
PINKSTERBRIEF  

 
 

Beste mensen, 

 

Na een lange, sombere tijd gloort er eindelijk licht aan 

de horizon. 

Het aantal besmettingen daalt en stapje voor stapje 

worden de coronamaatregelen versoepeld. 

Al zullen de gevolgen voor veel mensen nog lang 

voelbaar zijn, het einde van een zware periode is in zicht. 

Er is hoop! 

Een klein woordje van slechts vier letters, maar o zo belangrijk. 

Want zonder hoop zijn we nergens. 

Hoop houdt ons op de been, geeft perspectief en helpt ons om erin te blijven geloven. 

 

Na de hemelvaart van Jezus hadden zijn leerlingen het moeilijk met het geloof en wisten niet hoe het 

verder moest. 

Totdat de Geest begint te waaien en de hoop oplaait als een vuur. 

Pinksteren is een ‘Feest van hoop!’ 

Op zondag 23 mei mogen we dit feest vieren met jong en oud en mensen van verschillende plaatsen 

uit de regio. 

Deze keer zal de dienst ook gevolgd worden door mensen van de Protestantse gemeenten 

Bellingwolde, Blijham, Vriescheloo en Wedde, omdat hun eigen predikant ds Jöhlinger met 

ziekteverlof is. 

Met elkaar mogen we op Pinksteren een veelkleurige gemeenschap vormen, verbonden door de Geest 

die grenzen doorbreekt.  

In de Pinksterdienst is er een moment voor de kinderen, maar ook de volwassenen kunnen hun 

inbreng hebben, door te reageren op de volgende vraag: Wat geeft u hoop? 

Wie dat wil kan zijn of haar reactie sturen naar mijn mailadres (svdvrie@hotmail.com). 

Graag vóór donderdag 20 mei, zodat ik de antwoorden kan verwerken in de dienst, uiteraard zonder 

namen te noemen. 

Hoewel we elkaar op Pinksteren nog niet fysiek kunnen ontmoeten wordt het op deze manier toch een 

‘Feest van hoop’ van en voor ons allemaal.  

 

De Pinksterdienst op 23 mei begint om 9.30 uur en wordt uitgezonden met beeld en geluid via een 

livestream. Daarvoor gaat u naar de website www.livevideosolutions.nl/wedderwegkerk en daar staat 

aangegeven waar u moet klikken voor de livestream. 

Of wanneer u op 23 mei om 9.30 uur of op een later moment op onderstaande link klikt 

kunt u de dienst volgen: 

https://www.youtube.com/watch?v=symk8a2qo3c 

 

Het wil wel eens gebeuren dat er storing optreedt bij een uitzending als deze, mocht dat het geval zijn 

dan staat er uiterlijk 3 uur na de dienst een goede weergave op genoemde website. 

De dienst is ook te beluisteren op www.kerkomroep.nl en de liturgie wordt gepubliceerd op de 

website www.protestantsegemeenteoudepekela.nl 

 

De Geest van God is als een vuur, 

als vlammen felbewogen, 

verterend wat aan onrecht leeft, 

een gloed vol mededogen. 

Een vonk van hoop in onze nacht, 

een wenkend licht dat op ons wacht, 

een warmte in hart en ogen.                       (Lied 691: 2 uit Liedboek 2013) 

 

 

Ik wens u allen gezegende en hoopvolle Pinksterdagen! 

 

Met een hartelijke groet, 

ds Simone van de Vrie 
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