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Inleidend woord

Hervormd

De jaarlijkse viering van hervormingsdag op 31 oktober vormt dit jaar het begin van
de breed aangezette viering van het Lutherjaar en daarmee het begin van de
reformatie vijfhonderd jaar geleden. Men neemt daarvoor als datum 31 oktober
1517, het moment waarop Luther zijn 95 stellingen op de deur van de slotkerk van
Wittenberg gespijkerd zou hebben. Wel aantoonbaar is het dat hij op die datum een
brief aan zijn kerkelijke oversten heeft geschreven, tegen de aflaathandel, voor hem
het ‘kopen van vergiffenis’, en andere misstanden in de kerk, en die brief voorzien
heeft van 95 stellingen. Dit protest neemt men als begin van de reformatie. Van 31
oktober 2016 tot 31 oktober 2017 wordt dit herdacht met allerlei publicaties,
studiebijeenkomsten en gesprekken.
Elke maand wordt het idee van reformatie in een bepaalde regio thematisch in het
licht gezet. Voor Overijssel is dat ‘hoe goed moet je zijn’. We zullen daar zeker iets
mee gaan doen. De focus van de viering van het Lutherjaar ligt ditmaal op ‘bevrijd
door Gods genade’. Dit legt de nadruk op de niet-verwerfbaarheid, de
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niet-koopbaarheid van onze werkelijkheid. De schepping is niet te koop, mensen zijn
niet te koop en verhandelbaar, verlossing is niet te koop. We leven van genade en
dat is geen afhankelijkheid, maar een bevrijding van het idee dat we alles zelf
moeten en kunnen doen. Genade is geen vrijbrief, het ontslaat ons niet van onze
verantwoordelijkheid om te doen wat we kunnen doen ten aanzien van het Goede
en de groei van het Godsrijk.
Daarop moeten we ons telkens weer oriënteren. Ons bekeren vanuit onze
zelfgerichtheid naar God en de medemens. De kerk moet dat ook. Soms is de kerk
zo bezig met haar eigen bestaan en voortbestaan dat zij het evangelie uit het oog
verliest. Structuren hebben altijd de neiging hun oorspronkelijke
ontstaansrechtvaardiging uit het oog te verliezen. Zij worden dan doel op zich. En
dat is niet de bedoeling. En dat geldt ook voor de kerk. Zij is geen doel op zich,
maar middel, instrument in Gods heilsbediening. Ten dienste van de wereld, ten
dienste van mensen, in het licht van Gods genade.

Daarom moeten we altijd op onze hoede zijn. Dat onze ambities niet met ons
weglopen. Dat we ons niet verliezen. Dat we verstaanbaar blijven en herkenbaar.
Dat we blijven gaan in het spoor van Jezus Christus. Wij moeten altijd
hervormingsgezind zijn. Het is jammer dat er een grote scheiding is ontstaan tussen
de hervormingsgezinde katholieken en de roomsgezinde katholieken. Dat was niet
nodig geweest. Het leert ons dat we signalen uit de kerk altijd serieus moeten
nemen. Protest wijst ook vaak op blinde vlekken.
Er is een oud gezegde dat dateert van ver voor de reformatie: ecclesia semper
reformanda. Dat betekent dat de kerk zich altijd moet hervormen, zoals dat ook
voor ieder van ons geldt. Ons bekeren tot onze oorsprong, tot waar het om gaat,
ons hervormen naar het beeld van de oorspronkelijke mens en de nieuwe Adam,
Jezus Christus. We kunnen dat door de genade van Gods geduldige liefde. En die is
gratis en niet te koop. Dat is toch, met een knipoog naar de lutherse gemeente, een
vrolijke gedachte.

