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Inleidend woord

Met vasten zijn we niet alleen

Ook de vasten heeft een secularisatie ondergaan. Voor ons die religieus
gemotiveerd vasten is het dat goed om te weten, aangezien nogal wat
mensen zonder religieuze motivatie toch aan vastenpraktijken doen.
Soms een dag in de week, soms een periode in de zoveel tijd. Soms heeft
het een spirituele motivatie, maar vaak ook niet.
Ik onderscheid een viertal aangrijpingspunten.
Vasten is goed voor je lichaam en voor je geest. Het reinigt het
lichaam van slakken en overtollige zaken en zuivert het. Je voelt je beter
na een sapkuur of vastenperiode. Ook verheldert het de geest. Bij
langduriger en intensief vasten kunnen zich zelfs ervaringen voordoen die
als geestverruimend geïnterpreteerd worden. In een aantal “scholen”
speelt het afzien van het eten van vlees daarin een belangrijke rol.
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De schepping is eindig in belastbaarheid en we hebben een
verantwoordelijkheid jegens de schepping om haar niet uit te putten. Ook
naar volgende generaties. Vasten en matiging in voedsel en grondstoffen
is de uiting van die verantwoordelijkheid.
De welvaart is zeer ongelijk verdeeld. Ook het verbruik van voedsel
en voedselgranen. Vasten en matigheid is de uitdrukking van solidariteit
met hen die vrijwel niets hebben en een poging om door zelfrestrictie tot
een rechtvaardiger verdeling van de welvaart en de levensmogelijkheden
op deze aarde te komen.
Sommigen van ons worden moe van de veelheid en de
vanzelfsprekendheid van het aanbod dat ons overspoelt aan prikkels, aan
vermaaksmogelijkheden, aan snacken en zappen en contacten en
berichten. Een aantal ook van het tempo dat geen ruimte laat voor stilte.
Voor hen is vasten een manier om aan die veelheid en het tempo te
ontsnappen en iets van een menselijke maat te hervinden.
Elke vorm van vasten heeft de bedoeling ons dichter te brengen bij wie
we werkelijk zijn, de kwaliteit van het leven te verhogen en onze
leefwijze te relativeren. Ten diepste ook die te betrekken op wat van
wezenlijk belang is. Het staat altijd in dienst van echt en waarachtig
leven. Het is fijn zulke medestanders te hebben.

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 5 maart 10.30
uur met ds Otto Mulder. De cantorij zingt o.l.v. Gerrit Baas.

Kerkdienst woensdag 1 maart 19.30 (!) u
Oecumenische Kerkdienst Aswoensdag (A-jaar)
Voorganger
Lezingen
Akoliet
Koster
Collectes

:
:
:
:
:

pastoor Ward Cortvriendt + ds. Frans Wiersma
1e Francis van der Meer 2e Marjolein Driesen
Tineke Buursma
Mieke en Ward Cortvriendt
1e OKK-Ned en Statie 2e Vastenactie 2017

Kerkdienst zondag 12 maart 10.30 u
Eucharistieviering Tweede Zondag Veertigdagentijd (A-jaar)
Voorganger
Lezingen
Akoliet
Koster
Collectes

:
:
:
:
:

pastoor Ward Cortvriendt
1e Frits Driesen 2e Wim de Rijk
Daan de Rijk
Marjolein en Frits Driesen
1e OKK-Ned en Statie 2e Vastenactie 2017

Kerkdienst zondag 26 maart 10.30 u
Eucharistieviering Vierde Zondag Veertigdagentijd (A-jaar)
Voorganger
Lezingen
Akoliet
Koster
Collectes

:
:
:
:
:

pastoor Ward Cortvriendt
1e Hanneke Bruins 2e André Zandbelt
Tineke Buursma
Heima Sleurink
1e OKK-Ned en Statie 2e Statie Twente

