(copij Even Bijpraten)
KERST.
Dit jaar heb ik niet veel te doen rond Kerst, als het gaat om vieringen. Er is geen
ouderenkerstfeest dit jaar en Kerstnacht vieren we in de Ark onder voorgangerschap van
Miekie Myburgh. Op Kerstmorgen gaat Ditske Tanja voor. Ikzelf ga voor in een
morgengebed op zondag 24 december en een Vesper op Oude jaar. Beiden houden we in
de knusse Avondmaalsruimte. Zeker met Oudejaar vind ik het altijd bijzonder zo in de
schemering van de dag om 16.30u. Titel is dan 'Op weg naar een nieuwe wereld'. Kom
nog even langs, voordat je ergens Oudejaarsavond gaat vieren.
Mijn ziekteperiode beschouwen we per 1 januari als beëindigd. Ik zal weer helemaal
werken. Deed ik al een tijdje, maar dan officieel.
In Deventer heb ik op 15 december een leuke avond. We maken een mix van verhalen
van mijn kant uit het boek dat ik enige tijd geleden uit deed geven en muziek/ zang van
Deventer musici. Dat vindt plaats in het buurthuis in de buurt waar ik daar woon.
Week van de Eenheid van de kerken.
In de week tussen 21 en 28 januari a.s. zullen we wederom aandacht besteden aan de
Oecumene. Nieuw is dat naar alle waarschijnlijkheid de katholieken ook weer mee zullen
doen. Er is een nieuwe pastoor – Dominic de Raeve – en er kan dus weer beleid gemaakt
worden. Hij is betrokken bij de Raad van Kerken in deze buurt en wil stimuleren dat er
weer oecumenische contacten zijn. Hij heeft echter 5 parochies onder zijn hoede en kan
niet heel veel. Maar meedoen aan de week van Eenheid zit er in.
Op zondag 21 januari is het de bedoeling om in de kerken in onze buurt aandacht te
besteden aan de oecumene door in de verschillende kerken elkaar te bezoeken met
afvaardigingen uit de verschillende kerken. Afgevaardigden zullen een bijdrage kunnen
leveren in de liturgie. Ondertussen enkele jaren al weer doen we het zo.
Verder is besloten om op zondag 28 januari een vesperviering met gesprek vooraf en een
sobere maaltijd achteraf te houden in de Bron. Naar een spreker wordt nog gezocht. Het
gebeuren begint om 17.00u.
Helaas zijn geen concretere mededelingen nog te doen, want schrijven voor het kerkblad
is altijd vroeg en voor organisatie van een en ander vergaat altijd enige tijd. Let daarom op
de nadere aankondigingen in januari.
Een hartelijke groet
en de beste wensen voor het Nieuwe Jaar,
uw en jullie predikant
Han Dijk

