De vroege lente van 2020
Het geeft mij altijd weer een gevoel van hoop, als ik zie dat de lente zich niet laat
tegenhouden door onze bekommernissen
Als ik door Lewenborg fiets hoor ik geregeld het geluid van schuurmachines,
hogedrukspuiten en geklop van hamers. Iedereen zoekt klusjes rondom het huis,
eindelijk tijd om de schutting te vervangen, het kozijn te verven en de buitenboel
schoon te spuiten.
De zon schijnt volop in deze eerste voorjaarsweek en het lijkt alsof de natuur er alles
aan wil doen om ons blij te stemmen. De narcissen, tulpen, het speenkruid en de
bosanemonen staan in volle bloei. De prunus en de pruimenbomen staan in de
bloesem en zelfs de pinksterbloemen vertonen al paarse knoppen. Het is allemaal
bijzonder vroeg in dit jaar.
Verder is het stil op straat, er is weinig verkeer en de stemmen van buiten spelende
kinderen klinken boven alles uit, zoals in mijn jeugd. Deze week heb ik al een paar
keer gedacht dat het zaterdag of zondag was op een gewone ‘doordeweekse’ dag.
Nou ja, ‘gewoon’ is het natuurlijk ook helemaal niet.
We houden afstand, we raken elkaar niet meer aan, we knuffelen niet meer en
toch…we bellen elkaar vaker, we hebben tijd genoeg voor lange gesprekken via
internet, we sturen kaartjes naar familie en vrienden, we groeten iedereen die we
tegen komen en houden een praatje op afstand. De buren vragen of je nog iets nodig
hebt uit de winkel of jij vraagt aan de buren of je iets voor hen kunt doen. Die
samenhorigheid is hartverwarmend.
Terwijl ik de tuin vol voorjaarsbloemen ontdoe van de uitgebloeide grassen en
bloemen van vorig jaar, hoor ik de klok luiden van de Stefanuskerk, zomaar ergens
midden in de week. Een geluid van troost en hoop, een geluid wat al eeuwen
gehoord wordt. De kerkklok die geluid wordt bij kerkelijke hoogtijdagen, bij bruiloften
en begrafenissen en ook bij rampen en gebeurtenissen, die het dagelijks leven van
iedereen totaal veranderen, zoals nu bij het coronavirus. Het luiden van de
kerkklokken om mensen een hart onder de riem te steken: “Je bent niet alleen”.
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