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Dienst in Langezwaag 

 Zondag 3 mei om 10.00 uur zal ds. J. Goorhuis voorgaan in de dienst in Langezwaag. Organist is 
Gjildert van der Velde. Het wordt een andere dienst dan u en wij gewend zijn; zonder preek en met 
medewerking van een paar kerkenraadsleden en Maria Wienholts (zangeres).  

  

De liturgie van deze dienst treft u bijgaand aan. Deze viering, die via Kerkomroep wordt uitgezonden, 
kunt u vanaf 10.00 uur volgen.   

  

Via de link https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21433   komt u rechtstreeks op de pagina met 
diensten in Langezwaag. U kiest dan de juiste datum: zondag 3 mei.  

  

Zoals u inmiddels weet, kunnen een beperkt aantal personen deze dienst ‘live’ volgen. Het kan dus 
zijn dat u geen toegang krijgt. Omdat de dienst wordt opgenomen, kunt u deze op een later moment 
alsnog bekijken. Ook kunt u de dienst opslaan op uw computer.  

  

Onderstaand de diensten in Langezwaag die de komende tijd via Kerkomroep worden uitgezonden:  

17 mei 10.00 uur mevr. S. Zwart 

 24 mei 09.30 uur ds. R. Lafeber*  

31 mei 10.00 uur ds. A.J. Jonker  

  

*Let op: de dienst van 24 mei om 09.30 uur is een dienst in Gorredijk die ook via Kerkomroep wordt 
uitgezonden. De link naar deze dienst krijgt u op tijd via de nieuwsbrief toegestuurd.  

 

 

Overige kerkdiensten  

  

Met hart en ziel: Op weg naar Pinksteren In aanloop naar Pinksteren zendt het wekelijkse KRO-NCRV 
programma ‘Met hart en ziel’ een speciale zesdelige serie uit. Samen met René de Reuver - scriba en 
voorganger van de Protestantse Kerk Nederland – wordt in een aantal korte meditaties vooruit 
gekeken naar Pinksteren. De thema’s van de meditaties sluiten aan bij de verwarrende tijd waarin we 
nu leven: licht doorgeven, angst, maar ook (on)vrijheid en dankbaarheid.  

  

Naast de korte meditaties van ds. René de Reuver, delen mensen vanuit Protestantse Kerken in het 
land met ons hoe zij toeleven naar Pinksteren, zich inzetten voor anderen en hun leven leiden in deze 
bijzondere tijd.  
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Iedere uitzending wordt afgesloten met een lied uit het Liedboek. Bekende artiesten als Leoni Jansen, 
Syb van der Ploeg en Berget Lewis verlenen hun medewerking.    

  

Dit programma is een samenwerking tussen de Protestantse Kerk in Nederland en KRO-NCRV.  

  

‘Met hart en ziel’ is vanaf zaterdag 25 april om 18.00 uur wekelijks te zien op NPO 2.   

  

Helaas kregen wij deze informatie te laat, zodat de eerste meditatie op 25 april al is geweest. Ds. De 
Reuver sprak toen over het thema 'Licht om door te geven'. Zangeres Leoni Jansen zong vervolgens 
een speciale versie van het lied 'Licht dat ons aanstoot in de morgen'. Wilt u deze meditatie nog zien, 
klik dan op onderstaande link: 

https://www.youtube.com/watch?v=rfGzi-7EOmk&feature=emb_title  

De volgende meditatie is op 2 mei om 18.00 uur op NPO 2. Een herhaling is te zien op zondagmorgen 
rond 07.50 uur op NPO 2.  

Meditatie NPO2 zendt op de zondagen om 09.20 uur een meditatie vanuit de kapel van het 
dienstencentrum van de Protestantse Kerk Nederland.  

  

Vieringen vanuit de Martinikerk te Franeker  
Tot nader order zijn op alle zondagen vanaf 10.00 uur via Omrop Fryslân vieringen vanuit de 
Martinikerk in Franeker te volgen. Zondag 3 mei is ds. Roger Wind (GGZ, geestelijk verzorger) de 
voorganger. De liturgie van deze dienst treft u bijgaand aan.  Om 12.00 uur is er een herhaling van 
deze dienst.  

 

Klokken van hoop en troost 

 De opening van de basisscholen in mei is het begin van een nieuwe fase in de coronacrisis. De 
kinderen gaan weer naar school en er ontstaat voor de thuiswerkende ouders meer ruimte om rustig 
te werken. De fase waarin alles ‘normaal’ is, zal misschien nog een tijd op zich laten wachten, maar 
de fase die nodig is om daar te komen gaat beginnen.   

  

Dat zijn hoopvolle tekens! Met ‘klokken van hoop en troost’ hebben de deelnemende kerken niet 
anders gewild dan dat mensen de hoop op zulke momenten niet zouden verliezen.  

  

Er is daarom besloten dat het goed is om ‘klokken van hoop en troost’ voor nu te beëindigen. Op 
woensdag 29 april is de laatste ‘woensdagluiding’ geweest.  

  

De slotluiding zal plaatsvinden op Bevrijdingsdag, dinsdag 5 mei. Wij zullen dan nog eenmaal de 
kerkklok van Lippenhuizen luiden als ‘klokken van hoop en troost’ om 12.00-12.15 uur.   
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Daarmee markeren we tevens de dag waarop het 75 jaar geleden is dat Nederland bevrijd is en laten 
we horen dat we hopen en erop vertrouwen dat we samen corona kunnen overwinnen!  

 Dodenherdenking 4 mei 
Het Comité 4 en 5 mei roept bespelers van blaasinstrumenten op om lokaal vanuit huis de taptoe te 
blazen om 19.58 uur.  

Hierna wordt om 20.00 uur twee minuten stilte gehouden.  

 

  

Vlag uitsteken  
Het Nationaal Comité 4 en 5 mei vraagt aan heel Nederland (en wij met hen) om op 4 mei de vlag 
thuis de hele dag halfstok te hangen ter nagedachtenis aan de oorlogsslachtoffers en op 5 mei de 
vlag uit te steken om de vrijheid uit te dragen en als eerbetoon aan hen die ons 75 jaar geleden 
hebben bevrijd.   

 

 

Zorg goed voor uzelf en elkaar. Hartelijke groeten. 

  

  

Ds. P.W. Hulshof heeft op het lied/de melodie ‘Blijf mij nabij’ een nieuwe tekst gemaakt, die 
betrekking heeft op de coronacrisis waarin wij ons nu bevinden. In de dienst van 26 april hebben wij 
dit lied gezongen. Hieronder nogmaals de tekst om nog eens rustig na te lezen.  

  

Ontferm U, Heer, de wereld is in nood. En onze angst is zo ontzettend groot. Het stormt, het waait, de 
golven huizenhoog. Waar is Uw teken toch: de regenboog?  

  

Ontferm U, Heer, in deze crisistijd van veel ellende en onzekerheid. De stilte schreeuwt, de mensen 
smeken U: o God, waar bent U toch? Heer, help ons nu.  

  

Ontferm U, Heer, U bent de God, die leeft, de schepper, die alles in handen heeft. U bent de Heer, die 
boven golven staat, die stormen stilt en steeds weer verder gaat.   Ontferm U, Heer, en spreek in onze 
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nacht woorden van leven en ontkiemingskracht. Daarom is onze hoop op U gericht en zingen wij het 
mee: Het wordt weer licht! 
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