Briefwisseling April 2019

Tijdens het Focustraject richten we ons op het verdiepen van de relatie met
God, met elkaar als gemeenteleden en op het aangaan van relaties met
mensen die God (nog) niet kennen. Dat gaat niet vanzelf: het vraagt geloof,
geduld en is soms ronduit ongemakkelijk. De komende maanden gaan
Leendert Wolters, uitgezonden naar Praag vanuit onze Joriskerk, en Gerben
Bosma via een briefwisseling met elkaar in gesprek over deze thematiek. We
hopen dat Focus zo een inhoudelijke brug tussen Amersfoort en Praag slaat!

Hoi Gerben, beste Joris!
Nou, nog even en wij stappen in de auto en
komen we op verlof naar Amersfoort. Na twee
jaar Praag zien we er naar uit om jullie weer te
ontmoeten. Sinds ons vorige verlof is er veel
gebeurd in Network Praha, waarover we jullie
willen vertellen.
Juist afgelopen zondag hadden we een soort
reflectieve bijeenkomst met onze missionaire
gemeenschap en onze dominee. We komen
inmiddels anderhalf jaar samen als groep en
we ervaren met elkaar dat we een hechte
gemeenschap geworden zijn. Elke twee weken
eten we samen en spreken we over hoe ons
leven als Christen betekenis krijgt in de wereld
om ons heen. Het is een zegening voor ons
allemaal.

Hoi Leendert, beste broeders en zusters in Praag!

Wat fijn, jullie verlof binnenkort. We zien er echt naar uit
jullie weer te zien en te spreken!
Wat mooi dat de gemeenschap binnen Network Praha
steeds hechter geworden is. Eens in de twee weken samen
eten en met elkaar doorpraten over hoe Christus zichtbaar
wordt in ons leven, hoe gaaf is dat!
Maar wat een herkenning ook, toen ik las dat het
missionaire bij jullie tegelijk ook wel een worsteling blijft.
Want wat kan onze roeping om christen te zijn in Praag en
Amersfoort (of waar dan ook) weerbarstig lastig zijn…
Het lijden, de gebrokenheid, de onwetendheid over het
christendom bij de generatie die nu opgroeit, het ongeloof,
het voelt soms te veel, te groot. Wat kunnen we nog? Wat
doet het ertoe?

Maar het missionaire blijft een worsteling.
Het gaat niet vanzelf, zelfs terwijl de meesten
van ons bewust tijd spenderen met zoekers in
onze omgeving. We nodigen hen uit om bij ons
aan te schuiven, maar daar lijkt toch een soort
drempel te liggen. Reden genoeg om hierover
opnieuw met elkaar in gebed te gaan.

Ook daarom Focus in de Joris. Terug naar de bron. Jezus
(weer) ontmoeten en Hem beter leren kennen. Hoe kan
ik (weer) zijn, wie ik ten diepste ben. Een geliefd kind van
God. Met daden en woorden gericht op Zijn wereld om ons
heen.

Hoe zit dat in de Joris, herken je daar iets van?
Ondertussen hebben wij natuurlijk gehoord dat
jullie ook een in uitdagend proces zijn gestapt
met Focus. We zijn benieuwd naar hoe dat
uitwerkt in de gemeente. Welke vragen roept
dat onder jullie op? En is het vooral bezinnend,
of zit er ook een praktische kant aan? Allemaal
goede redenen om in april weer even aan te
haken bij de gemeente.

Enfin, we hebben de afgelopen maanden de eerste
stappen gezet. In de kerkdiensten, in de wijkkringen en op
catechisatie. Met elkaar doorpraten over wie Christus voor
je is en hoe Hij zichtbaar wordt in je leven, hoe gaaf is dat!
Alleen moeten we misschien nog wel wat vaker met elkaar
eten…:-)

Veelzeggend eigenlijk, dat daar een ‘programma’ voor
nodig is. In de kerk nota bene…

Tot gauw!

Tot snel!

Leendert en Nelleke

Gerben

