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Inleidend woord

Inkeer

De planten in de tuin, onze bomen leggen hun uiterlijk af. Zij trekken zich
terug op hun wortels en gebeente. Op dat wat hun stevigte en
continuïteit uitmaakt. In religieuze zin concentreren zij zich op hun
“emet” , verwant aan ons amen, dat wat waar is en vaststaat.
Zo doen wij ook wanneer we op retraite gaan. Ons terugtrekken op wat
de vaste basis van ons leven is. Om kracht te verzamelen om weer uit te
botten, maar vooral ook om kracht te verzamelen voor perioden van
koude, geloofsarmoede, gebrek aan vertrouwen en hoop, van
eenzaamheid en kilte.
De natuur keert in om zich te beschermen en voor te bereiden. Te
beschermen voor de aanstaande koude en voor te bereiden op het
voorjaar. Het is een daad van verlangen en van vertrouwen. Verlangen
om voort te bestaan, vertrouwen in toekomst. Die prachtige herfst waarin
alles verkleurt om het afscheid mooier te maken.
Wanneer je nu kijkt naar de afgesnoeide planten en de bomen die hun
bladeren verliezen, is het onvoorstelbaar dat ze in het voorjaar weer zo
ongelofelijk gretig en levensgulzig uitbotten.

Even onvoorstelbaar is het voor ons wanneer we afscheid nemen van
iemand die we liefhebben. Hoe mooi het afscheid ook is geweest. Met
hoeveel liefde en glans omgeven. Het blijft definitief, onomkeerbaar. De
goede herinneringen kunnen dat niet ongedaan maken. Ze bevestigen
het alleen maar. Bij een onverwachte dood is dat alles nog rauwer en
scherper.
Hoe gaan we daarmee om? We worden stiller. We keren in. We wachten.
Weken, maanden, jaren. Tot we opnieuw worden gewekt. Tot we groeien
uit wat onze kracht, onze stevigte is : onze wortels en ons gebeente.
Bij de natuur weten we vrijwel zeker dat de lente komt. Maar bij de
dood? Weten? Geloven, aarzelend? Hopen?
De confrontatie met de dood is ook altijd een confrontatie met ons
geloof. Die confrontatie is des te scherper naarmate die dood voor ons
ongerijmder, onaanvaardbaarder is. Met het overlijden van mijn demente
moeder op bijna 93-jarige leeftijd in september dit jaar heb ik geen
moeite; maar met een klein kind?
Op de vragen die de dood ons stelt hebben we geen antwoord. We
hebben alleen een belofte. De afstand tussen nu en eens kan alleen
overbrugd worden door geloof en vertrouwen. We houden ons vast aan
de God die ons in leven riep en die beloofd heeft trouw te zijn en ons te
bewaren. Zoals verwoord in dat prachtige lied Die chaos schiep tot
mensenland (Oosterhuis) :
“Zijn onvergankelijk testament:
dat Hij ons in de dood nog kent,
de dagen van ons leven,
ten dode opgeschreven,
ten eeuwig leven omgewend.
Schrift die mensentoekomst schrijft;
Naam die trouw blijft.
(Gezangboek 793; Tussentijds 20)
In het licht van Allerheiligen en Allerzielen, in de schaduw van de dood
wens ik u allen oprecht sterkte , geloof en vertrouwen toe.

Pastor Ward Cortvriendt

Kerkdienst zondag 11 november 10.30 u Dorpsmatenstraat 40
Eucharistieviering 23e zondag na Pinksteren(27e in de reeks)
Voorgangers
Lezingen
Misdienaars
Koster
Collectes
Aansluitend bij de
als agenda:
1
2
3

4
5
6

: em. pastoor Klaas Jan Homan
pastoraal assistent Ward Cortvriendt
: 1e Frits van Brussel 2e Peter de Reus
: Bertil de Reus en Daan de Rijk
: André Zandbelt
: 1e OKK-Ned en Statie Twente 2e Unie van Utrecht
koffie gemeentevergadering van de Statie met
opening en mededelingen
verslag vorige gemeentevergadering
de Synode van 2012 ( zaterdag 24 november a.s )
3.1 de kindersynode (Noëlle de Reus)
3.2 de jongerensynode
3.3 Synode (André Zandbelt)
kerkinrichting
samenstelling bestuur
wat verder ter tafel komt…

Kerkdienst zondag 25 november 10.30 u Dorpsmatenstraat 40
Eucharistieviering Zondag van de Voleinding
Voorgangers
Lezingen
Misdienaars
Kosters
Collectes

: Aartsbisschop mgr. Joris Vercammen
pastoraal assistent Ward Cortvriendt
: 1e Wim de Rijk 2e André Zandbelt
: Wouter de Rijk en Noëlle de Reus
: Marjolein en Frits Driesen
: 1e OKK-Ned en Statie Twente 2e Statie Twente

Wat nog te gebeuren staat
o

o

o

op zaterdag 3 november 10.00 u Hoe katholiek is mijn kerk ?
Tevens presentatie van het Katholiek Appèl. Bezinningsdag m.m.v
Aartsbisschop Joris Vercammen en bisschop Gerard de Korte in
de Lutherse Kerk te Utrecht
op vrijdag 9 november 13.30 u Bijeenkomst deskundigen inzake
de dialoog van RKK en OKK. Tevens jaarvergadering Katholieke
Oecumene
op zaterdag 24 november vindt vanaf 09.30 u de Synode plaats
van de Oud-Katholieke Kerk. Deze wordt gehouden in parochierhuis
“de Akker” te Hilversum
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