
Lieve Menorahleden, 

De vakantie is voorbij, het echte leven gaat weer beginnen en dat betekent ook dat er 
weer een nieuw seizoen van Menorah voor de deur staat!  

 
Misschien denk je nu, uhm Menorah, gaat dat nog wel door in deze aparte tijd? Ja 

zeker! Na een half jaar van thuiszitten, beperkingen en weinig sociaal contact, zien 
wij, als bestuur, nu mogelijkheden om elkaar weer in real life te ontmoeten. Dit gaat 
wel anders zijn dan anders. Om er alvast één te noemen, verandert de locatie dit 

seizoen. Onze avonden zullen plaatsvinden in de Augustijnenkerk. Dit betekent dat 
we geen beperkingen hebben als het gaat om het aantal personen per avond, waar 

we enorm blij mee zijn! Op de achterkant van deze brief staat concreet op een rijtje 
wat er nog meer verandert. Neem dat goed door! 
 

In dit seizoen willen we met elkaar nadenken over onze rol als ‘koningen en priesters 
in het dagelijks leven’. Het thema is gekoppeld aan het Bijbelboek Esther. Het is een 
vrij bekend verhaal en zoals jullie waarschijnlijk weten komt de naam God er niet 
expliciet in naar voren. En toch staat het in de Bijbel. Dit komt overeen met ons 
leven. In ons leven komt het ook regelmatig voor dat God niet expliciet naar voren 
komt. Toch is God met ons hele leven verweven, of we het nu willen of niet.  
Zodoende dachten wij dat er ontzettend veel te leren valt. We hebben vanuit Esther 
lijnen getrokken naar ons dagelijks leven in de 21ste eeuw. Onder andere zullen de 
avonden gaan over de tegenwerkingen van de buitenwereld, de 
verantwoordelijkheid in de samenleving, Gods leiding, Jodenvervolging en Gods 
wraak.  
 
Zoals je misschien al op het rooster hebt gezien, wordt er dit seizoen ook weer een 
activiteit georganiseerd. Deze hebben we gepland onder voorbehoud. Of we iets 
gaan doen, zo ja, wat de mogelijkheden rond die tijd dan zijn, is nog een verrassing 
voor iedereen. Daarnaast hopen we een preekbespreking te organiseren met elkaar. 
Ook hebben we een gastspreker uit onze gemeente uitgenodigd, Dion van Steensel. 
Hij hoopt met ons na te denken over het christen-zijn in de wereld.  
 
De aftrap van dit seizoen zal iets anders verlopen dan de voorgaande jaren. Dit 
seizoen geen vrijdagavond, maar de eerste zondagavond van het seizoen, 
zondagavond 20 september. We zullen samenkomen in de Augustijnenkerk. Deze 
eerste avond zal vooral in het teken staan van gezelligheid en kennismaken. We 
hopen die avond namelijk ook de nieuwe leden een warm welkom te geven. Hoe dit 
alles vormgegeven wordt, rekening houdend met de maatregelen, zul je nog van ons 
horen. Maar houd in ieder geval deze avond vrij, want hoe het ook zij, gezellig 

wordt het zeker! 😉  
Misschien moet je na een tijd geen Menorah eerst drie drempels over voordat je weer 
komt, maar bedenk dat het voor iedereen na een lange tijd een nieuwe start zal zijn.  
 
Al met al hopen en bidden we dat het een mooi en gezellig seizoen zal worden. We 
hopen jullie allemaal te zien op 20 september!  
 
Groetjes van het bestuur,  
 
Geertje, Lydia, Thomas, Joost, Elize, Eline & Jelle 



 
Belangrijke veranderingen 
Als bestuur zijn we enorm blij dat we weer de mogelijkheid hebben om samen te 
komen als Menorah! Zoals je wel aanvoelt, zal dat met de nodige veranderingen en 
aanpassingen zijn. Hieronder staan een aantal belangrijke veranderingen, lees die 
goed door. 
 
✓ Allereerst de plaats. Iedere avond willen we starten in de Augustijnenkerk waar 

we de ruimte hebben om met elkaar samen te komen.   
✓ Voorheen aten we altijd met elkaar. Je nam je eigen brood mee en kreeg soep van 

Menorah. Dit seizoen is het de bedoeling dat iedereen thuis eet. Vanaf kwart over 
7 ben je welkom in de Augustijnenkerk, zodat we om half 8 kunnen beginnen 
met elkaar.  

✓ Als je bent uitgenodigd om ’s middags de dienst in de kerk mee te beleven, ben je 
welkom om na de dienst met elkaar te eten in een van de bovenzalen van de kerk. 
Neem wel je eigen eten en drinken mee, want soep en melk zal dit seizoen niet 
geschonken worden.  

✓ Wij zijn een groep jongeren van net onder de achttien tot begin twintig, dus 
moeten we ons houden aan de 1,5 meter maatregel. We doen een beroep op jullie 
verantwoordelijkheid. Houd je echt aan deze afspraak! Als we met z’n allen op 
een kluitje gaan zitten, dan zitten we binnenkort weer met z’n allen thuis. Liever 
gezelligheid en goede gesprekken op een afstand, dan alleen thuiszitten toch? 

✓ Je hoort nog van ons hoe we deze afspraak kunnen houden in de pauzes en op 
andere momenten van de avond.  

 
Dan als laatste de oproep om dit seizoen biddend voor God neer te leggen en vooral 
een gezellige bijdrage te leveren aan dit seizoen! We zijn immers een vereniging. We 
doen het met elkaar! 


