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Meditatie 
 

Is verdrukking goed voor mij? 

  

Ik ben niet de eerste die iets schrijft over de glas-in-lood 

voorstelling in het ‘zuidertransept’ van de Gertrudiskerk. In het 

dagblad Trouw van 10 jaar geleden bijvoorbeeld, schrijft 

iemand dat hij in Workum op bezoek is. Na het overlijden van 

een dierbare, wil hij er even uit. Terwijl hij zichzelf atheïst 

noemt, loopt hij de Gertrudiskerk binnen en ziet dit glas-in-

loodraam. De afbeelding van een palmboom met daaronder 

een Latijnse spreuk: ‘Palma sub pondere crescit’. Dat betekent 

zoveel als: een palm groeit omhoog onder de druk van een 

gewicht. De legende is, dat als je een zware steen op een  

jonge palmboom legt, dat hij dan sterk wordt en recht omhoog 

groeit; tegen de zwaartekracht in loodrecht omhoog. Deze 

schrijvende bezoeker is in rouw en dat drukt als een zwaar 

gewicht op hem. Hoe reageert hij op dit raam?  

Hoe reageren wij? Misschien is het raam voor ons al zo 

vertrouwd, dat we er niet meer op letten. Het is een 

gedenkraam voor de tweede wereldoorlog. De palmboom met 

de Latijnse spreuk en daarnaast een zeilschip op een woeste 

zee met een Bijbeltekst: ‘het is mij goed dat ik verdrukt ben 

geweest’. Een citaat uit Psalm 119 vs 71a. Onze gemeente  

vond het blijkbaar passend om na de tweede wereldoorlog dit 

glas-in-loodraam te plaatsen. Om terug te kijken op de oorlog 

en te zeggen: ‘het is mij goed dat ik verdrukt ben geweest’. En 

om dat in een venster vast te leggen. Zodat er licht doorheen 

kan vallen. En zodat het blijft klinken. Ook in deze tijd: ‘het is 

mij goed dat ik verdrukt ben geweest’. Zou jij dat zeggen, als 

je terugkijkt op de afgelopen weken? Kan iedereen dat  

zeggen, terugkijkend? Kan ik dat voor een ander zeggen? Toen 

dat raam geplaatst werd, zullen er vast mensen zijn geweest 

die terugkeken op de oorlog en die dit niet konden nazeggen. 

Mensen die niet omhoog groeiden, maar blijvend beschadigd 

werden.  

Mensen die zelfs niet terug durfden te kijken. De dichter van 

Psalm 119 kijkt terug en zegt: ‘het is mij goed dat ik verdrukt 

ben geweest’. De tegenslag die hij meemaakte, richtte hem op 

de ‘rechte weg’. Het maakte hem vastbesloten die weg te 
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gaan. Het bracht dingen aan het licht in zijn leven, waar hij 

anders misschien geen oog voor had gekregen. Die ervaring is 

reëel. Dat herkennen wij misschien ook wel. Dat je door  

tegenslag bewust wordt wat je nu precies belangrijk vindt. Wat 

je prioriteiten zijn. Dat je jezelf leert kennen. Dat je God leert 

kennen. Ook onze schrijvende bezoeker kreeg door het glas-in-

loodraam inzicht in zijn eigen situatie en het zette hem op weg. 

Maar het is niet ieders ervaring. Niet iedereen komt op deze 

uitspraak uit. Waarom zou onze gemeente dan toch besloten 

hebben dit raam in onze kerk te zetten? Misschien heeft het  

te maken met dezelfde reden waarom wij Goede Vrijdag ‘goed’ 

noemen. We noemen het ‘goed’ dat Jezus verdrukt en 

vernederd is geweest. We geloven dat de weg die Jezus  

ging, voor ons goed is. Omdat Hij daarmee een weg aangelegd 

heeft, die zin heeft. Een weg die gericht is op het koninkrijk 

van God. We kunnen met Hem die weg gaan. Het is ‘goed’ dat 

wij Jezus volgen op die weg. Van Witte Donderdag, naar Goede 

Vrijdag, door Stille Zaterdag naar Paaszondag. We noemen die 

weg ‘goed’ dankzij de Paaszondag. Niet iedereen in de 

gemeente heeft die ‘paas-ervaring’, niet iedereen kan 

terugkijken en zeggen: ‘het is mij goed dat ik verdrukt ben 

geweest’. Sommigen van ons zijn als het ware op Witte 

Donderdag, anderen op Goede Vrijdag en weer anderen op 

Stille Zaterdag.  

