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Inleidend woord

Voltooid leven

In het licht van de viering van Allerheiligen en Allerzielen en in het
tanende licht van de herfst, het vallend blad en het afsterven van de
zichtbare structuren van planten in de tuin ligt het voor de hand om over
de eindigheid van het leven na te denken. Misschien wordt dit ook nog
wel extra aangezet door de discussies over voltooid leven en de
studiedag voor de geestelijkheid over dit onderwerp.
Natuurlijk begrijp ik best wat er met voltooid leven wordt bedoeld. En ik
heb respect voor ieder die er zich mee uiteenzet en daarin een gewogen
beslissing neemt. Tegelijk merk ik dat de term me irriteert; en dat is
goed, want daardoor blijf ik erover nadenken.
Wanneer zou je kunnen zeggen dat een leven voltooid is en, belangrijker
nog, wie kan dat zeggen? Misschien kun je zeggen dat een leven voltooid
is wanneer het alles heeft gebracht wat je van een leven kunt of wilt
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verlangen, of misschien zelfs wat een leven hier kan geven. Wanneer je
voldaan bent. Dat zal niet zo gemakkelijk gebeuren. Veel vaker zal het
zijn dat een leven voltooid genoemd wordt, wanneer er geen perspectief
gezien wordt. Wanneer iemand ervan overtuigd is dat ‘dit geen leven
meer is’. Dat het leven niets meer te bieden heeft dat de moeite waard is.
Of, nog negatiever, dat alles wat het leven nog te bieden heeft alleen
maar pijnlijk en mensonterend geacht wordt. Maar is een leven daarmee
voltooid? Wordt de term niet cosmetisch gebruikt, verdoezelend, om de
rauwheid ervan te bedekken?
Voltooid zou voor mij betekenen: wat tot voleinding, tot rust is gekomen.
Dat wat zijn essentie heeft ontvouwd. Wat in zich terugkeert. Het zijn
alleen maar woorden en aanduidingen. Ons leven vindt zijn voltooiing
niet in zichzelf. Het is ook strikt genomen niet mijn leven als individueel
eigendom. In gelovige zin heeft zelfs de dood nog perspectief. Maar daar
zit niet het grootste probleem. Of uitzichtloos lijden dat ook heeft, is
vaker de vraag.
Wie beslist of een leven voltooid is. De drager van dit leven zijn we
geneigd te zeggen. We spreken immers over mijn leven en het
zelfbeschikkingsrecht. Maar is mijn leven voltooid wanneer anderen
daaraan nog van alles beleven? Bepalen mijn naasten wanneer het
genoeg is, omdat zij het ‘mensonwaardig’ vinden? Doet de arts dat
wanneer hij geen behandelingsalternatieven heeft? Of de verzekeraar
wanneer deze bepaalde behandelingen niet meer vergoedt? Dan zou
voltooid leven een chic begrip kunnen zijn voor onmacht en onwil.
Ik denk dat mijn irritatie, die tegen verontwaardiging aanschurkt, te
maken heeft met de onduidelijkheid van het begrip. Er gaat voor mij
teveel achter schuil. Ik geef hiermee geen pasklare antwoorden. Ik stel
vragen die wat mij betreft ernstige overweging vragen.
Wat dit ethisch allemaal betekent weet ik weer niet. Vroeger was ik daar

helderder in. Bijna vijftig jaar geleden las ik Medische macht en medische
ethiek van prof. van den Berg en zette me uiteen met docenten over
regelgeving rond euthanasie. Ik vind het steeds moeilijker om regels
ervoor op te stellen. Het is en blijft een moeilijk onderwerp, dat in een
concrete situatie toch makkelijker te beoordelen wordt. Velen van ons
hebben of krijgen ermee te maken. En dan moeten we maar een
antwoord zien te vinden.
Onlangs kwam ik de titel van een 17e eeuwse verhandeling over ethiek
tegen. Het heette Sefer lev tov. Dat betekent Boek van het goede hart.
Wat mij betreft zou ik het vertalen met ‘Boek van het hart vol goedheid’.
Een hart vol goedheid lijkt me een mooie plaats om antwoorden te
vinden op ethische vragen.

