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De tijd vliegt. Ondanks dat we nog steeds niet veel mogen ondernemen op sociaal gebied, gaat de 
tijd door. Al meer dan twee maanden hebben we summier contact met elkaar. Op 6 mei hoorden we 
van premier Rutte dat we nog weer iets meer ruimte krijgen. De contactberoepen zoals de kapper, 
schoonheidsspecialiste mogen weer aan de slag. Er mag weer in kleine groepen vergaderd worden. 
Straks, per 1 juli, mogen er weer kerkdiensten gehouden worden. We moeten ons echter nog wel 

aan strikte regels houden. Dat wordt nog een heel gepuzzel. Hoe kunnen we binnen de regels en met 
de mogelijkheden die we hebben toch weer een samenkomst houden?  

Toch zijn wij blij dat we weer kleine stapjes kunnen zetten en misschien straks weer kerkdiensten 
kunnen gaan houden. We missen de ontmoeting, de contacten, het samen zijn en elkaar. Tegelijk 

zijn we ook wel een beetje huiverig om weer stappen te zetten, want het virus is nog steeds aanwe-
zig. En we hebben in onze gemeente te maken met een risicogroep. Daarom is het goed om niet 

overhaaste stappen te zetten en alle stappen die we zetten goed te overdenken.  

We houden u voorlopig nog op de hoogte via de nieuwsbrief. 

VAN DE PASTOR 

Als u deze nieuwsbrief ontvangt, zitten we vlak voor Hemelvaart en Pinksteren. Het is voor de leer-
lingen van Jezus een bizarre tijd. Jezus op wie ze al hun hoop hadden gericht is gestorven, opgestaan 
en heeft zich verschillende keren aan hen laten zien. Ongelooflijk! Inderdaad. Ook voor de leerlingen 
is het moeilijk te geloven. Tijdens de verschijningen moet Jezus hen steeds weer opnieuw overtuigen 
van het feit dat Hij echt leeft, dat Hij werkelijk is opgestaan uit de dood. Maar Hij zegt ook dat Hij 
binnenkort bij hen weg zal gaan, terug naar de Vader in de hemel. Wat zal dat moeilijk zijn geweest 
voor zijn leerlingen. De gedachte dat ze straks opnieuw zonder Jezus verder moeten. Maar Jezus 
stuurt hen niet met lege handen op weg. Nee, Hij geeft zijn leerlingen ook hoop. Hoop dat Hij hen 
niet alleen zal laten, want God zal hen de Heilige Geest geven. Door de komst van de Heilige Geest 
zal Jezus voor altijd bij hen zijn, als de Geest in hun harten. Die Geest zorgt ervoor dat ze met elkaar 
en met God verbonden zullen blijven. Die Geest zal de kracht zijn die hen zal vervullen, hen enthou-
siast zal maken en hen zal aansporen om de Blijde Boodschap van het evangelie door te vertellen 
aan iedereen, tot aan het einde van de wereld. Met deze woorden mogen de leerlingen terug gaan 
naar Jeruzalem, vertrouwend op deze belofte. En ook voor ons geldt dat. Wij mogen ook vertrouwen 
op Gods belofte en ons vervuld weten van de Heilige Geest. De Geest die ons met God verbindt en 
ons kracht wil geven, die ons wil bemoedigen en ons wil troosten. En tegelijk wil die Geest ons aan-
sporen om te volharden in gebed én om te volharden in geloof, hoop en liefde. In tijden van welzijn 
maar ook, of juist, in tijden van tegenspoed.         Ali Stork 

 

Ik geef je mijn Geest 

Ik geef je Mijn vrede. Ik reik jou Mijn hand. 
Ik geef je Mijn sterkte. Door Mij houd je stand. 
Ik geef je genade, een teken van trouw. 
Ik ben als een Vader. Ik ben er voor jou. 
 
Ik geef je Mijn blijdschap. Ik geef je Mijn kracht. 
Ik geef je Mijn uitzicht, het licht in de nacht. 
Ik geef je Mijn warmte, een vuur in de kou. 
Ik geef je Mijn liefde. Ik ben er voor jou. 
 
Ik geef je Mijn toekomst. Ik geef je Mijn troost. 
Want Ik zal beschermen wat zwak is en broos. 
Ik geef je Mijn stilte die nimmer benauwt. 
In Mij mag je rusten. Ik ben er voor jou. 
 
