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Inleidend woord:

De staat van de Statie

Tijdens de bestuursvergadering van 4 februari heb ik het statiebestuur
beloofd iets te schrijven over de “staat van de statie”. Dit naar aanleiding
van de zorgen die we hebben uitgesproken met betrekking tot de
draagkracht van de statie. Voor ik verder ga vraag ik de lezer zeer
nadrukkelijk om dit niet als een doemscenario te lezen. We zijn als leden
van de statie blij met elkaar en met de inzet van ieder, elk naar zijn of
haar mogelijkheden. Ook genieten we van de vieringen samen met de
gastleden en bezoekers. Het bestuur vindt het wel belangrijk enkele
zorgen met u te delen, die ook tot de verantwoordelijkheid van de hele
geloofsgemeenschap horen. Achtereenvolgens schrijf ik iets over de
omvang van de statie en over de bestuurlijke en financiële aspecten.
Tenslotte over de perspectieven van onze geloofsgemeenschap.

De omvang van de statie
De statie heeft zo’n dertig leden waarvan ongeveer de helft actief.

Daarnaast een tiental in meerdere of mindere mate actieve en betrokken
gastleden en belangstellenden. Ook mogen we met enige regelmaat
nieuwe gezichten in de vieringen verwelkomen. Over 2015 bedroeg het
aantal deelnemers aan de liturgische bijeenkomsten gemiddeld achttien.
Op dit moment zijn er, naar ik meen, 19 betalende portemonnees, zoals
dat heet. Dit betreft het aantal structurele bijdragen via kerkbalans.
Ook al verheugen we ons in de belangstelling van kerkbezoekers, de
groei van het aantal leden blijft achter, terwijl de gemiddelde leeftijd van
de leden toeneemt. De jongeren die er waren zwermen uit en zoeken,
heel begrijpelijk, andere levensinvullingen. Van de ouderen is een aantal
niet meer, of verminderd, in staat naar vieringen te komen.
Een en ander betekent dat we moeite hebben met de invulling van de
vaste taken binnen de statie (bestuur, beheer, onderhoud, koster,
misdienen) en er weinig ruimte is om nieuwe initiatieven te ontplooien bij
gebrek aan menskracht en financiën. Dat betekent niet dat we geen
initiatieven nemen met de hulp van de mensen die er voor beschikbaar
zijn, maar het komt veelal op dezelfde mensen neer.

Bestuur en beheer
Het bestuur heeft een al lange tijd bestaande vacature die niet ingevuld
kan worden. De termijn van de secretaris is al geruime tijd overschreden
en er is nog geen vervanger/ster gevonden. De tweede termijn van de
tweede penningmeester is ook ruim overschreden. De eerste
penningmeester geeft aan slechts in beperkte mate de taak te kunnen
verrichten (wegens langere perioden van verblijf buitenslands en ook
administratieve beperkingen).
We hebben serieus overwogen of het mogelijk is de financiële
administratie in te voegen in de landelijke. Hierdoor ontstaat ruimte voor
de statie om de kerntaken te kunnen behartigen. De statie blijft
begrotings- en budgetverantwoordelijk. Ook valt te overwegen om
verantwoordelijkheden waar mogelijk projectmatig uit te voeren.

Voor een aantal taken, kosterschap, voorbereiding en muzikale
ondersteuning van de liturgie, beheer van de ruimte en voorraden,
publiciteit, misdienen en lezen, contacten met de bredere
kerkgemeenschap in de regio, hebben we gelukkig de inzet van een
behoorlijk aantal mensen. Zonder hen zouden we helemaal geen statie
kunnen zijn.
Ook voor de periodieke schoonmaak- en klusdag zijn er altijd nog
voldoende mensen te vinden. Het is dan ook altijd erg gezellig en er
wordt hard gewerkt.
Ook zijn we in staat per jaar een aantal bezinningsavonden te
organiseren samen met de ELG die elke eerste zondag bij ons viert.

