
 

Afgelopen maand was er in de Abdij een boekpresentatie! Vanwege Corona is onze zaal en 
agenda al een aantal maanden leeg. Maar het onlangs gepubliceerde boek “Kerk in tijden 
van corona”  ( uitgeverij Halewijn/Adveniat ) leek ons een goede reden om de zaal weer eens 
te openen voor het publiek. 

 

Erik Borgman werd door Leo Fijen bevraagd over zijn gedachten over de rol van kerk in deze 
corona-tijd. Dat leverde natuurlijk allerlei interessante invalshoeken op. De paradox, dat de 
kerk mensen in nood bij elkaar wil brengen, maar de deuren (deels) sluit om verdere nood te 
voorkomen. Of de paradox dat we even niet het brood delen dat mensen heel maakt, omdat 
we dan juist ziek kunnen worden. Paradoxen die vraagtekens zetten bij de organisatie van 
de kerk, onze leerstelling, gewoontes en aannames. 

Erik Borgman is een bevlogen verteller en voor we het wisten was de tijd alweer voorbij. Er 
was nog even gelegenheid voor vragen uit het publiek. Het hoofdthema van de vragen was 
‘hoe houden we de mensen betrokken bij de kerk en de gemeenschap’. Het antwoord van 
Erik was, dat we niet moeten kijken naar wat niet meer kan, maar wat de mogelijkheden zijn 
op een nieuwe en soms heel onverwachte manier. Waarbij hij wel de opmerking maakte: 
‘wellicht is het te vroeg om de vraag te kunnen beantwoorden wat de rol van de kerk is in de 
coronatijd.’ 

Vader Abt Thijs voegde hieraan toe dat hij de kerk vooral aanmoedigt om belangeloos 
ruimte voor stilte, gebed en een kaarsje te bieden. In een tijd van media is het makkelijk om 
over de verborgen aanwezigheid van de kerk heen te kijken. Maar dat is uiteindelijk wel de 
fysieke plek waar de kerk aanwezig is in mensenlevens.   

 

https://www.adveniat.nl/


Slotconclusie van de lezing: blijf dit thema uitdiepen en laten we ons juist ook inspireren 
door de migranten in Calais die uit allerlei materiaal een nieuwe kerk bouwden. De diepte en 
dienstbaarheid van de kerk is er juist waar hij opnieuw (tijdelijk) vorm krijgt.  Kerk in tijden 
van corona is dus een goed boek om met deze spirit vooruit te kijken. 

 

Het boek is te koop in de Boekwinkel van de Abdij. 

€ 19,50 (paperback) 


