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Nieuwsbrief Protestantske Gemeente De Gaastmar 1 april voor Goede Vrijdag 2021 

Deze nieuwsbrief is bedoeld voor Goede Vrijdag. De dag waarop we denken aan de vrijwillige 

marteldood van Jezus en de betekenis die dat heeft voor ons.  

 

We sluiten aan bij de online dienst uit IJlst, die 
om 19.30 uur begint. Het wordt een dienst die 
getekend is door de ernst van deze dag, met 
stilte, lezingen, gebeden en koraalmuziek.  
Voorgangers zijn ds. Dussie Hofstra en Ludwine 
Andel. Er is zang van Weltje de Boer en Jan 
Ankersmit, en Reitze Sybesma, Jantina Boersma 
en Willem Wendelaar Bonga verzorgen de 
lezingen.  
 

 

Menselijke waardigheid 

In het boek Menselijke Waardigheid, gekregen van Liesbeth van Griensven, staat een indringend 

gedicht. Wat mij vooral treft, is dat je niet wegkomt met de gedachte ‘ach, ik heb nog nooit iemand 

mishandeld, dus dit gaat niet over mij’. Nee, te slim af, schouderophalend voorbijgaan of niet 

begrijpen druisen net zo goed in tegen de bedoeling van ons bestaan. Dat is iets om heel goed tot je 

door te laten dringen. Er staat in het boek niet bij van wie het gedicht is. De illustratie is van Rien 

Poortvliet uit het boek ‘Hij was een van ons’.   

Hoe lang nog? 
 
In iedereen 
 die wij mishandelen, 
 die wij onteren, 
 of alleen maar beledigen; 
 die wij onheus bejegenen, 
 die wij misleiden 
 of alleen maar te slim af zijn; 
 
In iedereen 
 die wij verachten 
 die wij belachelijk 
 of alleen maar slachtoffer  

van een grap maken; 
die wij voor het hoofd stoten, 
met een schouderophalen voorbijgaan 
of alleen maar niet begrijpen; 
 

In ieder mens  
 in wie wij weigeren onze 
 eigen zwakheden te herkennen, 
 
kruisigen wij Hem 
 die de hoogste waardigheid  
 op aarde bracht: 
 mens te zijn. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Hoe lang nog  
Zullen wij tegen onszelf strijden? 
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Tot slot 

 

Vergeet u niet de dienst van Witte Donderdag 
mee te vieren? Vanaf donderdag 19.30 te zien 
op YouTube. Ga naar onze website www.pkn-
gaastmeer.nl en klik op de afbeelding. 
 
Als u het Avondmaal mee wilt vieren, zet u dan 
van tevoren een stukje brood en een slokje wijn 
klaar. 
 

 

Morgen krijgt u van mij de liturgie voor Stille Zaterdag. 

Met een groet namens de kerkenraad, 

Anneke van Mourik 
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