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Eerste zondag in de Veertigdagentijd
Ds. G. Bunjes – van der Lee, Hengelo
Lezingen: Genesis 9, 8-17; Petrus 3, 18-22; Marcus 1, 12-15.

Het is de eerste zondag van de Veertigdagentijd. De periode dat in onze kerk de hongerdoek
zijn plek vindt. Dominee Gerda Bunjes – van der Lee is de voorganger in deze dienst. Het
orgel wordt bespeeld door Henk Kamphuis. Medewerking verlenen de zangers Dick van
Zwieten en Jurrien Witvoet.

Online de dienst volgen
De Grote Kerk is gesloten. De kerkdienst is online te volgen. U kunt deze dienst beluisteren
door naar https://kerkdienstgemist.nl/stations/1174-Grote-Kerk-Almelo te gaan.
Onze pastor Arie van Houwelingen schrijft over deze veertigdagentijd:
“Iedereen weet inmiddels dat de meeste protestantse
kerken liturgischer zijn geworden. Daarbij hoort ook
gevoel voor het kerkelijk jaar, de ‘adem van het jaar’,
poëtisch gezegd. Het kerkelijk jaar begint met Advent,
vervolgens Kerst en Epifanie en dan de Veertigdagentijd
die uitloopt op Paaszondag. Elke fase heeft een eigen
kleur. Wit is in de liturgie van de kerk de feest-kleur. Wit
is de kleur van de hemel. Omdat wit eigenlijk geen kleur
is, maar alle kleuren overstijgt of in zich heeft. Paars is in
de kerk de kleur van vasten als voorbereiding op het
feest. Daarom is de Veertigdagentijd, die wij nu
meemaken, paars als voorbereiding op het Paasfeest.
Het getal veertig herinnert aan de veertigjarige
woestijntijd van het oude Israël. En ook aan Jezus die na
zijn doop in de Jordaan, in de woestijn werd geleid en
daar veertig dagen en veertig nachten vastte. (Mattheus
4, 2). Vasten is een in vele godsdiensten voorkomende
spirituele oefening om dichterbij het wezenlijke, de kern
te komen. Er is weer een Veertigdagentijdkalender van de PKN, die voor elke dag een
Bijbelstukje levert om te lezen en te overdenken. En verder kan je voor jezelf of met
huisgenoten je eigen vastentijd vormgeven. Bijvoorbeeld door je veertig dagen te onthouden
van vlees, alcohol of televisie.
Vroeger was vasten vooral minder en soberder eten, schijnt ook goed te zijn voor je lichaam,
om op Paaszondag des te meer te genieten van de Paasmaaltijd. Het moeilijke is dat je hier
zelf voor moet kiezen en niet gesteund wordt door een breed gedragen traditie. Maar des te
meer voldoening geeft het als je zo deze veertig dagen je eigen spirituele kleur geeft.”
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Jeugdkerk
De Jeugdkerk hield zondag 14 februari opnieuw een online bijeenkomst. “Adriande Uspessij
opende met een mooie tekst van Sören Kierkegaard uit het Liedboek (blz 529). Daarna werd
gelezen uit Marcus 4 (35-41) het verhaal van Jezus in de storm. We probeerden ons voor te
stellen dat we gingen zeilen en er stak onverwacht een flinke storm op. Hoe zou dat zijn,
welke gevoelens en gedachten gaan door onze hoofden. Dan wordt het interessant waaraan
we moeten denken bij het woord storm: een 'echte' storm of andere omstandigheden als
ziekte, crisis, relaties, eenzaamheid. Jezus bestrafte de storm zoals hij dat ook bij demonen
doet of zoals hij zieken geneest. We rondden de bijeenkomst af met het lezen van Psalm
107 (23-30). De conclusie was dat jij er mag zijn en je er toe doet bij God. Hij heeft ons het
eerst bemind.”
Over twee weken is er weer via beeldbellen een Jeugdkerk. Als je, of uw (klein)zoon of
(klein)dochter (middelbare schoolleeftijd), mee wilt doen, dan ben je van harte welkom. Laat
het even weten via de mail: auspessij@gmail.com

Wie is wie
Met enige regelmaat stellen wij mensen voor die
zich met hart en ziel inzetten voor onze
wijkgemeente De Grote Kerk. Dit keer Riet
Abcouwer.
Riet Abcouwer:
'' Mijn naam is Riet Abcouwer. Anneke
Schuttevaar en ik verzorgen samen de liturgische
bloemschikkingen door het jaar heen.
Met vorm en kleur verbeeldt zo’n schikking het
thema van een viering of de kleur van het kerkelijk
jaar. Heel leuk om te doen.
Op de zaterdagen haal ik een boeket bloemen bij
Jenneke Stegeman en schik ze op de
avondmaalstafel voor de viering van de zondag.
Jenneke regelt welke goede gever aan de beurt is
om bloemen te kopen.
Met veel plezier heb ik me ook beschikbaar gesteld
voor ‘Kerk Open’ en maak ik deel uit van de
Kunstcommissie die de wisselende
tentoonstellingen achter in de kerk organiseert.

Pastorale hulp
Voor alle vormen van pastorale hulp zijn emeritus predikant Arie van Houwelingen en
geestelijk verzorger Sape Visser graag bereid u te helpen. U kunt in zo’n geval contact
opnemen met onze scriba, Ben ter Haar, om te overleggen hoe te handelen.
Ben ter Haar, scriba,
scriba.grotekerk@pga-almelo.nl
Telefoon: 06 – 8308 1784
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