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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 verschijnt er weer af en toe 

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

3 januari 2022 
 
Beste mensen, 
 

Hopelijk bent u het nieuwe jaar goed begonnen. 
Kerkelijk hebben we het oude jaar afgesloten met 
de gezamenlijke dienst met Wormerveer op 
oudejaarsavond. Ik hoop dat iets van de bijzondere 
sfeer in de kerk bij u thuis is overgekomen. Een 
paar mensen die liturgie vieren, de duisternis 
buiten, af en toe het geknal van vuurwerk in de 
verte, het kleine koor … het riep bij mij de 
herinnering op aan vieringen zoals ik die een enkel 
keer in  kloosters heb meegemaakt. Zoals in 
kloosters dag in dag uit gebeurt, droegen we ons 
leven en de wereld op aan God die hemel en aarde 
gemaakt heeft en die ons niet loslaat. 
 

 
Overlijden 
Op oudejaarsdag ben ik nog bij hem aan geweest. Ons gemeentelid Jan Klaver was na een 
ziekenhuisopname opgenomen in verpleeghuis Oostergouw. Hij had veel pijn aan zijn been 
dat nauwelijks nog doorbloed werd. Vanmorgen kreeg ik van Marion Zijlstra bericht dat Jan 
zondagavond 2 januari is overleden. Jan zei dat hij hoopte dat er voor hem bij God een 
plaatsje was. Ik hoop dat hij in dat vertrouwen is heengegaan.  
 
Desmond Tutu en Ubuntu 
Op tweede kerstdag, het zal niemand ontgaan zijn, overleed strijder tegen apartheid en 
mensenrechtenactivist bisschop Desmond Tutu. Een bijzondere man die zijn leven wijdde 
aan de strijd voor gerechtigheid en vrede en daarbij nooit schroomde om aan de kaak te 

stellen wat niet deugde. Na de val van het apartheidsregime in Zuid-Afrika was Tutu 
voorzitter van de Waarheids- en verzoeningscommissie. Slachtoffers en daders van de 
misdaden en grove mensenrechtenschendingen begaan onder het apartheidsregime deden 
hun verhaal. Niets werd toegedekt. Daders kregen amnestie in ruil voor de waarheid. 
Slachtoffers kregen hun waardigheid terug. 
 
 

Zangers oudejaarsavond: Marilyn Acker, Hans Pronk, 
Jinke Akkerman, Marieken Pronk en Ella Perfors. 

"Ik ben omdat wij zijn" 
Wijsheid uit de Ubuntu-filosofie. Een mens kan alleen waarlijk mens zijn in gemeenschap met anderen 
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De Waarheids- en verzoeningscommissie sloot in haar werk aan bij de Zuid-Afrikaanse 
Ubuntu-filosofie. Deze filosofie was naast het christelijk geloof voor Tutu een bron waaruit 
hij putte. Hij omschreef die filosofie ooit zo: Iemand met ubuntu staat open voor en is 
toegankelijk voor anderen, wijdt zich aan anderen, voelt zich niet bedreigd door het kunnen 
van anderen omdat hij of zij genoeg zelfvertrouwen put uit de wetenschap dat hij of zij 
onderdeel is van een groter geheel en krimpt ineen wanneer anderen worden vernederd of 
wanneer anderen worden gemarteld of onderdrukt.  
 
De mens is een mens door andere mensen. Desmond Tutu heeft uit de Ubuntu-filosofie een 
Ubuntu-theologie ontwikkeld. Omdat een mens alleen waarlijk mens kan zijn in 
gemeenschap met anderen ("Ik ben omdat wij zijn") weerspiegelt de kerkgemeenschap het 
Ubuntu-ideaal: in de kerkelijke gemeenschap worden zowel spirituele als aardse goederen 
gedeeld (Vgl. Hand. 4,32-35) en vindt de ontmoeting plaats tussen mensen onderling die 
geschapen zijn naar het beeld van de Drie-ene God. 
 
