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Inleidend woord Wie door de Geest is aangeraakt
Met Pinksteren zingen we “wie door de Geest is aangeraakt, begint
opnieuw te leven”. Het is een duidelijke verwijzing naar Pasen. Jezus die
uit de dood opstaat tot nieuw leven. Maar eigenlijk is deze actieve
benaming niet helemaal volledig. Door de Geest is Jezus ontvangen. Door
de Geest ook uit de doden opgewekt. Gods schepping vindt plaats door
zijn Woord en zijn Geest; en zo gaat het ook met herschepping. In de
menswording van Jezus en in de opstanding is de volheid van God
aanwezig in Vader, Zoon en Geest. De theologische verhouding tussen de
Vader, de Zoon en de Geest laat ik even buiten beschouwing.
Pinksteren noemen we ook wel de voltooiing van Pasen. Met Pasen is de
menswording en opstanding kennelijk niet voltooid. Met Pasen is, met
andere woorden, de zending en de betekenis van Jezus’ er- zijn- in- ons1

midden nog niet tot een einde gekomen. Zijn zending, zijn menswording
worden pas voltooid wanneer God alles is in allen. Wanneer wij allen
vervuld zijn van heilige Geest. Wanneer wij allen tot volheid van leven
zijn gekomen. In de tussenruimte die bepaald wordt door de dood van
Jezus en de voleinding, leven we in het tijdperk van de Geest en van de
kerk. We moeten die tussenruimte niet alleen als een tijdruimte zien.
Misschien zelfs niet in de eerste plaats als een tijdbegrip. Het is veeleer
een kwalitatieve tussenruimte tussen ons bestaan zoals het is en het
verlangde leven. Geluk bijvoorbeeld kan je zomaar overkomen. Het is niet
iets waar je methodisch naar toewerkt, zoals een diploma. Het is geen
verworvenheid, maar een wijze van zijn. En daar kun je het nog moeilijk
genoeg mee hebben.
Aangeraakt zijn door de Geest is een kwaliteit van leven. Is het verschil
tussen leven en half leven. De geest heft ons uit boven onze
omstandigheden, zelfs boven wie we (denken te) zijn. Bevrijdt ons uit de
gevangenis van onze oordelen omtrent onszelf en anderen. De gedachten
die ons klein houden en angstig. De meningen die anderen opsluiten in
onze oordelen en hen verhinderen onze naaste te worden.
We kennen heel veel vormen van door de geest aangeraakt te zijn. Van
vervoering, trance en extase. Spreken in tongen, totale vervoering.
Spectaculaire dingen soms. Zelf sta ik daar wat ver van af, zonder een
definitief oordeel te hebben. Maar ik stel er vragen bij. Vanuit het
verbond van God met ons in de Geest. En die vragen zijn: brengt de
vervoering door de Geest ons dichter bij God en dichter bij onszelf en
dichter bij de naaste.
De Geest van God voert ons tot gemeenschap met God en met de
naaste. Aan de vruchten herkent met de werking van de Geest. Niet aan
een verheven spiritualiteit. De Schrift laat niet na die vruchten te
benoemen: vredelievendheid, verbondenheid, naastenliefde,
zachtmoedigheid, hulpbetoon, eerbied, de ander niet tekort doen en

belasteren en nog een aantal van deze kwaliteiten. Niemand hoeft zich
af te vragen wie of wat de Geest is, wanneer je je richt op de vruchten
ervan. Pinksteren is het feest van die vruchten.

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. Op zondag 4 juni
10.30 u is er een Oecumenische Kerkdienst van Pinksteren samen met de
Oud-Katholieke Statie :
Kerkdienst zondag 4 juni 10.30 u
Eucharistieviering Hoogfeest van Pinksteren
Voorgangers
Lectoren
Akoliet
M.m.v.
Koster
Collectes

:
:
:
:
:
:

Pastoor Ward Cortvriendt en ds Frans Wiersma
1e Francis van der Meer 2e lector ELG
Tineke Buursma
cantorij Maarten Luther o.l.v. Gerrit Baas
Marjolein en Frits Driesen
1e OKKN en Statie 2e Kerkopbouw

Kerkdienst zondag 11 juni 10.30 u : komt te vervallen !
Kerkdienst zondag 25 juni 10.30 u
Eucharistieviering Zondag na Pinksteren 7 (A-jaar)
Voorganger
Lectoren
Akoliet
Koster
Collectes

:
:
:
:
:

pastoor Ward Cortvriendt
1e Wim de Rijk 2e André Zandbelt
Tineke Buursma
André Zandbelt
1e OKK-Ned en Statie 2e Statie Twente

Mededelingen
Op de eerste zondag van juni vieren we samen met de ELG Pinksteren.
Houdt er rekening mee dat de viering van 11 juni vervalt.
Op 1 juli houden we als (gast)leden van de OK statie Twente e.o. en
leden van de ELG Hengelo een ontmoetingsbijeenkomst. Daartoe zijn we
allen uitgenodigd op het landgoed Herinckhave in Fleringen. De
bijeenkomst duurt van 11 uur tot 15.00 uur. Aanmelden bij André
Zandbelt: a.zandbelt@planet.nl of 0546.815313. De uitnodiging is u al
eerder toegestuurd maar gaat separaat opnieuw als bijlage bij deze
maandbrief. Ik hoop dat u van deze uitnodiging gebruik zult maken.