Tevens vanmorgen inzameling van kleding voor de kledingbank van
De Wonne Enschede én van levensmiddelen voor de Voedselbank
Hengelo (zie verderop)

Oecumenische Kerkdienst Aswoensdag
Woensdag 1 maart begint de periode van veertig dagen waarin we ons
voorbereiden op het grote feest van Pasen. Veertig dagen die verwijzen
naar de veertig dagen van Jezus in de woestijn aan het begin van zijn
openbare leven. De veertig dagen die Mozes doorbracht op de berg Sinaï
bij de gave van de Thora. Maar ook de veertig jaar waarin het Godsvolk
door de woestijn trok op weg naar het beloofde land.
Van oudsher wordt deze periode gekenmerkt door een grotere toeleg op
het Evangelie en het gebed. In de Bergrede noemt Jezus bidden en
vasten in één adem met de inzet voor gerechtigheid. Vasten als
uitdrukking van een religieuze levenshouding komt in vele tradities voor.
Vasten is in de eerste plaats de bereidheid om na te denken over je
relatie met je medemens, de wereld waarin je leeft en tot God.
In een toerustingsprogramma voor de veertigdagentijd schreef ik in het
deel voor jongeren: “Pasen is het grote feest van de belofte van (eeuwig)
leven. Niet voor een enkeling, maar voor allen. Het kost tijd om stil te
staan bij wat dat betekent. Veertig dagen lang nemen we daar de tijd
voor. Wat betekent het dat er leven is voor allen? Wat betekent het voor
jou? Welke belofte houdt het in voor jouw leven? Kun je leren ernaar te
leven en hoe leef je dan?”
( Het programma bevat interessante informatie over vasten in verschillende
tradities en vragen voor persoonlijke reflectie. U kunt het vinden als
programma 7 onder url
http://www.okkn.nl/pagina/2251/vorming___toerusting_-_aanbod )

Pasen vieren heeft consequenties voor je manier van leven. Het begin
van de voorbereiding heet in de liturgie Aswoensdag. We tekenen ons
met as van de verbrande palmtakken die op palmzondag als teken van de
verwelkoming van de Heer in zijn Stad worden uitgereikt. De groene
twijgen zijn ook teken van belofte van levensvernieuwing. Voor ons is het
tevens een uitdrukking van boetvaardigheid, van bereidheid tot inkeer en

zelfreflectie. Het is tegelijkertijd besef van onze beperkingen, van
dankbaarheid voor Gods genadige liefde en vreugde om het
Pasenperspectief van ons leven.
Op vele plekken wordt de laatste jaren Aswoensdag op oecumenische
wijze gevierd in een gezamenlijke viering van verschillende
geloofsgemeenschappen (Protestantse Kerken, Rooms-Katholieken en
Oud-Katholieken). In Hengelo willen we deze dag dit jaar voor het eerst
als Oud-Katholieke en Evangelisch-Lutherse gemeenschap samen vieren,
één in Christus en één in de belofte.
U bent allen van harte uitgenodigd in de voor ieder vertrouwde
Lebuinuskapel aan de Dorpsmatenstraat 40. De viering begint
om 19.30 uur.

Pastor Ward Cortvriendt
Ds. Louisa Vos
Inzameling kleding, schoenen en levensmiddelen
Op zondag 26 maart houden we bij de kerkdienst tevens inzameling van
kleding en levensmiddelen. Bruikbare kleding en schoeisel, schoon
aangeleverd in plastic zak of dozen, is van harte welkom evenals
voedingsmiddelen in blik of pot, gedroogde vorm (pasta, rijst) en andere
houdbare vormen van voeding, kruiden. Eventueel verzorgingsartikelen.
We laten in dit weekend de wintertijd achter ons (Klok verzetten!) en
ruimen de winterkleding op. Een goed moment voor de kledinginzameling
dus. Laat u van uw gulle kant zien want u weet: alles krijgt een goede
bestemming bij respectievelijk de Voedselbank in Hengelo en de
kledingbank van Religieuze Leefgemeenschap De Wonne in Enschede.

