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Wilma van Rijn: ’Omzien naar elkaar op de gevraagde afstand’

Wijkpredikant in woelige tijden
Gerlof Boers

Den Helder ! Vreemde tijden, ook
voor dominee Wilma van Rijn (32),
wijkpredikant Binnen de Linie van
de Protestantse Gemeente van Den
Helder.
„Belangrijke eigenschappen van
mijn beroep zoals elkaar ontmoeten, pastorale ondersteuning geven,
een arm om een schouder leggen,
vallen weg. Daarmee wordt het voor
mij ingewikkeld om die meestal ook
heel persoonlijke verbindingen te
onderhouden en in te vullen. Zo sta
ik nu bijvoorbeeld tijdens de diensten via Kerkomroep.nl letterlijk
voor lege stoelen en banken te preken. Maar ik ben blij met en dankbaar voor de mogelijkheden die de
hedendaagse techniek biedt om ontmoetingen op andere manieren mogelijk te maken.”

Maatregelen
Het interview gaat via beeldtelefoon, de foto bij dit artikel wordt
buiten gemaakt, op minimaal anderhalve meter van de deuropening.
Van Rijn heeft daar zeer legitieme
redenen voor. „Ik doe er alles aan om
zelf niet besmet te raken, dan kan ik
mijn werk helemaal niet meer doen.
Dus zo min mogelijk mensen in
huis en ik wil ook niet op mijn geweten hebben dat hier een brandhaard
ontstaat.”
Merkt u onrust in uw gemeente,
misschien zelfs angst om wat er
gaande is?
„Je weet dat je niet alles in de hand
hebt en dat je als gelovige leeft met
God en op Hem kunt vertrouwen.
Dat geeft rust en kracht om er mee
om te gaan. Angstsignalen heb ik
nog niet gehoord. Wel merk ik toenemende eenzaamheid. Sociale contacten vallen abrupt weg, thuis
maar ook in en rond de kerk. Vaste
ontmoetingsmomenten zoals de
zondagsdienst, het op gezette tijden
samen koffiedrinken, de gesprekskring, de gemeentemaaltijden.’’
Er zijn mensen die zich afvragen
waarom God dit allemaal toelaat,
waarom hij niet ingrijpt. Is de
eindtijd begonnen, er woeden vele oorlogen, het klimaat kraakt,
er is nu pandemie.
„Ik heb die vragen nog niet gekregen, maar die zullen er zeker zijn.
Alleen het liefst direct gewenste positieve antwoord zal ik niet geven. Ik
denk ook dat die vragen ons niet op
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de juiste weg zeggen. Veel belangrijker is de boodschap uit de Bijbel van
naastenliefde, van omzien naar elkaar, maximaal menselijk met elkaar om te gaan. Het is bijzonder dat
het nu gebeurt, in de tijd rond Pasen. De tijd waarin we gedenken dat
Christus tot in de dood toe heeft geleden en nu met ons mee meelijdt.
Dat geeft ons ook troost en kracht
om met deze moeilijke tijd om te
gaan. Met Pasen vieren we echter
ook Zijn opstanding, het teken dat
er altijd weer een nieuw begin is, dat
het Leven het laatste woord heeft. In
dat perspectief mogen we geloven,
ook in deze lastige tijd.”
Is deze pandemie misschien een
goddelijke ’wake-up-call’ voor de
mensheid?
„Geen idee. Wat ik wel weet dat er
in de situatie waarin we nu verkeren
ineens veel ruimte ontstaat om eens
goed na te denken over hoe we onze
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Angstsignalen heb ik nog
niet gehoord.
Wel merk ik
toenemende
eenzaamheid.
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wereld hebben ingericht, over hoe
dat anders kan, moet. Wat is belangrijk: reizen, mooie kleren, een mooi
huis, of sociale contacten, eerlijk delen, medemenselijkheid, elkaar respecteren. Je ziet allerlei spontane
initiatieven ontstaan om juist nu
dat omzien naar elkaar maximaal in
te vullen. Zo brengen kinderen in
onze gemeente elk jaar op Palmzon-

