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PASTORALE NIEUWSBRIEF VOOR ONDERLING CONTACT  
 
Plotseling was daar de beslissing om grotere samenkomsten niet te laten doorgaan. Het voelt 
vreemd dat we op zondagmorgen niet samen kunnen komen om uit de Bijbel te lezen, onze lof te 
zingen, onze gebeden uit te spreken. Vreemd elkaar niet als kerkgemeenschap te kunnen 
ontmoeten. Vanwege deze bijzondere situatie wilden we toch tussen de verschijningsdata van de 
kerkbladen in even contact met u zoeken. Zo is deze nieuwsbrief tot stand gekomen.   
 
DAT IK MAG ZIEN 
In Marcus 10:46vv lezen we over de blinde Bartimeüs aan de stadspoort van Jericho. Meteen hierna 
zal met Jezus’ intocht in Jeruzalem het lijdensverhaal beginnen.  
Jezus vertrekt  “met zijn leerlingen en gevolgd door een grote menigte uit de stad”. Mensen kiezen er 
voor met Hem mee te gaan. Alsof ze begrijpen wat Hem voor ogen staat. Maar is dat ook zo?   
 Bij het verlaten van de stad zien ze wel iets over het hoofd: een “roeper aan de poort”. Sterker 
nog: het stoort hen dat hij er zit. Terwijl Bartimeus toch een 
belangrijk inzicht heeft opgedaan: wie daar voorbijgaat, dat 
is de “Kurios”, de Heer. Het is de titel waarmee de Eeuwige in 
de Psalmen wordt aangesproken. “In mijn nood heb ik 
geroepen, Heer, en de Heer antwoordde”. (Psalm 118:5) De 
blinde heeft meer inzicht dan die hele menigte die meeloopt.   
 Het is een prachtige wending in het verhaal als Jezus 
zich door Bartimeus laat storen op Zijn weg. Bartimeus moet 
geroepen worden. Juist iemand die z’n eigen kwetsbaarheid 
kent, moet geroepen worden.  
 We maken met elkaar een moeilijke tijd door 
onderweg naar Pasen. Het risico op besmetting met het 
Corona virus heeft grote gevolgen voor ons dagelijks leven. 
Het maakt ons bewust van onze eigen kwetsbaarheid. We 
worden letterlijk even stilgezet.  
 Van Bartimeus valt iets te leren: hij is al langere tijd stilgezet. Hij roept om hulp en doet dat 
met hart en ziel: “Kyrië eleison”. Hij mag daarna zelf aangeven waarbij hij hulp verlangt, wat hij nodig 
heeft. “ik wil zien”.  
 We worden stilgezet. Wat heb ik nodig, waarin ben ik kwetsbaar? En verbindt me dat niet 
juist met hen, bij wie die kwetsbaarheid meer in het oog springt?  
 De situatie van nu vraagt om een eerlijk “kyrië eleison”. We blijken minder grip op ons leven 
te hebben dan we vaak geneigd zijn te denken. De situatie van nu vraagt ook om een open oog en oor 
voor wie aan de kant zitten, op zichzelf aangewezen. Ze hebben mensen nodig die zich over hen 
ontfermen. Gelukkig is er al veel hartverwarmends te horen!  
Ons gebed gaat uit naar zieken en verzorgenden. Naar allen die in deze moeilijke tijd hun best moeten 
doen het hoofd boven water te houden.  
 
Ds. Gerard van Viegen  
 



 

Wijkgemeenten Immanuëlkerk- Ontmoetingskerk 

Pastoraat en diakonaat 

Om besmettingsrisico te vermijden zien we als pastores af van individueel huisbezoek. Daarmee 

hoeft niet alles stil te vallen. Wij zullen zelf  de telefoon gebruiken voor pastoraal contact, maar als u 

dat wilt, mag u ons ook bellen; gewoon om even te praten of in geloof iets te delen. De 

contactgegevens staan in het kerkblad.  

Hebt u praktische hulp nodig, boodschappen o.i.d., neem dan contact op met uw contactpersoon. 

Die kan mogelijk in overleg een oplossing zoeken. 

Verder: U helpt ons met de communicatie, door uw mailadres door te geven. Dat kunt u doen via de 

mailadressen van het kerkelijk bureau. (voor gegevens: zie Kompas) 

 

Klokken van hoop 

De Raad van Kerken in Nederland roept op om de komende drie woensdagen van 19.00 - 19.15 uur 

de kerkklokken te luiden. Ze sluit hierin aan bij een lokaal initiatief van de Oud-Katholieke 

Paradijskerk in Rotterdam. 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.    

 

Diensten op zondag 

We willen de komende zondagen een aangepaste zondagsdienst uitzenden via kerkomroep.nl. Op 
deze site moet u Waddinxveen invullen en dan in de lijst de Ontmoetingskerk selecteren (er is ook 
een app te downloaden voor tablet en mobiel). 
 

Avondgebeden 

Op de woensdagavonden 25 maart, 1 april en 8 april zal er een meditatieve bijeenkomst te 

beluisteren zijn via kerkomroep.nl vanuit de Immanuelkerk: Aanvang 19.30 uur.  

 

Kerk in Actie 

Met de zorgen die we deze periode “in eigen huis” hebben zouden de zorgen van anderen ongewild 

buiten beeld kunnen raken. Gedurende de 40 dagen op weg naar Pasen collecteren we in onze 

kerken voor projecten van Kerk in Actie, onder de titel “Sta op”. De mogelijkheid daaraan te geven 

via een collectie in de kerkdienst is er niet. Daarom willen we u vragen uw 40-dagen gift over te 

maken op IBAN NL07 RABO 0373 7095 01 t.n.v. ZWO IK/OK Waddinxveen. Uw bijdrage zal besteed 

worden aan projecten die de ZWO middels Kerk in Actie in Zambia en Colombia ondersteunt en aan 

projecten in Oeganda.  