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 november
10.30 uur met ds Frans Wiersma als voorganger.
Kerkdienst zondag 12 november 10.30 u
Eucharistieviering Feest H. Willibrordus en H. Lebuïnus
tevens pastroonsfeest van de Statie Twente
Voorganger
Lectoren
Akoliet
Koster
Collectes

:
:
:
:
:

pastoor Ward Cortvriendt
1e André Zandbelt 2e Wim de Rijk
Tineke Buursma
Mieke en Ward Cortvriendt
1e OKK-Ned en Statie 2e Unie van Utrecht

Vandaag na de koffie de najaarsgemeentevergadering van de statie

Kerkdienst zondag 26 november 10.30 u
Eucharistieviering Zondag van de Voleinding (A-jaar)
Voorganger
Lectoren
Akoliet
Koster
Collectes

:
:
:
:
:

pastoor Ward Cortvriendt
1e Hanneke Bruins 2e Marjolein Driesen
Marjolein en Frits Driesen
1e OKK-Ned en Statie 2e Statie Twente

Unie van Utrecht
Op zondag 12 november is de jaarlijkse collecte voor de Unie van
Utrecht, oftewel de Unie van Oud-Katholieke Kerken in Europa.
Bijgaand bij deze Lebuïnus Kompas treft u een speciaal folder aan
dat u wil informeren over doel en werkzaamheden van de Unie van
Utrecht waarvoor we jaarlijks in november de collecte houden.
De dagen van ons leven
Op 15 november is Evert-Jan Heslinga jarig en op 23 november viert
Annie van Capelleveen-van Putten haar verjaardag. Op 25 november gaat
Peter de Reus Abraham zien. We feliciteren hen hartelijk en bidden voor
een goed en gezegend nieuw levensjaar.

rector Ward Cortvriendt

Mededelingen
Het duurt nog even, maar ik wil het toch alvast meedelen. Op de tweede
zondag van december, dat is de 10e december en dat is ook de tweede
zondag van de advent, zullen we weer kleding en voedsel inzamelen voor
de kledingbank van de Wonne en voor de Voedselbank Midden Twente in
Hengelo. Voor de kledingbank kunt u draagbare en schone kleding

inleveren. Voor de voedselbank wat u zelf ook gebruikt, behalve
natuurlijk bederfelijke waar. Misschien ook iets extra’s voor de
feestdagen.

rector Ward Cortvriendt

Vieren
De maand november heeft voor mij binnen het kerkelijk jaar en liturgisch
altijd iets bijzonders. Het begint met de viering van Allerheiligen en
eindigt meestal met de zondag van de voleinding. Daarna beginnen we
weer met de verwachting van de Advent en bereiden ons voor op de
Geboorte van de Verlosser die als mens tot ons komt.
Aan het einde van het kerkelijk jaar stuurt de liturgie ons naar de
voltooiing, die van de schepping en die van de kerk.
Bij het feest van Allerheiligen gedenken we de mensen die een bijzondere
rol hebben gespeeld in de gemeenschap der heiligen die wij vormen. Met
Allerzielen gedenken we hen die ons in geloof zijn voorgegaan, de stille
heiligen. Met dit feest en deze gedachtenis herinneren we ons de namen
van hen die gestorven zijn; zij die tot voltooiing zijn gekomen en zij die
op voleinding wachten. Maar het is niet aan ons dit onderscheid te
kunnen maken. Allen staan in Gods licht en leven onder zijn genade.
We gedenken in deze maand ook een aantal belangrijke verkondigers.
Willibrord de apostel van de lage landen, St. Maarten de patroon van het
bisdom Utrecht en onze eigen Lebuinus, verkondiger van het geloof in de
gebieden ten Noord-Oosten van de IJssel.
Aan het eind van de maand vieren we ons geloof in de voleinding. Dat
betekent dat we geloven dat deze wereld en ook ons bestaan niet in een
zwart gat verdwijnt. Maar dat hetgeen in God is begonnen ook in God zijn
voltooiing zal vinden. Op deze manier gedenken we in deze maand de
continuïteit van de schepping en het leven in God en de eenheid van de
kerk voor alle tijden en plaatsen, voor en na ons. Allen leven voor God,
zij en wij. Wij allen samen vormen de boden rond Gods troon (liedboek
725), niet alleen de engelen, maar ook de heiligen vanouds, die van hier
en die van morgen. En ook wij die zingend Gods trouw gedenken aan het

leven dat Hij geschapen heeft. Dat wij niet vallen uit dit onvast bestand
dan in Zijn hand (Gb 709).