Ik geef je Mijn vriendschap. Een arm om je heen. 
Ik geef je Mijn Woord. Je bent nooit meer alleen. 
Ik geef je Mijn leven, omdat Ik van je hou. 
Ik geef je Mijn Geest, want Ik ben er voor jou. 
 
Al je vragen en zorgen vinden rust in Mij. 
Dus wees maar geborgen, Ik sta aan je zij. 
'k Heb alles gegeven, wat jij niet verdient. 
Ik wil in jou leven, want Ik ben jouw Vriend. (Ronald Lammers) 
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MEDEDELINGEN 

Kerkdiensten 

Zoals de overheid heeft aangegeven zouden we op 5 juli onze eerste kerkdienst weer kunnen hou-
den. We zijn druk bezig om te kijken hoe we dat vorm kunnen geven binnen de regels die de lande-
lijke kerk ons heeft aangereikt. We hopen van harte dat we tegen die tijd u weer kunnen uitnodigen 

om samen te komen en te vieren dat God bij ons is en ons nooit in de steek laat.    

Voorlopig kunt u nog diensten volgen op tv: NPO2, Omrôp Fryslân (vanuit de Martinikerk in Frane-
ker) en Radio Eenhoorn. Op 24 mei zal Christa Akkerboom, ons allen wel bekend, voorgaan in de 

dienst van Radio Eenhoorn. De dienst begint om 09.30 u. 

 

Van de diaconie 

Omzien naar elkaar, dat is de belangrijkste doelstelling van een diaconie. Soms is dat alleen moge-
lijk via het geven van een gift. Zo heeft onze diaconie een heel aantal doelen, zowel landelijk als 
wereldwijd die wij financieel steunen. Een aantal van deze doelen gaat buiten de landelijke kerk om. 
Als voorbeeld noem ik het  weeshuis in Sanaa, midden in het oorlogsgebied van Jemen. Zij staan al 
enkele jaren op ons lijstje waar giften naar toe gaan. Ze zijn ons steeds weer intens dankbaar, gaan 
direct naar de markt om eten te kopen en sturen ons daar foto’s van om op die manier hun dank-
baarheid te uiten….. Gelukkig krijgt de diaconie deze coronatijd wel giften binnen, maar lang niet 
datgene waar we iedere zondag weer op kunnen rekenen. Daarom willen wij u dringend vragen ’s 
zondags ook in financieel oogpunt aan ons te denken. Wij komen dan wel niet met de collectezak 
langs, maar toch is het mogelijk te geven aan: 

Diaconie Protestantse Gemeente Ried-Skingen 

NL70 RABO 0320 4617 69 o.v.v. collecte 

    Onze hartelijke dank. 

 

Uitvaarten 

Wat uitvaarten betreft, blijven de maatregelen nog hetzelfde. We overleggen telefonisch met de fa-
milie wat we in kleine kring voor hen kunnen betekenen en of er op een later tijdstip een herden-
kingsviering zal zijn.  

 

OMZIEN NAAR ELKAAR 

Vanwege de veiligheidsvoorschriften die momenteel nog steeds geldig zijn en omdat we in onze ge-
meente te maken hebben met een risicogroep, vervalt het bezoekwerk. We komen nog niet bij 
mensen thuis, maar proberen 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 berei-
ken. 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 in het kerkblad. 

Mocht u behoefte hebben aan een luisterend oor, dan kunt u gerust contact met iemand van ons 
opnemen.  

 

ALGEMENE ZAKEN 

Open Kerk in Slappeterp op zaterdag 13 juni 

De Open Kerkdagen op 11 april en 16 mei waren voor een aantal mensen een 
moment om op adem te komen. Op zaterdag 13 juni zullen we de kerk van 
Slappeterp nog een keer openstellen voor mensen die behoefte hebben om 
even stil te zijn en tot rust te komen. Ook is er dan de gelegenheid om een 
kaarsje aan te steken voor iemand persoonlijk of voor groeperingen en moeilij-
ke situaties, dichtbij of veraf. De kerk is open van 14.00 u. tot 17.00 u. 

Wilt u/willen jullie dit ook zoveel mogelijk bekend maken op de facebookpagi-
na’s van de dorpen en via Instagram. 

 

Tot slot 

Bij deze nieuwsbrief ontvangt u van ons een Pinksterattentie. Een duif als teken dat God bij ons is. 
Wij wensen u gezegende Pinksterdagen toe.  

 

De kerkenraad van de Protestante Gemeente Ried-Skingen c.a. 
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