
 
 

Kerknieuwsbrief 3 – 5 april 2020  
Zesde zondag van de 40-dagentijd – Palmpasen 
Omdat de kerkdiensten en alle kerkelijke activiteit en tot nader bericht zijn opgeschort, zijn we begon nen 
met een wekelijkse nieuwsbrief. Op deze manier zijn  we toch op de zondagmorgen even met elkaar 
verbonden.  
 

Meditatie: Palmzondag 
Vandaag staan we op de drempel van de Stille Week. Het is Palmpasen en opnieuw blijven we thuis en onze 
kerk blijft leeg. Nee, deze zondag is er ook geen kinderoptocht met de symbolische palmpaasstokken. Het is 
soberheid alom.  
 

Toch, als we kijken naar de lezing die hoort bij deze zondag – de lezing uit Matteüs 21:1-11 – horen we gejuich. 
‘Hosanna voor de Zoon van David!  

Gezegend hij die komt in de naam van de Heer’. 
Talloze mensen staan langs de kant van de weg als Jezus voorbijkomt. Hoopvol en vol verwachting. Ze zingen 
psalmen en ze zwaaien met alledaagse middelen als hun eigen kleren en bundels groen van het land. 
 

Dit is hun grote koning en zij zijn z’n volk. Voor hen is hij gekomen. Voor kleine en kwetsbare mensen, die al zo 
lang verlangen naar grote dingen als een wereld van heil en van vrede en gerechtigheid. Immers die Romeinen, 
ze waren er nog steeds. 
 

Er heerste angst, ook toen. Maar er staat iets te gebeuren! Feilloos voelen ze het aan. En Jezus, hij weet dat 
ook. Veel meer nog dan zij, maar ook hoe anders! Want die Bijbelse intocht, die laat vóór alles zien dat de 
macht en de grootsheid van Jezus van een heel andere orde is dan de mensen denken.  
 

En juist dáárom is er geen strijdros, maar een onbereden, dartel, weerloos veulen. En juist dáárom zijn er geen 
vlaggen en banieren, maar wuiven de mensen naar hem met wat maar voor handen is. Jezus is geen 
machthebber zoals de vijandelijke keizer. Hij is de Zoon van God, die juist leven wil voor mensen. Die licht wil 
brengen in het duister en sterker is dan alle chaos en dood.  
 

Ja, dat is Palmzondag en daarna volgen de dagen van de Stille Week. ‘Heden hosanna, morgen kruisig Hem!’, 
zo zingen we vaak. Het zijn die loodzware dagen van eenzaamheid en somberte. Van verlatenheid en verraad. 
En van lijden en van dood.   
 

Misschien dat deze komende dagen van de Stille Week voor ons nog zwaarder voelen dan andere jaren. Maar 
we moeten er doorheen om uit te komen bij Pasen. En tot zo lang zullen we het uit moeten houden. Ieder voor 
zich en met elkaar. Ieder in onze eigen huizen en geïsoleerd, maar in gedachten en gebeden verbonden met 
elkaar en met Jezus de Levende. Ondanks alles! 
 

Ik wens u allen goede moed. 
ds. Geke Westra  
 

Laten we bidden voor: 
 
alle zieken en rouwenden 
alle mensen die hun geliefden niet kunnen ontmoeten 
alle hulpverleners in zorginstellingen, in de thuiszorg, op straat 
alle mensen zonder huis en alle vluchtelingen 
alle bestuurders en docenten, meesters en juffen  
alle werkers in de kinderopvang 
alle ouders die hun kinderen thuis opvangen  
en voor zoveel anderen. 

 
 



Voor de kinderen 
Het is jammer dat je deze zondag niet naar de kerk toe kunt komen om een palmpaasstok te maken. Maar dat  
kan natuurlijk ook thuis! 
 

Wat heb je nodig:  
• Houten kruis: latten of rechte takken van 40 en 60 à 70 cm lang 
• Touw of metaaldraad 
• Buxustakjes of ander groen uit de tuin 
• Stroken gekleurd crêpepapier 
• Plakband 
• Rozijnen of krenten 
• Draad en naald 
• Pinda’s in de dop 
• Citroen of sinaasappel 
• Een ei (echt of van chocolade) 
• (Brood)haantje (van deeg of papier) 

 

En dan:  maak een kruis van de takken of latten met touw of metaaldraad. Omwikkel dit vervolgens met 
crêpepapier. Rijg van dertig pinda’s een slinger en maak ook een ketting van de rozijnen of krenten. Versier hier 
het kruis mee en ook met de andere spullen. Zet het (brood)haantje er bovenop. 
 

Betekenis:  het houten kruis verwijst naar Goede Vrijdag en de kruisiging van Jezus. Op Palmzondag is het nog 
verborgen onder de versiering van het crêpepapier. Het buxustakje staat symbool voor het groen waar de 
mensen mee zwaaien als Jezus Jeruzalem binnenkomt. Groen is ook de kleur van de hoop en van 
toekomst. De krenten/rozijnen verwijzen naar de wijn van het laatste avondmaal en ook zijn er 12 
apostelen. Het (brood)haantje verwijst naar de haan die kraait als Petrus tot drie keer toe gezegd heeft, dat hij 
Jezus niet kent. De 30 pinda’s verwijzen naar de 30 zilverlingen die Judas krijgt als hij Jezus verraden heeft. De 
citroen/sinaasappel verwijst naar de spons met zure wijn die ze Jezus naar de mond brachten. Het ei is een 
teken van nieuw leven en opstanding en Pasen! 
 

Kerkdiensten op televisie 
Om zoveel mogelijk fysiek contact te vermijden, dus uit veiligheid, hebben we in Hurdegaryp gekozen voor een 
wekelijkse kerknieuwsbrief op de zondagmorgen. 
 

Graag verwijzen we u voor de kerkdiensten naar een paar alternatieven: 
• In Friesland verzorgt Omrop Fryslân elke zondag waarop de kerken gesloten zijn om 10.00 uur een 

kerkdienst vanuit de Martinikerk te Franeker. 
• Op RTV Kanaal 30 wordt iedere zondagmorgen een dienst vanuit de Ikker of de Kruiskerk in Burgum 

uitgezonden. 
• Op Goede Vrijdag zendt Omrop Fryslân de Mattheuspassion uit en wel in het Fries. 
• NPO2 zendt ‘s zondags om 9.20 uur een kerkdienst uit met synodescriba ds. René de Reuver. 

 

Pastoraal contact 
U zult begrijpen dat ik in deze periode niet bij u thuis kan komen, maar hebt u behoefte aan een persoonlijk 
gesprek, dan kunt u kunt mij natuurlijk altijd bellen! Ook een e-mailbericht (predikant@pghurdegaryp.nl) is 
welkom. Ik probeer daar zo snel mogelijk op te reageren. Vriendelijke groet, Geke Westra. 

Klokken van hoop en troost  

 
 

Om in deze onzekere tijd een boodschap van 
bemoediging, hoop en troost te verspreiden, luiden alle 
kerken in Nederland de komende woensdagen (8, 15, 
22 en 29 april) van 19.00 – 19.15 uur de kerkklokken. 
Met deze ‘klokken van hoop en troost’ verbinden we 
mensen met elkaar over de grenzen van sociaal 
isolement heen. 
 
Er wordt aan u gedacht! 
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