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Inleidend woord

De gekruisigde

In de tijd voor Pasen ligt grote nadruk op het lijden en het kruis. Ik heb
wel eens de indruk dat we van Jezus voornamelijk deze aspecten zien.
Misschien als een vorm van ‘solidariserend kijken’ met betrekking tot
hetgeen wij te lijden dragen. Er gaat troost uit van het lijden van Jezus.
Soms lijkt het er wel eens op dat het lijden en het kruis worden
verheerlijkt. Strikt genomen is dat natuurlijk niet zo. Dan zou de nadruk
liggen op dat wat juist door de opstanding wordt aangeklaagd.
Wel is er een spanningsvolle relatie tussen het lijden en het sterven van
Jezus enerzijds en zijn opstanding anderzijds die verder reikt dan de
tegenstelling tussen beide polen. In de verhalen over Jezus en zijn

leerlingen in de evangelieteksten komt die relatie duidelijk naar voren.
Bijvoorbeeld in Mattheüs 16 waar Jezus zijn opgaan naar Jeruzalem
aankondigt. Daar wordt gezegd dat Hij naar Jeruzalem moet gaan en veel
moet lijden. Er wordt een zekere noodzakelijkheid aangebracht tussen
lijden en opstanding. In het verhaal over de Emmaüsgangers in het
evangelie volgens Lukas (hoofdstuk 24) wordt het nog duidelijker gezegd.
Daar lezen we: ‘Moest de Messias (de Christus) niet zo lijden en dan zijn
heerlijkheid in gaan?’. Zo lijkt het erop dat lijden en sterven door de
opstanding worden gerechtvaardigd. En dat is zeer problematisch.
Het lijden van een zich met het menselijk lijden solidariserende God kan
nooit dienen als een rechtvaardiging voor het lijden van mensen. Wat in
Christus wordt geopenbaard mogen we niet één op één toepassen op
onszelf. De heilsnoodzakelijkheid van het lijden en sterven van de
Messias geldt niet voor ons. Christus neemt de totaliteit van ons menszijn, met zijn lijden en dood, op zich om deze mee te nemen in zijn
opstanding. Daarmee wordt een teken gegeven dat ons leven juist niet
bedoeld is voor lijden en dood, maar in het perspectief van het nieuwe
leven staat.
Het gaat ook bij de Christus uiteindelijk niet om het lijden en de dood,
maar om hetgeen in de Gekruisigde Messias wordt geopenbaard. Degene
die is opgestaan is ook degene die gekruisigd is. Binnen het gegeven van
het lijden, de kruisdood en de opstanding gaat het uiteindelijk om de
gekruisigde en niet om het kruis. De belofte en het perspectief voor ons
zijn niet gegeven in het kruis, maar in hetgeen wij met betrekking tot
Jezus belijden. Namelijk dat Hij voor ons geleden heeft, gestorven is en

begraven, maar de derde dag verrezen is.
Het lijden van mensen, waar we in onze tijd zo veelvuldig mee worden
geconfronteerd, is een aanklacht. Het is een teken dat wij nog niet
verrezen zijn. Dat we nog niet ten volle delen in het leven van Christus.
Dat de schepping nog niet geheeld is. De wereld nog niet verlost. Maar
dit “nog niet” weten we door de belofte van Christus’ opstanding. Het
“nog niet” doet pijn, maar is tegelijkertijd vol hoop.
Zalig Pasen voor jullie allen. Dat de belofte van Christus jullie kracht
geve.

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 2 april om
10.30 uur o.l.v. ds Frans Wiersma. Het is een Cantatedienst met de
cantate “Ach Herr, mich arme Sünder” van G.F. Händel.

De cantorij zingt o.l.v. Gerrit Baas m.m.v. Maaike Dessens en Esther
Korpershoek, blokfluit, en Jaap Vonk aan het orgel.

ALLE VIERINGEN IN DE GOEDE WEEK
ZIJN DIT JAAR GEZAMENLIJKE VIERINGEN
VAN DE OUD-KATHOLIEKE STATIE TWENTE
EN DE
EVANGELISCH-LUTHERSE GEMEENTE IN TWENTE

(zie hierover: Lebuïnus Kompas maart)

Kerkdienst zondag 9 april 10.30 u
Eucharistieviering Palmzondag (A-jaar)
Voorganger
Lectoren
Akoliet
Koster
Collectes

: pastoor Ward Cortvriendt en ds. Frans Wiersma
: lezing : Marjolein Driesen
voorbeden : Marjolein Driesen + lector ELG
: Tineke Buursma
: André Zandbelt
: 1e pastoraat in beide kerken 2e de Lebuïnuskapel

Kerkdienst donderdag 13 april 19.30 u
Agapé-viering Witte Donderdag
Voorganger
Lectoren
Akoliet
Koster
Collectes

: pastoor Ward Cortvriendt en ds. Frans Wiersma
: lezing : lector ELG
voorbeden: Hanneke Bruins + lector ELG
: : André Zandbelt
: 1e pastoraat in beide kerken 2e De Lebuïnuskapel

Kerkdienst vrijdag 14 april 19.30 u
Liturgie van Goede Vrijdag
Voorganger
Lectoren
Akoliet
Koster

