
Beste Gemeente, 

Op de jaarwisseling na ligt 2020 alweer bijna achter ons en dat vind ik helemaal niet zo erg. 

Het jaar heeft ons veel onrust gegeven door het Corona virus, dit heeft ons leven qua privé, werk en 

kerk behoorlijk beïnvloed en daarom wil ik het maar z.s.m. vergeten en achterons laten. 

Deze negatieve invloeden monden uit in het feit dat wij in eerste instantie niet meer met elkaar op 

volle sterkte de kerkdiensten konden bijwonen , maar met een maximaal aantal mensen in de kerk. 

De kerkenraad heeft voor moeilijke beslissingen gestaan, maar heeft ze wel genomen om alles in 

verantwoorde banen te leiden. 

Ook heeft het wel weer iets positiefs teweeg gebracht,  namelijk dat er creatief naar oplossingen 

moest worden gezocht om zoveel mogelijk mensen de diensten te laten meebeleven. Dit heeft 

geresulteerd in het camerasysteem dat inmiddels een aantal maanden operationeel is en door  veel 

mensen thuis wordt gebruikt. 

Ook positief is dat de diaconie een waardige oplossing heeft bedacht om toch met elkaar volgens de 

regels het Avondmaal te kunnen vieren. De dienst van 13 december j.l. was hiervan het geslaagde 

voorbeeld en zal zeker vervolg gaan krijgen. 

Wat ook goed is om te zien is dat veel gemeenteleden zich blijven inzetten voor onze kerk en zich 

niet laten beïnvloeden door de omstandigheden en beperkingen. 

Daarom is het volgens mij zeker op zijn plaats om iedereen die een taak heeft in onze gemeente, en 

dat zijn er nogal wat, hartelijk te bedanken voor hun diensten en inzet, zonder u  zou de “kerk 

motor” gaan haperen en vervolgens vastlopen. 

Het gaat te ver om een ieder bij naam te noemen maar weet dat u zich enorm gewaardeerd mag 

voelen hiervoor. 

Ik vraag u, blijf omzien naar elkaar, een kaartje, een telefoontje zo nu en dan doet al heel veel goeds. 

Ik wens tenslotte alle gemeenteleden een gezond, mooi, liefdevol en hopelijk een Corona vrij 2021 

toe. 

Graag tot ziens in 2021. 

Vriendelijke groeten, 

Martin Uijterlinde 

Voorzitter 


