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Beste mensen,
Al weer sinds maart 2011 ben ik actief als uw waarnemende 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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De eerstkomende woensdag 13 februari is het Aswoensdag, het begin van de veertigdagentijd
2013. Deze periode van veertig dagen duurt tot en met stille zaterdag. Bij het tellen van de
veertig dagen worden de zondagen niet meegerekend. Zondag is immers een feestdag en de
soberheid van deze weken mag dan even onderbroken worden Het hoogfeest van Pasen vieren
we op zondag 31 maart 2013 en dat is dan tegelijk het begin van de paastijd. Elke dag in de
veertig dagentijd is er een. Elke dag kunnen we geloven, vieren en vasten. Dit is ook een tijd
van bezinning en van soberheid. Elke dag ontstaan er nieuwe kansen en krijgen mensen
nieuwe moed. Tijdens de diensten wandelen we langs de woorden van het Onze Vader, totdat
we op Pasen bij de lofverheffing uitkomen: Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de
heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen
Waar het op aankomt
Is dit niet waar het op aankomt:
hongerigen je brood reiken,
vluchtelingen een thuis bieden,
naakten kleden, je medemens
niet verloochenen?
Dan zul je licht zijn,
glanzen als een nieuwe dageraad;
kracht keert in je terug,
je kunt verder, met gerechtigheid
als de zon op je weg.
Als je hem aanroept, het Licht,
dan antwoordt Hij.
Als je om hem schreeuwt,
zal Hij zeggen: hier ben ik.
Als je niemand onderdrukt of minder acht,
als je het kwaad onverbloemd
aan de kaak stelt, als je je brood deelt
met iedere behoeftige, en als je de
verlangens van de armen niet negeert,
dan zal jouw licht stralen
in deze donkere wereld. Zijn licht zal
stralen in jouw bestaan!
Harry Krebbers (naar Jes. 58:6-10) Uit: Een zee van leven.

Deze keer wil ik de lezers attenderen op een gedenkwaardige activiteit van de landelijke Raad van
Kerken. Op 20 februari, dat is over krap twee weken, wordt er in Utrecht een dag georganiseerd rond
de afschaffing van de slavernij. Ik heb het voorrecht daar de dagvoorzitter van te mogen zijn.

Tentoonstelling Via Dolorosa
Vanaf 18 februari tot 1 maart is er in de Protestantsekerk van
Boxmeer een tentoonstelling te zien, die het pesten op school
verbindt met de kruisweg van Jezus. Vele scholen zullen op
afgesproken tijden onze kerk bezoeken. Via Dolorosa is een
benaming voor de kruisweg van Jezus. Deze kruisweg wordt al
eeuwenlang verbeeld in de kunst. Ook de Zweedse fotografe
Elisabeth Ohlson Walden heeft haar eigen moderne vertaling
gemaakt. Zij heeft de kruisweg samen met basisschoolleerlingen
vertaald naar hun belevingswereld rond het thema pesten. De
tentoonstelling bestaat uit 15 indrukwekkende foto’s, waarin de
tieners als personages figureren.
En tenslotte wil ik u graag attent maken op een studiedag op 15 maart in Amersfoort,
waaraan ik ook mijn medewerking hoop te geven.

De Raad van Kerken geeft mensen gelegenheid om nader kennis te maken met het
rapport ‘The Church, towards a common vision’. Op vrijdag 15 maart van 13.00 uur tot
16.30 uur is er een bijeenkomst belegd bij de Raad, c.q. het Oud-Katholieke
Seminarium in Amersfoort. Het rapport geeft een inventarisatie van een lange discussie
over de ecclesiologie. Zoals het BEM-rapport destijds min of meer een ultieme
inventarisatie gaf over de visie van de kerken op doop, eucharistie en ambt, zo geeft het
rapport ‘The Church’ de stand van zaken weer in de visies op de kerk. De verwachting
is dat het rapport de komende jaren als referentiekader blijft gelden voor iedereen die
een artikel schrijft over de identiteit en de organisatie van de kerk; het betreft dus een
standaardwerk. In het kader van de voorbereidingen op de tiende assemblee van de
Wereldraad van Kerken die in november in Busan wordt gehouden, wordt dit cruciale
rapport verder besproken. Prof. dr. Leo Koffeman geeft tijdens de ontmoeting een
inleiding op het document. Daarna geven ds Margarithe Veen, dr Margriet Gosker,
Pastoor Wietse van der Velde en dr Jurjen Zijlstra, (allen lid van de Beraadgroep
Geloven en Kerkelijke Gemeenschap) een impressie vanuit de eigen werksituatie
plaatselijk. Aan het einde van de bijeenkomst geeft de algemeen secretaris van de
Raad een samenvatting van punten die extra in het oog gehouden kunnen worden en
eventueel meegenomen door de afvaardiging naar Busan.

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

