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SCHUILEN
In het dagboek van Ds. A.F. Troost “Gaandeweg Hem tegemoet” staat met
datum 11 Mei een gedachte over schuilen, verwijzend naar de Bijbeltekst in
Nahum 1:1-7
Wat doe je als het regent? Schuilen! Er is meestal wel een afdak, een portiek of een paraplu waaronder je schuilen kunt. Nou ja, altijd…. Als je midden in de polder overvallen wordt door een plotselinge bui, waar moet je
dan heen?
We zijn bang, bang voor een virus dat Corona heet. Of bang voor andere
dingen die ons leven bedreigen. We lijken nergens meer heen te kunnen,
zelfs schuilen bij elkaar moet op minsten 1.5 meter afstand gebeuren. We
kunnen nergens meer schuilen.
Nergens? Ja wel, zegt Nahum in vers 7. Er is een plaats waar we kunnen
schuilen. “De Heer is goed, een vesting in tijden van nood. Hij kent wie bij
hem schuilen!
Met die zekerheid kunnen we en mogen we verder in onzekere tijden. De
afgelopen week heeft veel losgemaakt bij een ieder. Ook binnen ons kerkelijk verband. De manier waarop we elkaar ontmoeten, op Zondagen tijdens
de Eredienst en tijdens het koffie drinken daarna is nu niet mogelijk. Ook
de doordeweekse activiteiten kunnen geen doorgaan vinden op de manier
de we gewend waren.
De afgelopen week heeft ons ook geleerd, dat we snel moeten schakelen
en dat daar ook mogelijkheden toe zijn. Zo hebben we een eerste Kleine
Kerkenraad vergadering gehouden via een video verbinding, dus ieder vanachter de PC.
In dagblad TROUW van zaterdag 21 Maart, stond een bericht over Kerk en
Corona met als titel “de kerk is leeg, de gelovige zit thuis: wat nu?
We weten dat wat op zondag in de kerk gebeurt, niet zomaar naar de digitale wereld kan worden verplaatst. Als je niet naar de Kerk kunt komen,
dan moet de Kerk maar naar jou toekomen. We moeten en willen iets
doen. Er zijn nu al mooie voorbeelden van “digitale“ diensten die konden
worden gezien door gemeenteleden.

We hebben overleg gehad met ons technisch team om te bespreken wat
onze mogelijkheden zijn om een kerkdienst digitaal uit te zenden. We gaan
daar de komende week hard aan werken met de ambitie zondag 29 Maart
te kunnen starten.
We zullen u op de hoogte houden via de Website:
https://sow-kudelstaart.nl/.
Onze SOW website is afgelopen week vernieuwd! Het project om deze
vernieuwing tot stand te brengen was reeds enige tijd geleden gestart. Er is
gebruik gemaakt van het door ds. Gert de Ruiter gebouwde model – waarvoor dank! En vele handen/brains vanuit onze gemeente hebben er verder
hun medewerking aan verleent en de website nu versneld geactiveerd.
Voor gemeenteleden is het belangrijk u te registreren. Dan krijgt u toegang
tot alle informatie die onze gemeente(leden ) aangaat. Dus klik op de knop
”Inschrijven” zo snel als u kunt!
Als u dit leest en denkt, maar ik heb helemaal geen internet of computer, dus
hoe kom ik dan aan deze informatie? Belt u in dat geval een van de
4 pastorale coördinatoren:
Ruud Pattiapon, tel.: 06-52677967
Gerard Heijnen, tel.; 366998
Anneke Sikkema, tel.: 341425
Truus de Geus, tel.: 323072
Zij zullen dan met u naar passende oplossingen zoeken om in contact te
blijven.
Kerkgebouw.
Mede op verzoek van OTT – ter bescherming van haar medebewoners –
alsmede voor de veiligheid van alle bezoekers, is de toegang tot ons kerkgebouw zeer beperkt. Waar nodig gaan we bij voorkeur via de ingang van
de berging naar binnen. Overleg kan dus nog binnen ons gebouw, voor zover
men zich aan de “afstandsregels” houdt. In de praktijk zien we, dat vergaderen via video verbindingen prima kan werken, waarmee de noodzaak om
centraal te vergaderen in ons gebouw kan worden voorkomen. Alle andere
bijeenkomsten in ons gebouw zijn voor zover ik weet geannuleerd.
Beroepingswerk
Wij vragen uw gebed voor het beroepingswerk. Komende week – 24 Maart
– behandeld het CCBB ons herhaalde verzoek toestemming te krijgen voor
het beroepen van een full-time predikant. We hebben reeds de toestemming

