
 

 

 

15 mei 2020 

Het is best lastig om als kerkgemeente met elkaar verbonden te blijven in deze tijd. Juist daarom willen we nu 

graag met u delen wat er in verschillende hoeken van de gemeente speelt. Vivian Wildeboer belt met 

gemeenteleden en bespreekt wat hen nu bezighoudt. Deze keer sprak zij met Pieterjan Rozenberg. 

Geluk en gemis – Pieterjan Rozenberg 

Pieterjan mist de kerk meer dan hij had verwacht. Zeker nu hij net voor het eerst vader is geworden. Op 26 april 

mocht hij, samen met zijn vrouw Elise, zoon Viktor verwelkomen. De bevalling is gelukkig goed verlopen. “Het was 

eigenlijk erg rustig in het ziekenhuis” vertelt Pieterjan, lichtelijk verbaasd. Ook de kraamtijd is erg rustig omdat 

bezoek nu meestal op afstand gaat. Er zijn heel weinig mensen die Viktor van dichtbij kunnen zien. Pieterjan had 

hem dan ook graag  een keer op zondag meegenomen en zijn vreugde met de kerk gedeeld. Op 5 juli staat er een 

doopdienst gepland. “We blijven er op hopen dat die door kan gaan.”  

Op de vraag wat hij mooi vindt in deze tijd was zijn eerste antwoord natuurlijk de geboorte van Viktor. Maar hij is 

zich er ook van bewust dat hij weinig zorgen heeft op dit moment waar dat voor veel mensen anders is. Hij heeft 

geen zorgen over zijn werk of inkomen en iedereen in zijn familie is gezond. Hij grijpt deze tijd dan ook aan om 

zich bewuster te worden van zijn directe omgeving. Hij geniet meer van het groen om hem heen en leert zijn 

buren nu nog beter kennen. De zondagen hebben nu ook een ander ritme. Bij het volgen van de ochtendgebeden 

merkt Pieterjan dat zijn aandacht toch wat makkelijker afdwaalt, naar een kop koffie of de krant. Eind maart was 

hij nog bij een van de ochtend gebeden aanwezig, voordat de maatregelen verder werden aangescherpt. “Het 

was heel indrukwekkend om Rienk in een (bijna) lege kerk te zien spreken. Dat gaf wel een extra dimensie aan het 

geheel.”  

Vivian Wildeboer 

 

1 mei 2020 

Gemeentepost I 

Oud-minister Bruno Bruins ontving enige weken geleden de bloemen van de kerk, ter bemoediging. Hieronder 

vindt u het prachtige bedankkaartje dat hij voor ons had gemaakt. 

Gemeentepost 



 

Gemeentepost II 

Wij doen het Samen 

“Geef mij nu je angst ik geef je er hoop voor terug”, een tekst van een populaire zanger; het thema van the 

Passion, maar ook een Bijbeltekst:  Jesaja 41:10. De boodschap van Pasen is er juist een van bemoediging en 

hoop. Alleen is die boodschap nu wat moeilijk te vinden tussen al het nieuws. Het is net een grote boom die valt; 

dat maakt veel meer lawaai dan een heel bos dat groeit. Deze liedtekst speelt momenteel nogal eens door mijn 

hoofd. Wat doe ik met mijn eigen angst. Mijn dagelijks werk als doktersassistente bestaat nu vooral uit 

vertrouwen en zekerheid uitstralen en niet laten merken dat je zelf ook angstig en onzeker bent. Ik heb, 

waarschijnlijk net als vele werkers in de zorg, net zo goed mijn angst voor de ziekte, angst voor de toekomst, 

wanhoop dat de maatregelen nog zo lang gaan duren. Wij leven gelukkig in vrijheid en hebben voldoende eten en 

drinken en een dak boven ons hoofd. Maar angstig is het wel, deze onzichtbare vijand. Als doktersassistente voel 

ik mij geen held en sta ik ook niet in de frontlinie. Wij zijn het begin in de schakel: mensen aanhoren, 

geruststellen, naar een dokter doorverwijzen. Het is de hele dag wikken en wegen. Het echte werk gebeurt in het 

ziekenhuis. Ik heb diep respect voor de mensen, die daar werken onder moeilijke omstandigheden.  Diep respect 

voor personeel in verzorgingshuizen en verpleegtehuizen die al met slechte personeelsbezetting kampten. Zij 

moeten nu ook de familie missen bij de dagelijkse zorg voor de kwetsbaren. De overheid geeft als mantra: 'samen 

houden wij het vol'. Voor mij is dat niet alleen samen met familie en de mensen om mij heen. Samen is ook de  

