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Inleidend woord

VASTENGROET VAN DE BISSCHOPPEN

“Een voortdurend gevulde maag kan geen geheimen zien!” Dit spreekwoord van de
Zoeloes stelt ons vragen bij ons streven om toch maar niets tekort te komen. Leven
met gemis valt ons moeilijk. En toch hoort gemis bij het leven. We kunnen niet alles
hebben wat we ons zouden wensen en we kunnen niet alles realiseren wat we
zouden willen. Bovendien zijn we ook niet zo volmaakt als we zelf zouden willen.
“There is a crack in everything and that’s where the light gets in”, zingt Leonard
Cohen. Vasten heeft met die breuk en die krassen te maken die het leven met zich
brengt. Het is jezelf proberen te accepteren zoals je bent. Vasten is de uitnodiging
jezelf niet te overstemmen of te over-eten, maar de stilte en het geduld op te
brengen om bij jezelf te blijven, ook bij de pijn van de breuken en de krassen. Want
dan krijgt het licht pas een kans! In dat licht ziet het leven er anders uit en naderen
we ‘de geheimen’ die het dragen. Alleen voor wie oog heeft voor de gebrokenheid
kan het leven ook tot een feest worden. Het lijkt een paradox en toch zit er een
logica in.
De gebrokenheid is namelijk geen noodlot maar ook een uitnodiging om de
vriendschap en de solidariteit van een ander te verwelkomen. Zo brengt Jezus ook
een nieuw zicht op het vasten in als hij zich enigszins distantieert van het vasten
van de Farizeeën en de leerlingen van Johannes de Doper. “Kun je soms de
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vrienden van de bruidegom laten vasten zolang die bij je is?” vraagt hij aan
degenen die hem interpelleren over het gedrag van zijn leerlingen. (Lucas 5, 34)
Jezus is de bruidegom, die namens God het (huwelijks-)verbond met Gods volk
voltrekt. Hij is God die mensen in hun gebrokenheid tegemoet komt. Hij heft het
gemis niet op, maar hij biedt Gods vriendschap aan.
De leerlingen waren ingegaan op Jezus’ uitnodiging om hem te volgen. Zij hebben
alles ervoor achter gelaten. Een soort van vasten dus, het deed hen openstaan voor
deze vreemde man die een nieuw perspectief aan hun leven gaf omdat hij in staat
was hen het geheim te doen aanvoelen dat de bron van hun leven was. En Hij
maakte hun leven tot een feest. En als Hij straks wordt omgebracht en zijn
leerlingen in totale verwarring achter moet laten, dan zullen ze uiteindelijk ervaren –
als ze door die nieuwe vasten van gedwongen afscheid en dreigende vervolging
getrokken zijn – dat God trouw is en dat het feest niet stuk is.
In de vasten worden we uitgenodigd de stilte in te gaan en het geduld op te
brengen om onze gebrokenheid te zien en te accepteren. Dat kun je niet met een
voortdurend gevulde maag. Soberheid maakt ruimte: voor de gebrokenheid én voor
het geheim dat ons ondanks alles draagt: Gods genade en vriendschap!
+ Joris Vercammen,
Dirk Jan Schoon,
Aartsbisschop van Utrecht
Bisschop van Haarlem

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 februari 10.30 uur met
ds O. Mulder als voorganger . Een cantatedienst : zie meer hierover verderop.
Kerkdienst zondag 11 februari 10.30 u
Eucharistieviering Zesde Zondag na Epifanie (B-jaar)
Voorganger
Lectoren
Akoliet
Koster
Collectes

:
:
:
:
:

pastoor Ward Cortvriendt
1e Wim de Rijk 2e Marjolein Driesen
Heima Sleurink
1e OKK-Ned en Statie
2e Jongerenwerk in de OKKN

Kerkdienst woensdag 14 februari 19.30 u
Oecumenische kerkdienst Aswoensdag
Voorgangers
Lectoren
Akoliet
Koster
Collectes

: pastoor Ward Cortvriendt en ds Louisa Vos
: 1e André Zandbelt 2e lector ELG
:: Ward Cortvriendt en André Zandbelt
:1e OKKN + Statie 2e Vastenactie OKKN

Kerkdienst zondag 25 februari 10.30 u
Eucharistieviering Tweede Zondag Veertigdagentijd (B-jaar)
Voorganger
Lectoren
Akoliet
Koster
Collectes

