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Beste lezers,
Einde van de vakantietijd, werktijd reeds ingezet…! Gek is dit, alsof er een tijd is waarin niets
‘moet’ gebeuren en een tijd waarin alles ‘moet’ gebeuren. Gelukkig zit het zo niet in elkaar. Onze
levensdagen kennen een ritme van doen en niet doen, van neerzitten en gaan, van stilte en
geluid, geef toe met dagen waarop het ‘niet-moeten’ de boventoon heeft, zoals vakantiedagen.
Maar hoe zwaar wordt het wanneer elke dag werkendag is, wanneer er geen ritme is eigen aan
kindertijd, jeugdtijd, volwassentijd, … én de momenten/dagen van gezamenlijke rust, het elkaar
gunnend van ‘niet-moeten’ verdwijnen. Het lijkt erop dat er ingehakt wordt op de samenleving,
het samen leven: altijd verplichtingen, altijd moeten.
Het weekend lijkt zo een tijd waarop wij op een ontspannen wijze met elkaar kunnen omgaan.
Het biedt ruimte tot ontmoeting, in welke aard dan ook. Velen komen in een weekend samen om
stil te worden, om te gedenken, te vieren, uiting te geven aan dankbaarheid. Dat is heilzaam, in
welke vorm het ook moge gebeuren, en dat dienen wij te beschermen, te koesteren. Die tijd vrij
houden… het is een hele kunst geworden.
Laten wij voor elkaar een uitnodiging zijn om die kostbare momenten te blijven inbouwen in ons
leven, in onze samenleving. Samen kunnen wij werken in het gezin, in de buurt, in de parochie…
aan een mentaliteit van verantwoorde keuze ten goede van lichaam en geest en boven ons
hoofd niet ‘het moeten’ mag zweven als een zwaard van Damocles.
Nog zonnige dagen met de nodige regen!
Piet Coemans, emeritus pastoor.
Wij komen samen op
zaterdag 25 augustus
om eucharistie te vieren in de kerk om 18u30.
Na de viering ontmoeting in de seniorie
gij, vaders, gij moeders,
gij, kinderen,
gij, broers en zussen,
gij, heren en dames,
gij, gasten en bewoners,
gij, begeleid(st)ers,
gij, werknemers,
gij, leidinggevenden,
gij, dichters en dromers,
gij, kinderen Gods,
ieder zijn plek

eigenaardig

evenwaardig

Lezingen: Jozua 24,1-2 en 14-25;
Efesiërs 6,1-9; Johannes 6,60-69

Volgende dienst in Oostheuvel: zaterdag 29 september 2018
Diensten in Eindhoven 1ste, 2de, 3de en 5de zondag van de maand telkens om 10u30
Om even stil te worden, te bidden met woorden van onszelf of een ander:
Onze vader die in de hemel zijt
geef mij een plek op aarde
waarvan de naam mij heilig is
een koninkrijk dat mijn huis is
een plek die mijn spelend kind
ruimte wil geven waar dan ook
Geef mij een plek
waar het koren groeit voor mijn brood

waar de wind in de bomen en het vuur in huis
vergeving van alle schuld is
zoals ook ik vergiffenis ben voor dat stukje
aarde dat zonder mij braak zou liggen
een plek die mij niet in verzoeking leidt
die mij verlost van angst.
(Jos Brink, Dagelijks brood – bijbels dagboek)

Dit jaar is Leeuwarden de Culturele Hoofdstad
van Europa met als thema mienskip
Mienskip door het Lam: utopie of ideaal ?
(gemeenschap). In dat kader organiseren de
Nederlandse Lutherse Vrouwenbond en de
Stichting Oud-Katholieke Vrouwen in Beweging
de interactieve expositie Mienskip door het
Lam: utopie of ideaal?. Dit initiatief wordt
ondersteund door de lokale lutherse en oudkatholieke gemeente. Immers gemeenschap
vorm je door samen betekenis aan de
werkelijkheid te geven.
De expositie bestaat uit foto’s en teksten van priester/kunstenaar Annemieke Duurkoop. Haar
werk verbeeldt de gedachte werkelijkheid, de geloofde werkelijkheid en de fysieke werkelijkheid.
Zij laat zien hoe deze werkelijkheden op elkaar ingrijpen of juist niet. Het Lam
Gods als symbool van gemeenschap is een belangrijk thema van de expositie.
De bezoeker wordt uitgenodigd gedachten, associaties en beelden te vormen over
wat er te zien en te lezen is en deze achter te laten voor de volgende bezoeker. Hij
of zij wordt op die manier mede-exposant en deelnemer aan een betekenisvolle
gemeenschap.
Oecumenische en hedendaagse kruiswegstatie
Tegelijkertijd met de expositie Mienskip door het Lam wordt een oecumenische kruiswegstatie
geëxposeerd. De kruiswegstatie is bijzonder omdat veertien kerken uit Leeuwarden één
gemeentelid hebben gevraagd een statie te verbeelden. De veertien staties geven een intense
verbeeldingskracht weer.
Deze kruiswegstatie is ontstaan naar aanleiding van de opvoering van de muzikale paasvertelling
The Passion in Leeuwarden op Witte Donderdag 2017.
Opening van de expositie
De opening zal verricht worden door priester en geestelijk verzorger Marieke Ridder en ds
Marianne van der Meij-Seinstra, voorzitter van de NLVB.
Tijdens de opening van de expositie zal Eveline Jansen, organist van de oud-katholieke kathedraal
in Utrecht, een drietal orgelwerken ten gehore brengen. Zij zal daarbij vertellen waarom zij een
bepaald werk bij een bepaald kunstwerk heeft gekozen.
Wees van harte welkom op de opening! Wel graag uw komst doorgeven via lamgods@xs4all.nl.
Waar-wat-wanneer?
Plaats: Lutherse Kerk Leeuwarden, Nieuwe Oosterstraat 30, 8911 KN Leeuwarden
Opening: Zaterdag 15 september 2018 om 13.30 uur.
Openingstijden: van 15 september t/m 6 oktober 2018 op dinsdag t/m zaterdag van 13.30 - 17.00
uur.
Workshops: € 7,50 p.p. 5 oktober 2018: 9.30 - 12.30 uur en 19.15 - 22.00 uur.
Workshop voor groepen op afspraak. Info en aanmelden via lamgods@xs4all.nl .
Foto van Annemieke Duurkoop: Angeliek de Jonge
Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 10 augustus 2018
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