Samen kerken……

Zwaar weer
Terwijl ik dit schrijf zijn de weersomstandigheden bar en boos!!! Maar ja, soms zit het
mee, soms zit het tegen. Wij troosten ons maar met het vooruitzicht: Na regen komt
zonneschijn. Maar bij flinke tegenwind is een duwtje in de rug echt wel fijn.
In de komende weken zullen 198.000 jongeren weer hun eindexamen moeten
afleggen. Spannende tijden en voor sommigen zal het zwaar weer zijn. Zij kunnen
wel een duwtje in de rug gebruiken want, soms zit het mee, en soms zit het tegen.
Voor al die jongeren wil ik graag een lans breken zodat ook zij de zware tijden
doorkomen. Ja, de examens moeten ze zelf maken, maar, op tijd een beetje
aandacht, een kopje thee of een klopje op de schouder.
Juist in moeilijke tijden kunnen we zoveel voor doen. Onze kinderen tijdens hun
examen, in tijden waar de meeste ouders beiden moeten werken. We kunnen vaak
zoveel voor anderen betekenen, en dan gaat het vooral om die kleine attenties.
Gezinnen die ondersteuning ontvangen via de voedselbank. Voor veel gevers gaat
het om een kleine bijdrage en samen maken we een groot gebaar. Ook daarin kan
een klein dorp groot zijn.
De zieke kennis of de buurman, u weet wel, die met de rollator. Ik zou nog meer
voorbeelden kunnen noemen maar, als we echt om ons heen kijken zien we zoveel
meer. Ver weg, en ook dichtbij. Gelukkig zijn er onder ons die nog zo veel te delen
hebben en dat ook doen. Zo is er ook op het geestelijke vlak zo veel te delen: Een
kort bezoekje, dat praatje in het winkelcentrum of die lift naar het ziekenhuis.
Allemaal heel belangrijk en het geeft de ander weer moed.
Dat bedoelen we nu ook met de pinkstervieringen die er weer aan staan te komen.
Bijzondere dagen om eens mee te vieren in één van onze kerken. Ze hebben
allemaal hun deuren open en voor een goed gesprek bent u ook altijd welkom. U
kunt natuurlijk ook een oecumenische dienst rond Pinksteren bezoeken in het
Dijkhuis of in het openluchttheater in Hertme.
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