
Gemeentezondag 23 februari 2020 

Van Mozes’ opkomen voor verdrukten naar beleidsplannen in de 21ste eeuw 

 

Wie neemt de verantwoordelijkheid in een samenleving waarin we ons omringen met en 

verschuilen achter protocollen en procedures? Wie staat op bij onrecht, durft te slaan of een hand 

uit te steken naar onderdrukten?  

Deze vragen stonden centraal in de overweging waarin Mozes’ actie tegen onrecht 

gecombineerd werd met het verhaal over het toekeren van de andere wang. De ogenschijnlijk 

toevallige ontmoeting van Mozes met Reüel geeft ruimte voor bemoediging. Er klinkt een oproep 

om via het delen van brood, het gesprek, in stilte horen wat er speelt, je hart te durven 

openstellen. Sta op voor elkaar als het moet en heb de moed om het gesprek aan te gaan, te 

kijken en te luisteren.  

 

Dit uitgangspunt blijkt een mooie basis voor 

het bespreken van het concept beleidsplan 

voor de toekomst van de gemeente 

Damsterboord.  

Verdeeld over vijf tafels gingen zo’n 40 

gemeenteleden aan de hand van concrete 

vragen het gesprek aan.  

 

Diverse dilemma’s kwamen te sprake. 

Willen we de vertrouwde kerkdienst 

behouden of willen we verbreden naar 

andere manieren van vieren?  

 

 

Hoe willen we omgaan met diaconale 

doelen, welke samenwerking met andere 

instanties willen we verder uitbouwen en 

hoe (h)erkennen we ook de minder 

zichtbare vrijwilligers in de kerk?  

De wens om vreugdevol en gemotiveerd 

de toekomst tegemoet te treden en te 

zoeken naar een voor ons passend pad 

klonk alom. Dat betekent heldere keuzes 

maken, nieuwe zaken oppakken en waar 

nodig het bekende loslaten.  

 

De woorden uit de overweging over het delen van brood, het luisteren naar elkaars verhalen en 

met moed en open hart en oog de toekomst tegemoet treden zijn hierbij ongetwijfeld 

bemoedigend.  

Met de inbreng vanuit de gemeente kan de kerkenraad het beleidsplan afronden en gaan we met 

vertrouwen de komende jaren tegemoet. 

 