College Tour 
In 2012 was Tutu te gast in het programma collegetour. In dat programma wordt een gast 
geïnterviewd door Twan Huys en stellen studenten hem of haar vragen. Vanwege zijn 
overlijden werd de aflevering met Tutu afgelopen dinsdagavond herhaald. Ik was onder de 
indruk van zijn woorden, zijn humor (bekend is Tutu’s giechel) , zijn vriendelijkheid en zijn 
geloof in God, in verandering, in mensen en in een betere wereld. Als u nog niet gekeken 
heeft zou ik zeker terugkijken (https://www.youtube.com/watch?v=Il3uPk0vcAo). 
 

 
Twan Huys in gesprek met Desmond Tutu 

 

Tutu vertelde onder andere een bekend verhaal over `hemel` en `hel` (ik weet dat het ooit in 
Wormer verteld is, want in de kamer boven de consistorie liggen twee lepels met héél lange 
stelen): ` Er is een mooi verhaal over hemel en hel. Iemand kreeg een rondleiding langs de 

about:blank
about:blank
about:blank


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

hemel en de hel. Toen ze in de hel kwamen zagen ze dat daar een heel groot feest aan de 
gang was, of zou moeten zijn. Mensen zaten rond een tafel waarop eten heel hoog 
opgestapeld lag. De mensen rond de tafel zagen er armoedig en dun uit. Omdat ze moesten 
eten met lepels met lange stelen. De mensen in de hel staken hun lepel in het eten en ze 
konden het eten van hun lepel niet in hun mond krijgen. Ze konden met hun mond niet bij 
het eten. Toen kwamen ze bij de hemel. Daar zag hij een kopie van wat hij in de hel gezien 
had. Een tafel met mensen eromheen, eten op tafel. Maar de mensen in de hemel zagen er 
goed en gevuld uit want de één schepte eten op  en gaf het aan degene tegenover hem. Een 
degene aan die kant schepte op en gaf het deze persoon weer. Kijk uit, kijk uit dat je niet 
alleen maar aan jezelf denkt. Want als je dat doet …` (Tutu kijkt Twan Huys strak aan en 
begint te giechelen. De moraal van het verhaal is wel duidelijk). 
 
` Wat is het beste advies dat u kunt geven aan de studenten hier en aan de mensen die thuis 
kijken, met uw bijna 81 jaar aan wijsheid en ervaring? Tutu antwoordde: ` Ik ben altijd 
ongelooflijk geïnspireerd door jonge mensen. Ik hou van jullie. Jullie zijn echt ongelooflijk. 
Jullie zijn idealistisch. Jullie dromen je dromen. Trek je niets aan van het cynisme van de 
`oudjes`. Geloof dat deze wereld een betere wereld kan worden. Een wereld waarin plaats is 
voor iedereen.  Een wereld waarin niemand buitengesloten wordt. En waarin je niet van je 
stuk raakt of geïntimideerd wordt door het succes van anderen. Droom, droom van een 
wereld waarin armoede tot het verleden behoort. Waar iedereen weet dat zij een plaats 
onder de zon hebben.  Droom. Droom. Want voor je het weet ben je volwassen en vergeet 
je je dromen. Droom, want het is ontzettend bijzonder hoe God de tijden door gebruik 
gemaakt heeft van met name jonge mensen. En God heeft ook een plan met jou, en jou, en 
jou, en jou en jou en jou,… (Tutu draait met zijn gezicht en kijkt mensen een voor een aan)…  
om deze wereld te maken zoals God haar wil. Een prachtige wereld voor iedereen. ` 
 
We keken deze aflevering terug op twee januari. `Geloof dat deze wereld een betere wereld 
kan worden. Een wereld waarin plaats is voor iedereen. ` Je kunt het jaar, wat televisiekijken 
aangaat, waarachtig slechter beginnen! 
 
Vriendelijke groet, 
Bart Vijfvinkel 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 


