Maandelijkse
Nieuwsbrief
Oud-Katholieke Statie
H.Lebuïnus
Twente en Ommelanden
Februari 2016

Inleidend woord :

feesten en vasten

Bijna halverwege de maand Februari is het Aswoensdag en begint de
Veertigdagentijd, de vasten. Een tijd van nadenken over en aandacht
voor duurzaamheid en soberheid. Maar eerst gaan mensen feest vieren.
Tijdens de carnaval, de vastelaovond, mardi gras, worden de teugels juist
gevierd. De gewone orde wordt dooreen gegooid. De nar is koning, hoog
en laag mengen zich door elkaar, het gezag wordt op de hak genomen.
Mensen voelen zich vrij en bevrijd.
Heel in de verte doet het wel wat aan het Magnificat denken waarin het
messiaans visioen bezongen wordt. Waarin de macht wordt onttroond en
rollen omgedraaid worden. Het gevoel van vrijheid en vreugde, zo net
voor de vasten, preludeert misschien wel op Pasen, een feest van
bevrijding en voluit leven, dat op zich preludeert op het Beloofde Land,
het hemels Jeruzalem.

De overgang van feest naar vasten wordt gemarkeerd door het kruis
waarmee we worden betekend. Een kruis van as, symbool van lijden dat
mensen verteert. Voor ons christenen is het een complex symbool van
sterfelijkheid en overwinning op de dood, van lijden en aanklacht. Het
askruisje markeert de aanzet tot een bezinning op het lijden van onszelf
en van onze medemensen. We leiden een gebroken bestaan in een
gebroken wereld. In de Veertigdagentijd staan we stil bij het perspectief
van ons eigen lijden; bij het onrecht waar mensen onder gebukt gaan.
Lijden roept vragen op over de betekenis van ons bestaan. De open
mond van het graf roept woordeloos om antwoord. Het kruis en het graf
attenderen ons op Christus en het leven en de toekomst die in Hem ons
wordt gegeven. Zij roepen ons ook op tot het doen van gerechtigheid,
waar dood en lijden de wrange vruchten van een verkeerd geleefd leven
zijn.
Telkens moeten we in alle eerlijkheid op zoek naar de dood in ons eigen
hart. Om de keer te maken naar het leven, gaan van Aswoensdag naar
Pasen, van Egypte naar Beloofd Land.

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 7 februari met
ds Louisa Vos. De cantorij zingt o.l.v. Gerrit Baas.

Kerkdienst zondag 14 februari 10.30 u
Eucharistieviering Eerste Zondag Veertigdagentijd (C-jaar)
tevens oplegging van het askruisje .
Voorganger
Lezingen
Koster
Collectes

:
:
:
:

pastoor Ward Cortvriendt
1e Herman Ueffing 2e Liesbeth Wisselo
Herman Ueffing
1e OKK-Ned en Statie 2e Jongerenwerk

Kerkdienst zondag 28 februari 10.30 u
Eucharistieviering Derde Zondag Veertigdagentijd (C-jaar)
Voorganger
Lezingen
Koster
Collectes

:
:
:
:

pastoor Ward Cortvriendt
1e Frits van Brussel 2e Wim de Rijk
Mieke en Ward Cortvriendt
1e OKK-Ned en Statie 2e Statie Twente

De dagen van ons leven
Op 14 februari 2016 zijn Loek en Nel Stikvoort 55 jaar getrouwd.
Eveneens in februari zijn Annie en Cornelis van Capelleveen 60 jaar
getrouwd. We feliciteren hen van harte en wensen hun toe nog een
mooie tijd met elkaar en de (klein)kinderen te mogen doorbrengen.
Op 15 februari is Elly Amsing jarig en Henk op 18 februari. We feliciteren
hen en wensen hun beiden een mooi levensjaar toe. Daan de Rijk is
eveneens op 18 februari jarig; Van harte proficiat en een jaar met nieuwe
ervaringen toegewenst. Broeder Paul Muijrers viert op 20 februari zijn
verjaardag. Ook hem feliciteren we en wensen hem gezondheid en een
goed jaar.

rector Ward Cortvriendt

Vieren
De as waarmee we ons tekenen op Aswoensdag is afkomstig van de
verbrande palmtakken waarmee we de Heer verwelkomd hebben bij de
intocht in zijn stede. Deze intocht in Jeruzalem is niet alleen het begin
van zijn lijden en dood, maar wijst hieroverheen naar zijn intocht in het
hemels Jeruzalem. Daarin gaat Hij ons voor. Het is ons aller bestemming.
De groene takken waarmee Hij verwelkomd wordt, herinneren ons aan
dat onvergankelijk leven. Tegelijk weten we dat we sterfelijk zijn, dat ons
leven hier niet steeds weer groen is, tenzij in belofte. De as van deze
takken herinnert ons daaraan, aan onze sterfelijkheid en aan onze hoop.
We vieren, onder een wolk van getuigen, het jaar rond. Het ene feest
verwijst naar het andere. Elk jaar weer. Dat lijkt saai, er gebeurt immers
nooit iets nieuws. En dat heeft ermee te maken dat het nieuwe dat in
Jezus is geopenbaard, ons hele leven vult. Door het jaar heen houden we
dat ene Christusmysterie levend in onze gedachten en ons dagelijkse
bestaan, om ervan vervuld te worden. Om levend te houden, temidden
van de gebrokenheid, wat onze uiteindelijke bestemming is. Pasen is
onze bestemming en het hele jaar werkt ernaar toe en gaat ervan uit.
Terwijl Pasen zelf verwijst naar wat eens zal zijn.