Gebedenboekje Veertigdagentijd : De ene voet voor de andere

U las er al over in de maandbrief van februari. Dit jaar zijn overdenkingen
en gebeden verzameld uit de ervaringen van de pelgrimstocht die een
aantal mensen heeft gemaakt samen met Aartsbisschop Joris Vercammen
in het voetspoor van Dag Hammarskjöld.
Titel: De ene voet voor de andere. Het boekje is verkrijgbaar aan de
ingang van de Lebuïnuskapel voor de prijs van 5 euro.
Vastenproject Oud-Katholieke Kerk 2017
In de Oud-Katholiek van februari j.l. leest u een groot interview met
broeder Johannes over zijn werkzaamheden in het vluchtelingenwerk in
Calais onder de titel Junglebook. Het is de achtergrond en motivatie voor
het gekozen vastenproject van dit jaar, waarvoor wij in de kerkdiensten
van de Veertigdagentijd collecteren. Doel is ondersteuning van het Maria
Skobtsovahuis in Calais, een opvang voor vooral minderjarige
vluchtelingen en migranten in Calais. Dit huis is een initiatief van de
Catholic Workers Movement in Frankrijk. U leest er alles over in het
bovengenoemde artikel op p.12-19 van het jongste nummer van De OudKatholiek.
Wie liever giraal zijn bijdrage wil overmaken of niet aanwezig kan zijn in

de kerkdienst, kan zijn/haar bijdrage storten op het rekeningnummer van
de Statie:
NL 77 RABO 0179 162 713 OKN t.a.v. Statie Twente Hengelo
onder vermelding : Vastenactie 2017
De dagen van ons leven
Op 2 maart viert Nel Stikvoort haar verjaardag. We wensen haar een
goede dag en een mooi nieuw levensjaar samen met Loek.

Vieren
De Veertigdagentijd is ook bij uitstek de tijd waarin we de kwetsbaarheid
van ons leven beschouwen in het perspectief van Pasen. Daarom wil ik
graag in deze rubriek over vieren een stuk aanbieden dat door mijn
gewaardeerde collega van Amersfoort is geschreven over de
ziekenzalving, het sacrament dat de broosheid van ons leven in het
perspectief van de Verrezen Heer plaatst.

rector Ward Cortvriendt
De ziekenzalving

door pastoor Louis Runhaar, Amersfoort

In de afgelopen maanden mocht ik zeven keer het sacrament van de
ziekenzalving bedienen. Twee ziekenzalvingen vonden plaats binnen de
parochie en vijf op een conferentie. Het waren telkens zeer
indrukwekkende en ook emotionele ervaringen. Voor de zieke en voor de
kring van betrokkenen, maar ook voor mij als bedienaar namens de kerk.
Ik word regelmatig aan deze zalvingen herinnerd, want mijn rode
kerkboek ruikt nog altijd naar de geurige olie die bij dit sacrament wordt
gebruikt.

Sinds de jaren ’60 van de vorige eeuw (o.a. Tweede Vaticaans Concilie) is
de praktijk van de ziekenzalving opnieuw georiënteerd op de
vroegkerkelijke manier van doen. Dit betekent dat de ziekenzalving niet
beperkt is tot het stervensuur, het zogenaamde ‘laatste oliesel’, maar ook
kan worden toegediend in gevallen van (ernstige) ziekte of psychisch
lijden. Net als de eucharistie en het sacrament van de verzoening (biecht)
kan de ziekenzalving dus meermalen ontvangen worden.
De zalving van een zieke vindt bij voorkeur plaats in een grotere of
kleinere kring van mensen. De priester (van ‘presbyter’ = ‘oudste’) leidt
het psalmgebed, zegent de zieke, legt hem of haar de handen op en zalft
hem of haar ten slotte met de heilige olie. Na de ziekenzalving kunnen de
zieke en de andere aanwezigen de communie ontvangen. Ook is er
(vooraf) voor de zieke gelegenheid om zijn of haar tekortkomingen in alle
vertrouwelijkheid bij de priester te belijden en daarvoor vergeving te
ontvangen.
De ziekenzalving gaat terug op een praktijk uit de vroege kerk. We
kunnen daarover lezen in (o.a.) het vijfde hoofdstuk van de brief van
Jakobus:

