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Inleidend woord

Voleinding

De maand november staat in de beleving van mensen in het teken van
de eindigheid. In de loop van de maand vallen bladeren en dode takken
af. Het wordt kaal en schraal. Op 2 november herdenken we onze doden.
Getuige de reclameborden heeft de burgerlijke samenleving de kerkelijke
gedachtenis ook overgenomen. Overal loop je tegen de tekst aan: “voor
wie steek jij een kaarsje aan?”
Tegen het eind van de herfstperiode zetten we ons uiteen met onze
sterfelijkheid. Toch lijkt er mij een groot verschil te bestaan tussen de
maatschappelijke viering en de kerkelijke gedachtenis van sterfelijkheid
en eindigheid.
Ik vind het altijd weer indrukwekkend hoe mensen bij een bijzonder
sterfgeval op een school, op straat of bij een meer rampzalige
gebeurtenis op de plek van het onheil bloemen leggen, knuffels brengen
en kaarsjes neerzetten. Het biedt een uitweg aan hun verdriet en schenkt
enige troost en houvast. Het is een manier om om te gaan met dat
waarvoor zij geen verklaring weten, wat zij eigenlijk geen plaats kunnen
geven. Je ziet het telkens weer bij gebeurtenissen die als onbegrijpelijk

en onrechtvaardig worden ervaren. Tegelijk is het ook een gebaar van
onmacht; er is namelijk geen antwoord. Maar bijna iedereen, gelovig of
niet, zoekt een manier om met de dood om te gaan. Om het op een of
andere wijze een plek te geven, zodat het niet alleen maar pijn doet.
Als gelovige mensen worden we met dezelfde verlegenheid tegenover de
dood geconfronteerd. Dezelfde boosheid, hetzelfde niet begrijpen. Maar
erdoorheen is er het perspectief van hoop, van de belofte. De dood is
niet een punt amen. Juist onze onmacht met betrekking tot de dood
roept een vraag op die de deur is waardoor de betekenis van Gods
belofte van trouw aan ons menselijke bestaan naar binnen kan komen.
Juist door geen genoegen te nemen met de onherroepelijkheid van de
dood zoeken we een antwoord in de onvoorwaardelijke liefde van God
voor ons. We vragen naar de betekenis ervan en stuiten op begrippen als
thuiskomen, geborgen zijn en een rusten in Gods licht. Mensenwoorden
om aan te duiden wat ons als een mysterie wordt geopenbaard. Geen
antwoorden, maar een troostend perspectief.
In gelovige zin kennen we geen einde, maar een voleinding, een tot
vervulling komen. Dit geldt niet alleen ons individuele menselijke bestaan,
maar de hele schepping. Wijzelf en de wereld hebben een toekomst, een
perspectief. Beter gezegd: de bedoeling van ons mens-zijn en van onze
wereld ligt niet in onszelf en niet in de wereld zelf, maar in Degene die
beide geschapen heeft, die aan beider oorsprong staat. De voleinding van
de wereld en van ons ligt in Hem. Dat is niet binnen onze meetbare tijd,
maar buiten ons bereik. Niet als toekomstbeeld, maar als bestemming.
Hoe precies? Dat weet ik niet, maar ik geloof het.

pastor Ward Cortvriendt

Kerkdiensten Lebuïnuskapel Dorpsmatenstraat 40 Hengelo

Elke 1e zondag van de maand houdt de Evang.Lutherse Kerk kerkdienst
in de Lebuïnuskapel : zondag 2 november met ds Frans Wiersma
Kerkdienst zondag 9 november 10.30 uur
Eucharistieviering H. Willibordus en H. Lebuïnus (A-jaar)
Voorganger
Lezingen
Misdienaar
Kosters
Collectes

:
:
:
:
:

pastoor Ward Cortvriendt
1e André Zandbelt 2e Marjolein Driesen
Noëlle de Reus
Marjolein Driesen en Frits Driesen
1e OKK-Ned + Statie 2e Unie van Utrecht

