
Aan de gemeenteleden van De Hoeksteen. 

Vanmorgen is de wijkkerkenraad in klein comité bijeen geweest om de 

situatie in deze tijd van corona-uitdaging te bespreken. Wij hebben 

besloten tot de volgende maatregelen: 

1. alle geplande doordeweekse activiteiten worden stilgelegd! Dus: geen 

gesprekken over de toekomst, geen koffieochtend op 1 april, geen 

koffietafel op de vrijdagochtend als er voedselbank is, geen maaltijd op 27 

maart, geen palmpaasontbijt, geen meditatiekring, geen vesperviering, 

geen catechese en geen tienerclub en geen kinderclub.   

2. afgelopen zondag waren er 40 à 45 mensen in de kerk, het was goed 

met elkaar te zingen en te bidden en samen te zijn. Voor de komende 2 

zondagen zouden er gastpredikanten zijn en op 5 april zou uw 

wijkpredikant weer voorgaan. Dit alles vervalt! De predikanten en 

organisten zijn afgezegd. 

Wat gaat er wel door: 

De komende 3 zondagen zal uw wijkpredikant vanuit de kerk een korte 

‘dienst’ verzorgen zonder verdere aanwezigen. Er zal muziek zijn, de 

Bijbellezing van die zondag met een korte uitleg, en er zal een gebed 

uitgesproken worden.  Ook kan dan het eventuele pastorale 

gemeentenieuws gedeeld worden. Wie voorbede wil laten doen moet dit 

uiterlijk de zaterdag ervoor om 10 uur ’s ochtends aanleveren bij de 

predikant.  

We zullen proberen een podcast te plaatsen op de website van de kerk 

met een meditatieoefening zoals we dat gewend zijn op de 

donderdagavond. Mensen van de meditatiegroep en anderen die dat willen 

kunnen dat beluisteren en zo thuis mediteren. 

Tot slot: 

Ons land verkeert vanwege het coronavirus in een vervelende situatie. 

Voor sommige mensen betekent het dat hun baan op de tocht komt te 

staan, een ander is onzeker vanwege de eigen kwetsbaarheid en mensen 

die in de zorg werken hebben in deze weken veel op hun schouders 

liggen. Juist vanwege de ziekenhuiscapaciteit is het verstandig de 

maatregelen van de regering op te volgen om niemand in de problemen te 

brengen.  

Op een rustig moment in week 9 schreef ik alvast de meditatie voor de 

vesper van 21 maart die nu niet doorgaat. In de bijlage stuur ik hem mee, 

hij gaat over: vertrouwen! Laten we dat vooral houden. 

Namens de wijkkerkenraad, Ds Dora Hoekstra - Olthof 


