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Inleidend woord

Visitatie

Op 9 mei bezocht de bisschop onze statie. We hadden het bezoek als
bestuur goed voorbereid en er veel werk aan gehad om alle benodigde
informatie te kunnen overleggen. Daarbij krijg je een goed overzicht van
de staat van de geloofsgemeenschap. Haar kwetsbaarheid, maar ook, en
dat is nog belangrijker, haar mogelijkheden. Ook zie je hoeveel er
eigenlijk gebeurt in de statie en hoeveel mensen er de schouders mee
onder zetten. En dat is zeer bemoedigend. Het lost niet al onze
problemen op, maar het geeft wel duidelijk aan dat samen kerk zijn leeft
in onze statie.
In het algemeen wordt ten aanzien van het geregelde bezoek van de
bisschop aan de geloofsgemeenschap gesproken over werkbezoek. Ik
spreek toch liever, met de “ouderwetse” term over visitatie.
Natuurlijk weet ik dat visitatie ook een nare klank kan hebben. Zo kunnen
mensen door de douane worden gevisiteerd en dat is verre van
aangenaam. Visitatie heeft dan de betekenis van door intensief
onderzoek controleren. Maar dat is bij een kerkelijke visitatie natuurlijk

niet aan de orde, tenzij het een bijzondere visitatie betreft bij
vermoedens van misstanden. Bij een regulier bezoek is dat anders.
In het evangelie van Lukas wordt in hoofdstuk 1, 39-56 het bezoek van
Maria aan Elisabeth beschreven. Elisabeth is op hoge leeftijd zwanger
geworden van de latere Johannes de Doper en is in haar zesde maand.
Maria, net zwanger van Jezus, gaat haar tante bezoeken en helpen in de
laatste maanden voor de bevalling. Dit bezoek heet ook wel Maria
Visitatie. Bij hun ontmoeting spring Johannes op in de schoot van
Elisabeth en zij spreekt Maria aan als de moeder van de Heer. Maria barst
uit in profetisch gejubel met het messiaanse Magnificat. Dat is nog eens
een bezoek. En het geeft ook het verschil aan tussen een werkbezoek en
een visitatie.
In de ontmoeting tussen Maria en Elisabeth vindt de herkenning en de
wederzijdse bevestiging plaats van hetgeen God in mensen bewerkt.
Door haar verblijf bij Elisabeth is Maria daaraan ook dienstbaar. Zij komt
om Elisabeth te helpen bij hetgeen zij te (vol)dragen heeft.
Zo is het ook bij een kerkelijke visitatie. Het werk herkennen dat God in
kleine mensen verricht en helpen om het te volbrengen. Bevestigen van
wat leeft in de schoot van de gemeenschap. We hebben dat als
statiebestuur ook zo ervaren bij het bezoek van onze bisschop. We
werden bemoedigd en kregen bevestiging ten aanzien van het goede dat
in onze statie gebeurt. We kregen een handreiking en uitzicht op hulp om
de last die we dragen te verlichten en om ons te helpen de presentie en
de zending van de Oud Katholieke kerk in Twente en Ommelanden voort
te zetten, in hoop en vertrouwen op zegen.
Het was een echte visitatie.