Kerkdienst zondag 23 november 10.30 uur
Eucharistieviering Laatste zondag na Pinksteren (A-jaar)
Voorganger
Lezingen
Misdienaar
Kosters
Collectes

:
:
:
:
:

pastoor Ward Cortvriendt
1e Wim de Rijk 2e Frits Driesen
Daan de Rijk
André Zandbelt
1e OKK-Ned + Statie 2e Statie Twente

De dagen van ons leven
Op 5 november vieren Laurens en Corrie de Reus-Woestenburg, wonend
te Losser, het heugelijke feit dat zij vijftig jaar getrouwd zijn. Vijftig jaar
in lief en leed, trouw aan elkaar. Zeker een reden tot vreugde, tot
dankbaarheid en tot feest. Ik wens hun, mede namens onze
geloofsgemeenschap, van harte geluk met dit gouden jubileum en alle
goeds voor de jaren die hun samen gegeven worden.

pastor Ward Cortvriendt

Gemeentevergadering 9 november
Zondag 9 november houdt de Statie aansluitend aan de viering ( en de
koffie ) de najaarsgemeentevergadering:
Agenda gemeente vergadering
9 november 2014
1. Opening
a. Notulen vorige vergadering
b. Ingekomen post
c. Agenda diensten komend half jaar
2. Van het Bestuur
a. Functie Penningmeester
3. Evaluatie (Landelijk) Beleid
a. Evaluatie
b. implementering daarvan in parochies en staties
3. Synode 22 november
a. Voorbereiding
4. Diaconaal Project
Thema en maaltijd OKK – ELG : woensdag 12 november 18.00 u
Opnieuw houdt de Statie samen met de Evang. Lutherse Gemeenschap
een gezamenlijke bijeenkomst rond broodmaaltijd, thema en gebed, en
wel op woensdag 12 november.
Het programma:
18.00 u : broodmaaltijd met soep
19.00 u : thema: kennismaking met de Catechismus van Luther
20.00 u : korte dienst van gebed tot besluit

Voor maaltijd en soep is het belangrijk dat u zich even aanmeldt : dat kan
tot en met zondag 9 november bij André Zandbelt (zie colofon)
Vieren
Dit jaar zijn we niet in de gelegenheid om Allerheiligen en Allerzielen te
vieren. Zoals u natuurlijk weet worden die op respectievelijk 1 en 2
november gevierd. Allerheiligen als hoogfeest, Allerzielen als gedachtenis.
Zij worden dicht bij elkaar en in verbondenheid gevierd, maar toch is er
een groot onderscheid. Zowel in rangorde op de liturgische kalender als
in de beleving.
Het is mijn ervaring dat de gedachtenis van de overledenen op Allerzielen
in de beleving van mensen een veel grotere en belangrijkere plaats
inneemt dan de viering van Allerheiligen. Onze doden dragen we bij ons,
heiligen staan verder af.
Bij de gave van de wet en de instelling van geboden wordt een bedoeling
meegegeven. Niet alleen om lang en gelukkig te leven, maar ook om
heilig te zijn zoals God zelf heilig is (“wees heilig, want ik, de Heer uw
God, ben heilig”). Heilig betekent niet zozeer verheven, maar doelt eerder
op de ongebroken intieme relatie tussen God en mens. Zo dat zij zich in
elkaar herkennen.
In de liturgie en de geloofsbeleving van het Christelijk Oosten zijn
heiligen, meer nog dan in het Westen, herkenningspunten van God,
beelddragers, ikonen. De meest volmaakte ikoon van God is
vanzelfsprekend Christus zelf. Maar ook alle gelovigen, het hele Godsvolk,
zijn geroepen ikoon van De Heilige te zijn.

