Samen kerken….
SOBERE SOLIDARITEITSMAALTIJD
HET DELEN VAN HOOP.
Voorbij is de Carnaval. Een gebeuren waar we lang naar uit gezien hebben en
waar veel tijd en energie in is gaan zitten. We kregen er veel voor terug:
gezelligheid, leut, vriendschap en noem maar op. Misschien is het mooiste
ervan: De samenwerking van alle Carnavalsverenigingen om er met elkaar iets
goeds en moois van te maken. Wat een resultaat! Kan niet mooier!
En na dat gebeuren verstomt de drukte, het kabaal, het spektakel.
De Vastentijd, ook wel 40-dagentijd genoemd, breekt aan.
Een enorm contrast. Geen uitbundigheid meer, maar ingetogenheid!
Geen overtolligheid meer, maar soberheid!
Geen gehos en gedans meer, maar aandacht, medeleven en gevoel voor de
evenmens, die in ellende en armoede moet leven.
Kortom aandacht voor solidariteit en soberderheid en aandacht voor het
spirituele, het geestelijke, het innerlijke.
Dat gaat niet vanzelf. Daar wordt hier en daar wat voor gedaan. Er wordt
bijvoorbeeld een Sobere Solidariteits Maaltijd georganiseerd. Wat is dat?
Dat is een maaltijd op water en brood, dat gedragen wordt door een thema.
Deze jaar is het thema het “Delen van Hoop”.
In deze tijd van verwarring en negativisme is het van belang de hoop ten goede
onder ons te bewaren en aan te wakkeren.
De Sobere Solidariteitsmaaltijd heeft plaats in de “Stefanshof”op vrijdag 19
februari ’s avonds van 18.00 uur tot 19.00 uur.
Iedereen is welkom: Jong en oud! Man en vrouw! Gelovig of humanist! De
lolbroek en de serieuze mens.Buitenlander of Nederlander
Doe je ook mee? Loop je warm voor solidariteit, voor een beetje aandacht voor
innerlijk / geestelijk leven dan is dit een goede gelegenheid, iets om serieus
over na te denken! Of nog meer, om mee te doen! Jij komt toch ook?
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