Beste leden,
Vanwege het om zich heen grijpende coronavirus beleven we een bijzondere tijd. Velen van
ons hebben een inperking van de vrijheid, zoals we die nu kennen, nooit eerder
meegemaakt. Het is de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog die we meemaken,
juist in het jaar dat 75 jaar vrijheid wordt gevierd. Van premier Rutte kregen we deze week
te horen dat de ‘intelligente lockdown’ een lange adem zal hebben en dat de genomen
coronamaatregelen slechts uiterst voorzichtig afgeschaald zullen worden. Vooralsnog
moeten we ons dus zien te redden in de ‘anderhalve-metersamenleving’.
We zien veel om ons heen gebeuren, zowel mooie als lastige zaken. Mooi is de creativiteit
van mensen om in noodsituaties initiatieven te ontwikkelen en te bundelen waarmee
ouderen geholpen, zorgwerkers bedankt en leraren ondersteund worden. Iets om bijzonder
dankbaar voor te zijn.
Er zijn ook wanhopige dingen. Je kunt je leven niet leven zoals je gewend was. Je moet een
vorm vinden voor de inperking van je vrijheid. Misschien worden dierbaren en geliefden ziek
of, in het ergste scenario, bezwijken ze aan het virus. Wat een intens verdriet komt er dan
op je af. Het kan zijn dat je het risico loopt je baan te verliezen of dat je morgen met de
handen in het haar zit omdat je niet weet hoe je je werknemers moeten betalen. Of je
moet je kinderen thuis onderwijs geven, terwijl je buiten dat je dagelijkse werk moet zien
te klaren. Allemaal dingen waar je ruim een maand geleden nog niet over na hoefde te
denken.
We leven in de Stille Week, de week voor Pasen. Misschien ervaar je meer ruimte om echt
stil te staan bij de grootsheid van het offer dat Jezus bracht en hoe enorm het geschenk op
de paasmorgen wel niet was. Daar mag je troost uit putten, ook als je elkaar niet fysiek
kunt ontmoeten rond het woord. Juist nu mag je elkaar bemoedigen met de diepte van het
offer van het Lam.
In de afgelopen weken heeft CGMV mensen met een vitaal beroep een hart onder de riem
gestoken met woorden uit Jesaja. Met deze woorden willen we ook jou kracht toewensen.

“Maar mensen die op de Heer vertrouwen, krijgen nieuwe kracht. Zij lopen
zonder moe te worden. Zij rennen zonder te struikelen. Ze zijn zo sterk als
een adelaar, die vertrouwt op zijn krachtige vleugels” (Jesaja 40:31)
Namens bestuur en medewerkers van CGMV wensen wij je toe dat je gezegend wordt op de
jou toebedeelde plaats. We bidden je een tijd toe waarin je het sterven en de opstanding
van onze Here Jezus mag vieren als het grootste wonder ooit.
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