
UIT DE GEMEENTE

Zieken
Kijken we terug naar de maand die achter ons ligt dan 
kunnen we niet anders zeggen dan dat het een zware 
tijd was vanwege alle maatregelen en zorgen die het 
coronavirus met zich meebrengt. Ik denk aan kinderen 
die zo graag weer eens met vriendjes zouden willen 
spelen, aan jongeren die in hun examenjaar zitten, aan 
ouders die het thuiswerken moeten combineren met 
de zorg voor hun gezin, aan ouderen die geen bezoek 
meer krijgen, aan mensen die zorgen hebben over hun 
baan of het voortbestaan van hun bedrijf, aan hen voor 
wie werken in deze tijd een extra belasting betekent en 
zo zou er nog veel meer te noemen zijn.
Er is niemand aan wie de perikelen rond het coronavi-
rus voorbijgaan. Voor meerdere mensen onder ons was 
de maand april extra zwaar vanwege het verlies van 
een dierbare, een ziekenhuisopname, pijn en ongemak 
ten gevolge van een langdurige ziekte.
Onze gedachten en gebeden gaan uit naar hen en de 
familie om hen heen en naar iedereen die het moeilijk 
heeft.

Het is fijn om te merken dat er in deze ‘coronatijd’ bin-
nen onze gemeente veel aandacht is voor elkaar: er 
wordt gebeld, geappt, gemaild, een kaartje gestuurd, 
hulp aangeboden. ‘Hou vol!’, ook als het langer zou 
gaan duren.

Moge de nabijheid van God u en jullie allemaal troosten 
en bemoedigen.

Dicht bij U

Draag mij
heel dicht bij U

als ik zwaar ben
van mijn zwerven
en bewaard wil
tussen scherven

van mijn onvoltooid
verhaal.

Neem mij
in uw handen
wis de tranen
van mijn ogen

zie mij aan
in mededogen

noem mij 
bij mijn naam.

Heel mij
was mijn wonden

schenk de schaduw 
van uw schouders

dat ik aan U
vast mag houden

heel de weg van mijn
bestaan.

(Adri Kortekaas) 

Verjaardagen
15 mei dhr. L. van der Molen
18 mei dhr. K. Deuze
7 juni mevr. J. Raatjes-v.d. Pol

Tenslotte
We hebben Pasen gevierd en zijn op weg naar Pinkste-
ren. In deze Vijftigdagentijd staan we stil bij de grootse 
betekenis van de opstanding van Jezus. Om iets van 
die grootsheid te kunnen bevatten hebben we de hulp 
van de Geest nodig.

Kom, Heilige Geest, Gij vogel Gods,
daal neder waar Gij wordt verwacht.

Verschijn, lichtengel, in de nacht
van onze geest, verward en trots.

Waar Gij niet zijt, is het bestaan,
is alle denken, alle doen

zo leeg en woest, zo dood, als toen
Gij, Geest, nog niet waart uitgegaan. 

Hoor, heilige Geest, wij roepen U!
Kom, wees aanwezig in het woord;

wek onze geest, opdat hij hoort,
wek ons tot leven, hier en nu.

(Lied 680: 1, 2 en 4 uit Liedboek 2013)

·  Een hartelijke groet van  
ds Simone van de Vrie

GEMEENTELIJKE ACTIVITEITEN

Taakgroep liturgie

Zoals de situatie nu is zullen er tot 1 juni geen diensten 
worden gehouden in de AE-kerk.
Ook de diensten van de Protestantse gemeente Oude 
Pekela, waarbij onze gemeente regelmatig te gast is, 
zijn tot die datum afgelast.
Wel is er met regelmaat een uitzending vanuit de Wed-
derwegkerk van een avondgebed of een korte dienst.
Inmiddels is er twee keer een avondgebed uitgezon-
den, op 5 en 19 april jl..
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Iedereen is daarvan op de hoogte gesteld middels een 
mail of brief en ook over nieuwe uitzendingen zult u 
geïnformeerd worden. Via www.kerkomroep.nl en op 
tv en radio zijn er elke zondagmorgen kerkdiensten te 
beluisteren. Vaak kan dit ook nog op een later tijdstip.
· Simone van de Vrie 

Bijbelstudie en gespreksgroep
Wat geldt voor de kerkdiensten geldt ook voor de Bij-
belstudie en de bijeenkomsten van de gespreksgroep: 
tot 1 juni komen we niet bij elkaar. Wat er na 1 juni mo-
gelijk is hangt af van de maatregelen die dan gelden.
De persconferentie van 21 april zal hopelijk duidelijk-
heid geven.