Alle afzonderlijke gemeenteleden zullen niet allemaal de ‘paas-

zondag’ ervaring van de Psalmdichter delen. Als hele 

gemeente, als lichaam van Jezus Christus, dragen we in  

onze gemeenschap al de stadia van de weg van Jezus met ons 

mee. En als het goed is, dragen we ook elkaar op die weg van 

Jezus. En het is voor ons als gemeente goed om dat te doen. 

Als gemeente de weg van Jezus te gaan. Oog te houden voor 

de weg van Jezus in al de stadia, ook de verdrukking. Oog te 

houden voor de belofte van het komende koninkrijk in elke 

fase van je levensweg. Als tegenslag ons als gemeente  

samenbindt, ons leert elkaar te dragen, ons oog geeft voor de 

weg van Jezus en ons richt op Zijn belofte; mag je dat ‘goed’ 

noemen? Wat vind jij? 

  

                                                                      Ds. A.Vriend 
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Bij de diensten 
 

De diensten worden op de gebruikelijke manier in Nij 

Mariënacker uitgezonden en via Kerkomroep en ons YouTube-

kanaal. 

 

Op zondag 3 mei gaat pastor Hieke Plantinga voor (Pastor 

voor Workum en voor HET PAD; samenwerkingsverband van 

de gemeenten Tjerkwerd, Parrega en Exmorra).  

Organist is Aalt Landman en Inkje Bakker zingt. 

 

Op zondag 10 mei gaat ds. Wim Andel voor (HET PAD). De 

organist is dan Klaske Deinum. 

 

Zangdienst 

 

Donderdag 30 april 2020 wordt een zangdienst uitgezonden via 

de kabelkrant t.v. in Nij Mariënacker, De Wende en de Hosta. 

Aanvang 15.00 uur. 

Behalve toespraken van Corrie te Boom zijn er liederen ter 

bemoediging te beluisteren van Nederland Zingt en het Chr. 

Mannenkoor Laus Deo Workum. 

Verder staat de zangdienst ook op het YouTube kanaal van de 

Protestantse Gemeente Workum. 

Dit wordt op deze manier gedaan door wijkteam 6 omdat de 

mensen niet bij elkaar kunnen komen i.v.m. het corona virus. 

 

Citaat jaarthema 
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Lied van de maand. 

Nu even geen nieuw lied van de maand. Wanneer we weer 

samen mogen zingen en bidden in onze Gertrudiskerk, pakken 

we ook die draad weer op. Wel een goede tijd trouwens om 

eens wat in het liedboek te bladeren. Ik heb de afgelopen 

weken vaak aan lied 1003 gedacht: “Stil is de straat overal, 

mensen in huizen verdwenen”. Nog een tip: op bladzijde 535 

staat een prachtig gedicht/ochtendgebed van Sytze de Vries. 

                                                         Cobie Hofman-Heida 

 

Van her en der 
In de diensten die we opnemen, hebben we ook ruimte voor 

omliggende gemeenten gemaakt. Niet alleen Workum, maar 

ook HET PAD en It Heidenskip. Zo houden we de gaven die we 

hebben ontvangen niet alleen voor onszelf, maar proberen we 

daar ook omliggende gemeenten mee te dienen. We gaan ook 

zo veel mogelijk door met de inzet van verschillende talenten 

in de vieringen. Zo hopen we de veelkleurigheid van onze 

gemeente ook in beeld te brengen. 

                                                                       Ds A.Vriend 

 

Terugblik. 

We mogen terugzien op bijzondere tijd rond Pasen. We hebben 

als gemeente, ieder in eigen huis het avondmaal gevierd in een 

gecombineerde viering van Witte Donderdag en Goede Vrijdag. 

Een gemeentelid schreef dat het hen juist bewust had gemaakt 

van de verbondenheid met de kerk wereldwijd. We zijn niet 

alleen verbonden met de mensen waarmee we in één kerkzaal 

zijn. De jeugdouderlingen hebben de Paaschallenge van JOP  

georganiseerd. Via de app waren een aantal gezinnen met 

elkaar in contact over  verschillende ‘challenges’ (uitdagingen) 

rondom het Paasverhaal. Van het maken van de troon van 

Herodes tot rebussen, van wc-rollen tot een biecht. Zo kwamen 

we er uiteindelijk allemaal achter dat er een nieuw geschenk 

voor de deur van ons hart staat!  

