26 MAART 2020
U ontvangt zo mogelijk elke week een nieuwsbrief om u op de hoogte te houden van de kerkelijke
activiteiten in deze periode van de coronacrisis.

Kerk zijn in tijd van crisis
Inmiddels is deze week bekend geworden dat de maatregelen om de verspreiding van de coronavirus tegen
te gaan zijn verscherpt en verlengd tot 1 juni.
Op allerlei manieren proberen we onze opdracht om kerk te zijn in deze tijd en in deze wereld vol vragen
en onzekerheden gestalte te geven.
Helaas kunnen veel activiteiten niet doorgaan, maar er zijn gelukkig ook nieuwe ideeën en initiatieven. We
brengen u daarvan steeds graag op de hoogte.

Alternatief voor afgelaste kerkdiensten
De reguliere kerkdiensten komen in de periode tot en met 1 juni te vervallen. Helaas betekent dat ook dat
wij de diensten rond Pasen niet kunnen houden zoals we dat gewend zijn te doen en waar we ook veel
waarde aan hechten.
Zoals ik u vorige week berichtte: elke zondag wordt om 10.00 uur een besloten korte dienst (morgengebed
met overweging) gehouden. Met onze organist en enkele zangers van de cantorij wordt deze gehouden op
het koor van de kerk. Verder is deze dienst voor anderen niet toegankelijk.
Deze korte dienst zal worden uitgezonden via kerkdienstgemist.nl. en is zoals gebruikelijk daarna ook nog
te beluisteren.
Op woensdag 25 maart heeft de overheid bekend gemaakt dat religieuze of levensbeschouwelijke
bijeenkomsten zijn uitgesloten van het verbod op samenkomsten, mits die onder de 30 personen zijn en er
onderling 1,5 meter afstand kan worden genomen. Toch hebben wij besloten om de dienst alleen te
verzorgen met mensen die hiervoor noodzakelijk moeten zijn.
De volledig uitgewerkte orde van dienst voor komende zondag wordt met deze mail als aparte bijlage
meegestuurd. De te zingen liederen zijn daarin ook opgenomen, zodat u de dienst eenvoudig kunt volgen.
De dienst begint met het aansteken van een kaars. Steek ook thuis een kaars aan als teken van
verbondenheid.
Hoe ontvangt u de kerkdienst? Ga naar https://kerkdienstgemist.nl/stations/1174-Grote-Kerk-Almelo. Klik
daarna de op de juiste datum en op ! om de uitzending te starten.
We onderzoeken de mogelijkheid om de dienst ook in beeld weer te geven. Zodra daarover meer bekend
is, krijgt u daarvan bericht.
De dienst wordt vanaf 10.00 uur live weergegeven. Maar op zondag 29 maart begint wel de zomertijd!
Maar u kunt ook later op de dag of op een andere dag luisteren.

Kerkklokken luiden
Wij hebben gehoor gegeven aan de oproep van de Raad van Kerken in Nederland om op de woensdagen 18
maart, 25 maart en 1 april de kerkklokken te luiden van 19.00 uur tot 19.15 uur als boodschap van
bemoediging, troost en hoop.
Inmiddels is bekendgemaakt dat deze actie wordt verlengd tot eind april. Eind april zal dus weer bekeken
worden of het nodig is om de klokken van hoop en troost in de maand mei te luiden.
Het initiatief is ontstaan vanuit de Paradijskerk in Rotterdam. Zij geven ook aan wat de betekenis is van het
luiden van de klokken:
• We luiden de klokken als hoopvol teken dat we samen de coronacrisis kunnen doorstaan en dat we
hoopvol durven uitzien naar betere tijden voor ons allemaal.
• We luiden de klokken als troostvol geluid voor allen die rouwen om slachtoffers van het
coronavirus en voor allen die het lastig vinden om thuis deze weken door te komen.
• En we luiden de klokken als boodschap aan alle werkers in vitale beroepen: we waarderen hun
inzet en zijn dankbaar voor wat zij voor ons land betekenen. In het bijzonder denken we hierbij aan
de hulpverleners die dag aan dag klaar staan om medemensen te helpen.
Zie ook www.klokkenvanhoop.nl.

