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Inleidend woord

Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij
elkaar. Hoewel de deur op slot was uit vrees voor de Joden, kwam Jezus.
Ineens stond Hij in hun midden en zei: ‘Vrede!’ Na deze groet toonde Hij
hun zijn handen en zijn zijde. Vreugde vervulde de leerlingen toen ze de
Heer zagen. ‘Vrede’, zei Jezus nogmaals. ‘Zoals de Vader Mij gezonden
heeft, zo zend Ik jullie.’ Na deze woorden ademde Hij over hen. ‘Ontvang
de heilige Geest’, zei Hij.
Wie zegt dat iets zal gebeuren als Pasen en Pinksteren op één dag vallen,
bedoelt dat iets nooit zal gebeuren. Pinksteren vieren we altijd vijftig
dagen na Pasen. Het is dus uitgesloten dat Pasen en Pinksteren op één
dag vallen. Toch vallen in het Johannesevangelie Pasen en Pinksteren wel
op één dag. Op de avond van de allereerste Paasdag –‘op de avond van
die eerste dag van de week’- verschijnt Jezus in het midden van zijn
vrienden en blaast zijn adem over hen uit met de woorden: ‘Ontvang de
heilige Geest.’
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Deze onverwachte ontmoeting tussen Jezus en zijn vrienden vindt plaats
op een absoluut dieptepunt. Goede Vrijdag was eergisteren. Stille
Zaterdag is geruisloos overgegaan in een nog stillere zondag. Doodstil.
Aan alles is een einde gekomen. De vrienden zijn gedesillusioneerd en
teleurgesteld. Van het leven zoals ze dat kenden hebben ze geen
verwachtingen meer. Veelzeggend schrijft Johannes dat de deur op slot
is: de vrienden zitten opgesloten in hun droefenis.
Op dat absolute dieptepunt verschijnt Jezus. Opgewekt uit de dood komt
hij zijn vrienden bevrijden uit hun door de dood getekende situatie. De
hermetisch gesloten deuren van de dood worden uit hun hengsels
gelicht. Zoals God Adam in het scheppingsverhaal de levensadem in de
neus blies, zo blaast Jezus de Geest, de goddelijke levensadem, over zijn
vrienden uit. Zo maakt hij hen deelgenoten van de kracht waardoor hij
ook zelf wordt bezield en voortgedreven, aan de dood voorbij.
Het geschenk van de Geest duidt op een nieuw begin. We zijn getuige
van de geboorte van de kerk. En met deze Wind in de zeilen worden de
vrienden van Jezus uitgezonden in de wereld.
In ons leven kunnen er uitzichtloze situaties zijn, omstandigheden waarin
alle kansen verkeken zijn en alle mogelijkheden ons uit handen zijn
geslagen. Onomkeerbare schuld, onherstelbaar leed, ongeneeslijke
ziekte, ontroostbaar verdriet. De boodschap van Pasen is dan dat deze
absolute dieptepunten plaatsen zijn waar we de kans hebben op een
ontmoeting. Plaatsen waar we de kans hebben om een grens over te
steken en de werkelijkheid van het geloof te betreden, de werkelijkheid
van het vertrouwen. Dit vertrouwen plaatst onze situatie in een ander
perspectief, waardoor onze gesloten deuren open kunnen gaan; open
voor toekomst, open voor een nieuw begin.
Pasen en Pinksteren nodigen ons uit om de goddelijke levensadem diep
in onze longen op te zuigen en vol vertrouwen, als herboren het leven in
te gaan.

Pastoor Louis Runhaar, Amersfoort.

Kerkdiensten Lebuïnuskapel Dorpsmatenstraat 40 Hengelo

Elke 1e zondag van de maand houdt de Evang.Lutherse Gemeente
kerkdienst met H. Avondmaal in de Lebuïnuskapel: zondag 1 april
Pasen 10.30 uur met ds Frans Wiersma en pastoor Ward Cortvriendt
als voorgangers. Het is een Cantatedienst : zie verderop
PAASWAKE

We beginnen deze avondbijeenkomst met de Intocht van het licht en
lezen over de Uittocht uit Egypte en hoopvolle verhalen van de profeten
Jesaja en Ezechiël. We vieren de vernieuwing van onze doopbelofte en
lezen tenslotte het Evangelie van de Opstanding naar de evangelist
Marcus. Voorganger is ds. Frans Wiersma. Medewerking verlenen de
Oudkatholieke Cantores en Harald van der Werff, orgel.
De kerkdienst begint om 20.30 uur.
PAASMORGEN

Tijdens deze morgendienst heffen we het Gloria weer aan en lezen we
het Paas-evangelie naar de apostel Johannes. De cantate ‘Erstanden ist
der heilig Christ’ van Dietrich Buxtehude (1637-1707), die bestaat uit een

