Geliefde gemeente,
Het is alweer heel wat weken dat we niet samen kunnen komen in de kerk. Wij mensen zijn
geneigd om ook hier weer aan te wennen, maar toch hopen we dat er een verlangen in het hart
mag zijn om weer op te gaan naar Gods huis, om de Heere te mogen ontmoeten in de weg van
Zijn instellingen. Maar de vooruitzichten zijn dat het nog wel een poosje gaat duren. Laten we
in die tijd zorg voor elkaar blijven hebben en met elkaar verbonden blijven rond de diensten
en andere activiteiten maar bovenal in het gebed.
Gemeente, wat is het goed om te ervaren dat er in deze moeilijke tijd oog is voor elkaar, voor
de mensen die eenzaam zijn, voornamelijk onze ouderen die vaak geen bezoek mogen
ontvangen. Ook fijn om te horen en te ervaren dat er verschillende particuliere initiatieven
zijn, dat wordt heel erg gewaardeerd!
Ook voor onze jongeren is alles zo anders, de verenigingen en de catechisaties kunnen niet
doorgaan. De belijdeniscatechisanten hebben hun ja-woord niet kunnen geven voor Gods
aangezicht in het midden van de gemeente. Maar ook heeft er nog geen ledenvergadering
plaats kunnen vinden om een predikant te mogen beroepen. Aan de andere kant is er toch
blijdschap en verwondering, de Heere heeft tot hiertoe nog willen dragen en sparen, ondanks
onze zonden, er is nog niemand van ons overleden vanwege dit virus. Dan mogen we wel
zeggen: "Uw trouw is groot, ze is iedere morgen nieuw".
Dan is er nog iets gemeente, wij als kerkenraadsleden moeten het van horen zeggen hebben of
er onder ons zijn die thuis zitten zonder werk vanwege deze crisis, of wellicht zzp-ers die niet
genoeg inkomsten hebben. Laat het alstublieft weten als u in de (financiële) problemen komt,
zodat we contact met u kunnen opnemen.
Nu iets over de kerkenraad: ook wij hebben het minder druk. We hebben nu één keer in de
maand een kerkenraadsvergadering. Dit doen we dan via de computer, waar sommigen toch
wel wat aan moeten wennen. Omdat er nu geen huisbezoeken plaats kunnen vinden bellen de
wijkouderlingen de ouderen, alleenstaanden en zieken die in hun wijk zitten om de 2 a 3
weken op. Omdat er nu best een lange periode geen huisbezoeken plaats kunnen vinden
hebben we besloten om de wijken voorlopig een half jaar langer aan te houden. Om
gemeenteleden te helpen de verbondenheid met onze gemeente te houden verzorgen we
ongeveer twee maal per week een meditatie. Tijdens de diensten hebben we in deze periode
ook beschikking over beeld, zodat de betrokkenheid bij de diensten en de gemeente daardoor
hopelijk zo groot mogelijk zal zijn. We beseffen dat hier in de gemeente verschillend over
gedacht wordt. Om die reden zien we dit als een tijdelijke voorziening. Zodra alles, zo de
Heere wil en wij leven, weer achter de rug is zal deze voorziening ook weer weggehaald
worden.
Gemeente, jong en oud, toen het virus om zich heen greep vervulde wellicht bange vrees ons
hart, en riepen we tot de Heere om bescherming hiertegen. We hopen en bidden dat de nood
blijvend ervaren mag worden, onze ziel moet gered worden! Denk maar aan wat er staat in de
Heidelbergse Catechismus, vraag en antwoord 1. Te mogen weten het eigendom van Hem te
zijn, beide in leven en in sterven. Dus zeker ook in het leven, want een leven met de Heere is
zoveel meer dan al het geld en goed, en alles wat op de wereld te krijgen is.
Kinderen, jeugd, deze wereld gaat voorbij, bedenk dat dat je hart niet vervullen kan. Bij de
Heere alleen is de ware rust en de ware vrede te vinden, niet meer vanuit onszelf, die weg
hebben we afgesloten, maar uit Hem. Wiens lijden, sterven, maar ook Wiens opstanding we
hebben mogen herdenken met elkaar. De Heere is waarlijk opgestaan en is van Simon gezien.
Ook van u, van jou? Hij openbaart Zich nog in het hart van die arme zoekende, in zichzelf

onwaardige mensen. Dat wil Hij ook doen in harten van jonge mensen, die zonder Hem niet
meer verder kunnen. Dat de Heere zo de prediking, het preeklezen, het persoonlijk lezen van
Zijn Woord zou willen gebruiken tot eer van Zijn grote naam, en tot zaligheid van ons aller
ziel is de hartelijke wens en het gebed van de kerkenraad.

PS: Graag deze brief afdrukken en overhandigen aan leden die geen internet hebben.

