
Zolang door het Coronavirus kerkdiensten en andere kerkelijke activiteiten niet doorgaan en er geen 

huisbezoeken worden afgelegd schrijft ds. Bart Vijfvinkel driemaal per week een brief/overweging 

opdat we ons juist ook in deze tijd met elkaar verbonden weten. Reacties welkom: 

predikant@pknwormer.nl 

 

17 maart 2020 

Beste mensen, 

Het is een vreemde tijd. In korte tijd is Nederland in de ban geraakt van het Coronavirus en het ziet 

er niet naar uit dat we er snel van bevrijd zijn. Met verregaande maatregelen wordt geprobeerd het 

virus in toom te houden zodat de gezondheidszorg niet overbelast raakt en de mensen voor wie het 

nodig is geholpen kunnen worden. 

De maatregelen treffen ook onze kerkgemeenschap. Kerkdiensten, activiteiten, pastorale bezoeken 

gaan niet door. We zijn als gemeenteleden met elkaar verbonden, maar dat contact zal vooral 

telefonisch en per mail plaatshebben en in de vorm van praktische hulp als boodschappen 

meebrengen voor iemand die zelf (beter) niet naar de winkel kan gaan. 

De zondagse kerkdienst  maakt plaats voor eigen gebed en bezinning of het meevieren van 

kerkdiensten op de televisie. We missen het koffiedrinken na afloop - altijd een geanimeerd 

samenzijn waarin we met elkaars wel en wee meeleven en uitwisselen wat ons bezighoudt – en het 

onderlinge bezoek. Ons leven als gemeente van Christus krijgt deze dagen anders vorm dan we 

gewend zijn. 

De Corona-uitbraak in Nederland heeft plaats in de veertigdagentijd, de voorbereidingstijd op het 

Paasfeest. Vanouds is dat een tijd van bezinning op de weg die je gaat met God, de ander en jezelf. 

Het gewone leven met haar vanzelfsprekendheden wordt doorbroken. Sommigen drinken in deze tijd 

bijvoorbeeld geen alcohol, eten geen koeken gebak  of beperken de tijd op sociale media. Maar nu is 

het plotseling dat vreemde virus waardoor veel  niet meer vanzelfsprekend is: gezondheid, naar je 

werk gaan, bezoek krijgen en op bezoek gaan, plannen die je gemaakt hebt of die je wilde maken, 

naar de kerk gaan, de koffieochtend, het vieren van je verjaardag.  

We worden ontregeld en teruggeworpen op onszelf: kwetsbare en sterfelijke mensen die er met 

elkaar – alleen lukt het niet – het beste van moeten maken. Ongemerkt blijk ik deze dagen 

bijvoorbeeld veel meer verbonden met de mensen in de straat dan ik dacht. Glimlachend houden we 

anderhalve meter afstand van elkaar al zijn we elkaar nooit zo na geweest. Op een vreemde manier 

brengt dat Coronavirus ons wat veel mensen doorgaans in de veertigdagentijd zoeken. 

Maar dat is een neveneffect. Het virus is ernstig en het dodental wereldwijd is hoog. Hopelijk werken 

de maatregelen goed. En ondertussen `een beetje op elkaar letten` (Rutte), verbonden blijven met 

elkaar, waar het kan elkaar helpen en bidden tot die Ene: Ik zal er zijn, ik ben met jou. 

Vriendelijke  groet, 

Bart Vijfvinkel                                                                                       
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