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
20 mei 2020
Beste mensen,
Al begrijp ik de coronamaatregelen, ik kreeg toch hoe langer hoe meer moeite met de gesloten
verzorgingshuizen, verpleeghuizen en andere zorginstellingen. Juist zij die door de
coronamaatregelen beschermd moesten worden – de kwetsbaren – werden door die maatregelen
het hardst getroffen. De keuze werd voor hen gemaakt: veiligheid en bescherming boven sociaal en
lichamelijk contact. Het gevolg was dat mensen wekenlang op zichzelf werden teruggeworpen. Ik
moest soms denken aan de man die mij lang geleden vertelde dat hij `ziek werd van eenzaamheid` en
ik bedacht dat dat misschien wel net zo erg is al corona. Dus ik ben heel erg blij voor al degenen die
zo naar bezoek, ontmoeting en contact uitkijken.
Kerkdiensten, spreekuur en huisbezoek.
In juni zijn er voor onze gemeente nog de nog onlinekerkdiensten vanuit de Noorderkerk, maar vanaf
juli hopen we weer voorzichtig te beginnen met kerkdiensten in onze eigen Nieuwe Kerk. Zoals het er
nu naar uitziet diensten met maximaal dertig mensen op anderhalve meter afstand van elkaar zonder
gemeentezang. En na afloop geen koffie en ontmoeting (maar wie weet wat er met mooi weer
mogelijk is. We zullen het nog zien). Op het moment is Daan den Otter druk bezig om het protocol
van de landelijke PKN te vertalen naar een protocol voor onze gemeente.
Stap voor stap worden de maatregelen versoepeld en is er meer mogelijk. Ook ik zal weer langzaam
mijn werk zoals ik dat gewend was oppakken. Om te beginnen wil ik – buiten mijn vakanties – weer
iedere dinsdag van 12.00-13.30 uur `spreekuur` houden in de kerk. Daar kunnen we elkaar – met
inachtneming van de minimale anderhalve meter afstand – ontmoeten. Ook zal ik na maandag a.s. –
weer voorzichtig beginnen met het afspreken van bezoeken. Omdat mijn werk verandert zal de
frequentie van de brieven afnemen naar twee per week.
Kerkdienst Hemelvaartsdag
Morgenochtend om 10.00 uur gaat ds. Cornelis Visser uit Westzaan weer voor in de Noorderkerk.
Aan deze dienst wordt medewerking verleend door de cantorij van de Protestantse Gemeente
Oostzaan o.l.v. Koos Lith.
U kunt de dienst beluisteren via:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1624/events/event/15586703-202005211000
U kunt de dienst beluisteren èn 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)
Vanaf morgenavond 18.00 uur is deze dienst ook te beluisteren en te zien via onze eigen website:
http://www.pknwormer.nl

