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Een woord van hoop
Het coronavirus haalt ons bestaan alweer ruim twee maanden volledig over-
hoop. De impact ervan is groot voor velen. Ook voor ons als gemeente zijn de 
gevolgen voelbaar. In eerste instantie werden we vooral bepaald bij wat je 
niet meer mag. Je mag geen handen meer geven, je mag niet meer samen-
komen in de kerk, je mag niet meer vergaderen met een groep mensen, je mag 
geen bezoeken meer afleggen. Zelfs bij een rouwdienst mag maar een zeer 
beperkt aantal mensen aanwezig zijn.

Toch zien we daarna allerlei initiatieven ontstaan waaruit blijkt dat de mens 
niet voor één gat te vangen is. Wij mensen zijn creatief en gaan op zoek naar 
de mogelijkheden in plaats van te blijven hangen in de onmogelijkheden. Ook 
in onze gemeente zijn deze ontwikkelingen waar te nemen. Gelukkig zijn we 
vrij snel in staat geweest om te zorgen voor een korte luisterdienst via inter-
net. Met medewerking van een klein groepje muzikanten konden we zo toch 
met elkaar in verbinding staan. Maar na de eerste uitzending zijn de ontwikke-
lingen verdergegaan. Inmiddels zenden we niet alleen luisterdiensten uit maar is er ook een camera geïn-
stalleerd zodat diensten met beeld kunnen worden uitgezonden. Voor kinderen wordt er een kindermoment 
verzorgd door de leiding van de zondagsschool en na wat technische aanpassingen kan de zang nu ook met 
het orgel worden begeleid. Voor de tieners is er een onlineprogramma Question & Answer ontwikkeld. Als 
(kleine) kerkenraad hebben we onze eerste internetvergaderingen inmiddels achter de rug. Voor de gebeds-
groep via whatsapp hebben zich inmiddels bijna 380 personen opgegeven. Op die manier kan er toch van 
harte meegeleefd worden met elkaar. 

Intussen leren we in de samenleving nieuwe woorden, zoals ‘intelligente lockdown’, ‘de anderhalve meter 
samenleving’ en het ‘nieuwe normaal’. En nu het langzaamaan weer een beetje beter gaat wordt er zelfs 
weer gesproken over een ‘intelligente startup’. Zodra onze minister-president wijzigingen in de maatregelen 
aankondigt blijkt dat voor de één goed nieuws te zijn en voor de ander teleurstellend. Ouders van basiss-
choolkinderen zijn opgelucht omdat hun kroost weer naar school mag, maar wie te horen krijgt dat er voor-
lopig nog geen bezoek ontvangen mag worden dreigt moedeloos te worden.  Tijdens de belrondjes onder 
zieken en ouderen die we als voorgangers houden blijkt dat voor de meeste mensen de praktische zaken wel 
goed geregeld zijn, maar het niet mogen ontmoeten van familie en vrienden wordt door velen wel als zwaar 
ervaren. Het bericht dat er voorzichtig weer proeven genomen gaan worden om bezoek aan zorginstellingen 
toe te laten biedt hoop. Want hoop is het beste medicijn in een crisis als deze: hoop op verbetering, hoop op 
verandering. Een vooruitzicht op een betere toekomst. In dat verlangen zijn alle mensen hetzelfde. 

Maar christelijke hoop gaat veel verder. Tijdens de coronacrisis hebben we als gemeente Goede Vrijdag en 
Pasen mogen vieren. Aan het kruis rekende de Here Jezus af met onze gebrokenheid en op de Paasmorgen 
verbrak Hij de banden van de dood. Daarom mogen wij een vaste hoop hebben, wat er ook gebeurt. De 
opgestane Heer is naar de hemel gegaan en daar is Hij ons ten goede (Hebr.9:24). Met Pinksteren gedenken 
we binnenkort de uitstorting van de Heilige Geest. Die Geest wil ons troosten, maar die Geest wil ons ook 
aansporen om vol te houden en te blijven hopen op een betere toekomst, een eeuwige toekomst waar voor 
corona of welke crisis dan ook geen plaats meer zal zijn. 
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Optreden Een Nieuw Lied
Ons koor Een Nieuw Lied zal op woensdagavond 27 
mei een digitale uitzending verzorgen waarin liederen 
te beluisteren zijn van het koor.Er zal gebruik worden 
gemaakt van CD's. Dit in de plaats van de jaarlijkse 
uitvoering. Naast veel zang, zijn er twee trompetsolo's 
en een meditatie te horen. Aanvang uitzending (alleen 
geluid) 19.30 uur. Te beluisteren via kerkradio live.

Whatsapp Gebedsgroep
Er is door enkele gemeenteleden in overleg met 
voorgangers een speciale Whatsapp gebedsgroep 
aangemaakt om leden en vrienden van de VEG op de 
hoogte te houden rondom gebedspunten tijdens de 
coronacrisis. Aanmelden kan nog steeds!
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Jeugd
Elke zondag vindt er in onze onlinedienst een 
speciaal kindermoment plaats en verschijnt er een 
werkblad voor de kinderen op de website. Voor de 
oudere jeugd worden iedere zondag vragen of 
dilemma’s van de jeugd beantwoord door een gast, 
door middel van het zogenaamde Q&A (Question 
and Answer).Deze video’s zijn te vinden op de 
Facebook en Instagram pagina’s van de jeugddienst 
VEG Oldebroek

Zaterdag 6 juni zal het kindertheater een online 
optreden verzorgen vanuit ons kerkgebouw. Dit 
optreden zal live te volgen zijn via een livestream. 
Meer informatie hierover volgt.

Aanmelden Scipio App
Aanmelden voor onze Scipio App kan ook nog 
steeds, dit kan door een mail te sturen naar
kerkelijkbureau@vegoldebroek.nl met daarbij 
vermelding van naam, adres en woonplaats.


