
 

Mijmeringen in corona tijd 
Gisteren (zondag 22 maart) ben ik op allerlei manieren geestelijk gevoed, of was dat mogelijk. Zelf 

begon ik om 09.20 met de meditatieve dienst van ds. René de Reuver (secretaris van de PKN). Een 

mooie en betekenisvolle dienst, met aandacht voor de tijd, met licht vanuit de bijbel, meditatieve 

muziek en liederen uit het archief van Nederland zingt. Daarna een stukje van de mis uit Den Bosch. 

Vervolgens met enige digitale kunst en vliegwerk de korte dient van de PGL bekeken en beluisterd. 

Zo had ik ook diensten van het Anker, of de Pijler, of …… kunnen volgen. Toen het slot van de mis en 

daarna dachten wij om 11.00 uur Nederland Zingt.Maar dat liep anders, want de EO had besloten om 

ook een Evangelische dienst uit te zenden. Gesticht kon ik dus de dag verder beleven.  

En toch riep het bij mij uiteindelijk een vraag op. Ik begrijp dat plaatselijk kerken hun gemeenteleden 

en parochianen willen bedienen en dat is ook goed. Vanwege de band en de eigen geestelijke kleur 

die mensen vertrouwd is. Mijn vraag ligt bij de diensten op TV. Het gaat om een publieke zender 

(NPO2) erop gericht niet alleen kerkelijke mensen, maar ook niet kerkelijken te bereiken. En zeker in 

deze tijd van crisis en onzekerheid denk ik dat ook meer mensen wellicht kijken. Prima dat kerken er 

op de publieke omroep zijn, altijd en zeker in deze tijd. Maar waar de premier en de koning en de 

burgemeester en ….. de saamhorigheid prijzen in deze tijd en oproepen om het samen te doen, kreeg 

ik het gevoel overvoerd te worden zondagochtend en werd ik bepaald bij de gelovige stromingen. En 

ik dacht: moet nu ook op de publieke zender iedere smaak bediend worden? Kan dat ook anders? 

Bijvoorbeeld de ene week een Rooms Katholiek die troostende en steunende woorden spreekt voor 

iedereen begeleid door rooms katholieke symbolen, de andere week een Evangelische begeleid door 

evangelische liederen en de volgende keer een Protestant met een preek.  

Voor wat mij betreft zou het de kracht versterken van het Evangelie als Goede Boodschap in tijden 

van nood. Dus plaatselijk voor de verbondenheid van de geloofsgemeenschappen prima het diverse 

aanbod. Op de publieke zender mijn vraagtekens. Maar goed dat iedereen aangesproken wordt met 

steun en troost en dat voor ieder gebeden wordt. 

Ter afsluiting een gebed uit de nieuwsbrief van de parochie in Lelystad: 

 

Gebed            

Goede God wees bij ons in deze tijd van crisis. 

Wees bij ons in onze huizen, bij onze verwanten 

Wees bij ons, als ons ondernemen gevaar loopt 

Wees bij ons als we zorg moeten dragen voor zieken, kwetsbare jonge én oude medemensen 

Steun ons als we ziek worden en genees ons als het kan 

Steun ons als we er willen zijn voor anderen. 

Genees ons van onze angst en maak ons sterk. 

Versterk onze saamhorigheid in deze moeilijke tijd en geef ons daartoe kracht. 

Dat vragen we U door Jezus Christus Uw zoon en onze Heer. Amen 

 

Vriendelijke groet,  

Dirk Wolse (voorzitter PLEK) 


