
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	

Redactioneel	
Deze	extra	uitgave	van	Op	Weg	is	gewijd	aan	de	Corona-crisis,	die	drastische	
ingrepen	 in	 de	 kerkelijke	 activiteiten	 noodzakelijk	 maakt.	De	 informatie	
hierin	 vervangt	 die	 in	 het	 maartnummer,	 daarin	 aangekondigde	
activiteiten	gaan	in	het	algemeen	niet	door,	meer	informatie	hieronder.	
redactie/crisisteam	

	
Mijn	ogen	zijn	gevestigd	
op	God,	of	Hij	mij	redt.	
Mijn	hart,	hoezeer	onrustig,	
heb	ik	op	Hem	gezet.		 	 Psalm	25	(NLB)	
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Geloven	in	tijden	van	Corona	–	een	kleine	meditatie	
‘We	leven	in	onzekere	tijden’	is	momenteel	de	meest	gehoorde	open	deur,	
en	zoals	alle	open	deuren	nog	waar	ook.	Waar	wij	dachten	ons	leven	aardig	
onder	 controle	 te	hebben,	blijkt	dat	ook	 in	onze	 technische	 samenleving	
niet	altijd	het	geval.	
Eerst	onderschatten	we	het	virus,	het	zou	maar	‘een	griepje’	zijn.	Inmiddels	
weten	we	beter:	het	kan	ouderen	en	mensen	met	een	zwakke	gezondheid,	
maar	ook	sommige	jonge	gezonde	mensen	ernstig	ziek	maken	en	soms	de	
dood	veroorzaken.	De	situatie	in	Italië	laat	zien	dat	ook	in	een	westers	land	
de	zorg	overbelast	kan	raken	en	de	samenleving	ontwricht.	Alle	reden	om	
er	niet	luchtig	over	te	doen,	maar	maatregelen	te	nemen	om	de	uitbraak	in	
te	dammen	en	de	kans	op	besmetting	zo	klein	mogelijk	te	maken.	Offers	
horen	daarbij:	activiteiten	waar	u	graag	bij	was	geweest	vervallen	of	u	kunt	
ze	toch	beter	overslaan;	daaronder	ook	kerkdiensten	en	bijeenkomsten	van	
onze	 gemeente.	We	doen	 er	 technisch	 van	 alles	 aan	 om	u	mee	 te	 laten	
beleven	wat	in	zeer	klein	comité	in	De	Schutse	wordt	gedaan,	maar	erbij	zijn	
en	elkaar	ontmoeten	is	toch	iets	anders.	
Dominees	staan	altijd	klaar	om	een	crisis	 te	duiden.	Een	enkeling	wil	het	
virus	zien	als	een	werktuig	van	Gods	toorn	–	daar	kunnen	we	hopelijk	kort	
over	zijn,	beluister	anders	de	preek	van	15	maart.	Anderen	hopen	stiekem	
of	openlijk	op	een	golf	van	inkeer,	mensen	die	zich	tot	God	of	tot	de	kerk	
wenden	nu	het	leven	zoveel	onzekerheid	biedt.	Mocht	dat	zo	zijn,	wees	van	
harte	welkom,	maar	kom	liever	uit	hoop,	verwachting	en	vreugde	dan	uit	
angst.	
Het	virus	 is	wél	een	uitdaging	voor	ons	als	samenleving,	als	kerk	en	voor	
elke	 individuele	gelovige:	hoe	staat	het	met	de	solidariteit?	Lukt	het	ons,	
elkaar	vast	te	houden?	Slagen	we	erin,	aandacht	te	houden	voor	meer	dan	
onze	 eigen	 behoeftebevrediging	 en	 ons	 eigen	 welbevinden?	 Weten	 we	
terechte	 voorzichtigheid	 en	 paniek	 uit	 elkaar	 te	 houden?	 En	 waar	
vertrouwen	we	nu	echt	op:	op	de	gehamsterde	aardappels,	bruine	bonen	
en	handgel	in	onze	kelderkast,	of	is	er	Iemand	die	ons	een	dieper	gevoel	van	
geborgenheid	geeft,	kome	wat	er	komt?	Spannende	vragen	waar	we	best	
eens	over	mogen	doordenken.	We	zitten	dan	al	aardig	in	de	richting	van	het	
thema	‘Moed	houden’	van	onze	helaas	uitgestelde	sectiebijeenkomsten.		
Niemand	zat	op	deze	crisis	te	wachten,	niemand	is	er	blij	mee.	Maar	als	het	
resultaat	is	dat	we	iets	beter	weten	wat	ook	alweer	echt	belangrijk	was,	dan	
is	dat	mooi	meegenomen.		
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BELANGRIJK!!!	DIENSTEN	IN	DE	KOMENDE	WEKEN	‘OP	AFSTAND'		
Rekening	houdend	met	de	richtlijnen	van	de	PKN	(en	het	RIVM)	is	een	aantal	
maatregelen	genomen	in	verband	met	het	Coronavirus.		
• de	kerkdiensten	gaan	in	elk	geval	de	komende	drie	zondagen,	tot	en	met	
5	 april,	 niet	 in	 de	 gebruikelijke	 vorm	 door.	U	 wordt	 verzocht,	 thuis	 te	
blijven,	maar	wel	kunt	u	een	aangepaste	‘online	viering’	volgen	vanuit	De	
Schutse	 via	 www.kerkomroep.nl:	 zoeken	 op	 ‘Uithoorn’.	 U	 kunt	 daar	
meeluisteren,	 maar	 ook	 de	 link	 vinden	 naar	 een	 video-stream	 van	 de	
dienst.	 Voor	 zondag	 15	 maart	 kunt	 u	 die	 vinden	 op	
https://youtu.be/tXICRuM2rYA.		

