
De Geest krijgen in quarantaine 
Voor de pinksterdienst van 2020 heb ik mensen gevraagd om 
antwoord te geven op de vraag 
Wat geeft mij/ons kracht? Wat hoop ik voor na  de 
coronacrisis? Wat heb ik (hebben wij) geleerd van deze 
coronatijd? Op de vraag kreeg ik meer reacties dan ik 
gedacht had. Hieronder heb ik ze verzameld 

De tijd van zelfgekozen quarantaine leert ons ook veel. Over 
hoe kwetsbaar we zijn, en dat het leven niet maakbaar is. 
Over wat belangrijk is in het leven. Over hoe we willen dat dat 
onze samenleving en de wereld er uit mag zien na de 
lockdown. Wat willen we bewust anders?  En hoe kunnen we 
aan die droom bijdragen?  En wat willen we uit onze quarantaine(-vasten)tijd? 

Deze Pinksteren kunnen we ons meer dan ooit inleven in de leerlingen van Jezus. Met Pinksteren vieren we 
dat de leerlingen weer naar buiten gaan. Ook zij hebben een tijd binnen gezeten. Ze weten van de opgestane 
Heer. Ze hebben eigenlijk ‘goud’ in handen. Maar ze weten nog niet goed hoe daar mee om moeten gaan. Hoe 
ze het moeten vertellen. Ze zijn net als wij ook bang voor gevaren van de wereld van buiten. Is het veilig en zal 
het ooit veilig worden? Wat zal die wereld hen aandoen? En wat hebben zij en dus ook wij voor instelling of 
houding voor nodig.  
Zij wachten, denken na en praten met elkaar wat hun geloof in Jezus inhoudt. Hoe het hen kracht geeft en hoe 
zij als zij uit hun vrijwillige lock-down weer naar buiten gaan christen willen zijn. 



Angst en vertrouwen 

Nav. jouw verzoek om een woord te 
schrijven. 
Een ontmoeting/ ervaring van mij. 
Enige tijd geleden ging ik een 
ommetje maken in het park. 
Van verre zag ik een dame mij 
tegemoet komen 
Toen zij mij zag, leek ze te 
schrikken, op zeker 5 meter afstand 
tussen ons (ruim een straat 
breedte) stak ze in paniek(?) haar 
armen vooruit, daarbij afwerende 
gebaren makende met haar 
handen. (een koddig gezicht en ik 
moest inwendig lachen) 
 
Na deze ontmoeting heb ik vaak 
aan deze dame gedacht 

Hoe ga je om met angst en wat 
doet het met je?  
Hoe meer ik erover nadacht,  hoe 
meer mijn mening ging veranderen.  
Ondanks haar angst is zij naar 
buiten gegaan, bang dat ze iemand 
zou tegen komen, (waarmee ze 
een praatje zou moeten maken) 
Bang dat zij besmet zou raken, 
bang dat ze een handhaver zou 
tegen komen? 
 
Misschien ook met vertrouwen? En 
zo ja, waarop ?  
op God,????? 
Hoe ga je met angst om, hoe ga ik 
met angst om? 
Sluit ik mezelf op, sluit ik mezelf 
buiten, laat ik blijken, zeg ik dat ik 
bang ben? 
  

Een dappere vrouw, die ondanks 
haar angst toch een ommetje ging 
maken. (Erop vertrouwen, dat het 
wel goed zou komen?) 
 
Nu kwam ze mij tegen en ik lachte 
inwendig, om haar vreemde 
gebaren. 
Wat, als, er een stel pestkoppen 
was geweest en zij of ik had haar 
uitgelachen? 
 
Dan de discipelen, zij waren 
samen. 
Is het samen zijn een voor- of 
nadeel? Je kan met jouw angst de 
anderen aansteken 
Wat hadden wij zelf gedaan als we 
een van hen waren geweest? 
 
