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Toen in het voorjaar van 2020 door het Coronavirus kerkdiensten en veel andere kerkelijke activiteiten niet door 

konden gaan, schreef ds. Bart Vijfvinkel regelmatig een brief/overweging opdat we ons juist ook in die tijd met 

elkaar verbonden wisten. Vanwege de op 18 december jl. afgekondigde lockdown vandaag weer een 

`coronabrief`. Reacties welkom: predikant@pknwormer.nl 

 

23 december 2021 
 
Beste mensen, 
 
`Gisteren was de kerk voor het eerst sinds tijden weer gesloten. Willem van den Berg, onze 
scriba, heeft er een mooie brief over geschreven. De beslissing om de kerk te sluiten is met 
pijn genomen, maar we kwamen als kerkenraad tot de conclusie dat het niet anders kon.  
Afgelopen vrijdag was ik nog in de kerk. Ik kon het niet laten even de lampjes van de   
kerstboom aan te doen. Het is zo jammer, zo zonde dat deze boom bijna voor niets is 
omgehaald en opgetuigd.  
 
Deze woorden schreef ik in mijn `coronabrief` van 21 december 2020, maar ik had ze ook 
vandaag kunnen schrijven. De kerstsamenzang ging niet door, er zullen geen kerkdiensten in 
onze kerk gehouden worden en de kerstboom is gisteren, vier dagen voor Kerstmis, weer 
afgetuigd. Het is niet anders.  
 
Deze nieuwe lockdown is voor veel mensen zwaar. Corona zorgt voor eenzaamheid en 
somberheid. De crisis duurt al zo lang. Komt er ooit nog een moment waarop iedereen goed 
genoeg beschermd is? En dan heb ik het alleen nog maar over het rijke deel van de wereld. 
In arme landen is de vaccinatiegraad nog altijd bedroevend laag. 

  
Ongemakkelijk 
Kerstmis zal dit jaar dus voor de 
tweede keer heel anders zijn dan 
we gewend waren. Toen de 
kerkenraad moest beslissen over 
het al dan niet open blijven van de 
kerk schreef een van de 
kerkenraadsleden: `Helaas weer een 
Kerst met beperkingen, maar in een 
stal geboren worden is nou ook niet 
bepaald gemakkelijk. ` Die zin gaf 

me te denken. Waarom zou het voor de gemeente van Christus makkelijk moeten zijn? Juist 
de gemeente weet van ongemak. Juist zij weet van de herberg waarin geen plaats is. Jezus 
laat zich niet in de eerste plaats vinden in een volle kerk waar `allen tesamen` komen, maar 
laat zich vinden waar het leven ongemakkelijk, verdrietig, moeilijk is.  
 
Het woord is vlees geworden 
Kerstmis is het feest waarop de kerk viert dat God aan ons verschenen is in een mens. De 
evangelist Johannes zegt het zo; `het woord is vlees geworden en heeft onder ons zijn tent 
opgeslagen`. In gewone taal: God deelt ons kwetsbare en vergankelijke bestaan. In dat 
bestaan wil hij met ons meetrekken.  

“...in een stal geboren 

worden is nou ook niet 

bepaald gemakkelijk.”. 
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Online kerkdiensten met Wormerveer 
Met kerst en de zondagen daarna worden wel kerkdiensten 
uitgezonden via kerkdienstgemist.nl (onder `Wormerveer`). 
Het zijn gezamenlijke vieringen van de Protestantse 
Gemeenten Wormer en Wormerveer. Het is fijn dat we weer 
samen kunnen optrekken (nadere informatie over de 
diensten volgt binnenkort). 
 
Ik wens u, zeker in deze `ongemakkelijke` tijd, gezegende kerstdagen. 
 
Vriendelijke groet, 
Bart Vijfvinkel 
 
 
 

 
Middelrijns altaar (begin 15e eeuw) 

 
 
 
 
 
Mocht u 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. Een deel van de gift zal ook gaan naar de diaconie: de dienst 
van de kerk in de wereld. 


