Overdenking
Van de Kerkenraad
De kerkenraad van de Protestantse gemeente Goutum c.a. volgt i.v.m. het coronavirus de maatregelen van de
classis Fryslân en de regering. Tot en met 30 juni 2020 worden er nog geen kerkdiensten gehouden. Andere
bijeenkomsten kunnen, als ze echt noodzakelijk zijn, nu wel in beperkte mate en met inachtneming van de strenge
voorwaarden, doorgang vinden.
Het blijft niettemin noodzakelijk om nog steeds zoveel mogelijk de mobiliteit verminderen en de fysieke
ontmoeting vermijden. Dit blijft nodig om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Het thuisbezorgde
verrassingspakketje van de ontdekkerk met daarin de ingrediënten om thuis met het thema ‘Het komt goed’ aan de
slag te gaan liet d.m.v. de hartverwarmende reacties zien dat de verbinding in onze gemeente een stevige is.
De bijzondere ‘post’ van de kindernevendienst van de Agneskerk aan de kinderen heeft daar ook zeker een
belangrijk aandeel in.
Beste mensen, wist u dat vroeger de mensen op Hemelvaartsdag al voor dag en dauw opstonden om zingend en op
blote voeten door het gras te lopen…………
Heb het goed deze week en pas goed op uzelf en uw naasten, en houdt contact met elkaar, want we’ll meet
again…………… (maar een appje, belletje of mailtje ondertussen mag ook)
Via onze website: www.agneskerkgoutum.nl blijft u op de hoogte.
Na de overdenking vindt u actuele pastorale en diaconale informatie. Urgente mededelingen komen op de
website.

Overdenking
Overdenking voor zondag 17 mei 2020 – Vijfde zondag na Pasen

Ds. Harmen Engelsma

Gedicht
Allemaal hebben wij onze zorgen, dingen waar we over tobben, die ons uit de slaap houden. Dat heeft te maken
met de coronacrisis, maar er zijn ook andere dingen waar we mee zitten. Misschien herkennen wij iets in het lied:
'Kyrie eleison'. Dit is Grieks voor: 'Heer, ontferm u'. Deze titelwoorden klinken al eeuwen lang in alle kerken, en
Herman van Veen brengt ze heel dichtbij in dit lied. De manier waarop hij dit doet, is te bekijken en te beluisteren
op YouTube. In het laatste couplet verwijst Herman van Veen, al dichtend en zingend, naar de hoop die ongedacht
en onverwacht nadert van de Andere Kant.

Kyrie Eleison
Voor de bakker die zijn vuur laat doven
voor de boer die zijn ploeg laat staan
voor de metselaar die geen huis meer wil bouwen
voor de herders die niet meer verder gaan

Voor de meester die niet meer durft vertellen
voor de priester die zijn gebed vergeet
voor de dokter die niet meer kan genezen
en voor de rechter die geen raad meer weet

Eleison, eleison, kyrië eleison

Eleison, eleison, kyrië eleison

Voor de grootmoeder alleen op haar kamer
voor opa die al vergeten is
voor de angsten en slapeloze nachten
voor ‘t verdriet dat niet geweten is

Ook voor vissers en voor matrozen
en voor het boerenvolk op de tracteur
voor ‘t zigeunervolk langs de wegen
voor de schipper en de vrachtchauffeur

Voor de minnaars die niet meer zingen
voor de liefste die het huis verlaat
voor al het nutteloze leed van de wereld
voor ons zieltje dat ten onder gaat

Voor de buurvrouw en de glazenwasser
voor de smid en voor de timmerman
voor het ventje aan zijn loketje
voor de zanger voor de orgelman

Eleison, eleison, kyrië eleison
Voor de kinders in kelders gevangen
zoveel onschuld verkracht en vermoord
voor de politieke heersers
door geld en macht ontspoord

Voor de moeder van ‘t kreupele kindje
voor het lief van een dode soldaat
voor het meiske zonder beminde
voor al ‘t zeer dat nooit meer overgaat

Voor onze bitsige bijtende woorden
voor onze leugens en onze achterklap
voor het paradijs dat we verloren
voor onze levenslange ballingschap

Voor wie zal ik hier nu nog zingen
voor diegene die ‘k hier vergeet
er kan niemand zonder wat vrede
rijke boer of arme proleet

Eleison, eleison, kyrië eleison

En we zingen hier van Kyrie Eleison
en van een kind in een donkere stal
Ieder jaar wordt onze hoop herboren
dat het hier ooit nog beter worden zal.

Voor cipiers en advocaten
voor presidenten en inspecteurs
voor adjudanten en commandanten
voor commissarissen en controleurs
Voor fabrikanten en voor commercianten
en farizeeërs met groot gewin
in hormonen drugs en wapens
voor al ‘t kwaad er tussenin

