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Inleidend woord

Geschiedenis

Oktober is de maand van de geschiedenis. Geschiedenis is belangrijk. Daardoor
weet je waar je vandaan komt. Je kunt leren van hetgeen gebeurd is. Geschiedenis
schept identiteit. Samen dingen beleefd hebben, een gezamenlijke geschiedenis
hebben schept een band. Ook landen ontlenen hun identiteit aan hun geschiedenis.
Soms moeten ze daarvoor de feiten wat aanpassen. Geschiedenis is niet objectief.
Het is altijd beleefde geschiedenis en geïnterpreteerde gegevens. Geschiedenis is
plooibaar. Daarom moet je bij geschiedenisverhalen en journalistieke verslagen
goed kijken naar wie het zegt of schrijft, uit welke hoek het bekeken wordt en met
welke bedoeling.
Ook de kerk heeft zo haar eigen omgang met de geschiedenis. Dat begint al heel
vroeg bij de eerste geloofsgemeenschappen. De gebeurtenissen met betrekking tot
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Jezus worden geïnterpreteerd. Men ziet in hem trekken van messiaanse figuren die
in profetische teksten beschreven zijn en men gaat hem dan ook Messias noemen.
Dood wordt verrijzenis; een maaltijd met vrienden beeld van zijn leven, sterven en
verrijzen. Wat eerst vreemd en onbegrijpelijk was komt in verhalen tot een gelovig,
en theologisch, verstaan. Niet het feit van zijn dood, maar de wijze waarop zijn
volgelingen dit hebben beleefd en geïnterpreteerd is van belang voor de
ontwikkeling van het geloof.
Soms wordt geschiedenis ronduit ideologisch geïnterpreteerd. De Amerikaanse
pioniers; de vaderlandse vrijheidsoorlog; de Gouden Eeuw en de wereldhandel.
Minder fraaie dingen worden weggepoetst: het vernietigen van de native Americans,
de slavenhandel, de koloniale geschiedenis. Het zijn maar voorbeelden.
Een geschiedenis van onderdrukking kan een volk, maar ook een individu, een
zelfbeeld van niet deugen en uitzichtloosheid geven. Soms lukt het om tot een
bevrijdingsgeschiedenis te komen. Een opstand, een daad van verzet, het leven in
eigen hand nemen. Emancipatie, fierheid en zelfrespect.
Sommige mensen worden zo ernstig bepaald door de ervaringen van hun
geschiedenis dat ze er zonder hulp niet uit komen. Voor hen lijkt het heden een
eindeloze herhaling van het verleden. En dat is meer dan afschuwelijk. En toch geldt
ook voor hen en ook voor ieder van ons dat een mens altijd meer is dan wat
gebeurd is. De geschiedenis heft de vrijheid niet op. Een mens heeft toekomst. Als
gelovige weten we dat doordat ons leven is geborgen in belofte en hoop.
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 1 oktober 10.30 uur met ds Louisa
Vos als voorganger. Het is een cantatedienst. Uitgevoerd wordt de cantate God is
onze toevlucht van Johann Helmich Roman, kapelmeester en componist aan
het Zweedse hof

gecomponeerd op basis psalm 46 . Psalm 46 is een van de z.g. Psalmen Davids
waarvan Roman er een 80-tal componeerde. Deze psalm was een van de
lievelingspsalmen van Maarten Luther en past daarom bijzonder goed in het jaar
waar we 500 jaar reformatie herdenken…
De Maarten Luther cantorij zingt o.l.v. Gerrit Baas en met begeleiding van Lilly
Kakujay en Sacha Bergsma op viool en met Jaap Vonk aan het orgel.
Kerkdienst zondag 8 oktober 10.30 u
Eucharistieviering Zondag 22 na Pinksteren (A-jaar)
Voorganger
Lectoren
Akoliet
Koster
Collectes

:
:
:
:
:

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

Kerkdienst zondag 22 oktober 10.30 u
Eucharistieviering Zondag 24 na Pinksteren (A-jaar)
Voorganger
Lectoren
Akoliet
Koster
Collectes

:
:
:
:
:

pastoor Ward Cortvriendt
1e Hanneke Bruins 2e Frits van Brussel
Tineke Buursma
André Zandbelt
1e OKK-Ned en Statie 2e Statie Twente

De dagen van ons leven
Op 12 oktober viert Wouter de Rijk zijn 21e verjaardag. We feliciteren hem van
harte en wensen hem een gezegend nieuw levensjaar.
Rector Ward Cortvriendt
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Rector

pastoor E. Cortvriendt
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e-mail : pastoor@twente.okkn.nl
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