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Inleidend woord

Leven van de Geest

De theoloog en tekstschrijver Willem Barnard, wiens liederen we
regelmatig zingen, laat graag de nauwe verbondenheid van Pasen en
Pinksteren zien, met name ook in hun aspect van voltooide schepping.
Zo ook in het lied Hoog aan de tijd. In de eerste strofe staat:
“De mond der aarde spreekt de naam des levens uit,
de zoon der toekomst breekt de kluisters van de tijd”.
Het Pasen van de Heer die als het nieuwe leven uit de aarde opstaat en
Die wat toekomst is reeds heden maakt. Het lied eindigt met:
“De man van Pasen steekt zijn beide handen uithij groet zijn Pinksterbruid”.
De kerk als bruid van Christus en als eersteling van de oogst van het
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beloofde land. In wat zij is loopt zij vooruit op wat zijn zal. Zij is bode van
de verloste wereld.
Dit boodschapper zijn van de door God aan mens en wereld beloofde
voltooiing is precies de missie van de kerk. En zij kan daaraan alleen
maar beantwoorden wanneer zij dicht bij Christus blijft en leeft in zijn
Geest. Het is immers de Geest die de kerk tot leven brengt.
In de Luce Nieuwsbrief van de Tilburgse theologische faculteit zag ik
een korte cursus rond parochievernieuwing. De cursus baseert zich op
een boek van de Canadese priester James Mallon, Divine Renovation,
nu vertaald onder de titel Als God renoveert. Met als subtitel De parochie
van onderhoud naar bloei. Zonder nu in detail in te gaan op de gekozen
woorden wil ik toch vermelden dat de Engelse subtitel een ander accent
legt. Die luidt (in letterlijke vertaling): ‘je parochie van onderhoud naar
missie brengen’.
Je kunt je overigens als parochie abonneren op het netwerk van Divine
Renovation en zo allerlei behulpzame informatie krijgen voor het eigen
proces van vernieuwing. Kosten: 1200 dollar per jaar, dat wel. Ja, ja, de
geest waait waar zij wil, zullen we maar zeggen.
Hoe het ook zij, het boek bevat een aantal belangrijke begrippen. Het
gaat bij deze bedoelde vernieuwing niet in eerste instantie om
kwantitatieve groei en een wildbloei aan activiteiten. De vernieuwing
bestaat erin de kerk te bevrijden uit het activisme waarmee allerlei
structuren en activiteiten onderhouden worden om ruimte te maken
voor de Geest die haar bij haar zending houdt: in de wereld authentiek
getuige zijn van het beloofde land; bevrijdend, open, gastvrij, liefdevol.
“Zoals Ik jullie heb liefgehad, zo moeten ook jullie elkaar liefhebben”,
luidt de boodschap.
De titel van het boek geeft aan dat het initiatief bij God ligt. Wij moeten
de kerk niet vernieuwen, het is niet ons werk, het is Gods werk. Degene
die zegt: “zie ik maak alles nieuw”. De kerk hoeft alleen maar gehoor te
geven en haar Voorganger na te volgen.
Een derde belangrijk aspect van dit proces is het gebed. In de
aankondiging van de cursus wordt gezegd “hoe een parochie kan

veranderen wanneer zij biddend haar missie herontdekt”. Eerder noemde
ik al ‘dicht bij Christus blijven’ als mogelijkheid om aan de missie van de
kerk te beantwoorden. Bidden is het medium bij uitstek om dichtbij
Christus en bij God te zijn. Misschien is het wel de communicatie die het
meest eigen is aan de Geest die in ons zucht en verlangt naar het
beloofde land. En zegt Augustinus ons niet dat bidden verlangen is en
verlangen bidden. “Wanneer stopt het gebed?”, zegt hij, “wanneer het
verlangen stopt”.
Paasmensen, nieuwe mensen worden is leven van de Geest en steeds
meer vrucht van de Geest worden als voorbode van de nieuwe wereld.
Op de avond van de eerste dag blaast, zoals in het Johannesevangelie
wordt verteld, Jezus zijn adem uit over zijn verzamelde leerlingen.
Pasen en Pinksteren ineen. Door de Geest worden de leerlingen opnieuw
geboren. Nu als zendelingen van Jezus ten dienste van de bevrijding van
de wereld.
In het lied Voor het wekenfeest, dat is het oogstfeest van Pinksteren,
schrijft Barnard:
“Met Pasen dan is het koren rijp,
met Pasen ontwaakt het graan.
De koning staat op in zijn koninkrijk
om voor ons uit te gaan”.
En op het eind:
“Met Pinksteren is het de tarwe-oogst,
de oogst van het grote graan.
Wij heffen ons hart naar de Heer omhoog
en dan waait de Geest ons aan”.
Ons hart heffen naar de Heer is wat gebeurt in het gebed. Daarin waait
de Geest ons aan, de Geest die bevrijdt, vernieuwt en leven geeft. Laten
wij daar dankbaar van getuigen. Vitaal en vol vertrouwen. O ja, en met
humor.
rector Ward Cortvriendt

