TERUGKIJKJE OP HEMELVAARTSDIENST

Daan Kraan maakte weer mooie foto's van de Hemelvaartsdienst in de
Gouverneurstuin.
Klik maar op de afbeelding om ze te bekijken.
We staan er niet bij stil, maar 24/7 staat nieuws op de stoep. We hoeven de krant
maar open te slaan, de digitale snelweg op te gaan, overal zien en horen we
nieuws. We kunnen er niet omheen. Hoe anders zou de wereld er uitzien zonder
nieuws?
Jaarlijks vieren we Hemelvaart, Jezus stijgt op naar Zijn Vader. Ook dat is
nieuws, heel goed nieuws zelfs met een grote impact voor ons mensen hier op
aarde. Ook al vieren we het elk jaar opnieuw. De nieuwswaarde is echt en zeker
niet "nep", integendeel zelfs.
Toch is nepnieuws "nieuws". In de digitale wereld om ons heen komt nepnieuws
regelmatig voorbij, ook al is het niet direct altijd als zodanig te herkennen. In de
Hemelvaartviering werd dit toegelicht door Ds. Van de Peppel die verwees naar
Google dat nepnieuws onderzoekt. Nepnieuws heeft immers geen toegevoegde
waarde en zou zelfs schadelijk kunnen zijn. We kunnen nepnieuws missen als
kiespijn.
God als de Vader en Jezus zijn Zoon zijn er altijd voor ons en dat is het mooiste
en misschien wel beste nieuws dat je kunt horen in kerkdiensten en lezen in de
(digitale) Bijbel.
Ander goed nieuws waar we van hoorden in de Hemelvaartviering was wat het
Open Huis in Assen voor mensen kan betekenen. Ook daaruit spreekt het goede
nieuws dat Jezus ons geeft.
Om dat goede werk voor te kunnen zetten werd gecollecteerd voor het Open
Huis. De opbrengst was € 537,70. De opbrengst voor de bestrijding van de
onkosten van de dienst was € 249,20. Veel dank daarvoor.
CMV "Oranje" verzorgde de muzikale ondersteuning van de prachtige dienst in de
Gouverneurstuin.
Volgend jaar zal Hemelvaart natuurlijk weer gevierd worden. Als dat geen
prachtig nieuws is!
Anke Bakker werd in de dienst in het zonnetje gezet om ze jarenlang als
coördinator van de Hemelvaartdiensten heeft gewerkt. Een opvolg(st)er is er nog

niet. U kunt zich melden bij haar om nadere info te krijgen over de ontstane
vacature. U kunt haar bereiken via groenkampi@online.nl.

