
Als gemeente verbonden, ook nu! 
 
Beste gemeenteleden, 
 
Het zal u niet ontgaan zijn dat we als gemeente in deze coronacrisis op vrijwel alle gebieden het 
onderlinge contact met elkaar moeten missen. Om toch als gemeente om elkaar heen te staan en 
verbonden te zijn, willen we in actie komen om elkaar niet uit het oog te verliezen. Het is goed 
voorstelbaar dat er leden zijn van onze gemeente die vanwege leeftijd en of ziekte beslist zo weinig 
mogelijk contact met buiten moeten hebben. En mogelijk daardoor in een isolement terecht  komen. 
Vereenzamen en hun noodzakelijke boodschappen gaan missen. Voor hen willen we ons inzetten. 
Liefde tonen. De daad bij het Woord voegen. Het zou best kunnen zijn dat er op individueel gebied al 
veel gebeurt. Geweldig! Graag willen we dit ook in het geheel van de gemeente een plek geven. 
 
Hoe gaan we te werk:  

- We hebben de wijkouderlingen en bezoekbroeder en -zusters gevraagd om per wijk 
telefonisch of per brief (wanneer telefoonnummer ontbreekt) contact op te nemen met 
leden van 75 jaar en ouder en zieken/kwetsbaren.  Zij inventariseren hoe hoog de nood is 
door het eerste contact te leggen.  

- Naar aanleiding daarvan willen we u als gemeenteleden vragen om hierin een taak op te 
nemen. Telefonisch contact onderhouden of geregeld een boodschap doen zijn hier 
voorbeelden van.  

 
Helpt u mee? Aanmelden kunt u doen bij uw wijkouderling, dit is tevens het eerste aanspreekpunt. In 
gezamenlijk overleg kunt u dan aan de slag gaan waar dat nodig is. Mocht de wijkouderling 
voldoende handen in de wijk hebben dan is uw inzet wellicht van harte welkom in een andere wijk.  
 
Vooral het eerste contact zal inzet vragen van de wijkouderlingen en bezoekbroeders en -zusters, dit 
is echter eenmalig. Daarna hopen we als gemeente de hulpvragen te beantwoorden. Dit bericht is 
bedoeld om u te vragen of u met dit mooie project wilt meedoen en u daarvoor beschikbaar te 
stellen.  
 
Wij richten ons in eerste instantie op leden van de Hervormde kerk van Brakel omdat wij over hun 
adressen beschikken. Maar het kan natuurlijk zijn dat u dit leest en persoonlijk behoefte heeft aan 
contact of praktische hulp, of dat u iemand kent die daar behoefte aan heeft. Voelt u zich dan vrij om 
contact met ons te zoeken. We staan graag voor u klaar! 
 
Het coronavirus brengt ons land in een crisis, wordt gezegd. Dat is niet onwaar. Maar meer dan dat! 
Het brengt ons op de been om moedig en dapper aan de slag te gaan en kwetsbaren te helpen. Want 
angst mag niet overheersen. Onze hulp is van de Heere. Niets kan ons scheiden van de liefde van 
Christus. En daarom durven we in afhankelijkheid woorden om te zetten in daden van liefde.    
 
Voor verdere vragen mail of bel uw wijkouderling of mail naar maartendentoom@hotmail.com  
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