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'' Vertel me nog een keer over 
het virus, dan ga ik naar bed. 
 
'Maar mijn jongen, je wordt 
moe, slaperige gedachten over 
je hoofd. 
 
'Alstublieft! Dat is mijn favoriet. 
Ik beloof het nog een keer. 
 
'Oké, kruip lekker onder de 
dekens mijn kind, hoewel ik 
weet dat je het heel goed weet 
 
'Het was een wereld van 
verspilling en verwondering, 
van armoede en overvloed 

voordat we begrepen waarom 
2020 bijzonder was 
 
'Je ziet de mensen die met 
hun bedrijven kwamen om 
handel te drijven met alle 
landen. Maar ze zwollen op en 
werden groter dan we ooit 
hadden kunnen plannen 
 
'We hadden altijd al onze 
wensen, maar nu ging het zo 
snel. Je kon alles hebben waar 
je van droomde op een dag 
met een klik. 
 
'We merkten dat gezinnen niet 
meer praatten. Dat wil niet 

zeggen dat ze nooit hebben 
gesproken. Maar de betekenis 
moet zijn gesmolten en de 
balans tussen werk en privé 
was verbroken. 
 
'En de ogen van de kinderen 
werden vierkanter en elke 
peuter had een telefoon. Ze 
filterden de onvolkomenheden 
weg, maar te midden van het 
lawaai voelden ze zich alleen. 
 
'En elke dag werd de lucht 
dikker, totdat we de sterren 
niet konden zien. Dus vlogen 
we in vliegtuigen om ze te 
vinden terwijl we beneden 
onze auto's vulden. 
 
'We reden de hele dag in 
cirkels rond. We waren 
vergeten hoe we moesten 
rennen. We hadden het gras 

De grote bewustwording 
Tom Roberts, schreef 'The Great Realisation', een 
gedicht vol optimisme over de toekomst van de 
wereld na de coronacrisis. 
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ingeruild voor asfalt, de parken 
waren gekrompen tot er geen 
een meer was. 
 
'We vulden de zee met plastic 
omdat ons afval nooit werd 
afgedekt. Totdat je op een dag  
als je ging vissen, ze al 
ingepakt eruit trok. 
 
'En terwijl we dronken en 
rookten en gokten, leerden 
onze leiders ons waarom: dat 
we niet van streek moetsten 
raken om de lobby's, handiger 
om te sterven. 
 
'Maar toen kwam er in 2020 
een nieuw virus op ons pad. 
De regering reageerde en zei 
dat we ons allemaal moesten 
verstoppen. 
 

'Maar terwijl we allemaal 
verborgen waren, te midden 
van de angst en al die tijd, 
veegden de mensen hun 
instinct af, ze herinnerden zich 
hoe ze moesten glimlachen. 
 
'Ze begonnen te klappen om 
dankjewel te zeggen en 
belden hun moeders op.  
 
'En terwijl de autosleutels stof 
aan het verzamelen waren, 
keken ze uit naar hun loopjes.  
 
'En met de lucht minder vol 
vliegtuigen, begon de aarde te 

ademen. En de stranden 
brachten nieuwe dieren  oort, 
die zich in de zee 
verspreidden. 
 
'Sommige mensen begonnen 
te dansen, sommigen zongen, 
anderen waren aan het 
bakken. We waren zo gewend 
geraakt aan slecht nieuws, 
maar er kwam goed nieuws. 
 
'En dus toen we de remedie 
vonden en naar buiten 
mochten, gaven we allemaal 
de voorkeur aan de wereld die 

Als een verhaaltje voor het slapen gaan (in het 
engels prachtig op rijm) wordt in het filmpje aan 
kinderen vertelt.  Zij willen keer op keer horen  hoe 
de mensen de wereld door het virus  anders zijn 
gaan zien 
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we vonden boven de wereld 
die we hadden achtergelaten. 
 
'Oude gewoontes raakten 
uitgestorven en maakten 
plaats voor de nieuwe. En elke 

eenvoudige daad van 
vriendelijkheid kreeg nu zijn 
recht. 
 
'Maar waarom was er een 
virus nodig om de mensen 

weer bij elkaar te brengen?' 
'Nou, soms moet je ziek 
worden, mijn jongen, voordat 
je je beter begint te voelen. 
 
'Ga nu liggen en droom van 
morgen en alle dingen die we 
kunnen doen. En wie weet, 
misschien als je sterk genoeg 
droomt, sommige ervan zullen 
uitkomen. 
 