:
:
:
:

pastoor Ward Cortvriendt en ds. Frans Wiersma
voorbeden : Frits van Brussel + lector ELG
kosterdienst ELG

m.m.v.
en verder

: cantorij Maarten Luther o.l.v. Gerrit Baas
: geen collectes vandaag
Deze avond geen koffie na de kerkdienst

Kerkdienst zaterdag 15 april 20.30 u
Liturgie van de Paaswake
Voorganger
Lectoren
Akoliet
Kosters
Collectes

: pastoor Ward Cortvriendt en ds. Frans Wiersma
: lezingen: Francis v.d. Meer(1e) André Zandbelt (3e)
lector ELG (2e) en lector ELG (4e)
voorbeden : Francis vd Meer + lector ELG
:: Heima Sleurink en André Zandbelt
: 1e pastoraat in beide kerken 2e de Lebuïnuskapel
Deze avond geen koffie na de kerkdienst

Kerkdienst zondag 16 april 19.30 u
Eucharistieviering Hoogfeest van Pasen 10.30 u
Voorganger
Lectoren
Akoliet
Koster
m.m.v.
Collectes

: pastoor Ward Cortvriendt en ds. Frans Wiersma
: lezingen : 1e lector ELG 2e Frits Driesen
voorbeden : Frits Driesen + lector ELG
: Tineke Buursma
: Mieke en Ward Cortvriendt
: cantorij Maarten Luther o.l.v. Gerrit Baas
: 1e pastoraat in beide kerken 2e De Lebuïnuskapel

Kerkdienst zondag 30 april 10.30 u
Eucharistieviering Derde Zondag van Pasen (A-jaar)
Voorganger
Lectoren

: pastoor Annemieke Duurkoop
: 1e Liesbeth Wisselo 2e Wim de Rijk

Akoliet
Koster
Collectes

: Tineke Buursma
: Marjolein en Frits Driesen
: 1e OKK-Ned en Statie 2e Zusterkerken van de OKKN

Ter attentie : viering op de 5e zondag van de maand
Zoals uit de kerkberichten hierboven al blijkt, komt de reguliere
kerkdienst van de 4e zondag van april (23 april) te vervallen, maar
wordt op de 5e zondag van de maand, 30 april, kerkdienst gehouden.
Kleding en levensmiddelen
Zondag 26 maart, midden in de Veertigdagentijd, hielden we onze
inzameling voor kleding en schoeisel, en voor de Voedselbank.
Kerkgangers (en hun buren soms !) hebben op allerlei manieren van
harte en gul hun nog goed bruikbare kleding en schoenen ingebracht.
Ook ontvingen we enkele grote dozen en zakken met houdbare
levensmiddelen. Pastoor Ward bracht een auto vol zakken met kleren
naar de kledingbank van de woongemeenschap De Wonne in Enschede,
waar ze dankbaar in ontvangst werden genomen. Zelf heb ik de dozen
met levensmiddelen naar de Voedselbank gebracht waar ze hun weg
vinden en een goede bestemming krijgen. We danken alle leden en
gastleden van onze statie voor hun hartelijke bijdrage aan deze
inzameling.

André Zandbelt

De dagen van ons leven
Op 8 april is André Zandbelt jarig. We wensen hem van harte geluk en
hopen hem nog lang in ons midden te mogen hebben. Bij deze
gelegenheid wil ik hem dan ook hartelijk danken voor het vele dat hij,
vaak ook achter de schermen, voor onze statie verricht. Onlangs heeft de
landelijke kerk, het Collegiaal Bestuur, hem ook gevraagd zitting te

nemen in een adviescommissie met betrekking tot de minimaal
benodigde formatie in een geloofsgemeenschap. We wensen hem hierbij
succes.
rector Ward Cortvriendt
De redacteur van deze maandbrief voegt aan bovenstaande rubriek
toe dat er nóg een verjaardag te melden is deze maand, die van
pastoor Ward Cortvriendt zelf op 24 april. Statieleden wensen hem
van harte gezondheid toe voor nog vele jaren erbij.

André Zandbelt, redacteur

En verder nog
Goed om te weten :
o

op woensdag 12 april vindt om 19.30 u in de Ste. Getrudiskathedraal
te Utrecht de jaarlijkse wijding plaats van de oliën die gebruikt
worden bij doop en ziekenzalving en de wijding tot een ambt.
Uit alle parochies van het bisdom zullen afgevaardigden mee komen
met hun voorganger om ze voor hun parochie in ontvangst te
nemen. U bent van harte welkom bij deze viering en de ontmoeting
na afloop

o

op donderdag 20 april vindt de jaarlijkse Quasimodo-lezing plaats in
de Driehoek naast de Ste. Gertrudiskerk in Utrecht. Dit jaar wordt de
lezing gehouden door prof.dr. Stephan van Erp onder de titel:
Christus, de vreemdeling in ons midden. Migratie en de christelijke
identiteit van Europa. Dr.Erica Meijers zorgt voor het coreferaat en
Hanna Rijken zorgt samen met Sebastiaan ’t Hart voor een muzikale
omlijsting. De avond is van 19.00 – 22.00 u en u bent er bij welkom.
Gelieve zich even aan te melden met formulier op de site van OKKN
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