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Gemeente Doetinchem

Voorwoord
Door de eeuwen heen zijn mensen op weg gegaan om hun leven vorm
te geven, familie en vrienden op te zoeken en zo hun leven in vreugde en
verdriet te delen. Wegen zijn ontstaan, vanuit verschillende kanten kruisen
ze elkaar. We leven als mensen niet alleen, juist die kruispunten mogen de
plekken zijn, waar we elkaar ontmoeten, elkaar weer terugvinden en samen
verder gaan.
Voor u ligt een boekje waarin bijzondere kruispunten in de Gemeente
Doetinchem te vinden zijn. Het zijn kruispunten waar letterlijk kruizen te
vinden zijn. Een eeuwenoud symbool uit het christendom, dat veel mensen
inspiratie, kracht, hoop en bemoediging geeft. De horizontale balk kruist
de verticale balk, zoals ook ons aardse leven een kruispunt mag zijn met
het hogere, hemelse en goddelijke leven.
In dit boekje zijn 14 bijzondere kruizen opgenomen die op 10 plaatsen
verspreid staan. Wij nodigen u uit om deze kruispunten te bezoeken.
Bij ieder kruis staat een korte toelichting en een tekst om te overwegen.
U kunt deze plaatsen overdag altijd bezoeken.
Het zijn kruizen met een verhaal, een betekenis. Als pastores in de
Gemeente Doetinchem hopen we dat deze kruispunten voor uw eigen
levensweg verrijkend mogen zijn.
Wijke Greydanus, Helma van Loon, Henk Makkinga, Theo Menting, Paulus Tilma
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Catharinakerk – Kruisicoon van Taizé (1)
Simonsplein 25, Doetinchem

Iedere vrijdagavond gaat het gebed in de oecumenische broedergemeenschap van Taizé over in een gebed rond het kruis. Het gebed rond
het kruis is een manier om een onzichtbare gemeenschap tot uitdrukking
te brengen: niet alleen met de gekruisigde Christus, maar ook met allen
die lijden, met hen die verlaten zijn, met de slachtoffers van mishandeling,
discriminatie en martelingen. De kruisicoon wordt plat op de grond in het
midden van de kerk neergelegd. Terwijl het meditatieve zingen doorgaat
kunnen zij die dat willen naar het kruis toegaan om er te bidden.
Zij kunnen daarbij een gebaar maken, bijvoorbeeld hun voorhoofd op het
kruis leggen, als teken van het feit dat zij al hun eigen lasten en die van
andere mensen aan Christus toevertrouwen, zowel van de mensen die
ze persoonlijk kennen als van de mensen ver weg, die deel uitmaken van
dezelfde mensenfamilie. Dit gebed herinnert ons eraan dat Christus,
opgestaan uit de doden, nu bij ieder mens in zijn of haar lijden aanwezig
is.
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Op het kruisicoon zien wij Jezus, met naast hem de
stille aanwezigheid van Maria en Johannes.

Zegen ons,
Christus Jezus,
u werd met leed overladen,
maar u dreigde niemand;
door uw erbarmen
brengt u genezing.
U schenkt alles om tot rust te komen
en onze verwondingen te genezen.
Sterk ons,
en in stilte en vrede
zullen wij wachten
totdat het licht van de opstanding
over ons opgaat.
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Catharinakerk – Kruis in de kerk (1)
Simonsplein 25, Doetinchem

