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Meditatie 
 

 

Vogelhuisjes  

 

De straten zijn leeg nu we zoveel 

mogelijk thuis moeten blijven. 

Oudere mensen die ik spreek 

zeggen dat het hen doet denken 

aan de oorlog, ditmaal tegen een 

onzichtbare vijand: het Covid19-

virus. Ook nu is er wantrouwen: 

toen vanwege mogelijke 

verraders, nu voor de ander die 

mogelijk het virus bij zich draagt. 

Mensen maken zich zorgen, niet 

alleen om hun eigen gezondheid 

of die van anderen, maar ook om 

de gevolgen van deze crisis. We 

horen verhalen over huizen die 

geen veilig thuis zijn. Dat de 

spanning in gezinnen kan oplopen 

omdat we hele dagen bij elkaar zijn. We zijn bang voor de 

gevolgen op financieel gebied. Sombere gedachten, angsten en 

zorgen zijn niet altijd tegen te houden en vliegen als kraaien 

om je hoofd.  

 

Vandaag las ik in de krant dat mensen door het thuiszitten 

meer naar de vogels in hun eigen tuin kijken en ontdekken dat 

het daar in het voorjaar een drukte van belang is. We hebben 

de tijd om te zien hoe vogelpaartjes, bijv. koolmeesjes, even 

binnen komen kijken in een vogelhuisje en vervolgens weer 

wegvliegen. Alsof ze samen huizen aan het kijken zijn. De 

koolmeesjes hebben geen coronazorgen aan hun hoofd.  

 

In de Bergrede zegt Jezus dat geld en bezit je niet kunnen 

helpen als het gaat over je sterfelijkheid. Hij geeft richtlijnen 

over hoe je omgaat met elkaar “behandel andere mensen zoals 

jij wilt dat de mensen jou behandelen”. Als jij wilt dat mensen 

jou niet besmetten, zorg dan ook dat jij dat niet bij hen doet. 
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Als jij wilt dat mensen jou niet in de steek laten, doe dat dan 

nu ook niet met hen en bel ze op….  

 

Maar de meest bemoedigende uitspraak van de Bergrede is dat 

zorgen en piekeren over wat er allemaal kan gebeuren je 

levensduur niet kan verlengen. Als dat wel zo zou zijn, dan zou 

het wijs zijn om hele dagen te gaan piekeren. Maar helpt dat 

niet, probeer het dan vooral niet te doen. Jezus wijst daarbij op 

de vogels. Vogels leven in een vreemd vertrouwen dat ze op de 

één of andere manier veilig zijn in de hand van God. Ze zoeken 

gewoon een vogelhuisje waar kraaien en andere vijanden niet 

binnen kunnen komen. In dat huisje bouwen ze een nestje 

waar ze hun jongen veilig groot kunnen brengen. De 

nestelende vogels maken zich geen zorgen voor de toekomst. 

Dat ze er zelf uit moeten om voedsel te zoeken. Of dat hun 

jongen straks moeten leren vliegen en dat ze hen dan niet 

meer kunnen beschermen.  

 

Vogels maken zich geen zorgen en Jezus zegt ons dat wij dat 

ook niet moeten doen. Zoek in de onzekerheid ergens rust bij 

God door bijvoorbeeld net wat langer en rustiger te bidden. 

Probeer net zoals de koolmeesjes dag voor dag te leven, want 

elke dag heeft genoeg aan zijn eigen zorgen en kwaad. Niet 

omdat je daarmee voorkomt dat het virus in je longen 

terechtkomt, maar wel omdat het een soort rust biedt 

waardoor de ‘zorgenkraaien’ minder een nest kunnen bouwen 

in je hoofd.  

Pastor Hieke Plantinga-Folkertsma 

 

Bij de diensten 
 

De komende zondagen proberen we te zorgen voor 

uitzendingen via de kerkomroep en YouTube (protestantse 

gemeente te Workum). We weten nu nog niet precies hoe dat 

uitpakt. Op onze website staat de meest recente informatie. 

Vergeet niet dat we in een dienst niet alleen zelf iets willen 

ontvangen, maar dat we ook mogen delen. Delen doen we in 

een dienst onder andere door te bidden en door te geven aan 

de collecte. Dat is een belangrijk onderdeel van onze eredienst 

en misschien wel de toets of we wel geluisterd hebben…  
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Er gaat geen collectezak rond als we thuis naar kerkomroep 

luisteren. Daarom het verzoek om zelf iets over te maken. 

 

Op zondag 19 april gaat ds. Wim Andel voor (HET PAD, 

samenwerkingsverband van de gemeenten Tjerkwerd, Parrega 

en Exmorra). Organist is Harry Mast en Inkje Bakker zingt. 

 

Op zondag 26 april is ds. Arnold Vriend voorganger. Feike 

Dijkstra is dan organist. 

 

 

 

Her en der 
 
Soms heb ik dat, en jij waarschijnlijk ook wel, dat ik een 

bekende Bijbeltekst lees en dat me dan iets opvalt dat ik nog 

niet eerder zag. Ik geloof dat dat iets van de Geest is. 

