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‘AAN TAFEL’ 

 

Wie kent niet de roep rond etenstijd: ‘Aan tafel, het eten is klaar!’ Eten is belangrijk, eten geeft 

energie en leven. Ook in de Bijbel lezen we over eten, over sámen eten. We weten dat samen eten 

meer is dan alleen voedsel voor het lichaam. Samen eten is ook gezellig, schept verbondenheid en op 

deze manier is het ook voedsel voor je ziel.  

 

Ons jaarthema is ‘Aan tafel.’ Ik denk gelijk aan het prachtige initiatief om één keer in de maand 

samen te eten in de kerk. Gewoon op een dinsdagavond. En wat een succes! Meer dan tachtig 

mensen genieten samen van elkaar, van eten, van dat wat God geeft. Het is een initiatief dat pas 

kortgeleden is gestart. Dus kom erbij, doe mee!   

 

Ontmoeting en verbondenheid vinden we ook in de vele andere activiteiten van onze gemeente, 

zoals de gespreksgroepen, de jeugdclubs, de catechisatie, de tafel-van-tien. Maar ook in de 

kerkdiensten en natuurlijk Steigers, waar invulling wordt gegeven aan geloof tijdens eigentijdse 

samenkomsten rondom de Bijbel en in de ontmoeting met elkaar. 

 

En daarom ook dit jaar de vraag aan u, aan jou: Doet u, doe jij mee, óók financieel? Voor velen is het 

een onzekere tijd. Dat geldt ook voor de kerk. We willen graag alle activiteiten blijven doen!   

 

‘Aan tafel!’ Het is ook de oproep van Jezus. Hij zegt: ‘Doe dit, telkens opnieuw, om Mij te gedenken.’ 

De maaltijd van de Heer is de belangrijkste maaltijd in de Bijbel. Aan tafel bij Jezus gedenken wij 

Jezus’ leven en dood door brood en wijn te ontvangen als Zijn lichaam en bloed. Het maakt je tot een 

ander mens, want daar aan die tafel is overvloed. Gods goedheid en liefde die je daar ontvangt, is 

genoeg om van te leven en om er van uit te delen.  

 

Daarom doen we een beroep op u, op jou om mee te doen met de Actie Kerkbalans. Ook in deze 

onzekere tijd, omdat we als geloofsgemeenschap mogen weten dat onze toekomst in Gods handen 

is.  
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