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Oorlog in Oekraïne

We zien de beelden, we horen de harde woorden
en we zien het geweld. Zoveel leed en
onzekerheid aan de grenzen van Europa. We zijn
verbijsterd en vallen stil. We bidden om moed en
troost voor hen die lijden, voor vrede en
wijsheid. Heer, ontferm U!

Zie ook de website van de Protestantse Kerk.

God van liefde en trouw,

Wij bidden U voor de inwoners van Oekraïne,
iedereen die getroffen is door het vreselijke geweld.
In verbijstering zien we de afschuwelijke beelden,
Heer, ontferm U over dit land en haar inwoners.
Laat geweld en wapengekletter stoppen,
de wapens zwijgen.

Wij bidden U voor de Oekraïense gemeenschap in ons land,
zij hebben grote zorgen om familieleden en geliefden.
Heer, wees hen nabij nu alles zo onzeker is,
geef hen moed om vol te houden.

Heer, geef dat vijandsbeelden niet onnodig uitvergroot worden,
maak dat Uw visioen van verzoening en vrede ons hoe dan ook blijft dragen.
Geef dat die stemmen die weg willen blijven bij angst en strijd gehoord worden,
geef wijsheid aan alle betrokken leiders.

Dat wapens geen recht van spreken krijgen, dat vrede gezocht en gevonden wordt.
Toon ons de weg van omzien naar elkaar, van mildheid, vertrouwen en zachtheid.

Heer, ontferm U over deze wereld, waarin de onderlinge liefde vaak zo ver te zoeken is,
geef ons uitzicht op Uw hoopvolle toekomst.

In Jezus' naam,
Amen
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https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/verbijstering-om-oekraine-heer-ontferm-u/


Nieuwe adviezen rond corona

Het is 'klein nieuws' als we het afzetten tegen de gebeurtenissen in Oekraïne. Toch wijs ik u
op de informatie op de website van de Protestantse Kerk. Vanaf aanstaande zondag zijn
de beperkende maatregelen voorbij. De basisregels gelden nog wel. Er is ruimte voor
vreugde en dankbaarheid, maar mij vielen ook de woorden 'ruimte geven aan elkaar' op.
Belangrijk om daar alert op te zijn. Laten we in de gemeente oog hebben voor mensen die
het nog spannend vinden om samen te komen in grote groepen omdat zij kwetsbaar zijn.
Laten we ook bewogen zijn met mensen die hard geraakt zijn door de coronacrisis, omdat
zij een geliefde hebben verloren of veel schade hebben geleden.

Informatie over de classis

Website: www.pknclassisveluwe.nl. Zie ook Facebookpagina Classis Veluwe - Protestantse Kerk

U ontvangt deze ‘Ontmoeten op de Veluwe’ omdat u betrokken bent bij de Classicale
Vergadering Veluwe. Het is geen nieuwsbrief die volledigheid nastreeft, voor actuele
informatie verwijs ik u naar de website van de classis. U bent vrij deze nieuwsbrief
verder te sturen en informatie hieruit te gebruiken in uw kerkblad of op uw website.
Als u aandacht wil voor een activiteit of een impressie wil delen (van bv. een
ringactiviteit, een activiteit als kerk in het dorp, een gemeenteactiviteit voor jongeren
etc.) die ook van waarde kan zijn voor andere gemeenten, zie ik dat graag tegemoet.
ds. Wilbert van Iperen - w.vaniperen@protestantsekerk.nl - 06 - 31 99 14 77
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https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/vanaf-25-februari-beperkingen-rond-corona-voorbij-basisregels-blijven-belangrijk/
http://www.pknclassisveluwe.nl
mailto:w.vaniperen@protestantsekerk.nl

