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Inleidend woord :

Onderweg

We beseffen niet zo vaak dat we altijd onderweg zijn. We denken dat we
wonen. Als we op weg gaan komen we daarna ook altijd weer thuis. Pas
wanneer we op reis gaan (uitzonderingen daargelaten), krijgen we een
idee van onderweg te zijn. Maar meestal hebben we het doel dan al voor
ogen en willen er zo snel mogelijk komen. Zodat we weer ergens kunnen
zijn.
Tegelijkertijd hebben we er geen idee van wat het betekent om
voortdurend op weg te moeten zijn. Zonder woonplaats en ontheemd. Te
vluchten zonder zicht op een woonplaats. Mensen die niet meer weten
wie ze zijn, omdat ze zijn losgeraakt van de verbanden waarbinnen zij
hun identiteit beleven.
Het wonen is ons in de genen gaan zitten, zou je kunnen zeggen. Wonen
heeft met rust, veiligheid en vastheid te maken. En ook met identiteit.
Dat wil zeggen dat we ons vereenzelvigen met de gewoontes en normen

van onze woonstee. Het geeft vastheid en helderheid aan ons bestaan.
Op weg gaan en onderweg zijn is loslaten, risico’s nemen.
In gelovige zin echter wonen wij niet. Ons hele bestaan wordt
gekenmerkt door voorlopigheid. Onze woning is de werkelijkheid die we
aanduiden met het hemels vaderland. Dat is de droom, het visioen van
een leven zoals we dat verlangen, zoals het ons beloofd is.
De eerste “op weg gaander” die we in de Bijbel tegenkomen is de vader
van alle gelovigen Abra(ha)m. Hij is geen balling, hij is niet verdreven,
niet gedwongen. De eerste ballingen zijn Adam en Eva. Abra(ha)m gaat
vrijwillig op weg, in geloof en vertrouwen, met niets anders dan een
belofte.
Zo moeten ook wij op weg gaan en onderweg blijven tot we een plek
hebben gevonden waar we werkelijk kunnen wonen. Want we zijn er nog
lang niet. Een groter besef van dit onderweg zijn zou ons begrip kunnen
vergroten voor hen die gedwongen op weg zijn en geen woonplaats
hebben, zelfs geen verblijfsvergunning. Minstens zou het onze
dankbaarheid vergroten voor de veiligheid en gerustheid van onze eigen
verblijfplaats.

rector Ward Cortvriendt
Kerkdiensten Lebuïnuskapel Dorpsmatenstraat 40 Hengelo

Elke 1e zondag van de maand houdt de Evang.Lutherse Kerk kerkdienst
in de Lebuïnuskapel : zondag 7 juni o.l.v. ds F. Wiersma

Kerkdienst zondag 14 juni 10.30 u:
Eucharistieviering zondag na Pinksteren 6 (B-jaar)
Voorganger
Lezers
Misdienaar
Kosters
Collecte

:
:
:
:
:

pastoor Ward Cortvriend
1e Marjolein Driesen 2e Frits Driesen
Bertil de Reus
Bertil de Reus en Liesbeth Wisselo
1e OKK-Ned + Statie 2e Kerkopbouw

Kerkdienst zondag 28 juni 10.30 u:
Eucharistieviering zondag na Pinksteren 8 (B-jaar)
Voorganger
Lezers
Misdienaar
Kosters
Collectes

:
:
:
:
:

pastoor Ward Cortvriendt
1e Francis van der Meer 2e Liesbeth Wisselo
Daan de Rijk
Marjolein en Frits Driesen
1e OKK-Ned + Statie 2e Statie Twente

