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Vredeswandeling

Bij een zakkend zonnetje wandelen door Bolsward

Ongeveer vijftien mensen wandelden gisteravond mee met de vredeswandeling van de Doopsgezinde Ge-
meente Bolsward. Tijdens het tripje van zo’n vijf kilometer stondendedeelnemers op een aantal plaatsen stil
bij het het thema ‘Vrede verbindt verschil’. Onder meer met muziek, dans en verbindende woorden werd
aandacht aan dat thema geschonken. Dewandeltochtmaakte deel uit van de landelijke Vredesweek, die PAX
sinds 1967 jaarlijks organiseert. Foto: Niels de Vries

Utrecht | In oktober en november bespreekt Tear hoe kerken in deze tijd
een bron van hoop en verandering kunnen zijn. Onderdeel van de zoek-
tocht zijn drie online workshops: ‘Kerk zijn met beide benen in de buurt’ (5
oktober, onder leiding van Jurjen ten Brinke en Theodoor Meedendorp),
‘Ecologische en economische duurzaamheid in de kerk’ (19 oktober, onder
leiding van Annemarthe Westerbeek) en ‘Durven dromen: de kerk als kiem
van Gods nieuwe wereld’ (datum en leiding nog onbekend). Zie voor meer
informatie de website www.tear.nl/veerkrachtigekerk

Zoektocht

Hoe is de kerk een bron van hoop?

Driebergen | Het netwerk Rondom Het Kind roept kerken op om zondag 11
oktober aandacht te geven aan geloofsopvoeding. De intentie is dat leden
van kerkelijke gemeenten tijdens de Zondag van de Geloofsopvoeding
‘dankbaar terugkijken naar de mensen die belangrijk waren in hun eigen
opvoeding’. Zie voor meer informatie de website www.rondomhetkind.info

11 oktober

Zondag van de Geloofsopvoeding

Kort nieuws

E ind juli openden we als
Nederlandse Kerk in Londen
voor even onze deuren om

ons 470-jarig bestaan te vieren. Dat
was best spannend na al die maan-
den van een lockdown die hier in
Engeland langer duurde en strikter
in acht werd genomen dan in Neder-
land. Wat was het fijn om weer
samen te zijn. Het smaakte naar
meer. Na die eerste dienst op onze
Stichtingszondag begonnen we
direct met de voorbereidingen om
de kerk vanaf september weer te
openen. Niet alleen als een plaats
van gebed, maar ook weer als een
plaats van ontmoeting voor Neder-
landers in het Verenigd Koninkrijk.

Met het Dutch Centre, de Neder-
landse Ambassade en de organisatie
New Dutch Writing, dat Engelse
vertalingen van Nederlandse boe-
ken promoot in het Verenigd Ko-
ninkrijk, werkten we toe naar de
boekpresentatie van de Engelse
uitgave van het boek Mijn naam is
Selma van Selma van de Perre. Hoe
kun je dat organiseren met publiek
en tegelijk ook met deelnemers die
via het internet de presentatie mee-
beleven?

In dezelfde tijd bereidden we met
vereniging Neerlandia onze Londen-
se viering van het Leidens ontzet
begin oktober voor. Een feestelijke
avond zou het moeten worden, met
haring, wittebrood en hutspot en
een lezing over de band tussen

Leiden en Londen, nu het precies
vierhonderd jaar geleden is dat het
Londense schip de Mayflower, met
Engelse pelgrims uit Leiden aan
boord, naar Amerika voer.

We hadden het allemaal perfect
geregeld. Met onze regels over af-
stand houden, eenrichtingsverkeer
in het gebouw, een mondkapjesver-
plichting en ontsmettende hand
sanitizer op strategische plaatsen
kon het niet fout gaan, dachten we.
Maar toen kwam er anderhalve
week geleden opeens een persconfe-
rentie van Boris Johnson waarin hij
de regel van zes introduceerde. Deze
nieuwe regel moet duidelijkheid
scheppen. Voor alle samenkomsten
geldt: je mag niet met meer dan zes
personen samenkomen. En als je
dat toch doet, dan krijg je een boete.
Het ging zelfs zo ver dat ministers
op televisie burgers opriepen de
politie te bellen wanneer de buren
de regel overtreden door stiekem
bezoek te ontvangen.