Er hing aan de deur van elk deelnemende adres een tasje met 

een cadeautje en een mooie Paasboodschap. Op Pasen werd de 

nieuwe paaskaars brandend de gemeente in gedragen voor het 

oog van de camera. Het licht, dat Jezus Christus is, gaat ons 

voor. Hij baant voor ons de weg op weg naar het komende 
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koninkrijk van God. Op de beide Paasdagen konden we, in 

plaats van op ‘berenjacht’, Paaseieren zoeken. We konden een  

Paas-ei maken en als teken van hoop, opstanding en nieuwe 

geboorte voor ons raam zetten. Voorbijgangers konden zo 

tekenen van hoop zoeken op hun wandeling. Ook was, net als 

in de komende tijd, de Getrudiskerk open, van maandag t/m 

vrijdag van 15.00u tot 17.00u voor bezinning, stilte, een 

kaarsje of een gesprek met één van onze pastores. Tenslotte 

een bijzonder woord van dank voor alle werk rondom de  

communicatie; website, facebook, kerknieuws; heel hartelijk 

dank!   

 

 

Pasen - 2020: Een plaatsbepaling. 

 
Het loopt allemaal anders dan we bedoeld of gepland hadden. 

Het Corona-virus zet alles op z’n kop. Her en der worden 

plannen bijgesteld. Zo zouden we in als gemeenteleden uit 

Gaast/Ferwoude voor onszelf, maar ook voor de grotere 

gemeente Workum waar we deel van uitmaken, een Passion-

wandeling uitzetten door ons prachtige dorp Gaast. Je kunt er 

heel mooi een letterlijke rondwandeling maken en dan 

onderweg stilstaan bij plekken die te maken hebben met Jezus’ 

lijdensweg. Aangebrachte teksten aan muren of verbeeldin- 

gen , mooie muziek-momenten etc.etc. zouden de wandeling 

tot een verstil- lende ervaring maken. Het kon allemaal niet 

doorgaan, althans dit jaar niet !! 

Als klein maar sprekend alternatief kozen we voor een sober 

alternatief. We plaatsten bij beide kerkgebouwen op opvallende 

plekken grote kruizen, verwijzend naar het kruis (of de 

kruizen) op Golgotha. Een stevige schijnwerper zet de kruizen 

in het licht. Want , symbolisch gesproken, licht overwint de pijn 

van het kruis. Op één van de foto’s ziet u ook prachtig hoe het 

licht zijn schaduw vooruit werkt, tot op de kerk, of ook 

daarbuiten, daaromheen. Zo mag de boodschap van het kruis, 

en het geloof in de opstanding (het Paaslicht) ons bepalen bij 

ons leven van vandaag. Er is licht te ontwaren in de duisternis, 

en het licht overwint. En dat vertrouwen mogen we hebben als 

we spreken over corona, als we spreken over de 

vluchtelingenproblematiek, als we nadenken over onze 
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economie en onze werkgelegenheid, als we stilstaan bij ziek-

en-gezond, of ook ouderdom en eenzaamheid. 

Velen wandelden naar de verlichte kruizen en hadden een 

moment van bezinning, even stil zijn,…en dan verder, in het 

licht. 

      Ds. Maarten Mook 

 

 

Van de Diaconie 
 

De Paasgroetenactie in aangepaste vorm. 

        

Zoals eerder vermeld in Kerknieuws zou de jaarlijkse 

Paasgroetenactie op zondag 29 maart plaats hebben gevonden.  

De kaarten waren reeds besteld en ontvangen. Maar nu de 

kerkdiensten niet op de gebruikelijke manier plaatsvinden is 

ook de Paasgroetenactie komen te vervallen.  

Als Diaconie hebben wij besloten om dan zelf de kaarten te 

schrijven en op te sturen.  

Juist nu in deze tijd is het misschien wel extra belangrijk dat ze 

gestuurd worden! Want door alle maatregelen worden er nu 

ook geen diensten op de gebruikelijke manier gehouden in 

gevangenissen en tbs-klinieken. Er wordt door de 

justitiepredikanten wel heel creatief omgegaan met de geringe 

mogelijkheden die er zijn om gedetineerden toch geestelijke 

bijstand te geven in deze tijd. Gedetineerden mogen ook geen 

bezoek ontvangen… 

En ook de Palmpasendienst in de gevangenis waarbij ieder jaar 

de paasgroetenkaarten worden overhandigd, is komen te 

vervallen.       

