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RONDZENDBRIEF December 2020
Graag sturen we u aan het eind van dit memorabele jaar nog een Rondzendbrief en
Vermischtes met een verrassende nieuwe ‘look’, zoals altijd weer zorgvuldig samengesteld
door Juliane van der Mossel.
Hieronder vindt u vast een globaal overzicht van de ontmoetingsdag 2021, die zal
plaatsvinden op zaterdag 6 maart. Evenals de laatste twee jaren zullen de medewerkers van
het kerkelijk centrum “De open Poort” in Harmelen ons weer gastvrij ontvangen.
Er was deze week binnen het bestuur van de LWG enige twijfel of we al zo vroeg in het jaar
deze ontmoetingsdag wel moeten organiseren en we ons niet beter kunnen richten op
september/oktober. Gelukkig kwam er uit onze kring nog een ander geluid: Over de
ontmoetingsdag: zullen we ons als ‘goede christen-mensen’ (een typisch Duitse uitdrukking)
in wat godsvertrouwen oefenen en de hoop niet helemaal de wereld uit schieten? De
Herrnhuter Losung van vandaag staat in Jeremia 31:17: “Es gibt eine Hoffnung für Deine
Zukunft, spricht der HERR.”
Dan laat je alle twijfels varen en vindt u hieronder de invulling van de ontmoetingsdag 2021.
Onder voorbehoud, dat wel.
Ontmoetingsdag 2021.
Het thema van deze dag is “Vrijheid verbindt”, het thema van 75 jaar bevrijding.
Sprekers op deze dag zijn Alke Liebich en Bert Kuipers. Alke Liebich is predikant aan de
Johanneskerk in Amersfoort. Tevens is zij voorzitter van de Vereniging van Vrijzinnige
Protestanten (VVP). Van september tot en met december was zij als vrijwilligster werkzaam
in een vluchtelingenkamp in Noord-Griekenland. Bert Kuipers is emeritus-predikant,
laatstelijk actief als stadspastor, verbonden aan de Grote of St. Laurentiuskerk in Rotterdam
en voorzitter van het Coventryberaad Nederland. Met name over het laatste zal hij ons iets
vertellen. Zoals altijd zal Bram van Dijk ons muzikaal begeleiden. En op zijn voorstel gaan we
ook een poosje samen zingen! Noteert u het maar vast in uw glimmend-nieuwe agenda. Een
officiële uitnodiging ontvangt u in de tweede helft van januari.
Van de leestafel

Dit jaar staat Duitsland centraal op het eindexamen geschiedenis
(Duitsland in Europa (1918 - 1991)
Met het oog op hierop stelde het Duitsland Instituut Amsterdam de
bundel ‘Duitsland 1918-1991. Twintig vensters op een bewogen eeuw’
samen, met een speciale uitbreiding voor het onderwijs. Redacteur Krijn
Thijs gaat in gesprek met historicus James Kennedy, docent Marike
Barendse en redacteur Joanne Rullens over de invulling van deze nieuwe
‘historische context’ en de actualiteit van de moderne Duitse geschiedenis
voor de wereld van nu. De bundel biedt een handzame kennismaking met de Duitse
geschiedenis vanaf het begin van de Weimarrepubliek tot het einde van de Koude Oorlog. Er
komen klassieke vraagstukken aan de orde, zoals de ondergang van Duitslands democratie
in 1933, de opkomst van het nationaalsocialisme, de systeemconcurrentie tussen Oost- en
West-Duitsland, de Europese integratie en de val van de Muur in 1989. Maar ook minder
bekende thema’s krijgen de ruimte, zoals de beladen echo van het koloniale verleden in
Afrika, de opvallende carrière van de Volkswagen Kever en de specifiek Oost-Duitse
ervaringen tijdens de snelle eenwording na 1990. Deze speciale editie voor het onderwijs is
uitgebreid met stukken over de vernieuwde Historische Context ‘Duitsland in Europa 1918–
1991’. Het boek geeft handvatten voor behandeling van de actualiteit in de les en biedt
verdiepende en verbredende opdrachten.
Het boek is uitgegeven bij Uitgeverij Boom. De prijs is € 23,50. Op dit moment is het helaas
uitverkocht. Maar wordt ongetwijfeld herdrukt.
Meer informatie over het DIA: https://duitslandinstituut.nl/.

Eén ster
Eén ster maakt de lucht minder dreigend
Eén kaars maakt de nacht minder zwart
Eén hand maakt de weg minder eenzaam
Eén stem maakt de dag minder stil
Eén vonk kan een begin van nieuw vuur
zijn
Eén noot het begin van een lied
Eén kind het begin van een toekomst
Eén wens het begin van een jaar.
Jacqueline Roelofs-van der Linden
(uit de Adventskalender van de PK Amsterdam)

Bert, Joke, Juliane en Leny wensen u gezegende kerstdagen en hoop en vertrouwen in 2021

