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Alleen is soms best eenzaam
We zijn er als gemeente best goed in om voor elkaar te zorgen. Het woord Lockdown
was nog niet gevallen of er werden plannen gemaakt om iets te doen aan eenzaamheid bij
ouderen en overspannenheid bij gezinnen waar kinderen opeens niet meer naar school
gingen. Toch kun je niet aan alles denken. Er zijn in de Joriskerk best veel alleenwonenden
met een baan. Hun levens vielen opeens wel heel erg stil.
geweest voor mij.

Valérie

Cora

Valér ie ver h u isde
?Toen de lessen van mijn opleiding uitvielen,
mijn stage tijdelijk werd stopgezet en ik
minder met mensen kon afspreken, vond ik
dat erg lastig. De hele tijd thuiszitten als een
soort vakantie, dat voelde zo doelloos. Ik
merkte dat ik geleidelijk aan steeds
pessimistischer werd, omdat ik niet wist hoe
lang het ging duren.
Daar kwam bij dat ik het lastig vond om voor
mezelf te erkennen dat ik deze tijd moeilijk
vond. Want ik was toch gezond en financieel
had ik nergens last van? Op het nieuws
hoorde ik dat andere mensen nog veel erger
leden dan ik. Het kostte moeite om dat naast
mijn eigen stuk te leggen. Ik weet dat je nooit
moet vergelijken, maar dat deed ik wel.
Ik belde een keer met gemeentelid Janneke
Verhoeff. Ik vertelde dat het niet zo lekker
ging en dat luchtte op. Het is helpend om er
eerlijk in te zijn dat het moeilijk is. Janneke en
Teus hebben achter hun een woning een huis
waar mensen tijdelijk kunnen verblijven als ze
een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Er
stond een kamer leeg en zij zei: ?Joh, je mag er
tijdelijk intrekken. Dan heb je huisgenoten.?
Dus toen dacht ik van: ?Ja, waarom niet??
Dus nu heb ik huisgenoten en heel af en toe
eten we samen. Dat lijkt iets kleins, maar het
heeft zo?n verschil gemaakt in hoe ik deze tijd
beleef. Dus dat is wel een soort keerpunt

Nico

Jacco

Gelukkig mocht ik
op mijn stageplek
ook weer verder.
Daardoor ben ik
meer onder de
mensen en dat
scheelt ook. Want
bijna niemand
zien en alles
alleen via de
telefoon en niet
weten voor hoe
lang, voelt wel
eenzaam.

Dat omzien naar elkaar vind ik het mooie aan
de gemeente. Het feit dat ik een plek kreeg
aangeboden, dat zie ik ook als iets van
gemeente-zijn."

Cor a zit ach t er de k eu k en t af el
?Waar ik heel blij van word deze weken is als
er mensen zijn die aan je denken. Die
bijvoorbeeld iets leuks langs komen brengen.
Ik heb zelfs al iets door mijn brievenbus
gekregen van een onbekende weldoener. Dat
zijn hele leuke verrassingen.
Ik had wel verwacht dat in de gemeente
eerder aan bod zou komen dat er ook
jongeren zijn die alleen wonen. Voor mijn
gevoel wordt dat pas sinds de laatste week
ofzo benoemd. In het begin was er vooral
aandacht voor gezinnen en voor ouderen.
Dat vond ik ingewikkeld.
Voor iemand met een volle agenda is de
zondagavond normaal een rustige avond,
voordat de werkweek weer begint. Nu vind ik
dat lastiger: de kerkdienst is rond 19.00 uur
afgelopen en dan ligt de hele avond nog voor
me, wetende dat de komende avonden ook
leeg zullen zijn. Daar kan ik best tegenop zien.
Ik merk dat ik deze dagen ?s avonds veel meer
met mijn werk bezig ben. Soms slaap ik er
zelfs slechter door. Dat vind ik vervelend.
Maar dat is ook wel logisch, want nu werk ik
opeens op dezelfde plek als waar ik woon.

Alles speelt zich tegenwoordig aan dezelfde
keukentafel af. Ik kan gelukkig regelmatig naar
mijn ouders toe. Dan heb ik een fietstochtje en
een andere plek om te werken. En dan spreek
ik weer effe mensen. Dat is leuk.

