
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 

6 mei 2020 
 
Beste mensen, 
 
Hopelijk heeft u een goede Bevrijdingsdag gehad, al was die door de coronamaatregelen zo anders 
dan andere jaren.  
 

De krant besteedt vandaag veel aandacht aan 
Bevrijdingsdag en aan de herdenking eergisteren met 
de twee toespraken van schrijver Arnon Grunberg en 
van koning Willem Alexander. Laatstgenoemde zei 
onder andere: `Medemensen, medeburgers in nood, 
voelden zich in de steek gelaten, onvoldoende 
gehoord, onvoldoende gesteund, al was het maar 
met woorden. Ook vanuit Londen, ook door mijn 
overgrootmoeder. ` Het is iets dat Willem Alexander 
niet loslaat. Pijnlijk, de blinde vlek voor wat de 
Joodse bevolking is aangedaan. 
 

Na de oorlog woonde mijn moeder bij haar stief-grootouders in Watergraafsmeer (haar ouders 
waren teruggekeerd naar Indië). Die grootouders hadden een manufacturenwinkel waar ze ook 
zorgvuldig gesteven en gestreken tafellinnen verkochten. Soms kwamen er Joden in de winkel die 
voor de sabbat op zoek waren naar een mooi tafelkleed. Ze keurden de waar door het – tot grote 
ergernis van mijn overgrootmoeder - in hun handen te nemen en te kreuken.  Als het niet tot een 
koop kwam moest het hele wassen en stijven van voren af aan beginnen om het weer te kunnen 
verkopen. Vervelend zou je denken, risico van het vak. Maar Joden moesten zoiets blijkbaar niet 
doen. Voor mijn stief- overgrootouders was het in ieder geval een reden om een hekel aan Joden te 
hebben en te houden, ook nadat meer dan 100.000 Nederlandse Joden in de oorlog  vermoord en 
door uitputting om het leven waren gekomen.  
 
Hoe het mogelijk was dat mijn stief-overgrootouders zo dachten is iets dat mij – om het met Willem 
Alexander te zeggen – niet loslaat, temeer niet omdat die grootouders stevig gereformeerd waren. 
Dachten ze zo negatief over Joden omdat ze geleerd hadden dat de Joden Christus hadden vermoord 
en omdat de Joden Jezus niet als messias erkennen? Het zou heel goed kunnen. Veel theologie was 
en is ronduit anti-Joods. Sommige zaken moeten je, ook als kerk, niet loslaten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
    (vervolg volgende pagina) 
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Bevrijdingsdag 
 
Gisteren was het bevrijdingsdag. Emmy en ik waren in de 
Achterhoek op bezoek bij Emmy’s broer en schoonzus en bij 
mijn ouders. Op het centrale plein in Groenlo geen volle 
terrassen, geen muziek, geen dansende en feestvierende 
mensen. Wel kuierende mensen genietend van de zon op de 
stadswal (bekend vanwege het `Belegh van Grol` in 1627) en 
veel vlaggen in de straten. 
 
Ook bij mijn ouders zaten we in de tuin. Het afstand houden is 
nog geen tweede natuur geworden terwijl het waarschijnlijk 
nog wel even nodig is. Mijn vader vertelde van de Canadezen 
die gehuisvest waren in de touwfabriek achter hun huis en van 
de uit vliegtuigen gedropte blikken met `kaakjes`, mijn moeder 
vertelde over de bevrijding in Indië en de jaren na de oorlog bij 
haar grootouders. 

 
Tot slot, 
Vanavond is er weer een persconferentie en worden naar verwachting een aantal maatregelen 
versoepeld. Ik hoop dat dat wat lucht zal geven aan degenen die geen of nauwelijks bezoek 
ontvangen en aan diegenen die economisch zo hard getroffen worden.  
 
Wanneer de verzorgingshuizen weer opengaan, hoe de `anderhalve-meter-samenleving` eruit gaat 
zien, wanneer we weer kunnen samenkomen, wanneer ik gewoon weer bezoeken kan afleggen…? 
Het is allemaal nog afwachten. 
 
Buiten schijnt de zon.  
Het tijdschrift `Petrus` is gekomen met een 
speciale editie `Gebeden in een tijd van 
Corona`. Het wordt als bijlage 
meegestuurd.  Er staat onder andere het 
hiernaast afgebeelde gebed in. 

 

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 

 
De Wering 44 – 1511 HG  Oostzaan 06-19685110/ 075 6845338 predikant@pknwormer.nl 

God, 
geef me rust en vertrouwen, 
opdat ik me niet mee laat slepen 
door angst en paniek. 
Geef me wijsheid, 
opdat ik het goede doe 
en het dwaze laat. 
En geef me liefde, 
opdat ik oog en oor heb voor mijn 
medemens 
en bereid ben te helpen waar nodig. 
 
(t: Irene van der Meulen) 
 


