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Elkaar ontmoeten is niet vanzelfsprekend in deze coronatijd. Voorzichtigheid en 

veiligheid voor ieder staan voorop. Van harte hoop ik dat het goed met u is. Ik blijf af 

en toe een brief bij u brengen. Mocht u mij willen spreken, belt u mij dan? 

          Oud  
 
Het oude jaar is voorbijgegaan:  2020 
ligt achter ons. Het was anders dit jaar. 
Het moeilijkste vond ik dat we elkaar 
niet meer of moeilijk konden 
ontmoeten. Wat ik miste was het 
contact: de handdruk, de arm op je 
schouder, het dichtbij elkaar kunnen 
zijn. En misschien nog wel het meest: de 
spontaniteit en de warmte die daarvan 
uit kan gaan.  
 

 
Ook de kerstdagen en Oud en Nieuw zijn geweest. En met de coronaregels was het 
zoeken naar wat nog mocht en kon. Ik merkte het ook in mijn gezin. Wij hebben 3 
dochters, Iris, Tosca en Sofie. We keken er naar uit om hen met hun vrienden in ons huis 
te ontvangen. Om elkaar weer te zien en te spreken. De zes jonge mensen houden van 
spelletjes doen, drankje erbij, bakje chips, muziek op de achtergrond. Niks bijzonders en 
toch heel gezellig met elkaar. We houden van koken met elkaar, ieder om de beurt in de 
keuken. En goede gesprekken over studies en werk, over geloof, over toekomstdromen 
en  -plannen, over de dingen die 
gebeuren in de wereld en hoe je daar 
op een goede manier mee om kunt 
gaan. Als iedereen thuis is, is het een 
gezellige en lawaaierige bende in de 
goede zin van het woord. 
 
 
Nu was er voorzichtigheid en 
terughoudendheid: met 8 bij elkaar, 
dat wilden we niet. En er moest 
worden afgestemd. En overlegd. Het 
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gaf geharrewar soms en irritaties over te veel of te weinig communiceren. Steeds echter 
benoemde er wel iemand waarom we dit zo moesten doen dit jaar: uit bescherming en 
veiligheid voor elkaar. En dat vond ik dan weer heel ontroerend.  
 
En zo wil ik ook het liefst omgaan met de 
regels die er zijn. Bedoeld als bescherming 
en veiligheid. Beseffend ook dat ze pijnlijk 
kunnen zijn. Wij als gezin beseffen heel goed 
dat wij het goed hebben, ook met de regels. 
En dat wij altijd nog wel contact kunnen 
hebben met anderen, al is dat ook beperkt. 
Ons hart gaat uit naar hen voor wie dat veel 
moeilijker is, jong of oud, en die zich 
afvragen: wat beteken ik nog?  
 

        En Nieuw 
 
En wat zal er dan veranderen in het nieuwe 
jaar? Het is echt geen nieuw begin, zo voelt 
het althans op dit moment nog helemaal 
niet. En toch… 
 
Toch, als gelovige mensen, mogen wij altijd 
weer die woorden en verhalen horen uit de 
Bijbel. De woorden van hoop en vertrouwen 
dat het goed komt. De woorden die 
perspectief geven en ons laten weten dat er 
altijd een toekomst is. Woorden die ons vertellen dat er ook altijd goede machten en 
krachten in de wereld bezig zijn: de kracht van Liefde en Leven. Woorden die ons laten 
weten dat we gekend zijn en gewenst. Woorden die ons vertellen van God, wiens naam 
is: Ik ben er, ik ben bij jou. God die zegt: ik zie jou als je weg gaat door diepe dalen en 
over hoge bergen. Ik zie jou met je zorgen en ik ben met je op de momenten van 
dankbaarheid en geluk. Ik lijd met je mee en ik vier het geluk met jou.   
 
Die oude woorden, ze mogen ons moed 
geven en vertrouwen. Waardoor we weten 
dat er altijd weer een nieuwe dag mag zijn. 
 
 

Van harte wens ik u allen een goed nieuw 

jaar toe, dat er vele zegeningen mogen zijn.  

 
Marjolen Veerbeek, ouderenpastor 

Straks bijeen 
 
Straks bijeen, als de dreiging voorbij is. 
Straks bijeen, het verdriet van de baan. 
Weer bijeen, zonder afstand te houden, 
opgetogen: de morgen breekt aan. 
 
Samen zullen we danken en zingen. 
Samen breken we brood, delen wijn. 
Wij omhelzen elkaar weer met vrede: 
een gebaar dat bijzonder zal zijn. 
 
En we steunen elkaar en beloven, 
na het leed dat we hebben doorstaan, 
dat wij zien wat het nieuwe betekent 
en daar zinvol mee om zullen gaan. 
 
En ik hoop dat we zullen ervaren, 
In geloof dat de liefde ons leidt: 
Voor elkaar en voor moeder aarde 
goed te zorgen nu en altijd. 
 
(vertaling: Gert Landman) 
 


