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PROTESTANTSE GEMEENTE SOESTERBERG 

KERKENRAAD 
 

 
 

De Vredekerk: “Een teken van leven“ 
Pastorale brief nr. 1, 20 maart 2020 

 
 

 
 
Lieve mensen van de gemeente rondom de Vredekerk, 
 
Het nieuwe corona-virus trekt diepe sporen in de wereld, in ons land, in ons dorp, 
misschien ook in ons eigen leven, en ook in het leven van ons als protestantse 
gemeente in Soesterberg. 
 
Om ons heen valt steeds meer stil, en als leden van de gemeente kunnen wij elkaar 
niet meer ontmoeten op zondagochtend en bij doordeweekse activiteiten. 
 
Elkaar thuis opzoeken wordt afgeraden. Het pastorale werk komt daarmee grotendeels 
stil te liggen of verandert van karakter. Elkaar bellen en mailen, dát kan immers nog 
wel. Net als bij iemand een kaartje of briefje door de bus doen, of een aardigheidje 
voor de deur zetten. Het is op dit moment het allerbeste voor ieder afzonderlijk en 
voor ons allemaal als iedereen zo veel mogelijk blijft op de plek waar hij of zij is en 
anderen op afstand houdt. Zo wordt onze kring kleiner, en hoewel we van velen van 
jullie horen dat het jullie goed gaat, zal het voor sommigen van ons soms toch wel érg 
stil zijn. 
 
Juist daarom sturen wij als kerkenraad nu deze pastorale brief, als “een teken van 
leven” zoals het thema van deze 40- dagentijd luidt. 
 
Wij willen jullie daarmee laten weten, dat wij ons in deze bijzondere periode met jullie 
verbonden weten, dat wij juist met het oog op iedereen proberen de juiste 
beslissingen te nemen (en ons daarbij laten raden door deskundigen en onze landelijke 
kerk, de PKN) en dat wij aan jullie denken en voor jullie bidden. 
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Wij kunnen elkaar voorlopig niet bemoedigen, troosten en nabijheid bieden op de 
manier die we het liefst willen en die bij ons als gemeente zo goed past. U kunt ons 
niet opzoeken en wij jullie niet. Wij kunnen niet samen God loven en ons christelijk 
geloof belijden als de bron van ons vertrouwen. 
Op basis van de meest recente informatie hebben wij nu besloten de kerkdiensten in 
elk geval tot en met zondag 5 april af te gelasten. 
Maandag 6 april geldt voorlopig als ijkpunt voor hoe we verstandig kunnen handelen 
als het om de diensten in de Goede Week en met Pasen gaat. 
Het is denkbaar dat ook op deze dagen geen kerkdiensten kunnen worden gehouden, 
en áls ze wel doorgaan zullen het “ gewone “ diensten zijn, omdat de cantorij, het 
projectkoor en het Vredekerk Music Ensemble niet hebben kunnen repeteren. Maar 
vermoedelijk zal onze waardering voor wat ooit zo gewoon leek in de tussentijd alleen 
maar toegenomen zijn… 
 
Op onze website www.pknsoesterberg.nl en op de website van de PKN 
www.protestantsekerk.nl staan diverse mogelijkheden om op alternatieve wijze tóch 
een kerkdienst mee te maken. 
De PKN verzorgt in elk geval de komende weken samen met de EO op de 
zondagochtenden (9.20 uur) een korte viering vanuit de kapel van het landelijk 
Dienstencentrum, die wordt uitgezonden op NPO 2. 
 
Het is onze bedoeling de komende weken contact te houden via dit soort pastorale 
brieven. Wij gebruiken daarvoor onze website, de door jullie zelf aan ons doorgegeven 
e-mailadressen en bezorgen een papieren versie bij die mensen van wie wij het e-
mailadres niet hebben (en die misschien ook geen e-mailadres hebben). Ieder die deze 
brief ontvangt vragen wij: geef deze naar eigen inzicht digitaal of op papier door aan 
wie jullie denken dat er belangstelling voor heeft of baat bij kan hebben. 
 
En wie ons nog geen e-mailadres heeft toevertrouwd: denk er eens over na dat toch te 
doen, het maakt de onderlinge communicatie zoveel eenvoudiger en wij zullen er geen 
misbruik van maken. Stuur dit e-mailadres dan naar info@pknsoesterberg.nl  
 
Graag willen wij jullie er op attent maken dat het altijd mogelijk is de predikant of je 
pastoraal medewerker even te bellen of mailen als je het fijn vindt eens even met 
elkaar te praten of elkaar te bemoedigen. Ds. Renske Zandstra: 033-4571681 of 
renskezandstra@gmail.com. 
 
Daarnaast is het altijd mogelijk om elkaar een concreet verzoek om hulp te doen: even 
een boodschap voor elkaar halen, medicijnen brengen, een extra portie koken en 
afgeven of iets ander kleins. Wij vertrouwen er op dat dit – wat in gewone tijden al 
gebeurt – juist in deze bijzondere tijd ook doorgang vindt. En niet alleen in onze eigen 
kring maar ook voor ieder die ons nodig heeft.  
Een bijzondere taak is hierin weggelegd voor onze diaconie, die vraag en aanbod in 
deze kan coördineren. Er hebben zich al vrijwilligers aangemeld om boodschappen te 
doen. Voor vraag én aanbod op dit gebied: mail naar diaconie@pknsoesterberg.nl. 
 

https://www.pknsoesterberg.nl/
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Afgelopen week was ik even in de kerkzaal. Dat was een ontroerend moment. Alsof de 
kerk ons miste en in elk geval miste ik jullie. Ik heb een kaarsje aangestoken op de 
kaarsenboom en voor ons allemaal gebeden. 
 
Op de liturgische tafel staat nog de schikking die voor deze weken gemaakt is. Een 
woestijn, met daarboven een boog, die de trouw van God representeert. 
 
Het beeld van de woestijn kan in ons natte Nederland soms wat vervreemdend zijn, en 
de verhalen uit de Bijbel lijken dan ver weg. Maar nu voel ik wel aan wat het is om “in 
de woestijn“ te zijn. En dan omhoog te kijken, naar die boog, die ons herinnert aan 
Gods belofte, aan zijn trouw, en te weten van uittocht en doortocht en van beloofd 
land. 
 
Laten wij aan die belofte onze hoop ontlenen. 
Hij is erbij, onze God, zoals Hij heeft beloofd. 
 
Bidden wij daarom tot Hem, met de woorden van het “Cirkelgebed“: 
 

Omring mij, Heer, 
wees met uw bescherming dichtbij 
houdt het gevaar van mij. 
 
Omcirkel mij, Heer, 
houd de hoop levend, 
en drijf de twijfel uit. 
 
Omring mij, Heer, 
wees met uw licht dichtbij, 
houd het duister ver van mij.  
 
Omcirkel mij, Heer, 
houd de vrede in mij heel 
en houd het kwade buiten. Amen. 

 
In Christus verbonden groeten wij jullie, 
 
namens de kerkenraad, ds. Renske Zandstra 
 
 
 

 