:
:
:
:
:

pastoor Ward Cortvriendt
1e Frits Driesen 2e Frits van Brussel
Tineke Buursma
Mieke en Ward Cortvriendt
1e OKK-Ned en Statie 2e Statie Twente

Cantatedienst ELG
Zondag 4 februari wordt er in de lutherse dienst in de Lebuïnuskapel weer een
cantate ten gehore gebracht. Dit keer de psalm-cantate
‘Auf! Lobet den Herren alle Heiden’ (psalm 117) van Georg Philipp Telemann (16811767). Hoewel psalm 117 de kortste is uit het boek der Psalmen, heeft Telemann er
een mooie, afwisselende cantate van gemaakt.

Uitvoerenden zijn de projectcantorij ‘Maarten Luther’ onder leiding van Gerrit Baas
met medewerking van Lily Kakujaj en Sascha Bergsma. viool en Jaap Vonk orgel.
Voorganger in deze dienst is dr. Otto Mulder.

Habakuk :waakzaam en profetisch in zijn tijd
Het zijn maar vier hoofdstukjes in de bijbel, een klein boekje dus, maar van een
groot gelovige. Hij durft vanuit alles wat in zijn dagen gebeurt JHWH, zijn God,
kritisch bevragen: waarom laat u toe dat mensen zó kunnen spelen met hun macht
waarmee ze mensen misbruiken?
En toch gaat er geweldige bemoediging uit van zijn woorden, reden waarom ze over
hun tijd heen zijn getild en in de bijbel zijn opgenomen. We duiken er 4
donderdagavonden in..
Leiding
Data
Plaats
Tijdstip
Deelname
Aanmelden

:
:
:
:
:
:

André Zandbelt
27 februari, 6 maart, 13 maart, 20 maart
voorzaal Lebuinuskapel, Dorpsmatenstraat 40
19.30 – 21.30 u
eigen bijdrage koffie en thee
vóór 20 februari bij André Zandbelt
mail a.zandbelt@planet.nl tel. 0546 815313

Antonius Jan Glazemaker, emeritus-aartsbisschop van
Utrecht (1931-2018) : een In Memoriam
In Amersfoort overleed op 20 januari Antonius Jan Glazemaker in de leeftijd van 86
jaar. Antonius Jan was geen man van hemelbestormende theorieën, maar bleef
stevig geworteld in de aarde en was altijd gericht op mensen. Die toon is ook terug
te vinden in de herderlijke brief ‘In heilige verbondenheid’ die in februari 1992
verscheen en waarin een kerkelijk huwelijk na echtscheiding werd verdedigd.
Gehuwd met Gerda de Groot begon hij in 1956 zijn pastorale loopbaan als pastoor
te Leiden, gevolgd door het pastoraat van de grote parochie IJmuiden in 1963. In
IJmuiden werden de beide dochters geboren. De jaren zestig en zeventig waren van
groot belang voor zijn vorming: het Tweede Vaticaans Concilie betekende de
ontdooiing van eeuwenlange bevroren verhoudingen tussen Oud-Katholieken en
Rooms-Katholieken en de oecumene bloeide op. Antonius Jan genoot van deze
nieuwe contacten en inzichten en heeft de oecumene ook als bisschop gediend, o.a.

als lid van het Moderamen van de Raad van Kerken van Nederland.
In 1979 kwam de zetel van bisschop van Deventer open en de geestelijken van
beide bisdommen bezorgden hem de eerste plek op de voordracht aan de
aartsbisschop. Drie jaar later, begin 1982, volgde zijn verkiezing tot Aartsbisschop
van Utrecht.
Bestuurlijke wijzigingen zoals de instelling van het Collegiaal Bestuur (1982) en
herziening van de Synode (1991) werden doorgevoerd. Bisschop Glazemaker had de
synode altijd hoog in het vaandel en hechtte groot belang aan het synodaal proces.
Antonius Jan leefde in de liturgie. Al in zijn IJmuidense tijd was hij betrokken bij de
liturgievernieuwing en als bisschop was hij mede bepalend voor het verschijnen van
het Gezangboek (1990) en het Kerkboek (1992). Bisschop Glazemaker ging niet
over één nacht ijs, sommige processen hadden tijd nodig. Zo heeft het lang
geduurd voordat hij zich uitsprak voor de toelating van vrouwen tot het ambt, maar
eenmaal overstag, stond hij er voor.
Op 12 februari 2000 overhandigde Antonius Jan aan het einde van een viering aan
de deken de bisschopsstaf van Utrecht, die vervolgens werd neergelegd op het
rustaltaar van de kathedraal.
Na zijn emeritaat bleef hij actief betrokken bij de kerk en kerkelijke
aangelegenheden. Na een periode van ziekte met herhaalde ingrepen is hij
uiteindelijk in alle rust in het hospice in Amersfoort overleden. Moge hij rusten in
vrede en moge het eeuwige licht hem schijnen.