rector Ward Cortvriendt

Vastenaktie Oud-Katholieke Kerk 2016
De commissie St. Paulus heeft voor de vastenaktie 2016 een project in
Mozambique gekozen. De Anglicaanse bisschop Mark van Koevering en
zijn vrouw Helen vangen ‘in de regio’ al jaren getraumatiseerde
vluchtelingen op uit Congo, Rwanda en Burundi. Inmiddels is ook

bisschop Manuel Ernesto hierbij betrokken. Men heeft een programma
‘healing of memories’ waarin vluchtelingen de geestelijke en psychische
zorg voor hun opgelopen trauma’s kunnen vinden. Het project bestaat uit
twee delen:
o
scholing en pastorale ondersteuning van medewerkers die zijn
ingezet om traumatische nachtmerries te helpen verwerken
(8.000 euro)
o
een multifunctioneel kerkgebouw dat onderdak biedt aan dit
programma én tevens aan kerkdiensten met vluchtelingen:
ook geestelijke zorg heeft een goed dak nodig (7.000 euro)
In de Veertigdagentijd is de Okkn-collecte van de maand maart
voor dit doel bestemd.
Levensbeschouwelijk Café over het Midden-Oosten
Het komend Levensbeschouwelijk Café heeft als thema:
Wat is er aan de hand in het Midden Oosten?
De vluchtelingencrisis beter begrijpen.
Veel vluchtelingen die naar Europa vluchten, komen uit het Midden
Oosten. Om te verstaan waarom zij vluchten, is het goed de oorzaken op
politiek en religieus gebied te kennen.
En er is een eerste lijn van historisch-geografisch etnische oorsprong
waarin de koloniale geschiedenis in de vorm van protectoraten
(invloedsferen) een grote rol speelt naast dat van het PalestijnsIsraëlische conflict.
Er is een andere lijn van een lange geschiedenis aan religieustheologische conflicten waarbij partijen in een monsterverbond met
vijandig gezinde ‘bondgenoten’ onderlinge strijd voeren met elkaar.

Tezamen een explosieve combinatie oorzaken van geweld.
De inleiding zal worden verzorgd door drs. Han Sie Dhian Ho. Hij
woont in Hengelo en is cultureel antropoloog, geograaf, sociaal pedagoog
en voorganger van de Vrije Gemeente van Religieus Humanisten.
Datum: donderdag 4 februari om 16.00 uur
Plaats: Moeder Teresakerk, Meijersweg 10, Hengelo
Zaalgesprek:

o.l.v. Eddy Oude Wesselink van het KCWO

Drankje: gelegenheid tot napraten bij een sapje vanaf 17.30 uur

Kerkbijdrage 2016
In januari heeft de actie Kerkbalans uw aandacht gevraagd voor uw
kerkbijdrage in dit nieuwe jaar. Hierbij een herinnering om het
formuliertje met de toezegging van uw bijdrage in te leveren bij de
2e penningmeester van de Statie Wim de Rijk (zie colofon)
Wat er verder aan gebeurtenissen te melden valt :
o

Op zaterdag 30 januari heeft de bisschop van Haarlem Dirk Jan
Schoon de priesterwijding toegediend aan pastor Age Kramer.
De plechtigheid vond plaats in de parochiekerk van de H. Agnes
te Egmond aan Zee.

o

op zondag 3 januari j.l heeft Aartsbisschop Joris Vercammen
dhr.Michaël van den Bergh uit Rotterdam aangesteld als jeugdpastor
voor het Aartsbisdom. Hij zal zijn werk in nauwe samenwerking

doen met pastoor Erna Peijnenburg die voor het bisdom Haarlem
een taak kreeg als jeugdpastor naast haar werk als pastoor
van de parochie Alkmaar. Daarmee is een tweevoudige invulling
gegeven aan de vacature jeugdpastoraat na pastor Jutta Eilander.
Colofon
Kerkcentrum :

St. Lebuïnuskapel
Dorpsmatenstraat 40 7551 BP Hengelo

Bestuur Statie Twente en Ommelanden :

Pastor E. Cortvriendt, rector
Schaapskamp 8,

3849 PS Hierden
tel 06 839 867 60
e-mail : info@wardcortvriendt.eu

Mw. E. Wisselo, secretaris
Schreursweg 78,

7531 AM Enschede tel.06 271 466 54
e-mail : liesbethwisselo@tomaatnet.nl

Dhr. F. van Brussel, penningmeester
Hortensiastraat 26,

7555 CS Hengelo
tel.074 291 19 94
e-mail: frits@vbrussel.com

Dhr. W. de Rijk, 2e penningmeester

tel.074 278 09 90
e-mail: W.de.Rijk2@kpnplanet.nl

Bankrekening:

NL 77 RABO 0179 162 713 OKK Nederland
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