Het kruis van Norbert Pielsticker in de Catharinakerk is van gelast plaatstaal
gemaakt en heeft twee horizontale balken. De tweede horizontale
dwarsbalk symboliseert de twee armen aan het kruis. In het midden is
het staal van die dwarsbalk gekromd, alsof het een lichaam vasthoudt. Dit
lichaam is echter niet meer te zien, is weg. Pielsticker wilde op deze wijze
de opstanding symboliseren, evenals het losweken van de materie, van het
aardse.
De steen aan de voet van het kruis herinnert aan de woorden die Jezus
tot Simon Petrus richt: “En ik zeg je: jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn
kerk zal bouwen, en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet kunnen
overweldigen.” Met deze woorden legde Jezus de basis voor de christelijke
gemeente.
De ‘gulden’ staaf die verticaal loopt, symboliseert de verbinding van hemel
en aarde, van God en mens. De ‘gulden’ staaf ‘stijgt boven het kruis uit’,
waarmee we worden herinnerd aan het goddelijke in ons en onze
verbinding met de goddelijke eenheid. Omdat de ‘gulden’ staaf zuiver
verticaal moet lopen, hangt het kruis zelf iets scheef.
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Kom wat dichterbij
en kijk.
Kijk naar wat scheef is.
Uit het lood.
Wat haaks staat.
Kijk en voel wat niet klopt.
Mens naar Gods hart
Geliefd, bemind.
Gekruisigd.
Kijk en voel dat het niet klopt
Mensen naar Gods hart
Geliefd, bemind
leven met lijden.
Kom nog iets dichterbij en kijk
De gouden staaf.
Verbinding
God.
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Driekoningenkapel – Kruis op de kerk (2)
Gasthuissteeg 2, Doetinchem

Als je ergens een zwaan op een kerktoren ziet staan, dan weet je dat het
een Lutherse kerk is, of is geweest. Honderd jaar voordat Maarten Luther
met zijn 95 stellingen de wantoestanden in de katholieke kerk
aanklaagde, leefde de Tsjechische hervormer Johannes Hus. In 1415 werd
hij ter dood veroordeeld. ‘Hus’ is Boheems voor ‘gans’. Volgens een oude
legende schreef Hus in een brief: ‘Zij zullen nu een gans braden, maar over
honderd jaar zullen zij een zwaan horen zingen.’ Op het familiewapen van
Luther stond een zwaan en zodoende werd de zwaan een symbool voor de
volgelingen van Luther.
De gouden bol was bedoeld om kwade geesten af te schrikken, maar je
zou er ook een appel in kunnen zien en daarbij kun je dan denken aan de
zondeval. Het kruis maakt goed wat er toen mis ging.
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Kruis en zwaan,
beide sterke symbolen
Het kruis staat voor verbinding
tussen hemel en aarde,
voor verbinding met elkaar,
alle mensen samen.
De zwaan staat voor schoonheid,
kracht en gratie,
voor trouwe liefde
en zuiverheid.
De zwaan en het kruis samen
verwijzen naar de dood
en naar een voorbij aan de dood,
naar een nieuw leven,
symbolen van transformatie...
Alles komt goed.
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Driekoningenkapel – Kruis in de kerk (2)
Gasthuissteeg 2, Doetinchem

Dit kruis hangt in het verlengde van het midden van de altaartafel in de
Driekoningen- of Gasthuiskapel. Het gebouw stamt uit de periode
1460-1500 en was onderdeel van het toenmalige Gasthuis, waar armen
ondersteuning ontvingen en doortrekkende vreemdelingen onderdak
kregen. De kapel is een laatgotisch zaalkerkje. Bij het geallieerde
bombardement op het hart van Doetinchem aan het eind van de oorlog,
raakte de kapel zwaar beschadigd. De kapel hoort bij de Protestantse
Gemeente Doetinchem.
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Doodmoe.
Ze heeft een lange en uitputtende tocht achter zich.
Het geluid van sirenes nog vers in haar geheugen.
De beelden van de verwoeste huizen voor altijd op
haar netvlies.
Angst alom.
Alles achtergelaten wat vertrouwd was, wat haar lief was.
Alleen een rugzak met het aller nodigste bij zich.
Nu staat ze op de drempel van deze kapel.
In het raam hangt een papier met daarop in haar taal
en op de kleuren van haar vlag
´welkom´.
Eenmaal binnen,
een warme ontvangst
met koffie.
Dan valt haar blik op het kruis.
Het kruis.
Herkenning
Ontroering.
Vertrouwen in de nood.
Christus:
Alpha en Omega.
Begin en einde.
Christus koning:
Het kwaad overwonnen………..
Laat dat ook vandaag waar worden.
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Paskerk – Passiekruis (3)
Prins Hendrikstraat 36, Doetinchem

