
Geloof, hoop en liefde in moeilijke tijden (2) 

Voor de tweede keer schrijf ik over geloof, hoop en liefde in moeilijke tijden. De 

coronamaatregelingen blijven ook nu nog van kracht. Ook al gaan vanaf 11 mei 

aanstaande de kinderen weer naar school. Wat een verademing voor al die jongens en 

meisjes van onze basisscholen. Een eerste versoepeling van de ‘intelligente Lock 

down’ die sinds de eerste helft van maart van kracht is. En, zo verneem ik, verdere 

versoepelingen wellicht eerder dan voorspeld. 

 

Ondertussen hebben we allemaal ons uiterste best gedaan: thuisblijven, anderhalve 

meter afstand, hoesten en niezen in de ellenboog. Aanvaarden dat de kleinkinderen niet op bezoek kunnen 

komen. De pijn verdragen van het niet mogen bezoeken van geliefden in het verpleeghuis. Steeds opnieuw 

moeten horen of moeten zeggen: ‘dat gaat nu niet, dat kan nu niet.’ Dit kan enkel in geloof, hoop en stellig 

ook in liefde. 

 

Wij als pastores moesten ondervinden wat het is om de Goede Week en het Paasmysterie zonder u te moeten 

vieren in een lege kerk, alsof we stonden bij een donkere lege graftombe. En u, u die misschien voor het eerst 

in uw leven niet naar de kerk kon om uw Pasen te vieren. Onvoorstelbaar. Maar….gelukkig was er de zendtijd 

van KRO/RKK met onder andere een mooie Paasviering vanuit de Munsterkerk in Roermond. De vakkundige 

beelden met een inspirerende bisschop als celebrant en de zuivere zang zorgden voor een actieve deelname 

van velen thuis in de huiskamer of waar dan ook. Aansluitend, ook al zijn de kerken en pleinen leeg, onze 

paus Franciscus met zijn Paasboodschap van troost en hoop, aansluitend de zegen voor stad en wereld. 

 

Ondertussen zien wij de lente ontluiken. De natuur verandert van dag tot dag in nieuwe kleuren en geuren. 

Het wordt steeds groener om ons heen. Vogels alom in de lucht en ijverig in de weer. De zwaluwen zijn terug. 

Op gepaste wijze is het genieten van alles wat er groeit en bloeit. 

 

De vele geplande evenementen in lente en zomer gaan niet door. Geen festivals, geen concerten, geen EK 

Voetbal 2020, geen Tour de France en geen Olympische Zomerspelen in Tokyo. 

 

Maar……niet alles wordt afgezegd. 

De zon wordt niet afgezegd 

De lente is niet afgezegd 

Betrokkenheid is niet afgezegd 

Liefde is niet afgezegd 

Naar elkaar omzien is niet afgezegd 

Muziek is niet afgezegd 

Vriendelijkheid is niet afgezegd 

 

Het is dit jaar precies 75 jaar geleden dat in mei 1945 na vijf jaren oorlog, Nederland werd bevrijd. De ouderen 

onder ons weten het zich te herinneren als de dag van gisteren. De geplande festiviteiten, herdenkingen, 

vieringen en feesten waren volop in voorbereiding in Coevorden en omgeving, in Schoonebeek en omgeving, 

in heel Nederland. De heersende pandemie doet alles verstommen. Meer dan spijtig. In stilte – daar kan geen 

virus tegenop- gedenken wij desondanks het einde van de Tweede Wereldoorlog. 

En zo gaan wij ondanks alles op weg naar Pinksteren, vertrouwend op de komst van de Heilige Geest, de 

Trooster en Helper. 

Wij zijn elkaar misschien wat uit oog verloren, maar zeker niet uit het hart. In die wetenschap groet ik u mede 

namens pastoor Tjepkema. Er komen andere tijden. Heb vertrouwen en goede moed.  

 

Van harte! 

 

Frans J.M. Wielens  diaken 

  

 


