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Beste gemeenteleden,
Via onze “hoffotograaf” en missionair ouderling Arjan van Mourik ontvingen we een schitterend
jaaroverzicht van onze Martini-gemeente over 2020.
En wat heb ik me verbaasd, en u wellicht ook.
Want was dat dit nu het jaar van de corona maatregelen?
Het jaar van de online kerkdiensten?
Het jaar van het alleen op uitnodiging of soms zelfs helemaal niet naar de kerk kunnen gaan op
zondagmorgen?
Het jaar waarin het ongewone haast gewoon lijkt te zijn geworden?
De foto-impressie laat toch ook iets heel anders zien.
Een geloofsgemeenschap verbonden in geloof, hoop en liefde.
Een geloofsgemeenschap waar zo velen, gemeentelenden, predikanten, kosters, organisten,
kerkenraad, ondanks de beperkingen zich zo geweldig hebben ingezet.
Waar “Houd moed heb lief “ hoog in het vaandel staat, en niet alleen op de vaandels en banner
bij de kerk.
Waar nog steeds de deuren van de kerk dagelijks geopend zijn voor een middaggebed, voor
een moment van ontmoeting met de Heer en met elkaar.
Waar grote dankbaarheid is voor alle initiatieven en alles wat er nieuw is ontstaan.
Een geloofsgemeenschap “Waar de Geest ritselt” (titel beleidsplan) ondanks, of juist misschien
wel dankzij, alle beperkingen.
Dat we ook in het nieuwe Anno Domini 2021 net als de psalmist
van psalm 36 ons geborgen mogen weten, mogen schuilen in de schaduw van Zijn vleugels, dat
Hij de bron van al het leven is en dat wij licht zijn door Zijn licht.
Dat dat licht voor een ieder van ons een helder licht mag zijn, waar we ook in 2021 van harte
van zullen delen!
Dirma Redelijkheid, voorzitter

In goede machten liefderijk geborgen
verwachten wij getroost wat komen mag
God is met ons des avonds en des morgens
is zeker met ons elke nieuwe dag
Dietrich Bonhoeffer. (NLB 511;7)
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u scriba.oudekerkvoorburg@gmail.com toe aan uw adresboek.