Eleison, eleison, kyrië eleison

Bijbelgedeelte voor de vijfde zondag na Pasen – Johannes 16:16 t/m 24
‘Waarachtig, ik verzeker jullie: je zult huilen en weeklagen, terwijl de wereld blij zal zijn. Je zult bedroefd zijn, maar
je verdriet zal in vreugde veranderen. Ook een vrouw die baart, heeft het zwaar als haar tijd gekomen is, maar
wanneer haar kind geboren is, herinnert ze zich de pijn niet meer, omdat ze blij is dat een kind ter wereld is
gekomen.’ (Johannes 16:20-21)
Wat blijft hangen bij het lezen van deze tekst, dat zijn die woorden over het baren van een kind. Zo is het ook met
de wereld, zegt Jezus. Al die moeilijke dingen waarvan je hoort, die je ziet en die je meemaakt, dat zijn die
barensweeën. Dat is zwaar, dat is vervelend en dat is verdrietig. Maar het zijn ‘maar’ barensweeën. En die gaan ook
weer over. En wanneer ze over zijn, ben je ze zo vergeten. Dan kun je alleen maar denken aan het kind dat geboren
is. Later schrijft Paulus hetzelfde in één van zijn brieven: ‘Wij weten dat de hele schepping nog altijd, als in
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barensweeën zucht en lijdt…. maar het is in afwachting van de verlossing van ons sterfelijk bestaan….’ (Romeinen
8:22).
Maar…. is dit niet wat makkelijk?, denk je dan. Kun je dit wel zeggen tegen iemand die het moeilijk heeft? Kun je dit
wel zeggen tegen iemand die heel erg in de zorgen zit om zijn kind of om zijn ouders of om andere mensen waar hij
veel van houdt? ‘Wat je meemaakt is heel erg, maar het hoort bij de barensweeën van de nieuwe tijd. Je verdriet
zal in vreugde veranderen!’ Ik denk dat je dit zo niet kunt zeggen. Het enige wat je kunt doen, in zo’n situatie, is
luisteren om zorgen te delen. Een luisterend oor helpt altijd.
Maar toch is het goed om deze woorden van Jezus en Paulus te horen en op ons in te laten werken. Want hiermee
wordt ons, van Gods kant, toevertrouwd dat die nood en die pijn en dat verdriet niet het laatste zijn, dat Gods
toekomst ons wenkt. Dat is de stip op de horizon waar wij ons op richten. Dat geeft hoop. Daarmee kun je verder.
Gebed voor de Hemelvaart
Eeuwige God,
vervul ons hart met lof en dank,
want de verhoging van uw Zoon
is ook onze verheffing
en zijn glorie
is onze hoop en verwachting,
met hem zijn wij verbonden
als een lichaam met het hoofd.
Nu wij vieren, grote God,
dat Gij de kroon hebt gezet
op het werk van uw lieve Zoon,
bidden wij U om uw genade
voor alle mensen,
voor wie wel en wie niet geloven,
want Hij heeft ons allen opgenomen
in zijn hart, in zijn gebed,
en Gij hebt amen gezegd
toen hij werd opgenomen
in uw glorie.
Amen
(Uit: W.R. van der Zee – Zondagswoorden, teksten en gebeden voor alle zeven dagen)

Contact
Wanneer u behoefte heeft aan contact kunt u altijd bellen/mailen met uw vaste pastorale medewerker of
ouderling. Er zijn echter ook vacatures. Heeft u hulp nodig, voelt u zich eenzaam of heeft u behoefte aan een
praatje; dan kunt u ook bellen met onderstaande personen.
Willem van der Kooij (ouderling)
Arie de vries (diaken)
Marian Krol (ouderling-kerkrentmeester)
Jenny Mink (ouderling)

058-8436979 of 06-25141545
06-53659755
06-12516704
06-55946166

Voor dringende pastorale zorg waarbij een predikant is gewenst kunt u bellen met:
Johan Snijder
058-2883723
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Niet alleen. De Protestantse kerk heeft een hulpwebsitegemaakt: www.nietalleen.nl. hier kunnen mensen zich
aanmelden om hulp te geven in eigen omgeving en hier kunnen mensen ook dichtbij huis hulp vragen.
De stad Leeuwarden heeft ook een hulpwebsite www.leeuwardenhelpt.nl. Deze site is ook bedoeld om hulp te
vragen en om hulp aan te bieden.

Diaconale mededelingen
De eerste collecte op zondag 17 mei is voor de diaconie, de tweede collecte is voor de kerk.
Ook in deze tijd, nu er geen diensten zijn, worden de collecten van harte bij u aanbevolen. Wij willen u vragen uw
gaven voor de collecten 1 x per 2 weken of 1 x per maand over te maken op onderstaande rekeningnummers. Op
het rekeningnummer van de diaconie kunt u ook een bijdrage storten voor het adoptie meisje Gerlande Bertin. De
diaconie heeft de afspraak voor haar ontwikkeling en levensonderhoud € 33 per maand te zullen overmaken.
Bankrekeningnummer kerk: NL 49 RABO 0335 422 845
t.n.v. Protestantse Gemeente te Goutum c.a.
o.v.v. kerkcollecte
Bankrekeningnummer diaconie: NL 12 RABO 0335 413 811
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Goutum c.a.
o.v.v. diaconale collecte
o.v.v. Gerlande Bertin (het bedrag graag afzonderlijk vermelden)

Meditaties / kerkdiensten op tv
Meditaties op tv
Zolang veel kerkdiensten niet doorgaan, kunt u op zaterdagavond kijken naar speciale uitzendingen van Met hart
en ziel (KRO-NCRV, NPO2, 18.00 uur). Scriba ds. René de Reuver blikt in een aantal korte meditaties vooruit naar
Pinksteren. Iedere uitzending wordt afgesloten met een eigentijdse uitvoering van een lied uit het Liedboek.
In Friesland verzorgt Omrop Fryslân elke zondag waarop de kerken gesloten zijn, om 10.00 uur een kerkdienst
vanuit de Martinikerk te Franeker. Daarnaast kunt u op zondagochtend kijken naar een meditatie vanuit de kapel
van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Utrecht (EO, NPO2, 9.20 uur).
Bent u doof of slechthorend? Op doofenkerk.nl vindt u elke week een korte dienst van ongeveer 5 minuten door
een dovenpredikant, ter troost en bemoediging.
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