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Vooraf 
Deze RONDZEND-BRIEF is geschreven omdat er in deze tijd vanwege het corona virus geen kerkdiensten zijn. Het is 
één van de manieren om elkaar als kerk toch te bereiken. En zolang als er geen diensten zijn wordt er elke week één 
geschreven en rondgebracht. 
Ook heeft dominee Douwe Visser elke dag een kort meditatie geschreven. Deze zijn te lezen op Facebook en op de 
webstie onder kopje ‘rondzend-brief’. 
 
Volgende week verschijnt er een nieuwe Bân & Bining waarin meer kerkelijk nieuws in staat. 
 
Pastoraat 
We proberen jullie zo goed mogelijk op de hoogte te houden van wat er gebeurt in onze gemeente. De afgelopen 
weken hebben veel gemeenteleden namen voorgedragen voor nieuwe ambtsdragers. Daar zijn wij erg blij mee. 
De komende weken kun je een bezoekje verwachten of eerst een telefoontje met de vraag of jij mee wilt helpen om 
onze gemeente draaiende te houden. Ik wil vragen om hier serieus over na te denken. Immers, we moeten het met 
elkaar doen. Als meer gemeenteleden meedoen is het gemakkelijker om de taken te verdelen.  

Vanuit het Pastoraat worden er op dit moment geen bezoekjes afgelegd. Wilt u  / jij een gesprek dan kunt u / jij  altijd 
bellen met uw wijkouderling. Samen bekijken we dan wat mogelijk is.  

Op 13 maart is overleden Sijke-Jetske Hanenburg-Hettinga. Wij wensen de familie heel veel sterkte met dit verlies. 

In het gezin van Durk en Martje Wolbers zijn ze opnieuw verblijd met de geboorte van een dochter Mare.  
Geluk gewenst!  

Vanaf deze plaats wensen we iedereen, of het nu in het ziekenhuis is of thuis, veel sterkte. 
Wij wensen dat u de liefde en kracht van God mag ervaren in deze zo moeilijke tijd. 
 
Overdenking 
Laat hen allen één zijn … 

(Johannes 17 vers 21) 

Het was vreemd afgelopen zondag (15 maart), dat de kerk dicht was: geen dienst.  
Vanwege het coronavirus. Het is het beste zo en het is ook niet het eerste waar je 
mee zit maar zelf vond ik het ook wel aangrijpend. Ik heb wel met meer dan  
39 graden koorts op de kansel gestaan om de dienst toch maar door te laten gaan.  
Onzin natuurlijk want zo onmisbaar ben ik niet. De kerkdienst was zonder mij ook  
wel doorgegaan maar toch … En ik weet van zoveel kerkgangers, die er wel  
heel wat over hebben om naar de kerkdienst te gaan. Maar een virus, dat ons allen  
bedreigt, zorgt er ook voor, dat er geen kerkdiensten zijn. We moeten wel.  
Uit zorg voor elkaar. En dat er geen kerkdiensten zijn is ook weer niet het ergste in 
 deze dagen. Er is meer dan genoeg aan narigheid: de ziekte zelf en de mensen die  
daardoor getroffen zijn, de zorg van vele met name kleine en kwetsbare zelf- 
standigen over hun financiële toekomst, de bezorgdheid van veel werknemers of  
er wel werk en inkomen zal blijven, kortom er is zoveel, dat de samenleving  
nu ernstig ontwricht. Dat er geen kerkdiensten zijn, daar komen we nog wel overheen. 
Maar meer daarover nadenkend zag ik ineens iets wat ook wel weer positief is. Normaal op zondagmorgen als er 
kerkdiensten zijn dan is er toch iets van een scheiding van kerkgangers en niet-kerkgangers. Tien tegen één, dat dit al 
het geval is binnen je gezin, je familie en zeker in je dorp of stad. We zijn op zondagmorgen onderscheiden in 
kerkgangers en niet-kerkgangers.  
 



