Oostzaan, 3 juni 2021
Beste mensen,
Het lijkt nu toch echt de goede kant op te gaan. De samenleving gaat steeds meer open, miljoenen
mensen zijn al gevaccineerd, mensen maken vakantieplannen, de kerkdiensten zijn hervat en
vanmorgen las ik dat we ook weer voorzichtig één liedje mogen zingen op zondagmorgen…
In de eerste lockdown schreef ik wekelijks coronabrieven. Daar stond altijd het volgende boven.
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
Tijdens de tweede lockdown heb het schrijven van coronabrieven hervat, maar veel minder fanatiek
dan eerder.
Nu lijkt het tijdstip gekomen om achter die brieven definitief een punt te zetten. We kunnen elkaar
weer ontmoeten op zondagmorgen (al ben ik er de komende zondagen vaak niet vanwege verlof),
huisbezoeken kunnen weer doorgang vinden, net als vergaderingen en – na de zomer – bijbelkring,
leesgroep en andere activiteiten. Natuurlijk, alles onder voorbehoud (als Covid ons iets weer heeft
duidelijk gemaakt dan is het dat het gewone en normale, niet vanzelfsprekend is!)
Ik wil de brieven niet zomaar loslaten. Uit de brieven heb ik citaten gehaald en onder elkaar
geplaatst. Samen geven ze een beeld van de tijd (vnl. de periodes van de lockdowns) die hopelijk
binnenkort achter ons ligt.
Deze samenvatting en een `tot slot` zal u in de loop van de komende weken via Willem van den Berg
ontvangen.
Graag wens ik u ook hier een goede zomer.
vriendelijke groet,
Bart Vijfvinkel
p.s. onder de brieven stond altijd (van harte aanbevolen):
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.

Uit de coronabrieven (1)
Citaten uit de `coronabrieven` die ds. Bart Vijfvinkel aan de gemeenteleden van de Protestantse
Gemeente Wormer en haar vrienden/vriendinnen schreef.

17 maart 2020 (eerste coronabrief)
Het virus is ernstig en het dodental wereldwijd is hoog. Hopelijk werken de maatregelen goed. En
ondertussen `een beetje op elkaar letten` (Rutte), verbonden blijven met elkaar, waar het kan elkaar
helpen en bidden tot die Ene: Ik zal er zijn, ik ben met jou.

19 maart 2020 (klokken luiden)
Koster Bert Broek vertelde me dat hij even in de kerk – zijn tweede huis - was. Het was heel vreemd
geweest. De kerk is op het moment de kerk niet meer. Het Woord, de gebeden, het gezang, het heeft
afgelopen zondag allemaal niet geklonken net zomin als ons bijpraten na afloop van de dienst. Maar
gisteravond was het kerkgebouw weer even een plaats van troost en hoop. Daan den Otter en Bert
luidden de klokken en gaven daarmee gehoor aan de oproep van de Raad van Kerken in Nederland
(over de actie klokken van hoop van de landelijke Raad van Kerken)

22 maart 2020 (corona heeft geen betekenis)
“… Dat zijn de dingen die gebeuren. Daarin worden wij wakker, als in een boze
droom waaruit je maar niet ontwaken kan en zoals de lege stad (Amsterdam.
BV) ons dezer dagen ook een beetje toeschijnt. Ze hebben geen betekenis en
God wil je er ook helemaal niets mee zeggen… Waar het werkelijk op aankomt,
is wat wij mensen doen in al deze toevalligheid. In de grilligheid van de dingen
houden God en zijn engelen steeds hun adem in en kijken nieuwsgierig naar
hun mens. Zullen zij elkaar trouw blijven?”
(citaat Evert Jan de Wijer predikant van de Thomaskerk in Amsterdam)
25 maart 2020 (Vreemde dagen)

