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Van uw kerkenraad
Deze week hebben we als kerkenraad vergaderd rondom de grootste tafel in onze kerk, in de
Camphuysenzaal, zo ver mogelijk uit elkaar. Gezien alle omstandigheden hebben we besloten
dat de kerkdiensten en activiteiten in juni en juli niet door zullen gaan. Dat geldt dit jaar
helaas ook voor ons gemeente-uitje dat we normaal in augustus zouden hebben. We zullen in
juni bespreken of we in augustus misschien toch iets in de kerk kunnen doen, al zal dat
waarschijnlijk nog niet een reguliere zondagse dienst zijn. We houden u op de hoogte!
Tegelijkertijd vroegen wij ons af hoe iedereen toch door deze moeilijke tijd komt? Door onze
contacten tijdens het rondbrengen van dit berichtenblad kwamen we te weten dat er van alles
wordt gedaan, vaak anders dan anders: grote legpuzzels van wel 1000 stukjes maken, een
granny square (blokjesdeken) haken, rokjes naaien, buiten genieten van de zon, blij zijn voor
je kleindochter die nu haar eindexamen ineens heeft gehaald, sokjes breien voor de pop van
de kleindochter (tegen koude voetjes achter op de fiets), een mooi boek lezen, knutselen,
ochtendwandelingen maken om fit te blijven, op buur- of kleinkinderen passen, kaartjes
versturen, vaker bellen … Kortom, er zijn blijkbaar vaak wel lichtpuntjes te vinden in een dag…
We hopen dat u ondanks alles wat niet kan, kunt genieten van kleine mooie dingen. Sterkte!
Wietske

Gebed van de zending
Ga, je bent gezonden
om jezelf te vinden
bij al wat je doet en zegt.
Wees als een open boek
waarin mensen kunnen lezen
wat God ons zeggen wil.
Wees een blijde boodschap
van God voor de ander
wie die ander ook is
wat hij of zij ook doet.

Ga, je bent gezonden
om mensen in je omgeving
te zoeken.
Ontdek wat in die ander leeft
wie hij of zij is.
Vraag die ander wat hij denkt,
waaronder zij lijdt.
Wees een arm om de schouder
van die ander,
een teken van liefde.

Uit: Woorden en verhalen die er toe doen, Annemiek Wijnker-Hoedjes en Kees Maas
SVD, Teteringen 2013, in Van Pasen naar Pinksteren, de 50-dagenkalender 2020,
waaruit ook bovenstaande ‘Doorgeef Knuffel’ komt.
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Zorg voor alle leven.

Zesde zondag van Pasen
17 mei 2020

Toelichting
o

U ontvangt deze ‘dienst op papier’ als alternatief voor de viering op de
zondagmorgen. U kunt deze dienst op het gebruikelijke tijdstip houden, het kan
uiteraard ook op een ander moment.

o

Van te voren kunt u een kaars klaarzetten, die u aansteekt aan het begin van de
viering. U kunt daarnaast ook één of meerdere waxinelichtjes aansteken (aan het
begin of bij de voorbeden) voor mensen naar wie uw gedachten speciaal uitgaan.

o

U kunt voorafgaand aan de dienst, na de overdenking en/of ter afsluiting naar
(religieuze) muziek luisteren van een eigen CD of via het internet.

o

U kunt de liederen en teksten hardop lezen of in stilte overdenken. Bent u met u
tweeën, dan kunt u dat bijvoorbeeld om en om doen. Wilt u de liederen zingen, dan
vindt u de melodie van veel liederen op de website kerklied.wiki.nl en op youtube.

o

Heeft u naar aanleiding van de dienst vragen of wilt u ergens over doorpraten, dan
kan dat natuurlijk. U kunt contact met mij opnemen:
T. 06 10687346, E. jolandavalk7@gmail.com

Een groet in verbondenheid,
Jolanda Valk
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Zorg voor alle leven
 Inleiding
Voor deze zondag was een gezamenlijke viering van de vijf gemeentes gepland,
aansluitend aan een bezoek aan de botanische tuinen van de Kruidhof. Het is bekend,
waardoor dit samenzijn nu niet kan plaatsvinden. Het thema ‘zorg voor alle leven’ heeft
aan actualiteit niets verloren, misschien is het belang ervan zelfs toegenomen. Aan de
hand van het scheppingsverhaal willen we het thema nader bekijken.
 Aansteken van de kaars
Het licht is ons lief,
zonder licht is er geen leven mogelijk.
Zo schijnt het ook vandaag voor ons.
 Lied: Nog voor wij woorden hebben [m. NL 968 De ware kerk; t. S. de Vries]: 1
Nog voor wij woorden hebben
vat Gij ons in het oog.
Meer dan wij durven dromen
houdt Gij ons leven hoog.
Gij brengt Uzelf ter sprake
als toekomst ongedacht,
verzadigt ons verlangen
dat op de vrede wacht.

