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INLEIDING
Bijna zijn we een jaar verder… Half maart 2020 werden we geconfronteerd met een totale lockdown
vanwege het coronavirus. Nu, januari 2021, zijn we nog steeds niet vrij van dit virus en worden we
bedreigd met een nieuwe variant hiervan. De overheid heeft daarom besloten om de lockdown die
half december werd ingevoerd te verlengen tot en met 9 februari 2021. Voor ons als kerkelijke gemeenschap betekent dit dat wij tot en met 9 februari ook geen kerkdiensten zullen houden. Bijzondere kerkdiensten zoals bijvoorbeeld, rouw-, trouw- en doopdiensten mogen onder strenge maatregelen wel doorgang vinden.
Als kerkenraad hebben wij besloten om, zolang nodig, weer een twee wekelijkse nieuwsbrief te laten
verschijnen. Zo houden we u weer op de hoogte van belangrijke zaken over ons gemeente-zijn in
deze moeilijke tijd.
VAN DE PASTOR
Wat was ik blij toen we op 5 juli weer onze kerkdiensten konden houden. We konden mooi onze
kerkdiensten in de kerk van Ried houden, waar we op veilige afstand van elkaar konden zitten. Het
was even wennen: handen desinfecteren, mondkapjes op, niet zingen, geen koffiedrinken voor de
dienst. En we hadden zo gehoopt dat het zo langzamerhand weer de goede kant op zou gaan en we
na niet te lange tijd weer ‘gewone’ kerkdiensten konden houden. Maar helaas… het werd weer erger… vanaf half december zaten we opnieuw in een lockdown. En weer moeten we ‘roeien met de
riemen’ die we hebben. En dat doen we! Want we geven de moed niet op.
Onlangs las ik in de brief van Paulus aan de gemeente van Rome de volgende woorden (Romeinen
13:11,12 BGT-vertaling):
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Jullie weten dat het moment van onze redding dichtbij is. De dag waarop dat zal gebeuren, is nu
nog dichterbij dan toen wij gingen geloven.
Het is tijd dat jullie wakker worden. 12De nacht is bijna voorbij, de dag gaat beginnen. We moeten
alles wat slecht is, achter ons laten. Want dat hoort bij de donkere nacht. We moeten klaarstaan om
te gaan leven in Gods licht.
Toen ik deze woorden las, moest ik direct denken aan de tijd waarin we zitten. Paulus schrijft deze
brief op het moment dat er nogal wat spanningen zijn in de stad tussen joden en niet-joden. Ook in
onze tijd zijn er spanningen: de onzekerheid over het verloop van het virus, de emoties die dat bij
mensen oproept, de moeite die we hebben om de regels na te leven, de weerstand die opgeroepen
wordt door de maatregelen.
Maar niet alleen zijn er spanningen rond het coronavirus. De situatie in Amerika, bijvoorbeeld, is ook
zo’n voorbeeld.
Het blijkt maar weer dat spanningen van alle plaatsen en alle tijden zijn en in alle denkbare situaties
voorkomen.
In de woorden van Paulus hoor ik ‘hoop’ en tegelijk een oproep. Hoop op redding, dat de donkere
nacht bijna voorbij is. De dag gaat beginnen. Er komt een nieuwe dag. Die hoop mogen we niet verliezen. En tegelijk moeten we klaarstaan. Nu, in de donkere nacht, maar ook straks als deze nacht
voorbij is. En er zullen zeker meer donkere nachten komen, daarover hoeven we niet te twijfelen.
Maar we kunnen terugblikken op het kerstfeest. In de donkere nacht van kerst werd een klein kindje
geboren. Ook in tijden van spanningen, een tijd van onzekerheid voor veel mensen die hun warme
thuis moesten verlaten om zich te laten inschrijven, omdat de keizer wilde weten hoeveel inwoners
zijn rijk telde. Echter in dit kindje werd Gods licht zichtbaar. In deze donkere nacht liet God zijn licht
schijnen als teken dat Hij ons niet in de steek laat. 9Gods Zoon is het ware licht, dat schijnt voor alle
mensen (Johannes 1:9). Dit kind is het Licht van de wereld. En wij? Wij moeten klaarstaan om te
gaan leven in dit Licht, om het licht van kerst te laten schijnen in het leven van alle dag, in deze
donkere nacht en ook als de nieuwe dag gaat beginnen en de donkere nacht voorbij is.
Ali Stork

KERKDIENSTEN
Tot en met 9 februari a.s. gaan de kerkdiensten niet door.
Uitvaarten
Uitvaarten kunnen gewoon doorgaan. We houden ons hierbij weer aan de regels die door de landelijke kerk en de overheid zijn geadviseerd.
OMZIEN NAAR ELKAAR
Vanwege de veiligheidsvoorschriften die momenteel gelden, wordt het bezoekwerk summier gedaan.
In overleg met betrokkene wordt afgesproken of een huisbezoek noodzakelijk en veilig is. We proberen ook 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: alistork67@gmail.com
Ook mag u natuurlijk contact opnemen met iemand van de kerkenraad. Hun telefoonnummers staan
in het kerkblad.
Schroom niet, maar neem contact op als u even een luisterend oor nodig hebt!
ALGEMENE ZAKEN
Televisiediensten
Waarschijnlijk ten overvloede willen wij u er toch op wijzen dat de komende zondagen diensten via
de tv worden uitgezonden. Op NPO2 en Omrôp Fryslân. 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.
Van de diaconie:
graag uw giften op NL70RABO0320461769
Tot Slot
Wij wensen u allen een goed, gelukkig en gezond jaar toe.
De kerkenraad van de Protestante Gemeente Ried-Skingen c.a.