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 november
10.30 uur met ds Frans Wiersma. De cantorij zingt o.l.v. Gerrit Baas.
Kerkdienst zondag 13 november 10.30 u
Eucharistieviering Feestdag H.Lebuïnus en H. Willibrordus
Voorganger
Lezingen
Koster
Collectes

:
:
:
:

pastoor Ward Cortvriendt
1e Frits Driesen 2e Liesbeth Wisselo
Mieke en Ward Cortvriendt
1e OKK-Ned en Statie 2e Unie van Utrecht

Kerkdienst zondag 27 november 10.30 u
Eucharistieviering Eerste Zondag Advent (A-jaar)
Voorganger
Lezingen
Koster
Collectes

:
:
:
:

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

Patroonsfeest
De maand november is een maand van gedenken. Dat begint al met Allerheiligen en
Allerzielen op 1 en 2 november. Op 7 november Willibrord, de heilige Martinus op
11 november en Radboud op 29 november. Op 26 november gedenken we de
martelaren van onze dagen. En daartussenin staat ook het gedachtenisfeest van de
patroon van onze kerkgemeenschap en de verkondiger van het geloof in de gebeid
van het Overijsselse, Lebuinus. De datum is 12 november en we vieren het op
zondag de dertiende.

Waarom houden we ons eigenlijk zo met de dood bezig en gedenken we onze
doden? Natuurlijk in de eerste plaats omdat we met hen verbonden zijn. We houden
van ze en missen hen. Zij vormden en vormen nog steeds een onuitwisbaar
onderdeel van ons leven. We gedenken hen omdat we hen niet kunnen en willen
vergeten. We gedenken hen ook omdat we hopen en geloven dat zij weliswaar
dood zijn voor ons, maar niet voor God. Dat zij leven in Gods liefde, geborgen zijn
in zijn hand. Zo zingen we het ook: “dat wij uit dit onvast bestand niet dieper vallen
dan in Gods hand”.

H. Lebuïnus, patroon Statie Twente

Gedenken is een daad van geloof en van vertrouwen in Gods belofte. Zo gedenken
we ook de getuigen van het geloof. We hebben het geloof niet uitgevonden. We
krijgen het aangereikt door de verkondiging en het getuigenis van hen die ons zijn
voorgegaan. Niet alleen heiligen, martelaren en verkondigers, maar ook ouders,
opvoeders en voor ons betekenisvolle mensen die in hun gebed en levenswijze
getuigen van geloof. De kerk is gebouwd op dit getuigenis.
Zo gedenken we ook de getuigen van het geloof. We hebben het geloof niet
uitgevonden. We krijgen het aangereikt door de verkondiging en het getuigenis van
hen die ons zijn voorgegaan. Niet alleen heiligen, martelaren en verkondigers, maar
ook ouders, opvoeders en voor ons betekenisvolle mensen die in hun gebed en
levenswijze getuigen van geloof. De kerk is gebouwd op dit getuigenis. Lebuinus
neemt daarin voor ons een bijzondere positie in. Hij heeft zijn naam geleend aan
onze geloofsgemeenschap en is in de tijd van Willibrordus en de zijnen degene
geweest die in onze streken het christelijke geloof verkondigde. Naast de grote

Lebuinuskerk in Deventer zijn we misschien een klein zusje, maar niettemin een
plek van authentiek geloof en wie zou, in het licht van de kerkgeschiedenis, het
kleine niet waarderen.
In dankbaarheid voor de plek waar we ons geloof mogen vieren en delen, in
dankbaarheid voor degenen die in geloof zijn voorgegaan, in het geloof dat wij niet
een kerk van doden zijn maar van levenden, in het vertrouwen dat wij in dood en
leven geborgen zijn in God, vieren we ons patroonsfeest.
Voor dit feest heeft ons gemeentelid en cantor André Zandbelt een hymne
geschreven. De tekst ervan geef ik hierbij en we zullen het lied ook in de viering
zingen.

