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Beste gemeenteleden, 
 

Het zijn bizarre tijden. We zien ons geconfronteerd met een pandemie van ongekende omvang. 

De zorgen om de toename van het aantal met het coronavirus besmette personen en de daaruit 

voortvloeiende druk op de ziekenhuizen nemen met de dag toe. Het coronavirus dwingt ons 

allemaal om afstand tot elkaar te bewaren en zoveel mogelijk thuis te blijven.  

Ook voor ons als wijkgemeente zijn de gevolgen voelbaar. De zondagse samenkomsten zijn 

voorlopig komen te vervallen. Al het kringwerk is stilgelegd. Er vinden bijna geen pastorale 

bezoeken meer plaats. We ervaren dat allemaal als een gemis. En die situatie zal voorlopig nog 

wel even voortduren is de verwachting (voorlopig tot 1 juni a.s.). 

 

Met behulp van de digitale middelen die ons ter beschikking staan proberen we daar zo goed als 

mogelijk een mouw aan te passen. De zondagse erediensten kunnen via kerkomroep.nl gelukkig 

doorgang blijven vinden. We vragen om uw begrip als de techniek soms hapert. Het systeem kan 

een te grote belasting op hetzelfde tijdstip nog niet altijd aan. Advies is om in dat geval op een 

later tijdstip de dienst te beluisteren. 

 

Daarnaast is ds. Wesdorp afgelopen week gestart met korte overdenkingen die via de website van 

de Oude Kerkgemeente zijn te volgen. Op die manier willen we u en elkaar ook doordeweeks 

blijven bemoedigen. Dat geldt natuurlijk ook voor het onderlinge contact. Heeft u behoefte aan 

pastorale zorg of ‘gewoon’ een gesprek of kent u iemand waarvoor dat zou kunnen gelden, laat 

het dan weten aan de pastoraal contactpersoon of aan een van de ambtsdragers.  

En heeft u suggesties voor manieren waarop we in deze tijden ons gemeenteleven levend kunnen 

houden, meld het ons dan, bij voorkeur door een bericht aan de scriba te zenden. 

Zo weten we ons ook in deze tijd met elkaar verbonden in Christus. We vragen om Zijn leiding bij 

de bestrijding van deze crisis en om Zijn nabijheid in onze angst, eenzaamheid en zorgen. 

 

Laten we met en voor elkaar bidden: voor alle ouderen in onze gemeente, die vaak alleen zijn en 

het contact met kinderen en kleinkinderen moeten missen, voor alleenstaanden die nu meer dan 

ooit op zichzelf zijn aangewezen, voor onze gezinnen en kinderen die werk en school moeten zien 

te combineren, voor de jongeren en de kinderen die elkaar niet meer kunnen ontmoeten en niet 

naar school kunnen. En voor alle zieken en nabestaanden van hen die aan het virus zijn 

overleden, voor alle medewerkers in de zorg die zich dag in dag uit inspannen om levens te 

redden, voor hen die werken aan de ontwikkeling van een nieuw vaccin, voor allen die in de 

crisisbestrijding werkzaam zijn, voor allen die getroffen worden door de gevolgen van deze 

uitbraak en voor allen die proberen onder deze omstandigheden hun werk zo goed en zo kwaad 

als dat gaat voort te zetten.  

 

Dit alles in het geloof dat Jezus Christus onze Heer en Verlosser is. Onze hoop is op Hem.   

 

Namens de kerkenraad van wijkgemeente Oude Kerk, 

 

Jan-Kees Vos 

voorzitter 


