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 Het stukje van de predikant
 Prikkel
 Dialoogtafel over Diaconaat op 15 mei in Lippenhuizen
 Kliederkerk op 16 juni in Langezwaag
 Bij de diensten

Gemeentebijeenkomst op 29 april 2018
Inmiddels hebben alle gemeente- en doopleden persoonlijk een brief ontvangen met daarin de
uitnodiging om op 29 april a.s. na de dienst met elkaar in gesprek te gaan over wij in de toekomst
kerk willen zijn. Wij hopen dan ook op een fijne en eeninspirerende bijeenkomst.
Wij zullen zorgen dat er na afloop een lichte lunch klaarstaat met soep en een Syrisch hapje.

Van de predikant
Wat een bijzondere week was het, de stille week, de week van Palmpasen,
witte donderdag, goede vrijdag, stille zaterdag en Pasen. Een week waarin we
bezig zijn met de kern van ons geloof. Een week waarin we meeleven met de
laatste momenten van Jezus’ leven. Een week waarin het donker werd in de
kerk en stil, en waarin het licht werd binnen gebracht.
Een intensieve week. Behoorlijk spannend om als predikant nu voor het eerst
‘te doen’. Dat vroeg best wat denk- en voorbereidingstijd. Van hoe dan en wat
dan. En uiteindelijk gebeurde het ook mij. Mocht ik mee gaan in dat verhaal, in
de gang van de rituelen en gebaren, in het samen zingen, in het delen van
brood en wijn, in het stil worden, in de verwondering over de opstanding.
Na Pasen was ik een weekje vrij, heerlijk. En nu barst opeens de lente los, wordt het groen en
kleurrijk in de tuin en daar wordt iedereen vrolijk van. Ik voel het in mijzelf, wanneer ik de warmte
voel van de zon, wanneer ik opeens weer buiten kan eten. Alsof opeens alles lichter voelt en is.
We leven in de Paastijd, deze tijd tussen Pasen en Hemelvaart en Pinksteren in. En op het rooster
staat het Johannes evangelie. Het evangelie van de tekenen en van de ‘Ik ben’ woorden. Een mystiek
evangelie, mysterieuzer en lastiger soms dan de andere drie, met een eigen taal en eigen beelden.
Daar dompelen we ons deze weken in onder.
Diaconale verkenning
Met beide kerkenraden is er nagedacht over wat ‘diaconie’ voor ons inhoudt. We zijn met flapovers
en dikke stiften aan de gang gegaan. Opschrijven wat in ons opkomt en op elkaar reageren. Om zo
een kader te scheppen. Een greep uit onze mindmaps: Diaconie is helpen. Diaconie is een brug slaan
tussen mensen. Diaconie is zorgen voor verbinding. Diaconie is hen nabij zijn die in de verdrukking
raken. Samen met de diakenen van Langezwaag en Lippenhuizen hebben we verder nagedacht over
hoe we dat wat we belangrijk vinden in diaconaal bezig zijn (verder) handen en voeten kunnen
geven. We maken langzaam stapjes naar een concreet plan. Een spannend en mooi proces!

Refugio – Overnachting voor de pelgrim
Deze maanden wordt er vanuit verschillende kanten van Nederland in etappes gewandeld naar Sint
Jacobiparochie. Een pelgrimage. Sint Jacobiparochie draagt de naam van Sint Jacobus,
beschermheilige van pelgrims. Normaliter is deze plek één van de beginpunten voor een tocht naar
Santiago de Compostella. Maar dit jaar, dit jaar waarin Leeuwarden en Fryslân Culturele Hoofdstad
van Europa zijn, is het omgekeerd en is Sint Jacobiparochie het einddoel. 25 juli, feestdag van de
heilige Jacobus, komen de pelgrims aan. Onderweg is er mogelijkheid tot logeren in refugio’s, kerken
die hun deuren open zetten voor pelgrims. Een eenvoudige manier van overnachten. Een vorm van
gastvrijheid voor hen die dat nodig hebben. Ook de kerk van Lippenhuizen wil graag meedoen. Maar
daar is wel hulp voor nodig. Van sleutelmensen bijvoorbeeld. Van mensen die wellicht iets willen
vertellen over het dorp, de kerk, of voor ontbijt willen zorgen. Bent u enthousiast, meld u dan aan!
Dat kan bij mij via dssietskeblok@gmail.com, of schiet u een van de kerkeraadsleden aan.
Het refugioproject loopt de hele zomer lang. Een experiment. En wie weet dan volgend jaar weer.
Wilt u mij graag spreken, aarzel dan niet om contact op te nemen.
Een heel hartelijke groet,
ds. Sietske Blok

