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Predikanten en imam over geloven in coronatijd

Pasen online
en iftar in de
woonkamer
Samen Pasen vieren in de kerk zit er voor christenen dit jaar weer niet in. Ook
voor moslims zal de traditionele ramadan opnieuw anders zijn. Hoe begeleid je
als predikant of imam je geloofsgemeenschap in tijden van corona?
Predikant Marco Hofland van De Goede Herderkerk.

’Niet alleen op
zondag een uurtje’
Haarlem
Het was voor Marco
Hofland (56) wel even wennen toen
hij vier jaar geleden van Vathorst
naar het ’ongelovige’ Haarlem
kwam.
En net toen de 400 leden van de gereformeerde gemeenschap een beetje gewend waren aan de informele
,,vrolijk orthodoxe” predikant,
kwam corona. Dat maakte zijn toch
al nog niet eenvoudige religieuze
werk, er niet makkelijker op. Ook
deze Pasen preekt Hofland op afstand.
Maar de predikant van De Goede
Herderkerk houdt wel van een uitdaging. Met filmpjes, muziek en
’normaal taalgebruik’ probeert hij
het evangelie te voorzien van een
nieuw jasje, in de hoop ook niet gelovigen te bereiken.
Ook met Pasen, volgens Hofland
het ultieme liefdesverhaal. „Wat is er
mooier dan het verhaal van Jezus
Christus die zich uit liefde opofferde voor de mensheid”, zegt hij met
stralende ogen. Een lied dat Pasen
volgens de predikant typeert, is ’I
would die for you’ van Prince. „Dat
deed Jezus dus voor ons”, zegt de
predikant.

Opgewekt
Tijdens de paasviering fungeert De
Goede Herderkerk voor Hofland
meer als opnamestudio dan als kerk.
Sinds de tweede lockdown bestaan
de aanwezigen alleen uit „het techniekteam, een ouderling en ik”, zo
vertelt de predikant, die nu vooral
online het evangelie uitdraagt.„Anders is dat het aantal gelovigen hier
in de randstad klein is”, zegt hij over
het verschil met zijn vorige woonplaats. Aan de andere kant: „geloven
mag weer.”
De boodschapper van het „opgewekt gereformeerde” geloof merkt
dat zijn digitale boodschap ook
nieuwe geïnteresseerden bereikt en
dat is een lichtpuntje in de coronaduisternis.
Natuurlijk vindt Hofland - net als
zijn gemeenschap - de lege kerk verschrikkelijk. De gratis Open Herberg-maaltijden, koffiemomenten
en ontmoetingen lijken lang geleden. Indien mogelijk probeert hij de
leden van zijn gemeenschap op te

zoeken, zoals laatst een stervende.
Helaas mocht hij vanwege de beperkingen niet meer bij het terminaal
zieke lid aanwezig zijn. „Dat was
moeilijk”, zegt de predikant, die
vindt dat corona laat zien hoe belangrijk verbondenheid juist is.
Volgens Hofland plaatsen het virus en de maatregelen ons voor relevante vragen. „Ons leven is even stilgezet om te kijken wie we zijn en
wat we doen. Is een afspraak om
twintig minuten te winkelen in de
Action ons ’levensgeluk’? De predikant denkt van niet. „Geluk komt
uit de relaties die we hebben.”

Straat op
De afgelopen jaren ging Hofland
vaak de straat op om met inwoners
het gesprek aan te gaan over geloof,
zoals hij dat ook in Vathorst deed.
De predikant maakt filmpjes van de
interviews die hij laat zien tijdens
zijn diensten. Verschil met Vathorst
is wel, zo legt hij uit, „dat een meerderheid daar christen is. Hier behoor je als christen tot een minderheid.” Het schrikt hem niet af. Integendeel. De predikant geniet van de
gesprekken. Geloven is voor de predikant een permanente zaak. Niet
iets wat je op zondag voor een uurtje
doet.
Hofland ziet het, juist in coronatijd, als zijn missie om het verhaal
van de Bijbel aansprekend te vertellen aan een nieuwe generatie gelovigen. Waar de kerk in het verleden afschrikte met verdoemenis, schuld
en boete, wil de predikant juist de
liefde van Christus benadrukken, zo
stelt hij. „We hebben gewoon een
fantastisch verhaal dat het waard is
om te vertellen.”
Helemaal in deze eenzame coronatijden, vindt de predikant. „Veel
mensen zijn hun werk kwijt geraakt, of hun gezondheid. Ze voelen
zich kwetsbaar en alleen. Jong en
oud. Online hoop ik dat mensen
zich door mijn verhaal kunnen opladen. Dat ze er een boodschap van
hoop, liefde en inspiratie uit halen.
Lekkere muziek helpt daar zeker bij,
meent Hofland. „Het is de toon die
de muziek maakt.” Of in dit geval
het geloof.
Meevieren kan via youtube.com/c/
GoedeHerderkerkHaarlem

