Nieuwsbrief #7, december 2009
2010: Jaar van de Stilte
Beste vrienden,
December is bij uitstek de maand om wat gas terug te nemen en meer ruimte te
geven aan ‘stilte’. Terugkijken en voor jezelf nagaan hoe je leven in het afgelopen
jaar verliep is als een soort persoonlijke APK‐keuring. En net zoals bij de
jaarlijkse keuring van je auto, word je dan even stilgezet en vindt er onderzoek
plaats of alle vitale delen nog wel functioneren zoals het moet. Met onze auto
hebben we daarbij geen keus; bij wet is de APK‐keuring geregeld. Voor onszelf
geldt echter dat we er bewust voor moeten willen kiezen om even ‘stilgezet’ te
worden.
Onze gelovige Oosterburen begrepen dat ook en hebben, te beginnen met de
adventstijd van dit jaar, n.b. heel 2010 uitgeroepen tot ‘Jaar van de stilte’. Een
geweldig initiatief! Zo’n 80 kerkverbanden, christelijke organisaties en retraite‐
huizen in Duitsland en Zwitserland sloegen het afgelopen jaar de armen ineen en
produceerden met elkaar een veelheid aan hulpmiddelen om ‘stilte’ in 2010
volop de ruimte te geven.
Naast een bijzondere uitgave van het blad ‘Aufatmen’ (www.aufatmen.de)
(‘Sonderheft Stille 2010’) en een gratis aan te vragen abonnement op de
maandelijkse e‐mail ‘Stilte‐Nieuwsbrief’, is het mogelijk om een bestand met
ideeën over stilte en hoe het tot je levensstijl te maken, te downloaden. Ga naar
www.jahrderstille.de en onder ‘downloads’ vind je het pdf‐bestand ‘Ideenheft
zum Jahr der Stille 2010’. Een echte aanrader, tenminste als je een beetje met
Duits uit de voeten kunt.
Het thema voor december van www.keltischegebeden.nl roept ons op om met
God de diepte in te gaan. Niet langer aan de oppervlakte te blijven maar te
reageren op de Stem van Hem die ons roept tot diepere gemeenschap. Henri
Nouwen zegt daarover: “Je moet bidden en je moet de stilte in. Want alleen dat
schept de ruimte voor de stem van God, die tegen je zegt dat je Zijn Geliefde bent.
Wanneer je niet bidt, blijf je maar doorrennen en bedel je om bevestiging, om eer
en succes. En dan ben je niet vrij.”
Ik wens je een ‘stille’ decembermaand toe en hoop dat je zo wordt aangesproken
door Hem die vanuit de Diepte tot je roept, dat deze maand voor jou het begin
wordt van een heel ‘Jaar van Stilte’.
Graag weer tot de volgende maand.
Floor Vogelaar
fvogelaar@me.com
P.S.
Een idee: Als je straks weer Kerst‐ en Nieuwjaarskaarten verstuurd wijs de
ontvangers dan eens op onze website www.keltischegebeden.nl

