Liturgisch nieuws
Pasen in Linden
Namens de Contactgroep van onze Geloofsgemeenschap wil ik iedereen van harte
dankzeggen die op enigerlei wijze heeft bijgedragen aan het welslagen van de liturgische
vieringen rond Pasen in onze kerk. Voorgangers, koorleden, dirigent, organist, koster en
iedereen die hand- en spandiensten leverde in of buiten de kerk; samen hebben we er een
mooi feest van gemaakt!
Voor het eerst ook dronken we – op een kerkelijk Hoogfeest – koffie na afloop in de Burcht.
Zoals altijd goed verzorgd en zeer welkom!
HvR
Orthodox Pasen op 24 en 25 april 2022
Wat was het bijzonder, die zondagmorgen op Beloken Pasen, de zondag na óns Paasfeest.
Eigenlijk zou in de liturgie van die zondag in onze kerk ‘ons verhaal’ van de Emmaüsgangers
klinken. Het is hét verhaal van onze Geloofsgemeenschap: de herberg waar iedereen welkom
is en waar we samen het brood breken. En wat kwam het goed uit……!
Nu mochten we plek bieden aan Oekraïense gezinnen die – een week na ons – hun Paasfeest
vierden. Natuurlijk lukte het ons niet om een mooie Byzantijnse dienst aan te bieden, maar
binnen de mogelijkheden die wij tot onze beschikking hadden, is het ons gelukt om samen
met hen een plechtige viering opgeluisterd met prachtige zang in onze kerk te houden.
Een zanggroep van Ruud Onderwater uit Oeffelt onder leiding van Ernst Lamers ontroerde in
een nagenoeg volle kerk. Onze pastor Henk Janssen ging voor in gebed en iedereen kon
meebidden in z’n eigen taal!
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Natuurlijk was na afloop van de viering in de kerk ruimte voor de zegening van de
Paasbroodmandjes die door de Oekraïense moeders waren gemaakt. Pastor Henk Janssen
strooide rijkelijk met wijwater op brood en gelovigen.

De foto’s gingen naar alle uithoeken van Oekraïne. Tientallen kaarsjes brandden in de kerk en
smeekten om hereniging en vrede!
Dank aan iedereen die er bij aanwezig was en dit mogelijk maakte
De Contactgroep.