ZWO IK/OK 

Stille week 

Op dit moment is nog niet duidelijk of de kerkdiensten deze week doorgang kunnen vinden. Mocht 

dat niet het geval zijn, dan willen we ook deze diensten in aangepaste vorm laten horen via 

kerkomroep.nl. Dagelijks om 19.30 uur. 

 

 

 

http://kerkomroep.nl/


 

Pastoraat bij rouw 

Begrafenissen zullen vooralsnog alleen in kleine kring kunnen worden gehouden. We zullen proberen 

daar zo goed mogelijk vorm aan te geven. Berichten van overlijden zullen ook via de website bekend 

worden gemaakt.  

 

Namens de pastores Immanuelkerk en Ontmoetingskerk: Ds. Gerard van Viegen 

 

Contactgegevens: 

Scriba: Wim van der Eijk, scriba-ik@pkn-pgwaddinxveen.nl 

Voorzitter: Wout Neutel, wneutel@ziggo.nl 

Diakonie: Ria Beekman, janriabeekman@ziggo.nl 

 

 
 
 
Wijkgemeente De Rank 
We leven in vreemde tijden. De wereldwijde uitbraak van het Coronavirus is het gesprek van de dag. 
Ook in Nederland zijn ingrijpende maatregelen getroffen. De adviezen van het RIVM zijn ons 
inmiddels ‘vertrouwd’: afstand houden, sociale contacten waar mogelijk vermijden en hoesten in de 
ellenboog. Ook de invloed op ons kerkelijk leven is ingrijpend. Zo kunnen de reguliere diensten 
voorlopig niet doorgaan en liggen veel kerkelijke activiteiten stil. Overal in Nederland zoeken de 
kerken naar wegen om toch nabij te zijn en om het Evangelie te laten klinken.  
 
Kerkdiensten 
Het moderamen heeft besloten dat de erediensten van 22 en 29 maart en 5 april niet op de 
vertrouwde manier zullen doorgaan. De avonddiensten komen sowieso te vervallen. We zullen de 
diensten nu op een andere manier aanbieden en wel via YouTube. Op de website van De Rank zit ook 
een link om deze te beluisteren, of via de Facebook pagina van De Rank. 
Op dit moment hebben we nog geen beslissing genomen over de Stille week, de Paasdienst (12 april) 
en de belijdenisdienst (19 april). Zodra we hier met enige redelijkheid een knoop over kunnen 
doorhakken, laten wij dat meteen weten. 
 
Telefonisch pastoraat 
Het bezoeken van gemeenteleden zal ik in deze weken ook sterk moeten beperken. Wanneer de 
noodzaak van een bezoek zich tóch opdringt, dan maak ik daarvoor een uitzondering. Een en ander 
betekent niet dat er geen gesprekken zullen zijn. Uiteraard ben ik telefonisch bereikbaar – schroom 
niet om mij te bellen! Zelf zal ik, met de hoorn in de hand, ook een rondgang maken en ik weet dat 
ook onze pastorale ouderlingen en medewerkers hetzelfde doen. Op deze wijze willen we blijven 
omzien naar elkaar. Doet u daarin mee? Een belletje, een kaartje, het is voor mensen een hart onder 
de riem.  
 
Communicatie naar de gemeente 
De Corona-crisis heeft aan het licht gebracht dat we niet met alle gemeenteleden via 
de e-mail kunnen communiceren. Als u de volgende edities (er volgen er hopelijk niet 
zoveel meer) digitaal wilt ontvangen, dan kunt u via deze link: bit.ly/kompas-mail, uw 
mailadres achterlaten. Of via de QR-code: 
 
Contact 
Heeft u nog vragen of suggesties? Laat het ons gerust weten. Dat kan via de contactgegevens die 
hieronder staan. 
 

mailto:scriba-ik@pkn-pgwaddinxveen.nl
mailto:wneutel@ziggo.nl
mailto:janriabeekman@ziggo.nl
https://bit.ly/kompas-mail


 

Gebed 
Wat wij bidden wordt gekleurd door de Schrift én door de tijd waarin wij leven. Wij bidden voor onze 
landelijke en lokale overheid, voor mensen in de zorg, voor mensen in eenzaamheid, voor mensen 
die op welke wijze dan ook getroffen zijn door het virus. Wij bidden voor elkaar, voor de kerken, voor 
onze gemeenschap en voor de kerkenraad. In zijn indrukwekkend wijze boek over gebed schrijft 
Abraham Joshua Heschel dat woorden van gebed niet verbleken, zij blijven leven voor het aangezicht 
van God. 
 
Namens het moderamen, 
ds Harald Overeem 
 

Contactgegevens 
Pieter Oudenaarden, voorzitter-derank@pkn-pgwaddinxveen.nl  
Eric Begeer, scriba-derank@pkn-pgwaddinxveen.nl 
Frank Bank, frankbank@ziggo.nl , 0612912509, voor diaconale vragen. 

 

Namens de kerkenraden van onze wijkgemeenten wensen wij u allen Gods’ nabijheid en zegen toe:  

Ds. Anne ter Schuur- van der Plicht, aterschuur@gmail.com 

Pastor Margot Lems- Groeneweg, margot@lemsonline.nl  

Ds. Tinus Gaastra, tinusgaastra@gmail.com 

Ds. Gerard van Viegen, hgvanviegen@fastmail.nl 

ds Harald Overeem, dsharaldovereem@pkn-pgwaddinxveen.nl 
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