
         
  

Wageningen 30 juni 2020 

 

Beste mede gemeenteleden van de wijkgemeente Lukas,  

 

De afgelopen maanden ontving u iedere dinsdagavond deze pastorale 

brief. Inmiddels is een en ander veranderd. We kunnen elkaar weer 

opzoeken en ook de mogelijkheden voor samenkomen in de kerk worden bekeken. Vraag: zijn we 

aan deze nieuwe situatie van omgaan met elkaar gewend? Nou, niet echt. Maar we gaan wel 

verder. We richten ons op wat verantwoord is voor een goede en gezonde toekomst. Een 

natuurlijk moment om met deze tijdelijke brief te stoppen. Een wekelijkse bemoediging die we 

graag voor u samenstelden! 

Wel gaat het bemoedigen door, want we weten elkaar te vinden, dat was in de afgelopen periode 

goed te merken. We helpen en ondersteunen elkaar op vele manieren. Mensen zowel binnen als 

buiten de kerk. Maar die kerk, ons geloof in God, is wel de basis van waaruit wij doen en laten. 

Paulus draagt in zijn brieven uit dat we allemaal welkom zijn bij Christus, bij de kerk. Het volgen 

van de regels daarin is een richtsnoer, maar in essentie gaat het om het uitdragen dat Jezus er 

is voor ons allemaal. En dat wij van daaruit goed kunnen doen voor allemaal. We hebben veel te 

geven: 

 

 

Zo mogen we er zijn voor elkaar. Ben je goed voor de ander, dan ben je ook goed voor jezelf. 

Wees blij voor de ander, want blijdschap mag je delen. Het leert ons elkaar te aanvaarden zoals 

we zijn. Laten we vriendelijk en hulpvaardig met elkaar omgaan. Zoals Hij het ons heeft geleerd, 

leven vanuit liefde. 

Hier onder volgen twee prachtige liederen waar we ons gesteund door mogen weten. 



Lied 993  

Samen op de aarde, 

dat beloofde land, 

God zal ons bewaren, 

want Hij houdt in stand 

 

wat Hij heeft geschapen 

met zijn hand, zijn woord. 

Hij zal niet verlaten 

wat Hem toebehoort. 

 

Kerk en wereld samen, 

vasteland en zee, 

worden ja en amen, 

ja uit ja en nee. 

 

Lied 992 

Wat vraagt de Heer nog meer van ons 

dan dat wij recht doen en trouw zijn 

en wandelen op zijn weg? 

 

Wat vraagt de aarde meer van ons 

dan dat wij dienen en hoeden 

als mensen naar Gods beeld? 

 

Wat vragen mensen meer van ons  

dan dat wij breken en delen 

als ons is voorgedaan? 

 

Het is de Geest die ons beweegt 

dat wij Gods wil doen en omzien 

naar alles wat er leeft. 

 

    

 

Tot slot  

Dit  is de laatste,  ‘pastorale brief’ van wijkgemeente Lukas in Wageningen,  hij is voor jezelf, ter 

inspiratie en bemoediging. Of om rond te delen aan mensen om je heen. Print hem uit en stop hem 

in de brievenbus bij iemand waarvan je denkt: die vindt dit wellicht fijn. Of stuur hem door per 

mail.  

 

 

Wij wensen u allen een goede zomer thuis, in binnen- of buitenland.  

Koffers pakken en op pad, of juist herinneringen ophalen van 

vorige vakanties.  

 

    

Hartelijke groet namens wijkgemeente Lukas  


