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Inleidend woord :

Beweging van de geest

“De komende maand hebben we iets te vieren”.
Ik krijg wel eens uitnodigingen die zo beginnen. Daarna wordt duidelijk gemaakt
wat er dan te vieren valt en heel bescheiden staat aan de onderzijde in grijsraster
een envelopje of een IBAN-nummer van een goed doel. Er wordt feest gevierd, de
gaven worden ontvangen, foto’s gemaakt en drie weken later is het alsof het al
eeuwen geleden is. Als je na een maand vraagt hoe het was: “Ja, waswel dacht ik”.
Wat een verschil! Onze feesten zijn nooit een eind, altijd een begin. We vieren deze
maand Pinksteren. Bij uitstek een menselijk begin van een goddelijk initiatief. Een
feest van vertrouwen, herwonnen levenskracht*.
Zoals de mededeling van de Geest bij Maria aan het begin staat van de geboorte
van Jezus, zo staat de gave van de Geest bij de leerlingen aan de oorsprong van de
kerk. Met Pinksteren hebben de leerlingen zich verstaan als de voortzetting van
Christus’ zending voor de wereld. In hen moet de wereld Christus herkennen. In zijn
Geest zijn zij, na de verbijstering van zijn dood, herboren. Zij hebben zijn
afwezigheid leren ervaren als een komen in hun midden. Hun midden is de schoot
waarin Hij tot leven komt. Dat is een geweldige ontdekking. Heel iets anders dan
een gedenkend in herinnering levend houden. Door zijn Geest leeft Hij werkelijk in
hun midden. En door diezelfde Geest verstaan zij hun taak voor de wereld. Niet
alleen voor Israël, maar voor de hele bewoonde wereld (het Griekse woord daarvoor

is : oecumene). Dit universele karakter van Jezus’ heilsboodschap wordt
gesymboliseerd doordat ieder hen verstaat in zijn eigen taal. Tegelijk kan dit ook
gezien worden als een opening naar de inculturatie van de christelijke boodschap.
Niet dat iedereen moet geloven, nee, iedereen mag geloven. Christus is voor alle
mensen gekomen. Dat is het fundament van de katholiciteit van de kerk. Met
Pinksteren vieren we niet een historisch feit, maar de geboorte van onze eigen
geloofsgemeenschap waar we bij vieren en werken Christus in ons midden mogen
weten.
Is het dan niet mooi dat op de achtste dag van Pinksteren, op zondag 15 juni, onze
Lebuïnuskapel plechtig wordt ingezegend door onze bisschop, die dan tevens Noëlle
en Wouter het sacrament van het Vormsel toedient, waarmee zij het zegel van de
heilige Geest ontvangen? De consecratie van het altaar met chrisma en de
betekening van deze twee jonge mensen met chrisma verwijzen naar dezelfde
werkelijkheid. Christus die in ons midden komt door de kracht en de inspiratie van
zijn Geest. Zij verwijzen ten fundamente naar dezelfde sacramentele werkelijkheid.
De door de Geest betekende menselijke werkelijkheid is geroepen om op
sacramentele wijze Gods liefde zichtbaar te maken, tot heil van mensen en tot
verlossing van de wereld.Mogen we in die Geest de feesten van de komende maand
vieren.
* (wellicht zijn er enigen onder de lezers bij wie deze woorden iets oproepen, als
het zo is, vertel het me)

Pastoor Ward Cortvriendt
Kerkdiensten Lebuïnuskapel Hengelo

Elke 1e zondag van de maand houdt de Evang.Lutherse Kerk kerkdienst
in de Lebuïnuskapel : zondag 1 juni 10.30 u met ds Louisa Vos
Kerkdienst zondag 8 juni 10.30 u Lebuïnuskapel Hengelo
Eucharistieviering Hoogfeest van Pinksteren (A-jaar)
Voorganger
Lezingen
Misdienaar :
Koster(s)
Collectes

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

Kerkdienst zondag 15 juni 10.30 u Lebuïnuskapel Hengelo
Eucharistieviering met wijding Lebuïnuskapel en H. Vormsel
Voorgangers
Lezingen
Misdienaars
Koster(s)
Collectes

: Aartsbisschop mgr. Joris Vercammen
Pastoor Ward Cortvriendt en Pastoor B. Wallet
: 1e Herman Ueffing 2e Marjolein Driesen
: Daan de Rijk en Bertil de Reus
: Marjolein en Frits Driesen (+ André,Bertil,Liesbeth)
: 1e OKK-Ned + Statie 2e Statie Twente

Tijdens deze viering zullen Noëlle de Reus en Wouter de Rijk als besluit van hun
voorbereiding het H. Vormsel ontvangen.
Kerkdienst zondag 22 juni 10.30 u Lebuïnuskapel Hengelo
Eucharistieviering zondag 7 na Pinksteren (A-jaar)
Voorganger
Lezingen
Misdienaar :
Koster(s)
Collectes

: pastoor Ward Cortvriendt
: 1e André Zandbelt 2e Frits van Brussel
Noëlle de Reus
: André Zandbelt
: 1e OKK-Ned + Statie 2e Statie Twente

15 juni 2014 : kerk- en altaarwijding Lebuïnuskapel
Op zondag 15 juni zal in een extra eucharistieviering, waarin onze Aartsbisschop
mgr. Joris Vercammen zal voorgaan, de kerk- en altaarwijding van de Lebuïnuskapel
plaats vinden. Het is dan het feest van Drie-eenheid (zondag Trinitatis). Een mooie
gelegenheid, aangezien de gemeenschap die bestaat in God als Vader, Zoon en
Geest ook leidend is voor de gemeenschap van de kerk. De Geest is daarin
bijzonder aanwezig als de liefde waarmee wij de Zoon navolgen tot lof en eer van
de Vader. Juist daarom is het ook bijzonder dat bij die gelegenheid Noëlle de Reus
en Wouter de Rijk het sacrament van het Vormsel, zegel van de heilige Geest, zullen
ontvangen. Kerkwijding is immers op de eerste plaats de wijding door de Geest van
God om Kerk, gemeenschap van Christus, te kunnen zijn. Het gebouw en wat we
daarin vieren verwijst naar wat we zijn, de levende bouwstenen van de tempel in de
Geest. In de viering van de eucharistie drukken we uit wat we zijn, en worden het
ook, het door de Geest tot nieuw leven gewekte verrijzenislichaam van Christus.

Wie van buiten de Oud-Katholiek Statie Twente de viering wil bijwonen, wordt
verzocht dit per mail /telefoon te melden bij pastoor Cortvriendt of bij André
Zandbelt ( zie colofon)
Pastoor Ward Cortvriendt

Oud-Katholiek Erfgoed:

Van toen en straks…

Op zaterdagmiddag 14 juni zal van 13.30 tot 17.00 uur in het
Museum Catharijneconvent Utrecht een symposium worden georganiseerd bij
gelegenheid van het afscheid van Emile Verhey als Secretaris van het Collegiaal
Bestuur van de Oud-Katholieke Kerk.Hoofdsprekers zullen zijn Richard de Beer,
conservator oud-katholiek erfgoed van het museum, en Casper Staal, oudconservator van het Catharijneconvent die zal vertellen over de oud-katholieke
collectie van het museum. Titel van het symposium: Oud-Katholiek erfgoed van

toen en straks..
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