“Is iemand van u ziek? Laat hij de oudsten van de gemeente roepen; zij
moeten een gebed over hem uitspreken en hem met olie zalven in de
naam van de Heer. En het gelovige gebed zal de zieke redden en de Heer
zal hem oprichten. En als hij zonden heeft begaan, zal het hem vergeven
worden. Belijd daarom elkaar uw zonden en bid voor elkaar, opdat u
genezing vindt. Het vurig gebed van een rechtvaardige bereikt veel.”
In de periode dat de geschriften van de canon ontstonden, gold (olijf)olie
als een geneesmiddel. Denk bijvoorbeeld aan de gelijkenis van de
barmhartige Samaritaan (Lucas 10), waarin de wonden van de gewonde
man worden verzorgd met wijn en olie. Toch is de ziekenzalving geen
medische handeling, maar een liturgische handeling. In de kerk geldt het
als een sacrament, d.w.z. een werkzaam teken dat de zieke op een heel

persoonlijke en fysieke wijze in verband brengt met het Koninkrijk van
God, het nieuwe leven in Jezus Christus. Het medicinale karakter van olie
is een verwijzing naar deze geloofsrealiteit.
De ziekenzalving geschiedt met olie die voor dit doel gezegend is in de
zogeheten Chrismamis (ook wel: Oliewijding). Deze viering vindt plaats
op de woensdag van de Goede Week en verwijst onder andere naar het
verhaal waarin Maria in de laatste levensdagen van Jezus zijn voeten zalft
met kostbare nardusolie (Johannes 12). Volgens Jezus doet zij dit met
het oog op zijn begrafenis. De oliewijding staat dus in de context van het
lijden en sterven van Christus én van zijn opstanding en binnengaan in de
hemelse heerlijkheid.
In de Chrismamis zegent de bisschop drie oliën: de olie voor de
geloofsleerlingen, de olie voor de zieken en het heilig chrisma. Bij de
zegening van de olie voor de zieken bidt en spreekt de bisschop deze
woorden:

God, u bent de bron van alle troost. Uw Zoon Jezus Christus heeft zieken
gezond gemaakt en hun zonden vergeven. Zend uw heilige Geest over
deze olie. Zegen het en maak het tot een teken van uw genade. Sterk
allen die ermee gezalfd worden, wees nabij in hun lijden, vergeef hun
zonden en laat hen naar lichaam en ziel gezond worden. Door Christus
onze Heer. Amen.
De Naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest zegenen  wij
met deze olie, die ons mag gaan dienen tot een geestelijke zalving,
waardoor de mens, die een tempel is van de levende God, naar ziel en
lichaam zal worden gesterkt.
Aan het einde van de viering worden de drie gezegende oliën, vergezeld
van een bisschoppelijke groet, door de pastores en andere
vertegenwoordigers meegenomen naar de parochiekerken van het
bisdom (en tevens naar diverse zorginstellingen). In de Chrismamis staat
dus de eenheid en onderlinge verbondenheid van de kerk voorop, de