Ik ben er nog niet uit en zal het nog 
diverse keren overdenken 



 
Deze tijd ervaar ik niet als lastig, 
maar mag nu wel weer voorbij zijn  
(ik wil afspreken met mijn vrienden 
en niet alleen appen of telefoneren) 
Ik hoop dat de (meeste) mensen 
rustiger blijven, minder gehaast 
Meer tijd voor elkaar blijven houden 
en beseffen dat contact belangrijk 
is  
 
Ik denk weleens stilletjes, dat God 
het leven zo bedoeld had: elkaar 
niet voorbij rennen.  “Geen tijd, 
geen tijd” roepend 
Misschien zit ik toevallig in de 
goede hoek waar de kenniskring 
contact met elkaar onderhoudt. 
Ook mijn kinderen buiten de stad, 
nemen vaker contact op. 
(videobellen) 
    

Na de corona crisis hoop ik: 
dat de economie een kleinere rol 
gaat spelen ten gunste van het 
welzijn van de mensen. 
Dat mensen naar elkaar blijven 
omzien en niet denken dat ze het 
nu wel weer zelf kunnen 
Door het stilvallen in de eerste 
weken had dat ook nog eens een 
gunstig invloed op het milieu. 
 
Hartelijke groet van Edith 
Panhuizen ( kring groeien in geloof) 

 

  



Eenvoudiger leven 

Als ik één ding magen hopen dat 
de Coronacrisis ons geleerd heeft, 
dan is het wel dat we veel 
eenvoudiger kunnen leven. Dat het 
niet nodig is om te hamsteren, 
omdat we niet zoveel nodig hebben 
als we denken. Dat we geen weken 
vooruit hoeven te denken maar dat 
we rustiger kunnen leven in het hier 
en nu. Dat we juist nu veel meer tijd 
kunnen vrijmaken voor kleine 
dingen die er eerst niet toe leken te 
doen, zoals het werk midden op de 
dag even loslaten en een 
wandelingetje maken om op 
verhaal te komen. Of een praatje 
met iemand maken die er behoefte 
aan heeft of gewoon omdat we het 
beide fijn vinden om even contact 
te leggen. 

Ik verdiep me al een tijd in 
Franciscus van Assisi en moet nu 
denken aan Pinksteren (26 mei) 
van het jaar 1219, toen Franciscus 
het kapittel (“jaarvergadering”) met 
de broeders in zijn pas opgerichte 
orde bijeen riep. Van alle kanten 
kwamen ze uit Italië op die oproep 
naar Assisi gereisd. Het waren er 
misschien wel 5.000 en er ontstond 
paniek onder de bevolking: waar 
moesten ze die mensen huisvesten 
en hoe moesten ze eten? De 
broeders maakten zich geen 
zorgen: uit riet maakten zij matten 
waarvan ze een simpel hutje 
bouwden en ze legden strooien 
matten op de grond om op te 
slapen. Dat was voor hen helemaal 
geen straf in die zachte Umbrische 
lentenacht! Ook de 
voedselvoorziening was gauw 

geregeld: uit Assisi, Spoleto, 
Foligno en Perugia werden door de 
bevolking zulke hoeveelheden 
voedsel gebracht, dat ze wel alle 
bedelaars van Italië konden 
uitnodigen! 

Op het Pinksterkapittel werden ze 
geïnspireerd om de evangelische 
boodschap van éénvoud en 
boetedoening na te leven. En in 
navolging van de apostelen gingen 
ze na afloop 2 aan 2 naar buiten te 
gaan om dit aan de wereld te 
verkondigen. Ze waren nergens 
bang voor want ze wisten dat God 
voor hen zou zorgen! 

 Hartelijke Groet,  Jan Willem Rijke 
(Immanuël gemeente).        



Rust omarmen 

Wat leer ik in de coronatijd van mijn 
geloof in God de Geest. 
Dat ik de rust in de steek gelaten 
heb. 

De rust waardoor ik tijd heb voor de 
mensen om mij heen.  
Dat ik zoveel tijd besteedde aan 
werk, vrije tijd en verplichtingen, 
dat ik U, Geest van God, niet 
binnenliet. 

Pinksteren vindt plaats aan mensen 
die wachten. 
Ik wachtte op heel veel, ik liet veel 
mensen wachten op mij, 
ik wachtte niet op U. 
Ik heb geleerd dat de Geest wel 
wacht op mij.  

Pinksteren is het feest dat wij 
opnieuw mogen wachten op dat, 
wat alle wachten te boven gaat 
de Geest van liefde, dienen 
waardoor het een feest wordt om 
op aarde kind van God te zijn.   
 
David Knibbe 

 

God ondersteunen die de 
strijd voert 

In de coronatijd heb ik meer zicht 
gekregen op de Here God, wie Hij 
is, wat Hij doet. E.e.a. naar 
aanleiding van de aanval van 
Amalek tegen het volk Israel 
(Exodus 17) O.a. in de preek van 
Caroline der Nederlanden.( 3 mei 
2020) 

Wij zijn het zelf die de strijd tegen 
de pandemie voeren, Niet zonder 
God dat niet, 
Want God was wel met Zijn volk die 
de strijdt voert. Maar het was aan 
het volk of zij God de ruimte gaven 
in hun midden.  

