
Geliefde gemeente, 
 
 
Omdat we niet op de 'gewone' wijze met elkaar kunnen communiceren, willen we naast 
het bellen van ouderen en de zieken, u ook door middel van dit schrijven van tijd tot tijd 
proberen te bereiken.  
We beleven met elkaar ernstige tijden, tijden van onzekerheid. We horen en lezen wat er 
in andere landen gebeurt, in bijvoorbeeld China en Italie. Iedere dag zoveel doden, 
zoveel verdriet. Hoe zal het in Nederland gaan? In onze woonplaats? In onze gemeente? 
De Heere geve dat er onder ons nog bidders mogen zijn, die de Heere niet los kunnen 
laten, net als Samuel dat ook mocht doen. Maar dat we bovenal bepaald zouden worden 
bij de onderliggende oorzaak. Het is wel te begrijpen dat we bang zijn voor dit virus, 
maar eigenlijk zouden we veel banger moeten zijn voor de zonde. We hebben de Heere 
verlaten als land, als volk, maar we moeten het dichterbij zoeken. Hoe is het in de 
kerken? In de gezinnen? In ons persoonlijk leven? Heeft de Heere nog de eerste plaats in 
ons leven? Als het volk van Israel de Heere had verlaten dan kwam de Heere met Zijn 
oordelen, maar als ze dan riepen uit de nood, als ze hun zonden beleden, dan hoorde de 
Heere, telkens weer! Wat is de Heere toch onuitsprekelijk goed en groot. De Heere blijft 
Dezefde, toen, maar ook nu in 2020.  
Kinderen, jongeren, we hopen dat alles wat nu gebeurt, ook dat we niet naar de kerk 
kunnen, gebruikt mag worden in jullie leven. Vraag in je gebed de Heere maar om hulp 
en uitkomst voor de mensen die ziek zijn, voor de dokters, verpleeg(st)ers maar ook 
voor onze regering. Al ben je zelf misschien nu nog gezond, ook jonge mensen, ook 
kinderen kunnen sterven, en dan moeten we weten dat er een Ander is die voor onze 
zonden is gestorven. Die dierbare Heere Jezus moeten we leren kennen om te weten dat 
het goed met ons zal zijn. En dat kan gelukkig nog. Dat horen we zondags in de kerk en 
ook nu als we thuis meeluisteren, we hopen en bidden dat dat het allerbelangrijkste mag 
worden in jullie leven. 
Ouderen, ouden, we lezen overal dat we in de risicogroep zitten. Dat het ons maar mocht 
uitdrijven naar Hem die gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Al 
hebben we ons hele leven netjes kerkelijk geleefd, vraag om het ontdekkende werk van 
Gods Geest in uw hart. Het is nog niet te laat, nog roept en nodigt Hij ook oude zonderen 
om tot Hem de toevlucht te nemen. Het mag maar aan Zijn voeten brengen die nog nooit 
een tot Hem komende zondaar heeft weggestuurd. Bij de Heere Heere zijn uitkomsten 
zelfs tegen de dood. 
 
Gemeente  laten we de komende tijd oog voor elkaar mogen hebben, in de dagelijkse 
zorgen, noden en in eenzaamheid. Dat het toch van ons gezien mag worden: ziet hoe lief 
zij elkaar hebben! 
 
De Heere gedenke ons in alles, en dat we alles in Zijn handen mogen leggen. 
 
Een hartelijke groet, 
Namens de kerkenraad 
 
 
B.J. Grisnich (voorzitter) 
A. Lindhout (scriba) 
 
PS Graag deze brief afdrukken en overhandigen aan leden die geen internet hebben. 
 


