschap.nl/juistnu
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Agenda 
Alle activiteiten zijn tot nader order afgelast. 

 

 

 




