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Inleidend woord

Over-hoop

Dit jaar hoopten we in de parochie Groningen dat we het nieuw
aangekochte en verbouwde kerkgebouw met Pasen konden gebruiken.
Dat was al een verschuiving van Kerst naar Pasen. Helaas hadden we
tegenslag en moesten we de verwachtingen bijstellen. Een nieuwe datum
ligt al in het verschiet, namelijk Pinksteren. Een mooi begin voor een
kerkgebouw.
Eigenlijk is het wel bijzonder hoe dingen in het leven soms anders gaan
dan je had bedacht. Vol moed begin je ergens aan en je ziet met veel
genoegen uit naar het eindpunt, waarna je kan genieten. Je legt een hele
weg af en zonder dat je het eindpunt ook werkelijk ziet, ga je je er steeds
meer een voorstelling van maken. Maar dan, vlak voor dat punt gebeurt
er iets, waardoor alles overhoop gaat. Een interessant woord eigenlijk:
‘over – hoop’. Een punt waarop je eigenlijk alleen maar chaos ziet.
Misschien voelde Judas ook chaos toen hij begon te begrijpen dat Jezus
een andere Messias was dan hij had verwacht. Een moment waarop hem
de moed in de schoenen zakte en waardoor hij rare dingen ging doen en

er voortijdig de brui aan gaf. Judas besloot zijn groep te verlaten en
probeerde tenminste nog wat geld verdienen door de Messias waarin hij
zo teleurgesteld was, over te leveren. Een daad waar hij immense spijt
van kreeg. Hij ging ten onder in de situatie die hij niet meer onder
controle kon krijgen.
Te midden van de chaos, als alle ‘overhoop’ ligt is het moeilijk om ‘over
hoop’ te praten. Zo waren mijn vrouw en ik vorig jaar samen met
vrienden begonnen aan een volkstuin. Een plek waar we rust wilden
ervaren in ons drukke leven. Vol moed begonnen we dan ook in januari
2013 met het ‘ontginnen’ van het lapje grond dat we kregen toegewezen
in de volkstuin vereniging ‘Diverdoatsie’, wat Gronings is voor tijdverdrijf.
We hadden de intentie om alles met minimale middelen te doen en met
weinig tijd. Een ochtend in de week en af en toe in het weekeinde, dat
moest de basis zijn. Het moest vooral leuk blijven. Dat viel echter flink
tegen. In onze privélevens gebeurde veel en het leek alsof de tuin met
onze chaos mee ging. Hadden we alles gemaaid, een week later stond
het rietachtige gras anderhalve meter hoog, waardoor alles ‘overhoop’
ging. Flink maaien met de zeis en later met een grasmaaier, werd onze
grootste bezigheid dat jaar. Het ging steeds beter en we konden weer
praten ‘over hoop’. We stelden onze doelen bij en merkten dat de reis
belangrijker begon te worden dan het doel. Uiteindelijk hebben we dit
voorjaar ons tuinplan kunnen uitzetten met touwen. Daardoor konden we
stukje bij beetje ons door de tuin heen werken en konden we zien dat
onze tuin ‘over hoop’ begon te gaan. Nu hebben we zelfs een tuinhuisje
dat we voor weinig geld hebben overgenomen en met hard werken
hebben verplaatst naar onze tuin.
Zo zie ik het ook wel in de kerk. Soms lijkt alles ‘overhoop’ te gaan,
waardoor je alles niet meer overziet. Je verwachtingen bijstellen is dan
belangrijk. Ook jezelf openstellen voor andere invalshoeken kan dan
ruimte scheppen. Zo hoop ik dat Pasen ons weer nieuwe wegen mag

doen inslaan, zodat we weer met frisse moed het jaar verder kunnen
gaan en het kunnen hebben ‘over hoop’. Want hoop doet leven!

Pastoor Victor Scheijde
Kerkdiensten

Elke 1e zondag van de maand houdt de Evang.Lutherse Kerk kerkdienst in
de Lebuïnuskapel : zondag 6 april 10.30 u met ds Frans Wiersma
Kerkdienst zondag 13 april 10.30 u Lebuïnuskapel Hengelo
Eucharistieviering Palmzondag (A-jaar)
Voorganger
Lezingen
Misdienaars
Kosters
Collecte

:
:
:
:
:

pastoor Ward Cortvriendt
1e Marjolein Driesen 2e Frits van Brussel
Noëlle de Reus
Marjolein en Frits Driesen
1e OKK-Ned + Statie 2e De Opleidingen

Op deze zondag zal Daan de Rijk tijdens de Eucharistieviering zijn Eerste
H. Communie ontvangen.
Kerkdienst zondag 20 april 10.30 u Lebuïnuskapel Hengelo
Eucharistieviering Hoogfeest van Pasen (A-jaar)
Voorganger
Lezingen
Misdienaars
Kosters
Collectes

:
:
:
:
:

pastoor Ward Cortvriendt
1e Wim de Wijk 2e André Zandbelt
Bertil de Reus
André Zandbelt
1e OKK-Ned + Statie 2e Statie Twente

Tijdens deze Paasviering zal dhr Herman Ueffing worden opgenomen
als lid van de Oud-Katholieke Kerk Nederland en lid van onze Statie
Kerkdienst zondag 27 april 10.30 u Lebuïnuskapel Hengelo
Eucharistieviering Tweede zondag van Pasen (Beloken Pasen)
Voorganger
Lezingen

: pastoor Ward Cortvriendt
: 1e Liesbeth Wisselo 2e Frits Driesen

Misdienaars
Kosters
Collectes

: Noëlle de Reus
: Liesbeth Wisselo en Bertil de Reus
: 1e OKK-Ned + Statie 2e Statie Twente

Aansluitend op de koffie na de kerkdienst wordt gemeentevergadering
gehouden , de voorjaarsvergadering van de Statie.
Wat nog te gebeuren staat.. ( alvast voor uw agenda)
o

zondag 15 juni 10.30 u : Altaarwijding en H. Vormsel. Aartsbisschop
Joris Vercammen zal op deze 3e zondag in juni (extra kerkdienst !)
voorafgaand aan de Eucharistieviering het nieuwe altaar wijden.
Tijdens deze viering zullen Noëlle de Reus en Wouter de Rijk als
besluit van hun voorbereiding het H. Vormsel ontvangen.
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