Van de penningmeester
In de maand maart ontvingen we
€ 100,00  als paasgift.
Onze hartelijke dank.

BERICHTEN

In de week vóór Pasen hebben alle leden en vrienden 
een Paaskaart gekregen. Maar we kregen ook post 
terug.

Ds Lise van der Molen stuurde een Paasgroet aan de 
gemeente, met daarbij de volgende tekst uit
‘Willen de christenen opstaan’ van abt Ulrik E. Geniets:

DE VERRIJZENIS VAN JEZUS 
De avond van paaszaterdag komen de christenen  
samen in het donker en in de kou, 
rond de gekruisigde Jezus. 
En ze gaan een vuur aansteken, de paaskaars  
ontsteken, 
en met zijn anderhalf miljard gaan ze Pasen vieren, 
zingend van licht, warmte, leven en verrijzenis. 
De verrijzenis van Jezus is ons niet overgeleverd door 
een beschrijvend feitenrelaas, 
maar door een aantal getuigenissen en verschijningen. 
Misschien wordt de verrijzenis 
nog het meest van al getoond in meer dan twintig 
eeuwen leven, bidden en weldoende rondgaan van 
christenen. 
Wij geloven niet alleen dat Jezus toén verrezen is, maar 
dat Hij verrijst, hier en nu, 
in u en in mij. 

Wij geloven in een Verrezen Heer 
maar ook in een Verrijzende Heer. 
Er komt dus nooit een “Jezus de Tweede”, 
want Jezus lééft. 
Hij staat telkens weer op 
uit zwakheid, zonde en dood, 
uit sleur en slenter, uit duisternis en twijfel, 

uit onverschilligheid en ontmoediging, 
om te léven. 
In huismoeders en studenten, 
in bedienden en arbeiders, 
in universiteitsprofessoren en werklozen, 
in verpleegsters en managers, 
in priesters en landbouwers, 
in poetsvrouwen en leerkrachten, 
in kloosterlingen en zelfstandigen. 
Jezus verrijst in elke inzet van een christen 
voor waarachtigheid, beroepsernst, levensinzet, 
en trouw aan Jezus’ leven. 
 
Agatha Reurich stuurde een mooie kaart en schrijft:
‘Langs deze weg wil ik de gemeente, in deze moeilijke 
tijd, groeten en met deze Psalm bemoedigen.’

Hieronder haar vrije vertaling van Psalm 23:

De Heer is je Herder, het ontbreekt je aan niets
-daar hoef je nooit aan te twijfelen-
Hij doet je rusten in groene weiden en voert je naar vredig 
water. Hij geeft je nieuwe kracht en leidt je langs veilige 
paden tot eer van zijn naam.
-Hij wil je Leidsman en Gids zijn, kracht geven en je 
laten rusten daar waar het leven met Jezus goed is. Zo 
lief heeft Hij je-
Al gaat je weg door een donker dal, je vreest geen 
gevaar, want de Herder is bij je, zijn stok en zijn staf, zij 
geven je moed.
-Donkerheid vervaagt, je krijgt moed om door te gaan,
want de Heer ondersteunt je, Hij kent jou en al jouw 
verlangen-
Hij nodigt je aan zijn tafel, voor het oog van je vijand.
Hij zalft je hoofd met olie, je beker vloeit over.
-Je mag aanzitten met Jezus, Hij houdt maaltijd met 
jou, je vijand zal je niet van zijn tafel roven, tot niets is 
hij in staat. De Heer zegent je leven rijkelijk met over-
vloed, meer dan je ooit verwacht hebt-
Geluk en genade volgen je alle dagen van je leven.
Keer terug in het huis van je HEER, tot in lengte van 
dagen.
-Zeg het met David: ‘Hij is de HEER van mijn leven,
zijn rechterhand rust op mij voor nu en tot in eeuwig-
heid’-

Agenda 
Geen activiteiten

De kopy voor het  volgende kerkblad moet 
uiterlijk donderdag 14 mei aanstaande 

binnen zijn. E-mailadres:  
hansdeuze@gmail.com.


