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Inleidend woord

recreatie

Vrijwel iedereen zal het belang erkennen om van tijd tot tijd te recreëren.
Sommigen nemen daar veel tijd voor, anderen doen dat tussen de
bedrijven door. Velen gaan ervoor op vakantie, soms met alle
aanvankelijke stress vandien. Een deel zoekt het dicht bij huis, anderen
recreëren het liefst ver weg van huis in een totaal andere omgeving.
Weer anderen zoeken het voornamelijk in hun hobby. Een volkstuintje,
kegelen, yoga, schilderen, sporten, lezen en zo meer.
Hoe divers en onderling verschillend deze activiteiten ook zijn, even
divers als de mensen zelf, toch hebben ze een gemeenschappelijk
kenmerk. Zij zijn bedoeld om afstand te kunnen nemen van de lasten en
[Typ hier]

plichten en eventuele sleur van het dagelijkse leven waarin we misschien
het gevoel hebben bepaald te wòrden. Wanneer we recreëren bepalen we
zelf wat we doen en doen we dat wat bij ons verlangen aansluit.
We zeggen dan: “in mijn tuintje kan ik helemaal mezelf zijn, kom ik
helemaal tot rust, kan ik afstand nemen, word ik een ander mens”. Of
daarmee verwante bewoordingen.
Kennelijk kan er in dat wat we dagelijks doen ook een vervreemding van
onszelf binnensluipen. Daarom is recreatie eigenlijk zo’n mooi woord. Het
betekent herschepping. Minstens van tijd tot tijd willen we ervaren wie
we echt zijn. We willen ons weer ijken op onszelf, even afgezien van wat
we ook nog zijn en doen, en moeten doen en zijn. Vaak dingen die we
ook belangrijk en noodzakelijk vinden, maar toch.
En zo is recreëren ook een religieuze activiteit, ook al zal niet iedereen
dat zo ervaren. Liturgie vieren, mediteren en bidden zijn vormen van
recreatie bij uitstek. Zij brengen ons dichter bij onszelf en bij de mens die
we willen zijn. Bij een leven zoals het bedoeld is. Dichtbij God, dichtbij
onszelf en in de vrijheid van de kinderen Gods. We nemen erin afstand
van vervreemding om te worden wie we zijn.
Deelnemen aan de liturgie is geen verplichting, maar recreatie en zeer
verantwoorde vrijetijdsbesteding. We worden vernieuwd naar de geest.
Natuurlijk verruimt reizen onze blik en horizon en doorbreekt het onze
culturele vanzelfsprekendheden. En vinden we het heerlijk om weer thuis
te komen en dat te herwaarderen. Maar eigenlijk ervaar ik dat in de
liturgie ook allemaal.
En…wekelijks naar de kerk gaan is een stuk goedkoper en ecologisch
meer verantwoord dan naar de Malediven vliegen.

Jullie oprecht een goede tijd wensend, die ik iedereen van harte gun, en
met een naar alle kanten relativerende knipoog.
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
4 augustus 10.30 uur met mw ds Frans Wiersma als voorganger.
Kerkdienst zondag 11 augustus 10.30 u
Eucharistieviering Gedaanteverandering van de Heer (C-jaar)
Voorganger
Lectoren
Akoliet
Koster
Collectes

:
:
:
:
:

pastoor Ward Cortvriendt
1e Marianne Sloot 2e Wim de Rijk
Tineke Buursma
Heima Sleurink
1e OKK-Ned en Statie
2e Honoraria pastores

Kerkdienst zondag 25 augustus 10.30 u
Eucharistieviering Zondag na Pinksteren 16 (C-jaar)
Voorganger
Lectoren
Akoliet
Koster
Collectes

:
:
:
:
:

pastoor Ward Cortvriendt
1e Hanneke Bruins 2e Marjolein Driesen
Marjolein en Frits Driesen
1e OKK-Ned en Statie 2e Statie Twente