Sonata en zes verschillende coupletten, wordt uitgevoerd door de cantorij
met twee blokfluiten en orgel. Voorgangers zijn ds. Frans Wiersma en
Pastoor Ward Cortvriendt. Medewerking verlenen de Maarten Luther
cantorij o.l.v. Gerrit Baas, Maaike Dessens en Lenie Geuzendam, blokfluit
en Jaap Vonk, orgel. De dienst begint om 10.30 uur.
Kerkdienst zondag 8 april 10.30 u
Eucharistieviering Tweede Zondag van Pasen (B-jaar)
Voorganger
Lectoren
Akoliet
Koster
Collectes

:
:
:
:
:

pastoor Ward Cortvriendt
1e Frits van Brussel 2e Hanneke Bruins
André Zandbelt
1e OKK-Ned en Statie 2e Zusterkerken

Kerkdienst zondag 22 april 10.30 u
Eucharistieviering Vierde Zondag van Pasen (B-jaar)
Voorganger
Lectoren
Akoliet
Koster
Collectes

:
:
:
:
:

pastoor Ward Cortvriendt
1e André Zandbelt 2e Wim de Rijk
Tineke Buursma
Heima Sleurink
1e OKK-Ned en Statie 2e Statie Twente

De dagen van ons leven
Op zondag 8 april viert André Zandbelt zijn verjaardag. En op zaterdag 28 april is Tineke Buursma
jarig. Wij feliciteren hen beiden van harte en wensen hen een mooi nieuw levensjaar toe.

rector Ward Cortvriendt

Boomplant Groene Kerken

HKH Prinses Beatrix plantte een boom, een koningslinde, op 14 maart
2018 in het Griftpark te Utrecht en de PKN-afgevaardigde Atie de Vos en
campagneleider Hanna van der Horst van groenekerkenactie mochten
met haar in gesprek over duurzaamheid.
Op deze mooie zonnige woensdagmorgen in het Griftpark nodigde de
Aartsbisschop van de Oud Katholieke kerk Joris Verkammen
vertegenwoordigers van diverse organisaties die zich met het thema
duurzaamheid bezig houden, bij zich uit aan tafel. Hij deed dat namens
de initiatiefgroep In Vrijheid Verbonden, de samenwerking van religies
en levensbeschouwingen in Nederland, en de gemeente Utrecht die de
bijeenkomst faciliteerde.
Na het planten van de Koningslinde en het onthullen van de plaquette
spreekt H.K.H. Prinses Beatrix met mensen uit de verschillende tradities
die bezig zijn met groene initiatieven. De prinses neemt de leiding en
bevraagt ons op wie wij zijn en wat wij doen in genoemd kader.
De Groene Kerkenactie is heel praktisch, geeft richtlijnen voor
duurzaamheid op zes verschillende terreinen, en kijkt daarbij ook naar de
binnenkant van duurzaamheid. De prinses vraagt naar ‘best practises’, en
vraagt zich af of de kerkelijke gemeenschap begrijpt waarom zij zich
zouden moeten inzetten voor duurzaamheid. Atie vertelt hoe de
groenekerkenactie werkt in de praktijk en hoe mensen zich daarop laten
verenigen, eveneens een vraag van de prinses. Prinses Beatrix geeft aan

hoe zij de diversiteit van de doelgroep waardeert met als motief dat de
natuur ook van ons allemaal is.
“In Vrijheid Verbonden is nu een stuk verder dan in het begin, toen er
veel weerstand was, nu is het veel ontspannener en opener. Ik vind het
fantastisch,” aldus een enthousiaste prinses Beatrix.

André Zandbelt

Kennis en macht, 18 april 2018 (Denken in de Driehoek)
Waar ooit afkomst of grondbezit het dominante goed was, lijkt nu kennis
het meest kostbare bezit. Kennis geeft veel macht, maar kennis is (zoals
elk dominant goed) zeer ongelijk verdeeld, zowel nationaal als globaal. Is
democratisering van kennis nodig en is dat ook mogelijk? En is het voor
de wetenschap gunstig of ongunstig dat steeds meer wetenschapsgeld bij
een kleine elite van topwetenschappers terechtkomt?
Prof. dr. Wim Janse is hoogleraar Kerkgeschiedenis aan de Vrije
Universiteit Amsterdam. Hij is onder meer projectleider van het
professionaliseringsprogramma Imams in Nederland. Tevens is hij
vertrouwenspersoon inzake de Klokkenluidersregeling VU.
Nathanael Korfker is student Wijsbegeerte en lid studentenraad
Geesteswetenschappen aan de VU.
Het belooft een enerverende avond te worden met twee deskundige
sprekers en voldoende ruimte voor het publiek om actief deel te nemen
aan het gesprek.
Denken in de Driehoek op woensdag 18 april om 20.00 uur in het
Congres- en vergadercentrum In de Driehoek, Willemsplantsoen 1c, op
loopafstand van Utrecht Centraal. Zaal open en koffie vanaf 19.30 uur.
De discussie wordt om 21:30 uur afgerond. Daarna is gelegenheid om na
te praten en de sprekers te ontmoeten bij de borrel. Toegang gratis.
Aanmelden is niet nodig.
Facebook: DenkenInDeDriehoek Email: DenkenInDeDriehoek@gmail.com
Algemene informatie: Telefoon: 030 2315018 (Bernd Wallet).
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