Beste gemeenteleden,
Van u is de toekomst
Het jaar 2021 was vaak een jaar van onzekerheid. Onzekerheid juist over de toekomst.
Onzekerheid over onze studie of werk. Hoe gaat dat straks als we weer thuis moeten zitten?
Onzekerheid over ons persoonlijk leven. Kan ik straks wel met familie of vrienden afspreken?
Onzekerheid over onze kerk. Kunnen de diensten wel doorgaan en komen de mensen straks wel
weer terug in de kerk?
Toch koos de PKN voor 2021/2022 het jaarthema “van u is de toekomst!”. Dat kan ook omdat we
met vertrouwen de toekomst tegemoet gaan omdat God ons zelf tegemoetkomt. We zijn niet
overgeleverd aan onszelf, we weten van de belofte van de Geest.
Ook van ons als Gereformeerde Kerk in Haren – Onnen is de toekomst. Wanneer ik zie wat voor
geweldige doopdiensten we hebben gehad en nog gaan krijgen dan denk ik: ook van ons is de
toekomst. Wanneer ik zie hoe het koor tijdens de kerstnachtdienst en de kindermusical eerste
kerstdag onze kerstdagen kleur hebben gegeven dan dank ik: ook van ons is de toekomst.
Wanneer ik zie dat drie jongen vrouwen uit onze gemeente komende zomer in Nepal willen
bouwen aan verandering dan denk ik: ook van ons is de toekomst. Vandaag in de preek werd er
gesproken over gender, ras en seksuele geaardheid zonder daar een oordeel over te hebben, ook
dan denk ik van ons is de toekomst.
Alle delen van het lichaam zijn nodig
Het jaar 2021 was mijn eerste volle jaar als voorzitter van de kerkenraad. Beste gemeenteleden,
wat ben ik onder de indruk. Als ik bedenk hoeveel vrijwilligers zich inzetten voor de toekomst van
onze gemeente, dan ben ik onder de indruk. Als ik bedenk hoe makkelijk nieuwe functies zijn
ingevuld door enthousiaste mensen, dan ben ik onder de indruk. Als ik bedenk hoeveel jonge
mensen zich inzetten voor onze kerk en ons jeugdwerk, dan ben ik onder de indruk. Ook dat
maakt dat de toekomst ook van ons is.
Toen ik hierover nadacht moest ik denken aan 1 Korintiërs 12. Graag deel ik met u de voor mij
drie meest belangrijke stukken daarin.
12 Het menselijk lichaam is één geheel, maar het bestaat uit veel delen. En al die verschillende
delen vormen samen dat ene lichaam. Net zo vormen wij samen één lichaam, want we horen
allemaal bij Christus.
17/18 Als het hele lichaam alleen maar uit ogen bestond, dan zouden we niet kunnen horen. En
als het hele lichaam alleen maar uit oren bestond, dan zouden we niet kunnen ruiken. God heeft
elk deel van het lichaam een eigen taak gegeven. Precies zoals hij dat wilde.
25 Want hij wil niet dat het ene deel van het lichaam zichzelf belangrijker vindt dan het andere
deel. Nee, alle delen van het lichaam moeten met elkaar verbonden zijn.
Zo is het ook in onze kerk. Wij gemeenteleden en vrijwilligers vormen samen onze kerkelijke
gemeente. Daarbij ben ik enorm dankbaar dat veel gemeenteleden een taak vervullen. Sommigen
doen dat meer op de voorgrond en anderen meer op de achtergrond. Uiteindelijk maakt dat niet
uit, want de toekomst is van ons samen.

Omzien naar elkaar
Door de maatregelen is het niet mogelijk om elkaar straks bij de koffie een mooi nieuw jaar toe te
wensen. Dat is verdrietig want juist nu is het belangrijk dat we blijven omzien naar elkaar. Daarom
heb ik een aantal gemeenteleden gevraagd hun nieuwjaarswens op te nemen. Voordat we
daarnaar gaan kijken wil ik u allen een heel mooi 2022 toewensen waarbij we ons samen blijven
inzetten voor onze kerk en blijven omzien naar elkaar.
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