 Woorden van bemoediging
Verbondenheid gaat over alle grenzen heen.
Daarom zeggen wij – hardop of met stille stem –
dat wij bijeen zijn, in het vertrouwen dat de Eeuwige nabij is.
Bron van ondoorgrondelijke liefde,
weg naar vrijheid en gerechtigheid,
teken van een toekomst die gaande is.
Vrede van deze God voor ons en voor heel de wereld.
 Lied: Nog voor wij woorden hebben [m. NL 968 De ware kerk; t. S. de Vries]: 3
Nog voor wij kunnen heten / hebt Gij ons al gekend,
genoemd en aangesproken, / tot liefde voorbestemd.
Nooit raken wij verzwegen / maar worden als het kind
dat, bij zijn naam geroepen, / een nieuw vertrouwen vindt.

 Wij zijn stil om in gedachten bij onze zusters en broeders te zijn
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 Gebed
Eeuwige,
open onze ogen zodat wij zien hoe mooi de schepping is.
Open onze harten om de zegen te ontvangen die is in alles wat geschapen is.
Gids ons met uw wijsheid in het omgaan met de aarde,
in het delen van de bronnen en rijkdommen ervan.
Vervul ons met uw liefde,
sta zorgzaam om ons heen,
help ons om zorgvuldig met de ander om te gaan en samen goed te leven.
Vervul ons met uw Geest, die ademt in iedere levende geest. Amen
Lezing: Woest en leeg - [naar Genesis 1: 1-5; Pete Pronk]
in den beginne
schiep God
de hemel
en de aarde

tot op een dag
dáár
de geest van God
fladderend
over de wateren

de aarde nu
was woest
en leeg
‘……………………….’

het
verhaal
kwam op gang
toen
en nu

er
leek
geen beginnen aan

 Lied: Looft God [m. Liedboek 650, De aarde is vervuld; t. H. Bouma]

Looft God die alles schiep,
Hij houdt zijn werk in stand,
Hij heeft zijn aarde lief,
wij leven in zijn hand.

 Lezing: Mensheid op aarde [naar Genesis 1: 26-28; Huub Oosterhuis]
Zo schiep God de mens naar zijn beeld.
Vrouwelijk, mannelijk schiep Hij
mensheid, en sprak:
Wees vruchtbaar,
maak de aarde vol met geluk –
dienen zal jij, behoeden,
deze aarde van mij.
En het werd avond en morgen.
4

 Lied: Looft God [m. Liedboek 650, De aarde is vervuld; t. H. Bouma]

Looft God die alles schiep,
Hij houdt zijn werk in stand
Hij heeft zijn aarde lief,
Wij leven in zijn hand.

Lezing: Alles draagt Gij, alles bezielt Gij [enkele verzen uit psalm 104]
Psalm 104 is een ‘natuurpsalm’. De dichter uit zijn bewondering over de schepping in een
lofzang. Alles wat leeft heeft elkaar nodig en vormt samen een levensgemeenschap, gedragen
door de Eeuwige. De schrijver gebruikt daarvoor talrijke beelden. Alsof hij wil zeggen: eigenlijk
zijn er geen woorden voor, maar ik probeer het toch.
Prijs de Heer, o mijn ziel.
Heer mijn God, U bent machtig groot,
met pracht en met verhevenheid omkleed.
Hoe veelzijdig is wat U doet, o Heer,
alles hebt U met wijsheid gemaakt:
de aarde is vervuld van uw kunstenaarschap.
Glorie zij de Heer voor immer en altijd;
dat Hij vreugde zal beleven aan alles wat Hij gemaakt heeft:
Hij hoeft maar te kijken en de aarde beeft;
Hij hoeft maar te wijzen en de bergen roken.
Ik zing voor de Heer zolang ik leef,
ik speel voor mijn God zolang ik besta.
Mijn lied zal Hem bevallen,
en ik vind vreugde in de Heer.
Laat de zondaars van de aarde verdwijnen,
laat geen boosdoeners nog langer bestaan.
Prijs, mijn ziel, de Heer.

