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Meditatie  
 Wat we missen 

 

In kranteninterviews lees ik nog wel eens dat mensen de 

kerkelijke samenkomsten missen. En dat vind ik mooi om te 

lezen. Dat we het als een gemis ervaren dat we geen kerkelijke 

samenkomsten kunnen houden. Dat betekent dat we er naar 

verlangen, dat we er iets ontvangen, dat er nu niet is. Nu zijn 

de beperkingen wat versoepeld en we kijken naar 

mogelijkheden om voorzichtig samenkomsten te organiseren. 

Maar voordat we zover zijn, wil ik graag dat we een kans gaan 

benutten. Dit gemis dat we nu ervaren, geeft ons namelijk een 

unieke kans. Een kans om te ontdekken wat we dan missen.  

Misschien is het opgevallen dat ik het woord ‘kerkdienst’ of 

‘eredienst’ of ‘viering’ heb vermeden. Ik heb het woord 

‘samenkomst’ gebruikt. Want we hebben vieringen gehad. Via 

de media weliswaar, maar toch. Bij die viering via de media 

waren we geen toeschouwer, net zo goed als we in een 

kerkelijke samenkomst geen toeschouwer zijn. We hebben 

zelfs het avondmaal met elkaar gevierd. We hebben, net als in 

een samenkomst, erediensten gehad met zang, gebed en 

woorduitleg. Een aansporing om gaven te delen was er ook. En 

een zegen. Wat missen we dan precies als er geen 

samenkomsten zijn? Waar verlangen we precies naar als we 

het hebben over een ‘gewone’ eredienst waar de gemeente 

elkaar in levende lijve ontmoet? 

Ik moest denken aan een schilderij van Marius van Dokkum. 

Een oud echtpaar zingend bij het harmonium. Een spreuk aan 

de wand: “doch dyn plicht en lit de lju mar rabje”. Thuis God 

loven. Samen zingen bij het harmonium is een vorm van 

viering. Dat is een vorm van eredienst. Wij worden in deze 

periode uitgedaagd om zelf een vorm te zoeken. Een manier te 

zoeken om samen met God te leven. In je eigen levenssfeer 

verlangen naar God, zoeken naar God, leven met God. En daar 

een vorm aan geven. Niet het contact met Hem laten 

overwoekeren door bezigheden of juist door ‘vrij’. Maar bewust 

een plek in je leven vrij te houden waarin je God kunt 

ontmoeten. Tijd reserveren. Aandacht schenken. Durven stil te 

zijn, te ontvangen en te luisteren.  
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Het dagelijkse contact met God hoeven we niet te missen. Ons 

leven met God is meer dan de samenkomst van de gemeente. 

Het hele leven is eredienst.  

De komende paar weken zitten we nog zonder kerkelijke 

samenkomsten. Die samenkomsten missen we misschien wel. 

Zullen we in elk geval zorgen dat we het contact met de 

levende God niet missen? Zullen we deze ‘samenkomst-loze 

periode’ zien als een aansporing? Als een kans om een plek in 

ons dagelijks leven vrij te houden voor dat dagelijkse contact 

met God? Ruimte in je leven vrij te houden om alleen of met je 

huisgenoten God te zoeken? Jij en jouw huis, ik en mijn huis, 

zullen we de Heer dienen?  

Ds A.Vriend 

 

 
 

 

Bij de diensten 
 

Ook in de maand juni worden de erediensten op de 

gebruikelijke manier in Nij Mariënacker uitgezonden en via 

Kerkomroep en het YouTube-kanaal van de PG te Workum. 

Vergeet de collectedoelen niet!  

 

Zondag 31 mei is het Pinksterfeest. Ds. Arnold Vriend is 

voorganger, Klaske Deinum is de organist en muzikale 

medewerking wordt verleend door een viertal gemeenteleden. 

We volgen de kinderkerk-methode ‘bijbel basics’. Op deze 

zondag staat Galaten 5:22-26 centraal: een tekst die laat zien 

hoe een leven eruitziet waarin mensen zich laten leiden door 

de heilige Geest.  

Zondag 7 juni is ds. Wim Andel (Het Pad) de voorganger. 