Jacco accept eer t een zaam h eid
?Ik heb een bureau in mijn slaapkamer, dus dat
is nu mijn werkplek. Bij mij wisselt het een
beetje hoe het gaat. Soms baal ik ervan en
soms voel ik me ook wel een beetje eenzaam.
Normaal gesproken heb ik mijn avonden vol
gepland. Doordeweeks nog even naar vrienden
en zeker in het weekend. Dat is nu veel minder.
?Wat bij mij echt geholpen heeft, is dat er een
bevriend stel in de kerk zit, die een beetje als
familie zijn geworden. Daar kwam het ter
sprake. Zij zeiden: ?Als jij en wij gezond zijn, als
we geen symptomen hebben, dan ben jij hier
gewoon welkom. Daar ga ik nu wekelijks op
bezoek en dat is echt super fijn. Dan merk ik
dat het super prettig is om even mensen te
zien. Mijn ouders zijn al wat ouder. Die zitten in
de risicogroep. Dus daar ga ik niet op bezoek.
Ik ben blij dat ik werk heb. Daarmee zijn mijn
dagen behoorlijk gevuld. Ik overleg veel met
collega?s, dus dan heb je toch nog een beetje
aanspraak. In het begin van de corona-crisis
wist ik nog niet zo goed hoe het allemaal zat.
Toen was ik soms best zenuwachtig. Ik dacht:
?Stel dat ik heel heftig ziek word, dan zit ik
helemaal in mijn eentje. Wie moet ik dan om
hulp vragen??Die gedachte heeft iedereen
natuurlijk wel eens, maar als alleenstaande
ben je de hele tijd alleen, ook aan het begin
van zo?n eventuele ziekte.
Ik had een mooi moment in de Joriskerk. Ik was
daar als vertaler, om eventueel te vertalen
voor het geval dat er een Engelstalige persoon
onverwachts de kerk in zou komen. Maar er
kwam natuurlijk niemand. Dat was voor mij
een goed excuus om toch in de kerk te zitten.
De wijkouderling belde me een keer op om te
vragen hoe het met me ging. Dat stelde ik erg
op prijs. En afgelopen week hebben we online
de jongerenkring gehouden. Daar was op dat
moment veel behoefte aan. Veel kringleden
gaven aan dat ze hun leven op het moment
toch wel heel saai vonden.
Ik accepteer dat ik me zo nu en dan eenzaam
voel. Dat hoort erbij. En er zijn ook mooie
kanten. Dat de zon nu zo veel schijnt.

Alle Joriskinderen tekenen

Kaart + tekening voor kaartenbakleden
Wet en ju llie h et n og dat we
vorig jaar een Pinksteractie
hielden voor kaartenbakleden?
We brachten toen namens de
Joriskerk bijna 200
zomerplantjes en een
zelfontworpen kaart langs bij
deze mensen die wel lid willen
zijn van de kerk, maar die het
niet zo vaak lukt om naar de
kerk te komen. Veel Jorisleden
namen twee of drie van deze
zomerplanten-met-kaart mee
om ze persoonlijk langs te
brengen bij de geadreseerde
kaartenbakleden. Want we
vinden het jammer dat we hen
niet (zo vaak) zien in de kerk.
We missen ze. En dat willen we
hen graag laten weten. Ook dit
jaar is het goed om

kaartenbakleden een glimlach
onder de riem te steken.

Wat zijn
k aar t en bak leden ?

Het idee voor deze
kaartenbakleden-actie komt uit
de wijkkringen Stadscentrum
en Leusden. Vanuit die
wijkkringen waren kaarten en
tekeningen gestuurd naar
allerlei mensen die ze kenden
uit de kerk. Zo ontstond het
idee om ook gemeenteleden
die we niet (zo goed) kennen,
te laten weten dat wij ook aan
hen denken.

M aak
elke
dag
een
t eken
ing!
Wan n eer ? Hoe? Waar ?

Waar u it best aat de act ie?
Dit jaar kunnen we natuurlijk niet persoonlijk bij de
kaartenbakleden aanbellen. Daarom hebben we
besloten om een kaart met daarop een tekst namens
de Jorisgemeente aan hen te sturen. We willen bij
elke kaart een tekening van een Joriskind doen. De
ontvanger krijgt dus een envelop met daarin een
kaart en een tekening.
Het gaat om 200 adressen. Dat is best veel. Maar als

elk Jor isk in d 3 of 4 t eken in gen

maakt
(meer mag natuurlijk ook), zitten al die enveloppen
vol! Dus gebruik deze corona-tijd om elke dag een
tekening te maken voor een kaartenbaklid.

De geadresseerden zijn allen
kaartenbakleden die wonen in en
om de binnenstad. Ze staan dus
wel ingeschreven als lid van de
PKN, maar gaan (bijna) nooit naar
een PKN kerk. Ze willen echter ook
niet worden uitgeschreven. Ze
hèbben nog steeds iets met de
kerk. Ze willen er geen punt achter
zetten. Daarvoor hebben mensen
zeer verschillende redenen. Soms
heel persoonlijk.
Het lijkt ons leuk om in de
corona-stilte deze mensen iets
vrolijks te geven namens de kerk:
een kaart met een glimlach, en
met een unieke tekening die
speciaal voor hen gemaakt is door
een kind uit de Joriskerk.