KERKDIENSTEN LEBUÏNUSKAPEL
Dorpsmatenstraat 40 Hengelo
Elke 1e zondag van de maand houdt de Evang.Lutherse Gemeente
kerkdienst met H. Avondmaal in de Lebuïnuskapel: zondag
2 juni 10.30 uur met ds. Otto Mulder als voorganger.
Kerkdienst zondag 9 juni 10.30 u
Oecumenische viering OKK + ELG Hoogfeest van Pinksteren
Voorganger
Lectoren
Akoliet
Koster
Collectes

:
:
:
:
:

pastoor Ward Cortvriendt en ds. Frans Wiersma
1e Marjolein Driesen 2e André Zandbelt
Tineke Buursma
Mieke en Ward Cortvriendt
1e OKK-Ned en Statie
2e Kerkopbouw in OKKN

Kerkdienst zondag 23 juni 10.30 u
Eucharistieviering Zondag na Pinksteren 7 (C-jaar)
Voorganger
Lectoren
Akoliet
Koster
Collectes

:
:
:
:
:

pastoor Ward Cortvriendt
1e Marianne Sloot 2e Wim de Rijk
Tineke Buursma
Marjolein en Frits Driesen
1e OKK-Ned en Statie 2e Statie Twente

De dagen van ons leven
Voor zover bij mij bekend zijn er deze maand geen verjaardagen te
vieren.
rector Ward Cortvriendt

Verslag Jubileum De Wonne Almelo
Met een kleine vaste kerngroep vangt de religieuze gemeenschap De
Wonne Almelo al 25 jaar lang mensen in haar huis op, die enige maanden
een veilig en rustig onderdak behoeven om weer op de rails te komen.
Als gemeenschap biedt De Wonne daarmee ook een heilzaam tegenwicht
in een samenleving waarin individualisering en zelfredzaamheid steeds
meer de norm is. In een mooi middagprogramma op 18 mei in de
nabijgelegen Elisakerk reikte mw Marchien Timmersmans, docent
Windesheim, haar analyse aan waarom veel mensen vastlopen. En wat
de diepere redenen zijn dat eenvoudige opvang en hulp zoals de Wonne
die biedt mensen weer in hun kracht zet. Er werden ook ervaringen
verteld van kerngroeplid mw Heileen Homan.
Zo’n zeventigtal aanwezigen gingen hierna in groepjes met elkaar het
gesprek aan over hun eigen antenne en mogelijkheden om in te spelen
op aanwezige nood in de directe woonomgeving. Het was goed om
hieraan deel te mogen vanuit onze kerk en om met onze deelname de
mensen van De Wonne nieuw te bemoedigen voor voortzetting van hun
heilzame werk. Burgemeester A. Gerritsen van Almelo kwam persoonlijk
de toch wel kwetsbaar-kleine gemeenschap een hart onder de riem
steken.

André Zandbelt

GROENEKERKENDAG 2019 : zaterdag 5 OKTOBER 2019
Groen Geloven vindt plaats in het Dominicanenklooster in Zwolle.
Vanaf het station Zwolle is de locatie goed bereikbaar.
De GroeneKerkendag biedt dit jaar weer een afwisselend programma.
Met meer dan 12 proeverijen, 4 colleges, en de presentaties van
bijzondere initiatieven in het land is deze dag een inspiratie voor jong en
oud.
In de ochtend kan je luisteren naar inspirerende speeches van o.a.
Reinier van der Berg over klimaatverandering, en Trees van Montfoort

over wat de Bijbel zegt over ‘ecologische gerechtigheid’. Tussendoor
worden voorbeelden gedeeld van groene acties en gaan we creatief aan
de slag met de ontvangen inspiratie.

Duurzame proeverij en verdiepende colleges
In de middag kan je interactief kennis maken met een duurzaam product
of initiatief naar keuze. Het middagprogramma is een programma op
maat. Je stelt het ter plekke zelf samen. Je kunt kiezen uit meer dan tien
onderwerpen die variëren van
‘nieuwe scheppingsliederen’,
‘God in de supermarkt’,
‘de nieuwe beurskoers’,
‘leven zonder afval’,
‘monumentale kerkpanden’,
‘subsidies voor zonnepanelen’.
Ben je meer op zoek naar stevigere kost? Dan is er in plaats van de
proeverijen ook de mogelijkheid om een college te volgen.
Lunch en borrel inbegrepen
Uiteraard is aan de nodige versnaperingen gedacht. Rond het middaguur
wordt een biologische, vegetarische lunch aangeboden. De dag sluit af
met een duurzame borrel (inclusief bierproeverij). Zowel lunch als borrel
zijn geheel bij de prijs inbegrepen.
Groenekerkenactie organiseert deze dag in samenwerking met
Groengelovig. De organiserende partijen zijn A Rocha, CGMV,
ChristenUnie, Kerk in Actie, Micha Nederland en Tear.
Aanmelden via de site : www.groenekerken.nl
Laat je deelname ook even weten aan André Zandbelt:
a.zandbelt@planet.nl

Jongerendag Aartsbisdom Utrecht
Op zaterdag 15 juni vindt de jongerendag 2019 plaats van het
Aartsbisdom, ditmaal in Culemborg. Voor meer informatie over
programma en aanmelding: zie okj.okkn.nl
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