Samen Kerken….
Vrede verbindt !
Binnenkort verschijnt weer het programma van de Raad van Kerken Borne, Hertme en Zenderen voor
het seizoen 2015 – 2016. Het zal deze keer vrij summier zijn omdat de Raad van Kerken kampt met
enkele vacatures. Des temeer zullen wij uw gewaardeerde medewerking van harte toejuichen.
In voorbereiding op het jaarprogramma hebben we onlangs een bijeenkomst gehad met leden van
de Raad, aangevuld met enkele sympathisanten en oud-medewerkers. Hierbij kwam naar voren dat
de Raad van Kerken geen doublure wil zijn van de kerken ter plaatse. Haar doel is om de eenheid te
bevorderen van de aanwezige kerken zodat de verscheidenheid niet gaat leiden tot scheiding.
Verscheidenheid kan juist verrijkend zijn.
Voor de Raad gaat het in eerste instantie ook niet om de kerken maar om het Rijk Gods. Daar leerde
Jezus ons om bidden: “Laat komen Uw Rijk…!” ( Lucas 11 vs. 2)
Naar onze beleving is de Kerk het pelgrimerende Godsvolk in zijn totaliteit.
Met z’n allen zijn we onderweg. Samen trekken we op. Geen enkele kerk is de ‘enige ware’.
Weliswaar kan de reis op den duur vermoeiend zijn, met name als wij niet daar uitkomen waar we
graag willen zijn. Op die momenten is het zaak elkaar te bemoedigen en vol te houden.
Hierbij willen we ons graag laten inspireren door het thema van de Vredesweek 2015
“Vrede verbindt”.
Ben Dashorst.
Lid Raad van Kerken.
Activiteiten van de Raad van Kerken.
Op zondag 20 start de landelijke Vredesweek. De Raad van Kerken nodigt u hierbij uit voor twee
activiteiten:
In de Theresiakerk wordt op zondag 20 september om 11.00 uur een Vredesviering gehouden met
medewerking van het Twents Liturgiekoor. Het thema van de viering is:
“Vrede verbindt”.
Op woensdagavond 23 september is er een Vredeswandeling naar de Vredesboom achter de Oude
Kerk. Vooraf is er om 19.30 uur, een korte Vredesmeditatie in de Doopsgezinde Kerk aan de
Ennekerdijk .
Van harte welkom !