De dagen van ons leven
Op zondag 11 augustus zal Toon ’t Hoen officieel toetreden als lid van de
OKKN in de Statie Twente en Ommelanden toegewijd aan de heilige
Lebuinus. We zijn daar heel blij mee, danken hem voor zijn toewijding en
inzet van de afgelopen jaren en zijn dankbaar voor deze stap en
verbintenis.
Op 2 augustus viert Wim de Rijk zijn verjaardag, ook Maarten Driesen is
op die dag jarig. Op 17 augustus is Loek Stikvoort jarig en op de 18e
Marjolein Driesen. Op 29 augustus is Harald van der Werff jarig. En op
diezelfde datum viert mevr. Peperkamp haar verjaardag.
We feliciteren allen van harte en bidden om zegen voor het nieuwe
levensjaar.
rector Ward Cortvriendt.

GROENEKERKENDAG ZWOLLE

Programma zaterdag 5 oktober
Deze dag is een zeer geschikte gelegenheid om medestanders te ontmoeten en meer te
ontdekken over hoe ons geloofsleven onlosmakelijk is verbonden met duurzaamheid.
09.30 uur: ontvangst en start programma
We heten u graag van harte welkom in het Dominicanenklooster in Zwolle. Het team van
Groen Geloven ontvangt u met koffie en thee. Het hoofdprogramma start om 10.00 uur,
onder leiding van dagvoorzitter Dorina Nauta.

10.00 uur: opening, korte toespraken, muziek en creatief aan de slag
De dag biedt een afwisselend ochtendprogramma bestaande uit inspirerende speeches
van o.a. Reinier van den Berg over klimaatverandering en
Trees van Montfoort over ecologische gerechtigheid.
Tussendoor is er muziek en worden voorbeelden gedeeld van groene acties en gaan we
creatief aan de slag met de ontvangen inspiratie.

12.00 uur: proeverij (ronde 1)
Tijdens de proeverij maakt je op interactieve wijze kennis met een duurzaam product of
initiatief. Het middagprogramma is een programma op maat. Je stelt het ter plekke zelf
samen. In vier rondes kan je aan de slag met onderwerpen die variëren van ‘nieuwe
scheppingsliederen’ tot ‘God in de supermarkt’.

12.00 uur: colleges (ronde 1)
Ben je meer op zoek naar stevigere kost? Dan is er in plaats van de proeverijen ook de
mogelijkheid om een college te volgen. De hoofdsprekers van de dag zullen een
verdiepingsslag bieden van het thema dat zij ’s ochtends hebben gepresenteerd.
12.30 uur: proeverij (ronde 2)
Tijdens de tweede ronde maak je een keuze uit 1 van de 12 onderwerpen. Kies
bijvoorbeeld voor
‘leven zonder afval’
‘nieuwe scheppingsliederen’
‘God in de supermarkt’
‘de nieuwe beurskoers’
‘monumentale kerkpanden’
‘subsidies voor zonnepanelen’.
13.00 uur: Lunchpauze
Uiteraard is aan de nodige versnaperingen gedacht. Rond het middaguur wordt een
biologische, vegetarische lunch aangeboden.
14.00 uur: colleges (ronde 2)
Maak een keus uit 1 van de 3 verdiepende colleges van de sprekers die je in de ochtend
een korte inleiding hebt horen geven.
14.00 uur: proeverij (ronde 3)
Maak een keus uit 1 van de 12 onderwerpen. Wil je deze keer alles weten over ‘kansen
voor natuur in kerktuinen en kerkgebouwen’ of over het initiatief ‘Buurauto’ en de
mogelijkheid om een elektrische auto te delen met je buurt?

14.30 uur: proeverij (ronde 4)
Maak een keus uit 1 van de 12 onderwerpen. Krijg antwoord op de vraag: ‘waar koop ik
eerlijke kleding’ of leer hoe je doormiddel van ‘storytelling’ het verhaal van verduurzaming
aan gemeenteleden kunt vertellen.
15.00 uur: Plenaire afsluiting en netwerkborrel
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 (de kaartverkoop loopt hard !)
Meld je deelname ook even weten aan
André Zandbelt: a.zandbelt@planet.nl
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