
Belcontacten voor wie daar behoefte aan heeft. 

 

Nu het Corona-virus zo om zich heen grijpt in ons land ziet de wereld er voor een heleboel 

mensen anders uit. Tot voor kort konden we als parochianen samen komen in ons kerkgebouw 

en het parochiecentrum. Dat kan nu allemaal niet. Ook de vieringen in Brugstede en Het 

Anker zijn noodgedwongen stop gezet. Voor veel parochianen op leeftijd of zij die om andere 

redenen nu veel aan huis gekluisterd zijn, is het een eenzame tijd.  

Om vanuit de parochie iets te kunnen  betekenen voor al deze mensen, is er aktie 

ondernomen. 

 

Het Anker en Brugstede 

De mensen die in Het Anker of Brugstede wonen krijgen een brief namens de voorgangers 

van de vieringen die tot nog toe in deze centra verzorgd werden. 

In die brief met bijbehorende telefoonlijst wordt kenbaar gemaakt door wie van de 

voorgangers zij gebeld zullen worden om te horen hoe het met hen gaat. 

Ook zal hen gevraagd worden of zij met enige regelmaat verder gebeld willen worden. 

Alles is namelijk plots zo anders, zo ongewoon en soms zelfs zo moeilijk, dat wij als 

parochiegemeenschap mee willen leven met alle “wel en wee”, dat ieder van ons in de 

komende tijde door moet maken. 

 

Bezoekersgroep parochie 

Als bezoekersgroep van onze parochie hebben we ingehaakt op het initiatief naar de 

Zorgcentra toe. Parochianen die thuis wonen, kunnen, als ze dat op prijs stellen, ook op een 

bellijst gezet worden. 

U moet dan wel eerst contact opnemen met één van de onderstaande personen. 

Anja Holterman     0572-371766 

Gerry Boxebeld     0572-371259 

Marinus van der Vegte  0572-372170 

Nolly Holterman     0572-372592 

 

Op deze manier van “verplicht isolement” is moed verzamelen, blijven hopen en vertrouwen 

in de toekomst, meer dan nodig. 

Schroomt u niet om te bellen, we staan graag voor u klaar met een luisterend oor. 

Samen sterk, het is nu harder nodig dan ooit. 


