Beste lezer,
Het jaar van het reformatiejubileum is begonnen. En al is Luther geen heilige – herinneren aan de
reformatie, de erfenis levend houden, dat mag en moet wel!
Een plek om dat te doen is de Kirchentag. Deze vindt plaats van 25 t/m 28 mei in Berlijn en Wittenberg.
Tienduizenden mensen komen overal vandaan naar de hoofdstad van Duitsland en naar Wittenberg
voor een feestelijke dienst. Over de grenzen van confessies en religies heen wordt er gemeenschap
beleefd, worden er diensten gevierd, wordt er naar concerten geluisterd en politiek gediscussieerd.
Tegelijk vinden er zes Kirchentage op weg plaats in acht steden in de wijde regio: Leipzig, Magdeburg,
Erfurt, Jena/Weimar, Dessau-Roßlau en Halle/Eisleben. Dit zijn culturele, spirituele en touristische
stations op weg naar de gezamenlijke feestdienst op zondag 28 mei in Wittenberg.
2017 is een bijzonder jaar – 500 jaar reformatie in Duitsland, in Europa en wereldwijd. De
internationale oecumene, de interreligieuze dialoog en de blik naar voren op de toekomst van het
protestantisme en zijn thema’s.
De Kirchentag in het jubeljaar en een forum midden in de samenleving, veel meer dan een kerkelijke
bijeenkomst. Er zullen zo’n 2500 activiteiten plaatsvinden rond internationale politiek, het samenleven
van mensen in het gezin en in de maatschappij. Op podia, in discussies, lezingen en workshops geven
bekende sprekers vorm aan de themas van de Kirchentag – altijd met actieve betrokkenheid van het
publiek.
Hoogtepunt van de Kirchentag en de Kirchtentage op weg, is de dienst op de weilanden langs de Elbe
in Wittenberg. Een reuze feestgemeente stroomt uit alle richtingen bij elkaar naar Wittenberg, viert
het Heilig Avondmaal met elkaar, zingt liederen en luistert naar koperblasers – op deze oer-plaats van
de reformatie.

Als je mee wilt – dat kan! Informatie hierover geef ik je graag. Daarvoor nodig ik je uit op een
informatieavond op woensdag 25 januari bij mij thuis (Hogeweidseweg 51, Tiel). Als je komt, graag
aanmelden via dbohlken@dds.nl.
Zondag 12 februari wordt er ook in de dienst in de Caeciliakapel aandacht aan de Kirchentag
besteed. Van harte ben je ook daarvoor uitgenodigd.
Aanmeldingen voor de Kirchentag moeten eind februari binnen zijn. Dan kan ook nog voor een
overnachtingsmogelijkheid worden gezorgd.

Met vriendelijke groeten,
Detlef Bohlken

