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Inleidend woord

door Joke Kolkman

Bekommer u om de noden van de heiligen en wees gastvrij.

(uit de brief van Paulus aan de Romeinen, hoofdstuk 12 vers 13)
Het thema “gastvrijheid” kwam deze week op twee momenten bij me
boven drijven.
Het eerste moment was tijdens een vergadering van ons kerkbestuur.
Een aantal maanden geleden stonde de Evangelisch Lutherse gemeente
bij ons op de stoep met het verzoek in gesprek te gaan. Zij zochten een
kerkgebouw, een plek om te vieren en wellicht een partner om dat mee
samen te doen. Wij zijn het gesprek aan gegaan en sinds eind mei delen
we ons kerkgebouw. Binnen het kerkbestuur spraken we over de
ervaringen van de eerste maanden. Wij zijn gastvrij geweest, vanuit onze
overtuiging dat we een oecumenische roeping hebben. We moesten
letterlijk en figuurlijk ruimte maken. Wij hebben ervaren dat werkelijke
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gastvrijheid iets kost, vragen stelt aan onze wijze van kerk- zijn. We
komen onze eigen gevoeligheden tegen. Maar vooral ontmoeten we veel
herkenning, er valt goed samen te praten. Tijdens een gezamenlijke
dienst is het een raar gevoel gast te zijn in je eigen kerk, maar het is ook
al snel vertrouwd. Werkelijke gastvrijheid doet op de een op andere
manier een beetje pijn, maar wat kan het veel opleveren als je elkaar in
alle openheid ontmoet.
Het tweede moment was toen ik bezig was met de ledenadministratie. De
rustige zomerperiode leent zich er goed voor dit soort klussen af te
ronden. Verhuizingen, iemand is overleden, er is een kind gedoopt en
gelukkig hebben we ook een paar belangstellenden kunnen opnemen in
onze lijst. Gastleden noemen wij ze, zij zijn onze gasten. Toen schoot me
door het hoofd: zijn wij gastvrij?
Wat betekent het eigenlijk voor een kerk om gastvrij te zijn? Een aantal
dingen liggen voor de hand: je heet mensen welkom, spreekt hen aan
zonder opdringerig te worden. Er is voor elke zondag een boekje waarin
staat wat we doen tijdens de viering zodat het voor iedereen goed te
volgen is. Vooral proberen we in woord en gebaar te laten merken dat
iedereen welkom is, ongeacht zijn of haar levensverhaal. We nemen de
mensen zoals ze zijn, nog sterker: we ontvangen hen als broeders en
zusters van God gegeven. Ik denk dat daar de kern ligt van gastvrijheid
die wij als opdracht hebben ontvangen.
Nog sterker ervaar ik dat tijdens de eucharistie viering. Als wij worden
uitgenodigd voor de communie dan valt het onderscheid tussen
parochianen en gasten even weg. Wij zijn dan allemaal gasten en de
Heer is onze Gastheer. Dan is er alleen nog sprake van een “wij” in de
kring rondom het altaar.
In de kerken én in deze wereld staan groepen mensen soms naast en
soms tegenover elkaar. Ik hoef geen voorbeelden te noemen. Op

zondagochtend horen we bij elkaar omdat we bij Christus horen. Visioen
van hoe het zal worden.

Joke Kolkman, pastoor Arnhem en Nijmegen

Kerkdiensten Lebuïnuskapel Dorpsmatenstraat 40 Hengelo

Elke 1e zondag van de maand houdt de Evang.Lutherse Gemeente
kerkdienst met H. Avondmaal in de Lebuïnuskapel: zondag 3 september
10.30 uur met ds. Louisa Vos. De cantorij zingt o.l.v. Gerrit Baas.
Kerkdienst zondag 10 september 10.30 u
Eucharistieviering Feest Maria Geboorte (A-jaar)
Voorganger
Lectoren
Akoliet
Koster
Collectes

:
:
:
:
:

pastoor Ward Cortvriendt
1e Hanneke Bruins 2e Frits van Brussel
Tineke Buursma
Mieke en Ward Cortvriendt
1e OKK-Ned en Statie 2e Opleidingen

Kerkdienst zondag 24 september 10.30 u
Eucharistieviering na Pinksteren 20 (A-jaar)
Voorganger
Lectoren
Akoliet
Koster
Collectes

:
:
:
:
:

