
Is er nog nieuws? 

Met deze aanhef wil ik u vragen of er überhaupt nog iets meer gebeurt in de 

wereld dan slechts corona-hysterie. Is de oorlog in Yemen of Syrië ineens over? 

Kunnen christenen in Noord-Nigeria weer veilig naar de kerk? Zit voormalig 

president Trump nu thuis voor de openhaard met pantoffels en een sigaar? 

Gaat het stopzetten van de aardgaswinning in Groningen nog door of 

verzakken de huizen nu plotsklaps niet meer? Zo kan ik nog wel tien dingen 

opsommen waar ik graag wat meer informatie over zou willen inwinnen. 

Helaas is ook de zoekmachine van Google met het coronavirus besmet, want 

het gaat bijna nergens anders meer over. Naast het gekroonde virus kun je nog 

slechts wat oppervlakkig geneuzel aantreffen over sport en showbusiness. 

Interessant? Voor mij in elk geval totaal niet. Ik mis de tijd van 

onderzoeksjournalisten en onafhankelijk gebracht nieuws.  

Of ik nou wel of niet een televisie of internet ter beschikking heb, maar lezen is 

dan toch wel een goed alternatief. Althans, voor mij dan. Anderen hebben 

misschien wat minder zitvlees voor een boek. Nu denkt u misschien dat ik als 

priester zijnde slechts stichtelijke lectuur tot mij neem, maar dat is niet het 

geval. Uiteraard lees ik dat wel, maar dat is natuurlijk ook beroepsmatig handig 

voor een preekidee of te vernemen hoe anderen hun geloof beleven. Dan krijg 

ik al gauw nieuws tot mij: ervaringen van anderen of hun inzichten kunnen mijn 

geloof, leven en gedachten vernieuwen of in elk geval verrijken. Artikelen uit 

bladen of boeken die niet religieus getint zijn, kunnen dit overigens ook tot 

stand brengen. Reisverslagen uit andere landen en culturen leren mij dat 

anders “ook gewoon kan zijn.” Dat relativeert dan mijn eigen aannames en 

vooronderstellingen.  

Ook het gewoon de wereld van de dagdagelijkse beslommeringen even 

helemaal achter je laten, gaat ook prima met een boek. Van lokale geschiedenis 

over West-Friesland en haar bewoners, nieuwe inzichten in ruimteonderzoek 

tot een spannende detective; het vernieuwt mij qua energie en schuift de 

oogkleppen wat opzij.  

Is er nog nieuws? Niet veel op TV of internet, maar als je goed zoekt kom je 

vast wel aan je trekken. Is ons geloof immers niet gebaseerd op vertrouwen in 

Jezus Christus, de brenger van het Goede Nieuws?  

Groet en blijf gezond, 

uw kapelaan  