De volgelingen van Jezus worden in de Schrift regelmatig als “de
heiligen” aangeduid. Daarom is het onderscheid in rangorde wellicht wat
kunstmatig. Diep in mijn hart denk ik dat alleen Christusfeesten
hoogfeesten zouden moeten zijn.
Niettemin voelen we ook wel aan dat er een onderscheid te maken is
tussen de grote geloofsgetuigen en onze overleden grootmoeder, hoe
braaf en gelovig zij ook geweest is. Een onderscheid overigens dat door
een veelheid van “heiligverklaringen” weer enigszins teniet wordt gedaan.
Op 1 en 2 november gedenken we allen die ons in geloof zijn
voorgegaan. De kerk is een kerk van levenden, ook al zijn zij gestorven.
Allemaal mensen die op hun eigen manier hebben geprobeerd
beelddrager van God te zijn en Christus na te volgen.
Tegen het eind van het kerkelijk jaar spreken de lezingen meer en meer
over de eindtijd, het komende rijk van God. Aan het begin van die laatste
maand vormt de gedachtenis van de geloofsgetuigen de opmaat
daarvoor. Zij vertegenwoordigen bij ons dit Rijk van God waarin wij allen
verzameld worden. We zingen (Gb 701): “Voor alle heilgen in de
heerlijkheid die U beleden in hun aardse strijd, zij uw naam lof, o Jezus,
te allen tijd” En in strofe 4: “Hun is de prijs…toch zijn wij één”. Maar ook
(Gb 700): “Voor de toegewijden, de stillen in den lande…danken wij U, o
Heer. Vaders, die ons leidden, moeders die ons droegen, niet alleen van
vroeger zijn ze, maar van nu, want ze zijn van U”
Lees de teksten van de liederen maar eens na.

pastor Ward Cortvriendt

Bericht van de Raad van Kerken Enschede
Facebookpagina
Volg onze Facebook-pagina op https://www.facebook.com/RvKEnschede .
De pagina is nog in ontwikkeling.
Doel van deze pagina: mededeling doen van onze werkzaamheden en het
publiceren van een activiteitenkalender.
In de lidkerken van de Raad vinden veel activiteiten plaats die interessant
zijn voor een breder (oecumenisch) publiek.
Die brengen we zo graag nader onder de aandacht.
Neem contact op met rvke.secr@xs4all.nl om activiteiten aan te melden.
We hebben mensen nodig!
Om alle ideeën en plannen die we hebben heeft de Raad (meer) mensen
nodig die hun schouders er onder willen zetten.
Nodig zijn: bestuurders, mensen met ervaring met het onderhouden van
websites (webmaster)
En verder is iedereen die de oecumene een warm hart toedraagt welkom
om mee te denken, te praten en te doen.
Belangrijk is dat denkers en doeners de verbinding kunnen leggen tussen
de raad en de eigen lidkerk.
U bent hartelijk uitgenodigd om kennis te komen maken op een
raadsvergadering:
11 november: Algemene Raadsvergadering Raad van Kerken Enschede
17 december: Algemene Raadsvergadering Raad van Kerken Enschede
in : Parochiecentrum St. Josephkerk, Nieuwe Schoolweg 2
aanvang: 19.30 uur.
Kijk voor meer informatie over de raad op
http://www.raadvankerkenenschede.nl/

Secretaris Raad van Kerken Enschede

Wat er verder te gebeuren staat
o
o
o

woensdag 12 november: broodmaaltijd van Oud-Katholieke en
Evangelisch-Lutherse gemeenteleden in Twente
in : Lebuïnuskapel Hengelo. Aanvang 18.00 uur
woensdag 19 november: Raad van Kerken Hengelo
in: Apostolische Kerk Dennenbosweg. Aanvang 19.30 uur
zaterdag 22 november : Synode van de Oud-Katholieke Kerk
Nederland (met tevens jongerensynode ):
in : De Akker te Hillversum . Vanaf 9.30 uur

Colofon
Kerkgelegenheid : St.Lebuïnus Kapel Dorpsmatenstraat 40 7551 BP Hengelo
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
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W.de.Rijk2@kpnplanet.nl
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