Nieuwsbrief Damsterboord: Bevrijdingsdag
Aan alle ontvangers van de nieuwsbrief en andere geïnteresseerden
Vandaag is het 4 mei, morgen 5 mei. We brengen deze dagen anders door dan in eerdere
jaren. Anders ook dan we hadden gehoopt.
Gisteren vierden we onze onlinekerkdienst. De schriftlezing was een gelijkenis van Jezus, uit
Johannes 10. Als we dat toepassen op deze dagen, kunnen we daarin het volgende horen.
Tirannen zijn als de rovers uit de gelijkenis: ze willen onze ziel, het leven, roven.
Maar wie met goede bedoelingen komt, die schenkt leven – die is een bevrijder.
We kunnen vanavond niet bij elkaar komen om wie hun leven gaven te gedenken en we
kunnen morgen niet bij elkaar komen om bevrijdingsfeesten te vieren. Dat is jammer. Maar
het hoort wel echt bij vrijheid om af te zien van iets omwille van het leven van een ander
(Joh. 10,10). We geven iets op, om elkaars leven te beschermen.
En gelukkig is er de televisie en zijn er sociale media waarmee we met elkaar verbonden
kunnen zijn. Zo zijn we toch bij elkaar als we herdenken en vieren.
Dit jaar is het ook 75 jaar geleden dat de Duitse predikant en theoloog Dietrich Bonhoeffer
werd vermoord door het naziregime. In de kerkenraad hebben we aandacht aan zijn
theologische erfenis besteed – in onze onlinediensten is hij ter sprake gekomen en in Kerk in
Stad. In kringen van de PKN is veel voorbereid om Bonhoeffer te herdenken. René van
Loenen bijvoorbeeld, schreef kerkliederen die hun bron vinden in teksten van Bonhoeffer.
Eén daarvan heet “Lied van de vrijheid”. Daar citeer ik een couplet uit:
Die vrijheid vraagt van ons gehoorzaamheid,
niet aan een leider, macht of majesteit,
maar aan de bron, het hart van ons geweten,
de stem van God, de moeder van het leven.
In vrijheid klinkt
een lied dat zingt
van wederzijds respect
voor wie je bent,
gezien, gekend
als vrouw, als man, als mens.

Dan nog een paar praktische punten.
1. De onlinevieringen gaan door, u kunt elke zondag afstemmen op
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10843 .
Vanaf 9.25 uur zijn we online en kunt u het klokgelui en orgelspel horen, om 9.30 uur begint
de viering. U kunt de viering ook op een later moment beluisteren.
Het is verheugend te merken hoeveel verbindingen er wekelijks gelegd worden. Dat ligt rond
de 45, vertelde Jaap Vedelaar. In aanmerking nemend dat er ook mensen samen luisteren,
vinden we dat een mooi aantal. Als u iets wilt opmerken naar aanleiding van de diensten,
stuur dan gerust een mailtje.
2. De klokken van troost en hoop luiden nog eenmaal en wel morgen op Bevrijdingsdag van
12.00 uur tot 12.15 uur. Daarmee wordt dit initiatief afgerond.
3. We houden contact met elkaar; we merken dat mensen elkaar spontaan bellen en appen,
elkaar helpen als het kan. Er blijken op deze manier veel meer mensen pastoraal en
diaconaal actief te zijn dat er in onze werkgroepen zitten (dat wisten we ook wel …).

Dat is van grote waarde.
En verder: bel gerust met mij als u een vraag heeft, of behoefte aan een praatje. Een
pastorale anderhalvemeter-afstandswandeling in het natuurgebied van Noorddijk behoort
ook tot de mogelijkheden – en voor dringend pastoraat in instellingen hebben de predikanten
een ontheffing gekregen. Zeg het gerust als dat gewenst is, in overleg met de instelling
kijken we dan hoe contact gelegd kan worden.
4. Binnen het moderamen houden we contact met elkaar. Eén van de aandachtspunten is
dat onze waarnemend koster Reinder de Jager (BHV-er) samen met ons de mogelijkheden
voor een volgende fase verkent. De richtlijnen die de PKN daarvoor opstelt, in nauw contact
met het RIVM, zijn daarin voor ons leidend.

Het ga u en de uwen goed,
met een hartelijke groet,
ds. Jan Wilts.
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