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Over de Brug naar een nieuwe tijd 
 
Zo’n brug vernieuwen is een hele operatie. Voor de pastorie aan de Dorpsgracht is 
het nu werk in uitvoering. Voor de jaarwisseling was de eerste brug aan de beurt, 
deze week werd begonnen met de tweede brug naast de kerk. De mannen van 
Hamstra & Otter klaren hier de klus in twee weken. Dat is allemaal winterhard 
vakwerk, maar het geeft ook te denken. Er ligt een noodbrug en het looppad loopt 
door de pastorietuin langs de beuk naar het Vermaningspad. Zo’n brug heeft iets 
symbolisch, hij staat voor een nieuwe verbinding, een overgang. Dat besef zie je ook 
terug in uitdrukkingen als een brug slaan, een brugperiode, een brugfunctie, een 
brug te ver, een bruggenbouwer en zelfs een brugklasser.  
We leven nu in deze verlengde lock-down ook in een overgangsperiode. Dat heeft 
iets traags en stils en stroperigs met alle kroegen, kerken en veel winkels dicht etc. 
Er is het verlangen naar de oude orde, naar ons oude leventje, het oude normaal en 
we wennen ook al wat aan het nieuwe normaal. Ton Henzen schreef in de 
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Steenwijker Courant  dat Corona mogelijk de wereld definitief zal veranderen. 
Wonen en werken, reizen, vrije tijd, sporten.  De fysieke omgang tussen mensen 
verandert waarschijnlijk permanent en wie weet komt het ceremonieel van drie 
kussen op de wang niet meer terug. Versoepelingen komen er zeker weer, maar 
mogelijk zal onze leefwereld nooit weer helemaal dezelfde zijn. 
Buitengewoon opbeurend om hier dus in de praktijk te zien dat er bruggen geslagen 
worden naar morgen. Er zijn en komen nieuwe kansen en mogelijkheden en wie 
weet waar dit ons brengt en wat we zullen ontdekken en zelfs gaan waarderen. 
Zonder bruggen zal het ook in 2021 niet gaan:  

Ieder mens zit op zijn eiland 
en zit vast in zijn bestaan 
Om een ander te bereiken 

Moet je van je eiland gaan. 
 

Daarvoor moet je bruggen bouwen 
Bruggen bouwen naar elkaar. 

Maar de afstand tussen mensen, 
maakt het lastig en soms zwaar. 

 

Mensen bouwen aan contacten, 
want alleen is zo alleen. 

Wie een brug slaat naar een ander 
zoekt wat warmte om zich heen. 

 

Er valt veel te overbruggen 
met een uitgestoken hand. 

Bruggen kunnen levens redden, 
Bruggen bouwen schept een band. 

 

Bruggen bouwen tussen volken 
tussen “wij” en tussen “zij 

Dat is bouwen aan vertrouwen, 
Dat brengt de vrede dichterbij. 

 
Internetviering ADS uit Hoofddorp. Voorganger is ds. Akke-Clara Thimm-Stelwagen. 
Te bekijken vanaf 10.00 uur via: www.doopsgezind.nl 
 
Alle goeds, veel heil en zegen voor het nieuwe jaar. 
 
Even contact: Gerke.vanhiele@outlook.com; tel 0521 344044 
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