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Inleidend woord

Voltooiing

Er wordt nogal eens gesproken over een voltooid leven. Ik kom het tegen
in discussies over een actieve levensbeëindiging, maar ook bij een
overlijden op hoge leeftijd. Vaker wanneer er sprake is van een vorm van
menselijk ingrijpen. Zelden wanneer jongere mensen sterven. We hebben
kennelijk opvattingen over wat een voltooid leven is. We hebben vrede
met het overlijden van onze moeder op 93-jarige leeftijd, want “zij heeft
haar leven gehad”. Dat betekent niet dat we haar niet missen en haar
niet langer hadden willen behouden.
Wanneer mijn broer sterft, zou ik niet durven spreken van een voltooid
leven. Hij is immers te jong. Bovendien vind ik dat hij niet de gelegenheid
heeft gekregen om zijn leven te voltooien. Maar wie ben ik om daarover
te oordelen? En met welk recht? Is het niet mateloos arrogant om een
oordeel te vellen over de innerlijke kwaliteit van het leven van een ander?
Waar is in een dergelijk oordeel het respect voor het geheim van ieders
bestaan?
Wat betekent dus een voltooid leven? Het zegt hooguit dat de
nabestaanden, al of niet noodgedwongen, vrede hebben met het

levenseinde. Of dat de overledene zelf in de gelegenheid is geweest haar
of zijn leven af te sluiten.
In een van de gebeden van de liturgie voor de overledenen (kerkboek
blz. 594) staat: Berg al onze gedachten over de gestorvene en over
onszelf in de kennis van uw goede wil met hem/haar en ons”.
Een prachtige zin die zegt dat we alles wat we ook maar van de
overledene vinden of denken, toevertrouwen aan de goede wil van God.
Die goede wil van God is zijn verlangen naar het goede, zijn wil om het
goed te maken. Kortom zijn genade, zijn liefde voor ons, die aanvult wat
aan ons ontbreekt. Zoals liefde dat altijd doet.
Een voltooid bestaan is dus altijd voor ons, gelovige mensen, een door
Gods liefde voltooid bestaan. Wij kunnen ons leven niet voltooien. Wij
kunnen alleen proberen te leven in het bewustzijn en in het licht van
onze voltooiing. In het getuigenis van het geloof dat we onze voleinding
vinden in de Eeuwige, die aan de oorsprong staat van ons bestaan en ons
leven bergt in zijn liefde en zijn trouw. Zo is de dood geen einde. Dat is
het voor onze ogen wel, maar niet voor God. Dit is niet eenvoudig te
geloven, laat staan te doorgronden. Ons denken, ons voelen lopen
letterlijk dood op de dood. We kunnen er niet in doordringen. Behalve
dan met ons geloof. Ons geloof gaat tot in het graf en ziet de Opgestane.
Hij is het teken van hoop voor ons en van de trouw van Godswege. Het
teken dat ons bestaan radicaal bevestigd wordt, in al zijn aspecten, door
Gods liefde, zijn goede wil.
Dit geldt ook voor onze wereld. De laatste zondag van het kerkelijk jaar
heet de zondag van de voleinding. Daarmee vieren en gedenken we dat
onze wereld deel uitmaakt van een geschiedenis. Het is daarmee geen
toevallige opstapeling van gebeurtenissen. Onze wereld is, ook al hebben
we het maatschappelijk vooruitgangsgeloof achter ons gelaten, niet

bepaald door toevalligheid en zinloosheid. De voleinding van de wereld is,
net als de individuele dood, geen einde, maar een tot voltooiing komen.
De uiteindelijke betekenis van ons leven en van onze wereld ligt niet in
ons bestaan en in de geschiedenis, maar erbuiten, in Wie het Al omvat.
Dat vieren en gedenken we met Allerheiligen, met Allerzielen en met de
laatste zondag van het kerkelijk jaar.

rector Ward Cortvriendt
Kerkdiensten Lebuïnuskapel Dorpsmatenstraat 40 Hengelo

Elke 1e zondag van de maand houdt de Evang.Lutherse Gemeente
kerkdienst met H.Avondmaal in de Lebuïnuskapel: zondag 1 november
met ds Otto Mulder en cantorij o.l.v. Gerrit Baas (zie ook verderop:
CANTATEDIENST)
Kerkdienst zondag 8 november 10.30 u
Eucharistieviering Feest van de H. Willibrord en de H. Lebuïnus
Voorganger
Lezingen
Kosters
Collectes

:
:
:
:

pastoor Ward Cortvriendt
1e Herman Ueffing 2e Francis van der Meer
Marjolein en Frits Driesen
1e OKK-Ned en Statie 2e Unie van Utrecht

Aansluitend aan de koffie na afloop wordt een gemeentevergadering
gehouden. Zie agenda verderop
Kerkdienst zondag 22 november 10.30 u
Eucharistieviering zondag van de Voleinding
Voorganger
Lezingen
Kosters
Collectes

