Maandelijkse
Nieuwsbrief
Oud-Katholieke Statie
H.Lebuïnus
Twente en Ommelanden
januari 2018

Inleidend woord

bericht van de koning

Het dagblad Trouw meldde op 27 december jl. dat de kersttoespraak van
de koning eerder somber dan optimistisch was. En dat al een paar jaar op
rij. De koning vestigde met name de aandacht op het afnemen van de
samenhang en saamhorigheid in de samenleving. Hij sprak over de
verruwing van de omgangsvormen en een toenemende intolerantie.
Elders in het blad stond een artikel over de onbeschofte bejegening van
medewerkers van eerstehulpposten. We lezen regelmatig over agressie
jegens hulpverleners.
Ook in de politiek zien we een verharding van standpunten. Kennelijk om
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kiezers te behagen. Je zou het ook een knieval kunnen noemen voor dat
deel van de kiezers dat het hardste de trom roert. Over de uitdagende en
harde taal in de internationale politiek zullen we maar zwijgen. Maar we
mogen niet de ogen sluiten voor het lot van miljoenen ontheemde en
ontrechte mensen.
In een wereld die niet geneigd lijkt tot bekering wensen we elkaar elk
jaar het goede, het beste toe en maken we soms ook voornemens om
het anders te gaan doen. Geduldiger te zijn, aardiger, beter op te letten
op wat we zeggen, minder te eten, meer aandacht te hebben voor het
milieu, wat meer vertrouwen te hebben in de kracht van het goede.
En dat is niet zinloos, ook al zijn velen cynisch geworden. Somberen in
een sombere wereld lost niets op. Dat maakt de wereld alleen maar
donkerder. Geloof en vertrouwen, hoe kwetsbaar deze ook zijn, en hoe
gering in aanzien in de wereld van macht, maken de wereld lichter. Voor
onszelf en voor onze naasten. En dat is uiterst belangrijk voor de kwaliteit
van het dagelijks leven.
De berichtgever van de Koning der koningen laat ons weten: “Zie ik
verkondig jullie een grote blijdschap, die voor heel het volk bestemd is”.
Geen somber bericht, maar een blijde boodschap die opwekt en
bemoedigt, de harten lichter maakt en opent naar toekomst. En uit het
vervolg van dat bericht blijkt dat er redding is uit de duisternis en dat die
gelegen is juist in het kwetsbare en kleine. Een hele bemoediging voor
kleine en kwetsbare mensen.

Dus wens ik jullie allen ook dit jaar vreugde, vertrouwen en geloof. Dat
hebben we broodnodig voor onderweg, in de gebeurtenissen van ons
leven en van de wereld. Namens de Vredevorst: Vrede en alle goeds.
Zalig nieuwjaar.

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 6 januari
10.30 uur met ds Louisa Vos als voorganger.
Kerkdienst zondag 14 januari 10.30 u
Eucharistieviering Tweede Zondag na Epifanie (B-jaar)
Voorganger
Lectoren
Akoliet
Koster
Collectes

:
:
:
:
:

pastoor Ward Cortvriendt
1e Marjolein Driesen 2e Frits van Brussel
Marjolein en Frits Driesen
1e OKK-Ned en Statie
2e Oecumenisch Werk

Kerkdienst zondag 28 januari 10.30 u
Eucharistieviering Vierde Zondag na Epifanie (B-jaar)
Voorganger
Lectoren
Akoliet
Koster
Collectes

:
:
:
:
:

