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      INLEIDING 

Via de nieuwsbrief brengen we u op de hoogte van belangrijke dingen in onze gemeente. We hopen 
dat we zo met elkaar verbonden blijven. 

 

VAN DE PASTOR 

In deze 40-dagentijd voor Pasen een gedicht van ds. A.C. Bronswijk  ter overdenking. 

 

Een nieuw begin is altijd mogelijk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Omdat onze woorden zo schraal zijn,  Omdat onze dromen zo bedrieglijk zijn, 

 onze gebaren zo krachteloos,    onze perspectieven zo op onszelf gericht, 

 onze blik zo kortzichtig,    onze visioenen slechts van hier en nu, 

 onze harten zo kil,     hebben wij een medestander nodig 

 hebben wij een ander nodig,    die liefde, recht en trouw ons leert. 

 met menselijke warmte.    Daarom herinneren wij ons 

 Daarom gedenken wij      Jezus van Nazareth. 

 Jezus van Nazareth. 

 

    Omdat onze angsten zo talrijk zijn, 

    onze dood zo doodgewoon, 

    ons leven zo vaak tevergeefs, 

    onze oplossingen een deel van ons probleem, 

    hebben wij een broeder nodig 

    die zegt: een nieuw begin is altijd mogelijk. 

    Daarom geloven wij 

    Jezus van Nazareth.        

         (uit; Medemens 2, uitgave Kerk in Actie) 

 

 



 

UIT DE GEMEENTE 

Zo nu en dan krijg ik vanuit de gemeente lieve en bemoedigende kaartjes en mailtjes. Een paar we-
ken terug ontving ik een gedichtje (zie hieronder) van een gemeentelid. Hierdoor kwam ik op het idee 
om in deze nieuwsbrief een rubriek ‘Uit de gemeente’ toe te voegen. En bij deze aan u de vraag: ‘Wilt 
u graag een bijdrage leveren aan de nieuwsbrief of wilt u iets met elkaar delen? Een gedachte, een 
gedicht, iets wat u hoop gaf?, stuur het mij toe. Dan kan ik zien of er plek is in de volgende nieuws-
brief. Ali Stork : alistork67@gmail.com  

Ik hoop dat onderstaand gedichtje u hoop en kracht mag geven in deze tijd. 

De freugde fan ‘it útsjen nei’, 

fersuteret yn ‘it saaie no’. 

Iensumens wurdt 

in net noege gast, 

mar dan binne se der 

dy mominten 

unferwachts en weardefol 

Ik set se as beakens 

om my hinne. 

Kerkdiensten 

Tot en met 15 maart a.s. zijn er nog geen kerkdiensten in de kerk van Ried. 

Elke zondag worden er diensten via de tv uitgezonden, op NPO2 en Omrôp Fryslân. Ook kunt u op Ra-
dio Eenhoorn een dienst beluisteren die georganiseerd is door een kerkelijke gemeente uit onze om-
geving. Deze diensten worden opgenomen in de studio. 

 

Regionale gesprekskring 11 maart 2021 

Helaas moeten we melden dat de regionale gesprekskring op 11 maart ook niet door kan gaan. Tot en 
met 15 maart blijven de coronamaatregelen van kracht. 11 maart was tevens de laatste keer van dit 
seizoen. We hopen dat we het nieuwe seizoen weer vol goede moed van start kunnen gaan. Te zijner 
tijd leest u meer hierover in het Kerkblad.  

 

Open Kerk in Ried op 13 maart a.s. 
In de 40-dagentijd hebben we de kerk van Ried weer een aantal keren open op zaterdagmiddag. De 
eerste keer was op 17 februari. Een paar mensen hebben gebruik gemaakt van deze gelegenheid. 

Hebt u behoefte om even stil te zijn en/of een kaarsje aan te steken voor iemand persoonlijk of voor 
groeperingen en moeilijke situaties, dichtbij of veraf, dan bent u weer van harte welkom op zaterdag-
middag 13 maart van 14.00 u. tot 17.00 u. 

We vragen u om de hygiënevoorschriften na te volgen. Deze hangen in de hal van de kerk. Bent u 
verkouden, blijf dan thuis.  

Wilt u/willen jullie dit ook zoveel mogelijk bekend maken op de facebookpagina’s van de dorpen en 
via instagram. De andere Open Kerk-dag is op zaterdag 3 april (Stille Zaterdag). 

 

Van de diakonie 

Omzien naar elkaar, dat is waar de diaconie voor staat. Soms is dat alleen mogelijk via het geven van 
een gift. Zo heeft onze diaconie een heel aantal doelen, zowel landelijk als wereldwijd die wij financi-
eel steunen. Gelukkig krijgt de diaconie deze coronatijd ook giften binnen. Daarvoor willen wij u har-
telijk danken. 

Wij willen u vragen aan ons te blijven denken en uw gift te storten op onze bankrekening:  

Diaconie Protestantse Gemeente Ried-Skingen 

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

 

Een hartelijke groet van de kerkenraad van de Protestante Gemeente Ried-Skingen c.a. 

 


