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Beste broeders en zusters van VEG Nieuwvliet c.a.   
       

TWEE DUIVEN

Woensdagochtend 2 juni kregen Mieke en ik
onze eerste coronaprik. Op de eerste echte
zomerse dag van 2021. Ik keek uit het raam
en zag twee duiven gezellig koeren op een
plank in de tuin. Zij hebben geen weet van
coronamaatregelen. Ze ‘knuffelen’
ongestoord alsof het een lieve lust is. 
Ik droomde weg: gaan ook wij terug naar
normale tijden waarin de anderhalve-meter-
afstand op de schop gaat… Wat zit ik daar
op te wachten, en jullie vast ook. 

De duif komen we in de Bijbel vaak tegen.
Als eerste na de zondvloed, toen Noach 
drie keer een duif losliet. Pas de derde keer
kwam de duif niet meer terug naar de ark. Maar misschien wel het bekendste moment dat de duif in de 
Bijbel voorkomt is bij de doop van Jezus. Na de doop daalde de Geest als een duif op hem neer. 
De eerste keer dat er in de Bijbel weer een duif landt, nadat Noach deze voor de derde keer losliet… 

De duif is symbool geworden van de Heilige Geest, maar ook van Pinksteren. Symbool van vrede, maar
ook van beweging. Als je de Heilige Geest ontvangt kun je toch niet stil blijven zitten? 

Duiven zijn goede en snelle vliegers die altijd weer dezelfde plek terugvinden. Ze zijn vreedzaam en 
makkelijk tam te krijgen. Eigenschappen die geleid hebben tot het gebruik van duiven als postduif en 
voor wedstrijden. Wist je dat een halfjaar geleden een Belgische wedstrijdduif voor het recordbedrag 
van 1,6 miljoen euro!! werd verkocht aan een koper uit China. Het altijd weer terug kunnen vinden van 
hun plek is een eigenschap waar wij ook wel wat van kunnen leren.

Wat als straks de deuren van de kerk weer open zullen zwaaien… Wat dan? De coronapandemie heeft 
het kerkelijk leven flink overhoop gehaald. En het zijn niet alleen de kerkdiensten die noodzakelijkerwijs 
veelal online gevolgd worden door mensen thuis, ook de pastorale ontmoetingen en andere gemeente 
activiteiten zijn in het afgelopen jaar op rantsoen gezet.

Nu staan we op de drempel van meer mogelijkheden. Dat is een moment om te markeren. Er is de 
hoop dat het kerkelijk leven zich spoedig kan herstellen. En er is blijdschap daarover, opluchting. 
Tegelijk is dit ook een moment om stil te staan, en ons af te vragen hoe we verder kunnen na alles wat 
we meegemaakt hebben. Het is niet vanzelfsprekend om klakkeloos door te gaan bij waar we voor 
corona waren gebleven. Daarvoor is er te veel gebeurd. De kerkenraad en pastoraal team zullen samen
met ons allemaal nadenken wat we hebben geleerd, wat beter had gekund, wat we kunnen vasthouden 
en bovenal wat ons inspireert. Mag de Heilige Geest ons daarbij helpen en leiden, zodat we een 
herstart kunnen nemen als warme gemeente, een gemeenschap van broeders en zusters in de Heer.

Wat zal het fijn zijn om weer samen uit volle borst te kunnen zingen, om elkaar te begroeten met een 
handdruk, schouderklopje, om samen weer gezellig koffie te drinken. Want dat hebben we zo gemist!  
Broederlijke groeten, Pascal



KERKDIENST: zondag 6 juni
Zondag mogen we ons verheugen in een hoopvolle toekomst met als thema: het beste komt nog.

Bijbellezingen: Joh. 11 : 25-26 en Openb. 7 : 9-17

Op zondag 6 juni mogen we opnieuw met meer naar de kerkdiensten komen, en daar zijn we heel blij 
mee! We moeten blijven letten op de veiligheid en gezondheid van alle bezoekers, daarom houden we 
ons strikt aan de RIVM maatregelen. De regel van anderhalve-meter-afstand blijft nog gelden, hierdoor 
kunnen we slechts met een 60-tal mensen aanwezig zijn. We kunnen ook nog niet hardop zingen. 
Gelukkig kunnen onze kinderen ook naar de kindernevendienst komen. Zij gaan naar hun eigen ruimte, 
de Ark, van bij de aanvang van de dienst tot het einde. Zo moeten zij niet worden meegerekend met de 
60 aanwezigen in de kerkzaal. De crèche gaat door in het Dorpshuis.

Het is zover! Eindelijk! De versoepelingen voor kerkbezoek zijn een feit:
 We kunnen opnieuw met 60 mensen in de kerk aanwezig zijn. 
 Diensten kunnen opnieuw door iedereen (leden/gasten/toeristen) worden bijgewoond, 

het aanmelden is nog steeds verplicht via de website, nu zonder wachtwoord.
 Kindernevendienst in de Ark in ons kerkgebouw, kinderen gaan gelijk naar eigen ruimte
 Crèche gaat door in het Dorpshuis samen met Hervormd Nieuwvliet

Gelieve op voorhand in te schrijven als je de dienst fysiek in de kerk wilt meemaken. 
U kunt zich aanmelden via onze kerkwebsite: https://vegnieuwvliet.nl/aanmelden-kerkdienst/ 
of via Jack Basting: 06-15110640. Er is geen wachtwoord meer nodig. Graag aanmelden voor zaterdag
12.00 uur! Kunt u toch niet komen, gelieve dan contact te nemen met Johan de Leeuw (06-36446695), 
dan kunnen anderen uw plaats innemen. Voor vragen kunt u terecht bij Jack Basting.

ZEGENBEDE 

We zijn verheugd en gelukkig om jullie opnieuw te mogen ontmoeten nu zondag in het huis van onze 
Heer. We kunnen van harte Psalm 100 zingen: 

Psalm 100
Juich de HEER toe, 
dien de HEER met vreugde, 
kom zijn poorten binnen met een loflied,
hef in zijn voorhoven een lofzang aan,
breng hem hulde, prijs zijn Naam: 
de HEER is goed.
Zijn liefde duurt eeuwig, 
zijn trouw van geslacht op geslacht.

Tot slot: volgende week ontvangt u de laatste
‘weekbrief in coronatijd’. De voorzitter zal als laatste
ons een bemoediging meegeven om zo samen de
zomer in te gaan met veel meer vrijheid dan
voorheen.

Moge de zegen van de Heer met ons allen meegaan
zowel in ons verdriet als in de vreugde.
HALLELUJA!

Namens de Kerkenraad, het Pastoraal Team en Voorganger van VEG Nieuwvliet c.a.


