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Zoals u ongetwijfeld al heeft vernomen, worden er zeker tot eind maart, maar 
wellicht nog langer, geen activiteiten en kerkdiensten gehouden in het Kerkcentrum. 
Ook verhuringen aan derden zijn afgezegd. Een ingrijpende maatregel, maar om het 
risico op verspreiding van het Coronavirus te voorkomen is dit helaas noodzakelijk. 
Ook op de locaties van Het Zonnehuis worden geen vieringen gehouden. 
We vragen u om in deze periode goed op elkaar te letten en om te zien naar elkaar. 
Bel elkaar eens voor een praatje en help elkaar om deze periode goed door te 
komen. Namens de kerkenraad wens ik u daarbij veel kracht en sterkte toe! 
André Betsema 
 
Corona virus 
Er komt ongekend veel op ons af. Maatregelen zijn nodig, maatregelen die onze hele 
maatschappij raken. Sommigen ervan zijn pijnlijk, maar het kan niet anders.  
Er is onrust en er is zorg en inmiddels weten we: die zorg is er niet voor niets. Als 
kerken kunnen we niet anders dan alle richtlijnen en adviezen opvolgen, om de 
eenvoudige reden dat we er alles aan moeten doen om erger te voorkomen. Daarin 
heeft de kerk óók verantwoordelijkheid. 
Daarom zijn allerlei activiteiten afgelast, houden de kerken hun deuren op zondagen 
gesloten en wordt er zeer voorzichtig omgegaan met ouderen en kwetsbaren.  
Ik denk dat het goed is, om deze situatie heel serieus te nemen, maar wel de kalmte 
te bewaren. Om ons te houden aan alle hygiëne maatregelen, zonder door te slaan 
in onnodige acties, zoals hamsteren. Het gezonde verstand is vaak een goede 
raadgever.  
We volgen de richtlijnen van de landelijke kerk. Per situatie kijken we hoe we te werk 
gaan in het pastoraat. Telefonisch contact kan sowieso. Dus als u ergens mee zit, bel 
gerust.  
Het is goed om naar elkaar om te zien, juist ook nu. Er worden initiateven genomen 
om hulp te bieden aan mensen voor wie het verstandig is om thuis te blijven. Ook in 
de kerk denken we daar over na. We zijn een gemeenschap met elkaar, ook als we 
elkaar op zondagen of tijdens andere kerkelijke activiteiten even niet tegen komen. 
Verbondenheid kan op allerlei manieren worden ervaren.  
Er is echt iets aan de hand. Daarom is het goed dat er alles aan wordt gedaan om 
goed door deze periode heen te komen. Dit treft onze hele maatschappij, binnen en 
buiten de kerk. We leven mee met hen bij wie het Coronavirus verdriet brengt of 
onzekerheid. We leven mee met hen die werken in de zorg of die op andere plekken 
bezig zijn om ons land zo goed mogelijk door deze tijd heen te helpen. Wij bidden 
iedereen die zich zorgen maakt kracht en wijsheid toe.  
We mogen ook in deze onzekere en lastige tijd weten dat we niet alleen zijn. Dat er 
in verbondenheid ook goede en mooie dingen gebeuren, juist in moeilijke tijden.  
Laten we ons daar aan vast houden. Ik hoop dat een ieder die zich zorgen maakt, 
zich gedragen mag weten in die zorgen. Door God en door mensen. En dat het veel 
mensen lukt om Gods liefde handen en voeten te geven voor wie dat nodig heeft. 
Natuurlijk geldt dat altijd, maar nu misschien een beetje extra.  
Het is nu zoals het is. Dat kunnen we niet anders maken. Laten we elkaar maar wat 
beter in de gaten houden. Dat kunnen we namelijk wél doen.  
Petra Nijboer  
 
Bijbelkring Meerpaal 



In verband met alle maatregelen rond het Corona virus gaat de bijbelkring van 
woensdag 25 maart NIET door. Dat is spijtig, maar het kan even niet anders.  
Wanneer de kring wel weer door gaat, zullen we af laten hangen van de richtlijnen en 
adviezen van de overheid, die de landelijke kerk, en dus ook wij als wijkgemeente 
volgen. 
Loes Hössen en Petra Nijboer  
 
Koffieochtend 
Zoals u heeft begrepen, zijn er voorlopig geen activiteiten in de kerk. Dat betekent 
dat we ook onze koffieochtend moeten missen in maart. We hopen dat we elkaar op 
24 april weer kunnen ontmoeten. We wensen u allemaal veel sterkte deze periode! 
 
Ontmoetings(soos)middag 
Helaas kan onze soos middag op woensdag 1 april a.s. niet doorgaan. 
Heel jammer maar we hopen dat we in mei weer bij elkaar kunnen komen. 
Vriendelijke groeten van de dames van de soos. 

 
Happie Happie 
De geplande HappieHappie van 5 april a.s. komt te vervallen i.v.m. de maatregelen 
rond het coronavirus. We hopen u volgende keer weer te ontmoeten! 
 
Overlijden Jan Koster 
Afgelopen zaterdag 14 maart is op 94-jarige leeftijd overleden dhr. Jan Koster, 
echtgenoot van Tonny in’t Veld. Na een val waarbij hij zijn heup brak werd Jan 
anderhalve week geleden opgenomen in het Franciscus ziekenhuis, alwaar zijn 
toestand snel verslechterde. Het was voor hen beiden een tweede huwelijk, waarin 
ze samen nog hele mooie jaren hebben beleefd. 
Laten wij mevr. Tonny Koster, kinderen en kleinkinderen gedenken in ons gebed. 
In een volgend nummer van Onderweg hoop ik een In memoriam te plaatsen. 
ds. Hans Mast 
 
 


