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Inleidend woord :

Van verlangen tot verwelkoming

In de gang van het kerkelijk jaar scheppen we telkens weer in woord en
gebaar een omgeving waarin we God’s betrokkenheid uitdrukkelijk aan
den lijve kunnen ervaren. De dagdagelijkse duur van zijn trouw wordt
geaccentueerd met bijzondere tijden en grote feesten. Daarmee krijgt
God’s liefde reliëf met betrekking tot de betekenis ervan voor ons leven.
We structureren het jaar met zijn gaven. Met de zondagen, met het teken
van leven over de dood heen, met de gave van zijn Geest, met de
menswording. Door samen te komen en gezamenlijk te luisteren, te
bidden, te zingen en te vieren scheppen we het “wij” dat aangesproken
wordt in het “heden is jullie een redder geboren”.
Met de voorbereiding op het feest van de menswording begint een nieuw
kerkelijk jaar. We starten met de lezingencyclus voor het B-jaar op de
zondagen en met jaar 1 voor de weekdagen. De verwachting van de
menswording wordt mede gedragen door psalm 25. De eerste zondag
van de advent begint ermee: “tot U, Heer, hef ik hoog heel mijn wezen”
(introitus Gb 374, Kb blz. 17). Iets krachtiger staat het in het kerkboek

op blz. 706: “tot U, Heer, hef ik heel mijn wezen”. In Gb 220 is het
vertaald als: “naar U gaat mijn verlangen, Heer”. Daarmee geeft het
geheel ook aan wat verlangen met ons doet. Verlangen rekt ons op,
strekt ons uit naar wat ons verlangen wekt en naar degene op wie ons
verlangen zich richt. Heftig verlangen brengt ons als het ware buiten
onszelf. Verliefdheid doet dat met ons.
In dit geval strek “ik” mijn wezen uit naar God. “Ik” raak buiten mij van
verlangen. De bron van de vervulling van mijn verlangen ligt immers niet
in mij, maar in God. Ik heb God nodig om mij aan mijzelf terug te geven.
Hij is in staat om mij te redden van wat me van mijzelf vervreemdt. Door
Hem word ik mens.
En dat is de beweging de psalmist in psalm 25 maakt. Hij is niet de mens
die hij verlangt te zijn. Hij is arm en ellendig en alleen. Hij wordt belaagd
en bespot. Hij voelt zich zondig en met schuld beladen. Aan alle kanten
voelt hij zich ingesloten, zowel geestelijk als sociaal. Door de tralies van
die gevangenis schiet zijn verlangen naar God in een smeekbede om
uitredding. “U bent de God die mij redt”. Het is God die hem kan
bevrijden van wat hij niet is om te worden wie hij is. Hij treedt
verlangend buiten zich om te vinden dat hij zichzelf wordt in Hem. In
Hem wordt hij weer mens. Zodra hij de sublieme Vreemde in zijn leven
verwelkomt, wordt hij weer zichzelf.
Velen zullen delen van die gevoelens herkennen. Perioden waarin we ons
niet thuis voelen in ons leven. Alsof we een leven leiden dat niet van ons
is, maar waarin we geleefd worden. Waardoor we langzaam van onszelf
vervreemden. We kennen wellicht situaties waarin het lijkt alsof het leven
zich tegen ons keert, alsof we tegen de modderstroom in moeten
zwemmen. Sommigen hebben meer structureel het gevoel niet aan
zichzelf te raken, niet aan hun leven toe te komen. Voor hen klinkt deze
roep om bevrijding. En voor allen die in meerdere of mindere mate
gevangen zitten in wat zij niet (willen) zijn. Voor ieder die verlangt mens

te worden in de volle en vrije betekenis van het woord.
De advent is juist een periode waarin we ons bezinnen op de betekenis
van mens-zijn en mens worden. Wat betekent het dat God is mens
geworden? Wat zegt dat over ons bestaan? Over onze wereld? We
mogen onszelf ontdekken als woonplaats van God. We denken na over de
humanisering van onze wereld. Over de menselijke maat van onze
structuren en de menselijkheid van onze systemen. Over zorg, menselijke
nabijheid, maatschappelijke uitsluiting, armoede en de verwelkoming van
de vreemdeling. Over alles wat onze wereld een menselijk gezicht geeft.
Want iedere mens verlangt intens naar geluk, ontplooiing, betekenisvolle
relaties, vrede en vrijheid.
Dit verlangen klinkt in “tot U, Heer, hef ik heel mijn wezen”, de roep
wordt sterker in het “Kom, o kom, Emmanuel (God wees met ons)” en
vindt rust in het “Nu sijt wellecome”. Het verlangen dat ons uit onszelf
wegvoerde, komt als vervulling terug in ons hart. Het verlangen naar de
God die ons tot mens maakt, komt tot rust in het binnenlaten van Hem
die in ons mens wordt.
pastoor Ward Cortvriendt
Kerkdiensten Lebuïnuskapel Dorpsmatenstraat 40 Hengelo

