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ERSCHUIVINGEN. DAT IS EEN WOORD DAT ZICH AANDIENT wanneer we de ontwikkelingen van

ruim een jaar coronacrisis en onze eigen ervaringen daarbij op ons laten inwerken. Deze crisis
en alle beperkende maatregelen voor de bevolking brengen ingrijpende verschuivingen met
zich mee, in de economie, in de samenleving, ook in de kerken. Preciezer gezegd, ‘corona’ leidt tot een
versnelling of een schaalvergroting van verschuivingen die al eerder gaande waren maar nog lang niet
zo ingrijpend waren als nu.
Zijn deze veranderingen tijdelijk? Gaat het leven straks na de crisis zijn gewone, voor-epidemische gang hernemen? Blijft daarvan dan alleen de herinnering over? Die stelling wordt wel verdedigd,
maar er is meer voor te zeggen dat het post-coronatijdperk in bepaalde opzichten toch anders zal zijn
als de tijd voor januari 2020. We noemen enkele voorbeelden aan de hand van onze eigen bezigheden.
Een combinatie van het grote plaatje combineren met het kleine plaatje van onze ervaringen en bezigheden in de afgelopen maanden.

‘Het project Gaandeweg is beëindigd, maar onze bediening gaat door’, zo schreven we in ons vorige bulletin. We blijven gaande en doende, naar de mate
waarin dat kan en mag nu we beiden de pensioengrens ruimschoots zijn gepasseerd – dat wil zeggen
qua leeftijd, want onze beleving gaat daarin nog niet
zomaar mee. Graag blijven we u die ons de afgelopen
jaren hebt gevolgd, via ons bulletin Gaandeweg informeren. In het bijzonder hen die zijn doorgegaan
met een financiële ondersteuning. Dank daarvoor.

Colleges – hybride onderwijs
In februari en maart gaf Evert heel wat colleges aan
de Evangelische theologische faculteiten in Leuven
(België) en Vaux-sur-Seine nabij Parijs. Vanuit huis
wel te verstaan, via videoconferenties. Terugkijkend
op ruim een jaar doceren en lezingen geven op afstand maakt hij de volgende tussenbalans op.

Op 30 januari deden we mee aan de landelijke actiedag
tegen het wetsvoorstel bio-ethiek, dat kunstmatige bevruchting van alleenstaande vrouwen wilde legaliseren
waarbij de zaaddonor altijd onbekend blijft. Onze slogan
was: een kind heeft recht op een moeder en een vader.
De senaat heeft het voorstel kort daarna afgewezen.

Om te beginnen, is het opvallend hoezeer iedereen in
het hogere onderwijs in korte tijd aan deze vorm van
lesgeven gewend is geraakt. In het begin van de covidcrisis merkte je nog wel enige weerzin bij sommige studenten en hadden lesgevers moeite met het omschakelen om op een andere manier van lesgeven, maar nu is
online onderwijs de gewoonste zaak van de wereld geworden.
Niet zo vreemd eigenlijk, want de laatste jaren is het
doceren steeds meer een kwestie van een Powerpoint
presenteren. Of je die nu in het klaslokaal of thuis aan
je bureau bekijkt, dat maakt niet zo gek veel verschil.
Besprekingen met studenten om hen individueel te
begeleiden bij een thesis, een onderzoek of een opdracht, moeten nu online gebeuren. Naast het verlies
aan persoonlijke presentie levert dat organisatorische
winst op. Tot voor kort hing een afspraak af van de aanwezigheid van docent en student op de instelling, nu is
dit zomaar geregeld. Er is altijd wel een moment te vinden voor een bespreking via zoom. Daarbij kan de uitwisseling ook heel persoonlijk zijn.
Bovendien, we sparen met elkaar heel wat reistijd
uit, plus de kosten die dat voor de instelling met zich
meebrengt.
Andere lesgevers komen tot vergelijkbare conclusies. De kans is groot dat de verschuiving van residentieel naar internetonderwijs een blijvende verandering
met zich meebrengt, en dat we toegaan naar een hybride systeem van onderwijs wanneer de pandemie
eenmaal is uitgeraasd – deels ter plekke en deels op afstand. Daarmee wordt het bereik in feite veel groter.
Velen die niet voltijds op een bepaalde locatie kunnen
studeren, kunnen hierdoor toch meedoen. Die verschuiving van residentieel studeren naar afstandsonderwijs volgens het open universiteit model is de laatste

