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Een week lang zijn de scholen en de meeste bedrijven nu gesloten. Nederland is in 
de greep van de coronavirus. Maar we moeten ons niet gevangen laten zetten, 
meent Erik Borgman. De veertigdagentijd is er bij uitstek voor om ons eraan te 
herinneren dat er altijd uitzicht is.
 
Het is nogal een waagstuk, op dit moment, om iets te schrijven dat een hele week 
mee moet kunnen. Enerzijds ligt alles stil, anderzijds volgen de gebeurtenissen 
elkaar razendsnel op. Zondag werden wij er bij het wakker worden aan herinnerd dat 
de wereld door meer geplaagd wordt dan door het coronavirus. Het Kroatische 
Zagreb is getroffen door een aardbeving van 5,4 op de Schaal van Richter. Op het 
moment dat ik dit schrijf, zijn er geen dodelijke slachtoffers bekend, maar er is veel 
materiële schade. We zijn zo gefixeerd op de gevolgen die de COVID-19-pandemie 
in onze streken heeft, dat we hetgeen elders gebeurt dreigen te vergeten. Er zijn nog
steeds vluchtelingen die door de omstandigheden waarin zij leven waarschijnlijk 
extra kwetsbaar zijn voor besmetting. Mensen zitten onder mensonterende 
omstandigheden gevangen en er worden geen maatregelen genomen om hen tegen 
infectie te beschermen. We proberen in de vieringen van woord en gebed die wij in 
deze tijd voor onze website maken, ons te verbinden met alle noden en daarvoor te 
bidden. Maar ons vermogen onze aandacht te spreiden is begrensd. Laten we ook 
hierbij elkaar helpen. Iedereen kan thuis bidden voor de noden waarvan zij of hij weet
heeft en als ze worden opgeschreven in het boek met gebedsintenties dat in de 
Mariakapel ligt, worden ze de zondag die erop volgt in de viering meegenomen. 

De eerste internetviering vanuit het Huis van Dominicus staat vanaf zondag 10 uur
op onze website. Ook de komende zondagen zullen er nieuwe vieringen verschijnen,
steeds zondag om 10 uur. We denken na over wat wij kunnen doen in de Goede 
Week en met Pasen. Er worden ook andere ideeën geopperd om via internet ons 
gebed gaande en ons gevoel van verbondenheid in stand te houden. Overal zijn er 
opmerkelijke initiatieven. Er is zorg dat mensen zich niet genoeg aan de instructies 
houden en te veel en vooral te dicht bij elkaar komen. Het blijkt buitengewoon lastig 
om tussen de oren te krijgen dat we nu onze betrokkenheid bij elkaar vorm moeten 
geven door afstand van elkaar te houden. Gedrag dat aansluit bij onze intuïties gaat 
ons beter af. Er is veel bereidheid anderen te helpen, grote waardering voor degenen
die anderen bijstaan en breed medegevoel met mensen die extra getroffen worden 
omdat ze bijvoorbeeld afhankelijk zijn van bezoek en dat bezoek nu niet kan komen. 
Er wordt extra op elkaar gelet en waar nodig een handje uitgestoken. Als Huis van 
Dominicus proberen we speciaal aandacht te hebben voor degenen die in onze 
gemeenschap extra kwetsbaar zijn. Wie vindt dat iemand extra aandacht of iets 
anders nodig heeft, kan bellen: 030-2935245. In de ochtend is er altijd iemand 
aanwezig om u te woord te staan. Mailen kan altijd: info@huisvandominicus.nl. 

Komende woensdag, 25 maart, viert de Rooms-Katholieke Kerk het feest van Maria 
Boodschap. Negen maanden voor Kerstmis kondigt de engel Gabriel bij Maria de 
geboorte van Jezus aan. Het is een beeld van onze geschiedenis, die zwanger gaat 
van Gods aanwezigheid. Stellen wij ons daarvan in dienst, net als Maria? Paus 
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Franciscus heeft gelovigen en vertegenwoordigers van alle kerken gevraagd op deze
dag om 12 uur een extra Onze Vader te bidden voor onze wereld, vanuit het geloof 
dat God redt: dat is de betekenis van de naam Jezus. 

Vrijdag 27 maart vindt er een speciale viering op het Sint-Pietersplein plaats, 
waarna de paus plechtig de zegen Urbi et Orbi zal geven, voor de stad (Rome) en 
voor de wereld. Dit gebeurt normaal gesproken alleen met Kerstmis en met Pasen, 
maar de paus wil in de uitzonderlijke situatie waarin met name ook Italië verkeert, het
besef versterken dat ons leven altijd hoe dan ook door God gezegend wordt. Er zal 
uiteraard geen publiek bij de viering aanwezig zijn op het Sint-Pietersplein, maar een 
en ander is te volgen op het YouTube-kanaal van het Vaticaan: 
https://www.youtube.com/user/vatican?hl=nl&gl=NL. 
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