Elke 1e zondag van de maand houdt de Evang.Lutherse Kerk kerkdienst
in de Lebuïnuskapel : zondag 7 december met ds. Louisa Vos
Kerkdienst zondag 14 december 10.30 u :
Eucharistieviering Derde Zondag Advent (B-jaar)
Voorganger
Lezingen
Misdienaar
Kosters
Collectes

: pastoor Ward Cortvriendt
: 1e Liesbeth Wisselo 2e Herman Ueffing
: Bertil de Reus
: Liesbeth Wisselo en Bertil de Reus
: 1e OKK-Ned + Statie 2e Diaconaal Werk

Kerkdienst woensdag 25 december 10.30 u :
Eucharistieviering Hoogfeest van Kerstmis (B-jaar)
Voorganger
Lezingen
Misdienaar
Kosters
Collectes

: pastoor Ward Cortvriendt
: 1e Wim de Rijk 2e Frits Driesen
: Noëlle de Reus
: Frits en Marjolein Driesen
: 1e OKK-Ned + Statie 2e Statie Twente

De reguliere kerkdienst van de 4e zondag vervalt….voor…
Kerkdienst woensdag 31 december 18.00 u :
Vesperdienst Oudejaaravond/Nieuwjaar (B-jaar)
Voorganger
Lezingen
Misdienaar
Koster
Collecte

:
:
:
:
:

pastoor Ward Cortvriendt
1e Marjolein Driesen 2e André Zandbelt
Daan de Rijk
André Zandbelt
Statie Twente

Vieren
Zondag 30 november begint, zoals ik ook al in de inleiding schreef, de
advent. De tijd van verlangen en verwachten. Uitzien naar de
menswording, in feite onze eigen geboorte in religieuze zin. De zondagen
van de advent benoemen dat uitzien. De introitus van deze zondagen
maken de beweging vanaf een hooggestemd verlangen, via de
bemoediging van een belofte en de vreugde over de liefdevolle trouw van
God, naar de nabijheid van de Heer die als vruchtbare regen neerdaalt op
de dorre grond van ons bestaan. Met Kerstdag klinkt dan de dankbare
jubel “een kind is ons geboren. Bezingt de Heer met een nieuw gezang,
want wonderen heeft Hij gedaan”.
Dit komen van de Heer in onze wereld is wat we telkens in de eucharistie
vieren, maar heel uitdrukkelijk verwachten in de advent. Advent slaat
zowel op het komen van de Heer, als op de periode waarin we wachten

op dat wat op ons toekomt (beter op degene die naar ons toekomt).
Hetgeen niet wil zeggen dat de komst van de Heer ons ook zomaar
toekomt. We kunnen er geen recht op doen gelden, het is een gave. In
die zin is het een gebeurtenis die niet afhankelijk is van ons handelen,
maar een genadegave van God zelf. God zelf is onze toekomst die op ons
toekomt in de menswording van Christus.
Het woord “toekomst” is dus in onze taal afgeleid van dit adventus (van
het latijnse advenire). Het is er de vertaling van, net zoals in het Duitse
Zukunft. Ook het Frans kent het als l’avenir. Maar er is ook nog een
andere benadering van toekomst. Kijk maar eens naar het Engelse woord
ervoor: future. Dat komt van het eveneens latijnse futurus: wat zijn zal.
Wat zijn zal is een vervoeging van wat is. Met andere woorden, de
toekomst is niet alleen iets wat op ons toekomt vanuit het duister van
een nog niet gebeurd zijn, een soort avontuur, het is ook iets wat nu al
vorm krijgt.
Wat zijn zal, onze toekomst, heeft te maken met wat we nu zijn. Met
andere woorden het initiatief van God en het handelen van mensen
sluiten op elkaar aan, zonder dat de een kan gaan staan in de
verantwoordelijkheid van de ander. God biedt zich aan in Christus. Aan
ons de vraag hoe wij dit geschenk aannemen en wat we ermee doen.
In de advent kijken we naar onze toekomst en bezinnen ons op de
manier waarop we in die toekomst staan. Het is een toekomst die nu
begint. Het heden van God. Het heden van “heden is u een kind (dat is:
een nieuw begin van leven) geboren”. Het heden van de eucharistie.
Heden telkens weer.
rector Ward Cortvriendt
Gedachten en gebeden Advent en Kerst
Opnieuw hebben de beide bisschoppen een gebedenboekje voorbereid
voor thuis en aan tafel in gezinnen gedurende de Advent en Kersttijd.
Het handzame en inspirerende boekje heet: Vredevorst. Synodalen
namen het in veelvoud onder de arm mee om in hun parochiekerk op de
leestafel te leggen voor de kerkgangers. Het kost 2 euro en bevat vele
gedachten en inspirerende gebeden ter bezinning in de komende dagen.