Financiën
Vooralsnog betalen we voor het gebruik van de kapel een vast bedrag
per jaar aan de Stichting Dorpsmaten. Er ligt echter al geruime tijd een
besluit van het C.B. om de stichting op te heffen en het gebouw over te
dragen aan het Metropolitaan Kapittel dat ook de aanschaf heeft
gefinancierd. Hierdoor ontstaat mettertijd ook een andere verplichting
voor de statie als gebruikster van het gebouw met betrekking tot de
exploitatiekosten. Door het besluit van C.B. en synode is de heffing door
de landelijke kerk m.b.t. de pastorale voorziening en op vermogen
toegenomen. Van dat laatste zullen we niet zoveel hinder ondervinden,
want we hebben geen vermogen. Wel hebben we net als iedereen te
maken met algemene kostenstijgingen (energie e.d.). Een en ander
betekent dat onze exploitatiekosten belangrijk zijn toegenomen en nog
wat zullen toenemen in 2017. Aan de inkomstenkant zien we die toename
echter (nog) niet. We moeten dus voorlopig rekening houden met een
structureel exploitatietekort. We kunnen dat niet uit eigen middelen
financieren.

Perspectieven
Bij de pakken neerzitten is geen optie, zeg ik maar meteen. De inzet van
velen en de wijze waarop we samenzijn bij de vieringen zijn
hartverwarmend, inspirerend en hoopgevend. De geest is goed en in die
goede geest is ook de Geest van God werkzaam. Wij hoeven de kerk niet
te stichten en ook niet krampachtig in stand te houden. Het is de Geest
die mensen samenroept (zie ook Gb 733). Maar mensen moeten zich ook
laten roepen en de Geest heeft hoofden, harten, handen en voeten nodig
om in de wereld werkzaam te kunnen zijn.
Gezien de beschikbare menskracht is het belangrijk om voor de
missionaire en diaconale taken bondgenoten te hebben. Ik denk verder
dat nog te weinig mensen op de hoogte zijn van het bestaan van de Oud
Katholieke Kerk en waar deze voor staat. Dat vraagt van ieder van ons
een actief getuigende houding. Als we geloven in ons ideaal willen we
anderen daarin laten delen.
Voor de bestuurlijke invulling zie ik nog geen oplossing. Suggesties zijn
welkom. We kunnen bezien of we de liturgie nog wat toegankelijker en
aansprekender kunnen maken zonder onszelf te verliezen. Dat houdt
geen popularisering in, maar een ruimte scheppen voor een bredere
belevingsmogelijkheid. Ook kijken naar een invulling voor de derde
zondag hoort tot de mogelijkheden.
Het bestuur is bezig met een haalbaarheidsonderzoek naar additionele
inkomsten, structureel en incidenteel. Ook kijken we naar mogelijkheden
om de kapel een plek te geven in het stadsdeel waar we gehuisvest zijn.
Wat dit laatste betreft en ook in relatie tot naamsbekendheid zullen we
op koningsdag (woensdag 27 april) een fair houden. Nadere mededeling
daarover volgt nog.
We bereiden ons voor op de visitatie van 9 mei. Altijd een goed moment
om ons te bezinnen op onze wijze van kerk-zijn en ieders
verantwoordelijkheid daarin. Mogen we elkaar inspireren en vertrouwen
hebben in de toekomst in het perspectief van Pasen.

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 6 maart met ds
Frans Wiersma. Tevens Cantatedienst. De cantorij zingt o.l.v. Gerrit Baas.
Kerkdienst zondag 13 maart 10.30 u
Eucharistieviering 5e Zondag Veertigdagentijd (C-jaar)
Voorganger
Lezingen
Koster
Collectes

:
:
:
:

pastoor Ward Cortvriendt
1e André Zandbelt 2e Frits Driesen
Heima Sleurink
1e OKK-Ned en Statie 2e Vastenactie

Op deze zondag tevens inzameling van kleding en schoenen
voor De Wonne Enschede in doos of plastic zak (zie verderop)
Kerkdienst vrijdag 25 maart 19.00 u
Liturgieviering van Goede Vrijdag
Voorganger
Lezing
Misdienaar
Koster

:
:
:
:

pastoor Ward Cortvriendt
Wim de Rijk
Daan de Rijk
André Zandbelt

Kerkdienst zondag 27 maart 10.30 u
Eucharistieviering Hoogfeest van Pasen (C-jaar)
Voorganger
Lezingen
Koster
Collectes

:
:
:
:

