FEBRUARI 2020
Begin van de veertigdagentijd: Aswoensdag 26 februari
Aswoensdag markeert het begin van de veertig dagen van voorbereiding op Pasen. Een tijd van bezinning
en matiging (vasten), van het opnieuw doordenken en oefenen wat het voor het leven van alledag betekent
in de sporen van Jezus te treden. Dit begin van de veertigdagentijd vieren we met een vesper op woensdag
26 februari van 19.00 tot 19.30 uur op het koor in de kerk.

Veertigdagenkalender
De Protestantse Kerk in Nederland geeft een ‘Veertigdagenkalender’ uit.
Voor elke dag in deze periode tot Pasen is er een tekst bij een passend
thema, een vraag om over na te denken of juist een oproep om zelf aan
de slag te gaan, afgewisseld met een gedicht, een lied of een quote. Zo
wil deze kalender u iedere dag een stapje dichter bij het Paasfeest
brengen.
De kalender bevat ook een vastenkaart. Kerk in Actie, de ZWOorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland, start een vastenactie
in deze veertigdagentijd onder het motto ‘Heel Holland vast…’.
Via de vastenkaart houdt u bij hoeveel tijd of geld u bespaart en zo
opstaat voor onder andere straatmeisjes in Ghana of slachtoffers van de
burgeroorlog in Zuid-Soedan.
Vastenkaarten kunt u ook bestellen via kerkinactie.nl/vasten. Er zijn ook
aparte kaarten voor kinderen.
De veertigdagenkalender is voor u in de kerk beschikbaar vanaf 1 maart,
de eerste zondag van veertigdagentijd.

Kerk en kunst
De verbinding tussen kerk en (beeldende) kunst is voor velen steeds belangrijker. Niet alleen kunst als
uitbeelding van bijbelse verhalen en thema’s, ook kan een kunstwerk betekenisgevend zijn voor de kijker.
Zo kan een kunstwerk soms deel gaan uitmaken van het eigen verhaal van degene die naar een kunstwerk
kijkt.
In de komende periode zijn er op het gebied van kerk en kunst verschillende bijzondere activiteiten die om
onze aandacht vragen.
Expositie ‘Kunst in de Grote Kerk’
Regelmatig zijn in onze kerk bijzondere exposities te zien. Een aparte commissie van onze gemeente
organiseert deze exposities. Van 16 januari tot en met 12 april kunt u een expositie in de kerk zien met
werken uit particulier bezit.
Openingstijden: donderdag en vrijdag van 12.00-14.00 uur (vanaf maart), op zaterdag van 13.00-16.00 uur,
op de laatste zondag van elke maand van 14.00-16.00 uur en voor groepen op verzoek.
Op zaterdag wordt van 15.00-16.00 uur het orgel bespeeld en is een gids beschikbaar. De entree is vrij.

Art Stations of the Cross, een moderne kruisweg
In veel kerken is een kruisweg te zien: veertien afbeeldingen
(staties), met gebeurtenissen uit de lijdensweg van Christus. De
gelovige volgt zo stapsgewijs de weg van Christus, stilstaand,
mediterend, biddend.
Sinds enkele jaren wordt de tentoonstelling Art Stations of the Cross
georganiseerd. Nu niet de klassieke uitbeeldingen van het
lijdensverhaal, maar aan hedendaagse kunstenaars wordt gevraagd
een kunstwerk aan een van de staties te verbinden. En juist die
moderne kunstwerken confronteren ons met de actualiteit van het
lijden. Op de foto: ‘Ontferming’ van Anjet van Linge (2018).
In 2020 is de tentoonstelling in de veertigdagentijd (van 26 februari
tot en met 11 april) in de binnenstad van Deventer te zien. Uiteraard
kunt u de tentoonstelling alleen bezoeken, maar ik nodig u uit om de
route als groep te lopen. Zo kunnen we tijdens het lopen onze
indrukken bespreken.
Dat bezoek is gepland op vrijdag 13 maart. We verzamelen om 12.30
uur bij de ingang van het NS-station Deventer. De trein vanuit Almelo
vertrekt om 12.06 uur en arriveert om 12.30 uur. U kunt op eigen
gelegenheid naar Deventer reizen.
Een voorbereidende avond met foto’s van een klassieke kruisweg, van de tentoonstelling vorig jaar in
Amsterdam (met andere kunstwerken) en mogelijk ook van de tentoonstelling in Deventer is op donderdag
5 maart om 19.30 uur in De Schouw.
De tentoonstelling is kosteloos, maar als u deelneemt op 13 maart, wilt u zich dan wel van te voren
opgeven: tel. 06 208 00 209 of per mail predikant.grotekerk@pga-almelo.nl. Meer informatie leest u op
www.artstations.org.
Presentatie Exodus en Pesach
Evenals vorig jaar zal ook dit jaar ds. Koos Sluiter een avond verzorgen over kunst in verbinding met de
lezingen die in de kerk zijn te horen. In deze tijd is dat het boek Exodus. Die presentatie zal zijn op
donderdagmiddag 19 maart om 14.00 uur in De Schouw. Iedereen is van harte welkom!

Biddag voor gewas en arbeid woensdag 11 maart
Misschien is de Biddag voor gewas en arbeid niet meer voor iedereen vanzelfsprekend. Maar wij houden
deze dag in ere met een vesper van 19.00 tot 19.30 uur. De Raad van Kerken in Nederland reikt elk jaar een
thema aan over de relatie tussen geloof en economie. Dit jaar is dat ‘Duurzaamheid & armoede’. De kosten
voor verduurzaming komen onevenredig ten laste van mensen die niet de middelen hebben om te
investeren in verduurzaming van hun woning. Een uitweg lijkt dat verduurzaming verbonden wordt met
armoedebestrijding opdat gelijke kansen gecreëerd worden op verduurzaming. Het is goed om daar een
moment bij stil te staan.

