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Bescheidenheid
O

mgaan met verscheidenheid. In deze WegWijs vindt u een verkorte
weergave van de Bijbelstudiedag, die we 17 april gehouden hebben. Zoals
u van ons gewend bent, geven we in dit nummer de referaten weer zodat u
ze kunt gebruiken op een verenigingsavond. Maar de sfeer van ontmoeting,
gezamenlijkheid en interesse, die kunnen we u op papier niet echt laten voelen.
Wat was het ﬁjn om te merken dat die sfeer er echt was! Juist met een thema
als dit. Wij weten ook wel dat het niet mogelijk is om alle verschil van inzicht
naar elkaar toe te buigen. Dat is ook niet onze taak of verantwoordelijkheid.
En natuurlijk was er ruimte voor vragen, kritische opmerkingen en verschil van
mening. Maar we vónden elkaar toch ook. In luisteren, gebed en zang. En wat
konden we zingen met elkaar, heerlijk! Ik kijk, mét alle aanwezigen terug op een
mooie en warme Bijbelstudiedag. Voor mij was het al de zevende keer dat ik
deze dag mee mocht voorbereiden en mocht leiden. Wat gaan de jaren toch snel
voorbij!
Na 8 jaar van grote inzet, enthousiasme en daadkrachtige leiding heeft
de hoofdredacteur Riet Steenbergen in april afscheid genomen van de
redactiecommissie van WegWijs. Riet, jouw vakkennis, gedrevenheid en je
praktische insteek zorgden ervoor dat de redactie liep als een goed geoliede
machine. Je zei wel eens: “Het blad is altijd in mijn gedachten”, en dat konden
we merken. Je bruiste van de ideeën en je had een goed gevoel voor wat er speelt
in het kerkelijk leven. Daardoor zijn er zulke mooie Wegwijzen ontstaan, de
afgelopen jaren. Heel hartelijk dank daarvoor. Wij, bestuur en commissie gaan je
missen! Riet blijft bijdrages leveren zie: Op de klank af!!!
Gelukkig is Frits Tromp bereid gevonden om het stokje van haar over te nemen.
Frits, jij bent ook al jaren verbonden aan de redactiecommissie. Jij paart jouw
kennis als journalist aan je enthousiasme voor het Woord van onze God en hoe
dat leeft en werkt in deze wereld. Het bestuur heeft er alle vertrouwen in dat
WegWijs onder jouw leiding de kwaliteit zal behouden die het de afgelopen jaren
heeft gehad.
En zo mogen we verder gaan met ons werk. In dankbaarheid én afhankelijkheid
van Jezus Christus, de Heer. Hij, die troont aan de rechterhand van God,
de Vader en Schepper van alle dingen. Hij, die terug komt om zijn bruid te
ontmoeten. Wat zien we uit naar die grote dag!
Katrien Janssens-Salomons, voorzitter Bijbelstudiebond
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