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. Inmiddels zitten we in de tweede golf en in de tweede lockdown. In november
hervatte Bart Vijfvinkel het schrijven van de brieven aan de gemeente. Reacties welkom:
predikant@pknwormer.nl

25 februari 2021
Beste mensen,
Een beeldje op de balustrade van de
Wilhelminasluis in Zaandam, gemaakt door de
verzetsstrijdster Truus Menge. Een arbeider
vertelt zijn gehoor waarom er een staking is
uitgeroepen.
Uit protest tegen de in Amsterdam net
begonnen Jodenvervolging legden meer dan
300.000 arbeiders in Amsterdam, de
Zaanstreek en omgeving op 25 februari 1941
het werk neer.
De gemeentetrams bleven in de remise De oproep `Staakt! Staakt! Staakt! ` verspreidde zich
als een lopend vuur en werd massaal opgevolgd
Jaarlijks wordt deze staking herdacht. Waarom? `De Februaristaking van 1941 heeft
nationaal en internationaal grote indruk gemaakt. Het is de enige brede burgerlijke
protestactie in bezet Europa geweest tegen de anti-joodse maatregelen van de nazi’s. De
staking geldt als krachtig symbool van verzet
tegen onrecht dat anderen dan de eigen
groep wordt aangedaan en als daad van
solidariteit met medeburgers die worden
gediscrimineerd. De staking was destijds in ons
land een bron van inspiratie. De herdenking
van de Februaristaking is gericht op het
verbinden van het heden met het verleden,
gericht
op waakzaamheid en tegen elke vorm van
discriminatie. ` (www.februaristaking.nl)
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In dagblad Trouw wordt vandaag naaister Mientje ten Dam aangehaald. Het naaiatelier waar
ze werkte voegde zich bij de staking. Ze vertelt:
`Als het Pasen was, kregen we matses van onze Joodse buren, en met oud en nieuw
brachten wij ze oliebollen. Zo ging je met elkaar om. `
Gewoon, in vrede leven met elkaar. Jood of niet-Jood. Geen `wij` tegenover `zij`. Zo
alledaags: buren die met elkaar delen.

De waarde van wakker
worden en wakker blijven
Op het moment
dat wij geneigd zijn
van een ander
De Ander te maken

Op de vraag of de staking zin heeft gehad antwoordt
Mientje van Dam:
`Het heeft zin gehad dat je er alles aan gedaan hebt
om het te voorkomen. Dat het niet gelukt is, is wat
anders. Maar als je er niets aan gedaan had, was je
medeplichtig geweest. `
Waardevolle gedachten: dat niets doen je
medeplichtig maakt en dat het in zichzelf zinvol is om
je te verzetten en het goede te doen, onafhankelijk
van het resultaat.

De ander als jezelf
Een samenleving waarin de ene groep de andere groep niet discrimineert en uitsluit. In je
eigen situatie kiezen voor het goede, onafhankelijk van de afloop. Geen vaststaand beeld
maken van de ander, maar hem/haar ontmoeten als iemand die er net zo één is als jijzelf (gij
zult uw naaste liefhebben (omdat hij is) als jezelf). Hoe doe je dat, hoe maak je zo’n
samenleving?

Postzegel uitgegeven ter gelegenheid van 50
jaar Februaristaking

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

Tot slot een gedicht van Nazmiye Oral, voorgedragen bij de herdenking van de
Februaristaking in 2019)

De Ander
Wij staan hier in een traditie
Van hen die ons zijn voorgegaan in het leven
Wiens namen wij niet kennen
Waar onze levens elkaar nooit hebben geraakt
Behalve in het allerlaagste van overheersing en haat
En het allerhoogste van medemenselijkheid en onbaatzuchtige moed
Wij staan hier in een traditie
Van opstand en verzet
Om getuigenis te doen van de waarde ervan
De waarde van wakker worden en wakker blijven
Op het moment dat wij geneigd zijn van een ander De Ander te maken
Wakker worden en blijven in nabijheid en gevoeligheid voor elkaar
Hoe groot de afstand ook is, zoeken, aanraken, de hand reiken naar elkaar
En nooit opgeven... nooit opgeven.
Ik sta hier als de dochter van een moslim moeder
En als een dochter van dit land
In dank voor hen

Met 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.
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