
     Nieuwsbrief 8 april 2020 
PG Slochteren en PG de Woldkerken   

Wat houdt mij gaande/staande? 
Ik heb een oproep gedaan aan alle gemeenteleden, jong en oud, om een 
bijdrage te leveren onder de titel: “Wat houdt mij gaande/staande?” Ik 
herhaal deze oproep graag. Uw bijdrage kunt u sturen naar 
wheringa2019@outlook.com of het kan ook gewoon per brief:  
ds. (Harry) Eringa, Waezenburglaan 104, 9351 HG te Leek.  
De bijdrage kan een gedicht zijn, maar ook een liedtekst, een filmopname of 
een handgeschreven brief/kaart met een persoonlijke ervaring, …. Doel van 
deze bijdragen: elkaar bemoedigen in een tijd die zwaar en moeilijk is. De 
bijdragen worden geplaatst op de website en/of in het kerkblad, u mag de 
bijdrage ondertekenen maar dat is niet verplicht! 
 
Hieronder een bijdrage die mij inspireert. Het zijn slechts stukjes uit het 
gedicht ‘Er moeten mensen zijn die zonnen aansteken’ van Toon Hermans. 
Het gehele gedicht is te beluisteren op 
https://www.youtube.com/watch?v=Zr5wjOJ0cjs .  
… 
Weet je, er moeten mensen zijn  
die bellen blazen en weten van geen tijd 
die zich kinderlijk verbazen over iets 
dat barst van mooiigheid 
……. 
Dan blijven ze roepen: nee de wereld gaat niet 
ten onder,  
en zij zien in ieder einde weer een nieuw begin 
…. 
En ze schrijven met hun paraplu 
‘I love you’ in het zand 
omdat ze zo gigantisch in het leven opgaan 
En vallen, en vallen en vallen   
En opstaan... 
 
 
 

  

 
 

Bezinning 
We maken een tijd in de wereldgeschiedenis door die moeilijk in woorden te 
vatten is. Hoe moet je antwoorden vinden op de vele vragen die er gesteld 
worden. Vragen die soms eenvoudig en praktisch van aard zijn: hoe kan ik mijn 
buurman/buurvrouw een helpende hand toesteken? Maar er zijn ook vragen die 
je bijna niet durft te stellen, maar die nu wel gesteld worden: wilt u nadenken of u 
behandeld wilt worden in het ziekenhuis? Met name de ouderen onder ons die 
minder vitaal en daardoor meer kwetsbaar zijn volgen de coronacrisis op de voet. 
Anderen juist niet vanwege de ernst van de situatie en de angst die zich van je 
meester kan maken. 
En met allerlei verschillende gevoelens gaan we de ‘Stille week’ in. Ik wil u enkele 
korte meditatieve teksten voorleggen. Teksten waarbij ‘bezinning’ het trefwoord 
is.  
 

Witte Donderdag, 9 april 2020 
Jezus gaat samen met zijn discipelen 
aan tafel. Ze nuttigen een maaltijd. 
Weten ze op dat moment wat er 
komen gaat? De discipelen 
waarschijnlijk niet, maar Jezus dan? Is 
het voor hem duidelijk dat hij nog maar 
kort te leven heeft? Het is een vraag die wij ook kunnen stellen: Weten wij hoe de 
dagen in de toekomst er uit zullen zien? En nog scherper: weten wij hoe lang we 
nog te leven hebben? Misschien wel heel beangstigende vragen. Een vraag, die 
minder beangstigend is, maar daarmee nog steeds wel een lastige vraag: hoe richt 
ik mijn leven in? Jezus deelt het brood, hij deelt de beker en ze hebben een 
gezamenlijke maaltijd. Samen delen is wat verbroederd en verzusterd. Hoe doe ik 
dat? Samen delen? Verbroederen en verzusteren? 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fnaudvanderven.blogspot.com%2F2010%2F04%2Fbellen-blazen.html&psig=AOvVaw2tE6yZn3WkDsILDpN9yfZj&ust=1586177990292000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJi6v-ar0egCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fp%2Fdiamond-painting-geloof-jezus-laatste-avondmaal-20x40cm-diamond-paintings-pakket-diamond-painting-volwassenen-diamond-painting-kinderen-diamond-schilderij-diamant-schilderen-canvas-schilderij-gooda%2F9200000125660414%2F&psig=AOvVaw354riAIa1f8-sl9iuBUzUd&ust=1586185617404000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCODYs43I0egCFQAAAAAdAAAAABAJ


