
VEG Leeuwarden heeft alle activiteiten stilgelegd. Geen kerkdiensten en geen gespreksgroepen en 
andere vergaderingen. Veel gaat per mail en telefonisch. Het is allemaal zeer onwerkelijk. Ik breng 
ook nergens een bezoekje maar bel en/of mail wel regelmatig met  (vooral oudere) gemeenteleden. 

 “Het is zoals het is” en ik vind het allemaal wel wat frustrerend voor mezelf maar vooral verdrietig 
voor ouderen en alleenstaanden. Geen bezoek van (klein)kinderen en van familie, geen bezoek van 
“de kerk”. Zondags niet naar de kerk en geen vrouwenbijeenkomsten. Dat zijn voor veel oudere 
mensen naast “geestelijk voedsel”ook sociale bijeenkomsten. 

Er is tamelijk veel intensief email contact met de kerkenraad. 

We hebben ook een oproep gedaan om kaarten en kindertekeningen te sturen naar ouderen en 
alleenstaanden in de gemeente en naar een verzorgingstehuis. Een groep voorgangers in 
Leeuwarden heeft voor de gemeenten de verzorgingstehuizen in kaart gebracht en een verdeling 
gemaakt zodat dit wat gestructureerd is georganiseerd. 

We hebben geen directe open verbinding op internet bij de kerk  maar voor de paaszondag zal ik 
samen  met een organist toch een eredienst houden waar dan alleen een technicus bij zal zijn die 
ervoor zal zorgen dat deze dienst vanaf die zondagsmorgen te beluisteren is via de computer.  

Wel iets aardigs: Woensdag  26 maart heb ik “goede handel gedaan”.  In een naburig dorp is een 
tulpenteler en die kan zijn tulpen maar moeizaam kwijt en verkoopt nu bosjes tulpen bij hem aan 
huis. Daar ben ik heen getogen en heb daar veel bosjes tulpen voor een “habbekrats” gekocht en 
deze heb ik bij alle 80+ gemeenteleden aan huis gebracht. Vanzelfsprekend op gepaste afstand en ik 
ben bij niemand binnen gegaan.  

De website en facebook van de VEG in Leeuwarden probeer ik ook te promoten voor toch nog wat 
meer contact.  

We hopen en bidden op betere tijden.  

Hartelijke groet, 
  
Gooitzen 
 