 Lied: Looft God [m. Liedboek 650, De aarde is vervuld; t. H. Bouma]
Looft God die alles schiep,
Hij houdt zijn werk in stand,
Hij heeft zijn aarde lief,
wij leven in zijn hand.
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 Overdenking
De zon schijnt op de oude beukenbomen en geeft aan de rode kleur van de bladeren een nog
diepere glans. Even verderop bloeit het fluitenkruid en laat de wind de stengels heen en weer
zwiepen. Zij vieren het feest van de lente. De kleine bloemen verscholen in het gras doen hun
best om met deze feestelijke beweging mee te doen. Het lukt, de kleur van de bloemblaadjes
is van het meest intense paars dat je je kunt voorstellen.
In dit voorjaar lijkt alles uitbundig te bloeien, meer dan ooit. Of hebben we nu meer oog en
aandacht voor de schoonheid van de natuur, nu we de tijd en de ruimte hebben? We zijn
ertoe gedwongen, tot de vertraging in het bestaan, maar het verplichtende karakter ervan
heeft op sommige terreinen plaatsgemaakt voor welkome nieuwe ervaringen.
Terwijl ik de wandeling maak, denk ik aan de mensen die van al dit moois niet kunnen
genieten. Zij mogen niet naar buiten of ze kunnen het niet meer. Door coronamaatregelen of
om een andere reden. Voor allen die verlangen naar meer bewegingsruimte hoop ik van harte
dat er uitzicht is. Letterlijk op een stukje tuin, een bloeiende boom of een foto van een bloem.
Maar ook uitzicht in de betekenis van uit kunnen zien naar goede, lieve zorg en aandacht van
naasten.
Dit uitzicht komt ook tevoorschijn in het oude scheppingsverhaal. Eigenlijk is het een gedicht,
uiterst zorgvuldig gecomponeerd. In een ritmische herhaling van donker naar licht verwoordt
de schrijver zijn verwondering over het leven op aarde en in het heelal. Bij iedere volgende
stap in het scheppingsproces wordt zijn verbazing groter. Hoe is het mogelijk dat er uit zo’n
chaotische toestand een kosmos kan ontstaan, waarin alles met alles is verbonden? Ieder
levend wezen kan bestaan door de verrijkende aanwezigheid van andere levende wezens. Om
ten slotte uit te komen bij het meest wonderlijke: de mens. Het wezen, waarin de Eeuwige
zichzelf tot uitdrukking brengt.
Het scheppingsverhaal is geschreven in een tijd, waarin de Israëlieten zich in een crisis
bevonden. Het was de periode van de ballingschap. De toekomst was onzeker, angst en zorgen
bepaalde de inhoud van hun dagen. Zij vroegen zich af hoe zij zich staande konden houden.
Daarop antwoordden hun leermeesters met een lofzang op de schepping.
God die orde schept,
die bewoonbaar maakt,
overal zijn aandacht,
alles draagt Hij, alles bezielt Hij.
Het verhaal is één grote oproep tegen de wanorde, om die iedere dag opnieuw om te vormen
tot een bloeiende tuin en een veilige plek.
In het verhaal wordt duidelijk dat de mensheid in z’n geheel en de individuele mens vanaf het
begin op elkaar betrokken zijn. Zoals bijvoorbeeld in het vers waarin de mens voor de eerste
keer ter sprake komt. Dat gebeurt in het enkelvoud en het meervoud: ‘God schiep de mens
naar zijn beeld; mannelijk, vrouwelijk, mensheid schiep Hij hen.’ Later verwoorden rabbijnen
dit in ethische uitgangspunten, zoals: Ieder individueel mensenleven is onvervangbaar,
daarom moet ieder mens met het leven van een medemens omgaan, alsof het voortbestaan
van de hele wereld ervan afhangt; en: Niemand kan tegen de ander zeggen: ik ben
belangrijker dan jij.
De mensen als beelddrager van God zijn medeverantwoordelijk voor het resultaat van het
‘project mensheid’. De schepping verdraagt geen toeschouwers. Iedereen wordt opgeroepen
mee te helpen om haar verder te ontwikkelen. Daarmee krijgt het scheppingsverhaal een
actuele betekenis, die alle dagen voortduurt, ook in onze tijd en in ons eigen bestaan. De
aarde is daarvoor als domein gegeven. Niet om erover te heersen, maar om ervoor te zorgen
met compassie, wijsheid en liefde. Het zijn de pijlers voor een duurzame samenleving.
Wellicht herinnert u zich nog de drie P’s: people, planet en profit. Via verbetering van sociale
verhoudingen, een duurzaam omgaan met het milieu en een eerlijke verdeling van welvaart
proberen we een wereld te creëren waar plek is voor alle levensvormen. Met wisselend succes.
Er wordt vooruitgang geboekt op sommige terreinen, maar andere gebieden blijven ver achter
op de norm.
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Wat is er dan nog meer nodig? Het antwoord kunnen we zoeken in een vierde P, die van
pneuma: geest, adem. Het was de Geest die alles in beweging zette, die de aanzet gaf tot een
omwenteling van chaos naar goede orde. Door geestkracht gaat leven stromen. Mensen die
zich laten leiden door pneuma, voelen zich verbonden met de omgeving – medemensen,
aarde. Het zijn bezielde mensen, die vanuit een innerlijke kracht handelen. Ze maken veel
ruimte voor deze kracht en raken erdoor geïnspireerd om veranderingen te bewerkstelligen.
Ooit was de hymne van de schepping een houvast voor mensen die leefden in een
verwarrende tijd. Als zorgen hen te machtig werden en vragen naar de zin van de
gebeurtenissen de boventoon gingen voeren, vertelden zij elkaar het verhaal van het begin en
zongen samen het loflied. Opnieuw is een houvast nodig, want ook wij leven in turbulente
tijden. De veranderingen zijn groot en de gevolgen raken ons allemaal van heel dichtbij. Dat
maakt onzeker en kan angstige gevoelens oproepen. Echter, verandering biedt ook kansen.
We krijgen nu de gelegenheid om daarover na te denken en stappen te zetten. De levensadem
van de Eeuwige, die was vanaf het begin kan daarvoor onze krachtbron zijn.