jaren trouwens al duidelijk gaande, de coronacrisis
heeft haar alleen maar versneld.

Lezingen – camera-gereed
Hetzelfde constateren we op het gebied van lezingen.
Evert gaf in februari een reeks lezingen per video
voor stafleden van het Leger des Heils in ZuidFrankrijk. Over de dynamiek van evangelisatie. Matthieu, kapitein van de Legerpost in Nîmes en organisator van het gebeuren, vertelde ons dat het aantal
deelnemers in feite groter was dan het zou zijn geweest bij een fysieke conferentie, zoals aanvankelijk
de bedoeling was. Bovendien waren de lezingen camera-gereed. Door een simpele druk op de knop
werden ze opgenomen en meteen daarna als podcast
op internet worden gezet.

Commissies en vergaderen – live en online
Evert maakt deel uit van twee landelijke commissies voor de relatie met het jodendom, c.q. de Joodse
gemeenschap in Frankrijk, de ene is van de Franse
Raad van Kerken, de andere van de Nationale Raad
van Evangelischen. Dat betekende voor de eerste
commissie om de zes weken naar Parijs voor een dag
van werken en vergaderen, en voor de andere commissie om de zes weken naar een stad in Frankrijk
om daar te vergaderen en een ontmoeting te hebben
met vertegenwoordigers van de plaatselijke Joodse
gemeenschap. Wat een gereis! De commissieleden
wonen in alle hoeken van het land.
En wat een gedoe om aan het eind van de vergadering een datum voor de volgende keer te vinden.
Agenda’s trekken, data noemen, maar dan kan de
een niet, dan kan de ander niet - een heel gepuzzel.
Het lukte nooit om compleet te zijn. Maar nu we niet
meer mogen reizen en per videoconferentie bijeenkomen, is plotseling iedereen aanwezig! De commissieleden besparen vele uren reistijd, soms moeten ze
oog nog overnachten in Parijs. En de penningmeesters wrijven zich in de handen want er komen geen
indrukwekkende declaraties van reiskosten meer
binnen.
We hebben in beide commissies afgesproken dat
we ‘na covid’ de meeste vergaderingen online zullen
blijven doen. We zijn vast niet de enige commissies
in kerkelijk Frankrijk die tot deze conclusie komen.

In de tijd rond Pasen bloeien overal in onze stad (en in het
hele Middellandse-Zee-gebied) de Judasbomen – genoemd
naar de discipel die zich volgens de traditie aan deze boomsoort verhing. Wat een contrast met de prachtige kleuren
en uitbundige bloeiwijze.
werkruimten dichtbij huis. Ook winkels kunnen kleiner, met minder voorraad, want mensen blijven steeds
meer via internet en koeriers kopen. Winkeliers moeten zich toeleggen op advies en diensten gerelateerd
aan ‘hun’ producten. En zo verandert het hele landschap van de arbeid.

Reizen – dat wel, maar toch anders?
Dat laatste kan men waarschijnlijk niet zeggen van nog
een verschuiving tijdens de covid-pandemie, die van fysiek reizen om mensen te ontmoeten en dingen te zien,
naar thuisblijven en je online verbinden met andere
mensen en andere plaatsen. De afgelopen dertien
maanden zijn wij slechts één keer de grens overgegaan.
Janna heeft slechts enkele keren de trein genomen,
voor bezoek aan gevangenen in Perpignan, Evert zelfs
helemaal niet. Een unicum in ons bestaan!
Zo is het bijna iedereen vergaan. Onze actieradius
werd noodgedwongen beperkt tot een lokale kring. De
gevolgen zijn enerzijds een grote malaise in de reis- en
toeristensector, maar anderzijds dat de natuur opademt bij zo weinig vervuiling door transport. De lucht
is sinds een halve eeuw nog nooit zo schoon geweest!