rector Ward Cortvriendt

Agenda gemeentevergadering 12 november
01. Opening
02. Vaststellen van de agenda
03. Verslag van de gemeentevergadering van 14 mei 2017:
vaststellen van en vragen/opmerkingen naar aanleiding van het
verslag (voor leden en gastleden: zie bijlage bij deze maandbrief)
04. Voorbereiding van de algemene synode 2017 op 18 november
05. Eventuele overige punten en mededelingen
06. Rondvraag
07. Sluiting

rector Ward Cortvriendt

Uitnodiging
Per 1 december zal pastoor Jan van der Steen met emeritaat gaan en
afscheid nemen van de parochie Maria Maior in Dordrecht. Het
kerkbestuur nodigt ons uit voor de afscheidsviering op 26 november om
15.00 uur in de Remonstrantse kerk aan de Cornelis de Wittstraat 28 in
Dordrecht. Na de viering is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en
afscheid te nemen. Jan van der Steen heeft een aantal jaren de statie
Twente en Ommelanden als pastor gediend.
Een kaartje voor Jan kun je sturen naar
Hugo Scheurkogel, secretaris,
Maria Maior Voorstraat 118, 3311 ER Dordrecht.

rector Ward Cortvriendt

In memoriam
Op 23 oktober is Jaap Spaans, tot voor kort priester in de Oud-Katholieke
kerk, overleden in het hospice Immanuel in Amstelveen. De uitvaart heeft
plaatsgevonden op 28 oktober in Aalsmeer, waar hij ook begraven is. We
bevelen hem aan in de barmhartigheid van God.

rector Ward Cortvriendt
Oecumenisch Forum voor Katholiciteit
Het Oecumenisch Forum voor Katholiciteit nodigt u uit voor deelname aan
een ontmoetingsdag op zaterdag 25 november , 10.30 - 16.30 uur, in het
Auditorium van het Catharijneconvent, Lange Nieuwestraat 38, 3512 PH
Utrecht. Deelname: 20 euro p.p. inclusief koffie, thee, lunch. Studenten
halfgeld. Aanmelden voor 15 november door overmaken van het
verschuldigde bedrag op NL58 INGB 0006489634 t.n.v. Oecumenisch
Forum voor Katholiciteit onder vermelding van ‘ontmoetingsdag 2017’.
Informatie: www.forumkatholiciteit.nl
Synode Oud-Katholieke Kerk : zaterdag 18 november
Op de agenda van de komende synode staan – behalve de jaarstukken
en verkiezingen in vacatures – twee thema’s ter bespreking. ’s Morgens
is er een gesprek van een uur over misbruik in de kerk onder leiding van
mevrouw dr. Anke Bisschops. In de middag zal er ruim een uur
gesproken worden over de uitwerking van de motie Groene Kerk van
vorig jaar, waarin parochies en staties werden opgeroepen om het
huishoudelijk beheer stapsgewijs meer in te richten op duurzaamheid en
fair trade conform suggesties van de beweging Groene Kerken. Er zullen
ervaringen, kritische vragen en suggesties worden uitgewisseld vanuit en
over de praktijk in parochies. Goed om ons te herinneren dat Statie
Twente zich na de voorjaarsgemeentevergadering dit jaar heeft
aangemeld als kerkgemeenschap die groene kerk wil zijn. In de
gemeentevergadering van zondag 12 november staan onze bevindingen
op de agenda. André Zandbelt zal als synodaal namens de Statie samen

met Toon ’t Hoen onze afgevaardigde en vertegenwoordiger zijn op de
komende synode.

COLOFON STATIE TWENTE EN OMMELANDEN :
Kerkcentrum : ST. LEBUÏNUSKAPEL
Dorpsmatenstraat 40 7551 BP Hengelo
Rector

pastoor E. Cortvriendt
tel. 06 839 867 60
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
Technisch beheer kapel
Reservering kapel/zaal
Bankrekening Statie:

?
André Zandbelt (zie boven)

NL 77 RABO 0179 162 713 OKN
t.a.v. Statie Twente Hengelo

Website : OKK Statie Twente
OKK Nederland

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

