
 
 

           

     RONDZEND-BRIEF 
     zondag 17 mei 2020, 6e zondag in de paastijd 

                              Hemelvaartsdag 21 mei 2020  
                              

                  
 

Overdenking  
 
…’Galileeërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op 
dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan.’ … 

Handelingen 1 vers 1 
 
Hoe vaak heb ik in de afgelopen weken wel niet dit citaat zien voorbijkomen: ‘Never waste a good crisis’ (Verspil 
nooit een goede crisis)? Het zou een citaat zijn van Winston Churchill en de betekenis in deze tijd van Corona crisis 
is, dat we voor de toekomst na Corona een andere wereld moeten zien op te bouwen dan voor deze crisis. En bij 
‘andere wereld’ wordt dan gedacht aan: duurzamer, socialer, meer solidariteit met elkaar, kortom een betere 
wereld. Daar zouden we ons op moeten richten en dan verspillen we deze ‘goede’ crisis niet. Deze visie op een 
andere, betere wereld na Corona wordt door velen gedeeld al verschilt de invulling daarvan. Zelfs onze premier, die 
altijd vond, dat je wanneer je last had van visie naar de opticien moest, maakte ons deelgenoot van zijn visie (!), dat 
er een andere samenleving zal komen na deze crisis. 
 
Interessant al die visies op de tijd na deze crisis. Ik doe er zelf ook aan mee. En soms hoop ik zo, dat die ‘betere’ 
wereld er straks komt. Maar tegelijk doet het me ook wel wat denken aan staren in de verte waarbij sprake is van 
droombeelden, die wel heel ver van de werkelijkheid afstaan. Het lijkt op het staren naar de hemel van de leerlingen 
van Jezus. Zij blijven maar naar boven kijken. Kunnen hun ogen niet afhouden van de hemelse beelden waardoor ze 
ongetwijfeld verrast waren toen ze Jezus zo zagen vertrekken. Ze moeten tot de orde worden geroepen. En wel 
door de hemel zelf want plotseling staan er twee mannen bij hen in witte gewaden. Het zijn twee hemelse 
boodschappers, twee engelen, die hen tot de orde roepen: “Wat staan jullie naar de hemel te kijken?” De leerlingen 
moeten weer met beide benen op de grond staan en voor zich uit kijken want wie naar de hemel staren, komen op 
aarde niet ver. Dan struikel je al bij de eerste stappen, die je zet. En zo denk ik bij al die mooie visies van mezelf en 
van anderen ook wel weer: leef nou maar bij de dag, kom hier nou maar doorheen, hoop en bid, dat zeer velen er 
ook goed doorheen komen en wees maar blij als het straks weer normaal wordt. Het oude normaal terug lijkt me al 
heel mooi. Het lijkt me al heel wat als ik straks weer tegen mijn kinderen tekeer kan gaan, dat ze veel te gauw en 
veel te makkelijk in het vliegtuig stappen. Ik betrap me erop, dat het me heerlijk lijkt om me weer te verbazen over 
al die mensen, die maar naar het strand willen en gewoon ook onbezorgd naar het strand kunnen. Dus weg met de 
visies van een andere, betere wereld na de Corona crisis? Weg met het verlangen om deze crisis niet te verspillen? 
Weg met de wijsheid om hiervan te leren? Ophouden met naar de hemel te staren? Ons door de hemel zelf tot de 
orde te laten roepen en weer gewoon met beide benen op de grond staan? 
Zo zou het zijn als die twee wit geklede boodschappers, die twee engelen, alleen maar gezegd hadden op te houden 
met naar de hemel staren. Maar ze hebben nog wel wat meer gezegd. Ze zeggen ook, dat Jezus, die de leerlingen 
naar de hemel hebben zien gaan, op dezelfde wijze terug zal komen. De reactie van de leerlingen daarop is 
veelzeggend. Ze houden op met naar de hemel kijken. Want van die hemel valt aan de ene kant weinig te 
verwachten. Jezus is weg en komt niet terug omdat jij maar naar de hemel blijft kijken. Aan de andere valt van die 
hemel juist wel heel veel te verwachten want Jezus komt terug maar op zijn tijd dus. En daarom is de reactie van de 
leerlingen: aan de slag, we leven hier op aarde, we kijken niet omhoog en ook niet eindeloos ver vooruit, we gaan 
hier doen wat we kunnen doen. En zo gebeurt het. Ze gaan iemand zoeken, die de plaats van Judas kan innemen. 
En ze bereiden zich voor op de komst van de Heilige Geest, zonder te weten wat dat precies inhoudt, maar aan hen 
zal het niet liggen, zij zullen er klaar voor zijn. Nadenken over hoe anders de wereld zou kunnen zijn, dat kan ons 
best wel weer even wat verder door de crisis helpen. Maar dan is het wel zaak om met beide benen op de grond te 
blijven en nu te doen wat gedaan kan worden. Doen mensen ook.  
 