 
 
 
En al voelen kerkgangers zich doorgaans heus niet beter dan niet-kerkgangers: het is wel een van de verschillen tussen 
‘wij en zij’. Dat verschil valt nu weg. En wat zie je dan? Ik zie heel veel in de samenleving van waartoe het evangelie 
van Jezus onder de mensen verkondigd is. De kern van dat evangelie is in een paar woorden al heel goed samen te 
vatten: naastenliefde, opoffering, elkaar bemoedigen, vertrouwen, strijd tegen kwade machten en krachten, besef 
van de kostbaarheid van het leven, geloof in de toekomst. 
In een lang gebed van Jezus tot God, te vinden in hoofdstuk 17 van het evangelie naar Johannes, bidt Hij, dat allen één 
mogen zijn. Meestal wordt deze tekst gelezen als een gebed voor de eenheid van de kerken. Oecumenische eenheid, 
zoals dat heet, tussen bijvoorbeeld Rooms-Katholieken en Protestanten. Alles lezend lijkt dat de beste conclusie maar 
dan blijft toch het onderscheid. Dan is de eenheid op aarde toch beperkt tot de christenen van alle kerkelijke kleur en 
snit. De kerkdienst-loze zondagen in deze weken brengen mij er toch toe om het gebed van Jezus ook zo uit te leggen, 
dat Hij werkelijk voor allen bidt, dat zij één mogen zijn. 
Het coronavirus is in zeker opzicht de grote gelijkmaker. Het kan ons allen treffen zonder al het onderscheid, dat 
normaal in onze wereld bestaat en vaak te sterk wordt beleefd. Je kunt op deze dagen niet in de kerkdienst om je 
heen kijken en je mede-kerkgangers zien. Maar je kunt wel je verbondenheid voelen met bijvoorbeeld die zangeres, 
die zingt in de tuin van het verzorgingshuis en achter de ramen zie je de mensen luisteren en zelfs een beetje 
meedansen. Of verbondenheid met die man op het dak van een bestelbus, die zo verstaanbaar in gesprek kan zijn 
met een man, die in het verzorgingshuis nu de lockdown aan den lijve ondervindt. Verbondenheid kun je ervaren met 
al die oud-medewerkers in de zorg, die massaal gehoor geven aan de oproep om nu paraat te zijn in een tijd van alle 
hens aan dek. En met een premier, die - daar ben ik ten volle van overtuigd - zijn leiderschap toont om ons als 
samenleving te verenigen in de strijd tegen het virus. 
Begrijp me goed, ik zal met grote vreugde weer op de kansel staan op zondagmorgen temidden van de kerkgangers, 
die aanwezig zijn. Ik hoop en bid, dat wij dat dan sterker dan misschien wel voor de crisis, verbondenheid en eenheid 
ervaren met elkaar binnen en buiten de kerk. Biddend, dat wij allen één mogen zijn! 

AMEN 
 

Gebed 
Heer, maak mij een instrument van Uw vrede. 
Laat mij liefde brengen waar haat heerst, 
laat mij vergeven wie mij beledigde, 
laat mij verzoenen wie in onmin leven, 
laat mij geloof brengen aan wie twijfelt, 
laat mij waarheid brengen aan wie dwaalt, 
laat mij hoop brengen aan wie wanhoopt, 
laat mij licht brengen aan wie in duisternis is, 
laat mij vreugde brengen aan wie bedroefd zijn. 

Laat mij niet zoeken getroost te worden, maar te troosten, 
niet begrepen te worden, maar te begrijpen, 
niet bemind te worden, maar te beminnen. 
Want het is toch door te geven, dat men ontvangt 
door te verliezen, dat men vindt 
door te vergeven, dat men vergiffenis ervaart 
door te sterven, dat men verrijst tot het eeuwige leven. AMEN 

Franciscus van Assisi 1181-1226 
 
Tenslotte 
Ook voor de volgende rondzendbrief zijn suggesties welkom voor een gedicht, een gebed of een zegen. Ik ontving al 
wat. Verder is er veel op internet, op TV (Omrop Fryslân) en radio aan kerkdiensten en inspirerende berichten.  
 
Allen hartelijke gegroet, 

Ds. Douwe Visser 
06 81107529 
visserdouwe97@gmail.com 

 

Voor meer info kijk op de website van onze gemeente: www.pknsexbierumpietersbierum.nl 


