
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 

18 mei 2020 
 
Beste mensen, 
 
Op Bevrijdingsdag is een einde gekomen aan het 
initiatief `Klokken van Hoop` van de landelijke 
Raad van Kerken. Vanaf het begin van de 
coronacrisis werden iedere woensdagavond van 
19.00-19.15 uur kerkklokken geluid als teken van 
hoop en troost  
 

Als teken van hoop en troost voor alle 
mensen dat we samen denken aan en 
bidden voor al die mensen die ziek zijn of 
alleen thuis zitten en dat we ons in 
solidariteit met elkaar verbonden voelen. 
Als signaal dat we samen respect hebben 
voor al die hulpverleners die zich dag aan 
dag inzetten voor de gezondheid van 
medemensen.  

 
In de eerste hoopvolle tekens, zoals de opening 
van de scholen begin deze maand, zagen de 
initiatiefnemers het begin van een nieuwe fase en 
daarom werd besloten voor nu `klokken van 
hoop` de beëindigen. 
 
Dank aan Bert, Daan en Wick voor het luiden van 
de klokken iedere woensdagavond!  
 
Van mij had de actie nog wel even door mogen 
gaan. We kunnen wel wat hulp gebruiken bij het 
`hopen` want (in willekeurige volgorde): 
 
- de verpleeghuizen en zorginstellingen zitten nog 
op slot 
- tal van bedrijven en winkels staan op de rand 
van een faillissement of zijn al failliet 
- in de ziekenhuizen is de situatie zeker nog niet 
genormaliseerd 
- de hele situatie en de onzekerheid hebben hun 
weerslag op de geestelijke gezondheid van 
mensen 
- wereldwijd zijn de gevolgen van het coronavirus 
niet te overzien. Hier en daar zijn deze rampzalig. 
 
Om eerlijk te zijn was het het College van Kerkrentmeesters en mij ontgaan dat `klokken van hoop` 
op Bevrijdingsdag ophield en zijn we er tot en met afgelopen woensdag gewoon mee doorgegaan. 
Niet uit automatisme maar omdat we niet willen dat mensen de hoop verliezen. Paulus mag van 

Iemand die zo vrij is om het met Paulus 

oneens te zijn is zangeres en schrijfster 

Liselore Gerritsen. Zij heeft de hoop het 

hoogst en noemt wat Paulus zegt noemt 

ze `een goddelijke drukfout’. Wat vindt u 

ervan? 

Geloof, hoop en liefde 
En de meeste van deze is de hoop 
Je moet het als een goddelijke drukfout 
lezen 
Dat de liefde de meeste zou heten. 
 
Geloof, hoop en liefde 
En de meeste van deze is de hoop. (2x) 
Omdat de hoop altijd weer z'n weggetje 
vindt 
Naar het punt daar waar de liefde 
begint. 
 
Geloof, hoop en liefde 
En de meeste van deze is de hoop (2x) 
't Is waar hoe je liefde vast te houden 
Moet je wel geloven, moet je 
vertrouwen. 
 
Maar ze komt pas dan in je leven 
Als je de hoop niet op hebt gegeven 
En zeg nou zelf dat hoop doet leven 
Dat is toch niet voor niets geschreven. 
 
Geloof, hoop en liefde 
En de meeste van deze is toch de… 
Hoop op geloof in de liefde (8x). 
 

Om te luisteren klik hier 

Bron: Niek Schumann. Dat ding met 

veertjes. Hopen door alle kwaad heen 

 

about:blank
https://www.youtube.com/watch?v=7m7nCZO0cKM


geloof, hoop en liefde de liefde het hoogst hebben, maar hij noemt ze niet voor niets alle drie. Die 
klokken hielpen mij wel een beetje (als ze op woensdagavond ook  hier in Oostzaan klonken deed mij 
dat goed en was ik als vanzelf ook verbonden met Wormer en al die andere plaatsen waar geluid 
werd). 
 
Maar het is waar: we zijn een nieuwe fase ingegaan. De scholen zijn weer open, de maatregelen zijn 
versoepeld en binnenkort kunnen we ook als kerkelijke gemeente – zij het met heel veel beperkingen 
– samenkomen. Dat we mogen volhouden en – met of zonder klokken –  mogen blijven hopen. 
 
 
Vriendelijke  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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