Dit heeft mijn beeld van God 
versterkt en de medemenselijkheid 
daarin ook een goede plaats 
gegeven. 
 
Met vriendelijke groeten 
 
Max Karssen 
  



Een waarschuwing van de 
aarde 

Ik zie de coronacrisis als een 
waarschuwing van de aarde. We 
kunnen allemaal roepen dat het 
anders moet, maar doen we het 
ook. 

Nu er minder verkeer was, zie ik 
ineens weer musjes in de tuin, die 
zelfs een nestje hadden. Het water 
in de sloot is schoner, de lucht 
minder vervuild. Ik hoop dat we dit 
niet snel weer vergeten en aan een 
beter milieu gaan werken.  

Mensen zijn vriendelijker, zeggen 
elkaar vaker gedag, ook als je ze 
eigenlijk niet kent. Er is waardering 
voor beroepen zoals 

zorgpersoneel, politie, 
winkelpersoneel etc.  

Maar waarom nu? Nu we ze nodig 
hebben. Het had er eigenlijk altijd al 
moeten zijn. In ouderencomplexen 
wordt veel voor de ouderen 
gedaan. Maar er is een vergeten 
groep jonge alleenstaanden die 
alleen thuis zaten en eenzaam 
waren, maar ook ouderen die in 
een straat wonen, geen bezoek 
krijgen omdat kinderen te ver weg 
wonen en het moeilijk vinden hulp 
te vragen. Die zijn afhankelijk van 
een goede buur.  
 
Gelukkig zijn er veel goede buren. 
Daar zouden we met zijn allen wat 
meer oog voor moeten hebben. Ik 
hoop dat we in de toekomst 
bewuster omgaan met elkaar, de 

natuur en dat back to basic 
helemaal zo slecht niet is. 
 
Karin van Ruiswijk   

 

Blijven denken aan de 
ander 

We kunnen ervan leren om meer te 
blijven denken aan een ander, door 
zoals het nu al is door ’n kaartje 
een belletje te doen .Ook ‘n 
gesprekje te hebben met de ander 
dan merk je ook dat zo’n gesprek 
zich ook nog een verdieping geeft. 
Je voelt je dan ook nog meer 
verbonden met de ander. Dit is mijn 
verhaal. 
 
Cock de Bruijn.  



God als mantel om je 
heen 

Wat geeft mij kracht? 
Dat, ook al begrijp ik er helemaal 
niets van, dat ik God vaak als een 
mantel om mij heen ervaar. 
Dat ik liefde mag ervaren van mijn 
vrouw en gezinnen, samen met wat 
zij aan nieuwe mensen in ons leven 
hebben gebracht. 
Dat ik ondanks mijn 77 jaar 
beschikbaar kan zijn en.....kan 
opademen om wat ik voor moois 
ook bij anderen zie. 
 
Wat hoop ik voor na de crisis? 
Dat is een lastige want natuurlijk zie 
en lees ik veel over mensen die 
voorgoed gewond zullen zijn. 
Als je gezond kon blijven zoals ik 
tot nu toe, samen met mijn vrouw 

en onze gezinnen en als bovendien 
aow en pensioen door 
is blijven gaan dan ben ik 
misschien geen partij, want als dit 
blijft dan is ons leven en doen 
onaangetast. 
Daarom kijk ik even door naar jouw 
derde punt: 
 
Wat hebben wij geleerd van de 
Coronatijd? 
Eigenlijk bevestigingen van wat wij 
al beseften maar dan hevig 
onderstreept. 
Niets is vanzelfsprekend. 
Niets van wat je dacht dat normaal 
was komt uit de lucht vallen. 
Niets van waar je vind recht op te 
hebben is onaantastbaar. 
De talloze doden voor en na 
dwingen tot het besef dat mensen 
broos zijn. 

Daarom zie ik liever liefde dan 
spierballen. 
En man, wat zie ik veel liefde en 
verantwoordelijkheid. 
Dat de zorg ons echt een zorg zal 
zijn en blijven. 
 