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

Najaarsprogramma 2017 vorming en toerusting
De Raad van Kerken Hengelo heeft een programmaboekje gemaakt
met cursussen en activiteiten op gebied van vorming en bezinning
die dit najaar worden aangeboden in de lidkerken en die openstaan voor
ieder die geïnteresseerd is om deel te nemen. Je vindt het programma
op de site van de Raad: www.raadvankerkenhengelo.nl
maar in de kerkcentra ligt de brochure ook vanaf zondag 27 augustus.
Gelovige levenskunst vanuit het Boek Spreuken
Deelnemers lezen hoofdstukjes uit het Bijbelboek Spreuken rond thema’s
van het alledaagse leven, toen en nu. De smaak van ons eten, de maat
van ons drinken, het belang van dingen los kunnen laten. En wat geef je
je kinderen eigenlijk mee? Zijn de verleidingen des levens van nu anders
of wellicht dezelfde als die van toen? Schuilt er wijsheid in, voor ouders,
voor jongeren van nu ?
We onderzoeken of nog overeind staat wat het oude Boek Spreuken
als wijsheid en gelovige levenskunst aanreikt. Als basis gebruiken we

André Zandbelt. Het Boek Spreuken. In een nieuwe vertaling en
met onderscheiding van perikopen. Merweboek, 2017

Vanaf de tweede keer bespreken we telkens het hoofdstukje (perikoop)
dat door één van de deelnemers is gekozen ter bespreking.
Leiding : André Zandbelt
Data
: donderdag 14 en 28 september, en 12 en 26 oktober
Tijdstip : 19.30 – 21.30 uur
Plaats : voorzaal Lebuïnuskapel, Dorpsmatenstraat 40 Hengelo
Toegang : 8 euro inclusief koffie en thee. Maximaal 8 personen.
Aanmelden: t/m 10 september : a.zandbelt@planet.nl
of tel. 0546 815313

De dagen van ons leven
We feliciteren deze maand Laurens de Reus, die op 16 september 75 jaar
hoopt te worden.

rector Ward Cortvriendt
Vieren
Er wordt wel eens gezegd: tijdens het zingen van het Lam Gods wordt
het brood gebroken. Maar eigenlijk is het precies andersom. Tijdens het
breken van het brood wordt gezongen: Lam Gods dat wegneemt de
zonden der wereld. Dit om te duiden wat er op tafel gebeurt. Het brood
dat wordt gebroken verwijst naar Jezus die aan het kruis zijn leven breekt
voor ons en zijn leven met ons deelt. Het bloed en water dat uit zijn zijde
vloeien is het leven voor de wereld.
Deze beeldtaal was natuurlijk niet onmiddellijk voorhanden na zijn dood,
maar heeft zich liturgisch ontwikkeld in de periode erna. De eucharistie is
de betekenisomgeving waarin het heilsmysterie van Gods liefde voor ons
wordt verhelderd en tot ervaarbare werkelijkheid wordt. Het breken van
het brood is niet iets dat ‘ook nog even gebeuren moet’ voor we kunnen
eten; en waarbij we dan maar even wat zingen. Nee, de woorden die we
zingen geven de betekenis aan van wat we doen. Het breken van het
brood is niet iets bijkomstigs. Het is een identiteitsbepalend gebaar.
In het Lucasevangelie lezen we hoe na de dood van Jezus een paar
leerlingen teleurgesteld zich afwenden van Jeruzalem en op weg zijn naar
Emmaus. Jeruzalem als de stad van de vervulling van onze hoop heeft
hun niet gebracht wat ze ervan verwachten. Degene van wie zij hoopten
dat hij Israël zou herstellen, is gestorven, ter dood gebracht. Hun
messiaanse hoop was de met de dood van Jezus de bodem ingeslagen.
Jezus trekt mee met deze gebroken mensen en vertelt hun wat er over

de Messias geschreven is. Hij gaat met hen een huis binnen om maaltijd
te houden (“blijf bij ons, Heer, want het wordt avond’). Als de gastheer
die Hij altijd is, breekt Hij het brood om het aan hen te geven. En zij
herkennen Hem aan dit gebaar, het breken van het brood. Het gebaar
dat zo welsprekend uitdrukt wie Hij is en wat zijn dood en opstanding
voor de leerlingen betekenen. Het gebaar drukt zijn identiteit uit.
Daarom breken ook wij het brood telkens wanneer we eucharistie vieren,
om te weten wie in ons midden is en wat zijn leven, dood en opstanding
voor ons betekenen. Wij leven van het gebroken brood en de wijn,
lichaam en bloed, leven voor ons gegeven en uitgestort, opdat wij tot
nieuw leven komen door zijn leven.
Het bewustzijn van de betekenis van dit gebaar en de liturgische
gevoeligheid ervoor lijken wat weggezakt, aangezien in veel vieringen het
brood niet langer gebroken wordt, maar gebruik gemaakt wordt van
“voorgebroken” brood. En dat lijkt me nu eigenlijk niet de bedoeling.

