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Reacties per mail en op Facebook 
 
 
We leven op dit moment in een apocalyptische tijd mede door een onzichtbare vijand, het 
coronavirus. In tegenstelling tot WW2, toen we een zichtbare vijand hadden dus wisten 
tegen wie we vochten. De martelingen, gaskamers, executie van Joden, zigeuners en 
verzetsstrijders, honger en heel koude winters. 
En nu? De hele wereld is ziek en hoe kunnen we de aarde weer herstellen? 
Vertrouwen in de wetenschap en ga bij jezelf te rade hoe je een steentje bij kan dragen en 
misschien doomdenkers het licht te laten zien. 
 
Fie Teijmant 4 mei ’21 
 
 

 
 
 
Sober leven, delen, de vrede bewaren, begint in het klein, kan groot worden. 
 
Liesbeth Stassen, 7 mei 
 
 

 
 
 
 
Graag ga ik in op jouw suggestie om onze visie mede te delen betreffende de apocalyptische 
toestand waarin we terecht zijn gekomen.  
 
Het eerste wat mij opviel bij het lezen van de aankondiging van de expositie is het woord 
APOCALYPS. In de bijbel is hierbij sprake van 'openbaring'. 
Maar in het algemeen taalgebruik spreekt men van : 'gebeurtenis betreffende de ondergang 
van de wereld'. Zo staat het in de VAN DALE.  
Ik meen dat we nog niet zo ver zijn. Het hanteren van de term Apocalyps is zo 
onherroepelijk! We mogen niet uit het oog verliezen dat de mens  
tot hier toe i.v.m. de corona-crisis tekenen heeft gegeven van vernuft (experten) en van 
welwillende hulp van de bevolking bij de vaccinatie bv. 
Wat mij doet geloven in de mens door God geschapen. 
Maar dit doet niets af aan de ernst van de problemen waar we voor staan. 
Ik kijk uit naar de expositie van volgende zondag. 
 
Met vriendelijke groeten 
Mon 
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Hallo, 
Hierbij een paar bedenkingen :  
 
vindt u ook dat onze tijd in grote crisis is?  
Wij zijn in de crisis van het eigen gelijk ingegeven door de beperktheid van onze kennis over 
leven.  
 
Hoe denkt u over de toekomst van de wereld?  
Als we toegeven dat we niet alles weten en meer kijken naar de resultaten zonder ze 
volledig te begrijpen komt het misschien goed.  
Socrates had meer dan gelijk toen hij schreef dat " ware kennis erin bestaat dat men niets 
weet."  
 
Zijn de klimaatcrisis, de dreiging van virussen, honger, oorlog, oplosbare problemen of gaat 
het echt mis met ons?  
De klimaatcrisis zie ik als een veel groter probleem als de huidige corona crisis. Maar wie 
weet is de veerkracht van de natuur wel groter en onvoorspelbaarder dan wat wij nu kunnen 
bedenken. 
 
 
Groeten 
Koen 
 
 

 
 
Dag Bert en mensen van De Wijngaard, 
 
Persoonlijk beleef ik onze huidige tijd, ondanks pandemie, niet als apocalyptisch. Wordt niet 
elke tijdsperiode in de geschiedenis van de mens gekenmerkt door ziekte, oorlog, rampen? 
Is het niet eigen aan de feilbare en kwetsbare mens om ook daarmee te kunnen omgaan? 
Niet makkelijk, maar zo eigen aan het leven. We worden er niet graag aan herinnerd dat we 
niet alles kunnen beheersen, maar is het geen teken van hoogmoed om te denken dat we 
voortdurend alles onder controle hebben? 
 
Corona plaatst ons weer met beide voeten op de grond. Wat normaal was (reizen, sociaal en 
fysiek contact, winkelen, werken, kerkdienst, enz...), blijkt plots niet meer normaal. Ondanks 
al het menselijk leed dat ermee gepaard gaat, is het vooral ook een uitdaging om veel 
"normale" zaken weer bewust te waarderen. Wie van ons kijkt nu al niet uit naar een 
gewone zondagse kerkdienst met enkele tientallen aanwezigen? En zo zijn er talloze zaken 
die we hopelijk stilaan terug mogen ervaren.  
 
Tot slot feliciteer ik jullie met het mooie initiatief van Parathesi. 
 
Hartelijke groet van Marc Stevens  
 