 Stilte of muziek
 Voorbeden
Eeuwige, kom ons tegemoet,
in deze dagen van onrust en onzekerheid.
Geef ons kalmte, wijsheid en moed.
Doe ons groeien in hoop en vertrouwen,
opdat wij zo anderen tot steun kunnen zijn.
Wij denken aan mensen met verdriet,
om verlies van dierbaren,
om verlies van gezondheid en kracht,
om verlies van werk.
Wij denken aan hen die zich eenzaam voelen,
die geen veilig thuis hebben
en aan hen die een grote verantwoordelijkheid dragen.

 Stil gebed
Voor allen die leven in ons hart en voor allen die het nodig hebben zijn we stil,
om hen te noemen voor U.

 Onze Vader [naar het Aramees door Bram Moerland]
Bron van Zijn, die ik ontmoet in wat mij ontroert.
Ik geef u een naam
opdat ik u een plaats kan geven in mijn leven.
Bundel uw licht in mij –
maak het nuttig.
Vestig uw rijk van eenheid nu,
uw enige verlangen handelt dan samen met het onze.
Voed ons dagelijks met brood en met inzicht.
Maak de koorden van fouten los
die ons vastbinden aan het verleden,
opdat wij ook anderen hun misstappen kunnen vergeven.
Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden.
Uit u wordt geboren:
alwerkzame wil,
de levende kracht om te handelen,
en het lied dat alles verfraait,
en zich van eeuw tot eeuw vernieuwt.
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 Lied: Laat de woorden [Liedboek 422; m. W. Vogel; t. A. Jonges]

3 Laat ons hopen,
biddend hopen,
dat de liefde wint.
Wil geloof ons geven
dat door zo te leven
hier Gods rijk begint.

 Scheppende kracht [Jacqueline Roelofs]
Scheppende kracht, uw aarde is zo prachtig:
heuvels van groen en zeeën blauw en diep,
velden van geel en bergen grijs en machtig.
Dank voor uw kracht, die ons tot leven riep.
Levende kracht, die dorheid brengt tot bloeien,
knoppen elk voorjaar weer ontspruiten doet;
die ook de mensen vernieuwen laat en groeien.
Dank voor uw kracht, die ons bezielt en voedt.
Helende kracht, die lijden kan verzachten,
als mensen armen om een schouder slaan.
Luisterend oor in onze zwartste nachten.
Dank voor uw kracht, die wanhoop helpt weerstaan.
Eeuwige kracht, die ons blijft inspireren;
die aan uw schepping doel en richting geeft;
die ons het hart naar anderen doet keren.
Geef, dat uw kracht voor altijd in ons leeft.
 Zegenbede
God van licht, liefde en leven,
behoed ons, zegen ons, bewaar ons,
Gij die ons hebt toegekeerd naar elkaar,
om elkaar te zegenen, te bewaren, te behoeden.
 De kaars wordt gedoofd
Licht, geschapen, uitgesproken,
breekt uit in duizendvoud,
beweegt zich van hart naar hart
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Mededelingen


