
Beste broeders en zusters, leden en vrienden van onze gemeente, 

 

Omdat ons door de overheid dringend geadviseerd wordt om sociale afstand in 

acht te nemen zullen de kerkdiensten in ieder geval t/m 6 april geen doorgang 

vinden. Verder zullen alle andere vormen van samenkomen in groepen tot een 

minimum beperkt worden. 

 

Dat betekent ook dat het plan, waar het leiderschapsteam aan werkte, om als 

alternatief voor de zondagdienst in huisgroepen bij elkaar te komen geen 

doorgang zal vinden. 

 

De Alphacursus wordt opgeschort, en de jeugdactiviteiten worden afgelast of 

uitgesteld. Ook aan de groeigroepen wordt geadviseerd voorlopig niet samen 

te komen. 

Pastorale bezoeken, vinden alleen plaats na goed telefonisch overleg. Dit geldt 

vooral voor het bezoeken van ouderen en mensen die een kwetsbare 

gezondheid hebben. 

 

Samenkomen en elkaar ontmoeten is een wezenlijk onderdeel van het 

gemeente-zijn, en dat valt nu tijdelijk weg. 

Gelukkig kunnen we via de social media, de telefoon, whatsapp, e-mail, door 

het sturen van kaartjes en bovenal door trouw voor elkaar te blijven bidden, 

onderling zeker verbonden blijven. 

 

Om onze verbondenheid te stimuleren, zullen we de nieuwsbrief van de 

gemeente vaker uit doen gaan, met daarin: 

o Actuele informatie over hoe we als gemeente omgaan met de 

corona-crisis 

o Een regelmatige update van de pastorale zorgen in de gemeente 

o Het delen van gebedspunten 

o Regelmatige bemoediging vanuit het woord van God. 

o Een open prikbord, waar we als gemeenteleden bemoedigende en 

opbouwende berichtjes op kunnen plaatsen.  

We roepen jullie allen nadrukkelijk op om naar elkaar om te (blijven) zien. 

Behalve een kaartje of een telefoontje kan het nodig zijn om ook praktisch hulp 

aan te bieden, door bijvoorbeeld eens een maaltijd voor iemand te maken of 



voor iemand wat boodschappen te doen. Laten we hierin onze persoonlijke 

verantwoordelijkheid nemen. 

Tenslotte: 

De CORONA-crisis maakt veel los; ook geestelijke vragen komen naar boven, en 

dit niet alleen bij christenen. De mens blijkt kwetsbaar, en heeft minder 

controle over het leven, dan hij dacht. We zien angst en paniek om ons heen, 

mensen hamsteren, economische onzekerheid, onduidelijkheid over de nabije 

toekomst. 

Een virus dat enkele maanden geleden begon op een markt in China, legt 

inmiddels in ons land het sociale leven stil. 

Laten we in de storm om ons heen tot rust komen bij God, en in gebed bij Hem 

komen in ons zoeken naar wat de Heer ons door deze crisis wil leren. En laten 

we ook de kansen herkennen en grijpen, die we nu méér dan eerder krijgen om 

te getuigen van Jezus, het fundament onder ons leven, onze veilige 

schuilplaats! 

Bij God zijn wij veilig. 
Hij helpt ons als we in nood zijn. 

We hoeven niet bang te zijn, 
ook al beeft de aarde, 

ook al vallen de bergen in zee. 
Laat de zeeën maar bulderen, 
laat de bergen maar beven, 

wij zijn niet bang. 
 

Psalm 46: 2-4 
 

God zegene jullie allen! 

Namens bestuur en leiderschapsteam, 

 

Jurgen Zomer, 16 maart 2020 

06-21973580 


