
 
Everdingen, 17 maart 2020 
 
 
Aan: alle leidinggevenden in onze gemeente 
 
 
Broeders en zusters, 
 
Zoals jullie weten zijn alle activiteiten van de kerkelijke gemeente afgelast, zie ook de andere brief. 
Daarmee is onverwacht een einde gekomen aan het winterwerk. Mogelijk roept dat allerlei gedachten 
bij je op. Je had nog plannen waarvan je dacht dat nu juist de tijd daar rijp voor leek te zijn. Met som-
mige jongeren of kringgenoten was je biddend onderweg en je zag iets van het werk van God ontstaan.  
 
Hoe nu verder? 
 
Ons gebed is nodig voor de overheid, kwetsbare groepen enzovoorts. Maar in deze tijd is ons gebed 
en aandacht ook van belang voor jongeren of kringgenoten die aan onze zorgen waren toevertrouwd. 
Hoe goed is het om even mee te leven met die ene examenkandidaat, of die kringgenoot die in het 
ziekenhuis werkzaam is. 
 
Misschien zie je mogelijkheden om een andere invulling te geven aan de activiteiten of de onderlinge 
contacten. Dat is natuurlijk niet verplicht en ook niet in alle gevallen mogelijk. Laten we samen op zoek 
gaan, hoe we het belang van de ander kunnen dienen. Als je concreet een andere invulling geeft aan 
de gezamenlijke activiteiten, wil je dan even overleggen met een van de twee ondergetekenden, of 
voor het jeugdwerk met Teunis Kool. Als je gebruik wilt maken van de website, neem dan contact op 
met Saskia Kool.  
 
Wat betreft het jeugdwerk, voor tips kun je terecht op:  

• https://www.hgjb.nl/speciaal-aanbod-coronavirus/ 

• https://jongprotestant.protestantsekerk.nl/nieuws/kerk-zijn-met-kinderen-jongeren-in-tij-
den-van-coronavirus/ 

 
We willen jullie hartelijk bedanken voor het vele werk dat jullie het afgelopen winterseizoen hebben 
verricht. Nu het winterwerk-seizoen afgelopen is, bemoedigen we elkaar met de wetenschap dat Gods 
groeiseizoen voortduurt, alle dagen van de wereld. 
 
‘Maar God zal u, overeenkomstig Zijn rijkdom, voorzien van alles wat u nodig hebt, in heerlijkheid, door 
Christus Jezus’  
(Filippenzen 4:19) 
 
Van harte Gods zegen toegewenst, 
 
Hendrik Kool, voorzitter kerkenraad 
Teunis Kool, jeugdouderling 
Ds. Gerrit van Wolfswinkel 
 
 

https://www.hgjb.nl/speciaal-aanbod-coronavirus/
https://jongprotestant.protestantsekerk.nl/nieuws/kerk-zijn-met-kinderen-jongeren-in-tijden-van-coronavirus/
https://jongprotestant.protestantsekerk.nl/nieuws/kerk-zijn-met-kinderen-jongeren-in-tijden-van-coronavirus/

