Nieuwsbrief #3, september 2009
Beste vrienden,
Jos heeft me gevraagd om in het vervolg de nieuwsbrief te willen
schrijven. Ik wil dat graag doen. Op deze manier wordt ook het team
rondom www.keltischegebeden.nl wat groter. En hoe breder het
draagvlak wordt, hoe meer mensen ook, via ons, in aanraking kunnen
komen met de kracht die uitgaat van een ritme van dagelijkse gebeden.
Sommigen zullen zich in het begin misschien wat onzeker kunnen
voelen. Vooral evangelische gelovigen zullen moeten wennen aan het
gebruik van een liturgie. Ook bij mezelf heb ik dat herkend. Maar laat
je in de komende tijd eens meevoeren met die oude, maar toch zo
eigentijdse, Keltische spriritualiteit.
De maand september willen we in de dagelijkse lezingen stilstaan bij het
leven van Aidan. Aidan is vooral bekend geworden als degene die het
evangelie heeft gebracht in het koninkrijk Northumbria. De gelovige
koning Oswald was heerser geworden in Northumbria. Op verzoek werd
vanuit Iona, de monnik Aidan, die eerder al bisschop was geweest in
Ierland, naar Northumbria gestuurd om koning Oswald te helpen bij het
brengen van het evangelie. Aidan arriveerde, samen met 12
metgezellen, in 635 in Northumbria, en stichtte op het eiland Lindisfarne
een kloostergemeenschap. Aidan was een zachtmoedig mens die de
juiste toon wist te vinden bij zijn werk onder de ‘barbaarse bevolking’.
In het begin sprak Aidan geen Engels en koning Oswald vergezelde hem
als vertaler op de vele zendingsreizen door het koninkrijk. Mensen
werden christen en op meerdere plaatsen werden kloosters gesticht.
De geschiedschrijver Bede vertelt ons nog dat Aidan geld en giften
aannam van Engelse edelen, zodat hij slaven kon vrijkopen die hij
daarna onderwees en trainde als priesters. Ja, een fascinerende man,
die Aidan.
Tot slot enkele tips:
1. Je zou mischien eens door je e-mail contactenlijst heen kunnen
kijken met de vraag naar welke contacten je de link naar deze website
zou kunnen sturen. Degene die die mail gaan ontvangen moeten dan wel
mensen zijn waarvan je denkt dat ze er voor open staan.
2. Je zou ook (voor een tijdje misschien) je persoonlijke e-mails kunnen
ondertekenen met je eigen naam en met de aanvullende tekst daaronder
“Een website die mij persoonlijk heeft aangesproken is:
www.keltischegebeden.nl”
Een goede maand met Aidan toegewenst.
Tot de volgende keer.
Floor Vogelaar
fvogelaar@me.com