• Alle	 andere	 bijeenkomsten	 namens	 onze	 gemeente	 worden	 op	 dit	
moment	 geschrapt.	 Dat	 betreft	 onder	 andere:	 sectiebijeenkomsten,	
Meelezen	 op	 maandag,	 Stiltemomenten,	 activiteiten	 van	 Bezinning	 en	
Verdieping,	de	Koffieochtend	op	donderdag	en	de	Praktijkschoolmaaltijd.	
Dat	duurt	voorlopig	tot	en	met	6	april	of	zoveel	langer	als	nodig	is.	

• Preek	 van	 de	 Leek	 29	 maart:	 wordt	 verplaatst,	 mogelijk	 naar	 volgend	
seizoen.	

• Kerkcafé	op	4	april	 gaat	niet	door,	maar	wordt	verplaatst	naar	volgend	
seizoen.	

• Ook	de	repetities	van	het	projectkoor	zijn	gestopt.	Hoe	de	Paasvieringen	
eruit	komen	te	zien,	is	op	dit	moment	nog	allerminst	duidelijk.		

Dit	besluit	is	onvermijdelijk	gezien	de	sluiting	van	scholen	en	horeca	en	de	
oproep	 tot	 ‘sociale	 onthouding’,	 om	 zo	 de	 kans	 op	 besmetting	 zo	 klein	
mogelijk	 te	maken.	We	rekenen	op	uw	begrip	voor	deze	maatregelen	en	
hopen	dat	ze	zeer	tijdelijk	zullen	zijn.		
Namens	de	kerkenraad:	Tymen	van	der	Ploeg	(voorz.	KR),	Joke	Bos	(scriba),	
Henk	Mathlener	(voorz.	Diac.),	Piet	Vingerling	(voorz.	KRM),	ds.	Florisca	van	
Willegen-Kerkvliet,	ds.	Joep	Dubbink		
	
