
Uit de gemeente 

 

Zieken 

Voor de meesten van ons is dit een lastige tijd, maar er zijn nogal wat mensen die het extra zwaar hebben. 

Ik denk aan chronisch zieken en ouderen in zorginstellingen, aan kinderen in een onveilige thuissituatie, aan 

kwetsbare jongeren, die zich eenzaam voelen. 

Ook onder ons zijn er mensen, jong of ouder, die een moeilijke tijd doormaken, vanwege het verlies van een naas-

te, vanwege eigen problemen of zorgen om een familielid. We bidden dat iedereen zich gedragen mag weten door 

de kracht van Gods liefde. 

 

Heer, 

houd mij vast, 

laat uw liefde stromen. 

Houd mij vast, 

heel dichtbij uw hart. 

Ik voel uw kracht 

en stijg op als een arend; 

dan zweef ik op de wind, 

gedragen door uw geest 

en de kracht van uw liefde. 

 

Tenslotte 

Langzamerhand komt er een versoepeling van de maatregelen, gaan scholen en winkels open, mogen mensen in 

contactberoepen weer aan het werk, zetten restaurants, musea, bibliotheken hun deuren weer open en mogen er 

ook weer kerkdiensten worden gehouden. 

Maar dat alles met de nodige maatregelen en beperkingen en onder voorbehoud. 

Want er moet geen nieuwe piek in de verspreiding van het coronavirus ontstaan. 

Het blijft afwachten en we kunnen niet anders doen dan zorgvuldig de maatregelen in acht nemen en niet alleen 

aan onszelf denken maar vooral ook rekening houden met anderen en zeker ook met mensen die extra kwetsbaar 

zijn. 

 

Laten we in deze bizarre tijd naar elkaar blijven omzien en ervoor zorgen dat ‘niemand alleen loopt’. 

 

Wie alleen loopt 

raakt de weg kwijt. 

Wie dan valt, heeft niemand. 

 

Wie alleen loopt, 

gaat zwaar gebukt onder de last, 

niemand deelt mee in vreugde of verdriet. 

 

 

Wie alleen loopt 

raakt de weg kwijt. 

Twee voeten, twee armen 

en slechts twee ogen. 

 

Maar in de gemeenschap heeft 

ieder duizend handen, 

heeft ieder duizend voeten, 

loopt niemand ooit alleen. 

(naar een tekst van Patrice Kayo) 



 

Ik wens u en jullie fijne reisgenoten op de weg door het leven en het gezelschap van de Reisgenoot, die met ons 

meegaat als de schaduw aan onze zijde. 

 Een hartelijke groet van  ds Simone van de Vrie 

 

GEMEENTELIJKE ACTIVITEITEN 

 

Taakgroep liturgie 

In de komende tijd zijn er de volgende  diensten en uitzendingen:     

 

31 mei – 9.30 uur 

Pinksteren 

Uitzending vanuit de Wedderwegkerk 

Voorganger: ds S. van de Vrie 

 

14 juni – 9.30 uur 

Uitzending vanuit de Wedderwegkerk 

Voorganger: ds S. van de Vrie 

                 

28 juni – 9.30 uur 

Dienst in de AE-kerk 

Voorganger: ds S. van de Vrie 

 

12 juli – 9.30 uur 

Dienst in de Wedderwegkerk 

Voorganger: ds W. Jöhlinger 

 

Eruit gelicht 

Op 8 maart hadden we de laatste ‘gewone’ dienst in de AE-kerk. Inmiddels zijn we twee en een halve maand ver-

der en worden de zondagse diensten steeds sterker gemist: het samen zingen en bidden en luisteren naar het 

Woord van God, en ook de ontmoeting met elkaar en de contacten. 

Het doet me denken aan Psalm 42, waarin de dichter zijn verlangen naar God en zijn verlangen naar de geloofs-

gemeenschap verwoordt: 

 

Weemoed vervult mijn ziel 

nu ik mij herinner hoe 

ik meeliep in een dichte stoet 

en optrok naar het huis van God  

een feestende menigte, 

juichend en lovend. 

 

Tegen de achtergrond van de tijd waarin we nu leven, met de beperkende maatregelen vanwege het coronavirus, 

klinken deze woorden opeens heel anders. 

Hoewel de situatie van de psalmist een andere is dan de onze herkennen we zijn verlangen om naar het ‘Huis des 

Heren’ te kunnen gaan en daar samen het geloof te vieren. 

 

Het ziet er naar uit dat we in juni voorzichtig de deuren van de kerk kunnen openen. Het voorlopige plan is om op 

28 juni weer een dienst te houden in de AE-kerk. 

Hoe we die viering gaan invullen moet nog nader bekeken worden en uiteraard moeten de nodige maatregelen 

getroffen worden om in een zo veilig mogelijke omgeving bij elkaar te kunnen zijn. U krijgt daarover t.z.t. een aparte 

brief toegestuurd. 

 



De Protestantse gemeente Oude Pekela heeft besloten om vanaf juli weer fysieke diensten te gaan houden in de 

Wedderwegkerk en uiteraard is onze gemeente dan evenals voorheen van harte welkom. De eerste keer zou op 

zondag 12 juli zijn.  

 

Tot aan juli zullen er vanuit de Wedderwegkerk nog een aantal ‘online diensten’ zijn, die worden uitgezonden via 

de kerkomroep: morgendiensten op 31 mei (Pinksteren) en 14 juni en een Avondgebed op 28 juni om 19.00 uur. 

Deze diensten zijn te beluisteren op www.kerkomroep.nl De overdenking en de liturgie worden steeds op de web-

site geplaatst: www.protestantsegemeenteoudepekela.nl 

 

We zien uit naar goede diensten en mochten er veranderingen zijn dan brengen we u op de hoogte. 

· Simone van de Vrie  

 

Bijbelstudie en gespreksgroep 

Tot nu toe hebben we nog geen nieuwe Bijbelstudieavond en bijeenkomst van de gespreksgroep gepland. 

 

Van de penningmeester 

In de maand april ontvingen we 2 x een gift van €25,00 voor onze gemeente. Onze hartelijke dank. 

 

 

Agenda  

–   2 juni - 19.15 uur Kerkenraadsvergadering 


