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Inleidend woord

Jubileum

Aan het vieren van een jubileum zitten verschillende aspecten. Soms overheerst de
gedachtenis aan een bepaalde gebeurtenis, bijvoorbeeld 70 jaar geleden D-Day, de
invasie van de geallieerden in Normandië. En soms gaat het om de periode dat een
bepaalde toestand bestaat, bijvoorbeeld 40 jaar huwelijk. Het onderscheid is
natuurlijk niet absoluut. In het eerste geval gedenk je de gebeurtenis die de aanzet
vormde voor een nieuwe toestand (het einde van de Tweede Wereldoorlog) en de
viering van het tweede kan niet zonder de gebeurtenis die eraan ten grondslag ligt
(het trouwen zelf).
Deze maand vieren we 125 jaar Unie van Utrecht. Wat vieren we dan precies? Een
gebeurtenis uit 1889? Een periode van 125 jaar van verbondenheid met andere
katholieke kerken?
In september van het jaar 1889 stelde een aantal bisschoppen uit Nederland,
Duitsland en Zwitserland een verklaring op die ten grondslag ligt aan de Unie van
Utrecht. Daarin definiëren zij wat in hun ogen waarlijk katholiek is, de centrale
positie van de eucharistie in het leven van de kerk en de oriëntatie op de oude
ongedeelde kerk. Bovendien wijzen zij de dogma’s die niet in overeenstemming zijn
met de Schrift en met de oude kerk af, alsmede alle machtsaanspraken en
misstanden van de R.K. kerk. Een belangrijke positiebepaling, die ook bepalend is

geworden voor de verdere identiteitsontwikkeling van de Oud-Katholieke Kerk(en).
Voor de Duitse en Zwitserse katholieken was het een nieuw begin, los van Rome.
De Nederlandse katholieke kerk van de oud-bisschoppelijke cleresie ging die weg al
wat langer. Voor haar was het geen begin van een weg los van Rome. Die was al in
1723 geplaveid. Toch is de gebeurtenis van 1889 ook voor de Nederlandse
Oud_Katholieken van groot belang. De verbondenheid met andere zelfstandige
katholieke kerken haalde de nederlandse kerk uit haar isolement en haar
toenemend kwijnend bestaan in de 19e eeuw waarin de hoop of verwachting van
een herstel van de communio met Rome definitief de bodem was ingeslagen. Met
name door de instelling van een parallelle bisschoppelijke hiërarchie.
Het verbond met andere buitenlandse katholieke kerken gaf de Nederlandse kerk
van de cleresie een nieuwe impuls en een nieuw zelfbewustzijn. Het herstelde haar
eveneens, en ook dat is van waarlijk katholieke betekenis, in een gemeenschap van
kerken. Kerk ben je immers lokaal en in wereldwijde gemeenschap.
Na het tot stand komen van de Unie begon haar geschiedenis van wel en wee, van
toenadering en verwijdering, van toetreding van nieuwe leden waarvan we er
gaandeweg ook weer uit de communio verloren. Enfin, niets menselijks is ook de
kerken van de Unie van Utrecht vreemd. Maar telkens opnieuw werd de verbinding
gezocht met andere katholieke kerken. En zoeken kerken verbinding met de Unie.
De beweging van katholiciteit gaat door tot op de dag van vandaag. We zoeken de
katholiciteit van kerken te herkennen en te erkennen. Indachtig de aversie van de
bisschoppen in de tekst van de Verklaring tegen alle machtsaanspraken, claimen de
kerken van de Unie niet de waarheid te bezitten. Zij willen zich vanuit een
authentieke katholiciteit verbinden met anderen als teken van groeiende eenheid,
tot heil van de wereld.
Er valt dus nogal wat te vieren deze maand. Niet als een eindpunt dat bereikt is,
maar als een dankbaar omzien en vetrouwvol en energiek vooruit kijken. Sta op en
ga!
Rector Ward Cortvriendt
Kerkdiensten Lebuïnuskapel Dorpsmatenstraat 40 Hengelo

Elke 1e zondag van de maand houdt de Evang.Lutherse Kerk kerkdienst
in de Lebuïnuskapel : zondag 7 september met ds. A. Fuhrmann

Kerkdienst zondag 14 september 10.30 u:
Eucharistieviering Verheffing H. Kruis (A-jaar)
Voorganger
Lezingen
Misdienaar
Kosters
Collectes

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

Kerkdienst zondag 28 september 10.30 u:
Eucharistieviering Zondag na Pinksteren 21 (A-jaar)
Voorganger
Lezingen
Misdienaar
Koster
Collectes

:
:
:
:
:

pastoor Ward Cortvriendt
1e Herman Ueffing 2e Marjolein Driesen
Noëlle de Reus
Marjolein en Frits Driesen
1e OKK-Ned + Statie 2e Statie Twente