rector Ward Cortvriendt
Lied op H. Lebuïnus en H. Willibrordus

Melodie : GB 695

De eerste strofe is die van het lied 695 van Willem Barnard en de tweede en derde
strofe zijn specifiek door mij geschreven voor de naamdag van de H. Lebuïnus.
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Wij offerden aan goden
ons leven en ons bloed
Wij ademden ten dode..
Toen kwam ons tegemoet
de bode van het Woord:
hij heeft met ons gebeden
en bracht ons in de vrede.
Dank God voor Willibrord.
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In Eng’land was een monnik
Lebuïnus was zijn naam
Hij ging te scheep als pelgrim
en kwam in ons land aan.
Hij stak de IJssel over,
trok overal zijn sporen
in Twenteland en Salland,
zijn boodschap vond gehoor.
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De eeuwen door gedragen
van oud op jong verteld,
een schat in aarden vaten
gekoesterd, doorverteld.
Lebuïnus, schutspatroon
van kerk en volk hier samen.
Wij eren hem deez’ naamdag
voor al wat hij ons gaf.

desgewenst kan worden toegevoegd strofe 3 van Barnard’s tekst:
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Weer teisteren de machten
van duisternis en haat
Uw aarde en wij wachten
weer op de dageraad.
O God, roep ons opnieuw !
O God, blijf ons bewaren
in deze laatste jaren
voor ‘t einde van de eeuw.

André Zandbelt, mei 2016
De dagen van ons leven
Op 15 november viert Evert-Jan Heslinga zijn vijftigste verjaardag. Peter de Reus is
op 25 november jarig. We wensen hun van harte proficiat.

rector Ward Cortvriendt
Buurtvereniging
Op zaterdag 22 oktober organiseerde de buurtvereniging van de dichtersbuurt een
wandeling door een deel van de buurt, met name ook langs herinneringen aan het
Joodse leven in Hengelo. We stonden stil bij een stolperstein in de Vondelstraat
voor het huis waar de gedeporteerde joodse Esther Knoop had gewoond, die
blijkens de berichten op die datum was omgebracht. Een emotionele toevalligheid.
We bezochten op die wandeling natuurlijk ook onze kapel als voormalige synagoge
van de orthodox Joodse gemeente in Hengelo. Ik mocht deze groep van zo’n dertig
mensen ontvangen en iets vertellen over de synagoge en over onze Oud-Katholieke

kerk. Het was een goede bijeenkomst en een goede gelegenheid om met de buurt
wat nader kennis te maken. Het was kennelijk voor herhaling vatbaar, want de
voorzitter verzekerde me in januari nader contact te nemen. Zo krijgen we ook een
gezicht in de buurt en dat is belangrijk.

rector Ward Cortvriendt
Gemeentevergadering najaar : verslag
Op 23 oktober hielden we na de koffie een gemeentevergadering. Dit als
najaarsvergadering en ter voorbereiding van de algemene synode op 19 november.
We werden ingepraat door onze synodaal André Zandbelt, die zich serieus van zijn
taak kwijt. Een groot deel van de aandacht van de synode zal uitgaan naar de
nieuwe heffingssystematiek en de financiering van de kerk. Het is een hele klus om
de financiën gezond te houden en de kerkgemeenschappen in stand te houden.
Eigenlijk moet er elk jaar geld bij en dat kun je niet blijven doen. Een meer
fundamentele discussie lijkt op zijn plaats. Vooralsnog is er een financieringsvoorstel
en zal ook de statie kijken of er additionele financieringsmogelijkheden zijn voor de
toekomst.
Omdat we door de centen wel eens vergeten waar het in de kerk om gaat, vind ik
het van grootste belang dat ieder zich welkom blijft voelen in onze gemeenschap. In
die geest heeft André ook een duurzaamheidsmotie voorbereid voor de synode
onder de titel “een groene kerk”. Deze zal, mede onderschreven door synodalen uit
de regio, aan de synode worden aangeboden.

rector Ward Cortvriendt
Wat verder te gebeuren staat
o

zaterdag 19 november : Synode 2016 van Oud-Katholieke Kerk Nederland
in De Akker te Hilversum van 09.30 tot 17.00 uur
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