
 
 

             

Beste ondernemers,  

Misschien zijn de kerken van Wassenaar de laatste van wie je als ondernemer verwacht een hart 

onder de riem gestoken te krijgen. 

Toch willen we dat doen, ook onder onze leden zijn mensen die hun dagelijks brood verdienen in de 

detailhandel, de horeca, als zzp’er, in de evenementenbranche en op zoveel andere plekken, die nu 

wederom getroffen worden door een lockdown.  

Het is erg zuur en een hard gelag om te hopen op een mooie, drukke decembermaand, een 

gelegenheid om iets van de gemiste kansen van de vorige keer in te halen, en vlak voor de laatste 

belangrijke week te zien dat het je door de vingers glipt.  

Terwijl de zorgen over de doorlopende kosten en verplichtingen als een bijkans onneembare berg 

opdoemen. 

Alle inzet, creativiteit, doorzettingsvermogen, het niet willen opgeven van de droom waar je aan 

begonnen bent, het is om moedeloos van te worden, naast de grote onzekerheid die het nog erger 

maakt.  

Het kerstfeest vieren zoals we zouden willen gaat niet en dat maakt deze dagen extra donker. In 

onze kerken vertellen we met kerst het aloude verhaal over Jezus die geboren wordt in een stal. Wat 

dit verhaal betekent is niet voor iedereen hetzelfde. Misschien gaat u nog naar de kerk, misschien 

niet. Dat doet er ook even niet toe. We willen u vooral laten weten dat we met u meeleven; op onze 

manier aan u denken en ook voor u bidden. Ook al realiseren we ons dat uw problemen daardoor 

niet direct zullen verdwijnen.  

We weten niet wat de komende tijd gaat brengen. We hopen dat u de moed niet verliest. Als u 

behoefte heeft om in alle rust met een van ons te spreken, dan zijn we daarvoor beschikbaar. 

Schroom niet om ons daarover aan te spreken of te mailen.  

Het zijn barre tijden voor velen. Toch wensen we u ondanks alle zorgen gezegende Kerstdagen, een 

goede jaarwisseling en een, in alle opzichten, voorspoedig 2022. 

 

Met vriendelijke groet, 

namens de Raad van Kerken Wassenaar,  

Rochus Franken, pastoor parochie H. Augustinus,     rochusfranken@outlook.com 

Tom Mikkers, predikant Vrijzinnigen NPB Wassenaar    predikant@vrijzinniginwassenaar.nl 

Willem Tukker, voorganger Buurtkerk Wassenaar    wbtukker@gmail.com 

Esther de Paauw, predikant Protestantse Gemeente Wassenaar vrouwdepaauw@gmail.com  

Jilles de Klerk, predikant Protestantse Gemeente Wassenaar    jmdeklerk@pkn-wassenaar.nl  

  


