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Inleidend woord

Het nieuwe leven

Het is niet zo verwonderlijk om de meimaand in verband te brengen met
het nieuwe leven. De natuur spreekt allerwege de taal van dit leven. De
meidoorns geuren en bloeien uitbundig; de gouden regen en het
fluitekruid eveneens, om er maar een paar te noemen. Vogels broeden en
krijgen jongen. Onder het oppervlak van het water spelen zich allerlei
verborgenheden af. In die zin komt de natuur ons geloof te hulp.
Tussen Pasen en Pinksteren vieren we immers het nieuwe leven dat ons
in de opstanding is gegeven. We tellen de dagen tot de gave van de
Geest. Het Woord dat schept en herschept. Het is geweldig hoe het
kerkelijk jaar en de liturgie een schat aan betekenissen in zich dragen om
ons te helpen.
[Typ hier]

Het nieuwe paasleven is vol belofte en geeft een perspectief dat uitreikt
boven ons bestaan. Het geeft aan dat ons leven, zelfs in al zijn
gebrekkigheid, waarde heeft. Een waarde die bepaald wordt door Gods
verbondenheid met ons. Dat geeft ons een ferme basis. God is voor ons
vaste grond, geen moeras of drijfzand, maar de rots waarop we bouwen.
Daardoor kunnen we gerust en vol vertrouwen leven.
In het dagelijks leven betekent dit vertrouwen dat we ons op een
bepaalde manier ook los kunnen laten. Eventueel het oude zuurdesem
van ons leven opruimen om tot nieuw leven te komen; ons leven te
vernieuwen naar ons verlangen en niet vastgekoekt te zitten aan ons
verleden. Opstaan en op weg gaan. Loslaten om onszelf opnieuw te
vinden. Niet de herhaling van gestolde vormen, maar zoeken naar een
weg om te leven naar de geest.
Dat maakt ons innerlijk vrij. Bevrijdt ons van angst en schenkt vreugde.
De gave van de Geest heeft een heel praktische betekenis. De Geest
geeft ons terug aan onszelf en schenkt ons de vrijheid van de kinderen
Gods. Naast alle theologische betekenissen van Pasen en Pinksteren mag
het betekenis hebben voor ons leven hier en nu, daar waar we het zo
nodig hebben.
Het nieuwe leven dat we aangeboden krijgen, stelt ons in staat tot
levensvernieuwing. Op alle niveaus. Van de vreugde om nieuwe dingen te
leren, jezelf geestelijk te verrijken, oude ideeën af te schudden, jezelf
opnieuw in de spiegel te bekijken, tot een oriëntering op het rijk der
hemelen in onze beslissingen, in ons doen en laten. In de zekerheid dat
we tot dit rijk geschapen zijn en het niet alsnog hoeven te verdienen. Het
is ons rijk, ons beloofde land, ons huis. We mogen er wonen in vreugde.
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
5 mei 10.30 uur met ds. Nico Pronk als voorganger.
Kerkdienst zondag 12 mei 10.30 u
Eucharistieviering Vierde Zondag van Pasen (C-jaar)
Voorganger
Lectoren
Akoliet
Koster
Collectes

:
:
:
:
:

pastoor Ward Cortvriendt
1e Frits Driesen 2e Hanneke Bruins
Tineke Buursma
André Zandbelt
1e OKK-Ned en Statie
2e Missie St. Paulus

Kerkdienst zondag 26 mei 10.30 u
Dienst van Schrift, Verkondiging en Gebed Zesde Zondag v Pasen
Voorganger
Lectoren
Akoliet
Koster
Collectes

:
:
:
:
:

André Zandbelt
1e Marjolein Driesen 2e Marianne Sloot
Heima Sleurink
1e OKK-Ned en Statie 2e Statie Twente

