
 

Kerknieuwsbrief 8 – 10 mei 2020 
 

Omdat de kerkdiensten en alle kerkelijke activiteiten tot nader bericht zijn opgeschort, ontvangt 
u hierbij onze wekelijkse kerknieuwsbrief. Op deze manier zijn we toch op de zondagmorgen 
even met elkaar verbonden.  
 

Meditatie: Heb elkaar lief en Ubuntu 
n.a.v. Johannes 13:31-35 
 

“Toen ik jong was, woonden we een poosje op een grote afstand van onze vrienden. We liepen naar ze 
toe, het openbaar vervoer was niet zo goed en we hadden geen fietsen. Als we weer naar huis gingen, 
liepen onze vrienden met ons mee tot halverwege. Jij was dus niet degene die de hele weg in je eentje 
moest teruglopen; je verdeelde de reis zodat je allebei de helft alleen liep”. Aan het woord is Mpho 
Tutu, de dochter van de wereldberoemde Desmond Tutu, de eerste zwarte aartsbisschop van de 
Anglicaanse Kerk in Kaapstad. In het april nummer van Woord&Dienst – een opiniërend magazine voor 
protestants Nederland – wordt Mpho Tutu geïnterviewd over de christelijke boodschap van liefde en de 
Zuid-Afrikaanse filosofie van ubuntu. 
 

“Ik geef jullie een nieuw gebod”, zei Jezus in zijn afscheidsrede: “heb elkaar lief!” 
“Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn”.  
Je zou kunnen zeggen, dat is zijn hoop voor de wereld. Dat is zijn testament. 
Dat is zijn opdracht voor mensen die hem lief willen hebben. Voor mensen die zijn naam – God redt – 
serieus willen nemen.  
In veel van de verhalen over Jezus, zien we dit ook telkens terug. Zien we dat het hem niet gaat om 
een liefde die gericht is op het eigen belang, op het eigen geluk, op het eigen welzijn. Nee, vóór alles 
gaat het om het geluk en het welzijn van de ander. Te beginnen met hem en met haar die naast je 
staat. Vóór alles gaat het om een liefde die geen voorwaarden stelt. Dus niet om een liefde die zegt: als 
jij goed voor mij wil zijn, ben ik het ook voor jou. 
Voor Jezus is liefde altijd onbaatzuchtig. Gaat het om de liefde zelf! 
 

“In ubuntu zie ik hetzelfde als in de essentie van het christendom”, vertelt Mpho Tutu. “Ik verwacht van 
mezelf als christen een bepaalde houding en verwacht hetzelfde van de mensen om me heen. Maar 
dat doe ik op een vreugdevolle manier. In ubuntu zorg je voor elkaar, niet als een plicht, maar vanuit 
vreugde”. Ubuntu is menselijkheid en het zegt: als we ons beste zelf zijn, roepen we het beste op in 
anderen.  
Deze manier van leven werd ons met de paplepel ingegoten, zo gaat de dochter van Desmond Tutu 
verder. En ze geeft nog een voorbeeld: “Wij moesten soms één bord eten delen met twee of drie 
andere kinderen. Het kan gebeuren dat het oudste, grootste kind alles neemt en dat het jongste krijgt 
wat over is. Aan het oudere kind wordt geleerd dat het zich ervan vergewist dat het jongste genoeg te 



eten krijgt, of op zijn minst de grootste keuze heeft uit wat voorhanden is. Je moet voor elkaar zorgen 
en vooral voor wie zwakker is dan jij”. En dát met vreugde! 
 

Had ik de liefde niet, al het goede dat ik deed, het zou mij niet baten, zei Paulus. Had ik de liefde niet, ik 
zou niets zijn. Misschien iets om nog eens bij stil te staan in deze coronatijd, waarin ook wij kleine of 
grote keuzes moeten maken. Waarin ook wij kleine of grote offers moeten brengen. Wat gunnen we 
elkaar en hoe solidair kunnen we zijn? En dat dan ook nog met vreugde? 
 
Ik wens u allen goede moed! 
ds. Geke Westra   
 

Pastoralia 
 
 
Wij denken aan de familie Glastra van Loon. Op maandag 4 mei is mevr. 
Froukje Glastra van Loon – van der Pol overleden. Moge de liefde van 
God een ieder nabij zijn.  

 
 
 
 
 
 

 

Giften en collectes 
In de afgelopen weken is een aantal giften ontvangen op de bankrekening 
van de kerk, we schreven daar al over.  
Hierbij het doel van de diaconale collecte op zondag 10 mei: De collecte is 
deze zondag bestemd voor JOP (Jong Protestant); JOP is gericht op het 
jeugdwerk in de Protestantse Kerk. Eén van de activiteiten is: #Durfte. 
#Durfte verbindt tieners, jongeren en volwassenen door samen aan de 
slag te gaan en iets te doen waar ze goed in zijn of kunnen worden. 

Deze activiteit zet in op een ieders talenten, op het geloofsgesprek én op iets doen voor een ander. 
Jong en oud leren daarbij van elkaar. U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer 
NL52ABNA.0414.1414.15 t.n.v. Jeugdwerk Protestantse Kerk. 
 

Kerkdiensten hervatten? 
 
Wie afgelopen woensdag 6 mei naar de persconferentie met premier 
Rutte en minister De Jonge heeft gekeken, zal hebben gehoord over 
mogelijke kerkdiensten die in het verschiet liggen. Dit gaat echter niet 
zomaar.  
Wij wachten op nader bericht van de landelijke kerk en in de komende 
weken hoort u meer.  

 
 

 

Kerkdiensten op televisie 
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.  

 NPO2 zendt ‘s zondags om 9.20 uur een kerkdienst uit vanuit de kapel van de 

dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De komende zondagen verzorgt predikant 

Jeannette Westerkamp de meditaties. 

 Om 11.05 uur is er, eveneens op NPO2, de EO BEAM kerkdienst. Een speciale jongerenviering.  
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