
Tussentijd…. 
 

We leven tussen Hemelvaart en Pinksteren. Hemelvaart in het 
Coronatijdperk. Ik lees over zorgen dat er veel toeristen naar 
Limburg komen om te shoppen… 
Het is een dubbele tijd. De winkeliers hebben grote zorgen 
vanwege een gebrek aan inkomen en nu weer zorgen over te 
veel klanten. 
Hemelvaart is niet alleen een winkel dag.. het is de dag dat 
Jezus naar de hemel opsteeg en zijn leerlingen letterlijk het 
nakijken hadden. Het is altijd een feest wat niet zo makkelijk uit 
te leggen is.  
Wat ik een belangrijk zinnetje vind is, ‘Mannen van Galilea wat 
staat gij naar de hemel te staren..’ 
Handelingen 1. 
Hemelstaarders, je hebt ook navelstaarders, dat zijn mensen 
die heel druk zijn met hun eigen dingen. 
Hoe zou het zitten met de mensen die naar de hemel staren..? 
Beetje dromers, zwevers die terugverlangen naar het oude? 

Het is in Handelingen niet de bedoeling dat die mannen daar blijven staren. 
Jezus komt terug en in afwachting daarvan begint je werk in de wereld nu. 
En er is heel wat te doen, bedroefden troosten, hongerigen te eten geven, zieken verplegen, de 
doden begraven.. het zijn allemaal de dingen die nu ook extra aan de orde zijn. 
De wereld heeft honger, honger naar eten. Het kan zijn dat de honger meer doden zal vergen dan 
de huidige ziekte. Honger naar liefde, naar echte ontmoeting… ook heel ernstig. 
Wat staat ons te doen? Of wat kunnen we doen? Delen van wat we hebben… elkaar op de een of 
andere manier in het klein of iets groter helpen… niet gaan navelstaren. 
Dat helpt ons niet in deze tijd.Het is de week van de wezen, zondag wezenzondag, wachtend op 
de Geest die frisse wind die alles opent deuren, ramen en harten. 
Ik deel met u mooie woorden van onze mede christenen van de Parochie van Sint Pancratius 
Heerlen  
 
Een vreemde Pasen was het… 
De steen was weggerold, het graf open; 
Maar de deuren bleven dicht 
  
Wat hunkeren we naar open deuren: 
Van huizen, van dierbaren van zorginstellingen, 
Van sportclubs, van horeca. 
  
Wat hunkeren we naar kerkklokken 
En naar kerkdeuren 
Die ons een welkom toeroepen 
  
Een vreemde Pasen was het… 
Maar het was Pasen, 
Waar de deuren van harten openstaan, 
Waar meegeleefd wordt en liefde gegeven, 
Waar via TV of internet wordt meegebeden. 
  
Met Hemelvaart( nu geweest) en Pinksteren voor de  deur 
Even een knipoog, even een wens 
Vrede en alle goeds!  
 
Ds. Agnes Hana 
 
 
N.B. De foto is van een van de vroege fietstochten als de wereld nog stil en nieuw is 


