Ontmoetingsdag Landelijke Werkgroepen Nederland-Duitsland 2021
Deze dag vond plaats op 2 oktober in “De Open Hof” te Harmelen met als
thema “VRIJHEID VERBINDT”. Vanuit de Protestantse Kerken die deze
Gemeentecontacten hebben, waren leden aanwezig (waaronder 5 uit Dieren)
om ervaringen uit te wisselen, suggesties te horen en elkaar te bemoedigen.
Er waren 3 sprekers uitgenodigd:
Alke Liebich. Zij is in 1963 geboren in Berlijn (DDR), kwam in de jaren 80 naar
Nederland en is predikant in Amersfoort. Zij stelde dat je in de DDR zweeg en je
zo goed mogelijk aanpaste òf je sprak je duidelijk uit met “Ik verkoop mijn ziel
niet!”. Dit verlangen naar vrijheid uiten was moedig want de Staat zat je dan
behoorlijk dwars in je verdere ontwikkeling en kansen. Vorig jaar was Alke 3
maanden in een vluchtelingenkamp in Griekenland. We zagen op het scherm
foto’s van prachtige tekeningen door meisjes gemaakt, en we waren ontroerd
toen we daarbij hun indrukwekkende verhaal vol van verlangen naar een beter
leven in vrijheid hoorden.
Matthijs Glastra vertelde over de “Europäische Bibeldialoge”. Deze zijn een
soort denkwerkplaats voor gemeentes, waarin bijbelteksten met vragen van
onze tijd verbonden en besproken worden. De “Berliner Bibelwochen” werden
in 1953 als reactie op de Duitse tweedeling opgericht. Jaarlijks vinden deze
ontmoetingen plaats.
Bert Kuipers sprak over de “Coventrybeweging”. De Engelse stad Coventry
werd op 14-11-1940 door de Duitse Luftwaffe gebombardeerd. In de St.
Michaels kathedraal trof men de volgende dag 2 dakspanten aan die in de vorm
van een kruis lagen. Na de oorlog ontstond een netwerk van plaatsen waar
men samen de taal van vrede en verzoening ging spreken. Het “Cross of Nails”
staat symbool voor dit inmiddels wereldwijde netwerk van kerken, waaronder
14 in Nederland. Meestal vinden op vrijdag tussen de middag deze gebeden
plaats.
Hierna was de “Andacht” waarmee in woord en lied deze leerzame themadag
werd afgesloten.
………………………………………………………………………………………………………………………
De Werkgroep Gemeente Contacten te Dieren hoopt van harte dat volgend
jaar na corona het themaweekend in Wroclaw door kan gaan!

