Preek vormelingen hoge 2016
Mag ik even naar grootouders gaan
zeker als 65 plusser zijn hebben ze zeker drie heel belangrijke gebeurtenissen meegemaakt
hun huwelijk
moment dat ze vader en moeder werden
moment dat ze opa en oma werden of hoe ze ook genoemd werden bompa, bobonnne
maar ook nog drie andere gebeurtenissen speelden in hun leven een belangrijke rol
voor of na Tv in thuis.. als kind meestal geen TV
voor of na computer en zeker internet (Martine Tange 37 nieuwsdienst zonder computer
internet)
moderne toestellen GSM, GPS; tablet iPod sociale media sommige opa en oma actief.
voor jullie de 2 eerste zijn gewoon evident je kan je niet indenken zonder
Wij willen hier even stilstaan bij de vraag had dit invloed op sociale inzet ? Bv op
broederlijk delen. Zeker een veel grotere invloed dan de kerk zelf.
Broederlijk delen werd opgericht (door de kerk) in 1960 naar aanleiding van de
onafhankelijkheid van Congo. Het koloniaal tijdperk zou stilaan verdwijnen maar we bleven
mede verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de plaatselijke bevolking.. Dank zij TV
konden we in huiskamer alles volgen. Meer nog de wereld werd ons dorp. Sneller dan de
plaatselijke bevolking wisten wij wat er derde wereld landen gebeurde. Een vreselijk beeld
dat doordrong was dat in heel veel landen in Azië, Zuid Amerika en Afrika grote armoede
was.. De TV bracht – vaak tot verveling toe - beelden van uitgehongerde kinderen. Wij
kenden een groeiende welvaart maar zij vele miljoenen mensen moesten jammer genoeg
honger en ook oorlogen trotseren.
Bij dergelijk beelden kwam bij veel mensen een sterk gevoel van medeleven op waardoor
broederlijk delen vrij snel aan sympathie won. Vrijwilligers trokken zelfs van deur tot deur
om omslagen af te geven en terug op te halen.
maar zij waren ook kritische generatie
ondersteund door allerlei duidingsprogramma vb panorama..
Weldra klonk het je moet ze geen vis geven maar leren vissen. Dit “leren vissen” werd sterk
uitgebreid zelfs door het sturen van grote machines voor de landbouw.. Tot sommigen –
vaak ook op Tv – opmerkten dat het mooi is dat ze landbouwmachines kregen, maar wat als
een onderdeel kapot is en men geen vervangstukken heeft. Of geen technisch geschoold
personeel heeft. De TV bracht ook beelden van dictaturen door eigen gezagdragers. Waren zij
niet hoofdverantwoordelijken?
Moeten er geen maatschappelijke veranderingen komen. Een aantal kinderen van die
generatie trok naar derde wereldlanden … vb artsen zonder grenzen of andere ngo’s.
Er werden ook vragen gesteld aan de bevolkingsgroei… met ook wel verwijtende
opmerkingen naar kerkelijk leiders.
Werden moderne media hier sterk ingeburgerd eigenlijk ook in de zogenaamde armere landen
speelden zij een grote rol in bepaalde opstanden, en ook wel in de vluchtelingstroom. Een
basisbehoefte lijkt bijna te zijn dat zij hun toestellen kunnen opladen. Ook voor hen speelt
internet een grote rol.

De laatste jaren heeft broederlijk delen gekozen voor partnership. Wij bepalen niet meer wat
nodig is in die landen.. Maar TV blijft belangrijk al is het om promotiemateriaal te
verspreiden… de opbrengst, - nog altijd belangrijk - is in kerken verminderd, wegens dalend
aantal kerkgangers, maar men zoekt inkomsten via giften, acties en legaten.
Wat kan men doen aan de gewijzigde mentaliteit. steeds sterke bepaald door de Media.. die
eigenlijk minder aandacht heeft oor sociale problemen.
ik heb enkele wensen
bekommerd blijven om mensen die minder kansen hebben
er zijn hier lies niet pesten maar ook in derde wereld
goed studeren wat je ook kiest
blijf maar een beetje kritische..;
je moet niet alles geloven wat in media komt.. ook niet sociale media als facebook
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