Goede Vrijdag, 10 april 2020 
Het is een vreemde dag voor Jezus en zijn discipelen. Gisteren zaten ze nog 
samen aan tafel, spraken ze samen … en nu is de situatie opeens helemaal 
anders. Ik denk even hardop: Een paar weken geleden was iedereen nog aan 
het werk, gingen we uit eten, naar de bioscoop, naar de sportvereniging …. 
En nu: we zitten binnen, mogen onze huizen eigenlijk niet uit. De situatie is 
helemaal anders. Kunnen we ons nu voorstellen hoe Jezus en hoe de 
discipelen zich moeten hebben gevoeld? Boosheid, verwarring, angst of 
misschien ook verdrietig en vol met zorgen? Hoe is het om in een totaal 
andere wereld te zijn beland? In een situatie die drastisch veranderd is, zeg 
maar gerust helemaal op zijn kop is gezet! 
Voor Jezus geldt dat hij gevangen genomen is. Vanaf nu staat hij er alleen 
voor. En zijn discipelen missen hun leider. Ook zij voelen zich ontredderd. 
Een gevoel dat we kennen? Nu in deze dagen?   
Een onschuldig iemand krijgt de doodstraf. Judas 
zegt: “Ik heb een zonde begaan door een onschuldige 
uit te leveren” (Mattheüs 27: 4)  
Een vraag voor vandaag om stil van te worden en ook 
om stil bij te staan: Heb ik ooit kwaad over anderen 
gesproken zodat ze in een kwaad daglicht kwamen te 
staan of nog erger, dat het hun leven heeft verpest? 
Een vraag die raakt aan ‘schuld en schuldgevoel’.    
 

Stille Zaterdag, 11 april 2020  
Op Goede Vrijdag waren er loodzware vragen. Bevrijdende antwoorden 
waren er niet. Het leven stelt soms vragen die niet of nauwelijks te 
beantwoorden zijn. Hoe daar mee om te gaan? Nu is het stille Zaterdag. 
Jezus leven is aan het kruis ten einde gekomen. Het was een lijdensweg en 
een weg die hij alleen is gegaan. De uitspraak: “Mijn God, mijn God, waarom 
hebt u mij verlaten?”, is een schreeuw door het donker. (Mattheüs 27: 46) 
Verlaten zijn van God… is dat een gevoel dat u herkent? Of misschien 
anders: wat doe je als je je zielsalleen voelt?  
 

Paaszondag, 12 april 2020 
Op paaszondag zal ds. Eringa een dienst verzorgen vanuit de kerk in 
Noordbroek die u via internet kunt volgen. 

 Bereikbaar 
Wilt u reageren dan kan dat. In deze tijd van de coronacrisis ben ik iedere dag 
‘s morgens van 10:00 -11:00 uur en ‘s middags van 14:00-15:00 uur telefonisch 
bereikbaar op 06-15 36 30 02. 
U kunt /mag natuurlijk ook bellen als u gewoon even verlegen bent om een 
babbel. Ik vind het zelf heel vervelend dat ik geen bezoeken kan afleggen en ik 
heb niet van iedereen het telefoonnummer. Dus: pak de telefoon en bel mij of 
iemand anders van de kerk. Dat is ook samen gemeente-zijn!  
 

Vieringen - kerkdiensten 
Misschien bent u op de hoogte van de uitzendingen op internet van kerkdiensten 
in de eigen gemeente. De komende periode blijven we iedere zondag een viering 
uitzenden. De filmopnames van die viering kunt u iedere zondag (vanaf ca. 
10:00 uur, dus kerktijd!) op de website van uw gemeente terugvinden: PG 
Slochteren: www.protestantsegemeenteslochteren.weebly.com of 
PG de Woldkerken: www.woldkerken.nl 
 
Als u deze vieringen niet kunt volgen dan is het alternatief om een viering te 
volgen die op de televisie worden uitgezonden. U hebt vast wel een ‘voorkeurs’ 
uitzending ontdekt.   
Voor de tijd na Pasen gaan de filmopnames van de vieringen verder ‘geclusterd’ 
worden. Samen met PG Siddeburen en PG Scharmer/Harkstede gaan we de 
vieringen vormgeven en ieder doet dat op een eigen manier. Zo ontstaat 
afwisseling. 
 
Het rooster ziet er voor de eerste weken als volgt uit: 

• 9, 10 en 11 april – geen filmopnames 

• 12 april - ds. Eringa in Noordbroek (1e Paasdag)    

• 19 april - ds. Weessies in Hellum 

• 26 april - ds. Van der Weide in de Graankorrel Harkstede 

• 3 mei - ds. Eringa in Kolham 

• 10 mei  - ds. Weessies in Slochteren  
 
We hopen, ieder op een eigen wijze, samen vorm te geven aan ‘gemeente-zijn’. 
Zo zijn we samen geloofsgemeenschappen die zich zingend kunnen vinden in:  
Ga met God en Hij zal met je zijn (lied 416)    
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