
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 

8 mei 2020 
 
Beste mensen, 
 
De meeste mensen zullen – verwacht ik – op de periode waarin we nu leven terugkijken als op een 
lastige periode die voorbijging. Dat ligt anders voor de mensen die hard door het coronavirus worden 
getroffen: degenen die iemand verloren/verliezen, de mensen die niet of slecht herstellen van 
psychische of lichamelijke schade, mensen die hun bedrijf of werk kwijtraakten/kwijtraken. In hun 
leven zal deze periode een grens zijn die het leven opdeelt in een tijd ervoor en erna. 
 
Mensen die onverwacht te maken kregen met iets heel ergs kennen die ervaring dat het leven in 
korte tijd, soms in één ogenblik, radicaal kan veranderen. Ineens staat alles er anders voor. Zoals het 
was zal het nooit meer zijn.  
 
Ook in het kerkelijk jaar zit zo’n breuk: goede vrijdag. We vertrouwden erop dat Hij de wereld redden 
zou, maar het is verschrikkelijk anders gegaan.  
 
De doodsgrens ligt – ook na Pasen – niet achter ons, maar ze loopt dwars door de wereld en door de 
levens van mensen.  Leven vanuit Pasen is leven uit de crisis: `ook ons Paasfeest is niet meer dan een 
glimp van de toekomst, die over ons zal worden geopenbaard. Daarna moeten we verder in het 
geloof dat God ons redden zal door de crisis heen` (F.O. van Gennep in Naam geven wat ik zoek. 
Preken).   
 
Over dat verder gaan gaat het in de kerk tussen Pasen en Pinksteren. Niet met een al te optimistisch 
vooruitgangsgeloof, maar met het van God gegeven vertrouwen dat er leven is aan de overzijde van 
de doodsgrens. Dat dat werkelijkheid mag zijn voor alle mensen die verdriet hebben. 
 
 

 
Dienst komende zondag 
Aanstaande zondag gaat ds. Pieter van 
der Woel – voor. In zijn inleiding op de 
dienst schrijft hij naar aanleiding van de 
lezing uit Johannes 14 (`In het huis van 
Mijn Vader zijn veel woningen`): ` Jezus 
gaat zijn leerlingen vooruit. In deze tijd 
dat Gods kamer hier op aarde ook 
veelal dicht is, wordt het beeld van een 
kamer bij God alleen maar mooier. En 
de onrust op aarde geeft geen rust. ` 
 
 
 

De dienst is rechtsreeks te beluisteren via (ctr-toets ingedrukt houden en klikken linkermuisknop): 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1624/events/event/15378404-202005101000 
 
De dienst is rechtsreeks te beluisteren èn te zien via de Facebookpagina van de Noorderkerk: 
@Kerkdienst online Zaanstreek (login op je Facebookpagina en tik bovenstaande zoekvraag in. Je 
komt dan op de pagina waar de diensten deze weken worden uitgezonden) 

about:blank
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1624/events/event/15378404-202005101000


De dienst is vanaf zondagavond 18.00 uur te beluisteren en te bekijken via onze eigen website: 
http://www.pknwormer.nl 
 
Verder 
De versoepeling van de maatregelen biedt op den duur ook meer mogelijkheden voor de kerkelijke 
gemeente en voor mijn werk als predikant. In onderling overleg (kerkenraad, andere kerkelijke 
gemeentes, predikant) zullen we bekijken wat kan en verantwoord is. Richtinggevend zijn daarbij ook 
de aanbevelingen van de landelijke kerk.  
 
Tot slot, zorg goed voor uzelf en elkaar. Goed weekend en hartelijke groet, 
 
Bart Vijfvinkel 
 
 
Mocht u in deze periode het werk van onze gemeente  willen ondersteunen met een extra gift dan kunt u deze 

overmaken op NL30 RABO 0394.9353.06 ten name van Protestantse Gemeente Wormer 
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