Pastoraat	en	onderlinge	zorg	
Met	de	adviezen	van	RIVM	en	GGD’s	om	sociale	contacten	te	verminderen,	
staat	ook	het	huisbezoek	ter	discussie.	Geheel	stoppen	is	wat	ons	betreft	
nog	 niet	 nodig,	 maar	 neem	 de	 volgende	 zaken	 in	 acht:	 overweeg	 hoe	
dringend	een	bezoek	is	en	of	dit	kan	worden	uitgesteld	of	vervangen	door	
telefonisch	 contact;	 neem	 hygiëne	 in	 acht	 en	 bewaar	 afstand;	 ga	 bij	 de	
minste	 gezondheidsklachten	 niet	 op	 bezoek;	 vraag	 uiteraard	 eerst	 de	
betrokkene	of	deze	nu	bezoek	wel	op	prijs	stelt.	
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We	 beseffen	 dat	 met	 het	 wegvallen	 van	 al	 deze	 contactmomenten	
eenzaamheid	kan	dreigen,	zeker	voor	mensen	die	niet	meer	zo	mobiel	zijn.	
Laten	we	daarom	proberen	wél	contact	met	elkaar	te	houden,	bijvoorbeeld	
telefonisch,	per	mail	of	app	of	sms	of	anderszins!		
Een	deel	 van	de	 gemeenteleden	 kan	de	 kerkdiensten	op	 afstand	 volgen,	
anderen	hebben	geen	internet-	of	kerkradio-aansluiting.	Mocht	dat	voor	u	
het	geval	zijn	en	wilt	u	toch	de	kerkdienst	volgen,	meld	het	bij	een	van	de	
predikanten,	dan	kijken	we	of	u	de	dienst	later	kunt	beluisteren	of	bekijken.		
Als	 u	 verder	 denkt	 dat	 we	 iets	 voor	 u	 kunnen	 betekenen	 (of	 het	 leven	
gewoon	ondraaglijk	saai	vindt):	schroom	niet	ons	te	bellen,	we	hebben	nu	
wat	meer	ruimte	voor	zulke	(bij	voorkeur	telefonische)	contacten.		
Alle	 suggesties	 zijn	welkom	die	 de	 samenhang	 in	 onze	 gemeente	helpen	
bewaren	zonder	het	besmettingsgevaar	te	vergroten.	
Als	u	 iets	nodig	hebt,	of	 iets	wilt	aanbieden	 (bijvoorbeeld	boodschappen	
doen	voor	wie	liever	nu	niet	naar	buiten	gaat),	meld	het.	
ds.	Florisca	van	Willegen	(06-13	59	98	41)	/		
ds.	Joep	Dubbink	(26	82	12	/	06-17	37	38	38)	
	
18	maart:	Dag	van	Nationaal	Gebed	
Op	woensdag	18	maart	organiseren	MissieNederland,	de	Raad	van	Kerken	
in	 Nederland,	 de	 Evangelische	 Omroep,	 Groot	 Nieuws	 Radio	 en	 de	
ChristenUnie	een	Dag	van	Nationaal	Gebed	in	verband	met	de	uitbraak	van	
het	coronavirus.	Met	deze	dag	willen	de	organisaties	mensen	de	kans	geven	
om	in	gebed	hun	zorgen	en	ongerustheid	neer	te	leggen	bij	God	en	zegen	
te	vragen	voor	het	werk	van	ieder	die	in	deze	onzekere	tijden	zorgdraagt	
voor	anderen.	De	Dag	van	Nationaal	Gebed	zal	vanaf	9.00	uur	te	volgen	zijn	
via	een	livestream	op	de	website	nationaalgebed.nl.	
	
Klokken	van	troost	en	hoop	
Elke	 woensdagavond	 van	 19.00-19.15	 uur	 zullen	 de	 komende	 tijd	 de	
klokken	van	De	Schutse	luiden.	We	volgen	hierbij	een	initiatief	van	de	Raad	
van	 Kerken	 in	Nederland,	 bedoeld	 om	een	 boodschap	 van	 bemoediging,	
hoop	 en	 troost	 te	 verspreiden.	 Met	 deze	 ‘klokken	 van	 hoop	 en	 troost’	
kunnen	kerken	mensen	met	elkaar	verbinden	over	de	grenzen	van	sociaal	
isolement	heen.	Ook	roepen	de	kerken	daarmee	op	tot	gebed	en	andere	
vormen	 van	 steun	 voor	 allen	 die	 ziek	 zijn	 en	 voor	wie	 zich	 dag	 aan	 dag	
inzetten	voor	de	gezondheid	en	veiligheid	van	medemensen.		