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

Vieren
We hebben in 2018 iets te vieren als statie. En dat gaan we ook doen. In
ieder geval herdenken we dat 40 jaar geleden de toenmalige
oudkatholieke geloofsgemeenschap in Twente tot Statie Twente en
Ommelanden is ‘verheven’. Maar de groep bestond al eerder en het
vraagt voor mij nog enig graafwerk in het archief om een en ander
preciezer te achterhalen dan mij nu bekend is, ook al meen ik te weten
dat tien jaar geleden het veertigjarig jubileum is gevierd. Maar uit de
publicatie blijkt niet waarvan dan precies het jubileum gevierd is. In ieder
geval is er een jubileum. Een goed moment om dankbaar te zijn en erbij
stil te staan. Ook om ons weer te bepalen tot onze identiteit en,
belangrijker misschien nog, onze missie en betekenis als Twentse
geloofsgemeenschap.
Hiervoor is een eerste inhoudelijke verkenning geweest. Het staat me
voor dat we extra aandacht geven aan onze communicatie (berichtgeving
en toegankelijkheid site), maar ook aan verdieping en inspiratie, aan onze
rol in de samenleving en aan ons diaconaal en oecumenisch profiel. Dit is
slechts een opmaat om de aandacht op dit jubileum te richten. In de
volgende publicatie van de Lebuinus Kompas zal er al veel meer bekend
zijn.

rector Ward Cortvriendt

De dagen van ons leven
Op 2 januari viert Jeanne Stigter-van der Steen haar verjaardag en
op 4 januari Resi Boer. Op 24 januari is Bertil de Reus jarig. We wensen
hun een fijne verjaardag toe en een goed nieuw levensjaar.
Voor Loek en Nel Stikvoort wordt de levenssituatie door allerlei
beperkingen in toenemende mate moeilijker. Al een tijd lang zijn ze niet

in staat zelfstandig naar de vieringen te komen. Maar zij blijven met ons
verbonden. Als je een kaartje zou willen sturen, het adres is De Hop 78,
7609 ER Almelo. Ze zouden het fijn vinden.

rector Ward Cortvriendt

Utrecht en Uppsala : volledige intercommunie
Op zaterdag 20 januari 2018 zullen de Oud-Katholieke Kerken van de
Unie van Utrecht en de Kerk van Zweden vieren dat na tien jaar
intensieve dialoog de volledige kerkelijke gemeenschap kon worden
vastgesteld. Met de presentatie van de historische overeenkomst en de
liturgische viering van de kerkelijke eenheid hopen beide kerkfamilies
500 jaar na de Reformatie te ervaren hoe over de eens zo ferm
getrokken scheidslijnen heen vandaag de dag echte eenheid mogelijk is.
Het programma : de middag begint om 13.30 uur met een
publiekspresentatie van het rapport 'Utrecht and Uppsala on the Way to
Communion', met toelichting uit diverse kerken en landen over de
betekenis van de kerkelijke eenheid voor de toekomst. De voertaal is
Engels, voor een Nederlandse vertaling op papier wordt gezorgd.
Aansluitend is er koffie.
Om 15.30 uur is er een feestelijke gezongen Eucharistieviering, waarin de
Aartsbisschop van Utrecht, Joris Vercammen, voorgaat en de
Aartsbisschop van Uppsala, Antje Jackelén, preekt. De viering is
meertalig. Aansluitend is er een receptie. Alle geïnteresseerden zijn van
harte welkom bij beide onderdelen, die ook los van elkaar te bezoeken
zijn. De middag wordt gehouden in de Ste. Gertrudiskathedraal en in het
congres- en vergadercentrum De Driehoek aan het Willemsplantsoen 1c
in Utrecht, op enkele minuten lopen van het station Utrecht Centraal
(uitgang Moreelsepark).

Programmaboekje van de kerken in Hengelo
De Raad van Kerken Hengelo heeft weer een nieuwe brochure gemaakt.
U zoekt een gespreksgroep of bijbelkring? U wilt verrast worden dat u
kunt instappen bij een midvastenwandeling? U wilt wel eens een goed
gesprek met een vluchteling die haar/zijn verhaal doet? Of u zou een
documentaire over de Matthäus Passion willen zien en nabespreken met
een groep? Het is allemaal te vinden in de brochure.
Overzichtelijk staat bij elkaar wat elk van de lidkerken in de komende
maanden aan te bieden heeft. De brochure is sinds Kerstmis in de
kerkcentra van Hengelo-stad te vinden. U kunt het programma ook op
internet vinden: kies de site van de Raad van Kerken Hengelo, te weten
www.raadvankerkenhengelo.nl . U vindt er de activiteiten die bewust
open staan voor mensen van buiten de eigen kerk. Nu enkel nog maar
insteken dus.

