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Oog voor elkaar 
Een brief aan u/ jullie allen.  U bent gewend om maandelijks de blauwe 
Wegwijzer in de bus te krijgen. Deze keer niet, zoals zoveel dingen het 
stempel ‘’NIET” krijgen deze periode. Niet naar een vergadering, niet op 
bezoek, niet naar de kerk, niet naar school, niet naar het werk… 
Achter al dat “NIET” ligt een werkelijkheid die voor iedereen weer anders 
is: angst, bezorgdheid om eigen gezondheid of die van je geliefden, 
intens verdriet als je met beperkingen afscheid moet nemen in deze 
periode van iemand van wie je houdt, onrust als de druk om als gezin 
samen in huis te zijn soms te groot wordt, verveling, eenzaamheid….  
 
Ogen en oren open, niet uit nieuwsgierigheid maar om met elkaar mee te 
leven!  
  
U hoort mij wel vaker zeggen: ‘oog voor elkaar geeft werk in de 
gemeente’, maar hoe doe je dat als zoveel mogelijkheden afvallen om 
met elkaar mee te leven?  Onze minister-president Mark Rutte zei het 
ook al: ‘let een beetje op elkaar’!  Maar hoe? 
 
Wat kan nog wel?   
Even bellen met iemand met wie je ’s zondags ook wel eens een praatje 
maakt in de kerk…   
Een kaartje sturen naar iemand van wie je weet hoe eenzaam hij of zij 
is….  
De onderlinge verbondenheid voeden door onze kerkdienst via 
kerkdienstgemist.nl mee te maken 
Denken aan de mensen die geen of nauwelijks bezoek mogen op de 
Wendhorst, Groot Stokkert, Rehoboth en het ziekenhuis.  
Denken aan de mensen die thuis ziek zijn of van wie de behandeling of 
operatie moet worden uitgesteld.  
Denken aan de mensen die hard werken in het ziekenhuis, in de wijk, in 
de verzorgingshuizen, bij de politie en brandweer, in de supermarkten. 
Denken aan de mensen die kinderen en jongeren online lessen leren. 
Denken aan de wereld, waar zoveel mensen medische zorg en kennis 
ontberen. 
Denken aan ….. 
 
Probeer dat ‘denken aan’  praktisch in te vullen door te laten blijken dat 
je aan iemand denkt én vouw je handen. Doe voorbede voor elkaar. 
Vraag God om kracht en moed, dat de aanwezigheid van zijn Geest 



troostend en helpend in ieders leven mag zijn om deze periode te 
doorstaan en vol te houden.  
In de kerk zingen we vaak het bekende lied van ds. Bonhoeffer: ‘in 
goede machten liefderijk geborgen, verwachten wij getroost wat komen 
mag, God is met ons des avonds en des morgens, is zeker met ons elke 
nieuwe dag’.   

Ik heb me vaak afgevraagd wat Bonhoeffer met die goede machten 
bedoelt en laatst las ik daarover. Bonhoeffer schrijft dit lied in de 
gevangenis en hij legt uit wat hij bedoelt: ‘ik heb me nog geen enkel 
ogenblik alleen en verlaten gevoeld. Jullie allen zijn steeds bij me. Jullie 
gebeden en goede gedachten, bijbelwoorden, gesprekken van lang 
geleden, muziekstukken en boeken krijgen leven en werkelijkheid als 
nooit tevoren. Goede machten, ik hoop dat ze u omgeven in deze 
bijzondere periode die voor velen ook aan zal voelen als een soort 
gevangenschap.   

Hoe het ook zij: het zal een bijzonder Paasfeest worden, maar laten we 
proberen het uit volle borst te zingen: U zij de glorie, opgestane Heer! 

Hartelijke groet, ds. Ida Boersma- Prins (iboersma@live.nl, 0578-
701128)  

☆ goed idee!! 
Rienk van Marle heeft een geweldig idee om iets van onze 
verbondenheid gestalte te geven: Altijd al eens in een online koor willen 
zingen? Wil je jouw stem ook door de stilte heen laten horen? Ben je in 
tijden van isolatie op zoek naar mooie harmonie? Meld je dan aan bij 
rienkvanmarle@gmail.com. Instructies volgen.  


