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Inleidend woord

Herfst: gekleurde waarheid

Waarheid is allang niet meer dat wat onomstotelijk vast staat. Het is
meer en meer een product van waarneming en standpunt. Het is zijn
anker in vaste grond kwijtgeraakt. Waarheid is als een losgeraakte boei
op drift geraakt en kan niet zonder meer als oriëntatie voor de vaarroute
gebruikt worden. Steeds vaker kunnen we de woorden van Pilatus
naspreken: ‘wat is waarheid?’ In de wijze waarop de werkelijkheid ons
wordt voorgehouden moeten we de achterliggende bedoeling zien te
achterhalen. En dat valt lang niet altijd mee.
Een begrip waar we laatstelijk vaak mee worden geconfronteerd is
framing. Het is anders dan liegen. Dat leunt meer aan tegen de sinds kort
gebruikte termen “alternatieve waarheid” of “alternatieve feiten”. Een
voorbeeld van framen zou kunnen zijn: “bij de presentatie van de
begroting met betrekking tot de minima zat de minister president weer
breed te lachen”. Het kan zo zijn en het vertelt geen onwaarheid, maar
de twee feiten worden zo gepresenteerd dat zij de m.p. in een bepaald
daglicht zetten en daarmee de blik van de lezer op de m.p. beïnvloeden.
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Framing is dus het ideologisch presenteren van gegevens op zo’n manier
dat het de beleving ervan gericht beïnvloedt.
Het is een veelgebruikte manier van omgaan met gegevens en eigenlijk
al zo oud als de weg naar Rome.
Zo is ook de herfst bijna onlosmakelijk geframed als een periode van
afbraak, verval en als de prelude van het einde en de dood. Het wordt in
overdrachtelijke zin gebruikt als de herfst van het leven en stelt daarmee
het ouder worden voor als verval en naderend einde. Hoe juist dat in een
bepaalde zin ook mag zijn, het is eenzijdig en het beïnvloedt op een zeer
gerichte manier onze kijk, ook maatschappelijk, op het ouder worden. En
daarmee ook de beleving van deze periode door de oudere zelf en door
de omstanders. Wat zou er gebeuren wanneer we de ouderdom eens
hoogzomer zouden noemen, een periode van rijpe levensvruchten en
geestelijke volheid?
In de herfst past het florale leven zich aan aan de veranderende
omstandigheden om in het voorjaar met hernieuwde kracht weer op te
komen. In de herfst verinnerlijkt dit leven zich, zou je kunnen zeggen. De
herfst als metafoor voor een retraite, een verstilling waarin ruimte
ontstaat voor de afstemming op een nieuw leven. Het leven
teruggebracht tot zijn essentie. Ouder worden kan ook betekenen:
toekomen aan een ander niveau van leven. Een verstild en ingehouden
wachten op het nieuwe.
Het doet me denken aan een gedicht van Jan Hendrik Leopold (18651925).
O, als ik dood zal, dood zal zijn,
kom dan en fluister, fluister iets liefs,
mijn bleke ogen zal ik opslaan
en ik zal niet verwonderd zijn.
En ik zal niet verwonderd zijn;
in deze liefde zal de dood
alleen een slapen, slapen gerust,
een wachten op u, een wachten zijn.
Het liefs dat ons doorheen ons leven wordt toegefluisterd, wanneer wij
stil genoeg zijn om het te horen, heeft in elke periode een eigen inhoud.

Maar is in essentie hetzelfde; troostend, bemoedigend, levenwekkend.
Het blijft klinken voorbij de grenzen van het voor ons zo moeilijk te
voltrekken geloof dat onze dierbaren, en ook wijzelf, niet zomaar uit dit
leven vallen. Dat wij en zij in de dood nog toekomst hebben. Tot leven
gewekt worden door Degene die liefdevol onze naam fluistert.
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
7 oktober 10.30 uur met mw ds Andrea Fuhrman als voorganger.
Ditmaal een Cantatedienst (zie verderop)
Kerkdienst zondag 14 oktober 10.30 u
Eucharistieviering Zondag na Pinksteren 23 (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 Ontwikkelingssamenwerking

Kerkdienst zondag 28 oktober 10.30 u
Eucharistieviering Allerheiligen + Gedachtenis Overledenen
Voorganger
Lectoren
Akoliet
Koster
Collectes

:
:
:
:
:

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

Cantatedienst in Lebuïnuskapel

De Lutherse kerk is een zingende kerk! Maarten Luther was een zingende
reformator en dat vind men in de Lutherse kerken dan ook terug.
Kerkmuziek is duidelijk aanwezig in iedere zondagse eredienst.
Op zondag 7 oktober zelfs iets meer dan normaal want dan zal de
cantate Nichts soll uns scheiden von der Liebe Gottes’ van Dietrich
Buxtehude klinken. Buxtehude componeerde vooral vocale kerkmuziek
waaronder niet minder dan 112 cantates. Deze cantate is gebaseerd op
woorden van de apostel Paulus uit de brief aan de Romeinen en bestaat
uit zevental korte aaneengesloten delen in een soort ‘rondo-vorm’.
De cantate wordt uitgevoerd door de projectcantorij ‘Maarten Luther’
o.l.v. Gerrit Baas, m.m.v. Lilly Kakujay en Sascha Bergsma, viool en Jaap
Vonk, orgel. De voorganger in deze dienst is da. Andrea Fuhrmann. De
dienst, die wordt gehouden in de Lebuïnuskapel aan de Dorpsmatenstraat
40, begint om 10.30 uur.
Gerrit Baas
Lebuinusfair
Op 8 september hielden we weer een lebuinusfair. Een rommelmarkt
waarvan de baten ten goede komen aan de statie. Er was weer veel werk
verzet door een aantal van ons bij de voorbereiding en op de dag zelf.
Waarvoor werkelijk oprecht dank. We verkochten van alles, waaronder
heerlijke zelfgemaakte jam van Eelkje van Brussel. Met dank aan Mieke
Cortvriendt genoten we van de heerlijke lunch en Luch Sleurink ontpopte
zich weer als een rasverkoper. Het noemen van deze mensen doet niets
af aan de waardering voor de inspanningen van de anderen. Met een
zevental mensen waren we de hele zaterdag in opperbeste stemming
bezig. De opbrengst bedroeg zo’n 325 euro.
Na vorig jaar en dit jaar gebiedt de eerlijkheid te zeggen dat de markt
slecht bezocht wordt. Er is weinig loop langs onze locatie. We denken dan
ook dat we beter op een andere wijze bekendheid met de statieplek en
wat extra inkomen kunnen genereren. Daarover zullen we ons voor het
komende jaar buigen. We gaan natuurlijk wel gewoon door met - al dan
niet ludieke - acties om de bekendheid met de plek en de oudkatholieke
kerk te vergroten.
rector Ward Cortvriendt