Puzzeltocht
De Protestantse Gemeente Zaandam organiseert ieder jaar voor
Hemelvaartsdag een fietspuzzeltocht. Omdat deze dit jaar niet
door kan gaan hebben de organisatoren een online quiz
voorbereid, die na de dienst zal starten en waar u vanuit uw
huiskamer aan mee kunt doen. Ook de gemeenteleden uit
Westzaan, Oostzaan en Wormer wordt gevraagd om mee te doen:
`Wil je meedoen? Ga dan op donderdag 21 mei, na de
kerkdienst naar de Facebookpagina van Protestantse
Gemeente Zaandam, hier zullen we live gaan en de quiz
starten. Heb je nu geen Facebook, of wil je je gewoon
alvast aanmelden, stuur dan een mail naar evaannewill@telfort.nl, dan zorgen wij dat je de
benodigde informatie ontvangt, zodat je mee kunt quizzen.`
Hoe: Quiz vanaf de Facebookpagina van de Protestantse Gemeente Zaandam
Wat: Online puzzeltocht
Waar: Vanuit eigen huis
Wanneer: Donderdag 21 mei direct na de kerkdienst, ca. 11.00 uur
Een mail van een warenhuis
Twee jaar terug was ik met mijn zoon in Milaan en bezochten we de Italiaanse Bijenkorf: het luxe
warenhuis Rinascente aan Piazza Duomo. Zondag kondigde Rinascente in een `persoonlijke` mail aan
dat ze de volgende dag weer open zou gaan. Blijkbaar heb ik destijds mijn mailadres achtergelaten.
Ik citeer uit die mail:
Beste Bart
Ik hoop dat jij en jouw geliefden gezond zijn. Het is een moeilijke periode geweest: onze
normale manier van leven zagen we bedreigd door onzekerheid…. Voor het eerst sinds de
wereldoorlog moest ze haar deuren sluiten… Het verlies van fysiek contact met onze klanten
was voor ons een shock.
We hebben geprobeerd verbonden te blijven en u op de hoogte te houden via onze
communicatiekanalen… we hebben lang op dit moment gewacht, met de oprechte hoop en
de absolute zekerheid dat we snel bij u en u bij ons zouden zijn. Nooit heeft de naam van ons
bedrijf onze gevoelens en onze wens om terug te komen meer weerspiegeld dan vandaag.
Rinascente: opnieuw geboren worden. Echt zinvol nu meer dan ooit.
(opmerking: Rinascente betekent ook iets als `wedergeboorte`)
Ze hebben daar vakmensen op de marketingafdeling zitten! Mensen die je in je gevoel willen raken
door je je persoonlijk aan te spreken (`ik hoop dat je gezond bent, onzekerheid, voor het eerst sinds
de wereldoorlog, verlies aan contact was een shock`) en die aan willen sluiten bij je behoefte tot
zingeving (`opnieuw geboren worden, echt zinvol meer dan ooit`).
Vooral de laatste zin raakt mij omdat ze qua taal wel erg dicht komt bij onze kerkelijke `business`:
opnieuw geboren worden en zinvol leven. Het warenhuis wil opstaan uit haar comateuze bestaan
van de afgelopen twee maanden en met haar rijke aanbod zin geven aan het leven in tijden van
corona. Wie wil dat niet: opstaan uit de crisis en zinvol leven?

Dakterras warenhuis Rinascente met uitzicht op de Dom van Milaan.

De marketingafdeling van Rinascente haakt aan bij dat gevoel en zegt: wij willen opnieuw beginnen
en dat is zinvoller dan ooit. De heropening van dit warenhuis lijkt mij zeker zinvol, al is het alleen
maar voor de mensen die er hun geld verdienen.
Heb ik hier dan niets kritisch te melden? Natuurlijk wel. Alle luxeartikelen die in Rinascente verkocht
worden zijn onbetaalbaar voor de – vaak zwarte – portier van het warenhuis die na afloop van een
dag werken terugreist naar zijn flatje in een troosteloze arme buitenwijk. Veel van de kleding die er
verkocht wordt is ongetwijfeld in elkaar genaaid door zwaar onderbetaalde kinderen in
ontwikkelingslanden….
`Als iemand niet opnieuw geboren wordt kan hij het koninkrijk van God niet zien` (Jezus in gesprek
met Nicodemus, Evangelie naar Johannes hoofdstuk 3 vers 3). Letterlijk staat er `als iemand niet van
boven geboren wordt`. Jezus heeft het over een begin dat wel wat radicaler is dan de heropening van
een mooi warenhuis en over een zin die dieper gaat dan de zin die je krijgt door de aanschaf van een
paar mooie schoenen of van een stuk pure chocola (om me even tot mijn eigen voorkeuren te
beperken). Om dat Koninkrijk van God te kunnen zien is er iets anders nodig. Geboorte `van boven`,
binnen en buiten de kerk geraakt worden door de Geest, echt opnieuw beginnen. God geve ons die
`geboorte van boven`.
Tot slot: in juli gaat – zoals gezegd - onze kerk op zondagmorgen weer voorzichtig open. U hoort er
nog meer over. Om het met de woorden van `Rinascente` te zeggen: we hebben lang op dit moment
gewacht, met de oprechte hoop en de absolute zekerheid dat we snel bij u en u bij ons zouden zijn…
Echt zinvol nu meer dan ooit.
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