Deze dienst werd samengesteld door pastor Jolanda Valk van onze zustergemeente in
Buitenpost. Er stond een 5 DG-bijeenkomst bij hen op het programma met een bezoek aan
de Kruidhof in Buitenpost. Jammer dat dit niet kan doorgaan nu, hopelijk later nog eens.



Volgende week zondag 24 mei kunt u een huisdienst van ds. Tjalling Kindt (a.i.) van DG
Groningen verwachten.



Alle diensten en bijeenkomsten zijn opgeschort voor onbepaalde tijd. Onze gemeente volgt
de landelijke richtlijnen aangaande de volksgezondheid. (We weten nog niet of er na 1 juli
al weer kerkdiensten gehouden zullen worden. We houden u op de hoogte!)



Wij proberen dit extra berichtenblad wekelijks bij u thuis te bezorgen. Wilt u dit niet meer
ontvangen of liever per email, laat het dan even weten aan Thea of Wietske
(wietskewiersma@hotmail.com) of 06-22829298



Wilt u graag even (telefonisch) contact met iemand van de kerk dan kan dat via Akke
Doornbos (coördineert bezoeksters) tel: 06-49666646 of Tineke Bosma (pastoraal
werkster) tel: 0519-220592



De collecte is deze keer niet voor de diaconie maar voor de kerk en de speciale
edities van het berichtenblad. U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer
NL92ABNA0470587032 ten name van Ver. Doopsgezinde en Remonstrantse Gemeente
Dokkum.

Wist u dat … enkele berichten over mensen uit onze gemeente:


Hilbert Gabe de Vries, ons gemeentelid van Schiermonnikoog, heeft onlangs van de
burgemeester Ineke van Gent een oorkonde en bloemen ontvangen en is daarmee lid
geworden in de Orde van Oranje-Nassau. Hij is daarmee geëerd voor zijn belangrijke inzet
voor de cultuur en historie van Schiermonnikoog: de cultuurhistorische vereniging,
vluchtelingenwerk, het kamermuziekfestival en het Festival Jong Talent. Ook heeft hij zich
enorm ingezet voor het verzorgen van begrafenissen. Wij feliciteren hem hierbij van harte!



Coby Makkinga staat als markante naar Frankrijk geëmigreerde oud Dokkumse, en
jarenlang actief lid van onze kerk, met een interview en een paar mooie foto’s in Dokkum
Magazine 2020, het gratis blad voor onze toeristen.



Afgelopen week hebben Hein en Janna Joustra de hele oplage (150 exemplaren) van de
herdruk van het boekje “7 preken van Angeniëtta Maria Louise Frevel, predikante in de
Verenigde Christelijke Gemeente te Dokkum 1931-1960” afgeleverd bij ons lid Lenie Lap,
projectleider “Frevel-Steenbergen ’40-’45”. Diverse regionale media hebben hier aandacht
aan besteed. Zij hebben het over de uitreiking van het eerste exemplaar, maar dat klopt
niet. Deze herdruk is mogelijk dankzij financiële steun uit het Nettie Groeneveld Fonds,
waar we heel blij mee zijn. Ook landelijk is er belangstelling getoond.



Weet u dat Frederiek kuikentjes heeft gekocht? Ze denkt dat die in het najaar eieren gaan
leggen. Nu maar hopen dat het geen haantjes zijn.
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Tot slot:



Vergeet elkaar niet: bel en mail elkaar, stuur een kaartje, en bid om genezing en gezondheid
voor broeders en zusters, en voor vele anderen om ons heen en veraf, voor werkers in de
zorg, de vele vrijwilligers, en voor de overheid. Bied waar het kan, uw diensten aan voor hen
die extra aandacht nodig hebben, bijvoorbeeld boodschappen halen.
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