Vieren
In de nasleep van Pinksteren vieren we nog twee feesten. De zondag van
de Drie-eenheid en Sacramentsdag. Met Pinksteren vieren we de gave
van de Geest. Daarmee is de openbaring van de Vader door de Zoon tot
een zekere compleetheid gekomen. De zondag daarop wordt dan het
feest van de Allerheiligste Driëenheid gevierd. Zondag Trinitatis. De
Drievuldigheid van God blijft natuurlijk voor ons een moeilijk te
doorgronden werkelijkheid. Maar het is de verwoording van het
geloofsinzicht ten aanzien van de wijze waarop God zich aan ons
voordoet. Het verwoordt de relatie tussen God als schepper, als verlosser
en zijn blijvende werkzaamheid onder ons, benoemd als vader, zoon en
geest.
De Drieëenheid blijft niet in zichzelf besloten, maar opent zich door de
Geest in de Zoon naar mensen op sacramentele wijze. Het teken bij
uitstek van Gods aanwezigheid, Jezus Christus, wordt ons telkens weer
gegeven in de viering van het heilig sacrament van de eucharistie. Teken

van Gods bevrijdende en blijvende betrokkenheid op mensen onderweg
naar het beloofde land. We ontvangen het als teken van het verbond dat
God met ons heeft gesloten. Het helpt ons om aan de opdracht te
voldoen om het leven te heiligen. Het voedsel herinnert ons aan Gods
trouw.
Het is misschien wel het meest belangrijke gebod is dat ons gegeven is.
Wees heilig en heilig de wereld. Daarmee is alles gezegd wat er te
zeggen valt over onze opdracht. Het betreft de essentie van ons menszijn. Te leven in hechte verbondenheid met God en mensen om de wereld
te verlossen van alles wat onheilig is. Het dagelijks brood dat we
ontvangen stelt meteen ook een maat aan wat we ons mogen toeeigenen. Zo wordt de tafelgemeenschap van de eucharistie verbonden
met de diakonie en het bevorderen van rechtvaardigheid in de wereld.
Het beeld van de Drieëenheid zegt ons dat God zelf heilig verbond en
bevrijdende relatie is. Op sacramentele wijze krijgen wij deel aan die
relatie tot bevrijding en heiliging van de wereld.

rector Ward Cortvriendt

Uitnodiging
Op 6 juni 2015 vieren we in de Driehoek en rond de Ste. Gertrudiskapel
het leven en de vreugde van ons Kerk- zijn op de Bisdomdag onder de
titel : “Het Goede Delen”.

In ontmoeting, gesprek, meditatie, bijbelstudie, sacred dance en zang
delen we “ het ware, het goede en het schone” van ons geloof en ons
Oud – Katholiek zijn.
Deze ontmoetingsdag zal duren van 10.00 uur tot ongeveer 16.00 uur en
er zijn geen kosten aan verbonden. Wel is er na afloop een collecte ter
bestrijding van de kosten. Heeft u het openingstoneel bij het congres
vorig jaar gemist, dan krijgt u deze dag nog één keer de kans hiervan te
genieten. Natuurlijk rekenen we op veel mensen, maar in verband met de
voorbereiding is het plezierig te weten of u komt. Graag aanmelden tot 3
juni bij : Gerard Schoonderbeek, tel 06-20183388 of via de mail:
bisdomdag@okkn.nl
Graag nodigen wij u uit
deze dag samen met ons te vieren en te beleven.

Het voorbereidingscomité :

Aartsbisschop Joris Vercammen
Gerard Schoonderbeek
Pastoor Joke Kolkman
Pastoor Robin Voorn
Anne Miedema
NB. via www.okkn.nl blijft u op de hoogte
van het laatste nieuws rond deze Bisdomdag.
Utrecht en Manila - 50 jaar solidariteit in de oecumenische
beweging
Mini symposium op vrijdag 12 juni 15.00 uur
In de Driehoek, Willemsplantsoen 1c, Utrecht
De Oud-Katholieke Unie van Utrecht staat al vijftig jaar in volledige
kerkelijke gemeenschap met de Filipijnse Onafhankelijke Kerk. Deze band
tussen een Europese en een Aziatische kerkfamilie is geen overeenkomst
die ergens in een bureaulade ligt, er wordt integendeel op veel niveaus
hard gewerkt hier handen en voeten aan te geven. Leden van de kerk op
de Filippijnen en van de Oud-Katholieke kerken van Europa hebben
ontdekt hoe we in een tijd van globalisering samen nieuwe inhoud
kunnen geven aan onze katholiciteit. Op dit mini-symposium in Utrecht

