Kruisweg
Er was een jaarlijkse traditie om op de dinsdag in de Stille of Goede week een rondgang te maken
langs de 14 kruiswegstaties aan de buitenmuur rond de tuin van het Carmelitessenklooster in
Zenderen. En daarna was er dan een kort afsluitend samenzijn met gebed en zang in de kapel van
het klooster.
Een aantal keren mocht ik er aan meewerken, en die ervaringen bewaar ik in mijn hart. Het
samenwerken met pater Edgar Koning, prior van de Karmelieten was heel fijn. We zouden in 2020
ook weer samenwerken. Maar de eerste lockdown kwam, dus de bijeenkomst kon niet doorgaan. En
Edgar ontviel ons, gestorven aan corona. Dat was een zware slag voor velen.
Het samenwerken met de zusters Carmelitessen, in het bijzonder zr. Josephine de Jong was me ook
heel dierbaar. Maar de zusters verlieten begin 2020 het klooster en de kapel werd gesloten, een nog
steeds voelbaar gemis. We maakten een ‘digitale kruisweg’: de beelden van de staties, de teksten in
beeld en muziek van Arvo Pärt daaronder: ‘Fratres’, broeders, een eerbetoon aan Edgar Koning.
Vorig jaar hebben we een rondgang gemaakt zonder publiek. Het werd een opname waarin ik samen
met Jan Cuppen de gebedsteksten mocht uitspreken. In de opname werd muziek gemonteerd.
En toen kwam een tijdje geleden de vraag: wat gaan we dit jaar doen? En daar kwam een aanbod
binnen, via de voorzitter van ons pastoresconvent, collega Carla Borgers. Kerkmusicus Jan Marten
de Vries meldde dat hij een programma in de aanbieding heeft, waarbij je een rondgang kunt maken
langs 14 hedendaagse verbeeldingen van de kruisweg. Daarbij klinkt live muziek van piano en
cello. Wij (pastores en Raad van Kerken) werden enthousiast en gingen op het aanbod in.
“Veertien nieuwe schilderijen door Nederlandse kunstenaars.
Veertien nieuwe muziekstukken bij de kruiswegstaties.
Loop het verhaal van het lijden mee, van beeld naar beeld.
Luister, kijk, beleef.
Weer is het oorlog in Europa.
Weer worden mensen gedood of verwond.
Het lijdensverhaal van Jezus van Nazareth
is ook een verhaal van nu, van ons allemaal.”
Wij nodigen u en jou van harte uit om deze bijzondere ‘Kreuzweg’ te beleven in de Oude Kerk in
Borne op dinsdag 12 april 2022. ‘Kreuzweg’ begint met een inleiding in de Potkaamp (naast de
Oude Kerk), daarna gaan we naar de kerk voor de rondgang. Er zijn twee rondgangen gepland: ’s
middags van 15.00 - 16.45 u (Potkaamp open vanaf 14.30 u) en ’s avonds van 20.00 – 21.45 u
(Potkaamp open vanaf 19.30 u). We vragen geen toegangsprijs, maar bevelen wel van harte een
vrije gift aan. Graag wel vooraf aanmelden via e-mail: kreuzweg2022@gmail.com
De solidariteit van de lijdende Jezus met hen die zwaar te lijden hebben, raakt me altijd weer. Die
diepe bewogenheid met hen die in oorlogsgeweld leven, honger lijden, op de vlucht zijn. Die
intense liefde voor hen die pijn hebben, ernstig ziek zijn, angsten doorstaan. Die liefde van God die
zichtbaar en tastbaar geworden is in Hem die Zelf die weg van het lijden is gegaan.
ds. Johan Meijer