Prikkel
‘We leven niet van brood alleen’
9 april vierde de Bond van Predikanten haar 100 jarig bestaan in de Geertekerk in Utrecht. Als
nieuwbakken predikant ben ik ook lid geworden van deze club. Ik was erbij, daar in Utrecht. We
gingen nadenken over het ambt, over wat het is om in deze tijden predikant te zijn en de theoloog
Miraslov Volf was te gast. Hem kende ik al van artikelen en boeken uit mijn studietijd. Zijn thema’s
zijn vreemdelingschap, globalisering en de plek van religie in de samenleving. Volf is geboren in
Kroatië en doceert aan de Yale Divinity School in de Verenigde Staten.
Volgens hem brengt religie de vraag in van ‘het goede leven’. Wanneer leven we op een goede
manier? Welk leven zou je willen nastreven? Wat voor een mens wil je zijn? Wat is van waarde om
naar te verlangen? Vaak noemen mensen wetenschap als richtsnoer voor hun denken en leven.
Maar wetenschap is hierin ontoereikend. Het zegt niets over waarnaar we moeten verlangen en wat
voor soort leven wenselijk is.
Een bekende uitdrukking, vooral in Amerika, is dat mensen hun ‘droom’ moeten volgen. Die droom is
persoonlijk, aldus Volf. Maar de middelen om die droom te verwerkelijken niet. We gebruiken geld
en hebben andere mensen nodig. Zo zijn we ons hele leven bezig kapitaal te verzamelen om onze
dromen te verwezenlijken.
Jezus zegt echter dat mensen eerst het Koninkrijk der hemelen moeten zoeken. Het christelijk geloof
vertelt ons dat er een parel van grote waarde bestaat.
Volf herinnerde ons aan de verleiding van Jezus in de woestijn. Hoe hij gevraagd werd van stenen
brood te maken. Maar Jezus zei: een mens leeft niet van brood alleen (Matteüs 4:4). Van brood
alleen eten, lijkt in onze wereld het grootste doel te zijn geworden. En dan is er nooit genoeg. Van
brood alleen eten geeft rusteloosheid, ongerechtigheid en milieuvervuiling. Maar het is heel moeilijk
om dit te weerstaan.
Het centrale probleem is volgende Volf de vervreemding van onszelf ten opzichte van de wereld. De
wereld voelt vijandig en competitief en constant moet het beter. Door die constante competitie is
het moeilijk vreugde te vinden. Terwijl het volgens Volf daar in het christelijke geloof wél om gaat.

Over de vreugde over de gaven die je gegeven zijn. Over de 7e dag waarop je mag rusten en je niet
hoeft te presteren.
Dus, durven we het te geloven, dat er een parel is van grote waarde, om alles voor op te geven? Om
ons leven aan te wijden? Om zo onze ware mens-zijn weer op het spoor te komen?

Voor in de agenda
Dialoogtafel over diaconaat 15 mei 20:00 in Lippenhuizen
U bent uitgenodigd deel te nemen aan een dialoogtafel rondom ‘diaconaat’ op 15 mei 20:00 in de
consistorie in Lippenhuizen. Vanaf 19:45 is er inloop met koffie en thee. Deze avond is bedoeld voor
de gemeenteleden van Lippenhuizen – Hemrik en Langezwaag e.o. samen. Samen met diaconaal
werker Anna van der Meer uit Drachten gaan we met elkaar in gesprek. Diaconaat is één aspect van
gemeente zijn. Een aspect dat nu met mijn deels diaconale aanstelling wat meer op de voorgrond
staat. Diaconie is het waard om samen over na te denken en uit te wisselen. Wat is diaconaal kerk
zijn? Van harte welkom!
Anna over wat een dialoogtafel is:
Een dialoogtafel is een dialoog - en dus niet een discussie met voor en tegens- waar je in een kleine
groep met elkaar in gesprek gaat over een thema (bijvoorbeeld verbondenheid, eenzaamheid,
armoede, enz). De Talking stick is daarbij een belangrijk voorwerp of symbool. De Talking stick zorgt
ervoor dat iedereen gehoord wordt.
Het van elkaars standpunten, gevoelens, ervaringen, dromen en acties horen, geeft nieuwe inzichten,
verbinding, inspiratie en (gezamenlijke) acties.
Kliederkerk 16 juni 16:00 – 18:00 in Langezwaag
16 juni is het zo ver! Kliederkerk in het dorpshuis in Langezwaag, van 16:00 tot 18:00.
We gaan aan de slag met het verhaal van die twee mannen die allebei een huis bouwden. De een
bouwde op het zand, de ander op een rots. En toen kwam de storm…..
Kliederkerk is bedoeld voor kinderen van groep 1 tot groep 6 en hun ouders. En voor iedereen die
nieuwsgierig is. We gaan lekker kliederen, we horen een verhaal, en we gaan samen eten. Van harte
welkom!

Bij de diensten
20 mei
10 juni

We vieren Pinksteren, het feest van de Geest, en de cantorij doet mee.
We vieren samen avondmaal.

