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Beste mensen,
Al weer sinds maart 2011 ben ik actief als uw waarnemend predikant. Intussen
heb ik van velen van u het e-mailadres mogen ontvangen en dat is toch een
mooi middel om op een moderne manier contact te onderhouden.
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Vandaag is het 1 januari 2013. Ieder die dit leest wil ik van harte een
gelukkig, gezond en gezegend 2013 toewensen. En veel heil en zegen.
Morgen is het al weer 2 januari. Ja, het leven gaat door. En je moet
verder. Hora ruit, templus fluit. Uren, dagen, maanden, jaren vliegen
als een schaduw heen… zegt het oude lied
http://www.youtube.com/watch?v=4ryoqQO_sSo
Maar je kunt niet terug, je moet vooruit. Afgelopen september verscheen er een
nieuwe bundel van de dichter Jean Pierre Rawie: De tijd vliegt maar de dagen gaan
te traag. Een fascinerende titel, vind ik dat.
De profeet Jesaja heeft het zo prachtig gezegd: ‘Blijf niet staren op wat vroeger was,
sta niet stil bij het verleden. Zie, iets nieuws ga
Ik beginnen. Het is al begonnen. Zie je het
niet?’ (Jesaja 43). De grote vraag is natuurlijk:
kunnen wij ook onszelf vernieuwen? Kun je ‘oud
zeer’ van je af gooien en openstaan voor nieuwe
kansen? Nieuw’ is altijd een beetje spannend.
Je weet wat je hebt, je weet niet wat je krijgt.
Mensen houden het graag op het oude en
vertrouwde. Maar het nieuwe jaar 2013 biedt
volop mogelijkheden onder Gods rijke zegen.

De profeet Jesaja geschilderd door Jan Mostaerd

Better and better off
The world would be better off
if people tried to become better.
And people would become better
if they stopped trying to be better off.
For when everybody tries to be better off,
nobody is better off.
But when everybody tries to become better,
everybody is better off.
Everybody would be rich
if nobody tries to become richer.
And nobody would be poor
if everybody tried to be the poorest.
And everybody would be
what he or she ought to be
if everybody tried to be
what he or she
wants the other fellow to be.....

Dit opvallende plaatje vond
ik als inlegvelletje voorin een
boek. Wat stelt het voor?
Het is een advertentie voor
het ‘’Herderlijk Schrijven”
van de Ned. Hervormde
Synode uit 1950 betreffende
de Rooms-Katholieke Kerk

Ik neem er het volgende citaat uit over
“…de meeste gemeenteleden de juiste houding tegenover de R.K.Kerk nog niet hebben gevonden. Zij zien het
bijgeloof, de vormendienst,de priesterheerschappij, de onverdraagzaamheid, het bewuste isolement en het
machtstreven der R.K.Kerk. Voor hen is het constateren dezer verschijnselen voldoende, om met diepe
afkeer aan deze Kerk en haar vertegenwoordigers de rug toe te keren. Hoe begrijpelijk ook, wij moeten tegen
deze oppervlakkige beschouwingswijze ernstig waarschuwen. Wie dieper kijkt merkt in deze Kerk nog
geheel andere en zeer goede dingen op.”

Wat een andere tijd! Nu zien we elkaar gelukkig als medegelovigen en als zusters en
broeders. Januari is de maand van de oecumene. Nu vieren we met elkaar de Week van
de Eenheid van alle christenen, en we maken ons sterk voor oecumenische
samenwerking op zo veel mogelijk gebieden. In januari hebben we in Boxmeer drie
gezamenlijke vieringen onder het thema; Wandelen met God. En niemand denkt dat de
eigen kerkgemeenschap daarop het monopolie heeft. Op dat wandelen met God bedoel ik.
Verder heeft de Raad van Kerken in Nederland dr.
Olav Fykse Tveit, secretaris-generaal van de
Wereldraad van Kerken uitgenodigd om in ons land
de jaarlijkse Oecumenelezing te houden. Er zijn al
tientallen aanmeldingen binnen. De lezing wordt op
vrijdag 18 januari gehouden, vanaf 15.00 uur.
Iedereen kan zich daar nog voor opgeven via
rvk@raadvankerken.nl.
Inmiddels
is
bekend
geworden dat ook de tweede man van de
Wereldraad, dr. Hylke Wolters, naar Nederland
komt om Tveit te vergezellen. Wolters is voor velen
een bekende, omdat hij eerder directeur was van
Oikos in Utrecht. Om de presentatie bij de
Oecumenelezing een ontspannen karakter te geven,
zal Tveit voorafgaand aan zijn lezing over de
oecumene in het komende decennium worden
geïnterviewd door prof. Dr. Marius van Leeuwen.
Dr. Olav Fykse Tveit, secretaris-generaal Wereldraad van Kerken

En dan nog een kleine uitsmijter tot slot,
Een discussie tussen het oude jaar en het nieuwe jaar

Ik hoop, dat u weer genoten hebt van mijn praatjes
Met goede groet voor zieken en gezonden en houd goede moed

ds Margriet Gosker

