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Inleidend woord

Stay OK

Eigenlijk aarzel ik een beetje om te schrijven wat ik ga schrijven. Maar ik
meen het zo van harte dat ik het risico maar neem. Daarmee heb ik het
risico niet genoemd en dat zal ik niet doen. Dat zal wel duidelijk worden.
Vorige keer schreef ik over ….exit. Nu over stay, blijven. En wel OK
blijven. En ik doe dat in een tijd waarin heel veel mensen weg zijn
gegaan naar vakantiebestemmingen. En dat vormt ook de aanleiding. Ik
hoop van harte dat ieder geniet van de nieuwe ervaringen, van het vrij
zijn; ik hoop dat de vakantiestress meevalt, zo’n tegenstrijdig begrip.
Vakantie en stress, op een of andere manier rijmt dat niet, ook al begrijp
ik het heel goed.
In heel veel gevallen, wanneer ik thuis kom van een bezoek aan het
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buitenland, ben ik dankbaar voor de mooie en nieuwe dingen die ik heb
mogen zien en ervaren. De mensen die ik heb ontmoet, de verhalen over
hun levensomstandigheden. De landschappen, de steden, de andere
cultuur. Onze wereld is zo geweldig en zo rijk aan verscheidenheid. Het
relativeert onze cultuur en ons “gelijk”, aangezien we eigenlijk onze
westerse cultuur nog steeds als norm voor de wereld hanteren. Maar op
de keper beschouwd vragen een wereldeconomie, migratie en mobiliteit
(digitaal en fysiek), globalisering van gezamenlijke problemen met
betrekking tot gezondheid en milieu en zo meer, een gemeenschappelijk
wereldconcept en een gezamenlijke ethiek. Maar zo is het niet en ik denk
dat het ook niet op de agenda van de Verenigde Naties staat.
Maar goed, terugkomend in Nederland, zie ik altijd veel kleinheid en
kneuterigheid, maar ik ben altijd zo blij om weer terug te zijn. We hebben
het hier zo goed. Temidden van alle gezeur en ontevredenheid mag dit
geluid ook klinken. En ik vind en ik hoop ook dat we zo mogen blijven,
dat ons land OK mag blijven. Met ons poldermodel en eindeloos over
dingen praten, de langzame besluitvorming, de vele overheden met
zeggenschap, het Rijnlandse model van inclusieve besluitvorming. Onze
vrijheid, onze welvaart, onze zorg.
Ook daarom is het goed eens een poosje weg te gaan. Om te waarderen
wat je hebt. Wat we hebben. Ook om te beseffen dat vrijheid en
gemeenschappelijke welvaart en veiligheid individuele
verantwoordelijkheid vraagt.

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 augustus
10.30 uur met ds Frans Wiersma. De cantorij zingt o.l.v. Gerrit Baas.
Kerkdienst zondag 14 augustus 10.30 u
Eucharistieviering Zondag na Pinksteren 15 (C-jaar)
Voorganger
Lezingen
Koster
Collectes

:
:
:
:

pastoor Ward Cortvriendt
1e Wim de Rijk 2e Francis van der Meer
André Zandbelt
1e OKK-Ned en Statie 2e Honoraria OKK-Ned

Kerkdienst zondag 28 augustus 10.30 u
Eucharistieviering Zondag na Pinksteren 17 (C-jaar)
Voorganger
Lezingen
Misdienaar
Koster
Collectes

:
:
:
:
:

pastoor Ward Cortvriendt
1e André Zandbelt 2e Marjolein Driesen
Daan de Rijk
Mieke en Ward Cortvriendt
1e OKK-Ned en Statie 2e Statie Twente

Lebuïnus Fair : Brocante zaterdag 10 september
De (misschien wel eerste) Lebuïnus Fair komt met rasse schreden
naderbij. Op 10 september kunnen wij onze kapel aan een breder publiek
laten zien als een plaats van bezinning midden in de jachtige samenleving
van vandaag. Oud-Katholiek is niet antiek, maar eigentijds: wij zingen de
liederen van Huub Oosterhuis, hebben gehuwde en vrouwelijke priesters,
maken samen als leden een fijne gastvrije gemeenschap, die open in de
wereld staat. Met de Fair proberen we ons in te zetten om de kapel als

plaats van samenkomst in Twente overeind te houden. De aanwezigheid
van de giftenpot en de uitleg over ons diaconale Unicefproject “Kinderen
van Syrië” benadrukt onze wil om onze betrokkenheid op de wereld te
tonen, al zijn wij nog zo klein. Na de diensten op 14 en 28 augustus
kunnen nog goederen worden ingeleverd (er kan nog meer bij!) en de
laatste mogelijkheid is op maandag 5 september. Voor die laatste datum
graag even vooraf een e-mail aan mijn adres, zodat we een tijdstip
kunnen afspreken. Mijn e-mailadres: frits@vbrussel.com