eenheid en verbondenheid die de kerk vindt in de gestorven en verrezen
Heer: Jezus Christus.
Een zieke nu, die gezalfd wordt met deze heilige olie, wordt daarmee op
diezelfde geestelijke eenheid betrokken. Of anders gezegd: deze
betrokkenheid wordt door de ziekenzalving zichtbaar en voelbaar
gemaakt. Net als de andere sacramenten voert de ziekenzalving de zieke
terug naar zijn of haar identiteit als christen. Niet de ziekte bepaalt wie
hij of zij is, maar de doop. Door de doop behoort hij of zij tot de kerk, het
lichaam van Christus. Samen met alle andere gedoopten is de zieke
verbonden met Jezus Christus. Hij of zij staat er dus op geen enkele
manier alleen voor! “Als één lid van het lichaam lijdt, lijden alle leden
mee”, schrijft Paulus in zijn eerste brief aan de Korintiërs (hoofdstuk 12).
De ziekenzalving is daarmee een indringend teken van solidariteit. Het
lijden van de zieke krijgt daarmee ook een andere kleur, wordt méér dan
toegeslagen noodlot, individuele ellende of domme pech. Het lijden krijgt
een plek in het grotere verhaal van Jezus Christus, die de menselijke
conditie aan den lijve heeft ondervonden, tot de dood erop volgde.
Goddank bleek dat de weg te zijn naar een glorieuze verrijzenis en
opname in goddelijke heerlijkheid.
De auteur van de Jakobusbrief schrijft dat de zieke door het gebed en de
zalving zal worden ‘gered’ en ‘opgericht’. In Christus wordt de zieke als
mens weer op zijn of haar voeten gezet, in zijn of haar menselijke
waardigheid hersteld. Vaak ervaren mensen hartverwarmende
bemoediging en kracht om hun lijden te dragen. Ook kan de zalving hen
in het aangezicht van de dood brengen tot overgave en
geloofsvertrouwen. Dat zijn grote geschenken van de heilige Geest! Soms
ervaren mensen na een ziekenzalving letterlijk lichamelijke of geestelijke
genezing. Ook dat mogen we vreugdevol en dankbaar ontvangen als een
geschenk en als een teken van de levenbrengende gemeenschap met de
verrezen Christus, in wie het Koninkrijk van God nabij komt.

Heilige Vader, heelmeester van ons leven: vervul uw zieke dienaren en
dienaressen met de kracht van uw genezing, houd uw beschermende
hand boven hen, richt hen op en red hen. Schenk hen uw Geest die
levend maakt, want Gij zijt de bron van het heil, Heer onze God, onze
toevlucht, vandaag en alle dagen, tot in eeuwigheid. Amen.
Pastoor Louis
Tafel- en Themabijeenkomst : woensdag 29 maart
Op woensdagavond 29 maart is er weer een bijeenkomst rond tafel en
thema samen met leden van de Evang. Lutherse Gemeente. Program:
18.00 u soep en broodmaaltijd
19.00 u themabespreking o.l.v. pastoor Ward Cortvriendt
20.00 u gebedsdienst
20.15 u besluit
Graag even aanmelden (ivm de soep): vóór 27 maart bij André Zandbelt
(zie colofon). Vrije bijdrage circa 4 euro.

COLOFON STATIE TWENTE EN OMMELANDEN :
Kerkcentrum :

ST. LEBUÏNUSKAPEL
Dorpsmatenstraat 40 7551 BP Hengelo

Rector

pastoor E. Cortvriendt
tel. 06 839 867 60
e-mail : pastoor@twente.okkn.nl

Secretaris statie-bestuur vacature
waarnemend: rector E. Cortvriendt
Penningmeester statie-bestuur Frits van Brussel
tel. 074 291 19 94
e-mail: frits@vbrussel.com
Lebuïnus Kompas redacteur André Zandbelt
tel. 0546 815313
e-mail : a.zandbelt@planet.nl
Huishoudelijk beheer
Heima Sleurink
tel. 074 291 13856
e-mail : heima49@live.com
Technisch beheer kapel

vacature

Reservering kapel/zaal

André Zandbelt (zie boven)

Bankrekening Statie:

NL 77 RABO 0179 162 713 OKN
t.a.v. Statie Twente Hengelo

Website : OKK Statie Twente
OKK Nederland
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