Column Mgr. Ron van den Hout

Kerk (8)
De columns van de afgelopen maanden hadden
de parochie als vertrekpunt. Het is de Kerk
zoals u die van dichtbij ervaart, de lokale
gemeenschap, de eigen mensen, het eigen
dorp of de eigen wijk. Het is de eigen kerk
waar u komt en waar u wellicht
vrijwilligerswerk doet. De Kerk zo dichtbij is
heel bepalend voor hoe u de Kerk ervaart en
ziet.
De vraag stond centraal: hoe zien de gelovigen hun parochie? hoe gaan ze
ermee om? Ik heb u daarbij een spiegel voorgehouden. Het was niet een
beschrijving van de ideale situatie. Het is dus heel goed mogelijk dat u zich
niet hebt herkend in een van de beschrijvingen. Het is ook mogelijk dat u
bij uzelf zegt: hè, zoals het hier beschreven staat, zo beleef ik het
eigenlijk. De ogen geopend.
De columns die in de komende maanden volgen, hebben de universele
Kerk als vertrekpunt, niet meer de parochie ter plaatse. Ik gebruik soms
kerk met een kleine letter. Dan bedoel ik steeds het kerkgebouw, dat in
het verleden eigenlijk samen viel met de parochiegemeenschap: één dorp,
één kerk, één pastoor. Als ik Kerk met een hoofdletter schrijf, bedoel ik de
Kerk als wereldwijde geloofsgemeenschap onder leiding van paus en
bisschoppen. De Kerk als wereldkerk en als wereldwijde gemeenschap. De
Kerk op bisdomniveau zou ik ook met een hoofdletter schrijven. De kerk
als parochie en als lokale geloofsgemeenschap schrijf ik met kleine letter.
Daar is wel een reden voor. Een bisdom kan op zichzelf bestaan. Daar is
alles aanwezig dat Jezus heeft meegegeven en dat wezenlijk is. Er is een
bisschop als opvolger van de apostelen (de volheid van het ambt). Alle
sacramenten kunnen gevierd worden: naast wat een priester in een
parochie kan vieren, gaat het dan om het vormsel en om de wijding. Het
Tweede Vaticaans Concilie noemt het bisdom de plaatselijke kerk. Een

parochie is steeds van de bisschop afhankelijk en valt onder zijn bestuur.
De parochie kan in de katholieke Kerk niet los bestaan.
De bisschop is vervolgens verbonden met de bisschop van Rome, de paus,
en geeft inhoud aan de band met de andere bisschoppen over de hele
wereld, waarvan die van Rome de eerste is. Deze wereldwijde
verbondenheid tussen bisschoppen en bisdommen heb ik beleefd in
september 2017 toen ik met 120 andere pasgewijde en pasbenoemde
bisschoppen in Rome op cursus was. Op uitnodiging van de Congregatie
voor de Bisschoppen – zij bereiden alle bisschopsbenoemingen voor de
paus voor – was ik daar. We kregen inleidingen die voor het werk van een
bisschop belangrijk zijn en we wisselden onderling ervaringen uit. Het is
altijd goed iets te horen vanuit een ander deel van de wereld waar ook
katholieken wonen. Hoe is het daar? Zijn er overeenkomsten en zijn er
verschillen? Deze wereldwijde verbonden in één Kerk is een sterk punt van
de (rooms-) katholieke Kerk.
•
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bisschop van Groningen - Leeuwarden

Oliewijding te Groningen
De Oliewijding is dit jaar op woensdag 28 maart om 19:30 uur in de St.
Jozef kathedraal te Groningen. Tijdens deze viering zegent de bisschop de
Oliën die gebruikt worden bij de ziekenzalving en de opname onder de
geloofsleerlingen. Hij wijdt ook het Chrisma ten behoeve van de viering
van doopsel, vormsel en priesterwijding.
De viering gaat elk jaar vooraf aan het paastriduüm waarin we langs het
laatste Avondmaal en via het kruis komen tot het vieren van de verrijzenis.
Het leven met de sacramenten balt zich als het ware in deze bijzondere
dagen samen. Daarom worden alle pastorale beroepskrachten uitgenodigd
mee te doen en concelebreren alle aanwezige priesters. Ook parochianen
zijn harte welkom om met elkaar het feest van samen kerkzijn te vieren.