Rector Ward Cortvriendt

Groene kerk
Na de gemeentevergadering heb ik onze statie aangemeld bij de site van
de groene kerken. De verwerking van de aanmelding blijkt nogal wat
voeten in de aarde te hebben. Inmiddels is dat hoop ik, na verschillende
malen contact gehad te hebben, opgelost.
De site is www.groenekerken.nl waar informatie is te zien ook voor thuis.
Misschien kunnen we onder deze rubriek elkaar het komende jaar op de
hoogte houden van onze groenheid.
Het kan verkeren. Wie had ooit gedacht er prat op te gaan om een
groentje te zijn. Dat roept de associatie op van groen als gras, maar hoe
groen is dat eigenlijk? Groener dan bij de buurman? Wie kan iets
vertellen over ecologisch gazon?

Rector Ward Cortvriendt

Vieren
Pinksteren als voltooiing van Pasen vieren we niet los van de oorsprong
ervan. Het is de vijftigste dag van Pasen. Pinksteren is afgeleid van het
Griekse telwoord voor 50. Het gaat terug op de viering van de vijftigste
dag van het Joodse Pesach, de gedachtenis van de dag van de uitredding
uit de slavernij. De nacht waarin de bewoners van de huizen die
getekend zijn met het bloed van het lam, worden gered. Heel veel
beelden die bij die bevrijding en uitredding, bij de doortocht door de
Rode Zee en de tocht door de woestijn tot en met de intocht in het
beloofde land aan de orde zijn, vinden we ook in de viering van het
christelijk Pasen.
De vijftigste dag van Pesach heet in de Joodse liturgische kalender
Sjavoeot. Het is het feest van de eerstelingen van de oogst. Maar het
heeft zich ook ontwikkeld tot een dankfeest voor de gave van de Thora
op de Sinaï. De eerstelingen van de oogst in het beloofde land en de
eerstelingen van de wet versmelten met elkaar. Hiermee wordt gezegd
dat het uitwendige een religieuze betekenis heeft. Beide staan in relatie
tot het verbond en de vervulling van Gods belofte. Het hele leven in al
zijn aspecten is religieus, dat wil zeggen verbonden met God.
Met Pinksteren vieren we dat wij eerstelingen van de oogst zijn die door
Christus is gezaaid met Pasen. Zowel Pasen als Pinksteren hebben met
oogst te maken, maar Hij is de eerste en wij zijn de eerstelingen. Niet
opgeschoten uit de aarde, maar geboren uit de Geest. We vieren dat we
leven in het beloofde land en er de vruchten van mogen eten, als in het
nieuwe paradijs. Wij geven onszelf als dankoffer voor de vruchten die we
zijn. Van dit beloofde land en van de eerstelingen die het opbrengt, is de
kerk, in alle tijdelijkheid en onvolmaaktheid, een beeld. De eucharistische
eerstelingen zijn een voorsmaak van hetgeen wij eens ten volle zullen

genieten en zullen zijn.

Rector Ward Cortvriendt
Bisdomdag Utrecht
Onder de titel ‘Vele gaven, één Geest, vele gaven, één kerk!’ vindt op
zaterdag 10 juni weer de bisdomdag plaats. Om 10.00 uur is er een
Eucharistieviering. Dan volgt een inleiding over: Waarom hebben we
eigenlijk bisdommen en wat betekent dat voor ons als kerk en parochies?
De bisschop vertelt over zijn persoonlijke ervaringen in zijn werk en wij
kunnen hem vragen stellen. Maar we wisselen ook onze eigen ideeën uit
over de sterke (en zwakke) kanten van onze eigen parochies en die van
elkaar. Een lichte toets wordt aangebracht met cabaret en een 'pubquiz'
en natuurlijk wordt er afgesloten met een borrel rond 16.00 uur.
Kom en doe mee! Opgave voor 1 juni bij jutta@okkn.nl.

Een plek onder de zon…
Wonen, je thuis voelen, veiligheid, huis van God, hoe ziet jouw
droomhuis eruit? We gaan met elkaar in gesprek en aan de slag over
onze plek onder de zon. We maken een excursie naar een naburig
klooster en natuurlijk bezoeken wij de boekhandel in Wittem, waar
prachtige verhalen te vinden zijn. Al met al, een weekend om aan mee te
willen doen !

Prijs voor het gehele weekend (4 dagen/3 nachten volpension,
koffie/thee inbegrepen): € 185,00 voor een gewone kamer (douche en
toilet op de gang) € 215,00 voor een luxe kamer (douche en toilet op de
kamer). Wij hebben de beschikking over 24 kamers. Dus als u mee
wilt……….. geef u zo spoedig mogelijk op! Door € 25,00 over te maken op
IBAN NL72 INGB 0001569833 t.n.v. mevrouw Homan-Copper, maakt u
uw opgave definitief. Graag vermelden of u een (luxe) of een gewone
kamer wilt. Meer informatie en opgave bij Rina Homan via email
rinahoman@live.nl of telefoon 078 6454189 Tot dan in Limburg !

Joke Kolkman, Gonnie van de Meer, Rina Homan,
Emma Luijendijk, Anita Vos
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Dorpsmatenstraat 40 7551 BP Hengelo
Rector
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tel. 06 839 867 60
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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. 074 294 138 56
e-mail : heima49@live.com
Technisch beheer kapel
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Bankrekening Statie:

?
André Zandbelt (zie boven)
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