 

 

wetenschap dat God over mij waakt en mij én ons uitnodigt om het goede te doen op aarde. Hij waakt over ons 

en inspireert ons. In de stilte kan ik mijn angst bij Hem leggen en krijg er vertrouwen en hoop voor terug. Hierbij 

word ik geholpen door Kerkomroep: de vertrouwde stem van onze predikant en prachtige muziek door onze 

organist. Ik kan mij dan bijna verbeelden in de kerk aanwezig te zijn. De kleine dingen, die het hele bos doen 

groeien - geruisloos - geven mij hoop om vol te houden en te verlangen naar een weer enigszins normaal leven, 

ook al zal dat anders zijn dan wij gewend waren. 

Wij doen het samen, samen met de Eeuwige! 

Astrid Poot 

 

Gemeentepost III 

Palmpasen 

Zaterdag 4 april j.l. liep ik met mijn teckel langs een appartementencomplex. Vanaf de derde etage hing er een 

lang koord met rode, gele en blauwe briefjes eraan. Een meisje van een jaar of 6 riep of ik een briefje wilde 

hebben dan kon ik er één aftrekken. Dit deed ik maar al te graag. Er stonden een vijver, zwaan, zon, wolken en 

een tulp op getekend. Ik was er erg blij mee en bedankte het meisje, dat helemaal straalde. Zij blij en ik blij. Bij 

thuiskomst las ik de Nieuwsbrief van de Kloosterkerk. Dat Palmpasen nu heel anders zou zijn en de kinderen thuis 



misschien een palmpasenstok gingen maken. Mijn gedachten gingen terug naar 33 jaar geleden. Ik lag toen een 

paar maanden in het ziekenhuis. De dagen waren grijs en leken op elkaar maar ineens werden er liederen 

gezongen. Twee meisjes kwamen binnen met voor mij en mijn buurvrouw een palmpasenstok. Wat waren wij blij 

en wat moet het moeilijk voor die kinderen geweest zijn om hun kostbare maaksel weg te geven. Onze dag was 

geheel veranderd en vol blijdschap. Het was Palmpasen! 

Corry Wissink 

 

Gemeentepost IV 

Het is best lastig om als kerkgemeente met elkaar verbonden te blijven in deze tijd. Juist daarom willen we nu 

graag met u delen wat er in verschillende hoeken van de gemeente speelt. Vivian Wildeboer belt met 

gemeenteleden en bespreekt wat hen nu bezighoudt.  Deze keer sprak zij met Anne-Käthe Kröner en Cees van 

Bladeren. 

Verbonden op afstand – Anne-Käthe Kröner 

Mevrouw Kröner kerkt al meer dan 30 jaar in de Kloosterkerk. Corona heeft haar dagelijks leven niet veel 

veranderd. Ze is 81 en hoewel ze nu geen bezoek meer krijgt, is ze verre van eenzaam. Ze heeft vanuit de kerk 

een hechte kring om zich heen, met wie zij via telefoon en whatsapp ervaringen deelt. Zij is voor de Kloosterkerk 

ook contactpersoon voor Mariahoeve, waar zij veel voldoening uit put. Ze belt regelmatig met gemeenteleden, 

waardoor ze betrokken blijft bij hun levens. Door die gesprekken hoort ze ook hoe anderen deze tijd ervaren en 

wat zij doorstaan. Dat geeft haar soms een onbestemd gevoel, omdat er praktisch gezien voor haar weinig is 

veranderd. Ze wordt echter ontroerd door de openheid en het vertrouwen van deze mensen, die haar heel 

dierbaar zijn geworden. En het is iedere keer weer bijzonder dat mensen met zoveel verschillen toch iets 

persoonlijks willen delen. Dat gevoel en die relaties verdiepen zich nu. Helaas is vorige week een dierbare vriend 

