Vergaderen via Hangout Google, Skype en Zoom
Het coronavirus brengt iedereen in een uiterst ongewone situatie. Dominee Dick Lagewaard uit
Veenendaal merkt naast onzekerheid, angst en bezorgdheid ook een grote mate van
solidariteit. Online wordt de norm.
Steeds meer kerkdiensten gaan online, Nieuwsuur bracht zondag Hart van Vathorst in beeld, waar
predikant Joost Smit online voorging. Ook dominee Lagewaard en zijn kerkenraad zagen al
aankomen dat online het sleutelwoord zou worden voor de gemeente. “De kerkenraad heeft een
abonnement genomen op Zoom, daar kun je prima mee vergaderen met 12 personen, kan tot 40 of
meer zelfs. Op dezelfde manier geef ik de belijdeniscatechisatie. Ik vergader via Hangout Google,
Skype en Zoom. De laatste bevalt het beste. De gratis versie van Zoom heeft het nadeel dat het 40
minuten max duurt per vergadering.”
Ontregelend
Lagewaard vindt het een vreemde tijd. “Aanvankelijk ook boeiend, nu in toenemende mate
vervelend en zeer ontregelend. Ik merk dat ik het echt naar vind. Ik vrees voor een groot drama op
Lesbos en andere vluchtelingenkampen, daarbij vergeleken zijn onze ervaringen heel relatief.”
Ook in geestelijk opzicht ervaart hij deze periode als lastig. Christenen vallen Rutte af: “Hij heeft
een vloek uitgesproken over het land door te zeggen dat velen ziek zullen worden.” Of ze sturen
plaatjes rond waar de naam van het virus een acrostichon wordt, à la het Wilhelmus, voor
bemoedigende teksten. Ik ervaar dat als iets bezwerends, als een poging om de angst te beheersen.
Laten we proberen de zwaarte van deze tijd te dragen.”
Verbondenheid
De Nederlands gereformeerde predikant is sinds kort lid van de predikantenvereniging van CGMV.
“Bij mensen groeit het besef dat ze niet die controle over het leven hebben dan ze dachten. Er
heerst veel verbondenheid én het blijkbare verlangen om dat ook openlijk te delen met elkaar (via
social media, openlijk handenklappen voor de zorg, klokgelui). Christenen zien steeds meer in hoe
belangrijk gebed is. Er zijn veel initiatieven én vindingrijkheid om elkaar op andere manieren te
ontmoeten nu dat in real life niet meer kan; veel rust en vertrouwen dat God alles in Zijn hand
houdt”, zegt hij.
Wat betekent deze coronacrisis voor uw werk als predikant?
“Zeer veel beperking wat betreft sociale en pastorale "real life"-contacten, Maar ook veel
mogelijkheden om toch contacten te hebben, te verbinden, mee te leven. Ik heb nog nooit zoveel
reacties gehad op een (live) uitzending van een dienst en zoveel gebedsonderwerpen.”
Welke Bijbelse voorbeelden gebruikt u om vertrouwen te hebben?
“Psalm 91, al vallen er 1000 of 10.000 naast je. Jij valt misschien wel mee, maar niet om. Je zult
leven, ook al zal je sterven. Hier heb ik zondag ook over gepreekt.”
Welke kansen biedt deze crisis?
“Mensen helpen God te vinden en hun hoop, bemoediging, kracht en rust bij Hem te vinden; te
(her)ontdekken hoe belangrijk contact en verbondenheid is. Ik heb, nu we digitaal meer
communiceren, meer contact met mensen die niet in staat zijn om naar de kerk te gaan.”