André Zandbelt

Nieuwjaarsvesper en diocesane ontmoeting
Op zondag 7 januari bent u uitgenodigd deel te nemen aan de
Nieuwjaarsvesper in de Ste. Gertrudiskathedraal aan het
Willemsplantsoen 1C te Utrecht. Traditioneel een goeie gelegenheid om
het nieuw-begonnen jaar samen in te luiden met kerkleden en pastores
uit de andere parochies van het aartsbisdom. Ook in Haarlem vindt op
hetzelfde moment zo’n treffen plaats voor parochies van bisdom Haarlem.
Eerst is er de feestelijk gezongen Vesperdienst met aandacht voor de
wijze waarop vertegenwoordigers van allerlei kerken elkaar heil en zegen
toewensen voor het nieuwe jaar. Aansluitend is er gelegenheid elkaar te
ontmoeten en kunnen we elkaar een gezegend nieuw jaar wensen bij een
hapje en een drankje in De Driehoek, naast de kerk gelegen en vanuit de
kerk bereikbaar. Een gelegenheid om weer eens te ervaren dat onze kerk
groter is dan de eigen statie of parochie: we komen bekende gezichten
tegen of maken kennis met nieuwe nog-niet-gekende mensen.

Huiszegen en diaconaal project
De stickers die horen bij de zogeheten Driekoningenhuiszegen voor het
nieuwe jaar 2018, zijn nog de hele maand januari beschikbaar bij de
ingang van de kapel. Met een CMB-sticker (Christus Zegene dit Huis)
kunnen we onze woonkamer tekenen of deze aanreiken aan onze
uitwonende kinderen. Zoals in vroeger dagen de kinderen die zongen en
hun zegengroet op de post van de huisdeur achterlieten wat kleingeld
meekregen voor henzelf, zo kunnen we nu bij het in ontvangst nemen
van zo’n CMB-sticker wat kleingeld achterlaten in de glazen pot als gift
voor het diaconaal project van de statie “Kinderen in Syrië”.
Kleding en voedselpakketten bezorgd
Midden in de Advent hebben we als statie weer kleding en
voedselpakketjes ingezameld. We werden opnieuw zeer ruim bedacht
door statieleden en bij ons betrokkenen . Een auto meer dan vol geladen
met zakken vol goede kleding was het resultaat van deze inzameling.
Rector Cortvriendt heeft ze persoonlijk kunnen afleveren bij de
kledingbank van de Religieuze Woongemeenschap De Wonne in
Enschede die er wel weg mee weet.
Ook bracht u diverse voedselpakketjes mee die u naast uw eigen
boodschappenlijstje hebt ingekocht. Deze werden door mij bezorgd bij
de Voedselbank Almelo die daar erg blij mee bleek te zijn. In de vele
lijstjes die worden opgemaakt bij het einde van een jaar, is te zien dat
ook in ons eigen welvarende landje veel mensen tekort komen in
elementaire middelen van bestaan zoals kleding en voedsel, en die van
maand tot maand zijn aangewezen op hulp of ondersteuning. Er is ook bij
ons sprake van kinderarmoede, zelfs bij 1 op de 9 kinderen, zoals de
Kinderombudsvrouw recentelijk nog eens onder aandacht bracht van ons
kabinet en van de gemeentebesturen. Het maakt duidelijk dat voedselen kledingbanken nog allesbehalve overbodig zijn.
Hartelijk dank daarom aan iedereen die bijdroeg aan deze inzameling.

André Zandbelt

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. 074 291 38 56
e-mail : heima49@live.com
Technisch beheer kapel
Reservering kapel/zaal
Bankrekening Statie:

?
André Zandbelt (zie boven)
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