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Inleidend woord :

Samen

Het Nederlands kent nogal wat spreekwoorden die met het begrip
“samen” te maken hebben. Ik noem er een paar en u kunt het
ongetwijfeld aanvullen met vele andere uitdrukkingen. “Samen sta je
sterk”, “eendracht maakt macht”, “twee weten, of kunnen, meer dan
één”. Al deze uitdrukkingen gaan ervan uit dat je in je eentje beperkte
mogelijkheden hebt maar door samen te werken meer kunt betekenen en
meer tot stand kunt brengen. En misschien ook wel creatiever en
productiever bent.
Bovendien zijn we als mens tot “samen” geschapen. Je wordt maar mens
door en mét medemensen. Je ontwikkelt je identiteit in de communicatie
en het contact met anderen. Misschien geldt dat ook juist voor je
kerkelijke en religieuze identiteit.
Zoals u weet houdt sinds enige tijd de Evangelisch Lutherse Gemeente in
de Lebuïnuskapel op de eerste zondag van de maand een viering. Toen
we daarmee startten, hebben we meteen al gezegd dat het goed zou zijn
om niet alleen een plek te delen, maar ook nog wel iets meer.
Ik ben blij dat de Lebuïnuskapel nu meer gebruikt wordt en er daardoor
ook wat meer loop naar deze plek komt. Maar ik zou graag zien dat onze
kerkplek uitgroeit tot een plaats van vieren, leren en ontmoeten, zodat

mensen niet alleen om te vieren onze kapel weten te vinden, maar ook
om iets te leren en tochtgenoten te ontmoeten. We willen daar in een
samenwerkingsvorm van de ELG en de OKK van Twente e.o. gestalte aan
geven. We hebben daarvoor een vorm gekozen die aan die drievoudige
insteek tegemoet komt, waarbij het accent ligt op ontmoeten en leren,
terwijl bij de zondagsliturgie het accent uiteraard op vieren ligt.
Elke bijeenkomst zal beginnen met een eenvoudige maaltijd van soep en
broodjes waarbij de deelnemers elkaar kunnen ontmoeten. Maaltijd
houden heeft voor ons altijd een bijbels geladen betekenis. Daarna
hebben we een leergedeelte van uiteenlopende inhoud en we sluiten af
met een kort avondgebed (completen). We beginnen om 18.00 uur en
sluiten af om 20.30 uur. We hebben al een aantal data vastgelegd, en
woensdag 12 maart a.s zal de eerste bijeenkomst zijn. Dan wordt het
inhoudelijk deel verzorgd door mij, Ward Cortvriendt.
Deelname even aanmelden , tot zondag 9 maart
bij André Zandbelt of Ward Cortvriendt (zie colofon) ,
en – voor leden van de ELG - bij ds. Louisa Vos.
De volgende data zijn: 14 mei 2014, inhoudelijk deel wordt dan verzorgd
door ds. Louisa Vos. Dan 24 september 2014, 12 november 2014, 11
februari 2015, 15 april 2015. Bent u belangstellend, dan kunt u de data
alvast noteren in de agenda.
Bovendien zullen we rond de Vredesweek in september 2014 een
gezamenlijke viering houden, waarbij de Oud-Katholieke Kerk Twente e.o
gastvrouw is. Bij de Bidweek voor de eenheid van de kerken in januari
2015 zal de Evangelisch Lutherse Gemeente gastvrouw zijn. Over deze
laatste gezamenlijke initiatieven wordt t.z.t. nog wel mededeling gedaan.
Mede door deze gezamenlijke activiteiten en vieringen willen we als ELG
en OKK Twente e.o. ervan getuigen dat we samen Kerk van Christus
willen zijn als een teken van eenheid voor de wereld. Ik hoop van harte
dat u het een aantrekkelijke gedachte vindt en er aan wilt meedoen.

pastoor Ward Cortvriendt

Kerkdienst zondag 9 maart 10.30 u Lebuïnuskapel Hengelo
Eucharistieviering 1e zondag Veertigdagentijd ( A-jaar )
Voorganger
Lezingen
Misdienaars
Koster
Collectes

:
:
:
:
:

pastoor Ward Cortvriendt
1e Wim de Rijk 2e André Zandbelt
Bertil de Reus
André Zandbelt
1e OKK-Ned + Statie 2e Vastenactie

Kerkdienst zondag 23 maart 10.30 u Lebuïnuskapel Hengelo
Eucharistieviering 3e zondag Veertigdagentijd ( A-jaar )
Voorganger
Lezingen
Misdienaar
Kosters
Collectes

:
:
:
:
:

pastoor Ward Cortvriendt
1e Liesbeth Wisselo 2e Frits Driesen
Noëlle de Reus
Bertil de Reus en Liesbeth Wisselo
1e OKK-Ned + Statie 2e Statie Twente

Elke 1e zondag van de maand houdt de Evang.Lutherse Kerk kerkdienst in
de Lebuïnuskapel : zondag 9 maart 10.30 u met ds Louisa Vos
Veertigdagentijd 2014
Op woensdag 5 maart (Aswoensdag) begint de tijd van veertig dagen ter
voorbereiding op het Hoogfeest van de Opstanding van onze Heer Jezus Christus.
Het feest waarop we vieren dat onze toekomst geborgen is in Gods liefde en dat
zelfs de duisternis van de dood is opgenomen in zijn Licht. In de viering van
zondag 9 maart zullen we uitdrukkelijk stil staan bij deze tijd van bezinning en
zelfbeschouwing. De kerk reikt ons extra hulpmiddelen aan. Ik maak u erop attent
dat ook dit jaar weer een vastenboekje is uitgegeven dat via de Statie of de
landelijke kerk te verkrijgen is. De titel is: 40 dagen in 2014 met voor elke dag een
tekst en een gebed om zelf te lezen en eventueel thuis te bespreken na de maaltijd
(zoals mijn vrouw en ik altijd doen). Maar kijk ook een op de site van de landelijke
kerk bij Vorming en Toerusting naar de tekst over de Veertigdagentijd die daar
wordt aangeboden.Ik wens ieder een goede opgang naar Pasen en dat de
voorbereidingstijd mag bijdragen aan onze groei als mens en medemens.

pastoor Ward Cortvriendt

Wat nog te gebeuren staat
o
o

woensdag 12 maart 18.00 u : OKK + ELG ontmoeting (zie boven)
donderdag 13 maart 16.30 u Kerkcentrum Moeder Teresa

Plaats

: kerkcentrum

Thema

: kinderarmoede

Datum

: donderdag

Inleider

: nationaal

Zaalgesprek

: o.l.v.

Colofon:

Moeder Teresa Meijerweg 10 Hengelo|
in de participatiemaatschappij

13 maart : 16.30 t/m 18.00 uur

Kinderombudsman Marc Dullaert

Han Eulderink, Voedselbank Midden Twente
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