voor 80% maar willen de mogelijkheid krijgen ook voor 100% te gaan als we
geen mogelijkheid zien om met 80% tot een goede invulling te komen.
Ambtsdragers
De kiescommissie is hard bezig mensen te benaderen voor de kerkelijke
functies die deze zomer vrijkomen. We maken goede progressie en hopen u
spoedig de namen van kandidaten te kunnen meedelen. Wilt u meeleven in
gebed ook voor hen die het verzoek nog in beraadt hebben. Zeker in deze
bijzondere tijd is het uitoefenen van een ambt speciaal; mee kunnen en mogen helpen inhoud te geven aan het elkaar in verbinding te laten zijn en te
zorgen voor elkaar!
Pastoraat
Een pastoraal gesprek of contact van aangezicht tot aangezicht is niet mogelijk in de periode van de coronacrisis. Maar een telefoongesprek is een
goed alternatief om toch een goede pastorale ontmoeting te hebben. Dus als
U iets wilt bespreken, bel gerust naar een van de eerder genoemde pastorale
coördinatoren. Ook Ds. J. Haeck zal u graag opbellen voor een goed gesprek
– laat het ons weten!
Ga met God!
Leo Eveleens - voorzitter
Website online: sow-kudelstaart.nl
De Coronacrisis raakt ons allemaal. Onze erediensten gaan tijdelijk niet
door, ook clubs en gespreksgroepen zijn gestaakt. Vergaderingen vinden
digitaal plaats, etc. Kortom: we zien elkaar veel minder dan we gewend waren.
Toch willen we als kerk met u als gemeenteleden in contact blijven. De
nieuwe website is online gezet – daar kijkt u nu ook naar. We zullen zoveel
mogelijk belangrijke informatie delen via deze website. Houdt u daarom de
website in de gaten.
De website is openbaar en dat wil zeggen dat die voor iedereen toegankelijk is. De informatie die er op staat is daar ook op afgestemd.
Een deel van de website is afgeschermd. Dat deel is bestemd voor leden
van onze gemeente. Daar komt informatie te staan die we wel met onze
gemeenteleden delen, maar niet met anderen. Een voorbeeld is het gemeentenieuws dat in de nieuwsbrief staat. Dat vindt u niet op het openbare
deel, maar wel op het afgeschermde deel.
Om op het afgeschermde deel te kunnen komen, moet u zich op de website aanmelden. Uw aanmelding wordt door het media-team, dat is

gevormd, afgehandeld en als u gemeentelid bent (en dat is ook zichtbaar in
uw aanmelding) wordt die goedgekeurd.
Het media-team
Omzien naar elkaar – info via de website
In deze Coronatijd is ons kerkgebouw gesloten. Het sociale leven is op een
laag pitje komen te staan. Dat betekent dat het belangrijk is dat we lief en
leed op een andere wijze met elkaar delen dan we gewend zijn.
Het zijn in deze tijd juist de ouderen die kwetsbaar zijn en ook gemakkelijk
in een isolement terecht komen. Daarom hebben zij onze aandacht meer
dan ooit nodig. Nu we ze niet kunnen bezoeken is het dus belangrijk dat we
hen op een andere manier bereiken.
U vindt op de website (in het voor de gemeenteleden die zich hebben geregistreerd) afgeschermde gedeelte) een lijst van alle gemeenteleden die de
komende week jarig zijn en dan 70 jaar of ouder worden. U kunt deze gemeenteleden wellicht niet persoonlijk feliciteren, maar een kaartje wordt ongetwijfeld zeer op prijs gesteld.
Het media-team
Bericht betreffende Inloopochtend(en) in de Spil!
Vanwege het coronavirus is er besloten om de inloopochtenden in de
ontmoetingshal van de Spil van zowél woensdag 1 april a.s., áls woensdag
6 mei a.s. NIET door te laten gaan!
Of we in juni het weer op kunnen pakken hangt van de situatie op dat moment af, dus houdt de berichtgeving hieromtrent in de gaten via het kerkblad.
Voor de mensen die niet op deze manier te bereiken zijn, zal er een aanplakbiljet bij de Spil opgehangen worden, dat deze twee data er in ieder
geval géén inloopochtenden gehouden worden.
Allen sterkte gewenst in deze moeilijke en onwerkelijke situatie.
Gusta Groenendijk
Kettinggesprek CORONA impact
Ruud Pattiapon geeft het kettinggesprek door aan Leo Eveleens.
Hij wil graag van Leo weten hoe hij als voorzitter van de kerkenraad invulling geeft aan zijn taak in deze roerige tijden.
Wat betekent deze situatie voor jouw persoonlijk?
Ik wil deze vraag rationeel en emotioneel beantwoorden. Rationeel betekent het voor mij snel schakelen. Werken vanuit huis is technisch geen