Hein van der Steur

stadsredactie@haarlemsdagblad.nl

Haarlem
Mustafa Yildirim (43)
had het moeilijk afgelopen jaar. Online preken is toch wat anders dan
face-to-face, zo ontdekte de imam
van de Fatih moskee in HaarlemNoord.
Ook ramadan gaat er volgens de
geboren en getogen Haarlemmer
voor het tweede jaar op rij heel anders uitzien. „Heel jammer, maar
het is niet anders. Gezondheid komt
op één. Zo schrijft de Koran het ook
voor.’’
Sinds de moskee gebruik maakt
van de uitzonderingsregel om maximaal dertig mensen toe te laten, is
de situatie ietsje genormaliseerd.
„In ieder geval beter dan vorig jaar
toen alles ging via Zoom”, vertelt
Yildirim, die tijdens de eerste lockdown met korte filmpjes de islam
duidde aan de negentig leden van
zijn gemeenschap. De imam vond
praten tegen een muur wel heel ongezellig, dus zette hij zijn zoon
naast de camera. Daarna ging het beter.

Heel jammer,
maar het is niet
anders.
Gezondheid
komt op één

Gebedssetje
Toen de maatregelen vorig jaar werden versoepeld, konden bezoekers onder voorwaarden - weer in de

moskee komen bidden. Wel is een
eigen gebedssetje, bestaand uit een
mondkapje en kleedje, verplicht.
Ook moeten de gelovigen anderhalve meter afstand houden. Het bestuur van de moskee ziet volgens de
imam streng toe op naleving van de
regels. „Niemand mag hier ziek
worden”, zegt Yildirim.

In de
geschiedenis
van de islam
zijn vaker
besmettelijke
ziektes
voorgekomen.
Ook toen
moesten
mensen in
quarantaine

Uitzonderingen
Samen bidden hoort echter wel bij
de islam, al zijn er volgens Yildirim
legitieme redenen om hiervan af te
wijken. Corona valt in die categorie.
Het historische bewijs hiervoor
haalt de imam uit de Koran en Sunnah (uitspraken en handelingen van
Mohammed), verhalen uit de tijd
van of vlak ná het leven van de profeet. „In de geschiedenis van de islam zijn vaker besmettelijke ziektes
voorgekomen. Ook toen moesten
mensen in quarantaine”, vertelt Yildirim.
Honderden jaren geleden werden
hele streken volgens de imam al afgesloten om te voorkomen dat besmettelijke ziektes zich zouden verspreiden. Yildirim begrijpt dat dit
voor veel leden van zijn gemeenschap nieuw was. ,,Omdat ze nog
nooit met een pandemie te maken
hebben gehad.”
Door de avondklok wordt de ramadan-maand voor veel leden een
moeilijk verhaal, vreest de geestelijk

Mustafa Yildirim, de imam van de Fatih moskee.

verzorger. Hij vindt de beperking
verdrietig voor zijn gemeenschap.
„Het raakt mensen, omdat kinderen
in deze maand hun ouders en familie bezoeken. De kern van de ramadan is dat je het vasten en geloof samen beleeft.”

Vereerd
Afgelopen maanden heeft het bestuur oudere gelovigen en buren
van de moskee ook thuis bezocht.

Met eten of gewoon om een praatje
te maken. „Daar hebben mensen
steun aan”, zegt Yildirim, die ook de
politie en ziekenhuizen met een bezoek heeft vereerd om ze een hart
onder de riem te steken.
Op 13 of 14 april, afhankelijk van
de stand van de maan, zal de stem
van de imam weer in de moskee
klinken. Dan leest hij de Koran voor
aan de gemeenschap, elke dag twintig bladzijden. „Dit gebeurt tijdens
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de vastenmaand, omdat de Koran
tijdens de maand ramadan werd geopenbaard aan de profeet”, vertelt
Yildirim. Hij is blij dat hij dat dit
jaar niet voor de camera hoeft voor
te doen.

Suikerfeest
Hoe de iftar, het traditionele suikerfeest aan het eind van de vastenmaand er uit gaat zien, weet de
imam nog niet. Als de avondklok er

niet was, was iets in de open lucht of
op een andere locatie met meerdere
grote ruimtes mogelijk geweest
voor de iftars en taraweeh (nachtgebeden).
De regels van de overheid zijn
voor Yildirim leidend. Gelukkig
biedt de Koran in dit soort moeilijke
situaties ook uitkomst. De imam citeert hierbij graag zijn profeet.
„Maak het makkelijker, niet moeilijker.”

