
Rondzendbrief nr. 5. 

“Soms, als je op de onderste rand van een brugleuning staat en je voorover buigt om te zien hoe de rivier 
traag onder je door stroomt, weet je eensklaps alles wat er te weten valt.” 
(Wijze raad van Winnie de Poeh en zijn vrienden) 
 
Afgelopen week was ik op zoek naar gedichten die we tzt zouden kunnen gebruiken in een van de 
dagelijkse vieringen in Westerhûs/Nijkleaster. In een oud verzamelboekje kwam ik bovenstaande 
uitspraak van Poeh tegen. 
 
Hij is al lange tijd een van mijn favorieten. Een aandoenlijke beer die onverwacht zeer wijs uit de hoek kan 
komen (meestal zonder dat hij dat zelf doorheeft). Sommige van zijn uitspraken tonen verwantschap met 
het Taoïsme, een oeroude Chinese wijsheidsleer. Daar is zelfs een mooi boekje over verschenen: De Tao 
van Poeh. 
 
Wat kan je opeens helder worden, als je kijkt naar zo’n traag stromende rivier? Of als je ziet hoe de 
prachtig witte wolken langzaam voorbij glijden en van vorm veranderen tegen een helblauwe hemel? 
In ieder geval een gewaarwording van de vluchtigheid van alle dingen. 
De oude Grieken zeiden het al: Panta rei - alles stroomt.  
 
Vroeg of laat gaat alles voorbij. Ook die akelige lockdown dus, die nu al bijna een jaar duurt. Ook de angst 
om besmet te raken gaat voorbij. En de eenzaamheid, die velen zwaar begint te vallen. Het verbod om 
een ander weer eens gewoon en zonder nadenken aan te kunnen raken. Het niet samen kunnen zingen, 
wat zó gemist wordt! De onmogelijkheid om een praatje te maken voor de kerk, na de dienst, lekker in 
het zonnetje. 
 
Een paar voorbeelden van die alledaagse, zo gewone dingen, die sinds enige tijd in een totaal ander licht 
zijn komen te staan. Waardoor iets van hun werkelijke waarde en betekenis oplicht. Dat is dan weer de 
winst van deze vreemde tijd, toch? 
 
Er gloort inmiddels - met het begin van het vaccineren - licht aan het eind van de tunnel. 
 
“De hoop is een vogel die zingt in de nacht” aldus de Indiase schrijver en mysticus Rabindranath Tagore, 
“nog is het nacht, maar de vogel zingt reeds zijn lied.” 
Omdat hij aanvoelt dat de nacht voorbij zal gaan. 
Een mooi, hoopvol beeld, waarmee ik deze kleine overdenking graag besluit. 
 
Reinier Nummerdor. 
  



Practische zaken. 
 
Op 20 januari hebben we als voorzitters, scriba’s en voorgangers van De Slachsang en Scharnegoutum een overleg 
gehad. Digitaal, uiteraard. 
 
We hebben het gehad over hoe we in de komende tijd de diensten willen vormgeven. 
We gaan voorlopig op de huidige voet door, dwz dat we in principe om en om een dienst opnemen en op beide 
websites plaatsen. U kunt deze diensten dan op zondag of in de dagen daarna bekijken. Ook staat de tekst van de 
overdenking op de website, zodat u die desgewenst nog eens rustig kunt nalezen. 
 
De opname vindt meestal (in ieder geval voor De Slachsang)  plaats op donderdagavond. 
Een intentie voor een voorbede kunt u aanleveren tot uiterlijk woensdag 12.00 bij de voorganger en/of de scriba. 
Mocht er daarna alsnog een intentie binnenkomen, dan nemen we deze mee in de volgende dienst. (zie ook op 
onze website: www.deslachsang.nl) 
 
Voor de komende zondagen ziet het er dan zo uit: 
 
31/1  Slachsang / ds. Nummerdor 
 
7/2    Scharnegoutum / ds. Weima (Nieuw vierendienst) 
14/2  Scharnegoutum / ds. Weima 
21/2  Slachsang / ds. Nummerdor 
28/2  Scharnegoutum / ds. Weima 
 
7/3    Slachsang / ds. Nummerdor. 
14/3  Scharnegoutum / ds. Weima 
21/3  Slachsang / ds. Nummerdor. 
28/3  Scharnegoutum / ds. Weima 
 
Op zondag 21 februari vieren we de eerste zondag van de Veertig dagentijd. We beginnen dan met het project “De 
zeven werken van barmhartigheid”, waarmee we aansluiten bij de brochure van kerk in actie. U hoort daar 
binnenkort meer over.  
 
In dit gezamenlijke overleg hebben we ook de intentie uitgesproken om voor het seizoen 2021-2022 te kijken naar 
mogelijke vormen van samenwerking op het gebied van vorming en toerusting. 
Dat ligt nog ver in de toekomst; hopelijk kunnen we na de zomervakantie aan een nieuw seizoen beginnen zonder 
(al teveel) Coronabeperkingen. 
 
Vakantieweek 
Van 8 t/m 14 februari ben ik afwezig, we hebben dan een week vakantie. Tot nu toe lukt het Lieke Weima en mij 
goed om elkaar bij afwezigheid te vervangen. Dat is ook voor deze week het geval. 
Mocht u een beroep willen/moeten doen op haar, neemt u dan eerst even contact op met onze scriba’s Henk 
Hofman of Anita Hyde. Zij helpen u dan verder. 
 
Deze rondzendbrief geldt voor deze en volgende week. In week 7 kunt u de volgende tegemoet zien. 
 
We zijn overigens benieuwd of deze brieven enigszins in een behoefte voorzien. 
Wilt u ze blijven ontvangen?  Laat het ons weten. Het zou heel mooi zijn als we ze u dan via de mail toe mogen 
sturen. 
 
Laat het ons ook even weten als u er geen behoefte aan heeft om nog volgende brieven te ontvangen. Het kan 
immers ook heel goed zo zijn dat u de informatie die u via de website en De Frissel krijgt, voldoende vindt. 
 
We horen het graag van u, liefst via een mailbericht aan: scriba@deslachsang.nl of predikant@deslachsang.nl 
 
Reinier Nummerdor.  
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