Afgelastingen
Naast de kerkdiensten zijn ook alle andere activiteiten tot 1 juni afgelast, zoals:
• het bijbelleerhuis op 2 april en 7 mei;
• pastorale raad op 14 april;
• de viering ter gelegenheid van mijn afscheid op 10 mei;
• de lezing van Marijke Talen en de foto-expositie van 16 april tot en met 31 mei;
• het herdenkingsconcert en het bevrijdingsconcert op 4 en 5 mei;
• het kerkconcert op 17 mei.

Wat wel doorgaat
is de verkiezing van de meest gastvrije gemeente in Oost-Nederland, waarvoor de Grote Kerk is
genomineerd. Vergeet niet vóór 1 mei te stemmen: https://gastvrijekerk.nl/stemmen/.
De eerder aangekondigde feestelijke bijeenkomst op donderdagavond 14 mei in de Dorpskerk van Twello
gaat niet door.

Vragen om kunst
Het is bijzonder om te zien hoeveel nieuwe initiatieven er zijn!
Zo schrijft collega ds. Koos Sluiter: ‘We beleven bijzondere tijden, coronatijden. Alles is anders en dat went
niet. Iedereen heeft vragen die gaan over wat dit betekent, nu en later. Met vragen kun je bij allerlei
instanties te rade gaan, maar ook bij de kunst.
Kunst leeft van vragen en kunst stelt zelf ook vragen aan wie kunstwerken bekijkt.
Graag nodig ik u uit om in deze verwarrende tijd met mij naar kunst te kijken. In de komende tijd wil ik elke
week een kunstwerk naar voren halen. Ik doe dat in een korte meditatie, zo’n 300 woorden, dus geen
kunsthistorische beschouwing.’
Als u dit wekelijks wilt ontvangen, meld u dan aan via: geloveninkunst@gmail.com.
Op de volgende pagina van deze nieuwsbrief treft u zijn eerste bijdrage aan, getiteld ‘Het beloofde land’.

En…
een kaartje of telefoontje doet een ander goed, zeker in deze tijd vol zorgen en onzekerheid. Vergeet elkaar
niet!
Een hartelijke groet, en: blijf gezond!
ds. Pieter Endedijk

Het beloofde land
Dit is een druksel van Hendrik Nicolaas Werkman uit 1936. Werkman was lid van de Groninger
kunstenaarsbeweging ‘De Ploeg’. Hij was drukker van zijn vak en met zijn drukkersgereedschap,
sjablonen en drukinkt maakte hij bijvoorbeeld dit soort prenten.
Dit werk noemde hij ‘Mannetjes aan tafel’. Een alledaags tafereel. De mannetjes zijn in gesprek en ze
hebben er een sigaartje bij opgestoken – toen kon dat nog. Straks komt de ober met koffie of iets
sterkers. Het ziet er heel ontspannen uit. Waarover spraken zij? Over paardenraces? Daar was
Werkman fan van. Over de politiek? Het is 1936 en het zijn onzekere tijden. Over zaken of over
familie? Ze zitten er ontspannen bij. Ze vertrouwen elkaar, argeloos.
Het is een vredig beeld. Niets bijzonders, zou je zeggen, de gewoonste zaak van de wereld. Ik was
ermee bezig ter voorbereiding van een presentatie over Werkman als drukker in oorlogstijd. Hij zou
het einde van de oorlog niet meemaken. Op 10 april 1945 werd hij gefusilleerd.
Dat lijkt hier nog eindeloos ver weg. Geen spoor van haat en geweld, van honger, onafzienbaar leed,
zinloze verwoesting. Nog niets van bloedige slagvelden of waanzinnige moordfabrieken. Als je over die
zee van ellende heen terugkijkt naar dit beeld of als je bedenkt dat korte tijd later voor deze mannetjes
aan tafel alles onvoorstelbaar anders is geworden dan is het geen gewoon beeld, geen vanzelfsprekend
vredig plaatje meer.
Dan wordt zo’n beeld ineens een ongewone toekomstdroom. In de Bijbel gaan visioenen van vrede
over de gewoonste dingen: ieder onder zijn wijnstok en vijgenboom, kinderen op pleinen, brood en
vis, niemand schrikt anderen op. ‘Mannetjes aan tafel’ is nu voor mij een beeld van het beloofde land
terwijl zoiets kort geleden nog ‘gewoon’ leek. Voorbij en toekomstbeeld tegelijk.
Koos Sluiter