Frits van Brussel, secretaris

De dagen van ons leven
Op 2 augustus vieren Wim de Rijk en Maarten Driesen hun verjaardag.
Op 17 augustus is Loek Stikvoort jarig en op de 18e Marjolein Driesen. En
29 augustus is Harald van der Werff jarig.
We wensen de jarigen zegen en gezondheid toe, een fijne jaardagviering
en een goed nieuw levensjaar.
We gedenken in deze maand ook de jaargetijden voor Femke de Rijk-van
Oort (20 augustus) en Mark Amsing (23 augustus). Dat zij mogen leven
in het eeuwige licht. De Heer van ons bestaan schenke troost en
vertrouwen aan allen die om hen rouwen.

rector Ward Cortvriendt

Vieren
In de vieringen doen we van alles. We zeggen dingen, zingen, bidden,
lezen, we staan, we zitten, we lopen. Daardoor denken we dat vieren, dat
liturgie iets doen is, iets doen met elkaar, iets doen voor God, ere-dienst.
Ik wil dat niet ontkennen, maar eigenlijk is dat niet juist. Tegelijk kunnen
we ook niet geheel zonder die dingen, want zij duiden waar we mee
bezig zijn. Maar de eigenlijke en meest wezenlijke liturgische handeling of
houding is niets doen, is stilte.

Komen we dan bij elkaar om nix te doen? Om te zwijgen met elkaar en
stil te zijn? Nee, en dat blijkt ook wel uit wat we wel doen. Maar ook JA,
en over dat ja gaat het nu even.
Zoals Willem Barnard schrijft in een artikel naar aanleiding van het
verschijnen van de bundel Zingt Jubilate: “we komen niet en zingen niet
om te uiten, maar om te innen”. Dat wil zeggen, om ons te binnen te
brengen. Liturgie is niet de uitdrukking van de emoties van de
gemeenschap, of de persoonlijke invulling van de voorganger. Het is in
de eerste plaats luisteren, stilte. Het gaat niet in eerste instantie om wat
wij te zeggen hebben. Maar om wat God ons te zeggen heeft. Daar
antwoorden we op, in bidden om kracht, in dankzegging voor het heil dat
God ons heeft gegeven en geeft en zal geven. Bij God is immers geen tijd
en alle tijd is zijn heden. We vertalen het naar ons hier en nu, om aan te
kunnen sluiten bij Gods toekomst.
Liturgie is altijd in de eerste plaats luisteren en dus vervat in stilte. Vanuit
die luisterende houding spreken we, zingen we, bidden we. Die houding
geeft kwaliteit aan onze liturgie, maakt heel ons vieren tot een open
staan naar wat de Eeuwige ons vraagt en te zeggen heeft. Het is de
uitdrukking van de levenshouding van Christus: Hier ben ik, Heer, om uw
wil te doen.

rector Ward Cortvriendt

Diaconaal project Statie : de kinderen van Syrië
Vanuit de Statie Twente ondersteunen we sinds anderhalf jaar
het Unicef –project KINDEREN IN SYRIE. We besloten daartoe op de
gemeentevergadering van najaar 2014. We doen dat als gemeenschap,
maar u kunt ook individueel uw steun geven. Dat kan op twee manieren:
o

u kunt bij gelegenheid een bijdrage overmaken op:
NL77 RABO 179 162 713 van OKK- Statie Twente onder vermelding:
Kinderen van Syrië

o

In het kerkcentrum vindt u bij de ingang van de kapel de Glazen Pot
met opschrift waarin u contant uw bijdrage kunt achterlaten.

In de Oud-Katholiek hebt u nog onlangs kunnen lezen hoezeer de
praktische zorg voor mensen die hulp behoeven tot het hart behoort van
het christelijk leven en van een christengemeenschap. Een vitale diaconie
maakt dat de gebeden en gezangen waarmee we liturgie vieren dieper
gaan spreken en winnen aan inhoud en geloofwaardigheid. Als kerk met
een schuilkerkverleden hebben we hier soms nog een wereld te winnen.

André Zandbelt

Colofon
ST. LEBUÏNUSKAPEL
Dorpsmatenstraat 40 7551 BP Hengelo
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