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We mogen weer! Of toch niet ?
Nu het aantal besmettingen sinds een week weer toeneemt, stijgt ook
de spanning. We mogen weer met velen naar de kerk, maar voor hoe
lang nog? We mogen weer zingen, maar moet dat straks met een
mondkapje op? Laten we hopen en bidden dat er snel een remedie
tegen het virus gevonden wordt.
Enkele wijkkringen hebben onmiddellijk gebruik gemaakt van de

versoepelingen van de Corona-regels. Zo snel het mocht hebben ze
'afstandelijke bijeenkomsten' georganiseerd. Het was goed om elkaar
weer te ontmoeten. En onze zendelingen Peter en Riek zijn met de
laatste chartervlucht uit hun land naar Nederland gekomen om
aanwezig te zijn bij het huwelijk van hun dochter. Deze zondag zijn ze
nog in quarantaine. Volgende week weer in de kerk. Tenminste...

Deze w ijkkringen hebben het al gedaan...
Wijk k r in g Ran den br oek
Het w as gezellig en w aar devol om
elk aar als w ijk k r in g Ran den br oek
w eer t e on t m oet en !
Bijzonder om te merken in de
gesprekken dat we het gemeente
zijn zo gemist hebben de afgelopen
tijd. Des te mooier om elkaar nu
weer op te zoeken! We hebben
gewandeld in Den Treek, waarna we
in de open lucht nog even hebben
nageborreld. Was erg gezellig. Zeker
voor herhaling vatbaar!
Niek Schreuder

Wijk k r in g Cen t r u m
Ik w as er aan t oe om in een
on t span n en sf eer an der e
Ch r ist en en t e on t m oet en .
Dus toen de adviezen van de
overheid wat normaliseerden
meteen een oproep op de
wijk-app gezet om elkaar weer te
ontmoeten. In het echt. De
aanbiedingen stroomden binnen.
Van een tuin tot hamburgers. Van
salades tot drinken. Van
speelgoed tot spelletjes. Iedereen
nam wat mee.
Onder een heerlijk zonnetje
hebben we lekker gegeten en
mooie gesprekken gevoerd in de
tuin van Guus en Dickie. Over
voetbal, fietsen en kinderen. Over
garagedeuren en loslaten. Over
de dingen van het leven. Terwijl
de kinderen deden waar zij goed
in zijn: spelen en lachen!
Een mooie middag van wijkkring
Centrum.
Vincent Zijnge

Opmerkingen

Gemeente-zijn is:
Je tuin openstellen
Ook gewoon heel gezellig
Samen eten
Spelletjes spelen

Opmerkingen
'Het was eigenlijk wel lekker rustig in
de Coronatijd, alleen op zondagen
mistte ik het bij elkaar komen heel
erg.'
'We kwamen erachter dat de dienst
zelf maar een onderdeel is van
gemeente zijn; juist ontmoeting en
contact met met elkaar misten we in
de afgelopen periode. Fijn dat dit nu
weer kan!'
'Wat was het heerlijk om weer met
zovelen in de kerk te zijn!'

Pet er en Riek zijn op ver lof u it ...
...dat en e lan d
?De Corona-crisis is heel zwaar in het land waar wij werken. Het is
echt verschrikkelijk. De gezondheidszorg is ingestort. Zieke mensen
sterven soms zelfs op straat voor het ziekenhuis, omdat er binnen
geen bedden meer zijn. Er is volstrekt onvoldoende van alles. Ook
de zuurstofapparaten zijn al lang op. Er zijn honderden gymzaaltjes
inderhaast omgebouwd tot ?ziekenhuisjes?waar eigenlijk alleen
maar bedden staan, zonder benodigde apparatuur. Mensen krijgen
daar een infuus ingeprikt, maar daarmee bestrijd je Covid-19
natuurlijk niet. Op straat draagt bijna iedereen mondkapjes.
Ons geplande bezoek naar Nederland deze zomer is lang heel
onzeker gebleven, omdat reguliere
vluchten nog altijd niet gaan. Het werd
onderwerp van gebed. En dan opeens
kunnen we met een chartervlucht naar
Nederland. Dan komen we aan op
Schiphol, en dan zien we hier mensen
fluitend over straat lopen. Nauwelijks
mondkapjes. De zon schijnt. De straten
zijn schoon. De gezondheidszorg heeft
de situatie onder controle. Wij zitten in
quarantaine, maar kunnen wel buiten
een wandeling maken. De supermarkt
bezorgt bij ons aan de deur. Ja, het is
best wel vreemd om weer terug te zijn in
Nederland. Onwerkelijk.?
Peter en Riek zitten tegenover mij aan
zo?n houten picknicktafeltje. We houden
ons ruimschoots aan de anderhalve
meter, want ze zijn nog in quarantaine.
Tot en met zondag 26 juli zijn ze aan
strenge regels gebonden. ?Op Schiphol
wachtte er daarom niemand op ons in de
aankomsthal. Heel raar, hoor. Jij bent
eigenlijk de eerste die ons in levenden
lijve ziet. Zelfs onze kinderen hebben we
nog niet allemaal gezien. Dat wisten we
natuurlijk van tevoren, maar het is toch
allemaal een bijzondere situatie. Dit
hadden we niet kunnen bedenken toen
we bijna een jaar geleden uit Amersfoort
vertrokken.?

