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INLEIDING
We leven toe naar Pasen. Het feest van de opstanding. Als u deze nieuwsbrief ontvangt zitten
we in de Stille Week, de week voorafgaand aan Pasen. Het is een week van bezinning op het
lijden en sterven van Jezus Christus om daarna uitbundig het Paasfeest te vieren. Dat
‘uitbundig’ zal nog steeds niet met elkaar samen zijn, maar laat u niet ontmoedigen en laat
uw hart uitbundig juichen, want… de Heer is waarlijk opgestaan! Voor u, jou en mij.

Als paasgroet ontvangt u bij deze nieuwsbrief een boekenlegger, het blad ‘Open Deur’ en een
pakje met bloemenzaadjes. Dat was de bedoeling, maar helaas zijn de bloemenzaadjes er
nog niet. Dit teken van hoop op een nieuw begin en nieuw leven krijgt u bij de volgende
nieuwsbrief.
VAN DE PASTOR
Het lege graf (M arcus 16:1-7)
1
Toen de sabbat voorbij was, kochten Maria uit Magdala en Maria de moeder van Jakobus, en Salome
geurige olie om hem te balsemen. 2Op de eerste dag
van de week gingen ze heel vroeg in de ochtend,
vlak na zonsopgang, naar het graf. 3Ze zeiden tegen
elkaar: ‘Wie zal voor ons de steen voor de ingang
van het graf wegrollen?’ 4Maar toen ze opkeken, zagen ze dat de steen al was weggerold; het was een
heel grote steen. 5Toen ze het graf binnengingen,
zagen ze rechts een in het wit geklede jongeman zitten. Ze schrokken vreselijk. 6Maar hij zei tegen hen:
‘Wees niet bang. U zoekt Jezus, de man uit Nazaret
die gekruisigd is. Hij is opgewekt uit de dood, hij is
niet hier; kijk, dat is de plaats waar hij was neergelegd. 7Ga terug en zeg tegen zijn leerlingen en tegen
Petrus: “Hij gaat jullie voor naar Galilea, daar zullen
jullie hem zien, zoals hij jullie heeft gezegd.”’8Ze gingen naar buiten en vluchtten bij het graf vandaan,
want ze waren bevangen door angst en schrik. Ze
waren zo erg geschrokken dat ze tegen niemand iets
zeiden.

Met weinig woorden en zonder enkel bewijs verkondigt Marcus hier een opstandige boodschap: ‘Jezus is opgestaan’. Waarschijnlijk vindt Marcus
het overbodig om uit te leggen hoe het komt dat Jezus niet meer in het graf ligt. Hij vraagt
de vrouwen alleen om te kijken. ‘Kijk hier lag hij en nu is hij hier niet meer’. Dat moet genoeg zijn. Hier zien we dat het aan komt op geloven. Geloof het of niet.
Als het om de kern van de bijbelse boodschap gaat, komt het maar op één ding aan: geloven. Meer niet.
De vrouwen komen naar het graf om de laatste eer te bewijzen aan Jezus. Ze blijven hangen
in het verleden en in hun verdriet. Ze willen de herinnering aan Jezus koesteren. En als ze de
man zien, schrikken ze zo dat het hen verlamt. Dat staat hun geloof in de weg. In deze situatie van ‘stil staan en niet verder kunnen gaan’ laat Marcus zien dat dit niet het einde is, maar
een nieuw begin. Jezus is niet dood, maar Hij leeft. Zo geeft hij zijn verhaal een open einde.
Niet alleen voor de vrouwen van toen, maar ook voor ons. Hier en nu. En dat begint met geloof. Dat we ook in de huidige omstandigheden, waarin het lijkt dat we stil staan en niet verder kunnen, mogen ervaren dat dit niet het einde is, maar een nieuw begin. Pasen laat ons
zien dat datgene wat onmogelijk lijkt, mogelijk kan worden. Geloof het of niet.
Ali Stork

GEDICHT ‘O FLAM FAN PEASKE, STEK ÚS OAN’
(lied 637 NLB, tekst: André Troost, oersetting: Jan Popkema)
O flam fan Peaske, stek ús oan

Foargoed is d âlde nacht no dea, ‘

op dizze bliere nije moarn!

de takomst blinkt as moarntiidrea.

De Hear, foar wa’t de nacht ferfljocht,

Sjoch hjir hoe’t God ferjouwend is

stie op; Hy is as ’t sinneljocht

en hoe ‘t syn leafde bliuwend is.

De Heit lit net yn’t grêf foar dea

Sjoch hjir it ljocht fan lange doer,

syn bern dat o sa’n freugde bea.

sjoch hjir de Soan, de sinne, it fjoer:

Hy tilt it op út kâlde grûn –

O flam fan Peaske, stek ús oan

it rint as fjoer de ierde yn’t rûn.

op dizze bliere nije moarn!

MEDEDELINGEN
In verband met de verlenging van de lock down zijn er tot en met 18 april geen kerkdiensten .

OMZIEN NAAR ELKAAR
We blijven omzien naar elkaar. We proberen zo veel mogelijk telefonisch of via de mail contact met
elkaar te houden. En daar waar nodig is brengen we een bezoekje. Dit gebeurt altijd in overleg.
Mocht u behoefte hebben aan een luisterend oor, dan kunt u zelf ook altijd contact opnemen 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 met iemand van de kerkenraad contact zoeken. Hun telefoonnummers staan in het
kerkblad. Aarzel niet, maar neem contact op als u even een luisterend oor nodig hebt!
EEN KAARTJE: KLEINE MOEITE, GROOT PLEZIER!
Omzien naar elkaar, een groot goed in de gemeente. Zoals u hier boven kunt lezen houden we veel
contact via de telefoon. We horen dan even van elkaar hoe het gaat.
Ook merken we in de gemeente dat gemeenteleden elkaar een kaartje sturen. Dat wordt zeer gewaardeerd. Daarom hier, waarschijnlijk ten onrechte, de oproep om dit te blijven doen. Ook de gemeenteleden die elders (zie hieronder) verblijven moeten we zeker niet vergeten. Een kaartje uit de
gemeente zal ook hen goed doen.
GEMEENTELEDEN OM ÚTENS
Mevr. Jellie Oosterbaan woont in de Jetting 1a, De Batting, afdeling De Spieker, kamer 11, 8862 AK
Harlingen en Mevr. Nel Tholen woont in Hayema State woonzorglocatie, Muondyk 14-A, 9051 AH
Stiens.
Van de diakonie
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

Open Kerk in Ried op Stille Zaterdag 3 april 2021
Op Stille Zaterdag, 3 april a.s. houden we weer een Open Kerk in de kerk van Ried. U kunt dan in
de kerk komen om even stil te zijn en/of een kaarsje aan te steken voor iemand persoonlijk of voor
groeperingen en moeilijke situaties, dichtbij of veraf.
U bent van harte welkom op 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.
Wij wensen u gezegende paasdagen!
Een hartelijke groet van de kerkenraad van de Protestante Gemeente Ried-Skingen c.a.

