
Lieve leden,  

 

Gelukkig nieuwjaar! Hopelijk hebben jullie een fijne kerstvakantie gehad.  

Het is tijd voor een nieuw seizoen Menorah! We gaan het in de komende maanden 

hebben over het thema ‘Tussen hemel en aarde’.  

Wij zijn allemaal op reis in deze wereld. Op reis tussen de hemel en de aarde. Onze 

reis begint bij onze geboorte, hier zullen we het seizoen dan ook mee beginnen. 

Vervolgens denken we na over ons leven hier op aarde, het sterven, het leven na 

het sterven en de wederkomst.  

De eerste avond zal zijn op 23 januari in de Augustijnenkerk. Deze avond zal het 

seizoen geopend worden met een inleiding over het nieuwe thema. We staan deze 

avond ook al stil bij ‘de start van ons leven’. We zullen hierbij beginnen in Genesis, 

waar het eerste leven op aarde begon.  

Vervolgens denken we na over ons leven hier op aarde. Misschien kennen jullie de 

volgende uitdrukking wel: ‘We leven in de wereld, maar zijn niet van de wereld.’. Nu 

denk je misschien, dat is mooi gezegd maar hoe ziet dat er dan praktisch uit? Hoe 

verschilt het leven van een christen op deze aarde met het leven van een niet 

christen? Hier hopen wij deze avond over na te denken. Zo zullen we onder ander 

zien dat wij niet alleen op weg zijn, maar dat wij allemaal in aanraking komen met 

verschillende mensen. Hier zal dan ook het thema ‘naastenliefde’ aan gekoppeld 

worden.  

Na ‘ons leven hier op aarde’ zullen we ook stilstaan bij ‘het sterven’. Ons leven is hier 

op aarde is eindig. Wij realiseren ons dat de thema’s die we hopen te behandelen 

soms best heftig kunnen zijn. Als sterven opeens heel dichtbij komt kan het moeilijk 

zijn om hierover te praten. Wij hopen echter dat we met elkaar mooie avonden 

zullen hebben, waarbij er de ruimte is om met en van elkaar te leren.  

Als we het over ‘het sterven’ hebben gehad, zullen we ook nadenken over het leven 

na het sterven. Als wij in de hemel mogen komen, hoe zal ons leven er daar dan 

uitzien?  

We zullen het seizoen afsluiten met een inleiding over ‘de wederkomst’. Het hele 

seizoen zullen we toeleven naar deze avond. Veel mensen zijn ergens ook bang voor 

de wederkomst en andere mensen kijken er juist naar uit. Wat geeft de Bijbel mee 

aan een ieder die zich bezig houdt met deze dag? Hoe kunnen wij ons voorbereiden 

om de komst van onze Heere Jezus? 

Naast de inleidingen hopen Wilfred Boele en Geerten van Luttikhuizen met ons nog 

een avond na te denken over het werk van de diaconie. Deze avond zal mooi 

aansluiten bij het thema ‘onderweg door het leven’. Naast de gewone 

ledenvergaderingen hebben we ook twee keer een huishoudelijke vergadering: 13 

februari (bestuursverkiezingen) en 15 mei (financiën, enquête, kamp) en hopen we 

samen met Rafidim Pasen te vieren. Ook proberen we een vrijdag- 

/zaterdagavondactiviteit te organiseren in maart, maar dat hangt natuurlijk 



helemaal  af van hoe het op dat moment zit met de coronamaatregelen. Daarvan 

houden we jullie op de hoogte.  

We kijken uit naar een gezegend en gezellig seizoen!  

 

Groetjes,  

Jelle, Lydia, Thomas, Timo, Elize, Jessica en Eline 