Feike Dijkstra is dan de organist. 
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Her en der 
 

De afgelopen week is de commissie vorming en toerusting in 

gesprek geweest over het nieuwe seizoen. Mooi om vooruit te 
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kunnen kijken en te bedenken wat we aan zouden kunnen 

bieden. Ook de missionaire commissie is met elkaar in gesprek 

geweest; de missie van onze gemeente ligt niet stil. Hoe 

kunnen we vorm geven aan Jezus’ opdracht voor ons als 

gemeente? Mooi om zo vooruit te kunnen kijken. De afgelopen 

tijden hebben ons wel geleerd om te zeggen: ‘zo de Here wil en 

wij leven’. Dat is geen spreuk die de handrem op je leven zet, 

maar een spreuk die ons voluit richt op het leven nu met het 

oog op de toekomst; Gods toekomst! 

 
Terugblik. 

We hebben dit jaar helaas niet de gezamenlijke dienst met It 

Heidenskip gehad op Hemelvaart. De dienst van 17 mei had 

wel een Heidenskipster kleur, met muzikale medewerking van 

Marije de Vries en Martje de Vries en zeker in verband met het 

fraaie symbolische bloemstuk van Ans Ouderkerken. Dat had 

Hemelvaart als thema, mooi uitgebeeld in kleur en vorm. Mooi 

dat we voor de omliggende gemeenten zo iets kunnen 

betekenen. En mooi dat zij ons daarmee willen laten delen in 

hun inspiratie. 

Ds.A.Vriend 

 

 
 

Van de kerkenraad 
Ambtsdragers 

 

Wij zijn als kerkenraad zeer blij dat er een nieuwe 

jeugdouderling is.  

Willeke de Jong-de Graaf is bereid om jeugdouderling te 

worden. 

Indien er tegen deze benoeming geen wettige bezwaren 

worden ingebracht zal de bevestiging plaatsvinden op zondag 5 

juli 2020. 

Voor het ambt als ouderling is nog niet verder voorzien. 

De diakenen hebben versterking gekregen van Tjitske van 

Kalsbeek-Lettinga uit Ferwoude zodat zij nu weer voltallig zijn.   

Ook de kerkrentmeesters hebben versterking gekregen van 

Maarten Hoekstra uit Gaast zodat ook zij weer voltallig zijn. 
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Deze laatste twee zijn in de dienst van afgelopen januari al aan 

u voorgesteld.  

 

Ook zullen in deze dienst op zondag 5 juli herbevestigd worden 

als jeugdouderling Jantine T. de Vries-Postma, als diaken 

Theunes Haagsma.  

En voor ouderling-kerkrentmeesters Bert Grooters, Harmen 

Norbruis, Feike van Dijk. Herbenoemd wordt kerkrentmeester 

Klaas Folkerts. 

We nemen afscheid in deze dienst van ouderlingen Yde 

Engelsma en Hinne Wiersma, van diaken Johannes Hoekema. 

En van ouderling-kerkrentmeester Sybren E. Couperus.    

 

Namens de kerkenraad, 

Rients Siderius, preses. 

Diet Westra-van der Valk, scriba. 

Van de diaconie 
Paaskaars 

 De gemeenteleden (en anderen) die wekelijks onze kerkdienst 

meebeleven via youtube, hebben gezien hoe op 1 e Paasdag de 

nieuwe Paaskaars de kerk binnen gedragen is.   
Op deze nieuwe Paaskaars is een afbeelding te zien van een 

kruis met daarvoor een open hand en boven die hand een duif 

met een takje in haar snavel. Dit is een verwijzing naar de 

zondvloed. Volgens genesis 8:11 komt de duif tegen de avond 

bij Noach terug met een jong olijfblad in haar snavel. Toen wist 

Noach dat het water op de aarde verder gedaald was. Een 

nieuwe start voor de aarde! Laten we hopen en bidden dat na 

de corona crisis er ook een nieuwe start voor de kerk en de 

wereld mag zijn. Dat we elkaar weer mogen ontmoeten 

rondom deze nieuwe Paaskaars in de kerk, samen naar het 

woord van de Heer mogen luisteren en samen zingen van de 

opgestane Heer. 

  
Pinkstercollecte 
Collecte voor jonge open kerk in Marokko 

De Pinksterzending is bestemd voor kerken in Marokko. De 

kerk groeit in dit islamitische land, vooral doordat christenen 

uit Afrikaanse landen in Marokko belanden voor studie of als 
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gestrande migrant. Jean Lanou vertrok twintig jaar geleden uit 

Congo. Hij wilde theologie studeren in Europa. Na bijna vijf 

jaar reizen dwars door de Sahara bereikte hij Marokko. Hij 

verloor dertig vrienden: in de woestijn, tijdens de bootreis, 

door abortus na verkrachting. Inmiddels woont Jean vijftien 
jaar in Marokko. “Het begin was verschrikkelijk. Migranten 

kunnen niet naar een ziekenhuis. Vrienden van mij overleden 

door gebrek aan medicijnen.” 