'We noemen het nu de Grote 
Realisatie, en ja, sindsdien zijn 
er veel geweest. 
 
 'Maar dat is het verhaal van 

hoe het begon en waarom 

achteraf 2020 is.'

  
https://youtu.be/Nw5KQMXDiM4 

https://youtu.be/Nw5KQMXDiM4
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Vorig jaar werden plantjes 
uitgedeeld op de 
voorjaarsmarkt waar alle 
groepen kringen en 
commissies werden 
voorgesteld. Ik heb ze voor 
mijn keukenraam gezet en 
sinds een tijdje hebben ze 
prachtige bloemetjes. Een 
teken van leven! 

Groetjes Miriam Klip 
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Een teken van leven uit Oeganda - 
mei 2020 

Het Coronavirus heeft ook Oeganda op 
zijn kop gezet. Mensen mogen een 
maand niet naar buiten en dat betekent 
voor de meeste mensen geen inkomen. 
Museveni regeert met straffe hand om 
houden. Men hoopt dat de jonge 
bevolking gespaard zal blijven maar met 
40 miljoen inwoners ,50 IC bedden en 
een zwakke gezondheidszorg 
overheerst de angst. De community 
leaders verdelen het beschikbare 
voedsel. De dominee preekt en bidt 
met de mensen via de radio. Voor de 
nabije toekomst is voeding, water en 
onderdak prioriteit. 

Heleen Kampherbeek stuurt om 

een teken van leven uit 

Oeganda  
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De Mother Aïda school is gesloten. De 
waterpomp gaat 1 keer per week aan om 
de watertanks voor de mensen in de 
directe omgeving te vullen. Omdat de 
school dicht is betekent dat ook geen 
schoolgeld en geen salaris voor de 
leerkrachten, kok, bewaker en 
koeienherder. De dieren moeten worden 
verzorgd en zijn een kostbaar 
bezit en straks weer belangrijk 
als het gewone leven weer 
zijn gang kan gaan.  Ook 
de leerkrachten moeten nu 
van voeding worden 
voorzien om straks weer 
klaar te staan om de 
kinderen naar school te 
laten terugkeren. 

De dierenmarkten blijven 
voorlopig gesloten en in plaats 

van het extra geitengeld nu te kunnen 
steken in de geitenfokkerij besluiten we 
om noodhulp te verlenen ter waarde van 
€1200 die we gelukkig in reserve 
hadden. We zorgen voor basisvoeding 
met een klein beetje salaris voor leraren 
en zodra de kinderen weer naar school 
kunnen, maaltijden, voor de kinderen. 

We zorgen nu voor de dieren 
om verder te fokken en zo 

de  “Spaarpot” van zowel 
de gezinnen als de 
foundation en school 
vol te houden. Laten 
we bidden voor de 
mensen in Oeganda. 
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MOTHERS UNION 
Op dit moment liggen alle echte 
activiteiten van de Mothers Union stil, 
dus ook de activiteiten die vanuit Kerk in 
Actie worden ondersteund. Nergens 
mogen mensen bij elkaar komen in 
groepen dus er kan geen training 
worden gegeven en vooral: je mag je 
niet verplaatsen als dat niet echt nodig 
is. Iedereen in het land is bezig met 
overleven. Omdat de 
inkomsten van 
dagelijkse informele 
arbeid zijn weggevallen 
komt er al snel honger 
om de hoek kijken. 
Gelukkig mogen lokale 
markten (onder strenge 
maatregelen van 
afstand houden) wel 

plaatsvinden, maar niet iedereen kan 
daarnaartoe of heeft geld.  

Voor de korte termijn heeft Kerk in Actie 
de vrouwen van de medewerkers van de 
Mothers Union vooral gerustgesteld; een 
belangrijk deel van onze bijdrage is 
bedoeld voor vergoedingen voor de 
lokale medewerkers in het noorden van 
het land. Op die vergoedingen blijven ze 

natuurlijk recht 
houden, ook al kunnen 
ze tijdelijk niet werken. 
Daarmee voorkomen 
we tenminste dat de 
problemen nog groter 
worden dan ze al zijn. 
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2 mei 2020. Een steuntje in mijn 

rug gekregen. Lief. 

