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Nu wij de komende tijd niet in de gelegenheid zijn om bij elkaar te komen is het idee ontstaan om
een twee wekelijkse nieuwsbrief te laten verschijnen. Dit zal in deze situatie een belangrijk communicatiemiddel zijn. Zo blijft u op de hoogte van relevante zaken.
VAN DE PASTOR
In het pastoraat is het belangrijk dat we onze zorgen, verdriet, maar ook de mooie momenten met
elkaar kunnen delen. Het daadwerkelijk elkaar ontmoeten is dan toch wel heel belangrijk. Een
schouderklopje, een omhelzing, een handdruk is daarbij een extra bemoediging. Maar de komende
tijd moeten we zonder doen. Het is niet anders.
Vorige week heeft u het boekje ‘InZicht – Woorden uit de Bijbel’ ontvangen. We hopen dat u er de
komende tijd in gaat lezen en dat het u bemoediging geeft. In deze tijd waarop iedereen bijna helemaal op zichzelf teruggeworpen is, is het goed om bij deze ‘Woorden uit de Bijbel’ stil te staan en te
overdenken wat ze vandaag de dag u te zeggen hebben. En… we hopen dat het u ‘InZicht’ geeft.
Komende zondag vieren we het Paasfeest, niet samen met elkaar, maar ieder apart in ons eigen
huis. In de wetenschap dat we samen het Paasfeest vieren, ons verbonden weten met elkaar en
met God. Want, of we nu samen zijn of apart:
Christus onze Heer verrees, halleluja!
Ik wens u allen heel veel sterkte. En daarbij wil ik u vragen om met elkaar verbonden te blijven en
elkaar te blijven bemoedigen. Dat kan door elkaar even op te bellen of een kaartje te sturen. Wees
er (op afstand) voor elkaar. Laten we ook voor elkaar en de wereld om ons heen bidden. Dat we
juist in deze tijd Gods aanwezigheid in ons leven als steun en kracht mogen ervaren.
Ali Stork
MEDEDELINGEN
Stap voor Stap-wandeling 29 maart 2019
Onze voorjaarswandeling in de serie Stap voor Stap die gepland stond op zondag 29 maart is helaas niet doorgegaan. In het nieuwe seizoen bieden we deze wandelingen weer aan en kunt u weer met ons meewandelen. Maar daarover leest u te zijner
tijd meer in het Kerkblad.
Kerkdiensten
Ook zullen de komende tijd de reguliere kerkdiensten niet doorgaan. Daarbij inbegrepen zijn
ook de diensten en activiteiten die vermeld stonden in het laatste kerkblad: de Taizéviering op
woensdag 8 april, 1e Paasdagviering op zondag 12 april, Hemelvaartsdag op 21 mei.
Uitvaarten
Het Coronavirus heeft ook invloed op hoe we vorm geven aan een uitvaart. We houden ons
hierbij aan de regels die door de landelijke kerk en de overheid zijn geadviseerd. We overleggen
telefonisch met de familie wat we in kleine kring voor hen kunnen betekenen en of er op een later
tijdstip een herdenkingsviering zal zijn. Dit doen we om elkaar te beschermen.
OMZIEN NAAR ELKAAR
Vanwege de veiligheidsvoorschriften die momenteel gelden, vervalt het bezoekwerk. We komen niet bij mensen thuis. Wel proberen we telefonisch of via de mail contacten te onderhouden.
Bij dringende zaken kunt u uiteraard altijd bellen met Ali Stork. U kunt haar telefonisch, via de app
of mail bereiken. Haar telefoonnummer is: 0518-462009; app- en mobielnummer: 0622620317;
mail: alistork@zonnet.nl
Ook mag u natuurlijk contact opnemen met iemand van de kerkenraad. Hun telefoonnummers
staan achterop het kerkblad.
Bovenstaande vraagt van u ook wat meer initiatief, omdat in de wandelgangen ons nu niet veel
meer ter ore komt. Dus neem gerust contact met iemand van ons op.

