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Onlangs las ik een artikel waarin in de kleur paars  
geduid werd als: “Vertrouwen, inspiratie, er toe doen, 
geloven, artistiek zijn en je eigen weg durven volgen.” 
Ik vond die kleur terug in de krokussen die de  
afgelopen week massaal hun kop boven de grond  
uitstaken. Als je daarbij in ogenschouw neemt dat de 
veertigdagentijd voor de deur staat, kon ik dat niet 
passender verbeelden. De serie diensten voor de  
komende periode sluit er zo mooi bij aan met het  
thema ‘Bewegen en Bewogen worden’; deze serie richt 
zich op ons mens-zijn, onze onderlinge verbondenheid 
en verantwoordelijkheid. Dat uit zich o.a. in ‘Werken 
aan Barmhartigheid en een Nieuwe Levenshouding  
zoeken’.  
 
Samenwerking tussen het Liturgisch team,  
gerepresenteerd door de pastores Juut en Eva, de 
Werkgroep Diaconaat en de Werkgroep Pastoraat 
heeft geleid tot een aantal passende, interessante  
activiteiten rond het thema barmhartigheid.  
 
De bewogenheid van Arie Kempkes uitte zich in een 
open brief aan de beleidsraad en gemeente. De  
Beleidsraad reageerde direct. We nodigen u uit ook 
uw mening met ons te delen. In de volgende krant 
kunnen we daar aandacht aan besteden.  
 
 
Namens de redactie wens ik u veel leesplezier, 

Jacqueline Raeven 

 

 

Uw reacties en kopij voor het aprilnummer  kunt u vo o r 

15 maart a.s. sturen naar:  

Jaap Hikke; j.hikke@kpnmail.nl 
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