en gemeentelid uit haar wijk overleden. Behalve als vriendin vertegenwoordigde zij ook de gemeente bij zijn 

uitvaart. Mevrouw Kröner vond het ondanks de trieste uitvaart heel fijn om weer in de kerk te zijn. Ze voelt zich 

zeer verbonden met de kerk, met het gebouw, met de mensen, en met de gemeente. Dat alles mis je wel bij het 

volgen van de ochtendgebeden via Kerkomroep. Voor Mevrouw Kröner zijn de ochtendgebeden nu zeer 

waardevol. Ze luistert thuis en zo komt de Kloosterkerk ineens heel dicht bij. Het geeft nieuwe invalshoeken en  

 

 

 

sommige teksten, die ze al zo vaak heeft gehoord, komen nu anders binnen en raken dieper. Daar is ze heel 

dankbaar voor. 

Een Vertrouwd Ritme - Cees van Bladeren  

Vijfentwintig jaar geleden leerde Cees via een cantate de Kloosterkerk kennen. Daar vond hij een plek die trouw 

blijft aan tradities, maar die daar ook op een flexibele en intelligente manier mee om weet te gaan. Een mooi 

voorbeeld daarvan zijn de tentoonstellingen en exposities die de Kunstcommissie meerdere keren per jaar 

organiseert. Hij is lid van de Kunstcommissie en vindt het jammer dat die nu niet bij elkaar komt. Cees vertelt met 

veel passie over de verschillende exposities van de afgelopen jaren. De commissie kiest zelden traditionele 

religieuze kunst, maar zoekt juist naar stukken, die een nieuwe invalshoek bieden. Stukken die mensen uitdagen 

er eens op een andere manier naar te kijken. Corona heeft Cees op een andere manier naar Pasen laten kijken. 

De boodschap werd hem duidelijker: “Heb vertrouwen dat het goed komt.” Juist omdat we nu niet weten 

wanneer en hoe het goed zal komen. Ook vindt hij het mooi dat mensen nu verstilling vinden. Dat ze bewuster 

nadenken over de maakbaarheid van het dagelijks leven. Van een heleboel dingen valt de vanzelfsprekendheid nu 

weg. Zo ook van het ritme van de zondag. Het naar de kerk gaan, de sfeer, de gesprekken in de wandelruimte, de 

mensen die erbij horen en waar jij bij hoort. Ook al ken je sommigen alleen van gezicht. Online krijg je dat soort 

dingen toch minder mee. Je zit er minder 'in', volgens Cees. Maar hij waardeert het enorm dat de Kloosterkerk 

wel meteen die stap heeft genomen. Dat de Kloosterkerk het ritme vasthoudt door de ochtendgebeden online uit 

te zenden. Als een metronoom die vertrouwd door blijft tikken. 



Vivian Wildeboer 

 

17 april 2020 

Gemeentepost I 

Een plek gevonden 

Hoe gaat het met mij? En hoe ga ik in deze tijd met mijn geloof om? In de vorige nieuwbrief las ik een oproep om 

dat te delen. Dus schrijf ik dat nu voor u op, omdat het goed voelt om me zo toch onderdeel te voelen van de 

kerk. Het is nu überhaupt moeilijk om je onderdeel te voelen van iets groters dan jezelf, maar ik mis het nu wat 

extra omdat ik nog maar net lid ben van de Kloosterkerk. Daardoor ken ik nog maar weinig mensen binnen de 

gemeente. Ik was nog in transitie vanuit mijn vorige kerk omdat ik me daar al langer niet meer thuis voelde, 

waardoor de contacten daar ook al een stuk minder waren.  

Al met al is het nu lastig om mijn geloof een goede plek te geven en om het te delen met mensen. Hoe fijn de 

ochtendgebeden en andere uitzendingen ook zijn (en dat zijn ze echt!), ze blijven eenzijdig. Het is daarbij alleen 

zenden en ontvangen. Op zich is dat niet anders dan met een normale dienst, maar het kopje koffie erna om na te 

praten en dingen te delen in een gesprek mis ik nu heel erg.  