rector Ward Cortvriendt

Kerkgangers leven langer!
Het stond half mei met grote letters in de krant: een Amerikaans
onderzoek toont aan dat vrouwen die elke week naar de kerk gaan, een
langere levensverwachting hebben dan vrouwen die nooit naar de kerk
gaan. Regelmatig bewegen levert hetzelfde voordeel op. Moet je nagaan
hoe oud we kunnen worden als we op de fiets of lopend naar de kerk
gaan! Het bericht bleef me bij, en ik wil een paar van mijn gedachten met
u delen. Mijn gedachten zijn niet gegrond op onderzoek, maar komen
voort uit eigen ervaringen. Het is bedoeld als uitnodiging om met me mee
te denken.
De Amerikaanse onderzoekers kunnen nog niet vertellen hoe het werkt.
Ik kan me zomaar voorstellen dat er twee redenen zijn waarom
kerkgangers meer betekenis aan hun leven kunnen geven, en wellicht
daarom dat leven ook langer volhouden.
De eerste reden heeft met zingeving te maken. Ons leven heeft zin, wij
zijn door God gewild. Door naar de kerk te gaan, laten we ons leven in
Gods licht zetten. Of in directe bewoordingen: ons leven is niet voor niks.
Wij zijn van betekenis. We zijn van betekenis voor God, voor elkaar en
dus voor onszelf. Niemand zal ooit mogen zeggen, in Gods Naam, dat zijn
of haar leven waardeloos is. Het kan zwaar zijn, de omstandigheden zijn
soms flink waardeloos, mijn het leven zelf niet. Nooit.
Bijvoorbeeld psalm 139 is een sprekend voorbeeld van hoe het leven van
een gelovige betrokken is op Gods nabijheid. Het zingt van God die ons
kent tot in ons binnenste. En juist dan van ons houdt. Worden we ouder
als we die psalm tot ons door laten dringen? Misschien niet, maar het
helpt wel om het leven vol te houden.
De tweede reden heeft met de geloofsgemeenschap te maken.
Gekscherend wordt het kopje thee of koffie na de viering wel eens het
achtste oud- katholiek sacrament genoemd. Het lijkt me terecht. Het is
een manier om de betrokkenheid op elkaar gestalte te geven. Als we

elkaar zusters en broeders noemen tijdens de viering, zullen we die band
ook ervaren in de kring rondom de koffiepot. Er is een kring van mensen
waar je bij hoort. Het zijn heel verschillende mensen, niet altijd familie,
geen vrienden die je zelf hebt uitgekozen, maar mensen met wie je toch
een band hebt. Mensen die je gegeven zijn. En soms kun je dat ervaren
terwijl je over het mooie weer praat, of over je zorgen. Soms kun je dat
ervaren als een kaartje ontvangt bij je verjaardag of als mensen zeggen
voor je te bidden. “Mens, waar ben je?” is de eerste vraag in de Bijbel.
De volgende vraag is: “Waar is je broer? Waar is je zuster?” We zijn op
elkaar betrokken, we willen dat ook zijn als we deel uit maken van die
kerkgemeenschap. Er is een kring van mensen die iets met jou te maken
willen hebben. Wellicht knap je op van die ervaring.
Het zijn gedachten over de kerkgang, en wat die kerkgang kan bijdragen
aan een mooier, en wellicht langer leven. Misschien herkent u er iets in,
misschien hebt u heel goede aanvullingen. Praat erover, er zijn mensen
met wie u het er over kunt hebben.
Oh ja, dat onderzoek werd gedaan onder vrouwen. Maar ik denk wel te
kunnen stellen dat regelmatige kerkgang ook voor mannen geen kwaad
kan.
Arnhem, mei 2016

pastoor Joke Kolkman

Kerkdiensten Lebuïnuskapel Dorpsmatenstraat 40 Hengelo

Elke 1e zondag van de maand houdt de Evang.Lutherse Gemeente
kerkdienst met h.Avondmaal in de Lebuïnuskapel: zondag 5 juni met
ds Andrea Fuhrmann. De cantorij zingt o.l.v. Gerrit Baas.

Kerkdienst zondag 12 juni 10.30 u
Eucharistieviering Zondag 6 na Pinksteren(C-jaar)
Voorganger
Lezingen
Misdienaar
Koster
Collectes

:
:
:
:
:

pastoor Wietse van der Velde
1e Francis van der Meer 2e Wim de Rijk
Daan de Rijk (?)
André Zandbelt
1e OKK-Ned en Statie 2e Kerkopbouw

Kerkdienst zondag 26 juni 10.30 u
Eucharistieviering Zondag 8 na Pinksteren (C-jaar)
Voorganger
Lezingen
Koster
Collectes