Geef meer door te minderen
Vastenactie 2018

Elk jaar is de Vastenactie een belangrijke activiteit in de Nederlandse
katholieke kerk. In 2018 steunt de actie het ‘Household in Distress’ –
programma (HID), dat de zusters van het Heilig Hart van Jezus en Maria in
Mbala, Zambia, in 1991 zijn gestart. De zusters willen HIV en aids in en om
het stadje Mbala in noordoost Zambia verminderen door voorlichting,
goede gezondheidszorg én hulp aan mensen om in hun eigen
levensonderhoud te voorzien. Om dat te bereiken heeft Vastenactie de ‘40
Dagen Challenge’ georganiseerd. Vasten is een bekende traditie in de
katholieke kerk. Buiten de religieuze kaders is het tegenwoordig een trend
om een aantal dagen te minderen in consumptie en in levensstijl.
Bijvoorbeeld jongeren die minder aandacht geven aan social mediagebruik.

De ’40 Dagen Challenge’
Voorafgaand aan de vastentijd bedenkt u welke uitdaging u met uzelf
tijdens de vastenperiode aan gaat. En welk bedrag u daarvoor doneert aan
de Vastenactie. Drink bv. 40 dagen geen frisdrank en doneer 40 x 1 Euro
aan de Vastenactie. Of: minder koekjes bij de koffie eten en doneer 40 x
50 cent. U bepaalt zelf wat u mindert en wat dat financieel oplevert voor
Vastenactie en de zusters in Zambia.
Tijdens de vasten is ons motto als stichting ‘Even minderen. Voor een
ander’. Doe mee en help de zusters en inwoners van Mbala in Zambia.
Meer hulp bij het aanmaken van uw challenge:
kijk op https://40-dagen.nl

Informatie: Neem contact op via info@vastenactie.nl. Info over het
campagneproject vindt u op
http://www.vastenactie.nl/projecten/armoedebestrijding-in-mbala-zambia

Vastenwandeling – zaterdag 10 maart 2018 Weiteveen
We nodigen U van harte uit voor de Vastenwandeling in het mooie
natuurgebied Bargerveen in Weiteveen. Deelnemers zich laten sponsoren
of geven zelf een bedrag voor met de Vastenwandeling mee te lopen. De
opbrengst is gaat naar één van de doelen van Vastenactie van de parochie
Immanuel: projecten van Stichting Omwana Uganda: voor hulp aan
alleenstaande moeders en hun kinderen.

De wandeling kan in twee afstanden: 5 of 10 km. De gezamenlijke start is
10.00 uur en we vertrekken als één groep. Aanmelding vooraf stellen we
op prijs. U kunt zich ook vanaf 9.00 uur op de dag zelf aanmelden bij de
RK Kerk, Zusterweg 19, 7765 AX Weiteveen. Dankzij sponsoring door
bakkers en supermarkten komt de opbrengst geheel ten goede aan
Stichting Omwana Uganda.
Inschrijvingfadressen:
Weiteveen: Marjan Tholen
olv.parochie@hetnet.nl

tel. 0591-303945

Schoonebeek: Lies Lubbers
Egp.lubbers@gmail.com

tel. 0524-532888

Steenwijksmoer: Gesina Juurlink
gesinajuurlink@planet.nl

tel. 0524-513755

Nw.-Schoonebeek: Lenie Voppen
lenievoppen@lijbrandt.nl

tel. 06-44616381

Coevorden: Jan Specken
jan.francis.specken@gmail.com

tel. 06-28090347

Themamiddag:
Lichte muziek in de kerk
Zaterdag 10 maart 2018
Aanvang 13.30 uur
Locatie: St. Franciscuskerk, Wolvega, Lycklamaweg 6, 8471 JX
m.m.v.: Koor Spirit of Joy, RK-parochie Wolvega
en Johan Klein Nibbelink: kerkmusicus en pop-cantor te Winterswijk
Het doel van de studiemiddag is ontdekken en leren hoe je lichte muziek
kan integreren in vieringen en de muziek met goede kwaliteit kan
uitvoeren. Johan Klein Nibbelink vertelt over zijn werk als pop-cantor en
zijn initiatieven op het terrein van liturgie en lichte muziek. Het RK
parochiekoor Spirit of Joy illustreert de presentatie met een aantal
composities die het koor in eucharistievieringen zingt. Dirigent en theoloog
Ulbe Tjallingii houdt een inleiding over lichte muziek in parochievieringen.
Deze kerkmuziekmiddag is georganiseerd door de Beraadgroep Liturgie en
Kerkmuziek van de Protestantse Kerk in Fryslân.
Meer info: Ulbe Tjallingii, via: orgelspel@hotmail.com | 06-14859557.

