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Gemeenteleden,
In verband met de landelijke maatregelen t.a.v. de infectiepreventie rond
het coronavirus gaan alle kerkelijke activiteiten waar we fysiek bij elkaar
kunnen zijn de komende drie weken niet door. Kerkdiensten, vespers,
catechese, kringen etc. In de komende weken hopen we met elkaar te gaan
communiceren via de mail en website.
Erediensten via kerkdienstgemist.nl kunnen worden gevolgd (dat daarbij alleen
dienstdoende ambtsdragers en organist in de kerk aanwezig zijn)
Alle verdere bijeenkomsten zijn dus tot 6 april afgelast.
Pastoraat via telefoon en e-mail kan worden verzocht en zo zal worden verleend.
Eventuele nadere uitgewerkte voorstellen zullen nog volgen.
We zijn gedwongen in een isolement teruggeworpen, maar dankzij de moderne
media kunnen we contact houden, bovendien hebben we de zekere troost dat de
Vader van onze Here Jezus Christus, zoals wij Hem leren kennen, Hij Die de God
van Israël is en Die door genade ook door ons Vader (ABBA zelfs!) genoemd mag
worden, in het verborgene ziet; ook ons.
Vriendelijke groet, Alie Callewaert-Kooijman.

Dag van Nationaal Gebed i.v.m. Coronavirus.
Aanstaande woensdag 18 maart 2020

Boodschap van rust en vertrouwen

( u leest het programma in de bijlage bij deze brief)

een oproep door de initiatiefnemers:
Arjan Lock (EO)
Christien Crouwel (Raad van kerken in Nederland)
Gert-Jan Segers (ChristenUnie)
Jan Wolsheimer (MissieNederland)
Wilfried Hardeman (Groot Nieuws Radio).

De Kruiswoordmeditatie van de vesper van vanavond,nu via deze weg.
Psalm 22, 2 Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?
De ontreddering bepaalt op dit moment het leven en gesprekken van de dag. Die was al
aan de orde in de sluiting van publieke gebouwen zoals bibliotheken, concertzalen, cafés,
restaurants en dergelijke. Vooral het schokkende feit dat binnen anderhalf uur
gelegenheden moesten worden gesloten (ik stel me zo voor hoe ober tegen mij zou
hebben gezegd: “Eet u uw dessert maar buiten op. Hier; krijgt u een ijshoorntje.”) was
verbijsterend. Zo snel als de ontwikkelingen zijn gegaan.
Net als op andere momenten wanneer een mens wordt geconfronteerd met ziekte of
rampen, kom je in een soort doolhof terecht. Nu massaal; het treft ons allen. Dat
ontwricht een samenleving. We merken nu – ook dat is herkenbaar – de schoonheid van
het dagelijkse leven. Als we geloofsvertrouwen hebben erkennen we hoe de Here God
Zijn genadegaven voor ons – ook soms heel persoonlijk – aan de oppervlakte van elke dag
heeft verborgen.
Vanmorgen in de winkel op jacht naar een kippenboutje merkte ik opnieuw hoe
beschamend de situatie is. Alle schappen leeggeplunderd; een zichtbare uiting van angst.
Ik besefte opnieuw wat het betekent deel uit te maken van een gebroken schepping.
Psalm 22 beschrijft hoe om kleding wordt gedobbeld, zoals de soldaten onder het Kruis.
Iets van dat begerige en graaiende verlangen zien we in hamsteren terug. Het tekent de
heiden in ons, zoals de Romeinen heidenen waren en gedeeltelijk onze voorouders zijn.
In hun paniek treden mensen heftig op voor vermeend eigenbelang alsof wc-papier of
kaas hen veilig kan stellen. Er wordt door velen al geroepen dat zij moeten worden
gevrijwaard en zij uiten hun claims, terwijl de dreiging van het coronavirus toch een
heuse ramp is, waarbij niet zomaar één schuldige valt aan te wijzen. Waar is het
oprechte mededogen?
Jezus roept Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten? Terecht wees Luther er
al op dat Hij tot God roept. Zelfs deze Godverlatenheid brengt Hij voor het Aangezicht
van Zijn hemelse Vader. Hij roept Hem aan. Het is Bijbelse verkondiging, juist vanaf het
kruis. Dat kruis waarvan de rechte paal naar de hemel – waar God troont in het
ondoorgrondelijk licht – wijst, maar de dwarsbalk evengoed naar de mensen die in
Christus met Hem en door Hem broeders en zusters mogen worden om tot God te
worden gebracht. Hij draagt onze Godverlatenheid en brengt dat in deze uitroep in Zijn
sterven voor God. Wij staan weerloos tegenover het oordeel.
Wie deze Psalm durft te ontvangen als lied van Israëls Messias echter, die hoort hoe de
bij uitstek van God Verlatene uiteindelijk toch Gods Naam verkondigt in de
gemeenschap van Zijn broeders (vers 23). Deze Psalm begint met de uitroep tot God.
Psalm 23 volgt hierop; die in het hart heeft: Gij zijt bij mij. Daar ligt onze troost. Wij
menen wel van God verlaten te zijn, maar door Christus mogen we ontdekken dat Hij in
deze Herder ons steeds zijn nabijheid schenkt en ons door Zijn Godverlatenheid
herschept. Zo kunnen we elkaar in hoede nemen. Mogen we bidden voor patiënten in
deze tijd, eenzamen, artsen en verpleegkundigen; ja voor onze overheid. GJK

Eenzaamheid bij Coronavirus
Ouderen lopen meer risico om geraakt te worden door het nieuwe coronavirus. Dat
leidt tot minder sociaal contact en soms ook dat ze praktische hulp missen. Als een
persoonlijk bezoekje er niet in zit, laat toch van je horen. Of misschien juist wat vaker.
De handen uit de mouwen steken kan alsnog. Even bellen of een kaartje sturen. Of
kun je coronaproof hulp aanbieden. Een klein gebaar doet veel. Contact houden kan
altijd.

Doe iets leuks samen op afstand
Denk aan het doen van een online spelletje. Foto’s delen. Samen tv kijken met de
telefoon aan het oor. Een bloemetje versturen of hapje eten bezorgen.
Ook zijn er ouderen en andere mensen in een risicogroep om ziek te worden die
liever even binnenblijven. Misschien kun je ze ondersteunen. Door een boodschap te
doen bijvoorbeeld. Of als ze het openbaar vervoer willen mijden een keer te
chauffeuren.

“In deze tijd van onzekerheid komt eenzaamheid veel harder
binnen. Juist nu is het belangrijk dat mensen met elkaar in contact
blijven”
Speciale telefoonlijn ANBO
Ouderenbond ANBO heeft een speciale telefoonlijn geopend voor ouderen die zich
zorgen maken over het coronavirus, vragen hebben of gewoon graag een praatje
willen maken. Het nummer van ANBO is 0348 – 46 66 66 en dan staat iemand van
ANBO je graag te woord.
Daarnaast is er natuurlijk altijd de Luisterlijn via 0900 – 0767 voor wie behoefte
heeft aan een gesprek.
Of u kunt altijd bellen naar
Jolanda Udo 0640051038, Marijke Blijleven 0647098666
of mailen diaconie.hervormdgeldermalsen@outlook.com

Tips om te doen:
Stuur een kaartje
Een boodschapje doen
Chauffeuren
Eten koken
Even bellen voor een praatje
Enz.