In deze RK Kerk staat dit Passiekruis waaraan de voorwerpen zijn te zien
die te maken hebben met het lijdensverhaal van Jezus. Op Goede Vrijdag
wordt dit kruis door de kerk gedragen, de dag waarop het lijden en
sterven van Jezus wordt herdacht. In het midden de kelk, die verwijst naar
het laatste avondmaal. Daaronder de haan die kraaide, nadat Petrus 3 keer
gezegd had Jezus niet te kennen. Rechts de gesel, waarmee Hij geslagen
werd. De nagels, lader, hamer en nijptang, waarmee Hij aan het kruis werd
geslagen. Pilatus had het bordje laten aanbrengen: Jezus, Nazoreeër,
Koning van de Joden (INRI). Onderaan de dobbelstenen, waarmee door
de soldaten om zijn kleren geloot werd. De spons op de stok om Jezus te
drinken te geven en de speer die in zijn zijde gestoken werd. De zandloper
verwijst naar de eindigheid van dit aardse leven, maar ook dat het
omgekeerd kan worden naar nieuw leven.
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Eén en alleen.
Wie kent mijn hart?
Wie ziet mij staan?
Eén en alleen.
Eén en alleen,
zo gaat Jezus zijn weg.
Een drama voltrekt zich.
Zie Hem staan, de mens.
Eén en alleen.
Was Hij niet het gezicht van Gods liefde?
Nu is Hij een gezicht van lijden,
van een mensonwaardig bestaan.
Eén en alleen.
Jezus, wie kende uw hart?
Wie weet wat er in U om ging?
Waarom stond U telkens weer op,
wanneer U bezweek onder de zware last?
Was die boodschap van Gods liefde dat dan toch waard?
Waarom sloeg U niet terug, toen U geslagen werd?
Was die boodschap van vergeving dan toch sterker?
Waarom ging U door, terwijl de dood U voor ogen stond?
Was die boodschap van Gods koninkrijk
dan toch groter dan die eenzaamheid?
Jezus, met het vertrouwen waarmee U stierf, wil ik leven.
Door de liefde waarmee U liefhad, wil ik leven.
Niet meer alleen.
Samen. Eén.
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Kruisberg – Zonnekruis (4)
Kruisbergseweg / Haareweg, Doetinchem

Vindplaats: Tegenover Kruisbergseweg 138 een klinkerweggetje inslaan.
Na 75 meter begint een zandpad tussen 2 laurierbosjes dat omhoogklimt
naar de Kruisberg. Bovenaan linksaf slaan en tussen de bomenrij door op
het pad lopen dat ooit dienst deed voor de processie van de nonnen van
het nabijgelegen klooster Sion. Op het hoogste punt staat het Zonnekruis.
Dit door kunstenaar Jan Opdam gemaakte kruis staat op de Kruisberg.
Het is één van de kruiswegstaties die in 2013 in het kader van de kunstroute PASSIE op de KRUISBERG door lokale kunstenaars samen met
gedetineerden op de werkplaats in de toenmalige gevangenis is gemaakt
en op de Kruisberg is geplaatst.
Het is een verbeelding van de twaalfde kruiswegstatie: Jezus sterft aan het
kruis.
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Statie XII: Jezus sterft aan het kruis
“De dood bestaat helemaal niet”.
Dat is het eerste wat de man met wie ik ga
samenwerken aan de statie “Jezus sterft aan het kruis”
tegen me zegt.
“Dat wordt interessant” denk ik.
We hebben die eerste keer een zeer indringend gesprek.
Hij, de gedetineerde M, vertelt me dat hij tijdens een
gecompliceerde operatie een “bijna dood ervaring”
heeft gehad.
Sindsdien weet hij, dat de dood niet bestaat.
“Je lijf kan kapot gaan, maar zelf ben je er echt nog wel.
Mensen, die geloven dat de dood het einde is, zijndomkoppen”.
Ik vind zijn verhaal authentiek en waar.
De gesprekken met M. hebben me ertoe geïnspireerd
een Zonnekruis te maken.
De zon is het leven, het kruis is de dood.
Ook de dood van Jezus aan het kruis was niet het einde.
“De dood van Jezus van Nazareth was de geboorte
van de kosmische liefde in de aardesfeer”.
(Rudolf Steiner)
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Met de boom des levens
Met de boom des levens wegend op zijn rug
droeg de Here Jezus Gode goede vrucht.
Kyrie eleison,wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.
Laten wij dan bidden in dit aardse dal,
dat de lieve vrede ons bewaren zal,
Kyrie eleison,wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.
Want de aarde vraagt ons om het zaad des doods,
maar de hemel draagt ons op de adem Gods.
Kyrie eleison,wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.
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Laten wij God loven, leven van het licht,
onze val te boven in een evenwicht,
Kyrie eleison,wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.
Want de aarde jaagt ons naar de diepte toe,
maar de hemel draagt ons, liefde wordt niet moe.
Kyrie eleison,wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.
Met de boom des levens doodzwaar op zijn rug
droeg de Here Jezus Gode goede vrucht.
Kyrie eleison,wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.
Lied 547 (Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk)
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RK Begraafplaats – Calvarie kruis (5)
Kerkstraat 70, Gaanderen

