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Inleidend woord

Opnieuw van start

September is ook in kerkelijke kring de startmaand van het pastorale
jaar, niet het liturgisch jaar, dat zoals we weten met de Advent begint.
Als nieuw begin sluit het aan bij het ritme van de samenleving. De
kinderen zijn weer naar school, vakantie is voor werkende mensen met
schoolgaande kinderen weer even niet aan de orde. De gebruikelijke files
dienen zich weer aan. En nu het Kamerreces voorbij is en ook de
ministers weer terug zijn kan het politieke spel weer beginnen. Dit jaar
versterkt door de Kamerverkiezingen volgend jaar. De messen worden al
geslepen, posities bepaald en er ontstaat weer een nieuwe partij. Het
land maakt zich op voor de Begroting.
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Ook daarin sluit de kerk aan bij de samenleving, want ook wij als OKKN
zijn verwikkeld in begrotingsbesprekingen. En er wordt alleen in seculiere
termen over gesproken. Interen op vermogen, achterblijvende groei,
snoeien, de tering naar de nering zetten, buikriem, saneren, de lasten
terugbrengen naar waar de kosten gemaakt worden. Geen kerkelijke
visie, geen evangelisch elan.
Temidden daarvan gaan wij, als kleine geloofsgemeenschap, vol goede
moed opnieuw van start. Zaterdag 10 september zou je kunnen zien als
onze startdag wanneer we samenkomen voor de Lebuinusfair, die
hopelijk door vele mensen wordt bezocht. Een impulsdag voor onszelf en
een mogelijkheid om wat extra bekendheid aan onze aanwezigheid te
geven, met mensen in contact te komen en mogelijk ook een
aantrekkelijke omzet te genereren. In die volgorde.
Deze zaterdag wordt geschraagd door de twee feesten van deze maand.
Op 8 september de Geboorte van Maria en 14 september Verheffing van
het Kruis. Eigenlijk ook feesten die met een nieuw begin te maken
hebben. In Maria maakt God een nieuw begin met de schepping. Uit haar
wordt de nieuwe Adam geboren. Het mysterie van het kleine begin van
grote dingen die God in kleine mensen tot stand brengt, wordt door Maria
tijdens haar bezoek aan Elisabeth profetisch uitgezongen in het
Magnificat (Lucas 1, 46-55). De lofzang van Maria als vreugdezang voor
een nieuwe, messiaanse, wereld. Deze wereld omgekeerd, omgewoeld en
opnieuw bezaaid met gerechtigheid en vrede.
Het feest van Kruisverheffing gedenkt de vinding van de grafkelder waar
Jezus heeft gelegen, en van de restanten van het kruis waaraan Hij is
gestorven, in de vierde eeuw door keizerin Helena, de moeder van keizer
Constantijn. Het kruisteken is een centraal symbool in de hele
christenheid. Het is het eerste dat geleerd wordt, bij de klassieke
geloofsopvoeding en aan katechumenen. We tekenen er ons dagelijks

mee, als uitdrukking van ons geloof dat aan het kruis ook een nieuwe
mensheid wordt geboren. We zeggen ermee dat niet het kruis het laatste
woord heeft, maar de toekomst die door kruis en graf wordt
geopenbaard. Het menselijk onmogelijke wordt mogelijk. Nieuw leven.
God zegt ons zijn toekomst aan. En daaruit leven wij.

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 4 september
10.30 uur met ds Andrea Fuhrmann. De cantorij zingt o.l.v. Gerrit Baas.
Kerkdienst zondag 11 september 10.30 u
Eucharistieviering Geboorte H. Maagd Maria (C-jaar)
Voorganger
Lezingen
Koster
Collectes

:
:
:
:

pastoor Ward Cortvriendt
1e Frits van Brussel 2e Marjolein Driesen
Heima Sleurink
1e OKK-Ned en Statie 2e Opleidingen

Kerkdienst zondag 25 september 10.30 u
Eucharistieviering Zondag 21 na Pinksteren én Vredesweek
Voorganger
Lezingen
Koster
Collectes

:
:
:
:

pastoor Ward Cortvriendt én ds. Louisa Vos
1e Liesbeth Wisselo 2e Frits Driesen
Marjolein en Frits Driesen
1e OKK-Ned en Statie 2e Statie Twente

