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Beste gemeenteleden van de Levensbron,
Soms heb ik het gevoel alsof we in een film leven. Is dit echt ? Overdrijven we niet met alle
maatregelen ? Maar wat gebeurt er als we ze niet nemen ? Dat zullen we nooit weten, want
we nemen onze verantwoordelijkheid – zoals dat heet – en we komen de gegeven richtlijnen
na. Dit is geen keuze, dit is een gegeven. Het gaat niet alleen om onszelf, maar juist ook om
de ander.
Afgelopen dagen is er veel overleg geweest door de leden van het moderamen van de
kerkenraad. Van gemeenteleden en PKN-instaties kwamen diverse ideeën en suggesties.
Nu wij niet op zondag bij elkaar komen, willen wij met deze brief en de overdenking van ds.
Martin de Geus contact met u zoeken. Verbondenheid zoeken, ook als is dat op deze manier
beperkt.
Ons kerkgebouw is elke zaterdag van 9.30 – 12.00 uur open voor iedereen, die juist in deze
tijd hier graag even binnen loopt. Elke zaterdag zijn in ieder geval aanwezig: ds. Martin de
Geus en 3 gemeenteleden.
Aan coördinator ouderenbezoek Marja Witter en voorzitter Pastoraat Liesbeth Benschop is
gevraagd, meer nog dan anders, te bedenken wie niet vergeten mag worden. Graag vragen
wij de ouderenbezoekers regelmatig telefonisch contact te houden met iedereen die zij
bezoeken. Waarschijnlijk is dit een overbodige vraag gezien de onderlinge verbondenheid in
onze gemeente. En laten we ons dan niet beperken tot aandacht voor gemeenteleden.
Met ds. Martin de Geus is afgesproken, dat hij telefonisch-pastoraat gaat houden, eventueel
samen met pastor Anne-Mieke van Oost. Schroom vooral niet contact met hen op te nemen
als u hieraan behoefte heeft. Wij kunnen ons heel goed voorstellen dat deze tijd verwarring
en zorg met zich mee brengt. Hierbij hoeven in deze periode dus NIET de beperkte tijden te
worden aangehouden.
Wij zijn voornemens u opnieuw te schrijven als de beperkingen tot ander contact langer
duren.
Misschien dat er ook positieve kanten zitten aan deze situatie. Andere vormen van onderwijs
worden in rap tempo ontwikkeld, weliswaar voor nood, maar mogelijk ook bruikbaar in de
toekomst. Nu wij niet uit eten, naar de film, naar de sport kunnen, wat gaan we dan doen ?
Worden we ons bewust van het gevoel van samen gemeente-zijn, nu de mogelijkheden
hiertoe beperkt zijn ? Wat een vreugde zal het zijn om elkaar weer te ontmoeten in een
kerkdienst in de Levensbron !
Gods nabijheid toegewenst namens de Kerkenraad.
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