Op de leestafel treft men ook de Missie & Diaconaatskalender die voor
8 euro aan de muur kan. Alles ook te bestellen op: www.okkn.nl
Hoofdpunten Synode Oud-Katholieke Kerk van 22 november j.l.
Vanuit Twente nam als synodaal André Zandbelt deel. Hij zet de
hoofdpunten kort hier bij elkaar :
o

Het pastoraal-inhoudelijke én het financiële beleidsverslag van het
Collegiaal Bestuur kregen vlot de instemming van de Synode: dit
ondanks de tegenvallende inkomsten (te ruim begroot) en forse
uitgaven voor het congres rond 125 jaar OKK.

o

de begroting 2015 vergt de meeste aandacht, omdat thesaurier
Herman Toorman pleit voor de omschakeling naar een opzet
van sluitende begroting (ook door synodalen eerder bepleit) maar de
keuze aan de Synode laat. Sommigen zouden voorlopig alleen de
vermogensaanwas willen belasten. Uiteindelijk wordt met een
minieme meerderheid besloten, om ook aan een verhoging van de
heffing ‘bijdrage pastoor’ te denken en daarmee aan de bepleite
sluitende begroting. Daarmee moet een einde komen aan de situatie
waarin structureel 40% dekking vanuit fondsen moet komen.
Flexibiliteit in het overgangsjaar is geboden omdat diverse parochies
hun locale begroting voor 2015 al rond hebben. Bovendien is er
immers door Synode en CB voor gekozen vorig jaar, om pastoraal
beleid effectief in samenhang met de begroting te plannen.

o

in elke parochie of statie waar nog geen kascontrolecommissie
functioneert, zal voortaan zo’n commissie dienen te zijn.

o

dringend is het verzoek om capabele kandidaten te zoeken voor
de vacatures in de Commissie Financien en Materieel (!)

o

de synode kreeg vanuit de Commissie Structuur OKK-Ned alvast te
horen dat in 2015 een voorstel zal voorliggen om ruimere

bevoegdheden toe te kennen aan de Synode en aan bevoegde
gremia dan die nu gelden: adviesrecht en budgetrecht.
o

vacatures en verkiezingen : Inge van Maaren, juist teruggetreden
uit de redactie van de Oud-Katholiek, bleek beschikbaar én werd
verkozen als lid van het Presidium van de Synode. Pastoor Paul
Brommet gaat deel uitmaken van de Begrotingscommissie. En er
werd hartelijk afscheid genomen van mw Corine Brouwer als lid
van het Collegiaal Bestuur. Nog vóór 15 december zullen de
synodalen per mail hun stem uit kunnen brengen op de kandidaat
die haar zal opvolgen in het CB.

o

na Eucharistie en aansluitende lunch was de middag beschikbaar om
samen met de leden van de jongerensynode bouwstukken aan te
leveren voor het Pastoraal Beleidsplan 2015. Per regio werden
eerst de resultaten gemeld zoals die vanuit parochies werden
aangeleverd in afgelopen maand. Die werden steeds besproken
aan diverse tafeltjes en levendig becommentarieerd, waarna ook
deze uitkomsten plenair werden gemeld en centraal geregistreerd.
Eind april zal en brede groep alles wegen en een concept uitwerken
dat ter bespreking voorgelegd zal worden aan de beide clusters.

Diakonie

André Zandbelt, synodaal

Vanuit de landelijke kerk wordt het zeer gestimuleerd dat elke OK
geloofsgemeenschap werkt aan haar diaconaal profiel. Diaconie is niet
iets dat je erbij doet. Het is een integraal deel van het wezen van een
geloofsgemeenschap. De zending in de wereld vloeit voort uit wie zij is.
Voor een grotere parochie die meer ingebed is in een gemeente is dat
wat gemakkelijker dan voor een kleine gemeenschap waarvan de leden
een grotere spreiding over de regio hebben.
Toch wil de statie Twente en Ommelanden zich ook diaconaal profileren
naar de mate van de mogelijkheden die we hebben. We hebben hierover
gesproken tijdens de gemeentevergadering van 9 november aan de hand

van een voorstel van André Zandbelt.
We hebben gekozen voor een project dichtbij én een project voor
kinderen verder van ons vandaan. We verbinden ons voor de komende
drie jaar aan een project van Unicef Hero for zero ten bate van kinderen
die het slachtoffer zijn van de situatie in Syrië. Dit ook omdat we al
contact hebben met de Syrische christenen in Twente.
Verder vragen we van onze leden structureel aandacht voor het werk van
de voedselbank in Hengelo én de kledingbank van gemeenschap De
Wonne in Enschede. Aan het eind van het kerkelijk jaar, wanneer het
gaat om het komen van het rijk Gods, zullen we hiervoor gezamenlijk
inzamelen. We hopen dat we hiermee een steentje kunnen bijdragen aan
een rechtvaardiger en vreedzamer wereld.

rector Ward Cortvriendt

Unie van Utrecht
De speciale collecte voor de Unie van Utrecht heeft 33,50 euro
opgebracht, en de penningmeester laat u daarvoor dank zeggen.
Mini-colofon
Kerkgelegenheid : St. Lebuïnus Kapel Dorpsmatenstraat 40 7551 BP Hengelo
Statie en bestuur : Rector E. Cortvriendt

 06 83986760
E-Mailinfo@wardcortvriendt.eu

Secretaris mw E. Wisselo
 06 53218194
E-mail: liesbethwisselo@tomaatnet.nl
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