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Inleidend woord

‘Ik zeg het allen dat Hij leeft’

Met Pasen begroeten christenen elkaar met een geloofsverkondiging:
“Christus is opgestaan” en als antwoord: “Christus is waarlijk opgestaan”.
Deze verrijzenisverkondiging hoort tot de kern van ons geloof. Hij die
mens is zoals wij mens zijn, is door de dood heen gegaan naar leven; is
de Jordaan overgestoken en het beloofde land binnengetrokken. Hij die
niet langer in ons midden is, leeft nochtans en omgeeft ons met zijn
Geest.
In de gebeden en de liederen van de Paastijd getuigen we daarvan. “ Ik

zeg het allen dat Hij leeft, dat Hij is opgestaan, dat met zijn Geest Hij ons
omgeeft waar wij ook gaan of staan.” (Gb 655; Lb 642) Wanneer we dit
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zingen doen we meer dan ons geloof belijden. We leggen getuigenis af
van de aanwezigheid van Christus in ons leven. En getuigenis heeft
consequenties.
We noemen Jezus de betrouwbare getuige van Gods belofte, omdat in
Hem die belofte zichtbaar wordt. Hij getuigt met zijn leven van Gods
liefde voor ons en daarom noemen we Hem betrouwbaar. Hij doet wat
Hij verkondigt.
En zo is het ook met ons. Wij zijn maar betrouwbare getuigen wanneer
we handelen in overeenstemming met onze verkondiging. Hoe hoger de
aanspraken, hoe moeilijker dat natuurlijk is. En het moet gezegd, de
aanspraken van ons geloof zijn nogal hoog. Kunnen we die wel
waarmaken?
Ik ben ervan overtuigd dat we niet in ons oprechte verlangen, maar wel
in de praktijk van alledag onder de maat van ons geloof blijven. We zijn
immers niet ten volle verlost, wel in belofte, maar niet in de praktijk van
ons leven. Daarom past ons bij de verkondiging en de vreugde om de
belofte ook bescheidenheid in onze aanspraken.
We moeten blijven verkondigen dat Hij leeft om te getuigen van ons
geloof in de verrijzenis, maar we kunnen dat alleen maar waarachtig
doen wanneer we erkennen dat het niet ons werk is, maar Gods werking
in ons. Het is niet onze geest die ons omgeeft, maar Gods Geest die ons
inspireert tot daden van goedheid en naastenliefde. De wereld wordt niet
door ons verlost, maar door de trouw van Hem die we verkondigen.
In die bescheidenheid blijken we dan toch ineens tot grote en
zelfoverwinnende daden in staat. Meestal zijn het niet de groten onder

ons, maar degenen die God groot maakt. Niet de machtigen, maar de
stillen in den lande, die op een vanzelfsprekende manier het goede doen
zonder te pretenderen iets bijzonders te verrichten.

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 mei
om 10.30 uur met ds Louisa Vos als voorganger.
Kerkdienst zondag 13 mei 10.30 u
Eucharistieviering Zevende Zondag van Pasen (B-jaar)
Voorganger
Lectoren
Akoliet
Koster
Collectes

:
:
:
:
:

pastoor Ward Cortvriendt
1e Frits Driesen 2e Hanneke Bruins
Mieke en Ward Cortvriendt
1e OKK-Ned en Statie
2e Missie Sint Paulus

Kerkdienst zondag 20 mei 10.30 u
Eucharistieviering Hoogfeest van Pinksteren (OKK + ELG)
Voorgangers
Lectoren
Akoliet
Kosters
Collectes

: pastoor Ward Cortvriendt en ds Frans Wiersma
: 1e Marjolein Driesen 2e lector ELG
: Tineke Buursma
: Marjolein en Frits Driesen
: 1e OKK-Ned en Statie 2e Lebuinuskapel

Kerkdienst zondag 27 mei 10.30 u
Eucharistieviering Feest van H. Drieeenheid (B-jaar)
Voorgangers
Lectoren
Akoliet
Koster
Collectes

: pastoor Ward Cortvriendt
: 1e Marianne Sloot 2e André Zandbelt
:: Heima Sleurink
: 1e OKK-Ned en Statie 2e Statie Twente

Dank
Ook dit jaar zijn we in de gelegenheid geweest om de liturgie van
Palmzondag, de Goede Week en Pasen samen met de Lutherse
gemeenschap te vieren. De vieringen werden wat beter bezocht dan vorig
jaar en dat vind ik bemoedigend. Vanzelfsprekend gaat het niet om de
kwantiteit, maar een zekere ‘vulling’ viert fijner. In het samen vieren
bevestigen we immers elkaar in het geloof. En waarom zouden we als
mensen wier geloof onder bedreiging ligt, het ‘bevestig uw broeders en
zusters’ (Lukas 22, 32 en omgeving) ons niet ter harte nemen. Waar
geloven niet vanzelfsprekend is hebben we elkaar nodig om de genade
van het geloof te versterken.
Allen die hebben meegewerkt aan de totstandkoming van de vieringen en
die hebben bijgedragen aan de uitvoering ervan, niemand uitgezonderd,
dank ik hiervoor zeer hartelijk. Er is veel werk voor verzet en het waren
mooie vieringen die ons hebben geïnspireerd en bemoedigd. Nogmaals
hartelijk dank daarvoor.

rector Ward Cortvriendt

De dagen van ons leven
Op 1 mei is Anneliese Temnitzer jarig en op 6 mei Liesbeth Wisselo. Op
17 mei viert Tjitske de Reus verjaardag en op 28 mei Mieke Cortvriendt.
We wensen hun allen een fijne dag en een gezegend nieuw levensjaar.