the Doors

Een goede bekende appte mij de tekst van het lied `Strange Days` van de Doors:
Strange days have found us
(vert: Vreemde dagen hebben ons gevonden
Strange days have tracked us down
Vreemde dagen hebben ons opgespoord
They're going to destroy
Ze gaan onze ongedwongen pleziertjes
Our casual joys
vernielen
We shall go on playing
We zullen doorgaan met spelen
Or find a new town
of een nieuwe stad vinden)
“Bijna profetische woorden. Uit 1967!” stond erbij.
p.s. die goede bekende die ik in de brief niet noemde was onze scriba Willem van den Berg
27 maart 2020 (chaos als aanzet tot bezinning)
De chaos heeft geen zin, zoals de Coronacrisis geen zin heeft. Chaos is er om bestreden te worden.
Maar wat Christa Anbeek als gevaar ziet is dat we gaan denken te weten `hoe het leven moet`. De
chaos wijst je je plaats en kan aanzetten tot bezinning op de manier waarop we met elkaar omgaan,
op ons samenleven, op de manier waarop onze economie georganiseerd is, op onze omgang met het
milieu.
(n.a.v. het interview met Christa Anbeek in het boek `De zin van het leven`)

30 maart 2020 (verbondenheid en gemis)
Mensen schreven in die reacties over het gevoel van verbondenheid, het gemis van kinderen en
kleinkinderen, de ontluikende natuur die zo in tegenspraak is met alle berichten die anders vertellen.
Wat missen we die ontmoeting en wat een feest zal het zijn als deze nare tijd achter de rug is!
(n.a.v. reacties van gemeenteleden op een onlineviering)
1 april 2020 (De lijdende God)
Een God die zich laat zien als de lijdende God en die zijn leerlingen in
Getsemane vraagt om met hem te waken, hem nabij te zijn. Het spreekt
mij – zeker in deze vreemde tijd – aan. Alleen de lijdende God kan helpen…
een ongekende gedachte. Geen verklaringen en oplossingen maar
Goddelijke solidariteit met mensen. Ontroerend.
(n.a.v. de 75e sterfdag van Dietrich Bonhoeffer op 9 april 2020)
3 april 2020 (Turn, turn, turn)
“ Ik vind de huidige situatie heel aangrijpend, maar tegelijkertijd vind ik het geruststellend dat we
blijkbaar toch niet alles zelf in de hand hebben… Als ik zelf hardop zou zeggen: 'Er is een tijd om te
lachen en een tijd om te huilen', dan klinkt dat al gauw pathetisch. Mensen vragen zich dan al snel af
of het wel goed met je gaat. Als je het The Byrds hoort zingen is het een heel ander verhaal. Je kunt
je moeilijke momenten hebben, maar een kleine vier minuten doorbrengen met een mooi liedje
helpt. Je huilt even en denkt: 'En nu weer door!'"
(Leo Blokhuis in Trouw over het lied `Turn, turn, turn` van de Byrds)
6 april 2020 (begin Goede Week)
Het gebod om het vuur op het altaar van de tempel altijd te laten branden leest rabbijn Albert Ringer
als het gebod om het vuur in je hart te laten branden…. Dat het vuur mag branden!
8 april 2020 (Online Pasen)
Morgen – Witte Donderdag – begint de viering van Pasen. Omdat we als
gemeente niet bij elkaar kunnen komen zijn er drie filmpjes gemaakt
voor Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Pasen.
Het zijn een soort online kerkdiensten vanuit de Nieuwe Kerk maar in
andere vorm dan u gewend bent en meer passend bij de mogelijkheden
die filmpjes bieden.
De filmpjes zijn gemaakt door Henk Renaud en zijn filmvrienden Thijs
Ris en Aad Merks. Ook op deze plaats wil ik hen heel hartelijk bedanken
voor de vele uren en de aandacht die ze in dit project gestoken hebben.
`Voorgangers` zijn Willem van der Berg, Marieken Pronk en ikzelf. De
liturgische schikkingen zijn gemaakt door Loes Blom.
Ik hoop dat deze drie vieringen verbinden en ons helpen om toch samen het Paasfeest te vieren.
15 april 2020 (gemeentelid overleden aan Corona)
In onze kerkelijke gemeente was er naast de blijdschap van Pasen ook droefheid. Willem van der
Berg schreef het al: op Goede Vrijdag overleed een gemeentelid aan de gevolgen van Corona (ik
noem haar naam hier niet omdat deze brief ook op de website komt). Ze woonde in een
verzorgingshuis dat al vanaf 15 maart gesloten was. Familieleden konden haar dus niet meer
bezoeken. Liefdevolle verzorgers (v/m) hielden hen op de hoogte. Vanmiddag werd mevrouw na een
dienst in de Nieuwe Kerk begraven. Onder andere omstandigheden zouden veel mensen erbij zijn
geweest, maar nu waren we alleen samen zijn met een kleine kring van kinderen, schoonzoons, kleinen achterkleinkinderen. Toch was het troostrijk.