:
:
:
:

pastoor Ward Cortvriendt
1e Hanneke Bruins 2e Liesbeth Wisselo
Marjolein en Frits Driesen
1e OKK-Ned en Statie 2e Statie Twente

Vieren
Voor we het brood en de wijn met elkaar delen. Beter gezegd, voor wij
delen in het ene brood en de ene beker wordt het brood gebroken, teken
van het leven dat Jezus voor ons breekt, het leven waarin wij delen.
Een van de oudste benamingen van het vieren van eucharistie is juist het
breken van het brood. We lezen het in de Handelingen van de Apostelen.
In hoofdstuk 2 (vers 41 en volgende) wordt gesproken over het leven van
de jonge christengemeente. In die tijd kwamen de christusgelovigen nog
wel in de tempel om te bidden, voor deze verwoest werd, maar de
liturgie vierden zij bij iemand thuis in kleinere huisgemeenten. Deze
liturgie wordt beschreven als het breken van het brood en het gebed.
Later in de Handelingen (hoofdstuk 20,7vv) wordt het ook gebruikt bij
Paulus die, op weg naar Rome, in Troas voorgaat in het breken van het
brood. Het breken van het brood is de symboolhandeling die Jezus zelf
verricht bij het Laatste Avondmaal en, na zijn opstanding, bij de

leerlingen in Emmaus. Het verwijst naar zijn kruisdood, het leven dat Hij
geeft voor het leven van de wereld. Aan dit gesymboliseerde gebaar van
zelfgave herkennen de leerlingen Hem. Dit wordt de kern van hun
gedachtenismaal en de viering van zijn gedachtenis (“blijft dit doen om
Mij te gedenken”). Een gedachtenis die niet louter een “denken aan” is,
maar een gedenken waarin Hij zelf aanwezig komt in het broodbreken als
in Emmaus. Bovendien een gedenken om te doen zoals Hij heeft gedaan.
Om ons te herinneren waarnaar het breken van het brood verwijst,
zeggen of zingen we daarbij: “Lam Gods dat wegneemt de zonden der
wereld”. Dit brood dat wordt gebroken, is ook het lam dat wordt geslacht
ter verzoening; de zondenbok die beladen met de schuldenlast van het
volk de woestijn in gestuurd wordt; de ram die in plaats van Izaäk op het
hout geofferd wordt; het lam dat stom is voor zijn scheerder. Het
herinnert aan de uitspraak van Johannes de Doper tot zijn leerlingen aan
het begin van het Johannesevangelie, wanneer hij Jezus ziet voorbijgaan:
“zie het lam van God”. Johannes de voorloper, degene die Jezus aanwijst
als de Grotere die na hem komt en die zal dopen met heilige Geest.
Vaak zien we het breken van het brood (als dat al voor allen gebeurt en
er niet van “voorgebroken” brood of kleine hosties gebruik wordt
gemaakt) als iets dat nu eenmaal moet gebeuren om te kunnen
communiceren. Maar het breken is een essentieel onderdeel van de
eucharistische liturgie. Daarin wordt uitgedrukt wie Jezus is en wat Hij
heeft gedaan. We kunnen dan ook beter niet zeggen “na het Onze Vader
komt het Lam Gods”, maar: na het Gebed des Heren volgt het Breken
van het Brood, waarbij we zingen/getuigen: “dit is het Lam van God dat
de zonden van de wereld (d.i. van ons) wegneemt”.

Rector Ward Cortvriendt

De dagen van ons leven
Op 22 mei namen we na de viering afscheid van Herman Ueffing. Hij gaat
verhuizen naar Eindhoven en we wensen hem daar een goede tijd. De
parochie wensen we, natuurlijk met spijt in het hart, maar wel van harte,
geluk met hun nieuwe parochiaan.
Loek en Nel Stikvoort zullen helaas voorlopig nog niet naar de vieringen
kunnen komen. Hun gezondheid laat het niet toe. We wensen hun van
harte sterkte.

rector Ward Cortvriendt
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