dag paasstokken naar mensen die
aandacht nodig hebben. Normaal
maken ze die stokken in de kerk,
maar nu thuis en brengen ze dan
van daaruit rond. Mooi toch? Ik
denk wel dat de gebeurtenissen de
wereld zullen veranderen, dat kan
bijna niet anders. In die zin is het
misschien toch een soort wake-upcall.”
U vertrekt heel binnenkort uit
Den Helder voor een nieuwe uitdaging in Halfweg-Zwanenburg.
De gemeente hier zit dus straks
in barre tijden zonder pastor.
„Dat is een aparte gewaarwording, maar het verhuizingsproces
liep al voordat de huidige situatie
intrad. Een gemeente moet altijd
dealen met het vertrek van haar
voorganger en dat zal nu extra inspanning vergen. Maar onderschat
de kracht van het onderlinge pastoraat niet. Daarbij komt dat de rol
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van de predikant de laatste jaren
heel erg veranderd is. Hij komt niet
meer per definitie op verjaardagen
op de koffie. Ik zie mezelf als predikant soms meer als de manager van
de kerkelijke organisatie, en degene
die het pastoraat op hoofdlijnen uitzet. Het praktische pastoraat zit in
de gemeente zelf en is in Den Helder
nog steeds sterk en veerkrachtig.
Daar kun je trots en dankbaar voor
zijn.”
Heeft u voor nu nog een boodschap voor de gemeente van de
Bethelkerk en voor Den Helder
als geheel?
„Zeker en met nadruk: laat je niet
regeren door angst, blijf je wel bewust van de ernst van de situatie en
besluit en handel met je gezonde
verstand. En blijf vooral omzien
naar elkaar, maar wel met de gevraagde lichamelijke afstand van
anderhalve meter.”

Geen plannen voor sluiting bos en strand
Suzanne Rijnja

Den Helder ! Gemeenten in de
Kop van Noord-Holland hebben
vooralsnog geen plannen om openbare plekken te sluiten voor het publiek.
De burgemeester van Schagen besloot afgelopen weekend om de hekken rondom sportpark Groenoord
te sluiten nadat ouders en kinderen
zich niet aan de RIVM-maatregelen
hielden. Het is vooralsnog de enige
plek die door de gemeente gesloten
wordt in de Noordkop.

„Er is nog geen landelijke maatregel dat recreatiegebieden gesloten
worden”, zegt woordvoerster Regina van de Berg van gemeente Hollands Kroon. „Wat we vooral willen
zien is dat het gezonde verstand
overheerst bij het halen van een frisse neus. Dus zorg voor die anderhalve meter afstand.’’

Politie
Ze gaat verder: ,,Afgelopen weekend
was er politie aanwezig om mensen
daarop te wijzen in het Robbenoordbos. Zolang er geen extra beperkende maatregelen zijn, blijven

we dat doen. Ook onze bijzonder
opsporingsambtenaren zetten we
zichtbaar in om verschillende plekken te controleren.”

Help mee
Gisteravond werd tijdens de landelijke persconferentie bekend gemaakt dat er via een nieuwe noordverordening nu ook boetes mogen
worden uitgedeeld aan inwoners
die met meer dan drie personen buiten zijn en zich niet aan de anderhalve meter afstand houden.
De gemeente ook een oproep.
„Hollands Kroon is groot en we

Politie houdt wel
een oogje in het
zeil

weekend hordes mensen op afkwamen. In de Noordkop was dat niet
het geval, volgens de gemeentelijk
woordvoersters. Er is dus ook geen
noodzaak om de stranden te sluiten
voor publiek in verband met het coronavirus.

Inperken
kunnen niet overal tegelijk zijn.
Help mee, houd afstand. En spreek
elkaar erop aan als dat niet gebeurt.”
In Nederland sloten verschillende
kustgemeenten de parkeerplaatsen
bij het strand, omdat er afgelopen

„In Den Helder is het strand niet
druk bezocht”, meldt Maria de Wit
van gemeente Den Helder. Muriëlle
Bergman van gemeente Texel laat
weten dat er op het Waddeneiland
ook geen sprake was van overvolle
stranden.

