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Inleidend woord :

Martelaarschap

Met afschuw nemen we kennis van zelfmoordaanslagen waarbij veelal
jonge mensen - geïndoctrineerd en wel - bij zelfmoordmissies en
bomaanslagen om het leven komen. En met hen vele slachtoffers van
voor hen vijandelijke zijde. Zelf noemen zij zich martelaren voor het
geloof. Of zij worden zo genoemd door degenen die hen sturen en zelf
buiten schot blijven. Deze martelaren leggen met geweld een bloederig
getuigenis af van de ideologie waarvoor zij bereid zijn te sterven. En het
wordt beschouwd als eervol.
Geweld is echter niet goed te noemen, wel - en dat is ideologische
manipulatie -goed te praten. En soms, bij uitzondering, is het te
rechtvaardigen. Maar ook in zo’n geval ben ik van mening dat wat kwaad
is, kwaad genoemd moet blijven.
Hoe zit het dan met onze martelaren? We zeggen toch dat de kerk steunt
op het bloed van de martelaren? Ik denk dat door de recente
berichtgeving het begrip martelaar zo langzamerhand een wat andere

klank heeft gekregen. Het wordt synoniem voor iemand die zich met
geweld inzet voor een zaak en daarbij het leven laat. Maar daarop is de
kerk niet gebouwd. Het verschil is dat de martelaren van de kerk
slachtoffers zijn en geen daders. Hun bloed en hun leven vormen de prijs
die zij betalen voor hun overtuiging. Die prijs wordt door niemand anders
betaald. Zij betalen die ook niet op grond van eigen wil, want gedwongen
door de vervolger, maar wel uit volle overtuiging. En zij betalen die juist
omdat zij zich niet gewapenderhand en met geweld teweer stellen. Zulke
martelaren zijn er nog steeds in groten getale. Mensen die afgeslacht
worden omdat hun overtuiging anderen niet aanstaat.
In menselijke zin heeft Jezus de dood niet gezocht, ook al is hij de
consequentie van zijn overtuigingen niet uit de weg gegaan. Zijn dood is
geënsceneerd door mensen die hem uit de weg wilden hebben. Hij is de
rechtvaardige die, naar de woorden van Wijsheid, de onrechtvaardigen
onrustig maakt, in het geweten raakt en daarom gedood moet worden.
Hij is degene die men op het schild hijst en die men, wanneer hij niet
doet wat men verwacht, laat vallen. Maar in wat we van hem lezen wordt
hij nooit zelf gewelddadig. Daarom is binnen de context van de
overlevering zijn dood een schande en een kwaad. En als zodanig nog
steeds richtinggevend voor ons oordeel over zulke executies.
De martelaar getuigt niet dankzij het bloed dat wordt vergoten, maar
ondanks zijn bloed dat wordt vergoten. Hij is het levend “en toch”. Kwaad
is kwaad, ondanks het goede dat eruit voortkomt.

rector Ward Cortvriendt

Kerkdiensten Lebuïnuskapel Dorpsmatenstraat 40 Hengelo

Elke 1e zondag van de maand houdt de Evang.Lutherse Kerk kerkdienst
in de Lebuïnuskapel :
zondag 1 maart 10.30 u met ds. Louisa Vos
Kerkdienst zondag 8 maart 10.30 u:
Eucharistieviering Derde Zondag Veertigdagentijd (B-jaar)
Voorganger
Lezingen
Misdienaar
Koster
Collectes

:
:
:
:
:

pastoor Ward Cortvriendt
1e Frits van Brussel 2e Francis van der Meer
Daan de Rijk
André Zandbelt
1e OKK-Ned + Statie 2e Vastenactie

Kerkdienst zondag 22 maart 10.30 u :
Eucharistieviering Vijfde Zondag Veertigdagentijd (B-jaar )
Voorganger
Lezingen
Misdienaar
Koster
Collectes

:
:
:
:
:

pastoor Ward Cortvriendt
1e Herman Ueffing 2e Liesbeth Wisselo
Noëlle de Reus
Marjolein en Frits Driesen
1e OKK-Ned + Statie 2e Statie Twente

Tevens
: kledinginzameling voor De Wonne Enschede
(zie verderop )
Vieringen Goede Week (voor uw agenda)
Het is goed om alvast de data te kennen van de vieringen die er zijn
in de Goede Week. Er is géén viering op Palmzondag (vijfde van maart)
maar er is wel een viering op Goede Vrijdag:
Goede Vrijdag 3 april 19.00 u : Kerkdienst van Goede Vrijdag
Paaszondag 5 april 10.30 u : Hoogfeest van Pasen

