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Benoeming voor Statie Lebuïnus Twente & Ommelanden
De priester Ward Cortvriendt wordt per 1 oktober a.s. benoemd tot
pastoraal assistent voor de Statie Twente. Deze aanstelling is voor 1 jaar
en loopt af per 30 september 2013. Tijdens deze periode is de
aartsbisschop deservitor van de statie terwijl priester Cortvriendt wel de
volledige pastorale zorg op zich zal nemen. De priester is echter nog geen
lid van de geestelijkheid en heeft daarom niet de bevoegdheid om voor te
gaan in de eucharistie. Ward Cortvriendt, die tot 2010 lid was van de
abdijgemeenschap van Berne, zal in de loop van deze twaalf maanden
het seminarieprogramma dat hij volgt afronden. Daarna volgt normaliter
de opname in de geestelijkheid en de benoeming tot rector van de Statie.

Priester Ward Cortvriendt stelt zich voor

“Oorspronkelijk afkomstig uit Zeeland. Ik heb gestudeerd in Amsterdam
en daar ook jarenlang gewoond. Werkte als zelfstandig ondernemer op
het gebied van bedrijfsadvisering en training. Was lid van de Abdij van
Berne, laatstelijk als abt. Woon met mijn lieve vrouw Mieke in Hierden.
Een heel korte samenvatting van een bewogen en rijk bestaan, waarin de
bekommernis om mensen en de kwaliteit van het bestaan een rode draad
vormt.
Vooral de overgang van het klooster naar ons samenwonen was heftig.
Als gelovige mensen die we zijn, hebben we een hartelijk welkom
gevonden in de Oud-Katholieke kerk. We zijn lid van de parochie
Amersfoort. Ik werk als zelfstandig geestelijk begeleider en volg de
colleges aan het Oud-Katholiek seminarie. Dankbaar voor het vertrouwen
dat aartsbisschop Joris en het bestuur van de Statie Lebuïnus in me
stellen mag ik me als pastor verbinden met de statie Twente. Ik zie
ernaar uit.
We zullen elkaar in de komende tijd ongetwijfeld beter leren kennen. Wilt
u nadere informatie, dan kunt u ook eens kijken op LinkedIn en natuurlijk
op mijn site www.wardcortvriendt.eu
Hartelijke groet
Ward E.T.F.M. Cortvriendt

m. 0031 653780023
e. info@wardcortvriendt.eu
w. www.wardcortvriendt.eu

Kerkdienst zondag 9 september 10.30 u Dorpsmatenstraat 40
Eucharistieviering 15e zondag na Pinksteren (18 in de reeks)
Voorganger : pastoor B. Wallet
Lezingen : 1e Marjolein Driesen 2e Frits van Brussel
Misdienaars: Bertil de Reus en Daan de Rijk
Kosters
: André Zandbelt
Collectes
: 1e OKK-Ned en Statie 2e Zusterkerken van OKK-Ned
Kerkdienst zondag 23 september 10.30 u Dorpsmatenweg 40
Eucharistieviering 17e zondag na Pinksteren (20 in de reeks)
Voorganger : pastoor J. de Haan
Lezingen : 1e Peter de Reus 2e Wim de Rijk
Misdienaars : Wouter de Rijk en Noëlle de Reus
Kosters
: Liesbeth Wisselo en Bertil de Reus
Collectes
: 1e OKK-Ned en Statie 2e Statie Twente
Statie Twente nam afscheid van rector Klaas Jan Homan
Drie jaren lang toerde pastoor Homan vanuit Dordrecht naar Overijssel en
doorkruiste de ommelanden van Statie Twente. Nu was het tijd voor
welverdiende rust. Zondag 26 augustus nam Oud-KatholiekTwente
afscheid van pastoor Klaas Jan en zijn vrouw Rina. Uit naburig Münster
en Osnabrück, uit Arnhem en Groningen, en vanuit de Raad van Kerken
waren vertegenwoordigers aanwezig in de geheel gevulde kerkzaal, waar
ook familieleden present waren. In zijn preek herinnerde de pastoor aan
de 40 jaren die voorafgingen aan de ingebruikname van het eigen
kerkcentrum, nu bijna 2 jaar geleden. De mooie viering werd besloten
met een zegen die de pastoor uitsprak samen met zijn emerituscollega uit
Münster. Daarna was er ruim tijd voor een informeel afscheid bij koffie en
brood, met een glaasje en een versnapering, met een woordje, een lied
en diverse cadeautjes. Twente én pastoor Homan kijken terug op een
goede tijd.

Kijken met Andere Ogen
Voor editie 2013 van de Missie Zendings Kalender is gekozen voor drie
christelijke kunstenaars uit Bali: Sriwardani, Erland Sibuea and Nyoman
Darsane. Deze kunstenaars kijken vanuit hun christelijke geloof met
andere ogen naar hun samenleving en de religieuze gemeenschappen. Ze
laten ook ons naar ons geloof kijken met beelden uit hun cultuur en hun
tradities.
De kalender kost 8 euro en de opbrengst komt ten goede van het werk
Sint Paulus, missie en diaconaat buitenland. Meer informatie kunt u ook
vinden op www.missiesintpaulus.nl.
U kunt de missie kalender bestellen bij dhr. Peter de Reus van de Statie
Twente.
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