:
:
:
:

pastoor Ward Cortvriendt
1e Frits Driesen 2e Marjolein Driesen
André Zandbelt
1e OKK-Ned en Statie 2e Statie Twente

Gemeentevergadering zondag 8 november
Aansluitend op de koffie is er de najaars-gemeentevergadering. Hierbij
alvast de agenda :
1
opening
2
vaststellen agenda
3
mededelingen
4
notulen gemeentevergadering voorjaar
5
Synode zaterdag 21 november : toelichting agenda en inbreng
6
kostersdienst en misdienen
7
schoonmaak en klussendag (zaterdag 28 november)
8
wat verder ter tafel komt
9
rondvraag
Cantatedienst op zondag 1 november in Lebuïnuskapel
De Lutherse kerk is een zingende kerk! Maarten Luther was een zingende
reformator en dat vind je in de Lutherse kerken dan ook terug.
Kerkmuziek is duidelijk aanwezig in iedere zondagse eredienst.
Zo ook zondag 1 november maar nu zelfs iets meer dan normaal want
dan zal de cantate Nichts soll uns scheiden von der Liebe Gottes’ van
Dietrich Buxtehude klinken. Buxtehude componeerde vooral vocale
kerkmuziek waaronder niet minder dan 112 cantates. Vele daarvan zijn
bewaard gebleven in de z.g. Düben-collectie in de bibliotheek van
Uppsala (Zweden). De cantate is gebaseerd op woorden van de apostel
Paulus uit de brief aan de Romeinen en bestaat uit zevental korte
aaneengesloten delen in een soort ‘rondo-vorm’.
De cantate wordt uitgevoerd door de projectcantorij ‘Maarten Luther’
o.l.v. Gerrit Baas, m.m.v. Maria Lilly Kleinmeijer en Sacha Bergsma, viool
en Jaap Vonk, orgel. De voorganger in deze dienst is ds. Otto Mulder uit
Almelo. Deze kerkdienst wordt gehouden in de Lebuïnuskapel aan de
Dorpsmatenstraat 40 en begint om 10.30 uur.

Tafel en thema OKK – ELG
Op woensdag 4 november is er een nieuwe bijeenkomst voor (gast)leden
van de Statie met leden van de Evangelisch-Lutherse Gemeente, met een
broodmaaltijd en een themabespreking. Het programma is als volgt:
18.00 u broodmaaltijd en soep
19.00 u bespreking en bezinning: rond 1 Samuël 23, 2-18
20.00 u korte vesper of gebedsdienst
In verband met de soep is het plezierig als u zich even aanmeldt. Wat de
Statie betreft kan dat t/m 2 november bij André Zandbelt (zie colofon)
Priesterwijding
Zaterdag 14 november zal Aartsbisschop Joris Vercammen de
priesterwijding toedienen aan de pastor Frank Duivenvoorde en pastor
Louis Runhaar. De viering is om 15.00 u in de H. Gertrudiskathedraal.
U kunt daarbij aanwezig zijn en hen na afloop feliciteren. Op zondag 15
november zullen beiden voor het eerst de Eucharistieviering voorgaan in
de parochie waar ze werkzaam zijn: pastor Runhaar in Amersfoort en
pastor Duivenvoorde in Culemborg.
Synode Oud-Katholieke Kerk : zaterdag 21 november
De Oud-Katholieke Kerk houdt haar jaarlijkse synode ditmaal op zaterdag
21 november van 9.30 t/m 17.00 u in Hilversum. Een toelichting op de
agenda wordt gegeven op de aangekondigde gemeentevergadering van
zondag 8 november.
De dagen van ons leven
Op 25 november zal Peter de Reus zijn 48e verjaardag vieren. We
wensen hem een gezegend levensjaar.