rector Ward Cortvriendt
Informatieavond over Statie H. Lebuinus Twente & Ommelanden
Al 65 jaar komen Oud-Katholieken ook in Twente bij elkaar voor
kerkdiensten en andere samenkomsten. Sinds 8 jaar hebben ze ook een
eigen kerkcentrum, de Lebuinuskapel, ook al wonen ze verspreid en zijn
ze met een kleine groep. Inmiddels schuiven wel steeds vaker
belangstellenden en gastleden aan. Maar in Twente zijn ze nog relatief
onbekend gebleven. Velen van ons krijgen dikwijls de vraag: wat is dat
voor kerk, wat geloven jullie, hoe zien jullie kerkdiensten er uit ? En hoe
verhouden jullie je tot de Rooms-Katholieke kerk ? Daarom is een
informatieavond voorzien om aan belangstellenden en geïnteresseerden
te vertellen over onze Twentse statie en over alles wat men weten wil
over de Oud-Katholieke Kerk. Ze zijn uitgenodigd :
op donderdagavond 24 mei 19.30 – 21.30 u zullen Marjolein Driesen en
André Zandbelt ze ontvangen en de informatie verzorgen.
Attendeer in je omgeving mensen op deze avond. Laat ze zich wel even
aanmelden vóór 20 mei :
bij André Zandbelt mail a.zandbelt@planet.nl of telefoon 0546 815313

Kom naar het Oud-Katholieken Congres in Wenen!
Het Collegiaal Bestuur nodigt allen heel hartelijk uit deel te nemen aan het
aankomende Internationaal Oud-Katholieken Congres in Oostenrijk, dat
van 20 tot 23 september wordt gehouden. Misschien herinnert u zich het

vorige congres dat in 2014 in Utrecht plaats vond. Het aankomende
congres vindt plaats in de schitterende stad Wenen: een stad vol klassieke
bezienswaardigheden en een bruisende metropool in het hart van Europa.
Wenen is voor jong en oud een bijzonder aantrekkelijke stad voor een
stedentrip, waar veel internationale evenementen worden gehouden.
Aankomende september is de binnenstad van Wenen het decor voor het
32ste Internationaal Oud-Katholieken Congres. Tegelijkertijd vindt het
internationale oud-katholieke Jeugdcongres plaats. Het thema is 'Zout der
aarde: christenen in dialoog voor een open samenleving'. Aanleiding voor
dat thema vormen vragen als deze: hoe zouden gelovigen in een open
samenleving een inspirerende rol kunnen spelen? En: hoe zouden wij als
oud-katholieken daaraan kunnen bijdragen? In talrijke workshops nodigt
het congres ons uit om samen na te denken, visioenen te koesteren en
concrete projecten aan te bieden.
Het Congres wordt op de avond van donderdag 20 september feestelijk
geopend. Vrijdag start met een centraal programma met daarna een keuze
uit meer dan dertig workshops. Voor elk wat wils. In de avond ontvangt de
burgemeester van Wenen alle deelnemers in het neogotische en enig
mooie Rathaus! Op zaterdag is er een oecumenisch ochtendgebed in de
bekendste kerk van de stad: de Stephansdom, zetel van de kardinaalaartsbisschop van Wenen. Na een tweede ronde workshops en lunch vieren
we de Mis van de Unie van Utrecht, waarin de aartsbisschop van Utrecht
zal voorgaan. In de avond is er een gevarieerd en vrolijk slotevenement.
Op zondagochtend is er gelegenheid om in één van de oud-katholieke
parochiekerken van Wenen de eucharistie mee te vieren.
Aan het Congres nemen oud-katholieke en andere christenen uit veel
landen van Europa en van daarbuiten deel. Het is een mooie kans om te
ervaren hoe we deel zijn van de wereldwijde kerk, hoe de Unie van Utrecht
ons verbindt en wat voor verschil ons kerk-zijn kan maken in de wereld
vandaag.

De congreskaart kost 160 euro, daarbij komen kosten voor de reis en het
verblijf. Het Collegiaal Bestuur wil u graag aanmoedigen aan het congres
deel te nemen en biedt de eerste veertig oud-katholieken die zich vanuit
Nederland aanmelden een subsidie aan van 250 euro. U kunt zich nu
opgeven via de website van het congres: kongress2018.altkatholiken.at.
Dit adres treft u ook op de flyer aan, die u uit de kerk kunt meenemen. En
als u zich tegelijkertijd ook meldt bij het Bisschoppelijk Bureau, zorgt men
daar dat de subsidie uitbetaald wordt! Wij hopen dat velen uit Nederland
de reis naar Wenen zullen maken!

Collegiaal Bestuur Oud-Katholieke Kerk
Jubileum Fair 2018 in september
Hij komt er weer aan: de Lebuïnus Fair. Voor de tweede keer gaan we in
dit bijzondere jubileumjaar de rommelmarkt organiseren. De happening
in en rond de kapel zal plaatsvinden op zaterdag 8 september.
We willen daarmee drie doelen dienen: grotere bekendheid geven aan
ons bestaan als Oud-Katholieke geloofsgemeenschap in Twente, een
grotere bekendheid van onze kapel als plek van samenkomst en het
werven van financiële middelen om de kapel beter te kunnen bekostigen.
Nu de grote schoonmaak al weer goed aan de gang is ziet u vast wel
spulletjes die niet meer gebruikt worden, maar waar een ander misschien
nog plezier aan kan beleven. Gooi ze niet weg, maar breng ze op 12 of
26 augustus naar de kapel (eerder mag ook als dat beter uitkomt).
Informatie : frits@vbrussel.com
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