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INLEIDING
Halverwege december was het weer zover. Opnieuw hebben we te maken met een lockdown. Vlak
voordat het laatste kerkblad uitkwam. In dit kerkblad werden ook de activiteiten voor de komende
maanden genoemd.
Vanaf 19 december ging alles weer niet door, tot in eerste instantie 14 januari. Sinds afgelopen vrijdag zijn een paar versoepelingen doorgevoerd, maar voor ons als kerk betekent het dat wij 23 januari nog niet bij elkaar kunnen komen. 25 januari is er een nieuw weegmoment door het kabinet en het lijkt er op dat er dan wat meer versoepelingen gaan komen. We moeten nog maar even
afwachten.
Het leek ons echter goed om via onze ‘corona’kerkbrief weer even wat van ons te laten horen. We
hopen dat we vanaf 30 januari onze kerkdiensten kunnen hervatten.
VAN DE PASTOR
Tsja… wat valt er nu nog allemaal te zeggen. Eerlijk gezegd moet ik u bekennen dat ik corona moe
ben en het woord het liefst wil negeren. Even geen corona meer waar alles om draait, maar weer het
‘gewone’ dagelijkse leven. Naast corona is er nog zoveel meer. En dat dreigt nu naar de achtergrond
te verdwijnen.
Ook probeer ik de laatste tijd steeds meer te zoeken naar:
Waar kunnen we nog hoop uithalen?
Hoe kunnen we het nog volhouden zonder weg te zakken ‘in het moeras dat corona heet’?
Kan het geloof hierbij een rol spelen?
Soms vind ik dat best lastig. Voor de een zal het geloof een steun zijn, voor de ander minder en slaat
de twijfel en onzekerheid toe.
In de Bijbel lezen we verhalen van mensen die twijfelen en onzeker zijn. Maar ook lezen we van een
groot vertrouwen. Het is een soort golfbeweging. Vertrouwen en twijfel. Een van de Bijbelboeken
waarin dit voor mij heel sterk en menselijk naar voren komt is de Psalmen. In de Psalmen wordt de
schrijver heen en weer geslingerd door vertrouwen en twijfel. De zekerheid van Gods aanwezigheid
en de roep om Gods nabijheid. We komen het allebei tegen. Net zoals in ons eigen leven. Als je de
Psalmen leest dan kom je alles tegen wat een mens maar kan meemaken.
Wat er nu gebeurt in de wereld en wat er in ons eigen persoonlijk leven gebeurt is niet alleen iets
van deze tijd. Vroeger was er al zoiets vergelijkbaars en ook in de toekomst zal er zoiets vergelijkbaars gebeuren. Het is van alle tijden en alle plaatsen.
De vraag is hoe gaan wij er mee om? Laten we ons meeslepen in de dreiging
van alledag? Of proberen we oog te houden voor al het goede wat ons ondanks
de dreiging wordt aangeboden? Ik zou zeggen: Laten we dit laatste toch maar
blijven proberen, ook als we heen en weer worden geslingerd door twijfel en
vertrouwen.
Ali Stork

Mocht u behoefte hebben aan een luisterend oor, dan mag 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

LIED ‘VERBORGEN ZEGENINGEN’

Want wat als uw zegen komt door regen,
We bidden U om zegen en kracht,

en uw genezing door verdriet?

troost voor gezinnen en bescherming in de nacht.

Wat als er slapeloze nachten nodig zijn

Voor uw genezing waar lijden heerst,

voordat wij zien:

we bidden voor uw vrede waar de hoop vervlogen is.

wat als tegenslag en pijn,
verborgen zegeningen zijn?

Maar steeds hoort U ieders hartenkreet,
maar houdt teveel van ons

Als we zijn verlaten,

dat U niets minder geeft.

of stukgeslagen door de tijd,

herinnert onze pijn dat dit hier nooit,
Want wat als uw zegen komt door regen,

nooit ons thuis zal zijn.

en uw genezing door verdriet?

Dit wordt nooit ons thuis.

Wat als er slapeloze nachten nodig zijn
voordat wij zien:

Want wat als uw zegen komt door regen,

wat als tegenslag en pijn,

en uw genezing door verdriet?

verborgen zegeningen zijn?

Wat als er slapeloze nachten nodig zijn
voordat wij zien:

We willen zo graag dat U ons leidt.

wat als tegenslag en pijn,

We worden woedend als het lijkt alsof u zwijgt.

verborgen zegeningen zijn?

Waar is die liefde, die heerlijkheid?
Alsof de beloften van uw woord gelogen zijn.

Wat als mijn grootste tegenslagen,
of de wonden van de tijd,

Maar steeds hoort U ieders hartenkreet,

mij weer doordrenken van het water,

en verlangt dat ons geloof

waar ik nooit meer dorst van krijg?

nog in ons leeft.

Wat als tegenslag en pijn,
regen, storm, nachten vol strijd,
verborgen zegeningen zijn?

———————————————————————Het gaat WEL door!
Steeds horen we en lezen we dat iets niet doorgaat in verband met Corona.
De activiteiten van de diaconie gaan wel zoveel mogelijk door. Elke week wordt de bloemengroet bezorgd bij
iemand die dit nodig heeft. (Weet u nog iemand? Laat het ons weten!)
Ook de financiele bijdragen die de diaconie doet gaan door. Zo hebben we 1000 euro gestort voor de actie
“Geef Licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland”.
Naar het weeshuis in Jemen is 500 euro gestuurd en ook de Voedselbank Harlingen konden we 500 euro geven.

Natuurlijk kan dat alleen als ook u doorgaat met geven, hartelijk dank daarvoor.

Banknummer diaconie: NL70RABO 0320.4617.69

