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Uitnodiging voor ontmoeting met de burgemeester,
maandag 17 september
Het is een jaarlijkse traditie: alle kerken zijn uitgenodigd
voor een ontmoeting met de burgemeester in
september. Toch is het dit jaar anders, want het is de
laatste ontmoeting met burgemeester Swillens, vanwege
zijn pensionering. Reden genoeg om er een bijzondere
bijeenkomst van te maken! Het Beraad is bezig met de
voorbereidingen – een tipje van de sluier: er zal nòg een
burgervader te gast zijn, en het thema wordt ‘Wat is de
rol van de kerken in de (Wijkse) samenleving?’ Een
mooie gelegenheid om wat dieper na te denken over
onze rol dus.. Verspreidt u de uitnodiging alvast in uw
eigen kerk? De officiële uitnodiging volgt na de vakantie.
Evangeliegemeente de Rivier uit het Beraad
De evangeliegemeente de Rivier heeft zich dit seizoen
teruggetrokken uit het Beraad van Kerken. Ze blijven wel
graag op de hoogte van de activiteiten en zullen bij
gelegenheid daarbij aansluiten.
Rol van de kerk bij een crisis
In april was er een avond voor vrijwilligers die zich
beschikbaar hebben gesteld voor nazorg bij een crisis in
onze gemeente. Het voornemen is om een dergelijke
avond jaarlijks te organiseren.
Ds. Aline Barnhoorn, oud-luchtmachtpredikant, hield een
inspirerend verhaal over haar ervaring met nazorg. Ze
raakte daarbij betrokken na de Herculesramp, waarbij
een toestel neerstortte op de vliegbasis Eindhoven.
Ze bezocht familie van een slachtoffer toen het stil
geworden was, de hulpverleners vertrokken waren en de
grote aandacht was geluwd. Ze bleef met deze familie
jarenlang contact houden. Dat is ook de kracht van de
pastor: die gaat langer mee.
Een paar citaten uit het verhaal van ds. Barnhoorn:
* Je hoeft bij nazorg niet veel te zeggen; door er te zijn
belichaam je de boodschap "Gods barmhartigheid heeft
geen einde". Dat hoef je meestal niet uit te leggen, heb
maar weinig pretenties.
* Belangrijke bijdrage: het christelijk omgaan met
mensen met oog voor hun falen, vanuit schuld en
vergeving. Dat kan een tegenwicht bieden tegen de
neiging om bij falen onmiddellijk naar schuldigen te
zoeken.
De voorgangers van de kerken kwamen dit jaar voor het
eerst bij elkaar rond het thema ‘kerk en crisis’ – het
voornemen is om dat volgend jaar voort te zetten.
Een website voor het beraad
Er is een website voor het Beraad van Kerken gemaakt:
www.kerkenbijduurstede.nl. De website is bedoeld om
informatie over de verschillende kerken toegankelijk
temaken en om gezamenlijke activiteiten aan te
kondigen. Aan de invulling ervan wordt nog verder
gewerkt.
Kloosterhof plek van stilte in centrum WbD

Met steun van de Wijkse kerken werd in september in de
Kloosterhof (naast de RK kerk aan de
Kloosterleuterstraat) een kruis aangebracht – de
kloosterhof is bedoeld als plek van stilte en is dagelijks
vrij toegankelijk tot zonsondergang.
Meer info (ook over de ruim 1300 jaar lange
kerkgeschiedenis in Dorestad/Wijk bij Duurstede:
www.johannesdedoper.net/kloosterhof.
Workshop signalering
In september waren Margot Fonkert en Marja Pol van
Sigaleringsnetwerk en WMOloket van Stichting Binding
te gast in de vergadering. Het ging toen over de
mogelijkheden om door te verwijzen, als kerken
problemen signaleren bij mensen. Als vervolg hierop
werd een workshop signalering georganiseerd (in april)
voor vrijwilligers uit de kerken.
Godsdienstonderwijs
Op 4 scholen in Wijk bij Duurstede, Cothen en
Langbroek werd dit jaar godsdienstonderwijs gegeven,
door Janneke Roor en Coralinde Giel. Het Beraad van
Kerken ondersteunt de docenten door het betalen van
extra kosten (bijv. van een afscheidskadootje voor de
leerlingen), het mogelijk maken van een bezoek aan één
van de kerkgebouwen en het verspreiden van door de
docenten geschreven verslagjes via de kerkbladen.
Avonden van gebed en gesprek
In Wijk bij Duurstede werd ook dit jaar een aantal
avonden van gebed en gesprek georganiseerd. Een
interkerkelijke groep zorgt al enige tijd dat er drie maal
per jaar zo’n plek van ontmoeting gecreëerd wordt.
Interkerkelijke openlucht Pinksterviering
Met Pinksteren werd voor de tweede maal een
openluchtviering op de Wijkse Markt georganiseerd door
leden van de kerken van Wijk bij Duurstede en Cothen.
Opnieuw een feest van verbinding tussen verschillende
kerken, en openheid naar buiten. Aan alle kerken de
vraag: hoe denkt u over een eventueel vervolg volgend
jaar? Een beeld van de viering kunt u krijgen via
www.facebook.com/wijkspinksteren. De dienst is na te
luisteren via www.kerkomroep.nl (Grote of St. Janskerk
27 mei)
Een hartelijke groet
Namens het Beraad van Kerken in de gemeente Wijk bij
Duurstede, waarin vertegenwoordigd zijn:
- de protestantse gemeente Wijk bij Duurstede
- de hervormde gemeente Wijk bij Duurstede
- de RK geloofsgemeenschap Johannes de Doper, WbD
& de RK geloofsgemeenschap parochie Petrus en
Paulus, Cothen (parochie paus Johannes XXIII)
- de baptistengemeente ‘de Haven’ (WbD)
- de hervormde gemeente Overlangbroek
- de hervormde gemeente Nederlangbroek
- de protestantse gemeente Cothen,
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