
Beste leden en belangstellenden  

 

De periode waarin wij als mensen moeten leven in kleinere kringen 

dan gewoonlijk, duurt lang en kent voorlopig nog geen einde. Het 

corona virus is als een grote steen die in de stroom van ons leven is 

gevallen, het uiterlijke leven tot stilstand brengt en zijn kringen 

trekt. Kringen van eenzaamheid, angst en verwarring, vermoeidheid 

doordat werk en de zorg voor kinderen meer vragen dan 

gewoonlijk, maar ook verstilling, ontmoeting met wat wezenlijk is, 

innerlijke verandering. 

Juist in deze dagen klinken de “Ik ben” woorden uit het 

Johannesevangelie: 

“Ik ben de goede Herder, ik ben de deur, ik ben de ware wijnstok”. 

Deze woorden doen een appèl op ons vertrouwen in de kracht van 

de verbinding met Christus, die ons in staat stelt om innerlijk te 

groeien, in een levensstroom te zijn, te leven, te dragen en te 

verdragen eenzaamheid en angst, waarachtig mens en medemens 

te worden, ook wanneer wij fysiek van elkaar gescheiden zijn. Zo 

bouwen velen van u mee aan de christelijke gemeente, in de zorg 

voor elkaar en aansluitend op de cultische stroom die voortgaat en 

nu ook weer in aanwezigheid van enkele gemeenteleden 

voltrokken mag worden. Het leven staat op een bepaalde manier stil, maar de stroom van het leven in Christus 

laat zich niet remmen.  

Dank aan u die op welke wijze dan ook meebouwt aan de gemeente van Christus, zoals ook wij dat op onze 

manier trachten te doen.  

 

Een hartelijke groet 

van de werkgroep Gemeentezorg 

van de Christengemeenschap Zeist, 

 

Lisette Buisman, Mathijs van Alstein, Bastiaan Baan, Gerjan Wijers, Marianne van Biert, Marion Kuenen 

en Ger Jue 

 
 

De leden van de werkgroep zijn voor wie contact wil opnemen telefonisch bereikbaar: 

Mathijs van Alstein, Lisette Buisman, Bastiaan Baan en Gerjan Wijers zie de gemeenteberichten. 

Marianne van Biert 06-30319129, Marion Kuenen 06-40246040, Ger Jue 06-23091914.  


