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Deze dag zijn we bijeen in Heerenveen in het Trinitasgebouw.
Plm. 30 aanwezigen hebben de moeite genomen om hier naartoe te komen op deze 
zonovergoten dag.
Het is ook een dag van ontmoeting en van hartelijk weerzien.

Rond 10.30 opent de voorzitster mevr. Ciel Huitema de dag. Zij heet een ieder hartelijk 
welkom en speciaal dhr. Pieter van der Horst. Hij zal deze morgen spreken over de hoe het 
kwam tot een breuk tussen Jodendom en Christendom. Ze memoreert tevens aan de 
benoeming van onze nieuwe Paus Franciscus en haalt Monique Slingerland aan over wat zij 
in Trouw over de nieuwe Paus schreef.  Ook wijst ze ons op een vel papier wat is 
opgehangen waarop we met post-it briefjes onze vreugden/gebeden/pijnen op kwijt kunnen. 
Deze briefjes zullen in de afsluitende viering worden gebruikt als voorbeden.

Ale, Maria en Door hebben een korte opening voorbereid. Er worden kaarsen aangestoken 
voor Jack Mulder, de moeder van Ciel en Mgr. Tiny Muskens om hen te gedenken nu zij zijn 
overleden. Na een korte opening met zang en gebed wordt het woord gegeven aan dhr. Van 
der Horst.

Hetgeen hij ons vertelt is voor sommigen van ons nieuw en vraagt voor anderen nadere 
uitleg. Na de koffiepauze is er alle gelegenheid om vragen te stellen en daar wordt ook 
gebruik van gemaakt. Hierna wordt hij door de voorzitster hartelijk bedankt voor zijn 
inleiding en krijgt hij Friese lekkernijen mee naar huis.

In de middagpauze is er gelegenheid om de boekentafel te bezoeken en verder met elkaar 
van gedachten te wisselen. Bij de heerlijke soep van het huis en de vaak zelf meegenomen 
boterhammen worden veel gesprekken gevoerd. Ook word er aandacht besteed aan de 
studiedagen van drs. Huub Schumacher welke in het najaar weer worden gehouden in de 
Emmauskerk te Groningen.

Aan het begin van het middagprogramma worden we in groepjes verdeeld met enkele 
vragen als handvaten om weer in gesprek met elkaar te geraken. Paul geeft ons eerst even 
een  uitleg van wat de bedoeling is. Vanmorgen  hebben  we geluisterd naar de inleiding 
over de breuk tussen Jodendom en Christendom.
Al vóór en na de eerste bijeenkomst van de Acht Mei Beweging is er ook een breuk 
ontstaan in de R.K. Kerk die tot op vandaag veel pijn, verdriet en woede heeft veroorzaakt.
De volgende vragen krijgen we mee om in kleine subgroepjes met elkaar te bespreken.
* Waar bestaat de breuk uit?
* Kunt u de pijn, het verdriet en de woede van mensen, veroorzaakt door deze  
   breuk, in uw parochie benoemen?
* Hoe gaat u zelf daarmee om?

In drie groep gaan we uiteen en in elke groep wordt met respect naar elkaar geluisterd. 
Alles wat er gezegd word  in de groepen is niet meer plenair teruggegeven. Na de 
theepauze hebben we nog een kleine viering waarin brood en wijn met elkaar werd gedeeld. 
Rond 16.00 uur neemt de voorzitster met een hartelijk tot ziens afscheid en sloot deze 
inspirerende dag.

Bij de uitgang is er een collecte voor de stichting project Ebin te India. Deze brengt  € 
145.50 op. Wilt u meer hierover weten of doneren kijk dan op www.ebinfoundation.org


