Goedemorgen, beste luisteraars, lieve gemeenteleden...
Ik spreek u toe, vanuit een lege Ter Coulsterkerk.
Alleen de koster, Jaap Kuijper is aanwezig, samen met de voorzitter van de
Kerkenraad, Roelie van Diest.
De koster heeft de Paaskaars aangestoken.
Het licht van Christus is in ons midden.
Maar de kerk is gesloten. Er is geen dienst.
En dat is een hele gekke gewaarwording, onwerkelijk.
Voor ons hier en wellicht voor u thuis ook.
Vanwege de richtlijnen van de overheid rondom het coronavirus,
en de raadgevingen vanuit onze landelijke kerk hebben we dit besluit genomen.
Net als kerken om ons heen die vergelijkbare maatregelen hebben genomen.
Niet alleen de diensten op zondag, ook onze andere kerkelijke activiteiten zullen
voorlopig geen doorgang kunnen vinden.
Het coronavirus treft mensen wereldwijd.
De één meer en ingrijpender dan een ander.
Maar het raakt ons allemaal.
Het raakt nu ook ons gemeente leven.
Ontmoeting is een belangrijke samenbindende factor in onze gemeente.
En juist op het moment dat we elkaar nodig hebben en elkaar willen opzoeken is dat
niet meer mogelijk.
En dat stemt ons verdrietig.
We komen op zondag altijd bij elkaar om ons in goede maar ook in moeilijke tijden te
laven aan het woord van God, samen te bidden en te zingen.
In de veertigdagentijd is alles gericht op het toeleven naar het Paasfeest.
Deze zondag, de derde in de veertigdagentijd, wordt zondag Oculi genoemd: mijn
ogen, betekent dat.
Het komt uit Psalm 25: Mijn ogen zijn gevestigd, op God, of Hij mij redt.
Mijn hart, hoezeer onrustig heb ik op Hem gezet.
We houden onze ogen gevestigd op de Eeuwige.
Laten we thuis in onze gebeden allen die getroffen worden gedenken: zieken en de
mensen die hen verzorgen maar ook de overheid, mensen die grote
verantwoordelijkheid dragen en ingrijpende besluiten moeten nemen.
In deze onzekere en voor velen ook angstige tijden houden we onze ogen gevestigd
op God.
We proberen ook elkaar in het oog te houden en aan elkaar te denken.
We zullen als kerkenraad en pastores overleggen hoe wij de verbondenheid met
elkaar in de komende tijd vorm kunnen geven.

Belangrijke mededelingen zullen via de web-site bekend gemaakt worden.
We volgen het nieuws op de voet en zullen richtlijnen van de overheid en de
Landelijke Kerk navolgen.
Zo nemen we onze verantwoordelijkheid als gemeente en ieder zal ook zijn eigen
verantwoordelijkheid nemen.
Niet alleen voor onszelf, ook voor elkaar en de omgeving waarin we wonen en leven.
Hou elkaar op de hoogte van uw wel en wee en kijk waar u iets voor elkaar kunt
betekenen.
En neem contact op met de kerkenraad, pastores en wijkteams via de mail of
telefoon.
Aanstaande dinsdag is het St Patricksday. Genoemd naar de 7e eeuwse monnik
St.Patrick. Hij heeft onze een mooie zegenwens nagelaten.
Daarmee wilde ik dit korte woord beëindigen.
Ik wens u moed en vertrouwen toe.

de Heer zij voor u
om u de juiste weg te wijzen
de Heer zij achter u
om u in de armen te sluiten
en om u te beschermen tegen gevaar
de Heer zij onder u
om u op te vangen
wanneer u dreigt te vallen
de Heer zij in u
om u te troosten
als u verdriet hebt
Hij omgeve u
als een beschermende muur
wanneer anderen over u heen vallen
de Heer zij boven u
om u te zegenen
zo zegene u God vandaag
morgen en in eeuwigheid. Amen.

Lieve mensen, het ga u goed.
Ds. Hanneke Ruitenbeek
Heiloo, 15 maart 2020

