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Inleidend woord

Verhit?!
De inleidingstekst voor deze maand is verzorgd door regiocollega
pastoor Victor Scheijde van Groningen naar aanleiding van de springprocessie in
Echternach van dit jaar.

rector Ward Cortvriendt

“Ons brein is erg slecht in het inschatten van risico's.” (Jaap van
Ginneken, massapsycholoog) was een tussenkopje in een nieuwsbericht
op 11 juni op de NOS site. In het artikeltje werd beweerd dat onze
hersenen gevaar niet in de juiste proporties zien en dat we daardoor te
heftig reageren op situaties waarvan we schrikken. Het artikeltje gaat
vooral over de psychologische effecten en aan het einde wordt nog een
korte alinea besteed aan de rol van de media. Verder laten ze in een
staafdiagram zien dat het aantal doden door terrorisme de laatste twintig
jaar lager is dan de twintig jaar daarvoor. De jaren 1970 en 1980 kenden
veel meer doden wereldwijd dan nu.
Waarom voelen we ons dan nu onveiliger? Reageren onze hersenen
anders dan, pak hem beet, veertig jaar geleden? Komt het door de rol
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van de media, zowel de journalistiek als de sociale media? Of heeft het te
maken met de verandering van hoe terrorisme zich uit tegenwoordig en
is daarbij ons begrip van terrorisme veranderd? Het zijn vragen waar niet
zo gemakkelijk en eenduidig antwoord op kan worden gegeven.
Als ik zelf terugkijk op de afgelopen veertig jaar van mijn leven merk ik
wel duidelijk verandering. Enerzijds heeft dat met je eigen ontwikkeling
te maken, want als kind keek ik onschuldiger tegen het leven aan,
althans zoals ik opgegroeid ben in Nederland. Er werd wel altijd
gesproken over dat de Russen zouden kunnen binnenvallen en dat de
notabelen van het dorp een plek in de gemeentelijke atoomkelder hadden
als er echt iets gebeurde, maar toch voelde het niet heel erg bedreigend.
Maar langzaam veranderde dat. Een paar gebeurtenissen staan mij vooral
bij. De aanslagen van de IRA, ETA en RAF, de kernramp in 1986 in
Tsjernobyl, de Joegoslavische oorlog en de Golfoorlog en alles vanaf de
aanslagen van 11 september 2001 op Twin Towers en het Pentagon,
waar toen nog een neef van mijn vrouw werkte.
Hoe ouder ik werd, hoe meer ik erover hoorde en hoe dichterbij het leek
te komen. Niet alleen omdat ik opgroeide, maar ook omdat er steeds
meer over gedeeld werd door het opkomen van het internet en de
smartphones. Nieuws komt nu live bij ons binnen en ook nog eens
ongefilterd. Het gevolg is dat het allemaal moeilijk te scheiden is, dat we
ons extra willen indekken om ons veilig te voelen, dat we het liefste
zoveel mogelijk veiligheidspersoneel zien rondlopen. Maar het zien van
zoveel veiligheidspersoneel bevestigt ons ook nog eens in onze angst.
Een drukke menigte, omgeven door politie, militairen en wat nog meer
geven een bedrukt gevoel. Tassencontroles als je met je kinderen een
avondwandeling maakt langs de Seine tijdens een weekeindje Parijs,
betonblokken en big bags met zand op de rotondes in Groningen tijdens
koningsdag, terwijl er vorig jaar enkel dranghekken stonden en zo zijn er
wel meer situaties te bedenken. Toch denk je ondertussen: “wat goed
dat er over onze veiligheid wordt gewaakt.”

En dan kom je in Echternach bij de jaarlijkse springprocessie. Duizenden
mensen verzamelen zich in de smalle straten van het kleine stadje en in
de basiliek waar het graf van de heilige Willibrord is en je voelt je veilig
en ontspannen. Er loopt één agent rond in de basiliek met enkel een
busje pepperspray en een portofoon en je voelt je veilig. Aan het einde
van de openingsviering zie je op het plein één preventieve ambulance
staan en je bent niet geschokt. De volgende dag bij de processie zie je
hier en daar een agent, vooral in ceremonieel uniform hier en daar wat
dranghekken en je voelt je veilig en ontspannen. De sfeer is opgewekt en
ontspannen en de Luxemburgers blijken nuchterder dan de Nederlanders
als het gaat om de veiligheid en je vraagt je af, zijn zij nu zo naïef, of wij
zo verhit?!