Enigszins bekorte tekst van het al eerder op okkn.nl gepubliceerde
en aan statieleden toegezonden In Memoriam van Emile Verhey

Veertigdagentijd
Voor onze bezinning in de veertigdagentijd staan heel waardevolle dingen in de
brief van de bisschoppen. Juist een reflectie op onze gebrokenheid en beperktheid
nodigt ons uit om ons te openen voor onze naaste, die is zoals wij en die ons net zo
nodig heeft als wij de naaste. Wij zijn onszelf niet voldoende en hebben de ander
nodig om compleet te kunnen zijn.
Dit ‘wij’ van ons leven stelt ons in verantwoordelijkheid jegens elkaar. Met name
jegens de zwakkere in onze samenlevingen.
Als Groene Kerk mogen we in de veertigdagentijd extra aandacht hebben voor de
kwetsbare aspecten van de schepping. Extra aandacht voor de milieubelasting van
de producten die we kopen en gebruiken en extra aandacht voor reductie van ons
afval.
Voor een tekst over de vieringen van Aswoensdag, de Goede Week en Pasen, die

we ook dit jaar weer vieren samen met onze Lutherse zustergemeenschap, verwijs
ik naar nieuwsbrief De Lebuinus (van ELG én Statie samen) die in de eerste week
van februari zal verschijnen.

rector Ward Cortvriendt
Vastenboekje 2018

“Hoe weet je dat nou ?”
‘Hoe weet je dat nou?” is de titel van de uitgave, die door de Oud-Katholieke Kerk
van Nederland is verzorgd voor de komende Veertigdagentijd. ‘Hoe weet je dat
nou, dat het waar is wat je gelooft? Hoe weet je nou dat God bestaat?’
53 impressies van mensen en hun God. 20 auteurs, kerkleden, over hun vragen en
twijfels, over hun geloof en over dat ‘soms even zien’, dat hun leven verandert. De
uitgave van vorig jaar viel bijzonder goed in de smaak en nu is er weer een
spraakmakend boekje, fijnzinnig vormgegeven en vanaf nu te bestellen.
Vanwege afname met 10 stuks en meer, gaat het boekje in onze kapel
slechts € 5,00 kosten. Maar u kunt het ook zelf bestellen tegen een meerprijs (8,50)
plus verzendkosten (6,95) bij e.verhey@okkn.nl

André Zandbelt

De dagen van ons leven
We betreurden het verlies van emeritus aartsbisschop Teus Glazemaker. We wensen
Gerda en hun gezin veel sterkte. Voor een in memoriam zie elders in deze uitgave.
Op 15 en 18 februari zijn respectievelijk Elly en Henk Amsing jarig. We feliciteren
hen van harte en wensen vooral Elly, die dit jaar een kroonjaar viert, ondersteuning
bij haar gezondheid.
We feliciteren ook frater Paul Muijrers, hoewel geen gastlid meer in de statie maar
wel nog ontvanger van de Lebuinuskompas. Zoals u wellicht weet is hij het
afgelopen jaar verhuisd naar een andere woonplek van de congregatie waar meer
zorg geboden kan worden. Hij is op 20 februari jarig.

rector Ward Cortvriendt

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
Website beheer

Harald van der Werff
mail : harald.vanderwerff@gmail.com

Reservering kapel/zaal
Bankrekening Statie:

André Zandbelt (zie boven)
NL 77 RABO 0179 162 713 OKN
t.a.v. Statie Twente Hengelo

Website : OKK Statie Twente
OKK Nederland

www.twente.okkn.nl
www.okkn.nl