Groeten van Ies de Jong 
  



Relativering 

Mijn "leerdingen" in coronatijd: 
 
Dat je in die tijd van meer thuis zijn 
merkt hoe levens op z'n kop 
worden gezet door zo'n 
microscopisch klein virus. En dat je 
alles erg gaat relativeren. Ook 
dankbaar dat je zelf een goede 
gezondheid hebt en een prettige 
leefomgeving, ruimte, rust, tuin en 
geen financiële nood. Gezegende 
omstandigheden t.o.v. van vele 
andere wereldburgers.  
 
Janny Koolhaas. 

Op afstand elkaar vinden 

Wat mij kracht geeft is hoop, op 
terug naar het oude: mensen 

worden beter, we blijven manieren 
vinden om door te gaan met school, 
werk, kerk en sociaal leven 
 
Wat ik hoop voor na de 
coronacrisis: dat we elkaar weer 
weten te vinden in persoon, dat we 
ons niet blijven verschuilen veilig 
binnen 
 
Wat heb ik geleerd: we zijn 
kwetsbaar, een nieuw virus kan 
zoveel verwoesting achterlaten. We 
zijn ook veerbaar, een meerderheid 
overleeft de ziekte, en zelfs op 
afstand weten we elkaar te vinden 
 
vriendelijke groet, 
Margreet Docter 

 

  



Coronasteen 

Samen met Margreet (mijn vrouw)  
zijn we eind 2015 verhuisd van het 
mooie Brabantse naar haar  
geboortestad Delft. We wonen nu 
in het appartement Boven de 
Hoven 1 en hebben het goed naar 
onze zin. Op zeker moment 
hebben we ons aangesloten bij de 
Vierhovenkerk en daar beginnen 
we langzamerhand wel bekend te 
worden. Mijn leeftijd is bijna 78 jaar 
en in het verleden was ik erg actief, 
helaas een paar jaar geleden heb 
ik een herseninfarct gehad en 
worstel nu met wat beperkingen. 
M.a.w. de wereld is wat kleiner 
geworden en je trekt je wat terug 
omdat je niet meer actief kunt zijn. 
Al een lange tijd ben ik bezig met 
beeldhouwen en bik, slijp, schuur 

en polijst ik op een grote steen. 
In mijn kelderberging van het 
appartement trek ik me dan 
terug en in de stilte werk ik aan 
die steen. 
 
Toen in maart het coronacircus  
uitbrak heb ik vele uren en 
dagen in eenzaamheid daar 
gezeten en gestaan en is 
langzaam uit mijn handen het 
bijgevoegde beeld ontstaan en 
heeft de naam ‘Corona’ steen 
gekregen.  
Tijdens de stilte gaan je 
gedachten over je leven en 
komen de mooie en minder 
mooie dingen naar boven en zet 
je aan het denken. Wat heb ik 
van mijn leven gemaakt, hoe is 
het allemaal gelopen. Bij al dat 
denken schoot opeens de naam 



van het beeld wat ik met mijn 
handen aan het maken was, zo 
was God ook met mij in het leven 
bezig geweest. En opeens was de 
naam geboren van ‘Corona’ steen.  
 

wat ik met mijn handen  
aan het maken was,  

zo was God ook met mij in 
het leven bezig 

 
Terwijl, toen ik begon nog geen 
idee had wat en waarmee ik bezig 
was ontstond dit beeld.  Ik ervaar 
ook dat het leven gevormd wordt. 
Als een steen rollend, botsend, 
slijpend, schurend en uit eindelijk 
gepolijst op een moment ergens  
ligt.   
 

Zo hoop ik ook aan het einde van 
mijn leven gevonden te worden 
door de grote Vormer, mijn Heer en 
God.  
 
Fijne en gezegende Pinksterdagen, 
Jan Pothof.   

 

Huidhonger 

Ik ben lid van de Vierhovenkerk en 
heb de lockdown wisselend beleeft. 
De stilte op straat was heerlijk en 
ook het weer was fantastisch . Ik 
heb daar God ook voor gedankt 
maar het alleen zijn viel mij heel 
zwaar niet getrouwd groot sociaal 
netwerk ineens boem weg. Dat heb 
ik als het ergste tot nu toe 
gevonden vind het ook moeilijk met 
het geloof. De huidhonger die ik al 

moet missen geen partner haalde 
het uit de contacten maar die zijn 
weg. Natuurlijk weet je dat God er 
is maar ervaarde zo’n eenzaamheid 
ook omdat mensen zo bang zijn om 
besmet te raken. Kijk andere leven 
met een partner of kind de 
discipelen met elkaar maar wij als 
alleenstaande hebben geen 
lichamelijk en geestelijk contact 
dichtbij In deze tijd .  Dus is voor mij 
moeilijk om te begrijpen vooral 
omdat het zolang duurt en hoelang 
naar God toe roep ik waarom.?  
 
