DANKT, DANKT NU ALLEN GOD
‘Dankt, dankt nu allen God’, zijn de eerste
woorden van een lied dat dikwijls aan het slot van
een plechtige viering wordt gezongen. De
toonzetting is blij en vreugdevol en maakt het
mogelijk om daadwerkelijk God te danken.
Het lied heeft op blijde wijze geklonken op
zondag 10 juni in Coevorden aan het einde van de
eucharistieviering uit dankbaarheid voor 25 jaar
diaken zijn in dienst van Gods Volk, de bisschop en zijn priesterschaar. Een
prachtig slot aan het einde van een ontroerende en druk bezochte viering.
Met de hulp van Gods genade heb ik in de afgelopen 25 jaren met vreugde en
voldoening geleefd en gewerkt als diaken in onze Kerk van het bisdom
Groningen – Leeuwarden. Ik ben het parochiebestuur dankbaar dat ze de
mogelijkheid geboden heeft om het jubileum dankbaar te vieren en te
gedenken.
Zij die de viering in de kerk hebben meegemaakt zullen terugdenken aan een
mooie en onvergetelijke eredienst. Op die bewuste zondag van de 10e juni is
tot uitdrukking gekomen dat de diaken er mag zijn in onze Kerk en dat het
heilzaam is diakens in het dienstwerk te hebben.
Ik heb mogen ervaren dat wij, u en ik, leven en werken binnen de Kerk als één
familie, verbonden met elkaar in vreugde en verdriet. ‘Gods Volk Onderweg.’
Zo wordt de lofzang gaande gehouden zowel binnen als buiten het
kerkgebouw.
Ik wil langs deze weg de vele mensen, het gaat echt om honderden, danken
voor de gelukwensen, hartelijkheid en de evenzovele blijken van waardering.
Overweldigend! Het maakt mij stil en enigszins beduusd want ik heb niet
meer dan mijn plicht gedaan.
Het wonderschone jubileum spoort mij aan om toch vooral, in de komende
jaren, te blijven leven en werken naar het voorbeeld van Hem die niet
gekomen is om gediend te worden maar om te dienen.
‘Dankt, dankt nu allen God met hart en mond en handen.’ Laten we dat vooral
blijven doen en elkaar tot dienst te zijn.
Van harte!
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