Samen kerken!
Welkom in 2020
Weer een nieuw jaar! Eén die op een andere manier wordt uitgesproken. Een schrikkeljaar.
En de column onder auspiciën van de Raad van Kerken Borne, Hertme en Zenderen
verschijnt, na bijna 12 jaar in Bornse Courant te zijn gepubliceerd, nu in het weekblad “De
Week van Borne”, met dank aan de redactie voor de medewerking.
Aan het begin van een nieuw jaar is het de traditie elkaar het goede voor het nieuwe jaar toe
te wensen. Wat op verschillende manieren wordt geuit: door een mail te sturen of een kaart
toe te zenden, maar ook door elkaar een hand te geven waarbij de ene daarbij zegt ‘een
gezegend Nieuwjaar’ en de ander ‘een zalig Nieuwjaar’. Al komt dat laatste steeds minder
voor. Weer een ander wenst je een ‘voorspoedig Nieuwjaar’ toe, waarbij een wens voor een
goed gezondheid vaak niet ontbreekt.
Het nieuwe jaar begint meestal ook met goede voornemens. Dat geldt ook voor de lokale
Raad van Kerken. Het jaar 2020 Is het jaar van een hernieuwd begin in het bestaan van de
Raad. Een aantal jaren heeft de Raad een wat teruggetrokken, stil bestaan geleid. Er is min
of meer op de winkel gepast en gelukkig hebben we die kunnen openhouden. De aanstelling
van een nieuwe voorzitter heeft geleid tot een beleidsplan voor de komende drie jaar,
waarmee de Raad haar activiteiten een nieuw leven wil inblazen. Belangrijk daarbij is het
verwerven van commitment van de lidkerken voor dit beleidsplan. De eerste reacties zijn
positief, waarbij met name is gevraagd om meer nadruk te leggen op andere activiteiten dan
op meer vieringen. Het beleidsplan is zeker niet bedoeld als een statisch gebeuren maar
meer als een dynamisch groeidocument; er kunnen allerlei zaken aan worden toegevoegd of
aan worden veranderd. Een suggestie is al binnengekomen: In het kader van de komende
herdenking 75 jaar bevrijding een soort vrijheidsconferentie organiseren. Mooi dat de Kerken
ook een plek binnen deze herdenking hebben.
Plannen zijn er om te worden gerealiseerd. Echter dat kunnen wij niet alleen. Naast
ondersteuning vanuit de lidkerken doen wij daarom ook een beroep op u. Alle hulp is
welkom. U kunt zich bij ons aanmelden via de e-mail info@raadvankerkenborne.nl of bellen
naar de voorzitter 06-53978232.
De Raad van Kerken Borne, Hertme en Zenderen wenst u alle goeds voor 2020 toe.
Huib de Wit
secretaris a.i.
Komende activiteiten:
Zondag 26 januari om 10.00 uur, Dienst van de Eenheid,
in de parochiekerk te Zenderen