Gr Suzette Plomp 
 
  



Vertrouwen in en 
opgeschudde wereld 

Ik heb tijdens de lock down heel 
veel aan mijn geloof gehad. Veel 
opgetrokken met God door de dag 
heen, veel houvast gehad aan zijn 
beloften. Veel gebeden, 
gemediteerd.  
Mooie Bijbelteksten gevonden waar 
zo'n kracht, bemoediging, hoop, 
bescherming vanuit ging! 
Enorm genoten vd ontluikende 
natuur, daar vond ik steeds onze 
schepper, zoveel troost, hoop en 
blijdschap!  
 
Ik heb niet gevreesd voor mijn 
leven, zoals de discipelen na de 
kruisdood van Jezus. Wel was er 
verwarring in het begin, moest ik 
echt omschakelen, alles stond 

ineens op losse schroeven, en er 
moest een hoop anders gedaan en 
bedacht worden. 
 
Het verschil met mij en de 
discipelen was misschien wel dat zij 
nog veel meer in de war waren, 
compleet uit het veld geslagen! 
Jezus, die overal en altijd raad wist 
en alle problemen oploste, was 
ineens weg.  
Terwijl wij het geluk hebben in een 
tijd te leven dat we de Heilige 
Geest al tot onze beschikking 
hebben, moesten de discipelen het 
even zonder Jezus doen. Onze 
Helper, die ons leidt, toerust, 
bemoedigt, kracht, wijsheid, 
innerlijke vrede, blijdschap geeft... 
Wat ben ik blij met Hem!  
 

Tijdens de lock down hebben we 
een app groep gemaakt voor onze 
kring, wat de band onderling zeker 
versterkt heeft, iets goeds wat uit 
de lock down is voortgekomen! En 
virtuele bijeenkomsten gehouden, 
en wekelijkse gezamenlijke 
gebeden tijd.  
 
Op mijn werk met ouderen ervaar ik 
ook dat de band met hen is 
verstevigd, doordat zij bezoek 
moesten missen, is het contact met 
hen verdiept, al vind ik het wel 
intensiever, werk ik meer, maar erg 
mooi en dankbaar werk.  
 
Ook het samen met heel NL voor 
de tv luisteren naar de 
persconferenties van Rutte gaf een 
bepaalde verbondenheid met alle 
Nederlanders, die ik niet vaak 



ervaar, behalve bij voetbalfinales 
misschien.... 
Iedereen kan immers corona 
krijgen, arm of rijk, hoog of laag 
opgeleid, machtig of onderdrukt!  
Heel mooi vond ik de vele gebeden 
van christenen over heel de wereld!  
 
Wat er precies gaat veranderen na 
corona weet ik niet. Voorlopig is het 
nog niet na-corona. Corona is 
eerder een blijvertje. Maar er is 
bewustwording op vele vlakken 
gekomen, dat is 1 ding wat zeker is. 
De wereld is opgeschud, op een 
manier die niemand voor mogelijk 
hield. De intens blauwe lucht was 
ook zo'n voorbeeld, ik kan daar 
geen genoeg van krijgen, het 
verbaast me nog steeds.  
 

Verbazingwekkend vind ik de 
creativiteit van mensen om ermee 
om te gaan, om er weer bovenop te 
komen. Werkelijk op alle gebied. 
Het lijkt wel of er iets wakker is 
geworden in ons allemaal.  
Wij leven niet meer zo 
vanzelfsprekend ons leventje, wij 
zijn ons meer bewust van het leven 
van anderen, waar we normaal 
geen aandacht aan zouden 
schenken, omdat ze ver van ons af 
stonden.  
Maar soms zijn we zoveel bezig 
met de problemen in ons eigen 
landje te boven te komen, dat we 
vergeten naar de armere landen te 
kijken...  
 
Groetjes Juul Keijzer 

 
  



Graag wil mijn vrouw het volgende 
bijdragen aan de Pinksterdienst. 
 
Het antwoord op de vraag “Wat 
geeft mij/ons kracht? Zit verscholen 
in bijgaand gedicht. Morgen Uit: 
Melodie van verlangen, trilogie van 
Ietje Liebeek-Hoving 
 
In veel situaties put zij (en ook ik) 
daar kracht uit. 
 
Nel en Peter Plugers 
 