Pastoor Victor Scheijde

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 juli 10.30 uur
met ds. Andrea Fuhrmann. De cantorij zingt o.l.v. Gerrit Baas.
Kerkdienst zondag 9 juli 10.30 u
Eucharistieviering zondag na Pinksteren 9 (A-jaar)
Voorganger
Lectoren
Akoliet
Koster
Collectes

:
:
:
:
:

pastoor Ward Cortvriendt
1e Francis van der Meer 2e Frits Driesen
Tineke Buursma
Mieke en Ward Cortvriendt
1e OKK-Ned en Statie 2e Publiciteitsmiddelen

Kerkdienst zondag 23 juli 10.30 u
Eucharistieviering zondag na Pinksteren 11 (A-jaar)
Voorganger
Lectoren
Akoliet
Koster
Collectes

:
:
:
:
:

pastoor Ward Cortvriendt
1e Hanneke Bruins 2e Marjolein Driesen
Tineke Buursma
Marjolein en Frits Driesen
1e OKK-Ned en Statie 2e Statie Twente

Groene kerk
Tijdens de gemeentevergadering van 14 mei hebben we ingevolge het
synodebesluit van 2016 besloten ons aan te sluiten bij het proces van
“vergroening” van de kerk.
De afgelopen tijd was er al veel vergroening rond de kerk, met name de
patio en het gewas. Hoewel dat ook behartigd wordt door Heima, Luch
en Frits, ben ik dankbaar dat Wim en Wouter de Rijk (greenteam
dubbledubble u) het groen van de patio en de rest aangepakt hebben in
de vakantieperiode van voornoemden.
Maar daar gaat dit stukje eigenlijk niet over. Ik wilde een
voortgangsverslag geven over de actie groene kerk. Ik begin met de
positieve dingen.
De actie biedt een zestal aandachtsvelden aan die elkaar overlappen.
Qua financiën kunnen we niet zoveel, eenvoudigweg door het feit dat we
die niet hebben. Om goede redenen is onze rekening bij de voor de
penningmeester meest conveniërende bank.
Op het gebied van geloof en inspiratie kunnen we in gebed en
verkondiging aandacht houden voor de schepping, voor onze
verantwoordelijkheid voor hen die na ons komen en die met ons de aarde
bewonen. We kunnen elkaar scherp houden met betrekking tot
consumptiegedrag en energie. In ieder geval ondernemen we stappen
met betrekking tot het energiegebruik. Ook aan de inkoop van goederen

die zo min mogelijk milieubelastend zijn zullen we nog extra aandacht
besteden. Dat ecologie en rechtvaardigheid hier hand in hand moeten
gaan moge duidelijk zijn.
Op het niveau van beleid moeten we nog het een en ander leren. Onze
kledingacties dragen in ieder geval ertoe bij dat we goederen recycleren
(om maar een goed vlaams woord te gebruiken). Wellicht kunnen we nog
meer doen. We zouden bijvoorbeeld net als in Amersfoort plastic doppen
kunnen inzamelen die worden vermalen en hergebruikt en waarvan de
opbrengst ten goede komt aan het voorzien van hulphonden voor
mensen die daar nood aan hebben. Zoiets werkt op meerdere niveaus.
In de privésfeer kunnen we natuurlijk ook het nodige doen ten aanzien
van bankieren, inkopen, consumptie, afval en milieu.
Enige tijd geleden hebben Mieke en ik besloten om, ook al weten we niet
precies hoelang we in ons huis kunnen blijven wonen, toch zonnepanelen
te laten leggen. Ook al zouden we de investering er niet uit krijgen
besparen we toch aanzienlijk op de milieubelasting van electrische
energie; en de directe kosten ervan, ook dat natuurlijk.
Op 14 mei, na de vergadering, heb ik ons zoals afgesproken aangemeld
bij groenekerkerken.nl. Dat is een lijdensweg gebleken. Ik ontving op 15
mei keurig een bevestigingsmail van mijn aanmelding. Er zou binnen een
week contact met mij worden opgenomen. Niet dus. Ik bellen. Daarin
verwezen naar iemand die bleek niet langer de site verzorgen, was op
projectbasis aangenomen en dat was verstreken. Weer gebeld. Zou
doorgegeven worden aan iemand die dan de, ik noem het maar even,
intake doet. Nog een keer na verloop van tijd gemaild. Vervolgens een
telefoongesprek gehad met die betreffende “intakepersoon”. Die zou
binnen een paar dagen het in orde maken. Niet dus. Weer gemaild. Geen
antwoord. Gebeld. Op betreffende toestel niemand aanwezig. Ander
iemand van kerkelijke ondersteuning gesproken die me beloofde het uit
te zoeken en in ieder geval melding te doen van deze vreemde gang van

zaken bij het bestuur. Van de voortgang van zijn onderzoek in de
organisatie kreeg ik twee vriendelijke mails. Daarna kreeg ik een mail van
de dame die ik in het begin al had gesproken. De aanmelding zou in de
verkeerde mailbox terecht zijn gekomen. Hetgeen m.i. onzin is, want de
aanmelding gaat online op de aanmeldingspagina. Het zou echter dindag
27 juni in orde gemaakt worden. Ik vraag u te kijken op de pagina
groenekerken.nl of we er nu wel staan, want ik durf niet meer.
Wat een belasting van mijn ecologisch systeem!

rector Ward Cortvriendt.
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pastoor E. Cortvriendt
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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
Reservering kapel/zaal
Bankrekening Statie:
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André Zandbelt (zie boven)
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