Samen kerken….

Recht van bestaan?
Heeft de Raad van Kerken Borne, Hertme en Zenderen nog een recht van bestaan? Momenteel lijkt
het erop van niet, omdat er te weinig bezetting binnen de Raad van Kerken is om de kar te kunnen
trekken. Maar leg je oor verder te luister dan kom je tot andere gedachten. En dat blijkt ook uit de
reacties vernomen tijdens een bijeenkomst met sympathisanten van de Raad. Geen select
gezelschap, maar een groep willekeurige mensen die de Raad van Kerken Borne, Hertme en
Zenderen een warm hart toedraagt. Je zou ze kunnen duiden als “Maten van de Raad”.
Uit deze groep is naar voren gekomen dat de Raad van Kerken wel een grond van bestaan heeft. De
RvK is wel een begrip in deze contreien en dat wil men niet zo maar verloren laten gaan. Waarop is
het voorgaande dan gebaseerd? Er wordt geconstateerd dat er bij de mensen best wel behoefte aan
spiritualiteit is. Kijk maar naar het aantal mensen, dat de Mariakapellen regelmatig bezoekt. Wordt er
een stiltekring bij het Kulturhus georganiseerd dan komen er toch gauw zo’n honderd mensen op af.
Ook de Pinksterviering in het Openluchttheater is steeds goed bezocht. De organisatie van zo’n
Pinksterviering kost de nodige voorbereiding en menskracht. Deze is er momenteel niet. Dus staat
deze viering op de tocht. En dat geldt ook voor activiteiten van de RvK, die gewoon niet opgepakt
kunnen worden.
Andere ideeën zijn er ook zoal. Je zou ook zgn. plekken van hoop kunnen creëren met de bedoeling
tegenwicht te bieden aan bepaalde negatieve ontwikkelingen binnen de maatschappij bijv. door de
vredesweek meer een plek te geven en daardoor een bijdrage kunnen leveren door aandacht te
schenken aan de ontwikkelingen binnen die maatschappij. Is daarvoor de vorming van een stiltekring
iets? Of proberen mensen te mobiliseren c.q. erbij te betrekken door de vredesboom een centrale rol
te laten vervullen.
Nog een aantal suggesties zijn:
a. ontmoetingsdiensten;
b. Thomasvieringen;
c. Taizevieringen;
d. wandeltocht;
e. kerkenpad;
f. kerkennacht;
g. migrantenviering;
h. marathon
i. vastenwandeling met aansluitend een korte viering.
Allerlei nieuwe suggesties zijn van harte welkom. Kom maar op. Uiteraard passend binnen de missie
en doelstelling van de Raad (zie de website).
Dit hoeft niet door RvK zelf georganiseerd te worden, maar het zou wel onder auspiciën van de RvK
kunnen gaan plaatsvinden. De RvK wil graag uit het dal klimmen, maar kan dit niet alleen. En de RvK
zou zelfs meer willen doen dan wat er momenteel aan activiteiten (zie de website) staat gepland.
Ook daarin zou u ook een steentje kunnen bijdragen. Laat u zich maar horen! Dat kan via de website
of op een manier, die u voorstaat.
Hopelijk komt er een herboren RvK uit voort.
Huib de Wit.

Website: www.raadvankerkenborne.nl