Somber
De ochtend na de persconferentie
kwam ik voor het eerst sinds de
lockdown met mijn Anglicaanse
collega’s samen voor een koffieoch-
tend in de kerk van St. Mary Alder-
mary. Voor de zekerheid hadden we
ons in het kerkcafé verdeeld over
twee tafels van vijf. Daar spraken
we over de gevolgen van de nieuwe
regel. Betekent de regel van zes dat
we nu alle activiteiten die we einde-
lijk zouden oppakken weer moeten
afzeggen? We werden er somber
van. Een collega citeerde een ouder
gemeentelid die verzuchtte: I don’t

want to survive, I want to live (Ik wil
niet overleven, ik wil leven).

We willen zo graag weer zinvol-
le en inspirerende activiteiten
organiseren om mensen het gevoel
te geven dat het leven meer is dan
het overleven van een pandemie.
En na al die maanden van louter
virtuele bijeenkomsten waren we

zo toe aan ‘echte’ bijeenkomsten.
Gelukkig kwam nog tijdens de

koffieochtend een bevrijdend twit-
terbericht van aartsbisschop Justin
Welby binnen. Hij schreef dat de
verantwoordelijk minister hem had
verzekerd dat kerken zich niet aan
de regel van zes hoeven houden,
want ‘een kerkdienst is geen sociale
samenkomst van mensen maar een
ontmoeting met God’. Dat geeft
kerken een uitzonderingspositie en
dat biedt mogelijkheden. Niet alleen
voor vieringen, maar ook voor ande-
re evenementen die we als kerk en
gemeenschapsruimte mogen orga-
niseren, zolang we het maar Covid-
veilig doen.

Daarom gaan we met Neerlandia
begin oktober toch gewoon hutspot
eten, al is het wel met meer afstand
en maximaal zes personen per tafel.
En daarom vierden we het uitko-

men van de Engelse vertaling van
Mijn naam is Selma met Selma zelf als
eregast en dertig mensen aan pu-
bliek in een Covid-veilige setting.
We deden dat niet uit commercieel
belang of om de grenzen van wat
mag op te zoeken. We deden het
omdat we willen laten zien dat het
juist in een tijd van een pandemie
niet alleen gaat om overleven, maar
om betekenisvol leven. En om dat
mogelijk te maken organiseren we
inspirerende activiteiten die meer
zijn dan een sociale bijeenkomst.

De boekpresentatie is op YouTu-
be te bekijken. zoekterm: ‘My
name is Selma’

Bertjan van de Lagemaat is predi-
kant van de Nederlandse Kerk in
Londen. Reacties: ds.vdlagemaat
@gmail.com

Viering is geen sociale samenkomst
De Engelse lockdown was een stuk

strenger dan de Nederlandse. Eindelijk

leek er verlichting te komen, totdat Boris

Johnson de regel van zes introduceerde.

Voor bijeenkomsten geldt: je mag niet met

meer dan zes personen samenkomen.

De boekpresentatie van My name is Selma kon vorige week in een Covid-veilige setting toch doorgaan in Lon-
den, ondanks de richtlijn dat je niet met meer dan zes mensen mag samenkomen. Foto: Jenny Söderström

Juist in een tijd van

een pandemie gaat

het om betekenisvol

leven

Bertjan van de Lagemaat

Standplaats

Heerenveen | Op maandag 12 en woensdag 14 oktober vindt in de Goede
Herder Kerk in Heerenveen het jaarlijkse Vakantiebijbelfeest (VBF) plaats,
met als thema ‘Duik erin!’ Het VakantieBijbelFeest is een initiatief van de
Nederlands Gereformeerde Kerk in Heerenveen en staat open voor alle
kinderen in de basisschoolleeftijd. Vorig jaar deden dagelijks rond de hon-
derd kinderen mee. Dit jaar heeft de organisatie het programma conform
de richtlijnen van het RIVM samengesteld. Registratie is daarom noodzake-
lijk. Voor meer informatie zie de website www.vbfheerenveen.nl

Heerenveen

Vakantiebijbelfeest in herfstvakantie