Hetzelfde heb ik nu met deze nieuwsbrief: zenden en ontvangen zonder dat we elkaar zien of spreken.  Dat neemt 

niet weg dat ik de nieuwsbrief heerlijk vind om te ontvangen en te lezen. Zeker de stukjes van Rienk; dat zijn bijna 

een soort mini-preken, die me opbouwen en de week door helpen. Daarnaast is het leuk de stukjes van de 

nieuwe predikante te lezen en haar zo alvast een beetje te leren kennen. En enkele weken terug stond er ook een 

prachtig gebed in de nieuwsbrief, dat woorden gaf aan een gevoel dat ik zelf niet zo goed kon benoemen.  

Om zelf ook met mijn geloof bezig te zijn en het te verwerken schrijf ik af en toe blogs op 

https://faithfulsojourner.com/. Dat doe ik helaas erg onregelmatig en over veel verschillende dingen die me in 

mijn geloofsleven bezighouden. Momenteel kan ik er gelukkig wat meer tijd en energie in stoppen. Ik schrijf nu 

vooral gebeden en bemoedigingen, hopende dat het mensen helpt die nu door een zware tijd gaan. Maar net als  

 

 

de nieuwsbrief en de ochtendgebeden is dit eenzijdig, alleen ben ik de zender en niet de ontvanger. Ik mis de 

gesprekken. 

Daarom probeer ik nog wel met enkele mensen uit mijn vorige kerk contact te houden. Maar daarbij wordt het 

voor mij steeds duidelijker dat ik op een aantal belangrijke punten heel anders in het geloof sta dan zij. En dat 

verschil wordt steeds groter waardoor die gesprekken steeds moeilijker worden.  

Gelukkig heb ik nu bij de Kloosterkerk wel een plek gevonden waar ik me thuis voel. Waar ik me niet de vreemde 

eend in de bijt voel door mijn – meer intellectuele en onderzoekende – manier van geloof belijden. Een plek waar 

ik mezelf mag zijn, waar ik leuke en stimulerende gesprekken heb en waar ik mij niet hoef te verdedigen. Dat 

waardeer ik enorm en ik kijk uit naar de tijd dat ik het geloof weer met jullie kan delen.  

Vivian Wildeboer 

 

Gemeentepost II 

Terug bij de kern 

Deze onrustige tijden maken dat onze dagen nu heel anders ingevuld worden. Zo ook de zondagen. De zondag 

was voor mij eigenlijk nooit een dag van rust. Van de diensten in de Kloosterkerk kreeg ik altijd zo veel energie en 

inspiratie voor een nieuwe week, dat mijn appartement een paar uur later schoon en opgeruimd was, eten was 

gekookt voor de komende week en de kleren schoon (opgevouwen is een ander verhaal).  



Dat is nu wel anders. De afgelopen weken wist ik niet goed wat ik met mijn geloof moest. Het wankelde niet, 

maar het kreeg geen specifieke invulling; de Bijbel bleef dicht. Met sommige gebeden die ik online las, kon ik niet 

veel. Dan dacht ik vaak: “tja, zeg dat nu maar eens tegen die ondernemer die zijn hoofd nauwelijks boven water 

kan houden”. Ik was vooral erg dankbaar voor de inzet van ons kabinet. De pijn blijft voelbaar en de economische 

verliezen zijn groot, maar de steun is er en het vertrouwen in onze overheid blijkbaar ook. We blijven met z’n 

allen netjes binnen.  

 

Het verplicht binnen blijven heeft wel tot gevolg gehad dat we Pasen niet als gemeenschap konden vieren. Toen 

de Stille Week begon, raakte ik lichtelijk in paniek. Zo’n belangrijke week, en mijn focus is er niet. Maar Pasen is 

niet voor niks het feest van de hoop. De livestream van de Kloosterkerk op Witte Donderdag bracht mij binnen 

dat uur weer terug bij de kern, terwijl ik toch wekenlang mijn geloof niet echt duiding kon geven. Een ongelofelijk 

gevoel! Het lijdensverhaal bracht mij dichter bij iedereen die het nu moeilijk heeft. Het feest van Pasen bracht 

blijdschap en hoop voor de toekomst. We weten niet hoe lang dit nog gaat duren, maar ik kijk uit naar de eerste 

dienst die we weer met z’n allen mogen vieren, en de kop koffie daarna! 

Giulia Olenroot 


