Kringberichten september 2017

Wereldgebedsdag voor de zorg voor de schepping op 1 september
Het klimaat verandert, er is zorg om vluchtelingen, op sommige plaatsen in de wereld is te veel
water op een ander te weinig én onze aandacht wordt dikwijls gevraagd voor het voedsel. Al deze
problemen kregen aandacht in een viering in de vorm van een processie op 1 september in Den
Bosch.
Ongeveer honderd deelnemers werden In de Grote Kerk wakker geschud door een lezing uit
Laudato Si, encycliek van Paus Franciscus, die overeenkomst laat zien met de toespraak van Chief
Seattle. Na gebeden en liederen trokken we naar de biologische markt met een lekkere biologische
appel. Een korte introductie, een lezing uit de Schrift en een toepasselijk gebed riepen ons op naar
het Noord-Brabants Museum waar, tot mijn verbazing, Manouk van Vluchtelingen in de Knel uit
Eindhoven, aandacht vroeg voor verschillende situaties van vluchtelingen. Ze maakte de lezing uit
Ezechiël 47, 21-23 , concreet. Het gebed sloot daarbij aan en er ging een wandelstok mee als
symbool.
Hierna liepen we in een lange rij over de trottoirs naar het Bossche Broek. Een medewerker van het
project “Ruimte voor de rivier” schetste voor ons hoe gezocht wordt naar oplossingen voor het
hoge water. In het hoge gras aan het water hoorden we een tamelijk wetenschappelijk verhaal,
maar hij nam wel een gewone fles zuiver water mee als symbool. Opnieuw een lezing en gebed en
we gingen weer in processie naar de Zusters van de Choorstraat. De Indonesische Generale Overste
toonde ons uitnodigend en vriendelijk via een power-point lezing hoe de Zusters in Indonesië samen
met de boeren hebben gezocht naar een biologische landbouw, die hen méér opleverde dan
voorheen met pesticiden en kunstmest. Het was interessant mét een hint voor ons in Nederland. De
lezing uit de Schrift en het gebed werd door de Zusters zelf verzorgd.
De laatste statie was de Tuin van de Sint-Jan. Mensen van de Kringloopwinkel SOS en het Pastoraat
voor straatbewoners pleitten voor sociale en ecologische duurzaamheid. Er was voldoende tijd om
met vrijwilligers en gebruikers zelf een praatje te maken. Hun symbool toonde een wiel waarin
foto’s van allerlei mensen aandacht kregen en weer voorbij gingen. Met bloemen en kaarsen
werden deze mensen geëerd. De regen bracht ons snel de St. Jan binnen waar de tochtgenoten
dominees en Mgr. Gerard de Korte de
slotviering voorgingen. De bisschop hield de
overweging en memoreerde meerdere malen
met betrokkenheid Laudato Si. Er werd nog
teruggekeken op de tocht aan de hand van de
symbolen en na het lied “De Steppe zal
bloeien” waarbij de organist alle registers open
trok, gingen we met de samen uitgesproken
zegen naar huis. Doordrongen van het
bewustzijn dat de Aarde wel degelijk
bescherming nodig heeft.

WISTEN JULLIE DAT…?

We a.s. Zondag weer aan een nieuw Kringjaar beginnen.
We hopen dat er weer veel kringleden aanwezig zullen zijn.
Gerard en Anneke de aftrap zullen geven om deze ochtend te
verzorgen.
Het Thema “Vrede” zal zijn.
Zij de zeer verzorgde uitnodiging al bijtijds naar ons hebben gestuurd.
Dit voor ons allen een goed voorbeeld is.
Corine weer klaar zit om onze contributie te innen.
Deze niet is verhoogt, gewoon € 3,00 blijft.
Cora en Paul alweer 1 jaar in de Hoogstraat wonen.
Wij ervaren hebben dat ze zich hier best thuis voelen, samen met Erik, Annelies Rard en
Luus, en wij bij hun.
Het koffie - uurtje op woensdagochtend gewoon is doorgegaan en dat het ook weer heel
gezellig is.
Dat de poes zich ook heerlijk thuis voelt in huis en tuin.
Hun groentetuin ook een goede oogst heeft voortgebracht, en de deskundigheid die ze
ingeroepen hebben van Truus, hun geen windeieren heeft gelegd.
De HOV groep ook al weer hard gewerkt heeft aan de Herdenkingsdienst van 3 november
voor de slachtoffers van het asielbeleid.
Wij als Kringleden ook uitgenodigd worden om hieraan deel te nemen.
Eveneens de eerste bijeenkomst na de vakantie van De Verandering heeft plaats
gevonden. Het was een boeiende themabijeenkomst Stadslandbouw. Ook hier waren leden
van onze Kring aanwezig.
Na aanleiding van deze bijeenkomst, op woensdag 13 september een excursie wordt
gehouden naar de Stadsakkers bij de Broeders van Liefde op de Aalsterweg.
Hiervoor moest je je inschrijven.
De Hoogstraatgemeenschap deel uitmaakt van het Platform LEV en doet mee met de
bezinning. Jullie hebben per mail al de raamposter ontvangen. We hopen dat veel
Kringleden op 24 september hierbij aanwezig zullen zijn.
Andere activiteiten rond de Vredesweek te vinden zijn via: www.stichting18september.nl en
www.vredesburo.nl
Wij ook als Kring de uitnodiging ontvangen hebben van Anneke en Gerard voor hun
50 jarig Huwelijk.
Ik nu weer een eind ga maken aan deze Wist u dat.
En jullie een goede start toewens van het nieuwe Kringjaar.
Liefs Leny