Mieke Smits 
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God van compost 

De bordjes ‘welkom in de buurttuin’ aan 
de rand van onze tuin hebben we 
omgedraaid. In deze tijd is die tuin 
gesloten; het is even geen buurttuin meer, 
maar gewoon de achtertuin van de woongemeenschap Taste! in de Voorhof, 
waar ik woon. We delen zo graag van wat we hebben – de tuin, goede koffie in 
ons buurtcafé, gezelligheid, vriendschap – maar nu is dat even lastig. 

 De tuin ligt er onbeschaamd uitbundig bij: veelkleurige tulpen, struiken in honderd 
tinten groen, bloesemende fruitbomen bloesemen en ontbottende bloemen. In de 
moestuinbakken schiet de groente uit de grond.  Maar is één hoekje dat niet deelt in 
die schoonheid. Er ligt een stapel takken, een hoop snoeiafval, bladeren, stro en 
kippenstront en wat composttonnen. Dit is ons composthoekje. 

 Toch is juist dit hoekje de bron van het leven in onze tuin. Uit deze rotzooi ontstaat 
compost, en op die compost leeft onze tuin. Zonder die compost zou onze door de 
winter beschadigde grasmat niet zo mooi groen zijn. De bloemen zouden niet zo 
kleurrijk groeien. We zouden geen groente en kruiden uit onze tuin kunnen eten. 

 Pieter-Jan Rodenburg van de 
leefgemeenschap Taste  geeft 
op www.pgdelft.nl/nieuws/ deze 
woorden van troost mee 

https://www.pgdelft.nl/nieuws/item486
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 Deze tijd voelt als een tijd waarin we gesnoeid worden. Veel van wat ons leven 
waarde geeft ligt even stil; het directe contact, de gemeenschap waar we deel van 
uitmaken, soms ook ons werk, sport of school. Wat overblijft, lijkt vaak niet meer dan 
een rommelig hoekje, wat restjes waarin we herkennen wat een paar weken 
geleden nog bloeide. We worden geconfronteerd met onszelf, inclusief de lelijke 
kanten.  

 Maar juist in die verstilde rommel kan de basis 
worden van nieuw leven. Deze tijd van 
verplichte stilstand is confronterend, maar 
brengt ons ook terug naar de basis. Die basis 
is God: in Jezus zijn we geliefde 
koningskinderen. En dat fundament zou wel 
eens vruchtbare aarde kunnen blijken te zijn. 

 Als Taste! gebruiken we deze tijd van verplicht 
gesnoeid worden om dat fundament te 
herontdekken. Wie zijn we? Omdat we weten 
dat we daaruit mogen leven en uitdelen. Omdat uit rotzooi leven kan groeien. 

 Pieter-Jan Rodenburg 
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In het komende kerkblad PKD 

nr. 9, zit een poster bijgesloten 

waarin de Delftse kerken laten 

weten op welke manieren zij 

behulpzaam kunnen zijn, bij alle 

zorgen waar mensen mee te 

kampen kunnen hebben.  

Plak de poster  voor je raam 

Laat zien dat we er als kerk 

willen zijn voor onze 

stadsgenoten! 
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Elkaar ontmoeten en bijpraten na 
de kerkdienst gaat gewoon door, 
Alleen wel digitaal! 
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file:///C:/Users/favan/Dropbox/Kerk%20en%20werk%20(DB%20MEGA)/Preken%20(MEGA)/Preken%20Fred%20(DB)/www.pgdelft.nl
https://forms.gle/4oJAHsWgKe6T2eTs8
https://forms.gle/5fFDeJ68u2DUnzTk6
mailto:dekerkdichtbij@gmail.com
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Geef een teken van leven!  
Laat weten hoe het met je gaat.  
Laat elkaar weten dat we verbonden zijn met elkaar! 
Laat mensen weten dat je aan hen denkt!  
Laat zien dat God nog steeds tekenen van leven geeft 
 

Deel jouw woorden van hoop, bemoediging en troost 
Een mooie gedachte, gedicht, 
gebed, kaartje, foto, selfie of kort filmpje,  
stukje muziek, tekening of wat dan ook. 
 

Een boeket aan goede wensen 
Blijf sturen! We plaatsen op de website een 
compilatie van alle berichten. 

Mail je bijdrage naar tekenvanleven@hofkerk-
delft.nl of stuur het op naar de Hofkerk, Cort van 
der Lindenstraat 1, 2613 WP of app 0630221990  

 

mailto:tekenvanleven@hofkerk-delft.nl
mailto:tekenvanleven@hofkerk-delft.nl

