Beste gemeenteleden,
Toen ik de kerstboodschap van de PKN bekeek werd ik geraakt door het slot waarin ds. René de
Reuver verwees naar vers 4 van lied 503:
Hoe diep ook het duister waarin Hij verschijnt,
zijn ster aan de hemel heeft alles omlijnd.
Hij is ons tot lichtbron in donkere nacht.
Het zonlicht van Pasen wint hier al aan kracht!
Afgelopen zaterdag toen ik naar de persconferentie van onze regering keek realiseerde ik mij dat
ook deze kerstdagen voor veel mensen duisterder zullen zijn dan we graag zouden willen. Denk
daarbij aan alle ondernemers die in onzekerheid leven, scholieren die weer langer thuis moeten
zitten en families die het kerstdiner niet samen maar achter de laptop of nu toch alleen zullen
vieren. Tegelijkertijd dacht ik ook aan ons als kerkelijke gemeente. Dat gebeurde letterlijk
tegelijkertijd, want we kunnen ons als kerk niet los van de maatschappij zien. Wat hadden we
graag dit jaar in een volle kerk samen uit volle borst “stille nacht heilige nacht” gezongen. De
praktijk is echter dat onze maatschappij weer in lockdown moet. Omdat wij als kerk onderdeel zijn
van die maatschappij gaan ook wij weer in lockdown.
De PKN is helder in haar advies: “Maak gebruik van de mogelijkheid om kerkdiensten digitaal
uit te zenden en mee te maken.” Voor het bijwonen van uitvaarten geldt een uitzondering. Dit is
wat wij voor alle diensten in ieder geval tot en met zondag 9 januari gaan doen. Ook zullen er
geen activiteiten zijn in het Gorechthuis in ieder geval tot en met 14 januari. Daarna zullen we af
moeten wachten of en welke ruimte er weer geboden kan worden. De volgende diensten zijn weer
digitaal te volgen via www.gorechtkerk.tv:
Vrijdag 24 december om 22.00 uur de kerstnachtdienst met ds. Ybo Buurma
Zaterdag 25 december om 10.00 uur de dienst op eerste kerstdag met ds. Michiel Pronk
Zondag 26 december om 10.00 uur met pastor Loes Jansen samen met de Hervormde gemeente
Vrijdag 31 december om 16.00 uur de dienst op oudejaarsdag met ds. Michiel Pronk
Zondag 2 januari om 10.00 uur met ds. Michiel Pronk
Zondag 9 januari om 10.00 uur met ds. Wim Scheltens
Tijdens de dienst op oudejaarsdag vieren we het heilig avondmaal. Als u daaraan wilt deelnemen
kunt u thuis alvast brood en wijn klaarzetten. Overigens geldt dat alle diensten ook later terug te
kijken zijn via www.gorechtkerk.tv.
Wat mij het meeste trof uit vers 4 van lied 503 was niet het diepe duister maar het licht dat Jezus
is in de donkere nacht en dat het zonlicht van Pasen alleen maar wint aan kracht. Dan besef ik
namelijk hoe gezegend wij zijn dat we mogen vertrouwen op onze Heer ook als dagen soms erg
donker lijken te zijn. Ik wens u allen toe dat u dat in deze dagen ook echt mag voelen en ervaren.
Daarbij hoop ik dat wij als gemeenteleden met elkaar ook omzien naar de mensen waarvan we
weten dat ze deze kerstdagen misschien alleen of eenzaam zullen zijn. Fysiek contact zal niet
gaan maar een telefoontje of kaartje kan enorm waardevol zijn.
Hartelijke groet,
Jacob Boonstra
Preses