17 april 2020 (samenwerking)
Soms brengt de coronacrisis aardige dingen voort. Dit keer een samenwerking. De PKN-gemeentes
van Oostzaan, Westzaan en Wormer hebben geen mogelijkheid tot het uitzenden van kerkdiensten
maar zijn van harte welkom in de Noorderkerk in Zaandam die die mogelijkheid wel heeft.
20 april 2020 (Prediker)
Ik vind het wel wat hebben om Prediker te lezen na Pasen. Naast de blijdschap om bevrijding en
opstanding is er die tegenstem. Prediker heeft niet alle wijsheid in pacht, maar hij weet wel hoe het
leven in elkaar steekt. Tijd en toeval treft hen allen. Het staat naast elkaar: tijd en toeval en dat
vreemde vertrouwen, ondanks alles, dat er een doorkomen aan is.
Geloof is nooit vanzelfsprekend.
22 april 2020 (niet vanzelfsprekend)
Ik weet niet wat deze periode met mij doet en hoe ik er later op zal terugkijken. De wereld zoals die
is zal nog minder vanzelfsprekend zijn. Dat wist ik eigenlijk altijd al. Er kan altijd iets gebeuren
waardoor alles er ineens volkomen anders voorstaat.
24 april 2020 (ouder zijn)
Ik denk vandaag in het bijzonder even aan ouderen en mensen die in instellingen verblijven en die
door de corona-ellende veel alleen zijn.
Dat we elkaar in figuurlijke zin vast mogen houden in deze vreemde dagen.
27 april 2020 (koningsdag)
Het blijft, zacht gezegd, behelpen. Koning of geen koning. De
profeet Samuël had het al gezegd: uiteindelijk is alleen God
koning. En zijn koninkrijk is een rijk van gerechtigheid en
vrede. Uw koninkrijk kome… Maar vandaag gewoon
koningsdag met vlaggetjes, Hazes en een biertje.
(n.a.v. koningsdag en het `buurtfeest` in achter ons huis)

29 april 2020 (Ik ben de deur)
Het viel mij gisteravond weer op hoe je situatie bepalend is voor de manier waarop je een tekst leest.
Een woord als `deur` krijgt ineens een heel andere betekenis als sommige deuren letterlijk dicht
blijven.
(n.a.v. een onlinebijbelkring over de `ik ben-woorden` in het Johannesevangelie. Onlinebijbelkring
bleek overigens geen succes)
1 mei 2020 (het duurt wel lang)
Wat is ons leven de afgelopen weken veranderd. Het begin ging wel,
maar nu begint het toch wel lang te duren. Sommige maatregelen
worden versoepeld, maar voorlopig zijn verzorgings- en verpleeghuizen
en andere zorginstellingen nog gesloten. Wanneer zal het leven weer
enigszins gewoon worden? Veel onzekerheid, eenzaamheid, zorgen en
vragen. En nog steeds veel zieke mensen overal ter wereld
afgezonderd van hun naasten, hopend op genezing. Wat kunnen we
anders doen dan goed voor elkaar en voor onszelf zorgen? Een
boodschap doen, even bellen, contact houden, de dagen structuur geven, als het kan even naar
buiten gaan, elkaar dragen in gedachten en gebed? (wordt vervolgd)

