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Aan alle leden van federatie de Samenwerking,
Met deze brief willen wij u vanuit de gezamenlijke kerkenraden op de hoogte
houden. De komende drie zondagen zal er in onze kerkgebouwen geen eredienst
worden gehouden. Op dit moment worden we allemaal overweldigd door de
gevolgen van het corona-virus. We hadden met elkaar nooit kunnen bedenken dat
een virus de reden zou zijn om kerkdiensten te stoppen. We hadden ook nooit
kunnen bedenken dat door het hele land alle sportclubs, alle scholen en de
kinderopvang dicht zou moeten. En dat zelfs tandartsen en restaurants dicht zouden
zijn en dat de buurtbus zou stoppen met rijden.
Nu al deze maatregelen genomen zijn, nu er vanuit de overheid zo met klem
gevraagd wordt om afstand te houden van elkaar, om sociale contacten tot een
minimum te beperken, kiezen wij er als federatiekerkenraad voor om de eredienst
niet door te laten gaan. Zo willen ook wij als geloofsgemeenschap onze
verantwoordelijkheid nemen in de samenleving.
Tot en met 5 april zijn er geen zondagse erediensten in onze federatie.
En tegelijk willen we in deze tijd als gemeente er juist zijn voor elkaar. Als gemeente
van Christus hebben we ook een opdracht naar elkaar om te zien. Het omzien naar
elkaar door elkaar te bezoeken is nu vaak niet praktisch. Graag zouden we
telefonisch contact organiseren. Een soort telefooncirkel zodat we elkaar vast
kunnen blijven houden
•

•
•

Wie van u wil een aantal keer per week een ander bellen? Juist nu zoveel
activiteiten en bezoeken buitenshuis weggevallen zijn kan een telefoontje zo
goed doen. Een gesprek over het dagelijkse, over dat wat raakt, over stilte en
over de natuur die laat zien dat het leven doorgaat en dat de lente er aan komt.
Wie van u wil graag gebeld worden?
Wie van u heeft er hulp nodig met boodschappen of iets anders?

U kunt zich aanmelden bij Cobi Joosse.
In plaats van de vele zondagse kerkdiensten die net als de onze niet doorgaan,
verzorgt de Protestantse Kerk in Nederland samen met de EO, op zondagochtend

een korte meditatie die door de EO zal worden uitgezonden om 9.20 uur op NPO2.
Deze meditatie bevelen wij van harte bij u aan.
Vanuit de Classis wordt er iedere zondagochtend een online-tv-kerkdienst dienst
uitgezonden. Komende zondag is deze Classisdienst om 10.00 uur vanuit de
Mozeskerk in Biezelinge. U kunt dit volgen of later terugkijken via:
www.gelovenindedelta.nl
We leven op dit moment midden in de 40 dagentijd op weg naar Pasen. Dit is een
tijd van bezinning op weg naar het grote feest van Pasen, de opstanding van Jezus.
Laat dit feest van opstanding ons ook nu moed en vertrouwen geven om verder te
kijken dan alle Corona paniek. We kijken uit naar de opstanding, de dood is het
einde niet. Laten wij dan ook nu niet leven als levende doden, vol angst maar met
vertrouwen. Vertrouwen op God dat wij als mensen er niet alleen voor staan. Dat we
in de stilte, in de eenzaamheid, in de zorgen die er ook allemaal zijn, gedragen
worden door Hem.
Psalm 23, de psalm van de Herder, verwoordt dit heel mooi:
‘Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij’.
Het donker is voelbaar in alle angst, in al die tv programma’s over het coronavirus.
Laat Gods woord ons dan het vertrouwen en de vreugde geven, om in deze tijd op
weg naar Pasen, Gods troostende aanwezigheid te ontdekken in de kleine dingen
van de dag. Een onverwachts telefoontje, een mooi bericht, een tekst die raakt,
geraakt worden door een lied, een gebaar. De natuur die ontluikt.
Op U alleen, mijn licht, mijn kracht,
stel ik mijn hoop, U zorgt voor mij.
Door golven heen, door storm en nacht
leidt mij uw hand, U blijft nabij.
Uw vrede diep, uw liefde groot
verjaagt mijn angst, verdrijft de dood.
Mijn vaste rots, mijn fundament,
U bent de grond waarop ik sta.
(Lied 939:1)
Ik wens u Gods zegen en kracht toe.
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