Commissies en vergaderingen
Gelet op deze verschuivingen, is het de vraag of onderwijsinstellingen, alsmede christelijke organisaties in de toekomst nog wel zoveel kantoor- en lesruimte nodig hebben. Het aankopen, gebruiken en
onderhouden van gebouwen kost veel geld en menskracht.
Dezelfde vraag dient zich aan in bedrijven, de
dienstensector en overheidsinstellingen. Tijdens de
covid-crisis zie je in al deze sectoren al een duidelijke
versterking van de verschuiving die al langer aan de
gang is, van collectief werken op dezelfde plek naar
geïndividualiseerd werken thuis of in kleinschalige

Zodra de pandemie is uitgewoed, zal de drang om te
reizen onweerstaanbaar zijn. Misschien wel net zo veel
als voor die tijd, of nog meer. Toch hebben we de kans
om van deze epidemie lessen te leren hoe we ons anders
kunnen verplaatsen, milieuvriendelijker, en hoe we het

overdadige reizen kunnen beperken door meer op
onze lokale omgeving gericht te zijn.
Ook wij zullen zeker de draad van het reizen weer
oppakken, zij het in beperkte mate want we willen
wel lering trekken uit de ervaringen van nu. We hopen in ieder geval ons herhaaldelijk uitgestelde verblijf in Nederland te kunnen realiseren.

Naar een hybride vorm van kerkelijk leven
Noodgedwongen leren we steeds beter om te gaan
met de technische kanten van het medium internet,
en hoe we dit medium nog beter kunnen gebruiken
ten voordele van het kerkelijke leven. Waarschijnlijk
gaan we straks na de crisis naar een hybride vorm
van kerkelijk leven, waarbij we een aantal dingen die
we tot voor kort altijd fysiek op een bepaalde plek organiseerden, online blijven doen, vanwege de tijdbesparing, het organisatorische gemak en het grotere
bereik.
Aan de andere kant, het fysiek samenkomen in
een kerkdienst is van wezenlijk belang en niet te vervangen door video’s van voorgekookte diensten die
ieder voor zich in de huiskamer volgt. Er gaat ook
niets boven het intermenselijke contact van de persoonlijke aanwezigheid tijdens een samenkomst, een
gesprekskring of een pastoraal gesprek. Doordat we
dit alles nu veelal ontberen, zijn we het des te meer
gaan waarderen, dus dat gaan we dat ‘straks’ zeker
weer hervatten. Het is echter interessant om te zien
hoe de digitale online contacten kunnen leiden tot
daadwerkelijke betrokkenheid bij een geloofsgemeenschap. Ze sluiten elkaar niet uit maar kunnen
elkaar wederzijds versterken.

Samenkomen op ons terras.
In deze tijd van sociale en relationele
schaarste
hebben
wij het geluk (of geschenk?) dat we beschikken over een
groot terras voor
ons huis in Nîmes,
waarop je bij elkaar
kunt zijn in de sanitaire afstand in acht nemen. Janna’s vrouwengroep
maakte daarvan dankbaar gebruik. Samen Gods
Woord bespreken en voor elkaar bidden, in de voorjaarszon, in een ruime kring – zo beleefden ze mooie,
kostbare momenten.

Lokale radio
Janna blijft actief betrokken bij het werk van de lokale protestantse radio Alliance Plus. Als lid van het
bestuur denkt zij mee over het beleid van de uitzendingen, de veranderingen op het gebied van personeel, de noodzakelijke investering in nieuwe apparatuur in de studio en voor opnames elders, en het vinden van de benodigde financiële middelen.

