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

Inleidend woord

door pastoor Joke Kolkman, Arnhem

Gelukkig wie de volmaakte weg gaan en leven naar de wet van de Heer,
gelukkig zijn wie zijn richtlijnen volgen, hem zoeken met heel hun hart.
Zij bedrijven geen onrecht, maar gaan de wegen die hij wijst.

(psalm 119, 1- 3)
Het is een zonnige woensdagochtend. Een groep vrouwen komt samen in
een buurthuis (waarom komen op dergelijke activiteiten geen mannen
af?) en maakt kennis met elkaar. Daarna lopen we de straat over naar
een labyrint, verscholen tussen de huizen. Dit labyrint is door de mensen
in de wijk aangelegd en wordt ook door hen onderhouden. Het is een
mooi plekje, verschillende planten staan in bloei. Een enkele wandelaar
laat de hond uit. Verder is het stil, midden in de stad.
Eén voor één gaan we in stilte het labyrint in. Over de smalle paadjes
lopen we voorzichtig naar het centrum. We kunnen niet verdwalen, al
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draaiend komen we vanzelf bij het middelpunt uit. Onderweg trekt het
leven aan ons voorbij. Soms lopen we door, soms lijkt de vaart er wat uit
te zijn. Soms komen we iemand tegen, soms lopen we alleen.

Ook in het leven zijn er soms onverwachte - en onwelkome- wendingen.
Sommige stukjes zijn kleurrijk, op andere momenten is het leven grauw
en grijs. Al lopend komen er herinneringen op, of wordt het stil in ons
hoofd. De één begroet enthousiast de hond die komt aanrennen, de
ander ervaart de hond als een storend element in de stilte. De planten
roepen herinneringen op aan de tuin van de jeugd. De stilte wordt
begeleid door het gefluit van vogels.
Bij het nagesprek delen we met elkaar iets van onze ervaringen. Al
hebben we de wandeling in stilte gedaan, toch is er al een begin van
vertrouwen gegroeid.

De levensweg van mensen kan heel verschillend zijn. Sommige mensen
hebben veel geluk, anderen krijgen een heel portie zorgen en verdriet te
verdragen. Zo’n wandeling door een labyrint kan ons helpen terug te
kijken op onze levensweg en te ontdekken wat er belangrijk is. Of wie er
belangrijk voor ons is. En het leven in dankbaarheid te aanvaarden.
In de Bijbel komen we het beeld vaak tegen: het leven van een mens lijkt
op het gaan van een weg. Christenen werden in de eerste eeuwen wel
mensen van de weg genoemd. We gaan die weg over bergen en door
dalen. Psalm 119 zingt over de weg, over de volmaakte weg zelfs, over
de weg van de Heer.
Niemand van ons zal zeggen dat hij of zij een volmaakte weg gaat. Zoals
ik al schreef: we gaan de weg over bergen en door dalen. Met allemaal
een eigen portie vreugde én verdriet. We maken keuzes, soms vallen die
keuzes achteraf goed uit, soms valt het tegen.
Soms lijkt ons leven bepaald te worden door toevalligheden, door
omstandigheden. Onze invloed is beperkt. Maar volmaakt? Wie durft dat
van haar of zijn eigen leven te zeggen?
Ik denk dat psalm 119 niet gaat over welke weg we volgen in ons leven.
Maar dat de psalm gaat over hoe wij die weg volgen. We hebben niet alle
omstandigheden in de hand, maar kunnen wel kiezen om het goede te
doen. Het goede doen, is in deze psalm precies hetzelfde als leven
volgens het Woord van God.
Ik geloof niet dat mijn levensweg wordt bepaald door de Heer. Als
mensen hebben wij een eigen verantwoordelijkheid. Maar Hij kan ons wel
de goede wegen wijzen, in de betekenis van: wijzen wat goed is voor
ons, voor de naaste en voor de wereld. Welke afslagen nemen we? Welke
keuzes maken we? Met welke mensen trekken we op? Wat jagen we na?
Ach, volmaakt worden we voorlopig niet. Maar dat maakt de oproep niet
minder uitnodigend.Ook zonder labyrint kun je nadenken over de goede
weg, de weg die de Heer ons wijst.
Een goede reis gewenst

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 1 juli
10.30 uur met ds Otto Mulder als voorganger.
Kerkdienst zondag 8 juli 10.30 u
Eucharistieviering na Pinksteren 9 (B-jaar)
Voorganger
Lectoren
Akoliet
Koster
Collectes

:
:
:
:
:

pastoor Ward Cortvriendt
1e Marjolein Driesen 2e Wim de Rijk
Tineke Buursma
Heima Sleurink
1e OKK-Ned en Statie
2e Publiciteitsmiddelen OKK-Nederland

Kerkdienst zondag 22 juli 10.30 u
Eucharistieviering Feest H. Maria Magdalena (B-jaar)
Voorganger
Lectoren
Akoliet
Koster
Collectes

:
:
:
:
:

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

Groengelovig….
In 2016 nam de Synode van OKK-Ned. een motie aan waarin ze
parochies en zichzelf opriep om beleid te maken van een groene
kerkhuishouding en zo milieubewust bij te dragen aan een groener

leefklimaat. In datzelfde jaar hield Aartsbisschop Joris Vercammen

een toespraak op uitnodiging van de Christen Unie op een event getiteld
Groengelovig (zie foto uit 2016).Vorig jaar, november 2017, maakte de
Synode er werk van op haar jaarlijkse bijeenkomst door een brede
inventarisatie te maken van initiatieven op het grondvlak in de parochies
die waard zijn om er verbreding aan te geven en elkaar mee aan te
steken. De site van Groenekerken.nl maakt die uitwisseling mogelijk.
Ook onze statie meldde zich aan als ‘groene kerk’ en hing een schildje
aan de kapel om ons alert te houden en elk jaar een concrete, materiële
stap voorwaarts te zetten. Op zondag 15 juni j.l. kwamen veel leden van
Groene Kerken naar Ede om er een themadag te besteden aan Voedsel :
de wijze van verbouwing, de nodeloze verspilling, de ongelijke verdeling.
Onlangs werd duidelijk dat ook de komende synode op 24 november
2018 gaat bespreken hoe deze aandacht om een eigen groene bijdrage
als kerk te leveren, nog meer structureel in beleid van de OKK-Ned
verankerd kan worden. Onze statie zal ook zich weer eens even moeten
hernemen om de blik te scherp te houden en te zien wat in onze
mogelijkheden ligt. Binnenkort een nader voorstel hiertoe

André Zandbelt

Internationaal Oud-Katholieken Congres Wenen sept. 2018
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 kardinaal-aartsbisschop 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 het congres zullen willen bijwonen.
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