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Inleidend woord : Van mensen, die niet voorbij gaan.
Waarschijnlijk niet voor niets wordt al eeuwen aan het begin van de maand
november Allerheiligen en Allerzielen gevierd. De gevorderde herfst, het begin van
de winterperiode, het afsterven van het zichtbare leven zijn de natuurlijke aanzetten
om deze feesten in dit seizoen te plaatsen. Tegelijk geeft deze keuze aan hoe
dominant de Europese belevingswereld is in het leven van de katholieke kerken.
Immers, aan de andere kant van de evenaar viert men op dezelfde data deze
feesten in een heel andere natuurlijke omgeving. Een seizoen dat het tegendeel van
afsterven en inkeer uitdrukt. Het maakt uit of je de geboorte van Christus viert op
midwinter of in hoogzomer. En ook of je Allerzielen viert in een context van
overvloedige en uitbundige natuur of in een omgeving van afstervende natuur. Het
stelt andere eisen aan ons geloof.
We zien het zichtbare leven, de levenstekenen in de florale natuur verdwijnen.
Bloemen, bladeren, vruchten vallen af. Bomen, planten worden teruggeworpen op
hun naakte bestaan, keren in zichzelf, zij zwijgen. Zij zijn niet dood, maar we zien
niet langer dat zij leven.
Zo nemen we ook afscheid van elkaar wanneer de levenstekenen zijn geweken, wij
voorgoed tot zwijgen komen, ons leven niet meer tot uitdrukking kunnen brengen.
Toch zouden we niet zeggen dat de geliefden van wie we afscheid namen, niet

meer bestaan. Zij bestaan in de vruchten die zij hebben voortgebracht. Zij leven
voort in onze herinnering, in het stempel dat zij, geestelijk of fysiek, op ons leven
hebben gedrukt.
De mensen, zij zijn niet voorbij. Zij zijn misschien aan ons voorbij gegaan, maar zij
zijn niet verdwenen. En zeker zijn zij niet weg alsof zij nooit geweest zijn. In de
bestaanslaag van ons gelovig leven zijn zij onvergankelijk en levend als Gods liefde
zelf. Onze God is immers niet een God van doden, geen heerser over de
onderwereld, geen koning van het schimmenrijk, maar een God van levenden. Het
is juist Gods liefde die zo duidelijk de grens zichtbaar maakt van ons menselijk
kunnen. Diezelfde liefde die ons uitnodigt, verleidt, ons toe te vertrouwen aan wat
we niet zelf kunnen bewerken, of zelfs maar bevatten.
Allerheiligen en Allerzielen vieren is de uitdrukking van ons geloof in die
gemeenschap van levenden. Van ons vertrouwen in Gods trouw. Van onze
overtuiging dat ieder leven kostbaar en uniek is, en wel zo dat het door God gewild
is en door God gezegend is. En de zegening van God kan niet anders dan leven
betekenen, want zonder Hem is niemand zijn.
Ieder individueel leven staat onder het aspect van de eeuwigheid, want het is in
eeuwigheid geleefd. Er zal nooit een moment zijn dat dit leven niet is geleefd. Dat
geeft het een absolute betekenis. In het teken van Gods liefde ontvangt het een
absolute waarde.
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Kerkdienst zondag 10 november 10.30 u : Lebuïnuskapel Hengelo
Eucharistieviering zondag 27 na Pinksteren (jaar C)
Voorgangers
Lezingen
Misdienaars
Kosters
Collectes

: pastoor Joke Kolkman
pastoraal assistent Ward Cortvriendt
: 1e Wim de Rijk 2e André Zandbelt
: Wouter de Rijk en Noëlle de Reus
: Marjolein Driesen en Frits Driesen
: 1e Okk-Ned én Statie 2e Unie van Utrecht

Kerkdienst zondag 24 november 10.30 u : Lebuïnuskapel Hengelo
Eucharistieviering Laatste Zondag na Pinksteren (jaar C)
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Lezingen
Misdienaars
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:
:
:
:
:

pastoor Ward Cortvriendt
1e Liesbeth Wisselo 2e Frits Driesen
Daan de Rijk en Bertil de Reus
André Zandbelt
1e OKK-Ned én Statie 2e Statie Twente

Sint Maartensviering en incardinatie in het Aartsbisdom
Op 11 november vindt in het aartsbisdom Utrecht de Maartensviering plaats. De
heilige Martinus van Tours (+397) is patroon van Utrecht en op deze feestdag komt
de geestelijkheid van het bisdom, samen met hun partners, bijeen voor bezinning
en ontmoeting. Een soort toogdag van de geestelijkheid, zeg maar. Bisschop Joris is
voornemens mij tijdens de vespers van die dag te incardineren in het bisdom
Utrecht, dat wil zeggen als priester op te nemen in de geestelijkheid van het
bisdom. Een moment waar ik natuurlijk al enige tijd naar heb uitgezien en dat me
vervult met vreugde en dankbaarheid.
Enige vertegenwoordigers van de statie Twente en Ommelanden zullen aan de
vespers deelnemen en er getuige van zijn. Uw betrokkenheid in gebed zou mij zeer
steunen. Van mijn kant verheug ik mij er op de Oud-Katholieke Kerk van Nederland
als priester te kunnen dienen tot eer van God en heil van mensen.
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Synode 2013 : zaterdag 23 november Hilversum
Op 23 november vindt de landelijke synode van de OKKN plaats, zoals gebruikelijk
in Hilversum. De synode is de wijze waarop de hele kerk betrokken kan zijn bij het
bestuur van de kerk. Het is ook de plek waar over zaken van gemeenschappelijk
belang gesproken en gediscussieerd kan worden. Voor ieder lid van de kerk is het
van belang kennis te nemen van de onderwerpen die aan de orde komen en om de
vertegenwoordiger van de statie te steunen en uw opvattingen ter zake aan hem
kenbaar te maken, zodat hij ook werkelijk als vertegenwoordiger van de statie
aanwezig kan zijn op de synode.
Op de agenda staan in ieder geval de financiën en de financiële druk die ook de
kerk ervaart, de moeilijkheden bij de invulling van functies en taken, de toekomst
van het jongerenpastoraat en de jongerenpastor, het beheer en de financiering van

het gebouwenbestand en de personele invulling van het bisschoppelijk bureau.
Daarnaast komen ook nog de diaconie en solidariteit uitgebreid aan de orde. Verder
zullen ook nadere mededelingen worden gedaan met betrekking tot de
voorbereiding van het Oud- Katholiek Congres volgend jaar september, bij
gelegenheid van 125 jaar Unie van Utrecht. Het welslagen van het Congres zal ook
afhangen van ieders betrokkenheid in de voorbereiding en uitvoering. We zullen
daar later nog wel op terug komen.
Onze vertegenwoordiger bij de synode is, zoals u weet, André Zandbelt. U kunt uw
opmerkingen en suggesties bij hem deponeren.
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