Van de preses
De beste wensen in een nieuw jaar
Ouderling Wim Brink verzorgde de afkondigingen tijdens
de dienst op Nieuwjaarsdag. Graag sluit ik mij aan bij zijn
afkondiging en wil deze met u delen: “Voor mij op deze
eerste dag van het nieuwe jaar een mooie gelegenheid om
u en jou namens de kerkenraad een goed, mooi en gezond
2018 toe te wensen. We willen als kerk De Bron er weer een mooi jaar
van maken, met allerlei activiteiten. We willen dit jaar ook weer een
kerk zijn waar we elkaar kunnen blijven ontmoeten, een kerk die warm
en veilig aanvoelt, waar ruimte is voor een lach en een traan, en waar
we vooral omzien naar elkaar. Elk jaar opnieuw belangrijk”.
Het is en blijft een mooi moment op Nieuwjaarsdag, op de eerste
dag van een nieuw jaar, elkaar in De Bron te ontmoeten, om elkaar
het goede te wensen en te hopen op een mooi jaar. Ook zijn onze
gedachten bij gemeenteleden die niet aanwezig konden zijn door ziekte
of om andere redenen. We bidden dat het met hen goed mag gaan in
dit nieuwe jaar.
Vertrouwen
Tijdens de nieuwjaarswensen bemerkte ik ook zorgen over de
samenleving, zorgen over de gezondheid. Berichten in het nieuws
of gebeurtenissen in ons eigen leven kunnen het vertrouwen in de
toekomst en in ons zelf danig op de proef stellen. Kunnen we elkaar
helpen om dat vertrouwen weer te doen groeien? U zult misschien
denken: ‘Is het glas dan nu al half leeg, zo aan het begin van het nieuwe
jaar?’. Nee, integendeel. Ik heb er alle vertrouwen in dat we het samen
gaan doen, er samen uitkomen, ook als het vertrouwen wat minder is.
Of zoals Wim Brink het zo mooi verwoordde: “Laten we samen een kerk
zijn met ruimte voor een lach en traan, vooral omzien naar elkaar, een
kerk die warm en veilig aanvoelt”.
Laten we daar vertrouwen in hebben.
Beent Keulen
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