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De
'preek
kalender'
Zondag 17 mei
6e zondag van Pasen
"Rogate" (vraag/bid)
Psalm van de zondag
Lied 66:1,6,7
antwoordlied 640e
Schriftlezingen
Jesaja 41:17-20
Psalm 34:12-23
1 Petrus 3:8-18
Johannes 16:16-24

Zolang we vanwege de coronamaatregelen geen
kerkdiensten of andere bijeenkomsten kunnen
houden, zal ik in het stukje "Thuisblijven met Pit"
toch iets van de zondag proberen mee te geven.

Thuisblijven met Pit
Johannes 16:23b-24 "Maar ik verzeker jullie: wat je de
Vader ook vraagt in mijn naam - Hij zal het je geven. Tot
nu toe hebben jullie niets in mijn naam gevraagd, maar
vraag het en je zult het ontvangen."
Een verzoek om iets in 'Jezus' naam' is vragen om iets dat Gods
koninkrijk op aarde zal vestigen. En dus bidden wij in het 'Onze
Vader' de woorden: "Uw koninkrijk kome, uw wil geschiedde."
Toch blijft een tekst als deze zorgen voor teleurstelling als wat je
in een hartenkreet richting God hebt geslaakt, niet wordt
ontvangen. De Amerikaan Philip Yancey heeft daar ooit een
boek over geschreven: "Teleurgesteld in God."
In de coronacrisis leren we opnieuw dat we dit leven niet in de
hand hebben en op dezelfde manier leren we in de teleurstelling
dat we ook God niet in de hand hebben.
(vervolg op achterkant)
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Kerkdienst
Omrop
Fryslân
Zondagmorgen om 10.00 uur is er
op Omrop Fryslân een kerkdienst
vanuit Franeker.
Link naar de liturgie:
Liturgie 17 mei
(Degenen die de nieuwsbrief per email
ontvangen: klik of dubbelklik op de
onderstreepte tekst "Liturgie 17 mei"
hierboven en u wordt automatisch
naar de liturgie gebracht.
Degene die de mail op papier
ontvangen, kijk op de site
www.omropfryslan.nl/
programma/tsjerketsjinst-op-tv en
klik in de tekst onder het kopje
"Liturgy fan 17 maaie" op het blauwe
en onderstreepte woordje "hjir".)
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Vervolg Thuisblijven met Pit
Deze zondag heeft als naam het Latijnse woord 'Rogate' wat zoveel
betekent als 'vraag' of 'bid'. Misschien kunnen we in ons gebed of
meditatie onze zorgen benoemen, zonder te dicteren hoe het antwoord
moet zijn en hoe erop gereageerd moet worden. Misschien moeten we
in het geloof, net als in de coronacrisis met onze planning gebeurt, ook
wel leren loslaten en niet voorschrijven hoe het moet gebeuren. Denk
maar aan de leerlingen van Jezus in het bijbelverhaal over hemelvaart,
die hun messias, hun redder en verlosser moesten laten gaan.
Eeuwige God, mijn diepst verlangen naar vastigheid en zekerheid, naar
controle en beheer probeer ik los te laten en ik open mijn hart voor wat is en
wat komt in Jezus' naam. Amen.
Uw Ryptsjerker om utens
Ds. Peter Pit

Mededelingen

Volgende Tsjerk & Toer
De T&T zal in juni geen huis-aanhuis editie worden, maar een
‘gewone’ editie, omdat kort
daarna ook It Doarslibben van juli
verschijnt. De deadline voor T&T
is vrijdag 22 mei om 19.00 uur.
Voor Doarpslibben 15 juni.
Drempeldienst
De drempeldienst stond voor 14
juni gepland, maar kan vanwege
de coronacrisis niet doorgaan. We
willen de basisschoolverlaters wel
iets doen toekomen. Zijn er
leeftijdsgenoten die niet op
basisschool Alpha zitten maar toch
in aanmerking komen? Geef het
door aan dominee Pit!
dspkpit@gmail.com

We hopen en bidden dat we
gezond blijven of worden en dat
we als gemeenschap de warmte en
troost van elkaar mogen ervaren
door de Bron van Warmte, Leven
en Liefde die in en bij ons is.
Voor actuele informatie kijk op onze eigen site:
ryptsjerk.protestantsekerk.net

Namens het moderamen,
Douwine Reitsma, scriba.

of op de site van de PKN onder het thema coronavirus:
www.protestantsekerk.nl/thema/coronavirus

BEREIKBAARHEID

HULP NODIG?

van ds. Peter Pit

Als u door ziekte geen kans ziet
boodschappen te doen of als er
een ander klein klusje nodig is,
kunt u bellen met Anja de Jong
0511-432067 of mailen naar
jonganja@gmail.com

dinsdag, woensdag, donderdag
en vrijdag tussen ongeveer 13.00
uur -16.00 uur op 0512-540984
en e-mail: dspkpit@gmail.com
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" Stuur eens een kaartje om
te laten merken dat je aan
elkaar denkt, zomaar aan
je buren of aan iemand
waarvan je denkt dat die
het kan gebruiken. "