De kentering kwam toen een predikant migranten ging helpen. 

Jean werd lid van een huiskerk en steunt sindsdien andere 

migranten. “Ik breng ze naar de kerk. Ik werd meermalen de 

grens overgezet als ik voedsel uitdeelde.” Sinds Jean een 

werkvergunning heeft is hulp verlenen makkelijker. Hij 

studeert nu theologie met steun van Kerk in Actie. Hij zegt: “Ik 

hoef niet meer naar Europa. Ook in Marokko of Congo kan ik 

mensen in nood dienen.” 

Dankzij uw bijdrage aan de collecte kan Kerk in Actie de kerk 

in Marokko ondersteunen om predikanten op te leiden en hulp 

te bieden aan migranten.  Kijk voor meer informatie 

op: www.kerkinactie.nl/kerkmarokko. 

 U mag het geld voor deze collecte overmaken op 

het bankrek.nr. van de diaconie  NL96 RABO 0372 1547 35, wij 

zorgen er dan voor dat het overgemaakt wordt naar Kerk in 

Actie/Pinksterzending. 

Bij voorbaat onze hartelijke dank! 

  

De diaconie 

 

 Mededelingen 
Kerk open 
Tot 29 mei is de Gertrudiskerk open van maandag tot en met 

vrijdag van 15.00u tot 17.00u voor een persoonlijk moment van 

bezinning, gebed, stilte of het aansteken van een kaarsje. Van 

16.00u tot 17.00u is één van onze pastores ook aanwezig. In de 

maand juni begint de kerkbezichtiging weer op proef. De kerk is 

dan open voor bezichtiging van 14.00u tot 16.30u (behalve 

zondags). Zie verder het stukje over kerkbezichtiging in 

kerknieuws. De RK Heilige Werenfriduskerk heeft de deur open 

voor gebed en het opsteken van een kaarsje: op dinsdagmorgen 

http://www.kerkinactie.nl/%E2%80%A6
http://bankrek.nr/
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van 9.00 tot 10.00 uur en donderdagmiddag van 14:00 tot 16:00 

uur. 

 

Kerkbezichtiging 

Nu de regels aangaande corona per 1 juni worden versoepeld, 

proberen wij de kerkbezichtiging weer op te pakken. We gaan 

in eerste instantie een week "proefdraaien". We houden ons 

aan de afspraken van de overheid. Komen er wel toeristen; 

moeten we de hele week open zijn? Vragen waar we nu nog 

geen antwoord op weten. 

We hopen echter dat, nu er misschien meer vakantie in eigen 

land wordt gehouden, we daarvan kunnen profiteren. 

Wilt u ook meedoen als vrijwilliger, neem dan contact op met 

een van de onderstaande personen. 

 

Lammie de Vries of Jan Bremer 

 

 

Dankbetuiging 
 

Wy, Houk en Lolkje Reitsma-Terpstra, 

wolle eltsenien fan herte tank sizze foar alle blommen, kaarten, 

slúfkes, ensfh. by ús 60 jierrich houlik. 

Hertlik tank dêrfoar. 

 

Diversen 
Bijbel vertaald in vijftig nieuwe talen 

 

Zo’n 29 miljoen mensen konden in 2019 voor het eerst de 

Bijbel in hun eigen taal lezen. Zij spreken een van de vijftig 

talen waarin de Bijbel, of een deel ervan, vertaald werd. Dit 

meldt United Bible Societies (UBS), het overkoepelend orgaan 

van de bijbelgenootschappen, in zijn vertaalstatistiek over 

2019. 

In zes van de bovengenoemde vijftig talen – gesproken in 

onder meer Mali en Myanmar – is de complete Bijbel nu voor 

het eerst beschikbaar.  
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Inspiratie uit de Bijbel bij 75 jaar vrijheid 

Ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding komt het Nederlands 

Bijbelgenootschap (NBG) met een blogserie over vrijheid in de 

Bijbel. De eerste blog verscheen op 28 april en de laatste op 5 

mei. 

‘Juist nu het coronavirus onze vrijheid inperkt,  laten we zien 

hoe de Bijbel ons kan inspireren om te leven als vrije mensen’, 

zegt NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf. De blogs zijn te lezen 

op debijbel.nl en in de Mijn Bijbel-app. 

