
 Vanuit de diaconie 
 
Gemeente, we leven momenteel in een zeer aangrijpende en bewogen tijd. We dragen ieder onze 
eigen zorgen mee. Daarnaast is er de zorg voor elkaar, vooral jegens de ouderen en kwetsbaren 
onder ons. 
 
Als diaconie proberen we voor de hele gemeente aandacht te hebben. In de contacten beluisteren 
en voelen we vaak dat eenzaamheid ervaren wordt. 
 
Veel ouderen zijn verstoken van dagelijkse bezoekjes door kinderen, kleinkinderen en mantelzorgers. 
Daarnaast wordt het niet mogen ontvangen van pastorale bezoekjes, en het niet kunnen bezoeken 
van kerkdiensten als zeer ingrijpend ervaren. Dit geeft ook veel gevoelens van verwarring. 
 
De statenvertalers schrijven boven Psalm 84: 
“De profeet geeft zijns harten droefenis te kennen, omdat hij bij de vergadering der gelovigen niet 
mocht wezen, verklarende de gelukzaligheid dergenen wien zulks mocht gebeuren; wensende en 
biddende daar wederom te mogen verschijnen”. 
 
Het gevoelen, de wens en het gebed van de profeet zal voor velen van u (we hopen voor allen) nooit 
eerder zo duidelijk begrepen zijn als onder de huidige omstandigheden. 
 
Anderzijds mogen we opmerken dat we nog rijk gezegend worden. Meeluisteren via de kerktelefoon 
of de live stream wordt ons nog als mogelijkheid geboden. Zo zijn we als gemeente in de 
mogelijkheid om Gods woord te horen. 
 
We willen benadrukken dat we er als diaconie in deze tijd voor u willen zijn, en hulp willen bieden 
waar dit nodig is. 
 
Hoewel bezoeken niet mogelijk zijn kan het goed zijn eens telefonisch contact te hebben met een 
van de diakenen. Hier proberen we als diakenen samen met de wijkcoördinatoren periodiek 
aandacht aan te schenken. Uiteraard mag u ook zelf contact met de wijkdiaken of -coördinator 
opnemen. Vooral als u door de maatregelen ergens hulp bij nodig hebt roepen wij u op om dat te 
doen. 
 
Schroomt u niet zich tot de diaconie te wenden als u door de maatregelen financieel getroffen wordt. 
Wij denken hierbij zeker ook aan ZZP-ers en andere ondernemers, die zorgen hebben ten aanzien 
van het gezinsinkomen. Belt (of mailt) u gerust naar uw wijkdiaken. Ook bij praktische problemen in 
het meeluisteren vernemen we dat graag, zodat we kunnen zoeken naar een oplossing. Hiervoor 
kunt u contact opnemen met uw wijkdiaken of diaken Hoekman. 
 
Allen van harte Gods nabijheid toegewenst in uw omstandigheden, 
 
De diaconie. 

 