Er zijn al veel paasgroetenkaarten binnengekomen bij het 

dienstencentrum van de Protestantse Kerk in Utrecht. Alle 

kaarten die binnenkomen worden gesorteerd en verdeeld over 

de gevangenissen en tbs-klinieken in Nederland en in het 

buitenland. Uw paasgroet komt dus nog steeds bij een 

gedetineerde terecht: juist in deze onzekere tijd doet zo´n 

groet hen goed. Ontvangers realiseren zich dat er aan hen 

gedacht wordt en dat er mensen zijn die zich inleven in hun 

situatie. Het is goed om de boodschap van Pasen steeds 

opnieuw door te geven. 
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We hopen dat de kaarten een bemoediging zijn voor de 

gedetineerden en hopen eveneens dat we het volgend jaar 

weer op de vertrouwde manier kunnen doen waarbij u uw 

naam op de kaart kunt schrijven. 

                                       

 

Boottocht  

  

Helaas kan de jaarlijkse boottocht vanwege de coronacrisis dit 

jaar niet doorgaan! 

We hopen in 2021 op een nieuwe kans om deze gezellige 

bootreis weer te organiseren! 

  

                                           Hartelijke groet van de diaconie.  

 

 

Mededelingen 
 

Op maandag tot en met vrijdag is de Gertrudiskerk open 

van 15.00u tot 17.00u voor een persoonlijk moment van 

bezinning, gebed, stilte of het aansteken van een 

kaarsje. Van 16.00 u tot 17.00 u is één van onze 

pastores ook aanwezig. 

 

 

Kerkdiensten Nijhuizum. 

 

In verband met het coronavirus gaan de kerkdiensten van 

Nijhuizum dit jaar niet door. Wij kunnen in het kleine kerkje 

van Nijhuizum niet de 1,5 m afstand garanderen 

Omdat zowel de predikanten als de korpsen de nodige 

voorbereidingen moeten treffen en wij niet weten hoe de 

situatie na 1 juni wordt, leek dit ons de enige en juiste 

beslissing 

We hopen in 2021 weer op u allen te mogen rekenen. 

             

          Met vriendelijke groeten, Feike, Theo, Ijda en Marten 
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Kerknieuws digitaal ontvangen 

 

In plaats van verspreiding op papier, is het (voor 

gemeenteleden) ook mogelijk om deze Kerknieuws via mail te 

ontvangen. 

Wilt u/ Wil jij dit ook? Stuur dan o.v.v. "aanmelden Kerknieuws 

digitaal" 

een mailtje naar pgworkum@gmail.com met 

naam, adres, en mailadres. 

                      PR Commissie Protestantse Gemeente Workum 

 

 

Een nieuw ontwerp voor de website. 

 

De website van de Protestantse Gemeente te Workum, 

pgworkum.nl, krijgt een nieuw ontwerp.  

 

Het nieuwe ontwerp wordt 'responsive': zodat het scherm zich 

aanpast aan het apparaat waarop de website wordt bekeken. 

Bijvoorbeeld een mobiele telefoon of tablet. 

De indeling van het menu en de stijl (kleuren, lettertypen) 

veranderen ook.  

 

Als voorbereiding op de overstap naar het nieuwe ontwerp, 

passen we de huidige website al aan. 

Een verandering is bijvoorbeeld de indeling van het 

hoofdmenu.  

 

De website blijft tijdens de 'verbouwing' gewoon te gebruiken. 

Op pgworkum.nl houden we jullie graag op de hoogte van de 

veranderingen. 

 

We hopen dat iedereen straks blij is met het resultaat!    

 

                                 Hartelijke groet van de PR Commissie. 

 

 
 

 

 

mailto:pgworkum@gmail.com
http://pgworkum.nl/
http://pgworkum.nl/
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Bijbelrooster 
 

Vandaag lezen wij:  

  3 mei  zondag : Exodus  17 : 1 - 7 

            maandag : Exodus  17 : 8 - 16 

  dinsdag : Psalm 23   

woensdag : Exodus 18 : 1 - 12 

  donderdag : Exodus 18 : 13 - 27 

  vrijdag  : Exodus 19 : 1 - 15 

  zaterdag : Exodus 19 : 16 - 25 

 10 mei zondag : Psalm 68 : 1 - 19 

                    maandag : Psalm 68 : 20 _ 36  

      dinsdag : Handelingen 17 : 1 - 9 

        woensdag : Handelingen 17 : 10 - 15 

                    donderdag : Handelingen 17 : 16 - 21 

  vrijdag  : Handelingen 17 : 22 - 34 

16 mei  zaterdag : Psalm 34 

 

 

Agenda 
 

Alle activiteiten zijn in ieder geval tot 1 juni afgelast. Kijk 

regelmatig op onze website www.pgworkum.nl voor het laatste 

nieuws. 

 

Op 30 april om 15.00 uur wordt er een zangdienst uitgezonden 

via de Kabelkrant tv van Nij Marienacker. 

   

 

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