zullen vertegenwoordigers van beide kerken korte presentaties geven
over de ontwikkeling van deze bijzondere band, en ervan getuigen hoe
deze full communion beide kerkfamilies heeft beïnvloed. Gasten uit de
oecumene zullen vanuit bredere context naar deze relatie kijken, het
vergelijken met vergelijkbare kerkelijke gemeenschappen en uitdagingen
voor de toekomst formuleren.
U bent welkom voor koffie en thee vanaf 14.30 uur. De voertaal zal
vooral Engels zijn. De toegang is vrij en opgave niet nodig.
Aansluitend op het symposium vindt om 17.30 uur een gezongen viering
van de Eucharistie plaats in de Gertrudiskathedraal. De Aartsbisschop van
Utrecht, Mgr. Joris Vercammen, gaat voor en de Obispo Maximo van de
Filipijnse Onafhankelijke Kerk, Mgr. Ephraim S. Fajutagana, zal preken.
Ook hier bent u van harte welkom.
Levensbeschouwelijk Café
Psychiatrische patiënten krijgen hun behandeling steeds vaker ambulant
waardoor ze niet opgenomen hoeven worden en kunnen blijven deelnemen
aan bijeenkomsten in familie en eigen woonomgeving. Je treft ze dus vaker
aan in de kerk, in een winkelcentrum, overal waar mensen zijn. Het vergt
van de samenleving dat ze zich weer beter leert instellen op de omgang met
deze mensen in ons dagelijks leven. Vandaar dit thema van het tweede
levensbeschouwelijk café dit jaar en de uitnodiging om daarover te komen
meepraten vanuit uw ervaringen.
Thema
Inleider

:

Samenleving en psychiatrische patiënt

:

drs. Jan Groot
voormalig geestelijk verzorger in de GGZ

Zaalgesprek

:

o.l.v. Eddy Oude Wesselink van het KCWO

Moeder Teresakerk, Meijersweg 10 Hengelo

Plaats :
Datum

:

donderdag 11

juni

Drankje

:

napraten bij een sapje vanaf 17.30 uur

’s middags om 16.00 uur

Diaconaal project Statie Lebuïnus

Onze Statie besloot in november 2014 dat we het Unicef –project
KINDEREN IN SYRIE
willen ondersteunen als ons diakonaal project voor deze en komende
jaren. We doen dat als gemeenschap, en tegelijkertijd kunt u natuurlijk
individueel met uw bijdrage dit project blijven ondersteunen.
In het kerkcentrum staat de Glazen Pot met opschrift waarin
u contant kunt bijdragen, maar u kunt ook iets overmaken op:
NL77 RABO 179 162 713 van OKK- Statie Twente
onder vermelding: Unicefproject Kinderen van Syrië.

De penningmeester heeft onlangs een eerste bedrag overgemaakt aan
Unicef : te weten 172 euro, en laat ieder die bijdroeg daarvoor danken!
Brocante in de Statie
Het Statiebestuur speelt met de gedachte om in het najaar een
verkoop te houden van brocante spullen. De gedachten zijn nog niet
uitgekristalliseerd, maar de nieuwe penningmeester Frits van Brussel doet
alvast een oproep om op een hoekje van de zolder of in de berging
spulletjes te verzamelen die u beschikbaar hebt voor deze verkoop…
Colofon

Kerkcentrum : St.Lebuïnus Kapel Dorpsmatenstraat 40 7551 BP Hengelo
Bestuur Statie Twente en Ommelanden

Pastor E. Cortvriendt, rector
Schaapskamp 8 3449 PS Hierden
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E-mail: liesbethwisselo@tomaatnet.nl

dhr . F. van Brussel , penningmeester
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 074 2911994

dhr. W. de Rijk, 2e penningmeester

 074 2780990
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W.de.Rijk2@kpnplanet.nl
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