24 september : bijeenkomst in de Lebuïnuskapel met maaltijd en gesprek
Als gezamenlijk initiatief van de Evangelisch Lutherse Gemeente en de Oud
Katholieke Statie Twente en Ommelanden is er op woensdag 24 september weer
een ontmoeting waar ieder van harte bij is uitgenodigd.
We beginnen met een eenvoudige maaltijd en ontmoeting (inloop van 17.30) om
18.00 uur. Daarna spreken we met elkaar over een onderwerp van
gemeenschappelijk belang waarna afsluiten met gezamenlijk gebed.
Aangezien het op 24 september precies 125 jaar geleden is dat een aantal
bisschoppen uit Nederland, Duitsland en Zwitserland elkaar vonden in een
Verklaring die de grondslag is van de kerkelijke Unie van Utrecht. Deze bevestigt de
zelfstandigheid van nationale katholieke kerken ten opzichte van Rome en oriënteert
zich op de oude ongedeelde kerk. Een aantal uitspraken in de Verklaring is van
actuele betekenis. Hierover zal ons gesprek gaan. Wees van harte welkom.
Opgave: t/m 21 sept. bij André Zandbelt, ds. Louisa Vos, rector Ward Cortvriendt.

Leringdag - Jongeren in Utrecht
Op dinsdag 29 juli 2014 was het weer zover! We gingen weer op excursie naar Utrecht. Na een
treinreis van 1,5 uur kwamen wij Noëlle, Daan en Wouter aan op Utrecht CS. We verzamelden in
de hal met pastoor Ward en liepen vanuit hier naar de Douwe Egberts winkel en praatten daar
onder het genot van een kop koffie, thee of chocomel door wat we deze dag gingen doen.
Daarna liepen we naar het Domplein bij de Domkerk en Domtoren
en meldden ons daar aan. We gingen ondergronds (Dom under een ondergrondse ontdekking) en na een kleine onderbreking door
het testen van het brandalarm, werd ons verteld door middel van
een film en posters met de verschillende aardlagen, dat met H.
Willibrordus na de Romeinen het belijden van het christelijk geloof
daar startte.
Na deze informatie konden we kijken naar spullen die gevonden waren bij de opgraving onder het
Domplein, zoals een puntenslijper van een eerdere opgraving en scherven van potten en pannen.
We gingen via een grote stalen trap naar beneden onder het Domplein en konden we door middel
van een grote bouwlamp met een sensor eronder op onderzoek gaan en ervaren hoe de
funderingen en graven van mensen zien.
Hierna gingen we naar de Neude bij het oude postkantoor op één van de vele terrasjes zitten en
genoten hier van een heerlijke lunch.
Vervolgens liepen we na dit korte intermezzo naar het Museum Catharijneconvent, waar we al
eens eerder waren geweest, voor het bekijken van de nieuwe tentoonstelling:
“Thuis in de Bijbel” waar verschillende schilderijen waren met Bijbelse
taferelen, -personen en -mythes, die uitgebeeld waren in grote en kleine
schilderijen.
Na nog even wat gedronken te hebben naast de Domtoren zijn we weer naar
het station getogen en na een leerzaam dagje met de trein weer voldaan
naar huis gereisd.

Wouter.

Mini-colofon
Kerkgelegenheid : St.Lebuïnus Kapel Dorpsmatenstraat 40 7551 BP Hengelo
Statie en bestuur : Rector E. Cortvriendt
Secretaris mw E. Wisselo
Maandbrief

: Redacteur dhr A. Zandbelt

 06 83986760
E-Mail : info@wardcortvriendt.eu
 06 53218194
E-mail: liesbethwisselo@tomaatnet.nl
 0546 – 815313
E-mail:
a.zandbelt@planet.nl

Bestuur Statie Twente en Ommelanden

Pastor E. Cortvriendt, rector
Schaapskamp 8 3449 PS Hierden
E-Mail : info@wardcortvriendt.eu

mw. E. Wisselo, secretaris

 06 83986760

Schreursweg 78, 7531 AM Enschede,
E-mail: liesbethwisselo@tomaatnet.nl

 06 53218194

Dhr. W. de Rijk, penningmeester

 074 278 09 90

E-mail:

W.de.Rijk2@kpnplanet.nl

Bankrek. : IBAN rek NL77RABO 0179 162713 OKK Nederland t.n.v Statie Twente, Hengelo
Website

: www.twente.okkn.nl

Redactieadres Maandbrief

Dhr. A. Zandbelt

Kolkstraat 22, 7607 JN Almelo
E-mail:
a.zandbelt@planet.nl

 0546 – 815313