een binnenplaats met tafels en banken en een kantoorruimte,
maar ook een behandelkamertje met een eigen arts en
verpleegkundige, en een ruimte waar tweedehands kleding
klaarligt om weggegeven te worden. Het werk met daklozen
groeide snel, omdat er gewoon heel veel daklozen en behoeftigen
zijn in onze stad.
De afgelopen jaren zijn er natuurlijk ook daklozen gestorven. Maar
er was helemaal geen plek waar zij op een menswaardige manier
konden overlijden. Zo groeide de behoefte aan een hospice voor
daklozen. Er is jarenlang gebeden om een oplossing. Dus toen wij
ons meldden om hieraan met onze
ervaring een bijdrage te leveren, was dat
een gebedsverhoring.
Het hospice is al gebouwd en
grotendeels ingericht. Maar de
benodigde vergunningen zijn nog niet
rond. En dat gaat waarschijnlijk ook nog
wel even duren. De corona-crisis heeft
roet in het eten gegooid. Het Ministerie
van Gezondheidszorg heeft in deze
periode wel andere dingen aan het hoofd
dan vergunningen verstrekken aan een
hospice. Daar komt bij dat een hospice
iets nieuws is in het land. Het is geen
ziekenhuis, geen verzorgingshuis, maar
wat dan wel? We vinden het dus niet
vreemd dat we wat langer doen over het
verkrijgen van een vergunning.
Bovendien, we bidden er heel veel voor,
met het team. En als we iets hebben
geleerd in dit afgelopen jaar, dan is het
dat we niet ons leven en onze plannen
zelf in de hand moeten willen hebben.
Dit is Gods werk, en het gaat via Zijn
tijdsplanning. Niet de onze. En dat is
goed. Dat ontdekken we steeds weer en
steeds meer.

Het verwondert ons vaak hoe onze
Vandaag, zondag 26 juli, is de laatste teamleden elke dag bereid zijn om Gods
wil te doen. Het team maakt een
dag van hun quarantaine.
planning en probeert zich daar ook aan
Ik zie twee stralende mensen tegenover
te houden. Tegelijkertijd is er elk moment
me zitten, vol enthousiasme. Hun fietsen
een besef dat God misschien iets heel
staan losjes tegen een lantaarnpaal geparkeerd. De avondzon, het
anders van plan is. Zo hebben we de kok eens uit de keuken zien
groene gras en de blauwe lucht maken er een feestje van.
komen om uitgebreid te praten en te bidden met een dakloze die
hij buiten op een bankje zag zitten. Dat was een heel bijzonder en
?En toch missen we ons leven daarginds al wel een beetje, hoor. We
spiritueel moment.
wonen daar in zo?n typische Sovjet-flat: vier van die hoge, betonnen
flatgebouwen die als een soort rechthoek rondom een klein parkje
Zelf hebben we ook iets vergelijkbaars meegemaakt toen onze
staan. Nou ja, er staan en paar bomen met een paar van die
lerares Russisch op een dag door ziekte uitviel en vervangen werd
aftandse speeltoestellen. ?Ons Hofje?noemen we dat liefkozend.
door een ander. Dat vonden we best vervelend. Het liep allemaal
Dat is echt onze wereld geworden. Ons nieuwe thuis. We voelen
net zo lekker met onze eigen juf Russisch. Maar het liep anders. We
ons er ook thuis.
hadden onverwachts een heel diep gesprek met die andere docent
Russisch. Ze was al haar hele leven op zoek naar God. Ze had zelfs
We hebben het afgelopen jaar zo ontzettend veel geleerd en
over Jezus gedroomd. Maar het lukte haar nog steeds niet om de
meegemaakt. We spreken al een mondje Russisch, we hebben de
God van de Bijbel te volgen. Na die dag is deze vrouw onderdeel
stad een beetje ontdekt, en we hebben nieuwe vrienden gemaakt,
geworden van ons gebedsleven.
vooral binnen ons team. Want wij en de mensen die we binnenkort
wellicht nog in dienst nemen, maken deel uit van een groter team.
Zo leren we langzaam ons leven uit handen geven. Aan God.
Kijk, de dagopvang voor daklozen in onze stad is meer dan tien jaar
geleden begonnen. Dat groeide uit tot ongeveer vijftien vaste
teamleden en een flink gebouw met daarin een grote keuken en

Voor alle vragen, mail naar: focusteam@sintjoriskerk-amersfoort.nl
Praten kan ook: Nico van den Berge, Niek Schreuder