ALGEMENE ZAKEN
Klokluiden
De woensdagen in de maand april zullen de klokken van onze kerken luiden van
19.00 u. tot 19.15 u. Daarmee sluiten we aan bij een landelijke actie die ‘klokken
van troost en hoop’ wordt genoemd. Met deze ‘klokken van troost en hoop’ kunnen kerken mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement
heen. Ook roepen de kerken daarmee op tot gebed en andere vormen van steun
voor allen die ziek zijn en voor wie zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid
en veiligheid van medemensen. Nu de kerken gesloten zijn laten we zo toch een
geluid horen, een signaal van verbondenheid, zo ook op Paasmorgen 9.00 uur.
#nietalleen
Steeds meer mensen worden getroffen door de gevolgen van het coronavirus (COVID-19). Het sociale leven valt stil en voor ouderen en hulpbehoevenden wordt het moeilijker om hulp te ontvangen.
Daarom bundelen kerken en organisaties de krachten. Met het nieuwe platform #nietalleen verbinden de Protestantse Kerk, ChristenUnie, Kerk in Actie en EO de talloze lokale hulpinitiatieven aan
elkaar en aan hulpvragers. Op veel plekken worden boodschappen gedaan, medicijnen gehaald en
wordt voedsel ingezameld voor de voedselbank. Mensen die behoefte hebben aan hulp kunnen zich
aanmelden via nietalleen.nl of bellen naar het nummer 0800 1322. Op het platform #nietalleen wordt de hulpvraag en het hulpaanbod door één van de samenwerkende organisaties opgepakt en doorgestuurd naar een organisatie bij de hulpvrager in de buurt. Zo laten we zien
dat we dit samen doen, als Nederland.
Televisiediensten
Wij willen u erop wijzen dat er ook de komende zondagen speciale diensten via de tv worden uitgezonden. Op NPO2 om 9.20 uur zal ds. René de Reuver, scriba van onze landelijke kerk, een meditatie verzorgen. En om 10.00 uur zendt Omrop Fryslân weer een dienst uit vanuit de Martinikerk te
Franeker. Ook kunt u op Radio Eenhoorn een dienst beluisteren die georganiseerd is door een kerkelijke gemeente uit onze omgeving. Deze diensten worden opgenomen in de studio.
Collecten kerkdiensten
Tijdens elke kerkdienst op zondagmorgen wordt er gecollecteerd voor één van de belangrijke doelen
van Kerk-in-Actie. Collecteren is dé manier om tijdens de kerkdienst te delen wat ons gegeven is en
samen te werken aan een wereld van gerechtigheid en vrede. De komende zondagen zou voor onder andere de volgende doelen gecollecteerd worden: straatmeisjes in Ghana, Onderwijs voor kansarme kinderen in India, Vluchtelingen in Nigeria, Straatkinderen in Oeganda, Jonge kerk in Marokko.
Nu de kerkdiensten voorlopig zijn afgelast, zullen er ook geen collectes zijn. We kunnen ons voorstellen dat u toch iets wilt geven aan deze belangrijke doelen. Daarom kunt u zelf uw gift overmaken op bankrekeningnummer IBAN NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht.
Open Kerk in Slappeterp
Juist in deze periode van onzekerheid kan het zijn dat er mensen zijn die toch graag even stil willen
zijn in de kerk. Daarom houden we op zaterdag 11 april Open Kerk in de kerk van Slappeterp. Op
deze Stille Zaterdag zal de kerk open zijn van 14.00 u. tot 17.00 u. U kunt dan plaats nemen in de
kerk om even stil te zijn. Ook is er de mogelijkheid om een kaarsje aan te steken. Wel vragen wij u
om de hygiënevoorschriften na te volgen. Deze hangen in de hal van de kerk. Bent u verkouden,
blijf dan thuis.
Paasgroetenactie gedetineerden
De kaarten voor gedetineerden die door de diaconie op de gemeenteavond van 11
maart zijn uitgedeeld, heeft 25 geschreven kaarten opgebracht. De kaarten zijn
inmiddels verstuurd.
Tot Slot
Bij deze nieuwsbrief ontvangt u van ons een Open Deur en een zakje paaseitjes.
Dit als paasgroet van onze gemeente. Want ondanks alles weten we dat:
‘De Heer is waarlijk opgestaan. Halleluja!’
Wij wensen u gezegende Paasdagen!
De kerkenraad van de Protestante Gemeente Ried-Skingen c.a.

