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Beste deelnemer of medewerker van
het PC,

TERUGBLIK :

We kunnen alleen terugkijken naar de
nieuwsbrieven van december. Met extra
verhalen om de hoop levend te houden en
het perspectief van een wereld zonder
corona.

De eerste nieuwsbrief van 2021. Wat een
verschil met 2020. Toen hadden we een
mooie start op 6 januari met veel
bezoekers en deelnemers. We wilden dat
jaar het PC extra onder de aandacht
brengen. Er waren die middag dan ook
bezoekers die meer wilden weten van het
PC. Niet alleen om elke PC dag te komen,
maar ook vooral om door te geven aan
familie, kennissen en organisaties die zich
inzetten voor de doelgroep. Daarvoor
hadden we een nieuwe banner laten maken
met een afbeelding van Joke er op. In
februari zou hij voor de eerste keer
gebruikt worden.

Anne-Mieke vd Plaat stuurde een
kerstgroet met verhaal. Hierbij het
verhaal.

‘Denk je dat wij ooit afgelopen zijn,
eekhoorn?’ vroeg de mier op een keer.
De eekhoorn keek hem verbaasd aan.
‘Nou, zoals een feest afgelopen is,’ zei de
mier. ‘Of een reis.’
De eekhoorn kon zich dat niet voorstellen.
Maar de mier keek uit het raam naar de verte
tussen de bomen en zei: ‘Ik weet het niet, ik
weet het niet…’. Er verschenen rimpels in zijn
voorhoofd.
‘Maar hoe zouden we dan moeten aflopen?’
vroeg de eekhoorn.
Dat wist de mier niet.
‘Als een feest is afgelopen gaat iedereen
naar huis,’ zei de eekhoorn. ‘En als een reis
is afgelopen wrijf je in je handen en kijk je of
er nog een potje honing in je kast staat. Maar
als wij zijn afgelopen…’
De mier zweeg. Hij maakte een raar geluid
met zijn voelsprieten.
‘Wat is dat voor een geluid?’ vroeg de
eekhoorn.
‘Knakken,’ zei de mier.
Daarna bleef het lange tijd stil.
De mier stond op en begon, met zijn handen
op zijn rug, door de kamer heen en weer te
lopen.
‘Denk je erover na?’ vroeg de eekhoorn.
‘Ja,’ zei de mier.
‘Weet je het al?’
‘Nee.’
De mier ging ten slotte weer zitten.
‘Ik weet het niet,’ zei hij. ‘Ik weet vrijwel alles,
dat weet je, eekhoorn…’

Hoe anders is het verlopen. Februari en
maart gingen nog wel door, maar de
dreiging van corona hing al in de lucht. En in
april moest ook het PC stoppen.
Begrijpelijk, maar erg ingrijpend voor de
deelnemers. Met vallen en opstaan zijn we
nog een paar keer bij elkaar geweest, maar
in oktober moesten we de deur weer
sluiten.
Alle hoop is nu gevestigd op het vaccin dat
de strijd aanbindt met het virus.
Ondertussen gaat het bestuur van de
Stichting Kerken & Psychiatrie wel door
met het zoeken naar nieuwe medewerkers.
We houden de moed erin en hopen en
verwachten dat we later dit jaar weer open
kunnen.
Jij komt toch OOK!!
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De eekhoorn knikte.
‘Wat ik niet weet,’ ging de mier verder, ‘mag
geen naam hebben. Maar of wij ooit
aflopen…’
Hij schudde zijn hoofd.
De eekhoorn schonk nog een kopje thee in.
De mier nam een onzeker slokje.

'Driekoningen' is een typische benaming van
het volk. Het wijkt af van hetgeen er in het
evangelie volgens Matheus staat. Hierin is
geen sprake van koningen maar van wijzen,
en bovendien wordt er geen aantal genoemd.
In de negende eeuw kregen de drie
'koningen' ook een naam: Gaspar, Melchior
en Balthazar. Zij werden als
vertegenwoordigers van de drie
mensenrassen en van de drie toen bekende
werelddelen aangezien. Dit is in
overeenstemming met het evangelie, immers
niet alleen het oude Godsvolk, de joden,
maar alle volken, dus ook de heidenvolken,
zijn geroepen tot de heerlijkheid van het
beloofde Godsrijk.

De Prediker zegt dat alles afloopt, dat alles
voorbijgaat…
Elke tijd gaat voorbij en dan komt er gewoon
weer een andere tijd.
De tijd gaat over in de andere tijd zoals eb en
vloed.
Ook deze coronatijd gaat voorbij… dominee
zijn in de Rank gaat voorbij… het wonen in
Nieuwegein gaat voorbij…
Welke tijd er dan komt???

Rond het feest van 'Driekoningen' bestaan er
van oudsher vele volkse gebruiken. Een
aardig gebruik is dat de kinderen op of rond
'Driekoningen' - verkleed als Gaspar,
Melchior en Balthazar - van huis tot huis
Driekoningenliederen gaan zingen en
hiervoor van de toehoorders wat zakgeld of
snoep krijgen.

De Prediker zegt ook: Geniet van het leven!
Drink een goed glas wijn met wie je lief en
dierbaar is. Dat kan in elke tijd!
En ik voeg er aan toe: maak er tijd voor! Want
dan leef je de tijd.
Want stel dat je jouw tijd niet leeft! Dat zal
zonde zijn!
Maar soms zit je in een andere tijd – een tijd
van inkeer en bezinning…

Een gebruik in nog veel gezinnen is, dat men
een boon stopt in het deeg van koek of
oliebollen: wie de boon vindt in zijn koek of
oliebol mag die dag koning zijn en het menu
samenstellen. Een ander gebruik is het
houden van volkse spelen en optochten. In
sommige streken in Vlaanderen is het
Driekoningenfeest uitgegroeid tot een
carnavalesk, uitbundig volksfeest. Met dit
feest wordt ook de kersttijd besloten.

(uit: Toon Tellegen Misschien wisten zij alles
en Het boek Prediker - vrij bewerkt en mijn
eigen ervaring)
Lieve groet, Anne-Mieke
“Driekoningen”

Als je deze nieuwsbrief leest is de kersttijd
echt afgesloten. Officieel op 6 januari, het
feest van Drie Koningen.

Vooruitblik:

Tot de volgende PC bijeenkomst in de
Emmauskerk,van twee tot vier uur.

'Driekoningen', 'Epifanie' of 'Openbaring van
de Heer' is een christelijke feestdag die elk
jaar op 6 januari wordt gevierd. Op deze dag
vieren de christenen het bezoek van drie
wijzen aan het kind Jezus in Bethlehem. Een
wonderlijke ster heeft hen tot hem geleid.
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