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

Veertigdagenboekje ‘Liedjes van verlangen’
Op het tafeltje bij de ingang van de kapel is het gebedenboekje voor de
Veertigdagentijd 2016 beschikbaar. Het heet ‘Liedjes van verlangen’.
Het is samengesteld door o.m.leden van een lectorengroep. Het boekje
kost 5 euro.
Tafel- en Themabijeenkomst met ELG : woensdag 9 maart
Op woensdagavond 9 maart hebben we opnieuw een Tafel- en
Themabijeenkomst met de Evangelisch Lutherse gemeente
die kerkdienst houdt in de Lebuïnuskapel.
Het programma is aldus:
18.00 u : soep en broodmaaltijd
19.00 u : themabespreking rond het Jonaverhaal (hfdst. 1)
20.00 u : korte vesperdienst
Kom mee eten en meepraten als je even gelegenheid hebt. Graag je
komst melden in verband met de soep, bij André Zandbelt (zie colofon)
De dagen van ons leven
Nel Stikvoort hoopt op 2 maart haar verjaardag te vieren. We zonden
haar een felicitatiekaart uit de viering op 28 februari. Op 8 maart is het
jaargetijde van het overlijden van Joke Hallebeek, die vorig jaar overleed.

Kleding en schoenen voor De Wonne

rector Ward Cortvriendt

Evenals vorig jaar houden we ook ditmaal aan het einde van de wintertijd
en in het kader van de Veertigdagentijd een inzameling van kleding en
schoenen voor een diaconaal doel. Zoals bekend heeft de Statie einde
2014 ervoor gekozen om met onze ingezamelde kleding de kledingbank
te ondersteunen van de De Wonne Enschede. In de stad Enschede weten
velen die noden en behoeften kennen op dit gebied de weg naar De
Wonne te vinden. Een stukje diaconie in eigen land en dichtbij huis.

U kunt uw kleding voor dit doel mee brengen naar de Lebuïnuskapel op

zondagmorgen 13 maart.

Brocante : rommelmarkt 27 april
Het Statiebestuur heeft besloten op Koningsdag 27 april 2016 een
brocante (rommelmarkt) te organiseren in en rond onze kapel. Daarmee
worden twee doelen gediend: grotere bekendheid van de kapel en
middelen verwerven voor de bekostiging van de kapel.
Aangezien de Lebuïnuskapel er voor ons allemaal is (en moet blijven)
nodigen wij iedereen uit om bij de voorjaarsschoonmaak spullen die thuis
niet meer nodig zijn apart te zetten voor de eerste OKKN-brocante in de
regio. Alles - mits in goede staat – is welkom behalve kleding en
meubilair. In de Kompas van april zal nader aangegeven worden wanneer
de verzamelde goederen bij de kapel kunnen worden ingeleverd. Dan
wordt ook het dagprogramma bekend gemaakt.
Het zou fijn zijn als we tijdens de brocante massaal (!) aanwezig zijn en
ons beste beentje voor zetten, om onze kapel en wat wij daarin beleven
op een aardige manier te laten zien aan hopelijk veel passanten.
Frits van Brussel

En wat verder staat te gebeuren:
o

op zondag 13 maart is er in het kader van Joodse Lezingen een
lezing door dr. Peter van ’t Riet over de joodse achtergronden van
het Onze Vader. De lezing begint om 15.00 u in de Synagoge
Apeldoorn aan de Paslaan 18. De toegang is gratis. Parkeren op
1 minuut lopen van parkeergarage aan Marktplein 1 en van
‘Menorah’ aan de Paslaan 11

o

op woensdag 23 maart is om 19.00 u in de Ste. Gertrudiskathedraal
Utrecht een plechtige Eucharistieviering waarbij de H. Oliën gewijd
worden die door vertegenwoordigers van alle parochies vervolgens
worden meegenomen voor gebruik bij doop en ziekenzalving in het
komende jaar. U bent welkom, ook bij de ontmoeting na afloop in
de Driehoek naast de kerk.

o

op donderdag 31 maart 19.00 u vindt weer de jaarlijkse
Quasimodolezing plaats in de Driehoek te Utrecht (naast de
kathedraal). De lezing wordt ditmaal gehouden door Most Reverend
Karl Hammar, emeritus-aartsbisschop van Upsala en tot 2006 hoofd
van de Kerk van Zweden. Hij staat bekend als een kenner van het
werk en de spiritualiteit van Dag Hammarskjöld.
Colofon
St. Lebuïnuskapel
Dorpsmatenstraat 40 7551 BP Hengelo
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