
 

Coronatijd 
We zien allen uit naar de tijd dat er weer een eredienst 
gehouden kan worden. We zien allen uit naar de ontmoeting 
met elkaar, het samen delen wat ons bindt. De beleidsmakers 
hebben zich hierover gebogen, en wat binnen de regelgeving 
mogelijk is wordt gerealiseerd. U heeft daar een brief over 
ontvangen.  
Ook de bezoekersgroep, samen met de diaconie, is op 
anderhalve meter afstand bij elkaar geweest om te overleggen 
hoe wij het onderlinge contact kunnen waarborgen.  
Achter de schermen gaat het omzien naar elkaar door. Vaak 
niet zichtbaar of hoorbaar, maar toch, er is omzien naar elkaar.  
Mocht u zelf behoefte hebben aan contact dan kunt u dat 
kenbaar maken bij de scriba, maar ook bij mij.   
Ook wil ik u wijzen op de dinsdagmorgen (10.00 u.–12.00 u.) en 
donderdagmiddag (14.00 u.–16.00 u.) dat de kerk open is. Het 
biedt een moment van rust en bezinning, van stil zijn, om zo tot 
diepere gedachten te komen. Of om in gedachten een gebed uit 
te spreken om gezondheid voor onszelf, onze kinderen – 
kleinkinderen.  Er valt om zoveel te bidden bij het licht van de 
Paaskaars.  
Soms wordt het orgel bespeeld en kan het lied gevoelens bij u 
oproepen, u helpen tot uzelf, tot God, of tot andere gedachten 
te komen.  
Soms ontstaat er spontaan een gesprek over geloofsvragen die 
ons bezig houden. Uitgangspunt blijft het zoeken van de stilte 
en daar zelf mee aan de slag te gaan.  
Misschien zijn wij het ‘stil zijn’ verleerd, vanuit de hectische tijd 
waaruit wij zijn voortgekomen. In de stilte kunnen wij op zoek 
gaan naar wat wij hebben, wat wij missen, wat waarde heeft.  
Er wordt veel gesproken over het nieuwe normaal ……, alsof 
wij het virus onder de knie hebben. Zover is het niet, en laat 
deze tijd ons gegeven zijn behoedzaam  na te denken hoe het 
straks verder moet. Er valt veel te winnen.  
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