rector Ward Cortvriendt
Diaconaal project Statie Twente : kinderen in Syrië
Vanuit de Statie Twente ondersteunen we sinds twee en eren half jaar
het Unicef –project KINDEREN IN SYRIE. We besloten daartoe op de
gemeentevergadering van najaar 2014. We doen dat als gemeenschap,
maar u kunt ook individueel uw steun geven. Dat kan op twee manieren:
o

u kunt bij gelegenheid een bijdrage overmaken op:
NL77 RABO 179 162 713 van OKK- Statie Twente onder
vermelding: Kinderen in Syrië

o

in het kerkcentrum vindt u bij de ingang van de kapel
de Glazen Pot met opschrift waarin u contant uw bijdrage
kunt achterlaten.

Weekend met Bisschop Joris: abdij De Slangenburg, Doetinchem
In het weekend met Bisschop Joris, zoals ik zelf altijd het weekend over oudkatholieke spiritualiteit noem, kwam de vraag naar voren Wat is oud-katholieke
spiritualiteit? Voor mij heeft oud-katholieke spiritualiteit te maken met verlangen,
verlangen naar Gods nabijheid, naar gekend worden door God, en van daaruit leven.
De vraag als ‘Waar kom je vandaan, waar woon je?’ is de vraag naar ‘Wie ben je?’ die
je aan Jezus stelt en dan al naar gelang het antwoord waag je het om mee te gaan.
Bij een ontmoeting van Jezus met jou, stelt Hij je op je gemak. Hij geeft aandacht, je
mag er zijn. En als je je dan geeft, is dat voor je leven, want hij schenkt je levend
water. Hij wordt de bron in jou, waaruit anderen mogen drinken. En jij, je kunt niet
anders dan op zijn uitnodiging ingaan, komt en ziet. Want hij laat het initiatief aan
jou. Er is geen moeten, maar mogen, vanuit je verlangen om gekend en bemind
geworden. Je mag ontdekken, dat je bemind wordt en vandaar uit LEVEN. Het is een
verandering van het Godsbeeld, van de straffende God naar de liefhebbende God.
De verhalen die ter sprake kwamen waren: Komt en zie. Wat verlang ik? Waar ben ik
nieuwsgierig naar? Geef mij te drinken. De vrouw bij de Bron. Jezus die de mens
benadert met begrip en liefde. De Barmhartige vader. De Vader die niet alleen de
jongste zoon verwelkomt maar ook naar de oudste zoon toe gaat, “Jij bent mijn
kind.” Al het mijne is het jouwe. Het speelt niet toen, maar nu. Wat is tijd? Geef je
over aan het licht. De zon schijnt, zet het raam open.
Eigenlijk speelt door alle verhalen die Liefhebbende God, die je uitnodigt jezelf te
aanvaarden zoals Hij je aanvaart. Ik vond het heel verrijkend te ontdekken dat wat ik
altijd zo gevoeld heb, maar wat ik was kwijtgeraakt, door de inleiders naar voren
gebracht werd. Die liefhebbende God, waarvan ik weer het kind mag zijn. Die mij
aanneemt zoals ik ben, met al mijn onzekerheid en verdriet, Hij sluit mij in zijn
armen, ik mag Hem ontmoeten om in mijn hart te sluiten en nooit meer los te laten.
Dat was mijn ervaring afgelopen weekend in Doetinchem, waar wij te gast waren in
het Stiltecentrum van de Willibrordus Abdij. Wij twintig mensen uit Oostenrijk,
Duitsland, Zwitserland en Nederland. Hoewel verschillend van nationaliteit begrepen
en voelden wij elkaar aan, en hoewel ik nooit alles met mijn oren versta, versta en
begrijp ik altijd alles met de oren van mijn hart.
Ik vond het dus ook deze keer weer een bijzondere ervaring. Om zo verschillend van
aard ‘een’ gemeenschap te vormen in liefde verenigd, in luisteren, spreken, stil zijn
en vieren.
Rina Homan
(overgenomen van: www.okkn.nl )

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. 074 294 138 56
e-mail : heima49@live.com
Technisch beheer kapel
Reservering kapel/zaal
Bankrekening Statie:

?
André Zandbelt (zie boven)
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