Brocante zaterdag 10 september
Nog een weekje stevig aanpoten en de Lebuïnus Fair kan van start gaan.
Zaterdag 10 september staan de deelnemers klaar om de verhoopte
bezoekersstroom te ontvangen en de verzamelde goederen aan de mens
te brengen. De Fair is open van 10.00 tot 16.00 uur. Ook als je niets wilt
kopen ben je welkom, want zo kunnen we laten zien dat onze
kerkgemeenschap leeft en actief bezig is.
Door het inspirerende en bemoedigende bezoek van onze bisschop Joris
op 9 mei j.l. weten we ons als kleine gemeenschap volledig gesteund
door de landelijke kerk. Dat geeft een extra stimulans om elk steentje dat
we kunnen vinden bij te dragen om onze kapel als plek waar het Licht
mag blijven schijnen in stand te houden. Nu het bijna zo ver is, wil ik
allen bedanken voor het leveren van de goederen: het is een mooie
collectie geworden. Ook bedank ik de deelnemers: Ward en Mieke
Cortvriendt, Marjolein en Frits Driessen, Laurens de Reus, Harald van de
Werff, Toon ’t Hoen, André Zandbelt, Heima en Luch Sleurink en Eelkje
van Brussel. Tenslotte wens ik de deelnemers en onze hele gemeenschap
een succesvolle Fair toe

Frits van Brussel

Diaconaal project Statie : de kinderen van Syrië
Op de Lebuïnusfair zal ook de giftenpot staan voor ons diakonaal project
die als regel bij de ingang van de kapel staat. Het lijkt daarom goed om
nog even in herinnering te roepen wat ons diakonaal project inhoudt.
Een bezielde christengemeenschap beseft dat barmhartigheid en
ondersteuning van onze naasten een van de vier pijlers is waarop die
gemeenschap gegrond is en waaraan ze herkenbaar wil zijn. Vanuit de
Statie Twente ondersteunen we sinds 2 jaar het Unicef –project
KINDEREN IN SYRIE. We besloten daartoe op de gemeentevergadering

van najaar 2014. We doen dat als gemeenschap gezamenlijk, maar u
bent ook uitgenodigd om 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 in 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.

Inspiratiedag voor kerk en bisschop: zaterdag 3 september

Kun je de essentie van Oud-Katholiek zijn in enkele woorden vatten?
Misschien niet, maar je kunt zeker wel één karakteristiek benoemen die

voor jou heel belangrijk is. Onze bisschoppen willen een stap zetten om
te benoemen wat ons inspireert, hoe we elkaar en onze omgeving iets te
bieden kunnen hebben als kerk of als gemeenschap van gelovigen. Ze
willen graag hun reflectie beginnen met luisteren naar de ideeën en
ervaringen van parochianen; naar de beleving van Oud-Katholiek zijn
zoals die leeft in de parochies. Zij nodigen u daarom graag uit om hen
iets in handen te geven om op te kunnen reflecteren.
U bent daartoe van harte welkom op zaterdag 3 september a.s. in De
Akker, Melkpad 14 in Hilversum. Het programma ziet er zo uit:
Inloop: 10.00 uur.
Start: 10.30 uur.
Voor de lunch wordt gezorgd!
De bijeenkomst wordt afgesloten met een drankje.
U kunt zich tot uiterlijk 31 augustus per email aanmelden via
buro@okkn.nl of telefonisch via 033-4620875.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, augustus 2016
Cursus Theologie Voor Geïnteresseerden weer van start
Halverwege september start een nieuwe groep mensen die zich drie jaar
lang verdiepen in de wereld van geloof, theologie en persoonlijke
spiritualiteit. Naar het nu zich laat aanzien zijn er voldoende
aanmeldingen om van start te gaan, maar er zijn nog een paar plekken
open. Iedere geïnteresseerde kan mee gaan doen. Want de achtergrond
qua opleiding of kerkelijkheid is niet van belang. Enkel het verlangen om

met anderen te zoeken naar de echte vragen van het leven en de
aangereikte oude en nieuwe antwoorden te wegen.
Per seizoen worden er ongeveer 30 avonden les gegeven, per avond
2 lessen van 5 kwartier. De kosten zijn €210,- per seizoen inclusief
lesmateriaal. De cursus wordt gegeven in de Thaborkerk in HengeloNoord.
Ook al wordt de cursus ondersteund door de Protestantse Kerk, het
beoogt heel nadrukkelijk een oecumenische cursus te zijn: kerkelijk of
niet kerkelijk, protestants of katholiek, of anderszins: iedere
geïnteresseerde is van harte welkom! Opgave tot 4 september a.s.
Aanvullende informatie gewenst ? Neem contact op met:
mw. Ina ter Kuile, tel. 074-2774288 of
email: kuile@hetnet.nl, cursuscoördinator
of ds. Herman Koetsveld, tel. 074-2783203
email: hkoetsveld@pkn-hengelo.nl, cursusleider.
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