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Aan de gemeente Loppersum-Maarland te Loppersum, 

 

 

De afgelopen weken zijn we getroffen door het nieuws uit Groningen, uit Zeerijp en 
omstreken. Opnieuw een aardbeving, opnieuw angst, boosheid en het gevoel in de steek 

gelaten te worden. 

 

Zondag 14 januari vierden wij het Heilig Avondmaal. De preek in deze dienst ging over het 
verhaal van de bruilof te Kana. Hoe de reinigingsvaten werden gevuld, niet zo’n beetje maar 

tot de rand. Geen half werk, maar er voor gaan als God het vraagt. 

Hieronder een kort citaat uit de preek van die zondag: 

 

 
‘……Maar dan nu toch iets heel positiefs als het over die dienaren gaat. Inderdaad: ze doen wat hij 
zegt. En niet een beetje half. Ze gaan ervoor. “Ze vulden ze tot de rand”. Ze gaan niet eerst met 
elkaar in conclaaf of het niet te veel gevraagd is. Of het niet een beetje minder kan.  
Gods’ liefde in praktijk brengen kun je niet half doen! 
  
  Er was deze week veel nieuws over opnieuw een aardbeving in Groningen. We  hoorden de 
verhalen van de Groningers. We hoorden over hun woede en over hun gevoel door mensen uit het 
westen van het land niet gezien te worden. En toen vroeg ik me zomaar af: zou het niet een idee 
zijn om contact te zoeken met twee PKN predikanten of kerken in het aardbevingsgebied. Zouden 
we niet tegen hen kunnen zeggen dat we graag bij hen langs willen komen met een kleine 
delegatie van twee auto’s om hun verhaal te horen. Als medechristenen die ook hun huizen en 
kerkgebouwen met hun gas verwarmen? Zouden we ze niet kunnen zeggen dat we het beroerd 
vinden dat ze zich zo in de steek gelaten voelen? Misschien ook wel door hun medegelovigen? Het 
is een eindje rijden, maar kom op!......’  

 

 

Graag komen we met een kleine groep gemeenteleden van onze wijkgemeenten aanstaande 

zondag de dienst met u gezamenlijk vieren. Door er bij te zijn, willen we onze betrokkenheid 
met u laten blijken en met allen die met zorg en angst moeten wonen in de getroffen regio.  

 

 

Vriendelijke groet namens de beide wijkgemeenten 
van de Protestantse gemeente Waddinxveen 
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