’Bij veel mensen is het thuis heel stil’
Haarlem
De gesloten lege zaal
van de Immanuelkerk in HaarlemNoord blijft een rare gewaarwording voor Mirjam Vermeij (51). De
ambulant predikant van de protestantse gemeente kan maar moeilijk
wennen aan de stilte. Ook met Pasen
zal de plek van rust en bezinning
praktisch uitgestorven zijn.

Ambulant predikant Mirjam Vermeij van de Immanuelkerk.

Hetzelfde geldt al een tijdje voor het
aangrenzende Verhalenhuis, waar
normaliter tal van activiteiten
plaatsvinden voor wijkbewoners,
kinderen, jongeren en volwassenen.
Sinds de start van de tweede lockdown zijn de ontmoetingsruimte en
kerk niet toegankelijk voor de protestantse gelovigen.
,,Normaal bruist het hier, komen
mensen langs om koffie te drinken,
te filosoferen, te eten of gewoon om
even te kletsen”, vertelt de predikant. In plaats van de gebruikelijke
gezelligheid wenst Vermeij haar le-

den voor de camera een vreugdevol
Pasen toe.
Moeilijk vindt Vermeij haar online voordrachten niet meer. Inmiddels is ze gewend aan de digitale
diensten voor de 1200 leden van de
Protestantse gemeente in Haarlem.
,,Bij de kerk in Aalsmeer waar ik
eerst werkte, was het bij de eerste
lockdown even zoeken en oefenen.
Toen ik in oktober vorig jaar hier begon, was alles al perfect geregeld”,
vertelt Vermeij die inmiddels geoefend was in spreken voor lege stoelen.
Nu is ze druk met de laatste voorbereidingen voor de online paasviering. Gelukkig hoeft ze zich geen
zorgen te maken om de techniek,
die wordt verzorgd door de jongere
leden van de gemeenschap.
Toch blijft het moeilijk voor de
predikant om mensen echt bereiken. Ze voelt de afstand. Een kerk is
bedoeld om samen te komen, vindt
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Paashitlijst

Om de paasviering wat meer
kleur te geven, worden online
foto’s getoond van activiteiten
met kinderen en jongeren. Ook
is er een zangoptreden van vier
kerkleden. Volgens Vermeij zal
in ieder geval ,,één topper uit
de paashitlijst” klinken: ’U zij de
Glorie’. Ze hoopt dat de
klassieker haar leden wat troost
en hoop biedt in deze onzekere,
stille coronatijden.
Meekijken kan via
www.kerkpleinhaarlemnoord.nl
ze. ,,Samen je geloof beleven, zingen en steun vinden bij elkaar.”
Maar online is beter dan niets,
weet de predikant. ,,Onze kerk in

Spaarndam is sinds medio december helemaal dicht. Die hebben geen
digitale mogelijkheden.”

Leegte
De predikant leeft mee met oudere
leden die dit jaar al aardig wat voor
de kiezen hebben gehad. ,,Sommigen zijn zelf ziek geweest, anderen
hebben dierbaren verloren. Er is
niets te doen. Ze ervaren een leegte,
die de kerk en maatschappelijke activiteiten normaal opvullen.”
Tegelijk ziet Vermeij dat jonge gezinnen leven in een chaotische,
drukke tijd.
Tussen alle digitale en telefonische contacten door zoekt de ambulant predikant haar leden ook af en
toe op, uiteraard volgens de richtlijnen. ,,Belangrijk”, vindt Vermeij,
,,want veel mensen, vooral ouderen,
zitten alleen thuis.”
Net als in de kerk is het volgens
Vermeij bij deze mensen thuis heel

stil. ,,Ze voelen zich geïsoleerd en
eenzaam, omdat activiteiten zijn
weggevallen. Iemand die vóór corona spontaan langskwam of op zondag plaats nam naast die ene bekende, zit nu thuis te kijken naar een
online viering.”
Haar paasvoordracht heeft Vermeij bijna klaar. Ze zal verwijzen
naar het Evangelie van Marcus,
waarin drie vrouwen het lege graf
van Jezus Christus vinden. ,,Ze zien
een man in het graf, die zegt: ’Jezus
is hier niet meer.’ De vrouwen kunnen het niet bevatten, het is te groot
om te geloven”, vertelt de predikant.
Ze vindt het verhaal een mooie
brug naar deze tijd, waarin ook ongelooflijke dingen gebeuren. Bijvoorbeeld in de natuur, meent Vermeij, die laatst zag hoe een krokus
tussen de stenen door omhoog
groeide. Leven dwars door de stenen
heen, dat gaf haar hoop. En daar
gaat bij Pasen om, hoop.

