Dominee Job Stein houdt een toespraak bij de coronaherdenking. © Frans Nikkels

Haaksbergen herdenkt
coronaleed: ‘We hebben
geworsteld met de pijn’
HAAKSBERGEN - Haaksbergen stond zondagmiddag met een ceremonie in
het centrum stil bij het coronaleed dat zoveel mensen trof in de afgelopen
anderhalf jaar. „Corona ligt niet achter ons. Het zal waarschijnlijk altijd
onder ons blijven. Maar we hebben ons wel opgericht uit de vloedgolf die over
ons heen gespoeld is”, aldus dominee Job Stein van de protestantse gemeente
in Haaksbergen.
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De herdenking was een initiatief van de gezamenlijke
kerken. Vertegenwoordigers van de geloofsgemeenschappen gaven uiting

aan hun gevoelens en staken de getroffenen een hart onder de riem. „We
vinden dit aanvullend op de periode die achter ons ligt”, aldus dominee
Stein.
Hij zei in zijn toespraak dat corona aanwezig blijft. „Maar het is niet meer
allesbepalend”, zei hij. „Daarom denken we dat het nu goed is een pas op
de plaats te maken en achterom te kijken. We hebben geworsteld met de
pijn, het verdriet, de angsten en onzekerheden.” Stein sprak tot ongeveer
vijftig belangstellenden.
Coronabrandhaard
Haaksbergen was ruim een jaar geleden een coronabrandhaard. Niet
iedereen overleefde de pandemie. Stein: „Het heeft ons allemaal
beziggehouden. Niet alleen Haaksbergen, maar Twente was een
brandhaard. Na de versoepelingen in maart wilden we iets organiseren. Zo
is dit gezamenlijke gedenkmoment ontstaan.” Hij vond de Liberaal Joodse
Gemeente aan zijn zijde en ook het Humanistisch Verbond was aanwezig.
Opvallende afwezige was de islamitische gemeenschap. Het
moskeebestuur is wel gevraagd een toespraak te houden, maar kon
niemand vinden. Stein: „Helaas is het niet gelukt vanuit de moskee iemand
naar voren te schuiven. Het bestuur is op halve kracht, doordat er ook
mensen uit deze gemeenschap ziek zijn geworden. Ook zij zijn getroffen
door corona.”.
Vluchtig
Bert Oude Engberink las namens de Liberaal Joodse Gemeente een
passage van Prediker uit het Oude Testament voor. „Alles is vluchtig. Alles
bestaat maar net. Dus koester het moment dat het goed met ons gaat”, zei
hij.
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Humanist Margriet Meijling-Togtema zei dat het wellicht nog te vroeg is om
te zeggen wat corona met de mensen heeft gedaan. „Misschien lukt dat pas
later, als er meer tijd is verstreken”, aldus Meijling-Togtema. „Terugkijken
en stilstaan bij de betekenis van alles wat er is gebeurd. Bijzonder is dat
vrijheid mede door corona zo’n groot thema is geworden. In het jaar 2020,
waarin we herdachten dat er 75 jaar geleden een einde kwam aan de
Tweede Wereldoorlog, stond voor veel mensen vrijheid onder druk. We
moesten ons neerleggen bij opgelegde beperkingen.”
Zorgpersoneel
Het zorgpersoneel werd evenmin vergeten. Na de laatste toespraak klonk
er applaus. Deze bijval was voor het zorgpersoneel. Een vijftigtal
toehoorders was aanwezig, daarmee was het niet drukbezocht. Maar
medeorganisator Stein wilde daar geen waardeoordeel over vellen. „Het
was een prachtig geheel, aanvullend op de periode die achter ons ligt”, zei
hij. Na afloop kregen bezoekers troostvoorwerpen uitgereikt. Zij keerden
met een bloemenkaart, een kaarsje en een steentje huiswaarts.