Link: https://www.debijbel.nl/blog/ 

 

Gewaardeerde bijbel-weggeefactie afgerond 

De weggeefactie van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) 

is na precies een maand afgesloten. Bestellen is sinds 20 april 

niet meer mogelijk. Er kwamen circa 20.000 bestellingen 

binnen.  

Belangstellenden uit Nederland en België vroegen een of meer 

van de 40.000 beschikbare gratis bijbeluitgaven aan voor 

zichzelf, hun kinderen of kwetsbare of eenzame bekenden. 

 
Bijbels voor weeskinderen in India 

India is het land met de meeste weeskinderen ter wereld. Een 

deel van hen woont in een weeshuis, waar geprobeerd wordt 

hun een goede basis voor hun verdere leven mee te geven. Het 

Bijbelgenootschap van India ondersteunt het 

godsdienstonderwijs in weeshuizen.  

 

UNICEF schat het aantal weeskinderen in India op zo’n 31 

miljoen. Vaak zijn hun ouders overleden als gevolg van 

armoede of gebrek aan medische voorzieningen. Maar het 

gebeurt ook dat ze in de steek gelaten worden door hun 

familie. Een deel van de kinderen zwerft op straat. Een zwaar 

leven, waar allerlei gevaren op de loer liggen. 

 

Kinderbijbels 

Gelukkig zijn er in het hele land weeshuizen die een plek 

bieden aan deze kinderen. Ook het Bijbelgenootschap van 

India kijkt om naar deze kinderen. Ze ondersteunen christelijke 

weeshuizen bij het geven van godsdienstonderwijs. Dat doen 

ze bijvoorbeeld door het uitdelen van (kinder)bijbels. Het 

https://www.debijbel.nl/blog/
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Bijbelgenootschap probeert dit te doen in zoveel mogelijk 

weeshuizen verspreid over heel het land. 

Veel van de huidige docenten en voorgangers in de 

weeshuizen, hebben zelf als kind ook hun ouders verloren. 

Het Nederlands Bijbelgenootschap wil met steun van de leden 

van de Bijbel per Maand-Club ervoor zorgen dat er vijfduizend 

kinderbijbels uitgedeeld kunnen worden aan weeskinderen in 

India.  

 

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap  

Contactpersoon: Janny Zweed Hindeloopen en Klaas Hofman 

Workum 

Meer informatie :  

https://www.bijbelgenootschap.nl/bpmc/project-van-de-

maand-april-3/ 

 
 

Collectemunten 

Bestellen (graag vooraf)bij mevr. F.v.d.Werf-Gaastra, 

tel:0515-543335.  

 

Uitsluitend op de eerste maandag van elke maand. 

In dringende gevallen na telefonische afspraak. 

. 

Verpakking: (Geel) 100 munten à € 0,50 is € 50,00 

 (Groen) 100 munten à € 0,75 is € 75,00 

 (Blauw) 100 munten à € 1,00 is € 100  

 (Rood) 100 munten à € 2,00 is € 200,00  

Eventueel is een andere mix mogelijk.  

Betaling alleen op rekening NL38RABO0305.0338.16 t.n.v. 

Protestantse Gemeente Workum, “inzake 

collectemunten”.  

Graag lege doosjes weer inleveren. 

 

 

 

Rommelmarkt 

Voor het brengen van goederen voor de rommelmarkt in de 

Utwyk eerst bellen met Telly, tel. 542581 of met Grietje,  

tel. 543634. 

tel:0515-543335
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Kijk ook eens op onze website : www.pgworkum.nl 

 

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-v/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 

 

Bijbelrooster 
 

Vandaag lezen wij: 

 

31 mei    zondag :Ruth 3:1-18 

1 juni  maandag :Ruth 4:1-22 

  dinsdag :Psalm 104:1-18 

  woensdag :Psalm 104:19-35 

            donderdag :Matt.8:2-13 

  vrijdag  :Matt.8:14-22 

   zaterdag :Matt.8;23-34 

7 juni   zondag :Psalm 150 

    maandag :Rom.5:1-11 

  dinsdag :Rom.5:12-21 

  woensdag :Matt.9:1-8 

  donderdag :Matt.9:9-17 

  vrijdag :Matt.9:18-26(Opleving) 

  zaterdag :Matt.9:27-34  
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Agenda 
Alle activiteiten zijn tot nader order afgelast. 

 
Nieuw? 

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

website: www.pgworkum.nl.  

http://www.pgworkum.nl/



