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Geliefde broeder/zuster in Christus, 

Een bijzonder en aangrijpend jaar, dat voor het grootste gedeelte in het teken stond van een 

levensgevaarlijk virus, ligt bijna achter ons. We hebben de behoefte om u aan het einde van dit jaar 

door middel van een pastorale brief te bemoedigen. Het coronavirus bepaalt ons bij de 

kwetsbaarheid en onzekerheid van ons bestaan. Er zijn ook in ons dorp en in onze kerkelijke 

gemeente meerdere inwoners en gemeenteleden fysiek en psychisch getroffen. Het heeft ook op 

sociaal en economisch terrein grote gevolgen.  

Als kerkelijke gemeente ervaren we de pijn in het bijzonder op de zondag. We zijn God dankbaar dat 

de verkondiging van het Evangelie elke zondag kon doorgaan, maar het gemis om als gemeente 

samen te komen wordt diep gevoeld. We weten ons gezegend met de technische mogelijkheden om 

toch op zondag in de kerk en thuis met elkaar verbonden te zijn. Gelukkig zijn er ook doordeweeks 

voor jongeren en ouderen momenten van ontmoeting mogelijk geweest. Samen mogen we 

gemeente van Christus zijn en blijven. Dat is een reden tot verwondering en blijdschap. 

Te midden van de onrustige, onzekere en gewelddadige wereld van 2020, die bloedt uit duizend 

wonden, gaan we als gemeente en ook persoonlijk onze weg. In het geloof dat de geboren Redder, 

de Heere Jezus,  gekomen is in onze ontredderde wereld gaan we vol vertrouwen en in hoopvolle 

verwachting  het nieuwe jaar 2021 tegemoet. 

We laten ons bemoedigen door de woorden die de profeet Jesaja namens de Heere God spreekt: 

‘Wees niet bevreesd, want Ik ben met u, wees niet verschrikt, want Ik ben uw God, Ik sterk u , ook 

help Ik u, ook ondersteun Ik u met Mijn rechterhand, die gerechtigheid werkt’. Dit te weten geeft 

rust en kracht om te midden van onze verschillende levensomstandigheden blijmoedig op weg te zijn 

naar Gods heerlijke Toekomst. 

We wensen u , met allen die bij u horen, van harte een gezegend Kerstfeest en een hoopvol nieuw 

jaar toe. Een jaar waarin we verlangen om te groeien in verbondenheid met de Heere God en met 

elkaar. 
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