probleem. Mijn werk is internationaal georiënteerd en eigenlijk verandert er
nu weinig. Emotioneel ben je betrokken bij de getroffenen. Je ziet de beelden op de televisie. Een goede kennis van ons is er een van. Wij hopen en
bidden dat hij er doorheen mag komen en op een goede dag weer terug
mag naar zijn geliefde. De wereld gaat plots door een diep dal en dat raakt
je. Maar ik ben toch ook optimistisch, dit gaat overwonnen worden! Dus wat
het voor mij betekent? Een verwarrende tijd, die veel “denk” energie kost.
Leven tussen hoop en vrees ook.
Op welke manier voel je je bedreigd?
Natuurlijk is er een risico dat je het virus oploopt. Misschien ervaar ik de
maatschappelijk en economische effecten meer als een bedreiging. We leven in een goed land en dat komt nu onder spanning te staan. We kunnen
er zeker goed bovenop komen, maar gemakkelijk gaat dat niet worden. Laten we hopen dat we solidair kunnen blijven, ook als de crisis wat langer
voortduurt.
Hoe ga je met om met deze situatie?
Proberen er het beste van te maken. Als voorzitter van de kerkenraad betekent het snel schakelen. We hebben geen predikant en hebben daarom de
mooie uitdaging om met z’n allen te proberen inhoud te geven aan “gemeente” zijn in een snel veranderende omgeving. We hebben afgelopen
week de eerste “video “vergaderingen gehouden net onze “media “groep
en met de kleine kerkenraad. Voor vele deelnemers daaraan de eerste
keer dat zij zoiets deden. We proberen te communiceren op alle mogelijke
manieren. Deze week is de nieuwe website ( versneld ) operationeel geworden – met dank aan voor de geleverde inzet door de betrokken leden.
We gaan proberen volgende week ( 29 Maart ) een Kudelstaartse dienst
via deze website aan gemeente leden aan te bieden. ( Video/Audio).
We hebben afgelopen week een aantal avonden het Kerkgebouw open gehouden voor ieder die even in de kerk wilde verblijven. Ook hier geldt weer:
Dank aan de medewerkende leden die dit mogelijk hebben gemaakt. Mede
gezien het veiligheidsbelang voor de bewonder Ons Tweede Thuis gaan
we nu niet verder mee.
Pastoraat zal nu voornamelijk per telefoon moeten worden gedaan. Ook
Ds. Haeck zal voornamelijk de telefoon als communicatiemiddel moeten
gebruiken. We willen natuurlijk geen gezondheidsrisico’s nemen.
Wat doe je met de nu vrijgekomen tijd?
Eh… , dat is dus wel een dingetje….. de dagen vullen zich met van alles en
nu nog meer. Maar ik ben de enige niet en krijg er gelukkig de energie
voor.
Ervaar je steun aan je geloof

Leven en dood. Het gevaar is om ons heen. God gaat met je mee. Wij ervaren de aardse dimensie als mens, maar ik geloof stellig in een God die
meer dimensionaal is dan wat wij op aarde ervaren. Daar put ik moed uit,
daar hoop ik op, dat geeft Spirit!
Wat kan de kerkelijke gemeente doen voor jouw en anderen?
Er zijn voor elkaar. Nu ook nieuwe wegen vinden om elkaar vast te houden,
te luisteren naar elkaar en in contact te blijven met onze ouderen. Jongeren via social media laten meedoen en meedenken.
Kerk 2.0 is passe – we worden nu gedwongen stappen te zetten die de (
menselijke ) fundamenten van de toekomstig kerk kunnen worden. Dat op
zichzelf is een mooie uitdaging! Ik zie gelukkig veel anderen daar met enthousiasme aan mee doen! “Go Kudel Go”
Aan wie wil je deze vragen voorleggen voor volgende week
Ik wil graag aan Simone van Heemskerk vragen hoe zij deze situatie ervaart en hoe ze alles rondom haar gezin, werk en netwerk zo goed als mogelijk laat functioneren.

