
Geloofsgesprek: Welke invloed had het coronavirus op uw geloof? 

Juist dit jaar willen we graag een geloofsgesprek houden en wel over wat het coronavirus deed met 
uw geloof.  
Hoe willen we het geloofsgesprek houden?  
We kunnen niet bij elkaar komen, daarom kunt u uw antwoorden op de vragen aan Jan mailen of via 
de telefoon beantwoorden. En heeft u liever een bezoek, dan geeft u dat aan ons door en dan 
bespreken we de vragen bij u thuis.  
Zo kunnen we alle reacties van gemeenteleden die hieraan willen meedoen, verwerken, daarover 
verslag doen en in de augustusmaand een kerkdienst houden.  

U kunt alvast de bijdrage van 5 classispredikanten van de PKN bekijken, want die is speciaal 
geschreven voor deze tijd, het is getiteld: Psalmen in coronatijd: 
https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/classispredikanten-organiseren-geloofsgesprek-over-
coronacrisis 

We hopen van harte dat u mee wilt doen. 
De werkgroep geloofsgesprek,  
Francijn en Piet van Eersel, tel 273645 
Brenda Kerkdijk, tel 272855  
Riny Visser, tel 274018 
Jan de Gruijter, tel 274108, email: aenjdegruijter@ziggo.nl 
 
 

 
Het geloof mag soms een puzzel lijken, die moeilijk in elkaar te passen valt, maar met geduld, gebed  
en hulp van elkaar lossen we de puzzel op! 
 
De vragen 
 
Geloofsgesprek 2021 
Boekje: Als het leven kantelt: Psalmen in coronatijd 
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https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/classispredikanten-organiseren-geloofsgesprek-over-
coronacrisis 
Onderwerp: Welke in vloed had het coronavirus op uw  geloof?  

1. Het coronavirus heeft veel schade berokkend aan mens en maatschappij. In hoeverre heeft 
u schade ondervonden van het virus?  

2. Welke contacten waren er met de kerk of leden van de kerk? Luisterde of keek je naar 
kerkdiensten?  

3. Hoe waren die contacten? 
4. Was het geloof een steun voor u in deze tijd? 

 a.   Zo nee: Door wat voor actie had u dat misschien wel gekregen?  
 b.  Zo ja: Wat heb je gemist?  

5. Welke betekenis hadden de kerkdiensten in deze bedreigende coronatijd voor u? (Wat miste 
u aan deze kerkdiensten?) 

6. Heb je het boekje Als het leven kantelt bekeken? Welke psalm spreekt u dan aan en wat 
spreekt u dan in die psalm aan? 

 


