
Bericht moderamen PG Aalten: tot 1 april onlinediensten zonder bezoekers en een vraag 

 

Ongeveer een jaar geleden sloop het coronavirus ons leven binnen. Eerst nog bijna 

onopgemerkt, maar al snel kregen wij er allemaal mee te maken. In het afgelopen jaar kreeg 

dit virus de wereld in zijn greep: lockdowns, avondklok, sluiting van scholen, bedrijven, 

winkels, restaurants en cafés. Beperkingen in het ontvangen van mensen in je eigen woonhuis, 

en ook de kerken sloten zelfs hun deuren. Alles doen we er aan om het virus onder de knie te 

krijgen. 

Nu gloort er aan het eind van de tunnel gelukkig licht. Er wordt volop gevaccineerd en het 

lijkt erop dat er langzamerhand steeds meer mogelijk wordt. Maar toch moeten we 

voorzichtig blijven, en risico’s beperken. Vandaar dat wij in de afgelopen week, na overleg, 

hebben besloten dat wij als PG Aalten tot 1 april a.s. de online kerkdiensten voortzetten 

zonder bezoekers.  

Dat is dus in ieder geval tot aan Pasen, de hele veertigdagentijd. De veertigdagentijd is 

doorgaans een tijd van inkeer en soberheid.Maar laten we eerlijk zijn: we hebben dit jaar al 

meer inkeer en soberheid gehad dan ons lief is, en met de diensten wordt dat er niet meteen 

beter op. Maar toch vindt het moderamen het dit jaar een goed idee om deze veertigdagentijd 

níet de nadruk te leggen op soberheid, maar juist op volop genieten van het leven. Nee, niet 

met grote feesten of volle kerken. Dat zit er nog steeds niet in. Wat dan wel? 

Niets geeft meer voldoening uiteindelijk door er voor elkaar te zijn, naar anderen om te zien. 

We zijn als mensen niet gemaakt om alleen op onszelf te zijn. 

Daarom geven we onszelf dit jaar een uitdaging: ga tot aan Pasen iedere week één persoon die 

je al een tijdje niet gesproken hebt appen/bellen/mailen/videochatten. Gewoon, kijken hoe het 

met die persoon gaat. Misschien kun je iets voor iemand doen, of gewoon eens even babbelen. 

Denk eens aan je lijst contacten/vage vrienden en denk aan die persoon die alleen woont/ziek 

is (geweest) of om andere reden het pittig heeft gehad.  

 

Zo komen we allemaal net wat beter door deze tijd heen. Zo genieten we allemaal net iets 

meer van het lenteweer en van Pasen. Zo kunnen we ons verbonden voelen in de liefde voor 

God, Jezus en ons geloof. 

 

Blijf omzien naar elkaar en houd moed. 

 

Namens het moderamen, 

een hartelijke groet aan u allen. 

Gerard Helmink 

 


