
Beste mensen, 
 
Het stond gepland voor dinsdag 7 april. Dat een vrachtwagen vol met duizenden bloemen gezegend 
zou worden door de bisschop van Rotterdam, Hans van den Hende, om vervolgens te vertrekken 
richting Vaticaanstad. Daar zouden zo’n twintig bloemisten vanuit Nederland het Sint-Pietersplein 
gaan versieren met al die bloemen. Dat voor de traditionele paasviering. Dit jaar gaat dat echter niet 
door, dat versieren van dat plein. Bovendien zal geen mens zich op dat plein begeven. Want de 
beruchte coronavirus, covid-19 heeft namelijk flink ‘roet in het eten’ geworpen. Heeft in Italië hard 
toegeslagen. Dit jaar dus geen versierde en ook geen overvolle Sint-Pietersplein dus. Ook zullen we 
dit jaar de paus zijn welbekende ‘bedankt voor die bloemen’ niet horen uitspreken. Dat voor het 
eerst in 35 jaar. Want zolang kent Nederland al de traditie van ‘hofleverancier’ te zijn van al die 
bloemen voor die desbetreffende paasviering, die overigens wél doorgaat. Echter voor het eerst in 
de geschiedenis nu alleen te volgen via internet en tv. Zo is dat overigens ook het geval met alle 
andere vieringen/bijeenkomsten op de dagen voorafgaande aan die paasviering in deze week. 
Kerkelijk ook wel bekend als de ‘Goede Week’ met donderdag ‘Witte Donderdag’.  Op die dag 
gedenken we het ‘Laatste Avondmaal’ van Jezus. Aansluitend daarop komen we bij ‘Goede Vrijdag’.  
Die dag staat in het teken van de ‘Kruisweg’, die Jezus had te gaan om vervolgens uit te komen op 
‘Paaszaterdag’. Ook wel ‘Paaswake’ genoemd. Een wake waarin we vieren, dat aan Jezus, die eerder 
door een diep dal van ‘vallen en opstaan’ was heengetrokken, een nieuwe toekomst zich 
openbaarde. Een toekomst voor ons allen. En dat vieren we normaliter uitbundig met onze 
paasviering, met het ‘Hoogfeest van Pasen’.  Het feest over de opstanding, over het opstaan van 
Jezus uit de dood. Het feest over de komst van zijn ‘Licht’ onder ons mensen, dat ons hoop, 
inspiratie, bemoediging wil aanreiken op onze levensweg. Die weg die, net als bij Jezus, voor velen zo 
onder ons en om ons heen ook gepaard gaat met ‘vallen en opstaan’. Door de maatregelen rondom 
de coronavirus, covid 19 kunnen we dat alles dus niet binnen onze kerken vieren, maar gelukkig wel 
thuis via internet en tv. Zo is daar donderdag 9 april op NPO 1 om 20.30 uur een compilatie van de 
indrukwekkendste momenten uit voorbije edities van ‘The Passion’ te volgen en op vrijdag 10 april 
op NPO 2 om 15.00 uur de ‘Kruisweg’. Op internet en tv komen we vervolgens op zaterdag 11 april 
op NPO 2 om 23.15 uur de ‘Paaswake’ tegen vanuit de Munsterkerk te Roermond en zondag 12 april 
op NPO 2 om 11.00 uur het ‘Hoogfeest van Pasen’ eveneens uit Roermond met daarop aansluitend 
om 12.00 uur het ‘Urbi et Orbi’ (zegen voor volk en wereld) van onze paus Franciscus. Daarbij weet 
hij zich nu dus niet omringd door volk en bloemen. En voor wat die bloemen betreft, daarvoor zoekt 
de Nederlandse organisator en hoofdarrangeur Paul Deckers een mooie andere bestemming. 
Volgens hem stromen suggesties al binnen: een plek in de Keukenhof of een tulpenplukdag in het 
centrum van Lisse. Wat mij betreft zouden ze die bloemen nog het beste kunnen schenken aan al die 
hulpverleners, al die helden die, in welke hoedanigheid dan ook, volhardend zorg blijven verlenen in 
deze coronacrisis. Dat we daar met elkaar goed doorheen komen. Dat wens ik ons allen van harte 
toe, zo ook een Zalig, Gezegend Pasen met wellicht iets lekkers in huis. Als ik alleen al supermarkt Lidl 
moet geloven, bieden zij zelfs 400 paasartikelen aan. Meer dan genoeg. Hamsteren is dus echt niet 
nodig. 
 
 
      Gods’ Zegen, Alle Goeds, 
           goede gezondheid  
        en met hartelijke groet,  
            pastor André Dekker           
 
    