rector Ward Cortvriendt

Vieren
In oktober schreef ik over de schuldbelijdenis. In het verlengde daarvan
schrijf ik nu iets over het sacrament van de verzoening. Het is een goed
gebruik om aan het begin van de viering van de eucharistie een moment
te nemen om onszelf in ogenschouw te nemen. Misschien beter gezegd:
om onszelf onder het oog van God te brengen. Een soort
ochtendinspectie. In het licht van God zien we immers wie en wat we
zijn, zowel in onze mogelijkheid als in ons tekort. Wanneer we ons voor
het oog van God stellen zien we andere dingen dan wanneer we met
onze eigen blik onszelf beschouwen. We hebben immers allerlei oordelen
en excuses voor onszelf die niet van toepassing zijn wanneer we ons in
het licht van Gods liefde en oordelen (klinkt een beetje streng misschien)
stellen. De schuldbelijdenis bidden we samen en dat is goed. Het is goed
te weten dat we niet alleen zijn en dat we allen te maken hebben met
tekortkomingen waarvoor we gezamenlijk vergeving vragen.
Maar ook aan ieder van ons individueel wordt heil aangezegd. Er zijn
dingen die niet in een gezamenlijke belijdenis uitgesproken en
inbegrepen kunnen worden. Ons leven is complex en meerduidig. We zijn
niet alleen maar goed en ook niet alleen maar slecht. In onze
levensgeschiedenis zijn donkere en schaamtevolle plekken. Dingen waar
we niet over praten en zoveel mogelijk omheen leven. Om in het reine te
komen en weer heel te worden is er het sacrament van verzoening, het
heilig teken van Gods barmhartigheid. Toevertrouwd aan de kerk om in
het verborgene goed te doen, gebroken mensen aan het licht te brengen,
te helen en te heiligen. Ten onrechte in onbruik geraakt. Het staat
immers in het teken van verrijzenis. Wanneer we onszelf in negatieve
oordelen en schuld gevangen houden, kunnen we niet vrijuit leven. In dat
schuldgevoel verbergen we ons voor onszelf, voor onze naaste en voor
God. Het sacrament van de verzoening breekt die patstelling open. Het

herstelt de relatie met onszelf, met God en, door concrete verzoening,
ook met de ander.
rector Ward Cortvriendt
Diaconaal jaarverslag OKK Statie Twente&Ommelanden

november 2015

In november 2013 nam de Synode een motie aan om parochies en staties te vragen
jaarlijks een verslag te maken van hun diaconale activiteiten. Hierbij het diaconaal jaarverslag van
Statie Twente & Ommelanden.
1

Hero for Zero project Unicef voor kinderen in Syrië

Op de gemeentevergadering van november 2014 besloot de Statie om zich voor een
aantal jaren te engageren aan het Hero for Zero Project van Unicef voor kinderen in
Syrië. In Twente wonen zeer veel Syrisch-Orthodoxe medechristenen en de keuze voor dit project
wilde mede uiting geven aan onze verbondenheid met hun noden en zorgen omtrent familie en
landgenoten in het land van herkomst. Sindsdien staat er permanent een giftenpot met infomateriaal over dit project bij de ingang van de kapel. Tot nu toe is langs deze weg 175 euro
ingezameld. In de voorbeden van de liturgievieringen is regelmatig aandacht voor de dramatische
gevolgen van de burgeroorlog in Syrië.
2

Driekoningenzegen

De Statie heeft zich aangesloten bij een nieuwe vormgeving van een oude traditie die is opgepakt
in de parochie Arnhem en in Duitse kerken nog altijd levend is gebleven. Nu trekken de
Driekoningskinderen niet meer rond om de huiszegen te brengen aan huisgezinnen en daarbij
voor zichzelf te bedelen, maar is het ingezamelde ‘bedelgeld’ bestemd voor een diaconaal project.
Omdat de Statie zelf als regel geen kerkdienst heeft op Driekoningenzondag, hebben we het
uitreiken van de huiszegenspreuk-voor-het-nieuwe-jaar verbonden met de Oudjaarsvesper.
Op Oudjaar 2014 kreeg dit nog een zeer bescheiden onwennige vorm. In het Lebuïnus Kompas
werd de nodige uitleg gegeven over de achtergronden van dit project. Als het project slaagt,
nemen kerkgangers vanaf Oudjaar een aantal exemplaren van de nieuwe huiszegenspreuk mee
voor eigen huis en dat van kinderen of bekenden. De gift die men achterlaat bij ontvangstname
is in de Statie bestemd voor het genoemde project van Unicef voor kinderen in Syrië.
3

Kleding- en voedselbank

In november 2014 is besloten om tweemaal per jaar – liefst in Advent en Veertigdagentijd en in
aansluiting op de liturgie – een inzameling te houden voor de kleding- en/of voedselbank. Op 13
maart hielden we een kledinginzameling waaraan stevig werd bijgedragen. De inzameling werd
warm ontvangen door de kledingbank van De Wonne in Enschede. De Wonne is een spirituele
leefgemeenschap die in Enschede, Almelo en Glanerbrug een vestiging heeft en in franciscaanse
geest bijdraagt aan bezinning op de levensstijl van onze westerse wereld.

Op de Derde Adventszondag 13 december zal opnieuw een kledinginzameling worden gehouden.
4

Sinte Barbara en Sint Paulus

De Statie heeft zelf geen speciale collectes gehouden voor het eigen diaconale project, maar heeft
zich gehouden aan het landelijke collecteschema, waarin er onder meer collectes op de rol staan
voor het werk van Sinte Barbara en Sint Paulus en daar ook aandacht voor gevraagd. Achterin de
kapel konden kerkgangers tevens de missie- en diaconaatskalender aanschaffen.

André Zandbelt
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