Naast de H. Martinuskerk in Gaanderen ligt de begraafplaats. De plek waar
we onze dierbare overledenen de rust geven en hen kunnen herdenken.
De gemeenschap van gelovigen gaat ook over de grenzen van de dood
heen. Dat we in onze dood door God niet aan ons lot overgelaten worden,
zien we aan Jezus, in wie God ons lot heeft willen delen. Daarmee is het
een symbool van hoop en bemoediging, in het bijzonder op deze plek
waar we onze overledenen gedenken.
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Aan uw handen, God, vertrouw ik mij toe.
U staat aan het begin van het leven,
en bent er wanneer wij het leven los moeten laten.
Zo wilt U ons hele leven omarmen
en daarin uw liefde tonen.
Hoewel wij onze kwetsbaarheid ervaren,
mogen wij delen in het vertrouwen van Jezus;
dat het met de dood hier op aarde niet ophoudt,
maar er een eeuwig leven is,
waarin we volmaakt gelukkig zullen zijn.
Jezus, geef mij telkens de kracht
wanneer ik me kwetsbaar voel.
Geef mij het vertrouwen dat God er is,
om mij telkens te omarmen.
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St. Willibrordsabdij – Kruis in de kerk (6)
Abdijlaan 1, Doetinchem

Zoals in bijna elke kerk is ook in deze abdijkerk een kruis te zien; boven
het altaar, onder de kroonluchter. In deze abdij wonen monniken,
Benedictijnen, die zes keer per dag in de kerk samenkomen om te bidden.
Het gebed is als het ware hun levensadem. Deze kloostergemeenschap is
de kerk in het klein. Mensen met verschillende achtergronden, karakters
en talenten, leven met God samen, om die gemeenschap te vormen van
gelovigen. Dat het kruis boven het altaar hangt, herinnert de gelovigen
eraan dat de liefde van Jezus, waarmee hij zijn leven gegeven heeft, ook
mag leven in de geloofsgemeenschap. Dat ook wij naar elkaar omzien en
liefhebben.
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Tijdens het laatste avondmaal zegt
Jezus tot zijn leerlingen:
“Dit is mijn gebod, dat gij elkaar liefhebt, zoals Ik u
heb liefgehad. Geen groter liefde kan iemand hebben
dan deze, dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden.
Gij zijt mijn vrienden, als gij doet wat Ik u gebied. Ik
noem u geen dienaars meer, want de dienaar weet
niet wat zijn heer doet, maar u heb Ik vrienden genoemd, want Ik heb u alles meegedeeld wat Ik van
de Vader heb gehoord. Niet gij hebt Mij uitgekozen,
maar Ik u en Ik heb u de taak gegeven op tocht te
gaan en vruchten voort te brengen, die blijvend mogen zijn. Dan zal de Vader u geven al wat gij Hem in
mijn Naam vraagt. Dit is mijn
gebod, dat gij elkaar liefhebt.”
Bijbel - Johannes 15: 12-17
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Slangenburgse kerk – Labyrint (7)
IJzevoordseweg 35, Doetinchem