Mededeling
Op zondag 26 mei kan ik, voor het eerst in bijna zeven jaar, niet
aanwezig zijn bij de viering van onze geloofsgemeenschap. Vanuit de
landelijke kerk was geen vervanging beschikbaar. Gelukkig heb ik
André Zandbelt, als zeer ervaren voorganger en pastor, bereid gevonden
om voor ons voor te gaan in een viering van Schrift, verkondiging en
gebed. Daar ben ik heel dankbaar voor en de viering zal bij hem in goede
handen zijn. Ik hoop dan ook op een ruime deelname.
rector Ward Cortvriendt
De dagen van ons leven
In mei zijn er nogal wat geboortedagen te gedenken. Op 1 mei viert
Anneliese Temnitzer haar verjaardag, op 6 mei Liesbeth Wisselo en op 17
mei Tjitske de Reus. Tenslotte, tegen het eind van de maand, op 28 mei,
viert Mieke Cortvriendt-Smudde haar verjaardag.
We wensen allen een goed nieuw levensjaar, Gods zegen en alle goeds.
rector Ward Cortvriendt
Deze lieve aarde : zorg om de heelheid van de Schepping
Ontwikkelingen rond het klimaat krijgen inmiddels de lang ontbeerde
aandacht van óók de politieke leiders in de wereld, nadat wetenschappers
en milieuactivisten al sinds de Club van Rome in 1971 met feiten,
reportages en statistieken hun onrust kenbaar maakten aan de wereld.
Het maakte in de jaren tachtig en negentig ook veel los in kerk en
theologie, maar die aandacht bleek niet overal van permanente aard.
Inmiddels is het besef van urgentie weer sterker geworden. Twee
avonden met bespreking van hoofdstukjes uit de bijbeltheologie van de
schepping. Plaats : de groene kerk van de Lebuïnuskapel in Hengelo.
1. leren van … Dorothee Sölle
Bijbels gekneed en gevormd heeft de theologe Dorothée Sölle veel
bijgedragen om kerken en christenen te betrekken op de zorg voor deze
lieve aarde in een voortdurend werken aan gerechtigheid en heelheid van
de schepping. Zij heeft de theologie weer geAard en vanuit haar bijbelse
oorsprong vernieuwd. Het gaf haar herkenning en een breed verstaan bij
een groot publiek. Haar stem en inbreng om kerk en christenheid groen
te leren denken verdient nog altijd gehoord te worden en is bijster

actueel in de hedendaagse onrust om het klimaat.
We bespreken een hoofdstukje. Deelnemers krijgen na hun aanmelding
de tekst die we gaan bespreken tevoren per mail thuis toegezonden.
Begeleiding : André Zandbelt
Datum : woensdagavond 15 mei 2019
Tijdstip : 19.30 – 21.30 u
Plaats : Lebuïnuskapel, Dorpsmatenstraat 40 Hengelo
Aanmelden : met naam en mailadres, vóór 10 mei
bij André Zandbelt : a.zandbelt@planet.nl t. 0546 815313
Entrée : vrijwillige bijdrage voor koffie en thee
2. leren van… ‘Creation : Not for sale’
Voor de herdenking van 500 jaar Reformatie stelde de Lutherse
Wereldfederatie een boekje samen in de lijn van het denken van de 95
stellingen: Not for sale! In dit boekje werd dit thema uitgewerkt in drie
onderdelen: - Salvation - Not for sale!
- Human Beings - Not for sale!
- Creation - Not for sale!
Gods schepping is niet te koop. En dat is een groot goed en tevens een
verantwoordelijkheid. Het is goed om daar aan de hand van de Schrift en
de traditie op door te denken. Voorafgaande aan de bespreking op 5 juni
zullen de deelnemers een tekst ontvangen die we op de bijeenkomst
zullen bespreken.
Leiding : ds. Louisa Vos
Datum : woensdagavond 5 juni 2019
Tijdstip : 19.30 – 21.30 u
Plaats : Lebuïnuskapel, Dorpsmatenstraat 40, Hengelo
Aanmelden : met naam en mailadres, vóór 1 juni
bij André Zandbelt : a.zandbelt@planet.nl t. 0546 815313
Entree : vrijwillige bijdrage voor koffie en thee
Goedkeuring jaarrekening en begroting
Het statiebestuur ontving een brief van de aartsbisschop met daarin
goedkeuring van de jaarrekening over 2017. Hij schrijft :
“ Hierbij verleen ik goedkeuring op de Rekening en Verantwoording van

uw parochie over het jaar 2017 en déchargeer ik het bestuur voor het
gevoerde beheer, voor zover dit uit de in artikel 248 van het Statuut
bedoelde stukken is gebleken.