Ook aan de uitzendingen zelf levert zij een bijdrage.
Om de zoveel tijd verzorgt zij een radiokerkdienst, uitgezonden op zondagochtend. Radio is een onzichtbare
vorm van contact. Je weet nooit wie er luistert en wat
de uitwerking is van de woorden die je via de studio in
de lucht zendt. Heel af en toe krijgt Janna een reactie
van iemand die haar beluisterd heeft. Voor de rest is het
een kwestie van zaaien en vertrouwen dat het zaad ergens landt en opkomt.
We merken trouwens dat de radio in het algemeen
bezig is met een merkwaardige come-back. Lange tijd
leek het erop dat de televisie de radio zou verdringen,
maar dankzij internet en de sociale media doet zij weer
helemaal mee en is het juist de televisie die het moeilijk
krijgt. Je kunt de opnames in de radiostudio worden
bekijken en beluisteren op de websites, van reportages
worden podcasts voor youtube en dergelijke. En wat zie
je vaal mensen wandelen of rennen met oordopjes en
snoertjes om het hoofd. Die beluisteren dus een podcast. Wie weet wel van een radiostation.

Instituut Aramav
Verder heeft Janna samen met een andere vrijwilliger
een bijzondere reportage mogen maken van het instituut Aramav, dat zich op een paar honderd meter van
ons huis bevindt. Daar kunnen blinden en slechtzienden verblijven voor het volgen van diverse trainingen
die gericht zijn op het omgaan met deze handicap in het
dagelijks leven. Ook krijgen zij psychosociale begeleiding. Dit privé-instituut heeft een grote deskundigheid
opgebouwd, zodanig dat mensen uit heel Frankrijk er
naartoe komen. Langs de straten en over de paden
langs de groenstroken in onze wijk zie je herhaaldelijk
bewoners van Aramav lopen, ze oefenen, ze brengen
het geleerde in praktijk.

Al de gelijkvloerse gebouwen van Aramav liggen verscholen in een mooi parkachtig landschap met veel bomen. Een eerbewijs aan hen daar zelf niet of amper
zichtbaar van kunnen genieten!
Janna had al eens een werkbezoek georganiseerd voor
de vrijwilligers van het bezoekwerk van geïsoleerde ouderen. Ze kende de staf. Nu ze bij de lokale radio betrokken is, kwam ze met het voorstel hier een aantal
uitzendingen aan dit bijzondere instituut te wijden. Het
idee was bewoners en begeleiders te interviewen, naar
hen luisteren met hen meeluisteren naar omgevingsgeluiden, want blinden en slechtzienden moeten alles op
het gehoor doen, zonder beeld. Dit is dus typisch iets
voor de radio.

Spreken en kerkdiensten leiden
In onze Vrije Evangelische gemeente mogen we beiden regelmatig de zondagse samenkomst leiden
en/of de preek verzorgen. In februari sprak Evert
twee zondagen achtereen over het thema sterfelijkheid, een Bijbelse visie op de dood, en de hoop op
eeuwig leven. Dit in verband met de covid-epidemie
die zoveel dodelijke slachtoffers maakt, en die ons allen confronteert met onze sterfelijkheid. Over deze
thematiek schreef Evert twee uitgebreide artikelen
voor de Cahiers de l’École Pastorale – het tijdschrift
voor praktische theologie Een korte Engelse versie
verscheen in Vista. Zie: https://www.europeanmission.redcliffe.ac.uk/latest-articles/death-and-covid19
De toespraken in onze gemeente waren bedoeld
om elkaar te herinneren aan wat de Bijbel zegt over
het sterven en daarna. We geloven in een Verlosser
die de dood heeft overwonnen, en die ons als gelovigen laat delen in zijn eeuwige opstandingsleven. Inderdaad, lang zullen we leven in de gloria, dat wil
zeggen zijn gloria. Daarom mogen en kunnen we de
dood zonder vrees onder ogen zien, en er zonder omwegen over spreken, realistisch en hoopvol.

