
Vakantie (juli 2020) 
 
Dit weekend breekt de vakantie aan. Velen zien daarnaar uit. Anderen moeten gewoon doorwerken.  
De coronatijd is een moeilijke tijd. Ook voor de kerk. Als gemeente hebben we niet de mogelijkheid gehad 
om het seizoen zoals gewoonlijk af te sluiten. We gaan door met online diensten, nu met de gemeenten 
O.N.S. en Balk. En of we in september een ‘normale’ startzondag zullen kunnen organiseren, dat is nog 
maar zeer de vraag. Het Coronavirus ligt nog steeds op de loer. Er zijn nog altijd ca. 12 miljoen mensen 
ziek en in Amerika alleen al zijn er meer dan 100.000 doden te betreuren en in de media wordt op gezette 
tijden melding gemaakt van nieuwe uitbraken.  
Het zijn rare tijden waarin wij leven. Enerzijds mogen we weer met z’n allen het vliegtuig en het openbaar 
vervoer in. Anderzijds moeten we ons houden aan de ‘asociale afstand’, om het met de titel van de 
nieuwe voorstelling van cabaretier Freek de Jonge te zeggen. De Jonge vindt deze tijd een tijd ‘van 
bijbelse proporties’. “Een machinerie die onstuitbaar leek, is opeens tot stilstand gebracht.” En “We leven 
in een seculiere, losbollige vakantie-  en vrijetijdssamenleving. Het enige wat als eerste weer is opgestart 
is de pretkant.” Dit is misschien wat ongenuanceerd gezegd, maar waar hij op doelt is een ontkenning van 
de werkelijkheid; een doorgaan op ‘de oude voet’, alsof er niets aan de hand is.  
Mogen we dan geen vakantie vieren? Natuurlijk wel! Ik denk zelfs dat het nodig is om rust te nemen, tijd 
voor re-creatie, voor her-schepping! Zodat u en ik na de vakantie als ‘herboren’ mensen weer aan de slag 
kunnen. Niet voor niets zegt de Prediker (3:13) “dat je het goede mag genieten van al je zwoegen. Dat is 
een gave van God.”  
Van harte wens ik u een goede zomer toe! Geniet van het goede en blijf gezond!  
 


