In deze tijd waarin op vele manieren grenzen worden overgegaan,
zullen we vandaag ook een pelgrims fietstocht doen waarin we de
Nederlandse en Duitse grens zullen passeren.

Iedereen is alleen in verbondenheid

Rustig water met ineens blokkades.

Start
We starten deze pelgrimsfietstocht in Roswinkel bij het protestantse kerkje
uit 1759, deze is in 1837 en 1852 hersteld.
Vroeger was het een Hervormde gemeente nu een PKN. Adres Stad 24.
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Stilte
v. Heer open mijn lippen
a. mijn mond zal zingen van uw eer
v. God kom mij te hulp
a. Heer haast U mij te helpen
a. Ere zij aan de Vader en de Zoon en
de heilige Geest,
als in den beginne, nu en altijd, en
van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Amen.
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Welkom, iets over het thema en de route.

4

Dit huis, een herberg onderweg
voor wie verdwaald in heg en steg
geen rust, geen ruimte meer kon vinden,
een toevluchtsoord in de woestijn
voor wie met olie en met wijn
pijnlijke wonden liet verbinden,
dit huis, waarin men smarten deelt,
weet hoe Gods liefde harten heelt.
Dit huis, waarin een gastheer is
wiens zachte juk geen last meer is,
dit huis is tot ons heil gegeven:
een herberg voor wie moe en mat
terzijde van het smalle pad
struikelt en langer niet wil levenplaats tegen de neerslachtigheid
een pleister van barmhartigheid.
Dit huis, met liefde opgebouwd,
dit gastenhuis voor jong en oud,
ligt langs de weg als een oase;
hier kan men putten: nieuwe kracht,
hier is beschutting voor de nacht,
hier is het elke zondag Pasen!
Gezegend alwie binnengaat
en hier zijn lasten liggen laat.
5

Lezen: Psalm 24 ‘Van God is de aarde’
We reizen vandaag door 2 landen. Buurlanden die een hele geschiedenis met
elkaar hebben. Voor ons nu vanzelfsprekend één Europa. Voor de generatie
boven ons lag dat al een stuk moeilijker. Dichtbij woedt een oorlog tussen
buurlanden. In een wereld die steeds één wereld wordt, begint men opeens
weer over landsgrenzen. Nationaal sentiment steekt overal weer de kop op.
Wat is de rol van de kerken daarin? Paus Franciscus stelt zich anders op dan
de Russische patriarch. De kerk zal altijd de rol blijven spelen van
grensoverschrijdend gedrag!
Stilte

Pelgrimsgebed
0 God, U hebt Abraham uit zijn land laten vertrekken
En hebt hem gezond en wel bewaard op al zijn tochten.
Verleen ons, uw kinderen, dezelfde bescherming.
Steun ons als we in gevaar verkeren en verlicht onze wegen.
Beschut ons tegen de zon,
wees als een mantel voor ons tegen de regen en de kou.
Draag ons als we moe zijn
en geef ons moed om vol te houden.
Wees de staf die ons verhindert dat we vallen
en wees de haven waar wij thuiskomen.
Zo zullen wij onder uw leiding ons doel bereiken
en behouden thuiskomen.
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Lied: NLB 418:
1. Komm, Herr, segne uns, daß wir uns nicht trennen,
Sondern überall uns zu dir bekennen.
Nie sind wir allein, stets sind wir die Deinen.
Lachen oder Weinen wird gesegnet sein.
2. Keiner kann allein Segen sich bewahren.
Weil du reichlich gibst, müssen wir nicht sparen.
Segen kann gedeihn, wo wir alles teilen,
Schlimmen Schaden heilen, lieben und verzeihn.
3. Frieden gabst du schon, Frieden muß noch werden,
Wie du ihn versprichst uns zum Wohl auf Erden.
Hilf, daß wir ihn tun, wo wir ihn erspähen Die mit Tränen säen, werden in ihm ruhn.
4. Komm, Herr, segne uns, daß wir uns nicht trennen,
Sondern überall uns zu dir bekennen.
Nie sind wir allein, stets sind wir die Deinen.
Lachen oder Weinen wird gesegnet sein.