Sinds mei 2017 ligt er een labyrint op het grasveld vóór de Slangenburgse
kerk. Het is gemaakt door mensen van de gemeente en het idee voor het
labyrint kwam van het pioniersteam (spoorzoekenslangenburg.nl). Wie
voor het labyrint staat en kijkt naar de ronde vormen en naar het centrum
in het midden, kan ook een kruisvorm ontdekken. Dat kruis is een
wezenlijk onderdeel van het labyrint. Als je een labyrint gaat tekenen, zul
je dat ontdekken. Het uitgangspunt van de tekening is een gelijkbenig
kruis. Toen we het labyrint hadden gelegd, stelde één van de makers voor
dat we het kruis een andere kleur zouden geven, maar dat hebben we niet
gedaan. Het gaat uiteindelijk om het centrum. Dat is de plaats voorbij het
kruis, de plaats van de opstanding.
22

Lopend door het labyrint
voel ik mijn levensloop:
de rechte stukken
en de bochten,
soms zo scherp
en plotseling
zo niet gewild,
niet verwacht...
Soms geef ik me over,
zo is het leven...
Soms voel ik verzet,
een kruis
door mijn plan.
De weg gaat door...
Ik kom in het centrum
en spiegel me aan de boom
in het weiland voor mij.
Rechtop ga ik staan
en strek mijn armen uit
naar de hemel.
Kruis en opstanding,
ja, dat is leven
Maar verbonden
ben ik,
eeuwig verbonden.
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Slangenburgse kerk – Kruis naast de kerk (7)
IJzevoordseweg 35, Doetinchem

Rechts naast de Slangenburgse kerk (IJzevoordseweg 35) staat een kruis
tegen een berkenboom. Dat kruis heeft jarenlang op de toren van de
Ontmoetingskerk (de voormalige gereformeerde kerk aan de
Meesters-straat) gestaan. Voorafgaande aan de sloop van die kerk is het
eraf gehaald, op 10 maart 2015. Daarna werd het gebruikt tijdens de
Passietocht die ieder jaar in de week vóór Pasen plaatsvond in
Doetinchem. Mensen droegen het kruis, waaraan handvaten waren gemaakt, door het centrum naar de Catharinakerk. Later is het vervangen
door een licht(er) kruis. Een aantal jaren werd het kruis bewaard in een
schuur bij de fam. Heersink (Varsseveldseweg) en toen (2018) ontstond het
idee om het naast de Slangenburgse kerk te zetten (daar was al een tijdje
een ander kruis, dat gemaakt was van dikke takken). Een kruis met een
geschiedenis dus: van hoog op een toren, tot op de grond; van de stad
naar het bos.
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Ik kan eraan voorbij lopen, aan het kruis,
maar ik kan er ook bij gaan zitten en stil worden...
En dan even voelen: het lijden in mijn eigen leven...
Het lijden van anderen, dichtbij of verder weg...
Ja, het is er
altijd weer,
ook al schijnt de zon,
is de lucht stralend blauw.
Ik kijk omhoog en zie de boom,
die veel hoger reikt dan het kruis.
Hé, het kruis lijkt wel een mens,
een mens met een boom op zijn rug.
En vanzelf borrelt een liedtekst in mij op:
‘Met de boom des levens,
wegend op zijn rug
droeg de Here Jezus
Gode goede vrucht.
Kyrie eleison,
wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen
uit de dood vandaan.’
En langzaam sta ik op.
In gedachten brand ik kaarsjes bij het kruis
voor al het leed van de wereld
en wandel verder,
rechtop,
reikend naar de hemel
als een boom.
25

