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Ter overdenking
Niet alleen het coronavirus is besmettelijk: hetzelfde geldt voor vriendelijkheid, hoop en naastenliefde.
(Rutger Bregman)

Mededelingen:
Klokken
In veel kerken klonken op woensdag 18 maart om 19.00 uur de klokken van hoop. Ook die van de
Ledevaertkerk en de kerken van de Sint Jan de Doper Parochie. Het was erg indrukwekkend, aldus één van
onze gemeenteleden. Het is een initiatief van de Raad van Kerken als teken van bemoediging in onzekere
tijden. Indien mogelijk zullen we de klokken opnieuw luiden op woensdag 25 maart en 1 april.
Kerkdiensten
In de Ledevaertkerk zijn er voorlopig geen diensten. We streven er naar elke zondag een overdenking te
plaatsen onder het tabblad 'preken'. Zondag 22 maart schrijft ds. Carla Schoonenberg uit Pijnacker die bij
ons zou voorgaan, de overdenking. De lezingen voor deze zondag zijn: Johannes 9, 1-13 & 26-39 met als
thema: Een teken van genezing.
Er worden diensten uitgezonden op de landelijke televisie. Diverse gemeenten in Nederland zenden
kerkdiensten uit via www.kerkomroep.nl of www.kerkdienstgemist.nl
De landelijke kerk heeft een hulpwebsite gemaakt: www.nietalleen.nl. Hier kunnen mensen zich
aanmelden om hulp te geven in eigen omgeving, en hier kunnen mensen ook dichtbij huis hulp
vragen.
Wel en wee
Voor zover wij weten is er in onze gemeente niemand besmet. Graag houden we elkaar op de hoogte.
Gelukkig konden Jaap en Christa van Swet op tijd uit Spanje terug komen. Victor en Cécile Molenaar blijven
in Portugal en hebben het daar goed. Diegenen die nog proberen thuis te komen, wensen we veel sterkte!
In tijden van sociale afzondering is contact belangrijker dan ooit. Laten we elkaar blijven bellen. Ds. Sara
Dondorp houdt telefonisch spreekuur van dinsdag t/m vrijdag van 10 tot 11 uur, maar ook op andere
momenten kunt u haar bellen.

Wij waarderen het zeer als u op de nieuwsbrief reageert. Wilt u uw bijdrage, aanvullingen en/of andere
reacties doorgeven aan de scriba Anneke Bogaard? Ook suggesties of tips of andere zaken die het delen
waard zijn, kunt u doorgeven aan Anneke Bogaard of ds. Sara Dondorp.
Gedicht (gedeeld via sociale media)
MAAR DE LENTE WIST HET NIET ….
Het was begin 2020...
De mensen hadden een lange donkere winter achter de rug.
Februari was een hele onrustige maand geweest met veel stormen en veel regen.
De natuur was onrustig, alsof ze de mensen iets wilde vertellen,
alsof ze de mensen ergens voor wilde waarschuwen…
En toen werd het Maart...
Het was Maart 2020...
De straten waren leeg, de meeste winkels waren gesloten,
de meeste auto's stonden langs de kant van de weg,
de mensen kwamen bijna niet meer buiten
en dat over de hele wereld,
landen gingen op slot,
de mensen konden niet geloven dat dit gebeurde, het was zo surrealistisch...
Iedereen wist wat er aan de hand was.
Maar de lente wist het niet.
En de bloemen bleven bloeien.
En de zon scheen…
De eerste mooie lentedag sinds lange tijd brak aan.
En de zwaluwen kwamen terug.
En de lucht werd roze en blauw.
Het werd later donker en 's ochtends kwam het licht vroeg door de ramen.
(...)
En de dagen zagen er allemaal hetzelfde uit...
En de weken duurden ineens veel langer...
En iedereen hoopte dat er niet nóg meer strenge maatregelen zouden volgen...
De mensen zaten vast in een film en hoopten dagelijks op dé held...
De wereld was vertraagd terwijl het geen vakantie was,
niemand had dit verwacht...
Iedereen wist wat er gebeurde
Maar de lente wist het niet en de rozen bleven bloeien.
De magnolia stond in de knop.
De vogeltjes begonnen aan hun nestjes.
(...)
Omdat de lente het niet wist,
leerde iedereen
de kracht van het leven…
Susan Blanco (De Taalrecycler) "Geïnspireerd door mensen"

