Kerkzijn vanuit Oecumenisch kerkcentrum
Goede Rede,
Kerkgracht 60, Almere-Haven
tijdens de Corona crisis.
Aan alle Goede Rede gangers,
Kerkzijn houdt niet op als deuren van onze
kerken worden gesloten, integendeel
misschien ontdekken we dat het pas begint
na het sluiten van de deuren. Het
coronavirus maakt dat we lijfelijk afstand
houden ter bescherming van de ander en
onszelf.
Dit heeft grote impact op mensen die
dagelijks afhankelijk zijn van anderen
vanwege hun gezondheid en mobiliteit,
maar niet minder voor allen die een taak
hebben in de zorg of dienstverlening. Angst en zorg voor besmetting zijn dan ook groot.
Gelukkig zien we allerlei initiatieven die per telefoon of digitaal contacten opleveren ter
bemoediging en ondersteuning.
Daarom ontvangt u ook deze communicatie brief, niet alleen met berichtgeving over
wat niet door kan gaan, maar juist ook omdat we met elkaar een geestelijke boodschap
willen delen. In overleg gaat deze brief ook verspreid worden via het mailbestand van de
oecumenische vieringen.
Woensdag was het nationale gebedsdag, ’s avonds luidden in heel Nederland de
klokken, bij het labyrint in Poort hangt een tas stilte gedachten, één met kaarsjes en één
voor gebedsintenties. De diaconie heeft zich bij de website van de PKN en EO
aangemeld bij nietalleen.nl voor hulpvragen vanuit Almere. Ook is het mogelijk digitaal
een kaarsje te branden, via kerkdienstgemist.nl of via youtube is er veel te beluisteren
wat ons kan sterken en een weg kan wijzen om samen de afzondering door te komen.
Vanuit de geloofsgemeenschap blijven we omzien naar elkaar al zal dat op een andere
manier zijn dan we gewend zijn.
‘Hoe gaat het met’ is van belang om mee te kunnen leven.
Ds. Tonnis Buurma mag na een geslaagde operatie thuis verder herstellen. Het bezoek is
beperkt tot telefonisch of digitaal privé contact op afspraak.
U kunt namen delen voor aandacht en gebed en ook voor mooie teksten staan we open.
Kent u mensen zonder internet dan is er het verzoek dit bericht in hun brievenbus te
bezorgen of het telefonisch door te geven.
Op de volgende pagina leest u uit een gedachte van Fr. Richard Hendrick, gelezen op
facebook, verkort overgenomen.

Laat je raken
Ja er is angst,
ja er is isolatie,
ja men doet in paniek inkopen,
ja er is ziekte,
ja er is zelfs dood.
Over de hele wereld vertragen en reflecteren mensen.
Over de hele wereld kijken mensen op en een nieuwe manier naar hun buren
Over de hele wereld worden mensen wakker in een nieuwe realiteit.
Hoe groots we eigenlijk zijn
hoe weinig controle we eigenlijk hebben
voor wat werkelijk belangrijk is: voor Liefde
Er is isolatie maar er hoeft geen eenzaamheid te zijn
Mensen kopen in paniek maar we hoeven niet gemeen te zijn.
Er is ziekte maar er hoeft geen ziekte van de ziel te zijn.
Er is dood maar er kan altijd een wedergeboorte van liefde zijn.
Word wakker voor de keuzes die je maakt en hoe nu te leven vandaag.
Luister achter de fabrieksgeluiden van je paniek.
De vogels zingen weer
de lucht wordt helder
de lente komt.
En we worden altijd begeleid door de Liefde.
Open de ramen van je ziel,
ook al ben je niet in staat
om de ander over
het lege plein aan te raken.
Zing.
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