Liedboek 418
God, schenk ons de kracht dicht bij U te blijven,
dan zal ons geen macht uit elkander drijven.
Zijn wij in U een, samen op uw wegen
dan wordt ons tot zegen lachen en geween.
Niemand kan alleen, Heer, uw zegen dragen;
zegen drijft ons heen naar wie vrede vragen.
Wat Gij schenkt wordt meer naar gelang wij delen,
horen, helpen, helen,
vruchtbaar in de Heer.
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Vrede, vrede laat Gij in onze handen,
dat wij die als zaad dragen door de landen, zaaiend dag aan dag,
zaaiend in de brede,
totdat in uw vrede ons hart rusten mag.
God, schenk ons de kracht dicht bij U te blijven,
dan zal ons geen macht uit elkander drijven.
Zijn wij in U een, samen op uw wegen
dan wordt ons tot zegen lachen en geween.
Zegen
v. de Heer beware
ons op het midden
van deze dag
in de eenvoud, de
goedheid en de
vreugde van het
evangelie.
Hij zegene ons en
allen die ons zijn
toevertrouwd.
a: Amen
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Vanuit de kerk in Roswinkel fietsen we naar knooppunt 99.
Daarna richting knooppunt 96.

We fietsen door de landerijen naar EmmerCompascuum en we bekijken de RK-Kerk met
een kapelletje met de Hertogin van Drenthe.

Achter de kerk staat het oude klooster
waar we aan de buitenkant deze mooie
afbeelding kunnen zien.

Probeer elk moment in je op te nemen, te
genieten, bewonderend stil te staan om
wat je ziet en meemaakt.
Leef bewust en wees dankbaar!
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We fietsen richting knooppunt 90

Grenssteen: de
en de

N van Nederland

H van Hannover.

We fietsen via de grens naar
knooppunt 69

De Kapellenstrasse in rijden
naar de Kapel/school

Dit gebouw is een school en een kerk. Eigenlijk
is elke kerk niet alleen een plek om te vieren,
maar ook een plek om te leren.
** Wat vindt u belangrijke zaken die
kinderen/mensen meekrijgen vanuit de kerk?
** Is er iets dat op dit moment vooral
belangrijk is?
** Zijn er dingen die u geleerd hebt in uw
leven waaraan de kerk heeft bijgedragen?
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Na het bezoek aan de kapel/school rijden we de Kapellenstrasse
uit en gaan linksaf, aan het eind van deze weg weer links richting
Rutenbrock knooppunt 98.

Onderweg komen we de volgende
afbeelding tegen op een boerderij.

** (Hoe) past u het geloof toe in uw
dagelijks leven, in uw werk?
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In Duitsland kun je dit nog zien aan de kant van de weg! Hieraan merk je dat
dit een RK streek is. Protestanten zijn daar veel minder openlijk in.

** Vind je dat we meer voor het
geloof moeten uitkomen?
Kunnen onze kerkgebouwen
daar ook een rol bij spelen?
Vaker openstellen, vitrinekast
met aansprekende foto's met
tekst, folders om mee te nemen
met informatie en bezinning
erop?

In Rütenbrock wijken we even van de route af om de R.K kerk te
bezoeken en bij de plaatselijke bakker iets te nuttigen.
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In de vorige halte stonden we stil bij wel
of niet meer uitkomen voor je geloof.
Dit kruis wordt het MISSIONSkruis
genoemd en staat voor zending en
evangelisatie. In 1858 was dat een
andere tijd als nu. Toch is de boodschap
van Redding hetzelfde!
Men zegt weleens dat je je geloof aan
iemand zou moeten kunnen vertellen in
de tijd dat je met iemand in de lift staat!
** Doe eens een poging: Geloven
betekent voor mij…. (zin afmaken!)

Duiven staan symbool voor vrede.
In de 40dagentijd hebben we een
kraanvogelproject gehad. Dit soort
dingen helpen om steeds weer
geattendeerd te worden op inzet
voor vrede.

13

We fietsen weer terug naar knooppunt 49 waar we de grens
oversteken….. zie de gekleurde palen.

Heel gewoon en toch heel
bijzonder. Mensen kunnen
de wereld verdelen maar ook
delen. Vandaag gingen we
grenzen over!
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Via een smal fietspaadje fietsen we naar knooppunt 57 en 99 terug
naar het kerkje in Roswinkel.

God heeft ons geen kalme reis
beloofd, maar wel een behouden
aankomst
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Zegen
Dat je de weg mag gaan die goed doet
Dat je opstaat wanneer je valt
Dat je mens mag worden in Gods ogen
En die van anderen
Weet dat de aarde je draagt
Dat je gaat in het licht
En de wind je omgeeft
Dat je de vruchten van je leven proeft
En gaat in vrede
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