Vieren
Op 28 oktober vieren we het hoogfeest van Allerheiligen met daarin ook
de gedachtenis van onze overledenen. We vieren de gemeenschap van de
heiligen in de brede zin van het woord, een gemeenschap waartoe wij
ons als gelovigen ook mogen rekenen. We geloven dat niemand valt dan
in de hand van de levende God. We steken kaarsjes aan voor al onze
dierbaren van wie we afscheid namen, als teken van ons geloof dat zij
leven in het licht van de Eeuwige. Wij noemen hun namen die geschreven
staan in de palm van Gods hand.
‘Gij hebt, o God, dit broze bestaan gewild,
hebt boven het nameloze mij uitgetild,
laat mij dan dankbaar leven, de volle tijd,
geborgen in de bevende zekerheid,
dat ik niet uit dit smal en onvast bestand
van mijn bestaan zal vallen dan in uw hand.’
(GB 709; tekst Ad den Besten)
rector Ward Cortvriendt
De dagen van ons leven
Op 12 oktober viert Wouter de Rijk zijn verjaardag. We feliciteren hem
van harte en bidden om zegen voor het nieuwe levensjaar.
rector Ward Cortvriendt
Kledinginzameling : een vooraankondiging
Voor de goede orde maak ik jullie er vast op attent dat op de tweede
zondag van de Advent op 9 december weer inzameling van kleding wordt
gehouden. Dan kunt u vast gaan kijken in de kasten welke bruikbare
kleding u toch niet meer draagt en waar u een ander een groot plezier
mee kunt doen. De kleding gaat naar de religieuze gemeenschap De
Wonne die het verder geleidt naar wie er nood aan heeft.
rector Ward Cortvriendt

Inspiratie voor de statie als groene kerk
Onder het genot van een kop soep en wat broodjes lieten een kleine
veertien leden van de Statie en van Lutherse Gemeente zich inspireren
door Jan Vroonland . Jan stond 8 jaar geleden aan de wieg van de
Groene Kerkenbeweging. Hij kwam ook met diverse voorbeelden uit zijn
eigen lokale geloofsgemeenschap van PKN Deventer-Colmschate.
Sommige dingen kosten lange adem, maar ook sta je steeds weer
versteld van wat er mogelijk is als mensen milieubewuste initiatieven
nemen. In Deventer haakten ook winkeliers en scholen gretig in, toen
men vanuit de kerk besloot mobieltjes in te zamelen voor recycling.
Jan gaf tips die kerkbestuurders kunnen gebruiken als het gaat om
gebouwbeheer, groene stroom en energiebeheer, de keuze van een bank.
De rubriek ‘toolkits’ op de site van groenekerken.nl biedt ondersteuning
als je als gemeenschap tot een milieubewust inkoopbeleid hebt besloten:
tips voor fairtrade producten, biologisch en ecologisch verantwoorde
levensmiddelen en schoonmaakproducten. We sloten deze avond af met
een gebedsdienst waarin - in lezing en gezangen - de zorg voor de
schepping centraal stond. Een moois opstap tevens naar het thema van
de komende synode op 24 november.
André Zandbelt, synodaal
Vaste gezangen…die als nieuw klinken
Na een opdracht van de Oud-Katholieke Kerk aan vier kerkcomponisten kwamen in
2013 vier nieuwe missen gereed met vaste gezangen voor de liturgie. In de Statie
zijn ons al twee van die nieuwe missen inmiddels bekend: de Vitusmis van Rob
Goorhuis en de Laurentiusmis van Wouter Blaquière. Binnenkort gaan we ook de
Martinusmis van Rens Stienstra aan ons repertoire toevoegen. Toon, André en Harald
bereiden zich hier al op voor. Goed om te weten dat Rens Tienstra verbonden is aan
de koorschool van St. Bavo in Haarlem, en als tweede dirigent fungeert bij het koor
van St. Bavokathedraal aldaar.
De nieuwe misgezangen blijken een goede bijdrage te zijn aan levendige en zich
vernieuwende liturgie. Ze bieden toegankelijke dialogische zang tussen gemeente en
voorzangers, en getuigen van een welgekozen
rode draad met voor elke componist een eigen stijl.
André Zandbelt
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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
harald.vanderwerff@gmail.com

Reservering kapel/zaal
André Zandbelt (zie boven)
Bankrekening Statie: NL 77 RABO 0179 162 713
OKN .a.v. Statie Twente Hengelo
Website :

OKK Statie Twente
www.twente.okkn.nl
OKK Nederland
www.okkn.nl

