
Beste Morgenster 

Het was afgelopen zondag dat ik de voorganger hoorde reflecteren, hardop hoorde nadenken over haar leven. 
En dat was bijzonder. 
Wij lopen niet zo graag meer met onze gevoelens te koop. 
 
Ga in uw binnenkamer; was de boodschap. 
Laat gedachten rijkelijk stromen. 
Reflecteer over het leven. 
Ingaan in onze binnenkamer is de tijd nemen voor gevoelens, nadenken, filosoferen, theologiseren.  
Tijd voor reflectie. 
Het voelt als rijkdom. 
Het is rijkdom. 
 
Ik probeer weleens terug te denken aan het allereerste moment van reflectie, het eerste moment dat ik besefte dat 
ik er was, dat ik was, dat ik ben. 
Het eerste moment van bewustzijn, bewust zijn. 
Het is mij nog niet gelukt dat moment te grijpen, dat moment te vatten, dat moment te verwoorden.  
Maar er is wel een warm gevoel. 
Een gevoel van moederlijke liefde, een gevoel van onbevangenheid en ook van tomeloze energie. 
Stralende zon. 
 
Reflectie en warme gevoelens; beide uit het hart. 
Wat een voorrecht  
Het vermogen in te gaan in de binnenkamer van ons hart.  
Dierbare gevoelens stijgen op als ik terugdenk aan het ontstaan van de Morgenster. 
Het werk aan deze kerk heeft veel, heeft veel gebracht; creativiteit, enthousiasme en inspiratie.  
In deze woorden besloten: vader, zoon en geest. 
 
In mijn leven ben ik betrokken geweest bij de nieuwbouw van 3 moskeeën en 2 kerken. 
Het werken aan de Kerk is een kunst maar nog veel meer een gunst. 
Ik denk nog met heel veel plezier terug aan de Cie van 3 en de bouwcommissies van de Morgenster en de 
Regenboog:  
Het gezamenlijk klussen; daar was deze gemeenschap goed in. 
Gezamenlijk is het interieur door de kerkleden geschilderd. 
Gezamenlijk getimmerd aan koortrap en keuken. 
Gezamenlijk via de spanten halsbrekende toeren uitgehaald om een akoestisch plafond te maken: 
De kerkzaal moest klinken.  
 
Het bracht vriendschap en broederschap. 
Ben, Bert en Leen en vele anderen kunnen er niet meer bijzijn maar in de geest, in de binnenkamer leven zij voort. 
De Morgenster straalt.  
Het licht van de morgen. 
Het licht van morgen. Dankzij hen. 
Dank, dank zij. 
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