Hierbij wordt tevens goedkeuring verleend op de in artikel 247 van het
Statuut genoemde begroting van uw parochie over het jaar 2019.
Het kerkbestuur wordt verzocht van het bovenstaande mededeling te
doen aan de parochianen.
De Aartsbisschop van Utrecht,
+ Joris Vercammen
“

Wat verder te gebeuren staat in mei
o

op woensdagmiddag 1 mei evalueren vertegenwoordigers van de
Oud-Katholieke Statie Twente en van de Evangelisch-Lutherse
Gemeente in Twente hun gezamenlijke diensten van Aswoensdag en
de Goede Week

o

op woensdagavond 1 mei vindt de opheffingsvergadering plaats van
de Raad van Kerken Hengelo zoals in maart werd aangekondigd in
een schrijven aan alle lidkerken.

o

op zaterdag 11 mei vindt de jaarlijkse Bisdomdag plaats van het
Aartsbisdom Utrecht. Thema is: Familie…familiekerk ? De mooie en
moeilijke kanten belicht. Met workshops en een speciaal jongerenprogramma. Tot 1 mei (!) nog aanmelden : www.okkn.nl

o

op zaterdag 18 mei is er het 25-jarig jubileum van De Wonne Almelo
waarvoor de Oud-Katholieke Kerk is uitgenodigd. Het programma
publiceerden we in april en vindt plaats in de RK Elisakerk aan de
Rembrandtlaan Almelo van 13.30 t/m 16.30 u. Het thema :
Hebben gelovige gemeenschappen de individualiserende
samenleving iets te bieden ? Aanmelding nog tot 10 mei via:
info@dewonnealmelo.nl of tel. 0546 456436 Voor meer informatie
zie: www.dewonnealmelo.nl
André Zandbelt

Een aartsbisschop aangeklaagd in Rome
Op 18 mei aanstaande vindt de boekpresentatie plaats van het door Mgr. dr. Dirk Jan Schoon
geschreven boek:

Een aartsbisschop aangeklaagd in Rome

De dagboeken van aartsbisschop Petrus Codde en zijn metgezellen Jacob Krijs en Benedict de Waal
over hun reis naar en hun verblijf in Rome, 1700-1703.

Over het boek: Aartsbisschop Petrus Codde was vanaf 1689 de leider van de katholieken in de
Republiek. Meer nog dan zijn voorgangers kreeg hij met tegenwerking te maken. Beschuldigingen van
jansenisme leidden ertoe, dat hij zijn beleid bij paus Clemens XI moest gaan verdedigen. Coddes
verblijf in Rome duurde bijna drie jaar. Dankzij de dagboeken van hemzelf en van twee reisgenoten,
nu integraal uit het Latijn vertaald en toegelicht, krijgen we inzicht in dit proces. De afloop was
dramatisch: in 1702 werd Codde geschorst en in 1704 definitief afgezet. Deze maatregelen leidden in
de Republiek tot protest en uiteindelijk tot twee gescheiden katholieke kerkgenootschappen.
De presentatie begint om 14.00 uur en zal duren tot ongeveer 16.00 uur. U bent van harte welkom in
de Oud-Katholieke Kerk aan de Ruysdealstraat 39 te Amsterdam. De toegang is vrij. U wordt wel
gevraagd u aan te melden - per e-mail aan mw. Marina van der Waag
(secretarismarinawaag@gmail.com).

COLOFON STATIE TWENTE EN OMMELANDEN :
Kerkcentrum :
Rector

ST. LEBUÏNUSKAPEL
Dorpsmatenstraat 40 7551 BP

Hengelo

pastoor E. Cortvriendt
tel. 06 839 867 60
e-mail : pastoor@twente.okkn.nl

Secretariaat statiebestuur :
Alp Buitelaar
Dr. van der Sluisstraat 12
7482 XS Haaksbergen
tel.: 06-22661130
e-mail: alpbuitelaar@planet.nl
Penningmeester statiebestuur
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
OKK Nederland

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

