Oecumenische Vesperdienst om te vieren de Hemelvaart van de Heer
op donderdag 21 mei om 19.00 uur in de Friezenkerk
Het volledige programma, de preek en de voorbeden zijn allemaal apart te raadplegen.
Hier volgt een beknopt fotoverslag, verzorgd door de oecumenische steungroep, voor een
algemene indruk. Met dank aan iedereen die er was!

De Hemelvaartvespers vinden dit jaar
plaats in de surreële omlijsting van het
coronavirus. Maar dat ze in de kerk
gehouden mogen worden is al heel wat!
Het is de viering die de heropening na
de totale lockdown kenmerkt.
Het heeft heel wat organisatie gevergd
om tot deze verantwoorde opening te
komen. Samen met de uitnodiging
kreeg iedereen het protocol toegestuurd
dat in acht genomen moest worden:
mondkapje op, handen desinfecteren bij
binnenkomst, afstand houden, op de
aangegeven stoelen plaatsnemen en via
de pijlen lopen, enzovoort!

Pater Tiemen Brouwer heet ambassadeur bij
de Heilige stoel Caroline Weijers welkom

Misschien hebben veel mensen zich laten beïnvloeden door de rompslomp
of simpelweg toch door de angst om over straat te moeten en het risico dat
nog niet geweken is op besmetting. We waren met weinigen, maar, zoals
later ook aangehaald door Hennie Schep, onze voorzitster: waar twee of
meer in Mijn Naam verenigd zijn…

“Ook de apostelen waren in lockdown”
galmen de eerste woorden van deze
viering in het openingswoord van oudrector van de Friezenkerk en huidig
geestelijk leider van de oecumenische
steungroep, pater Tiemen Brouwer. Ja,
want de apostelen zijn na de
tenhemelopneming van Jezus weer naar
Jeruzalem gegaan om zich terug te
trekken. Je zou kunnen zeggen, zo gaat de
inleiding verder, dat ze in Fase 2 zitten, net
als wij nu. Fase 1 is afgesloten. Jezus is
niet meer zo in hun midden als hij dat was
geweest. De leerlingen zijn daarop als het
ware in quarantaine gegaan, samen met de
Inleidend woord gehouden door pater Tiemen Brouwer moeder van Jezus en andere vrouwen die
Hem dierbaar waren en wat familieleden. Dit opgesloten zijn is geen
eindfase, maar een tussenfase. Wanneer op Pinksteren de Heilige Geest zal
neerdalen op de apostelen, worden ze bevrijd uit de lockdown, uit hun
opgesloten zijn en kunnen ze communiceren met mensen die verschillende
talen spreken en mogen ze de wereld in trekken!
De liederen worden voorzichtig gezongen en menig couplet slechts
uitgesproken, dit alles om het gevaar op verspreiding van het virus zo gering
mogelijk te houden.

Met een kleine,
uit elkaar
gedreven kudde
worden de
liederen uit
voorzichtigheid
ingetogen maar
tegelijkertijd toch
krachtig
gezongen

De muziek klinkt ondanks ons kleine aantal mooi, want proportioneel gezien
zijn we met vele (voor)zangers! En het geheel wordt begeleid door pater
Pierre-Paul Walraet op het orgel.
De schriftlezing wordt gedaan
door Hennie della Manna en in het
slotwoord is zij het die wijst op de
beroemde woorden van Jezus
over dat waar enkelen verenigd
zijn in Zijn Naam Hij aanwezig is.

Pater Pierre-Paul Walraet, onze organist

Hennie della Manna, voorzitster van de oecumenische steungroep
(links) en zuster Elly van Dijk, vaste voorzangster (rechts)

waar tot gekomen kan worden
naar het hoogtepunt van

In zijn overweging gaat diaken
Kees van Duin in op “Ik ben met
u alle dagen tot aan de voleinding
der wereld”, uitgesproken door
Jezus aan het einde van het
Mattheüsevangelie
van
Hemelvaart. Aan de hand van
Bijbelpassages laat hij zien hoe
God echt steeds bij de mensen is.
Alleen zijn wij degenen die maar
al te vaak denken Hem niet nodig
te hebben en Hem als het ware
verbannen. Bidden betekent God
terugbrengen in de wereld, zegt de
Joodse rabbijn en filosoof
Abraham Heschel in een
interessante passage die geciteerd
wordt. De conclusie
luidt: Hemelvaart wijst
Jezus’ zending.

Diaken Kees van Duin verzorgt
de verkondiging

Annemieke Spoelstra bidt voor samen met diaken Kees van Duin

Hennie della Manna sluit af

En dan is het tijd voor een kort samenzijn, helaas zonder koffie, maar desalniettemin gezellig:

En dan gaat de kerk weer op slot tot zondag!

