
 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 

 

3 april 2020 

Beste mensen, 

Vandaag kreeg ik het Nieuwe Kerkblad in handen. Wat ziet het er weer mooi 

uit en wat is het fijn om te lezen. Het voorjaar op de cover, een mooi 

interview met leuke foto’s, gedachten over Pasen en Pinksteren en de 

aankondiging van veel dat vanwege de Coronacrisis niet doorgaat.   

Mijn vorige brief schreef ik voor de persconferentie waarin werd meegedeeld 

dat de beperkende maatregelen nog minstens tot eind april zullen duren. Hoe 

verstandig en goed ook, het was voor  veel mensen een domper. Laten we 

hopen dat de maatregelen effect sorteren.  

 

De impact van de crisis, dichterbij en verder weg, dringt steeds meer door: het grote aantal 

slachtoffers wereldwijd, de situatie in sloppenwijken en vluchtelingenkampen, de eenzaamheid van 

mensen, de uitvaarten waar maar een paar mensen kunnen komen, het gebrek aan contacten voor 

langere tijd, de zorgen... Ach, u weet het allemaal wel, en misschien probeerde u juist even de zinnen 

te verzetten om u leven niet geheel te laten bepalen door Corona. 

 

Prediker 

Over zin gesproken: ik heb de indruk dat de zinvragen, 

de vragen naar wat waardevol en betekenisvol is, juist in 

deze dagen veel gesteld worden.  

Wat is voor jou belangrijk, wat geeft jouw leven 

betekenis? Het zal wel niet toevallig zijn dat Ilse de Lange 

in de laatste uitzending van `De wereld draait door` het 

lied `Turn, turn, turn` van de Byrds zong en dat 

presentator Leo Blokhuis er de maandag daarna over 

schreef in dagblad Trouw. De tekst komt uit het 

bijbelboek Prediker. Alles heeft zijn tijd. Het 

relativerende van Prediker spreekt Blokhuis aan  – zeker 

in vorm van het lied van de Byrds: 

“De tekst van Turn! Turn! Turn! draait voor mij ook om 

overgave, maar dan in de zin van je neerleggen bij de 

situatie zoals die nu eenmaal is. Wij denken vaak dat 

alles wel te regelen en te fiksen is. Maar nu hebben we 

met iets te maken waarbij dat niet het geval is. We 

worden nu even heel hard op 'halt' gezet en zitten ook 

Voor alles is er een vastgestelde tijd, 

en er is een tijd voor elk voornemen 

onder de hemel. 

Er is een tijd om geboren te worden 

en een tijd om te sterven; 

een tijd om te planten 

en een tijd om het geplante uit te 

trekken; 

een tijd om te doden 

en een tijd om te genezen, 

een tijd om af te breken 

en een tijd om op te bouwen; 

een tijd om te huilen 

en een tijd om te lachen, 
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nog eens allemaal in hetzelfde schuitje. Ik vind de huidige situatie heel aangrijpend, maar 

tegelijkertijd vind ik het geruststellend dat we blijkbaar toch niet alles zelf in de hand hebben… Als ik 

zelf hardop zou zeggen: 'Er is een tijd om te lachen en een tijd om te huilen', dan klinkt dat al gauw 

pathetisch. Mensen vragen zich dan al snel af of het wel goed met je gaat. Als je het The Byrds hoort 

zingen is het een heel ander verhaal. Je kunt je moeilijke momenten hebben, maar een kleine vier 

minuten doorbrengen met een mooi liedje helpt. Je huilt even en denkt: 'En nu weer door!'" 

In een foto van een boekje bij een cd van de Byrds – mij gestuurd door Willem van der Berg staat dat 

`Turn, Turn` een lied is van “stoïcijnse wijsheid, een gebed om redelijkheid en evenwicht in een 

wereld die uit haar baan is geraakt.”   

Wat Blokhuis in deze tijd helpt, zal niet iedereen helpen. Vragen als  `wat geeft je leven betekenis, 

wat is waardevol, wat helpt je? ` worden in verschillende situaties en door verschillende mensen 

anders beantwoord. Ieder mens is anders en wat je gisteren tot steun was is dat vandaag misschien 

niet meer. Maar soms is het er onverwacht in een woord, een gedachte, een gebaar, dat je goed 

doet. Even gewoon als bijzonder. 

Paaswensen/paasgedachten delen 

Zondag is het Palmzondag en begint de Goede Week. Het lijkt mij mooi om  als gemeente 

Paaswensen en Paasgedachten uit te wisselen. Als u dat wilt kunt u ze mij sturen: per gewone post, 

per email, gewoon opgeschreven, als geluidsbestand of videobestand (mijn gegevens vindt u 

onderaan deze brief). Ik zal ze dan samenbrengen in één document en/of filmpje. Geef aan of uw 

naam genoemd mag worden of niet (Dit bestandje zal niet gedeeld worden met anderen dan 

gemeenteleden en ook niet op de website komen).  

Diensten rond Pasen 

We kunnen dit jaar helaas niet samenkomen op Palmzondag en op het Paasfeest. De voorganger van 

aanstaande zondag – Petra Vossegat - is zo goed geweest om speciaal voor onze gemeente bij haar 

thuis een kerkdienst op te nemen die u via Youtube kunt beluisteren (linkje naar deze dienst is 

toegestuurd). 

Voor verder in de Goede Week en Paasmorgen zijn drie filmpjes/alternatieve vieringen in de maak 

(Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paasmorgen). Ik schrijf er volgende keer meer over. 

Voor nu, heel veel sterkte  en alle goeds, 

Bart Vijfvinkel. 
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