
Zondagmorgen, 24 Mei 2020 
Was je ook zo verheugd over het 
bericht dat we na Pinksteren 
waarschijnlijk weer naar de kerk 
mogen?   
Het zal niet helemaal hetzelfde zijn 
omdat we een aantal regels moeten 
naleven om alles zo goed en zo veilig 
mogelijk te laten verlopen, maar het 
is een begin. Het geeft ons toch dát beetje hoop wat we nodig hebben in deze 
tijd van onzekerheid. Hoop op uitzicht naar een ‘normaal’ leven. 
Maar wat is normaal? Het jachtige gedoe van voor de crisis of de rust die wij nu 
misschien ervaren? Willen we alle narigheid zo gauw mogelijk vergeten en op 
de oude manier verder gaan? Of zien we het als een uitdaging om meer 
rekening met elkaar te houden door socialer en natuurvriendelijker te zijn en 
het beleid daaraan aan te passen?   
Laten we de goede dingen die er in deze periode ontstaan en gebeuren 
onthouden en koesteren. Een bekende uitspraak, die we allemaal kennen is: 
‘Elk nadeel heeft zijn voordeel’.  Ik hoop dat het hiermee ook zo is, dat wij uit 
deze periode onze lessen leren en het een start is naar een leven met meer 
toewijding. 
Maar het zal niet vanzelf gaan. We moeten allemaal ons best doen én geduld 
hebben, net als de leerlingen van Jezus na zijn Hemelvaart, zo staat er in de 
Handelingen van de Apostelen in de eerste lezing van deze Zondag. Terwijl zij 
op de komst van de Heilig Geest wachtten, wijdden zij zich vurig en eensgezind 
aan het gebed. 
Laten wij dat ook doen in deze week voor Pinksteren, bidden opdat alles ten 
goede keert en dat de inzet van velen om de Corona te bestrijden en van allen 
die ervoor te zorgen dat onze maatschappij weer kan draaien, niet voor niets is 
geweest en wij in de nabije toekomst weer echt samen kunnen komen, net als 
de leerlingen van Jezus en de vrouwen. Dan kunnen we met elkaar zingen en 
bidden voor een sociale en natuurvriendelijke samenleving waarin ruimte is 
voor rust en een goed beleid.                  Ali van Leeuwen vlietweg10@gmail.com 
 

Een fijne week voor iedereen, groeten van Eva, Jan, Ali 


