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Wat is Wijsheid?
Een vraag die wij ons allen nu meer dan ooit afvragen.
Covidl g dwingt ons om stil te staan bij alles wat wij doen.
Stil te staan bij wat wijs is om te doen.
Komen wij als gemeente wel of niet in afgeslankte vorm bij
elkaar? Hoe richten wij pastoraal bezoek in?
Misschien wel de vraag wat doen wij als kerkenraad of
moderamen: wel of niet bij elkaar komen?
Of gaan wij alles digitaal bespreken en beleven?
Misschien wel digitaal bij elkaar op bezoek?

Gelukkig hebben wrj de mogelijkheid om elkaar digitaal te
ontmoeten. Met elkaar ervaringen te delen, hoe een ieder
in zijn of haar kerk of geloofsgemeenschap dit beleeft en
misschien wel van elkaar te leren. Maar ook elkaar
bemoedigen hoort er bij. Want eén punt is heel helder:
het is niet gemakkelijk om wijs met de huidige
beperkingen om te gaan.
Als Raad van Kerken en Christelijke

Geloofsgemeenschappen willen wij vooruit kijken.
Vragen, waarover wij als geloofsgemeenschappen en
kerken misschien al eerder, voor de pandemie, voorzichtig

hebben nagedacht. Toen nog vanuit het toekomst
perspectief: hoe blijven wij de nieuwe generatie aan ons
binden? Antwoorden die wij nu door het virus in een
sneltreinvaart hebben moeten ontwikkelen.
Wat is dan wijsheid?

Nemen wij hierin de grondrechtelijke ruimte , of laten wij
ons sturen door adviezen van overheid en medisch
deskundigen. Ook vragen, waar wij als kerken en
geloofsgemeenschappen nog nooit eerder zo bij stil
hebben hoeven staan. Enerzijds geloof mogen belijden in
een vrij land, vrij van oorlog,vrii van verplichte religie.
Vrij zijn in wat men wil geloven en belijden.
En dan toch nu het gevoel hebben gebonden te zijn aan
de ontwikkeling van een virus. Wat doet dit met ons
vrijheidsbesef en belevenis, wat is hierin wijsheid?
Vragen waar wtj als Raad van Kerken en Christelijke
Geloofsgemeenschappen ook mee te maken hebben, net
als ieder ander.
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Wat doen wij met de Processie in Barger Oosterveld in juni,
de Kranslegging op 4mei, Full Colour in juli?
Zien we uit naar een Vroeg op Pasen. Hoe?

Nog geen idee, wij organiseren alles compleet zoals
anders, met in gedachten dat veel misschien straks toch
anders blijkt te moeten en we ons programma weer
moeten aanpassen of zelfs afzeggen.

Verheugend is dat wij, ondanks dat wij bijna helemaal
digitaal werken, toch ook nu nieuwe leden bij de Raad
hebben mogen verwelkomen.
Wij hopen u, wanneer het weer kan, opnieuw in goede
gezondheid te mogen ontmoeten. Samen te bidden,
samen te zingen, samen onze erediensten te beleven.
Wij wensen u Gods zegen, sterkte en gezondheid toe.
Namens de Raad van Kerken en Christelijke
oofsg e m ee n sc ha p pen,
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Da n ny Smit,

voorzitter.