 
 
 
In sommige grote steden bijvoorbeeld hier in Europa worden versneld fietspaden aangelegd want de fiets heeft de 
toekomst. Daarvoor hoef je niet zo ver vooruit te kijken om dat nu al te beseffen. 
En er gebeurt al veel meer in de samenleving waardoor je weet, dat het al anders aan het worden is. Daarbij gaat het 
niet om staren naar de hemel maar om hier en nu in onze leefwereld bezig zijn. Wordt het dan allemaal beter? Die 
vraag stellen is prima, die vraag beantwoorden, nu al beantwoorden zou te veel weg hebben van staren naar de 
hemel. 
 
In de kerk is ook van alles aan de gang. Alleen al de voorbereidingen op de tijd, dat kerkdiensten weer mogelijk zijn, 
hoe beperkt ook, hoe anders ook dan we gewend zijn. Dat lijkt allemaal tijdelijk alsof we even een tussenfase hebben 
en straks, als het vaccin er is, weer terug gaan naar normaal. Maar dat vraag ik me af. Ik denk, dat met wat we nu 
aan het doen zijn, het kerkelijk leven en - wat verder gaat - ook het geloofsleven aan het veranderen zijn. Dat merk 
ik bij mezelf en ik hoor het anderen ook zeggen. Wordt het allemaal beter, krijgen we bijvoorbeeld straks extra volle 
kerken? Dat is weer staren naar de hemel en dat moet maar niet. Aan de slag dus! Een ding weten we: Jezus zal op 
dezelfde wijze terugkomen als hij naar de hemel is gegaan.    
                         AMEN 
 
En verder … 
Iemand stuurde mij een gedicht van Corona-verpleegkundige Ellis. Het gedicht heeft als titel “Een dag in het 
ziekenhuis”  (https://beam.eo.nl/artikel/2020/04/gedicht-corona-verpleegkundige) 
 

Een zaterdag, gewoon naar mijn werk  
Een stralende lach, dat is mijn kenmerk 
Hobby die uitgroeide tot passie en beroep  
Werken in de zorg is mijn levensroep  
Nu zijn de dagen niet meer zo gewoon  
Flexibiliteit, isolatie en werk nu extra schoon 
Werken met verschillende collega’s  
Veranderde protocollen, Corona op de voorpagina’s 
Je hoofd boven water houden en levens redden  
Tekort aan personeel en te weinig IC-bedden 
Als rouwritueel een kleine steen 
Werken in isolatie van top tot teen 
Twee uur je eigen adem ruiken 
En daarna hetzelfde kapje hergebruiken 
Slokje water voor de droge mond 
Nog even wachten tot de pauze in de avond 
Continue je handen desinfecteren  
Droge huid, het gaat irriteren  
Striemen op je wangen en jeuk aan je oog  
Weer naar je patiënt en zuurstof omhoog 
Uit de isolatie, plassen en eten  
Kopje koffie en deo voor het zweten 
Hoofd zit vol met zorgen voor patiënten   
Zelfs in de pauze overleggen met arts-assistenten  
Eindelijk thuis, meteen onder de douche  
Snel slapen onder een schoon dekbedhoes 
Dromend dat het snel voorbij zal zijn  
Dan word ik wakker door de lente zonneschijn 
Slaperig stap ik uit mijn warme bed  
Weer zorgen voor patiënten, met al mijn inzet 
Nog steeds heb ik de passie in mijn werk  
Ga ik met die glimlach en staan we weer sterk 
Deze situatie maakt de band van teams geweldig 
Mijn liefde voor mijn beroep, voor altijd en eeuwig geldig. 
 
 
 



 
 
Een gedicht duidelijk uit het hart en bedankt als U aan deze rondzendbrieven meewerkt met het insturen van een 
gedicht of zo. Als het kan en past wordt het wat mij betreft met liefde geplaatst. 
 
Douwe Visser 📞  06 81107529  
visserdouwe97@gmail.com 
 

 
Nieuws uit de gemeente 

 
Zieken 
De heer Ane Jukema, De Tsjerke-ekers 15, verblijft nog in het MCL, Afdeling S, kamer 12, Henri Dunantweg 2,  
8934 AD Leeuwarden.  Wij wensen alle zieken thuis of in het ziekenhuis veel sterkte.  
 
Overleden 
Op  30 april 2020 is op 89 jarige leeftijd plotseling overleden mevrouw Johanna Wiarda - Sip, Molenpaed 10. Op 
maandag 4 mei is zij in besloten kring gecremeerd. Wij wensen de nabestaanden veel sterkte. 
 

 
Bloemengroet, 
De bloemen gaan met een hartelijke groet naar dhr. Gauke Dijkstra, Buorfinneleane 8 en mevr. Jeltje Jellema- 
de Vries, Bjirmenstate 18. 
  
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor meer info kijk op de website van onze gemeente: www.pknsexbierumpietersbierum.nl 


