Mijn kerk verbindt
Afgelopen zaterdag 21 januari hebben de bestuursleden Brigitte Holtschlag, Johan
Steggink, wethouder Roy , dominee Marsman en ondergetekende, samen met een
aantal belangstellenden de actie kerkbalans 2017 ingeluid. Dit hebben we zowel
gedaan met de klokken van de protestantse kerk Tubbergen als met de klokken van
de basiliek. Hiermee sloten we aan bij een nationale actie om met zoveel mogelijk
geloofsgemeenschappen op deze manier aandacht te vragen voor het betreffende
gebeuren. Het was heel mooi om dit samen te doen met de protestantse Kerk. Het
gaf een gevoel van saamhorigheid en er was onder het genot van een kopje koffie
met cake oprechte belangstelling voor elkaar. Deze samenwerking paste enerzijds
heel goed in de gebedsweek voor de eenheid van de christenen, die nog tot dat
weekend liep. Anderzijds ook bij het prachtige motto van de kerkbalans van dit jaar:
“mijn kerk verbindt”. Verbinding is nodig in deze tijd. We zijn niet zomaar een
verzameling individuen, die ieder voor zich werken en leven. Ons geloof reikt aan dat
wij relationele personen zijn, die elkaar wat te bieden hebben en elkaar nodig
hebben. Het is belangrijk dat we dit voor ogen hebben. Want alleen als we op elkaar
afstemmen, kan er een samenleving komen waar een goed klimaat heerst ,waar
iedereen tot zijn recht komt. Nu de kerkgang terugloopt en wij elkaar niet automatisch
verbonden worden in de vieringen , is het van belang dat wij buiten de kerkmuren
verbindingen tot stand brengen. Wij zelf mogen de levende stenen zijn van de kerk in
deze samenleving. Dat kunnen wij doen door ons naar elkaar toe te keren en
belangstelling voor elkaar te hebben. Aandacht doet iedereen goed en kweekt
goodwill en openheid. Wijzelf hebben de capaciteiten om te werken aan een mooi
netwerk en een fijne samenleving met elkaar. Mijn kerk verbindt….. en samen zijn wij
die kerk.
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