Passie en Pasen
In de Passietijd (lijdenstijd) voor Pasen hield Janna
een preek over de betekenis van het kruis, en
waarom dit teken van wrede onderdrukking het symbool van het christelijk geloof is geworden. Op de
Paasochtend leidde zij de samenkomst in onze Vrije
Evangelische Gemeente, terwijl Evert op datzelfde
moment in de Grand Temple de dienst van de Protestantse Kerk op het orgel begeleidde.

Het orgel boven de preekstoel en de geopende Bijbel
in de Grand
Temple

In de middag waren we beiden opnieuw in diezelfde
Grand Temple voor de célébration musicale de
Pâques. Dit was een initiatief van Evert. Hij had onze
vriendin en zangeres Kamala, een sopraan, en Vincent, een bekende uit de Protestantse kerk en verdienstelijk hoboïst, ingeschakeld. In verband met de

epidemie zijn concerten en andere culturele activiteiten
verboden, maar kerkelijke vieringen mogen wel.
Dit was ook de bedoeling van dit conCélébration musicale de
Pâques
cert: de opstanding
Dimanche 4 avril 2021, à 16 h, au
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woord ‘concert’ betekent trouwens letterlijk ‘bijeenkomen’.
Evert heeft voor deze gelegenheid twee composities
geschreven, de ene voor sopraan en orgel, de andere
voor hobo en orgel. Plus arrangementen van paasgezangen, waaronder het onvermijdelijke À toi la gloire
(U zij de glorie).
Janna tekende voor de presentatie van het programma, de verbindende teksten en de gebeden.
Tijdens de generale repetitie op stille zaterdag is het
hele programma opgenomen in geluid en beeld. De opnames worden op dit moment bewerkt en gereed gemaakt voor uitzending via de lokale radio, voor video
podcasts op de website van de kerken, en voor
YouTube.
Dat brengt ons op nog een verschuiving, namelijk in
de culturele wereld. Nu live concerten en voorstellingen
niet kunnen, moet het internet de concertzaal en het
theater vervangen. Maar deze omslag het brengt waarschijnlijk een blijvende verschuiving teweeg, van alleen
de traditionele vormen van evenementen naar een hybride praktijk, namelijk een combinatie van zowel live
als online.
Entrée libre, participation aux frais

Organisation : Église protestante unie de Nîmes et l’association OTPN (Orgues des temples
protestants de Nîmes). Renseignements : 04 66 67 97 40

In deze veranderende wereld zijn wij benieuwd hoe
wij onze weg verder mogen gaan. De tijden zijn onzeker. We weten niet wat de nabije toekomst brengt, maar
we mogen vertrouwen dat de Here God in zijn voorzienigheid de nabije en de verre toekomst bestuurt naar
zijn raadsbesluit. Voor ons mensenverstand is zijn
voorzienigheid vaak een mysterie. We vragen ons af:
waarom, waartoe. Maar met ons mensenverstand kunnen we wel begrijpen dat Gods gedachten boven de
onze uitgaan. Dus komt het aan op vertrouwen. Zoals
dat prachtige oude gezang het uitdrukt:
‘Beveel gerust uw wegen en al wat u begeert, aan
de trouwe hoede en zegen, van Hem die alles regeert’.
In dat vertrouwen gaan we voort en blijven we graag
met u verbonden.
Een hartelijke groet,

Evert en Jann

Informatie over boeken, artikelen, conferenties: www.evertvandepoll.com
Tel. (+33) 6 88 02 07 00 – Email yvandepoll@orange.fr
Giften, zoals voorheen via: IBAN - NL37 INGB 0008 3286 47 t.n.v. Evangeliegemeente Reveil, o.v.v. Gaandeweg