Trouwens, ik geloof ook dat de goede gewoonte om de bijbel te 

lezen iets van de Geest is. Al de keren dat je de bijbel las en 

dat het niet ‘iets nieuws’ bracht; dat is ook van de Geest. Wij 

zijn als gelovigen niet op zoek naar ‘weer eens iets anders’ of 

‘iets nieuws’ of naar ‘een teken’, maar we zoeken het contact 

met onze Heer. En we hebben het nodig om Zijn stem te leren 

herkennen. We hebben de goede gewoonte nodig om bekend 

te worden met Gods stem. En soms valt er dus iets op, wat ik 

nog niet eerder zag. Terwijl het er toch steeds stond. Maar het 

raakte me niet. En nu was ik blijkbaar wel bevattelijk voor die 

woorden waar ik anders overheen las. Het woord paste 

blijkbaar in mijn situatie. Deze keer was dat bij het lezen over 

het laatste avondmaal in Mattheus. Dat Jezus na het 

avondmaal met Zijn leerlingen naar Gethsemané wandelt en 

dan, bijna terloops zegt: ‘Maar nadat ik uit de dood ben 

opgewekt, zal ik jullie voorgaan naar Galilea.’ Door alle drukte, 

alle schuldgevoel, al het verraad, alle zorgen en alle machten 

die in deze wereld tekeer gaan, zouden we deze woorden bijna 

vergeten. Hij is opgestaan. 

Ds. A. Vriend 
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Mededelingen 
 

Verjaardagsfonds 

Nu er ook in Workum iemand met het coronavirus is besmet, 

hebben we als Verjaardagsfonds besloten om in de maanden 

april en mei en indien nodig nog langer de envelopjes met uw 

bijdrage niet op te halen. U kunt uw gift overmaken op het 

banknummer wat op de felicitatiekaart staat vermeld. Ook kunt 

u het envelopje, voorzien van uw naam, door de bus doen bij 

de penningmeester op De Burd 20. Op deze wijze willen wij het 

risico van besmetting van onze ophalers verkleinen. Het 

bezorgen van de felicitatiekaarten gaat gewoon door.   

F. van Dijk, voorzitter/J. Weerstra, penningmeester 

 

 

Dankbetuiging 
 

Ik ben alweer een paar weken thuis uit Groningen. Het gaat 

redelijk goed met mij. Heb zoveel bloemen, kaarten en 

telefoontjes gehad. Het was hartverwarmend! 

Lieve mensen, allemaal hartelijk bedankt. 

Ook namens mijn vrouw Janet.  

Gerben Koopmans 
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Mededeling Lief en Leed 
 

Van blijde en minder blijde gebeurtenissen van 

gemeenteleden, zoals geboorte, huwelijk, overlijden en 

opnames in het ziekenhuis, ontvangt de kerkenraad graag 

bericht via de scriba, mevr. D. Westra-van der Valk, 

Lynbaen 33, 8711 ES Workum, tel. 0515-542154, 

scribapgworkum@gmail.com. 

Geboorteberichten worden alleen afgekondigd als de predikant 

of de scriba een geboortekaartje krijgt, als blijk dat de ouders 

afkondiging in de kerkdienst op prijs stellen. 

Het moderamen 

 

 

Agenda 
 

Alle kerkelijke activiteiten gaan tot 1 juni niet door. 

Kijk regelmatig op onze site pgworkum@gmail.com  voor de 

laatste informatie. 

 

 

 
 

 

mailto:pgworkum@gmail.com
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Bijbelrooster 
 

 

 

 

 
 

 

Vandaag lezen wij: 

 

19 april zondag : Prediker 9 : 1 - 10 

  maandag : Prediker 9 : 11 - 18 

  dinsdag : Prediker 10 : 1 - 11 

  woensdag : Prediker 10 : 12 - 20 

  donderdag : Prediker 11 : 1 - 10 

  vrijdag  : Prediker 12 : 1 - 14 

  zaterdag : Psalm 95 

 

26 april zondag : Handelingen 15 : 1 - 5 

  maandag : Handelingen 15 : 6 - 21 

  dinsdag : Handelingen 15 : 22 - 35 

  woensdag : Handelingen 15 : 36 – 16 : 5 

  donderdag : Handelingen 16 : 6 - 15 

1 mei  vrijdag  : Handelingen 16 : 16 - 24 

  zaterdag : Handelingen 16 : 25 – 40 
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Jongerenrubriek 
 

Dag allemaal, 

 

Wij hebben eerder een email verzonden over de 

Paaschallenge op 11 april. In verband met de corona crisis kan 

deze activiteit helaas niet doorgaan. 

 

Wij zijn nog in contact met JOP (jeugdafdeling van de 

Protestantse Kerk Nederland) over een online versie van het 

spel. Je kunt dit dan met je familie thuis spelen en online met 

anderen. 

 

Op 3 april ontvangen wij de materialen voor dit online spel. 

Als je het leuk vindt om dit met je familie te spelen in het 

paasweekend, laat het ons dan via de email weten. 

Wij zorgen er dan voor dat je het materiaal van ons krijgt. 

 

Voor nu wensen we jullie alle goeds en een goede gezondheid 

toe. 

 

Juann van der Schaaf 

Siska Dijkstra 

Jantine de Vries 

Paulina de Vries 

 

 

 

   

Kijk ook eens op onze website: www.pgworkum.nl 