Die is geslagen op het hout
Die is geslagen op het hout,
gestorven in verlatenheid,
die is verrezen in het vlees,
van hart op hart doorheen de tijd.
Gestorven zijn is niet meer zijn
dan in die nu in leven zijn,
gedragen in herinnering
van hen die pogen trouw te zijn.
Die voor het recht gesproken heeft
van allen die vernederd zijn,
ach, zie vandaag de aarde om,
weet van die nu geslagen zijn.
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Alleen het hart dat is doorbloed,
het leeft zoals hij heeft geleefd:
een woord gezegd, een woord gedaan,
die zich gegeven heeft, die leeft.
Zij zoeken niet, hij hoeft geen graf.
Zij zien hem in een stralend kleed
van licht, van troost en hoop van kracht,
het brood, of hij het met ons eet.
Of hij het deelt wat ik niet deel?
Of hij het geeft wat ik niet geef?
Hij ziet mij zacht en zwijgend aan.
‘Doe mij maar na,’ zegt hij, ‘en leef.’
Doe mij maar na, zegt hij, en leef!
Herman Verbeek
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Wehl – Hagelkruis (8)
Hagelkruisweg / Molenweg, Wehl

Aan de rand van het dorp Wehl (gemeente Doetinchem), waar het Wehlse
Bos begint, staat een oud Hagelkruis. Over dit monumentale kruis wordt
al melding gemaakt vóór 1723. Dit kruis, een metershoge houten staak,
met daarboven op een smeedijzeren kruis met haan, was bedoeld als een
‘bezwering’ tegen hagelschade. Nog tot ver in de 20e eeuw trok er op
Hemelvaartsdag vanuit de RK St. Martinus een bedetocht naar toe om op
deze plek te bidden voor een goede oogst en de ‘vruchten der aarde’.
Het kruis zal zeker in vroeger tijden een toevluchtsoord zijn geweest voor
biddende mensen. Zeker arme boeren die bezorgd waren over hun oogst.
28

verscholen
tussen bomen
naakt en fier
rechtop in de wind
ogen speuren
vergezichten
van veld
en dorp
oren bewaren
nog
de talloze gebeden
om uitzicht
op Hem
die hemel en aarde
schiep
dat toch
niet verloren gaat
al wat zijn handen
maakte
dat geen enkele dood
koning kraait
nooit.
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RK Begraafplaats – Calvarie kruis (9)
Fokkenkampseweg / Jonkheer de
Bellefroidweg, Wehl

De houten beeldengroep, met Jezus aan het kruis en naast hem zijn
moeder Maria en zijn geliefde leerling Johannes, stond oorspronkelijk in
een kleine kapel aan de rand van het Wehlse Bos, dichtbij het Hagelkruis.
Pastoor Theo van der Sman liet de beelden restaureren en uiteindelijk
hebben ze een plek gekregen in de kapel op de RK Begraafplaats in Wehl.
30

Bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder en haar
zus, en Maria, de vrouw van Klopas, en Maria van
Magdala.
Toen Jezus zijn moeder zag staan, en bij haar de
leerling van wie Hij veel hield, zei Hij tegen zijn
moeder: ‘Vrouw, dat is uw zoon,’ en daarna tegen de
leerling: ‘Dat is je moeder.’
Vanaf dat moment nam die leerling haar bij zich in
huis.
Bijbel - Johannes 19: 25-27
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Jullie zijn mijn handen
Een klein stadje in Normandië, Frankrijk, had zwaar
geleden van de oorlog. Vele van haar
inwoners waren gedood, of gewond geraakt.
De mensen voelden zich verslagen, eenzaam en
ontroostbaar. De meeste huizen waren verwoest.
Ook van het oude kerkje midden in de stad was
weinig meer over.
De Amerikaanse soldaten, die dichtbij hun kamp
hadden opgeslagen, hielpen de mensen bij het
bouwen van noodwoningen en barakken. Een
groepje soldaten hielp ook mee bij het herstellen
van het kerkje. Veel mooie dingen waren onder het
puin bedolven.
Er was in dat kerkje een beroemd middeleeuws
kruisbeeld, waar de mensen van het stadje van
hielden, en aan gehecht waren. Ze maakten zich
zorgen. Wat zou er van overgebleven zijn? Na lang
zoeken en voorzichtig puinruimen vonden de
soldaten het oude houten kruis. Alleen de handen
ontbraken. Hoe ze ook zochten, die bleven
spoorloos, en de mensen hadden daar verdriet om.
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Toen pakte een soldaat een stuk krijt, en schreef
met grote letters op de balk van het kruis: “Jullie
zijn mijn handen”.
De mensen van het stadje die het lazen, keken er
eerst bevreemd naar. Wat betekende dat?
Ze waren moe. Ze hadden verdriet. Ze misten de
mensen die gedood waren. Hun huizen waren
kapotgeschoten. Het beeld waarvan ze hielden
was stuk. En ze lazen nog een keer: Jullie zijn mijn
handen.
Toen begrepen ze wat daar stond: Jullie moeten
heel maken wat stuk is. Jullie moeten elkaar
troosten. Jullie moeten samen nieuwe huizen
bouwen. Dan kun je weer geloven in de toekomst.
Als je nu in dat herstelde kerkje komt, dan zie je
vooraan nog steeds het kapotte kruis hangen, het
kruis zonder handen. En als je goed kijkt, kun je de
woorden nog lezen die een soldaat er toen heeft
opgeschreven.
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De Wingerd – Kruis in de kerk (10)
De Bongerd 4, Doetinchem

In De Wingerd is een stiltecentrum. Je kunt er alleen maar in als de kerk
open is, maar in principe is die iedere morgen open. In de ruimte hangt
een bijzonder kruis. Het is gemaakt door Cas van Hilten (overleden in
2018). Van Hilten begon met het bewerken van hout toen hij met pensioen
ging. Hij heeft heel wat mooie dingen gemaakt. Op een keer vond hij een
houten tak in de vorm van een wig en hij zag daar de Gekruisigde in.
Zijn vrouw vond het eerst maar wonderlijk dat haar man Christus zo
verbeeldde. Maar toen zij zelf verlamd raakte en niet meer lopen kon, zag
ze in het beeld dat haar man had gemaakt, een sterk mens die niet
zichtbaar lijdt. Hoewel Hij vastgenageld is, straalt Hij een enorme kracht
uit. Zo wil zij ook sterk blijven...
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De Gekruisigde
strekt zijn armen uit,
stevige, sterke armen.
Je kunt er wanhoop in zien.
Je kunt denken aan de vreselijke pijn
en het niet weten hoe lang nog...
Maar je kunt Hem ook zien als de sterke
de mens die het aan kan.
Ook al denk je:
‘Het kan toch gewoon niet erger.
Je zal het maar mee moeten maken.
Waarom in Godsnaam?’
Dan, toch, blijft Hij rechtop
sterk en krachtig!
Eén groot gebed
tot de Vader:
‘Met U
door U
in U
hou ik het vol
kom ik erdoor
zal ik er zijn
met allen die lijden.
Ik zal ze kracht geven.’
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De Wingerd – Gevelkruis (10)
De Bongerd 4, Doetinchem

Dit kruis bevindt zich aan de voorgevel van kerkelijk centrum ‘De Wingerd’
in Doetinchem - wijk de Huet.
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Open en gebroken
is het kruis
op de grote zwarte muur.
Als een teken van hoop,
een wegwijzer
naar voorbij alles
wat donker en duister
beklemmend
en beangstigend is
in de wereld.
Voorbij aan de dood.
Vanzelf zien je ogen
een cirkel
in de open plek
tussen de balken,
in wat gebroken is.
Een cirkel:
open graf
op de Paasmorgen.
Kijk maar verder
voorbij de zwarte muur...
voorbij alle gebrokenheid...
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