
Nieuwsbrief: aan allen rondom de Goede Herderkerk 

Uit de pastorie 

 

‘Zomaar’ een dak boven wat hoofden… 

 

Lieve mensen rondom de Goede Herderkerk, 

‘Zomaar een dak boven wat hoofden’ is een lied dat we graag zingen in de Goede Herderkerk (lied 

276 uit ons liedboek). Het zit gek genoeg vaak in m’n hoofd deze dagen. Misschien niet voor niets.  

 

Nu, in deze tijden van corona, zijn we als gemeente dakloos. En dat duurt in ieder geval tot 6 april. 

Afgelopen zondag kwamen we niet samen in onze geliefde kerk (hoewel we wel naar de mooie dienst 

uit de Jachtlaankerk konden luisteren via kerkomroep.nl). Geen hartelijke handdrukken. Geen kring 

rondom de Paaskaars. Niet gezusterlijk en gebroederlijk naast elkaar in de kerk om te luisteren naar 

Gods woord. En daarna geen met liefde uitgegoten kopjes koffie. Kortom: geen dak boven onze 

hoofden. Niet in de kerk, en ook niet op andere plekken waar we elkaar normaalgesproken 

ontmoeten. Onwennig, ongezellig, en misschien ook wel vooral erg alleen en eenzaam (meer nog dan 

anders). 

 

Een paar regels verder in dat lied ‘Zomaar een dak’, klinken de woorden: ‘Huis dat een levend lichaam 

wordt’. En juist die regel raakt me.  

 

Voorlopig zijn we dakloos, maar we mogen weten dat kerk-zijn méér is dan de fysieke plaats waar we 

samenkomen. Dat we gemeente van Christus zijn, overstijgt het gebouw. We zijn zélf dat huis – 

levend lichaam: mensen die bij elkaar horen, die pijn hebben als de ander pijn heeft, die Gods hart op 

de goede plek hebben. 

 

Je zult het met me eens zijn: we willen er als gemeente zijn voor hen die dringend hulp nodig hebben. 

In de tweede helft van deze nieuwbrief lees je meer over hoe we dit in de gemeente zullen 

organiseren: waar je je aan kunt melden als je bereid bent om (praktische) hulp te bieden, en waar je 

aan kunt geven dat je zelf hulpbehoevend bent.  

 

Dwars door de crisis, de (voor)zorgen en de angst heen, hoop ik dat we onszelf de komende tijd 

‘zomaar’ in Gods huis aantreffen: al bellend, kaarten schrijvend, boodschappen sjouwend. Dat we 

‘zomaar’ een dak boven onze hoofden aantreffen, wanneer we schuilen bij elkaar.  

 

En als we straks weer naar de kerk mogen, dat beloof ik je, dan gaan we uit ons dak.  

 

Zomaar een dak 

 

boven wat hoofden, 

 

deur die naar stilte openstaat. 

 

Muren van huid, ramen als ogen, 

 

speurend naar hoop en dageraad. 

 

Huis dat een levend lichaam wordt 

 

als wij er binnen gaan 

 

om recht voor God te staan 

 

Met een warme groet uit de pastorie, ds. Annelies 



Nieuwsbrief: aan allen rondom de Goede Herderkerk 

Namens het moderamen 

 

Omzien naar elkaar – een oproep! 

 

De afgelopen week op vrijdag 13 maart heeft u een bericht ontvangen over de maatregelen die 

afgekondigd waren in verband met de situatie rond het coronavirus (COVID-19) in Nederland. De 

maatregen zijn op zondag 15 maart door de overheid verder aangescherpt en gelden tot tenminste 6 

april aanstaande. Voor de wijkgemeente Goede Herderkerk betekent dit het afgelasten van de 

erediensten op de zondagmorgen tot 6 april aanstaande en het niet door laten gaan van diverse 

kerkelijke activiteiten in en rondom de Goede Herderkerk.  

 

Een aanvullend besluit dat we helaas moeten nemen is het opschorten van het vrijdagse 

inloopspreekuur tot 6 april aanstaande. Een ingrijpend besluit! Mocht u contact wensen, voel dan geen 

drempel om telefonisch contact op te nemen met Ds. Annelies Jans of Pastoraal Ouderling Jan van 

Hell (voor contactgegevens, zie onderaan deze nieuwsbrief). 

 

We beseffen terdege dat mensen uit onze gemeenschap nu menselijk contact moeten missen. Het is 

daarom vooral nu belangrijk dat we elkaar niet uit het oog verliezen. U wordt opgeroepen om het 

initiatief te nemen om elkaar telefonisch op te zoeken, om te informeren hoe het gaat en of we iets 

voor elkaar kunnen betekenen. Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om ervoor te waken dat 

kwetsbare personen binnen onze wijkgemeente (ouderen en personen met verminderde weerstand) 

niet in een isolement terecht komen. Het zal voor deze groep, die door deze maatregelen niet meer 

naar buiten kan of beperkt hulp kan krijgen, moeilijk zijn zich te voorzien in voor hen primaire 

levensbehoeften, zoals boodschappen, medicijnen, hulpmiddelen etc. Het bieden van een luisterend 

oor en helpende hand is daarom zo belangrijk. Juist nu!  

 

Oproep aan gemeenteleden met een vraag om dringende praktische hulp  

 

Aan die ouderen en personen met verminderde weerstand die dringend praktische hulp nodig hebben 

bieden we aan om contact op te nemen met Cocky van Hell, telefoonnummer: 055-8430093. 

Cocky zal met u onderzoeken hoe we aan uw verzoek kunnen voldoen. Schroomt u niet om contact 

op te nemen! 

 

Oproep aan gemeenteleden die praktisch hulp kunnen bieden 

 

Wanneer u zich geroepen voelt om mensen in nood (praktisch) bij te staan, is Cocky van Hell 

eveneens aanspreekpunt: 055-8430093. Zij zal, samen met u, verkennen hoe uw hulp ingezet kan 

worden, passend bij uw mogelijkheden. We hopen dat ook de jongeren uit de gemeente hier een rol in 

kunnen spelen. Er wordt op u gerekend! 

 

Luisterend oor 

 

Uiteraard blijven ook predikant Annelies Jans en pastoraal ouderling Jan van Hell bereikbaar wanneer 

u behoefte hebt aan een luisterend oor:  

 

• Ds. Annelies Jans, dinsdag tot en met vrijdag, 06-39183639 

• Pastoraal ouderling Jan van Hell: zaterdag tot en met maandag, 055-8430093 

 

Namens het moderamen van de Goede Herderkerk,  

 

Johan van Beek, Scriba,  

scriba@goedeherderkerk.info 

 