De maandelijkse kerkdienst van de Evang. Lutherse gemeente verschuift
in april dus van de eerste naar de derde zondag: zondag 19 april.
De dagen van ons leven
Op 20 februari vierde frater Paul Muijrers f.m.s. zijn verjaardag. We
feliciteren hem alsnog van harte. We feliciteren ook Nel Stikvoort die op 2
maart haar verjaardag viert.

rector Ward Cortvriendt
Vieren
De dag waarop we het sterven van Jezus gedenken, noemen we Goede
Vrijdag en de hele lijdensweek de Goede Week. Waarom noemen we
eigenlijk iets goed wat helemaal niet goed is?
Het gegeven dat iemand terecht staat wegens zijn overtuiging, gemarteld
wordt en gedood aan een kruis is toch niet goed te noemen. Toch
roemen wij in het kruis waaraan de redder der wereld heeft gehangen.
We spreken van het zoete kruishout. En noemen de dood aan dat kruis
een zoete ruil.
In zijn kruisdood verzoent Jezus de zonde en herstelt het verbond ten
leven tussen God en mens. De gevolgen van de zondeval worden teniet
gedaan. Het kruishout wordt dan ook wel vergeleken met de levensboom
uit het paradijs, die met de boom van kennis van goed en kwaad in het
centrum ervan staat. (zie bv. Gb 629 strofe 1 en 6; 630 strofe 6). Het
kruis, teken van een vernederende dood, wordt zo teken van
tegenspraak.

De zonde van de mens wordt door de mens verzoend (Paulus),
anderzijds kan een belediging aan Gods adres niet dan door zijn zoon
verzoend worden (Anselmus, Gb 631).
Het gegeven dat God zelf in zijn zoon verzoening voor ons bewerkt is,
ondanks de tragische voorstelling, een bron van vreugde en
dankbaarheid. Zijn dood overwint voor ons de dood, zijn opstanding
bestemd ons voorgoed tot het leven. Dat rechtvaardigt het om het een
goede week te noemen.

rector Ward Cortvriendt
Statie en diaconie
o

Kledinginzameling einde wintertijd: zondag 22 maart.

In november besloot de Statie om de kledingbank van De Wonne
Enschede te ondersteunen. Daarom houden we nu bij het einde van
de wintertijd een kledinginzameling op de 4e zondag van maart.
Breng daarom uw kleding die nog geschikt is voor een kledingbank
mee in een gesloten plastic zak (of doos) In de entréehal van de
kapel zamelen we die in rond de kerkdienst van deze zondag
o

Vanuit de Statie ondersteunen we in dit en komend jaar het
Unicef –project
KINDEREN IN SYRIE
We doen dat als gemeenschap, maar u kunt ook individueel uw
steun geven. In het kerkcentrum vindt u de Glazen Pot met opschrift
waarin u contant kunt uw bijdrage kunt geven, maar u kunt ook bij
gelegenheid een bijdrage overmaken op:
NL77 RABO 179 162 713 van OKK- Statie Twente
onder vermelding: Kinderen van Syrië

Levensbeschouwelijk Café : donderdag 26 maart 16.00 uur
Ook dit jaar organiseert een werkgroep van de Raad van Kerken in
Hengelo driemaal een zogeheten Levensbeschouwelijke Café.

donderdag 26 maart a.s.

Plaats

:

Bibliotheek Hengelo (boven),

Thema

:

Verarming en verrijking in Nederland.

Beursstraat

Over mechanismen van tweedeling
Datum

:

Inleider

:

donderdag

26 maart ‘s middags

om 16.00 uur

drs. Hub Crijns v./d Werkgroep
De arme kant van Nederland

Zaalgesprek :

o.l.v. Eddy Oude Wesselink,, KCWO

Drankje

drankje en nazit beneden vanaf 17.30 uur

:

Geloof als inspiratie
Perspectieven op geloven met hoofd, hart en handen
in de Oud-Katholieke Kerk.
Op donderdag 5 maart 20.00 u is er in Driehoek Ste. Gertrudiskerk
te Utrecht een lezing in de reeks Geloof als inspiratie door
dr. Mathijs Ploeger:
Grondregels van liturgie vieren

Over de liturgie als bron van spiritualiteit en inspiratie
voor het hele leven

De toegang is vrij, en vanaf 19.30 u is de zaal open en is er koffie.
Diakenwijding
Op zondag 19 april zal aartsbisschop Joris Vercammen pastoraal werker
Louis Runhaar tot diaken wijden in de parochiekerk van St. Geprgius
op ’t Zand te Amersfoort. Dat gebeurt tijdens de kerkdienst die om
10.00 u begint.
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Kerkcentrum : St.Lebuïnus Kapel
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