Ga direct aan de slag. Pak een A4'tje en
maak een tekening. Je m ag zelf k iezen of
h et een t ek en in g w or dt over de k er k , iet s
u it de Bijbel, iet s m oois u it de n at u u r ,
een st r ipver h aalt je over h et
cor on a-vir u s, een zelf por t r et , of iet s
an der s.
Als die tekening klaar is, begin je aan de
volgende tekening. Ik wil graag volgende
week vrijdag (17 april) alle tekeningen
hebben.
Dat kan op een paar manieren:
-

-

Doe ze door mijn brievenbus op
de Gerard Doustraat 36, 3817RS in
Amersfoort.
Stuur ze in een envelop naar mijn
adres.
Geef ze mee aan iemand die ze bij
mij langs brengt.

Zorg ervoor dat al jouw tekeningen volgende
week vrijdag, 17 april, bij mij zijn.
Wie m ag t ek en en ?
Alle k in der en van

Ver spieder s, M ir ak el en Bijbelk las
(en ver der ieder en die een t ek en in g w il m ak en ).

Nico van den Berge
Gerard Doustraat 36
3817RSAmersfoort
06-82056694

Agenda

Hoi Leendert,

Hoi Gerben, beste Joris!

Ook ons land is grotendeels stilgevallen. Het is stil op
straat, stil in de meeste winkels, stil in de horeca, stil op
school, stil op het sportveld, stil in de kerk.

Hoe onze wereld kan veranderen in korte tijd hebben we in de
afgelopen weken ondervonden. Inmiddels zitten we hier in Praag
al bijna vier weken in ?lockdown?. Gelukkig zijn we gezond! We
schreven een artikel op onze website over ons gemaskerde leven.

Stil ook in eenzaamheid. Aangrijpend om te horen en te
lezen dat juist daar waar onderling en fysiek contact juist
nu zo hard nodig is, dat nu vaak niet gegeven kan worden.
In verpleeghuizen, bij IC-afdelingen, in ziekenkamers, aan
sterfbedden.
Maar het is nooit stil in Gods koninkrijk! We lezen over
bezinning en zingeving, waar tijd voor is en over gepraat
mag worden. Over artsen en verpleegkundigen die
getuigen van eeuwige hoop op plekken waar anders de
dood het laatste woord leek te hebben. Over
ontmoetingen op straat of ?over de heg?, die weer echte
ontmoetingen zijn. Over honderden digitale
zendingsreizen naar waar ook in ons land via al die online
kerk- en gebedsdiensten, digitale bijbelkringen en virtuele
vormingsgroepen.
Wij lazen jullie ideeën, geweldig zeg! Inspirerend. Ook hier
kruipt het bloed gelukkig waar het niet gaan kan. We
verzamelen op grote schaal adressen en sturen kaarten
aan ouderen en alleenstaanden. We stellen het
wijkgebouw Filalethes ter beschikking aan wie in alle rust
wil, maar niet altijd thuis kan werken. We helpen een
ondernemer door duizenden tulpen van hem af te nemen
en in wijken rond te brengen. We doen boodschappen en
helpen in de tuin bij ouderen in de wijk. We stellen de kerk
open om een oord van duiding en gesprek te kunnen zijn.
Wat denk je, zullen we zoveel moois weten vast te houden
als deze crisis weer voorbij is? ?

Een leven in isolatie roept wel de vraag op hoe je het
gemeenteleven en zeker ook het missionaire leven vormgeeft.
Het leek me leuk om in deze brief wat ideeën te noemen om jullie
uit te dagen!
· Network Praha heeft elke week een online gebedsmoment. Met
ons computerbeeldscherm vol gezichtjes bemoedigen we en
bidden we voor elkaar.
· Voor veel zoekers is dat een stap te ver. Deze week hielden we
daarom ?Wine Online?, de digitale variant van ?Wine & Wisdom?,
waarbij we elkaar ontmoeten voor een discussie over een
levensbeschouwelijk onderwerp. En tot onze verrassing werkte
het! Niet alleen waren er de randkerkelijken, maar het gesprek
was bijzonder persoonlijk.
· Op het programma van onze Missionaire Gemeenschap stond
voor deze week een gebedswandeling in en voor de stad. Bidden
op plekken van onrecht, waar geschiedenis werd geschreven, van
cultuur en macht. We mogen elkaar niet ontmoeten, maar de
wandeling gaat door: online via Google Street View.
· Hoewel het ingewikkeld is vanwege het samenscholingsverbod,
proberen we nog steeds daklozen één keer per week eten te
brengen. Warm eten koken gaat niet meer, en elke week
boterhammen is saai. Dus vroeg Nelleke onze Spaanse
onderbuurman om ons te helpen door aardappeltortilla te
bakken. Een mooie vorm om niet-gelovigen in te schakelen en
contact op te bouwen!
Natuurlijk zijn we ook benieuwd naar jullie initiatieven en laten
wij ons graag uitdagen!

