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Inleiding

Komt ons in diepe nacht ter ore

Als iemand die ons lief is ergens ver weg woont, dan stellen we er prijs op zo nu en
dan eens een teken van leven te ontvangen. Zo alleen blijft die ander in ons
bewustzijn en in ons hart, blijft die ons lief.
In deze dagen horen we – misschien wel tot vervelens toe – de evangelieverhalen
over en rondom de geboorte van Jezus. We horen van God, van zijn liefde, van God
die tot in ons mensen kwam in de gedaante van een klein en onschuldig Kind,
engelen die zongen over vrede op aarde voor mensen van goede wil, herders die
dat Kindje bezochten, wijzen die het kwamen aanbidden.
Maar het eerste Kerstfeest is zo lang geleden, het is letterlijk verleden tijd. En als
het dan vroeg donker is en als je dan naar de televisie of in je eigen leefomgeving
kijkt, dan is het in de wereld helemaal geen kerstsfeer van licht en vrede en een
God die tastbaar aanwezig is. Dan zie je een kind dat van honger omkomt, een
mensenlijf dat door een aanslag van een terrorist uit elkaar is gereten, een jong
leven dat door kanker wordt weggenomen, een…..Dan donkert het in je hart en lijkt
God zo onbereikbaar. Echt een God van al zo hoge, van al zo veer.
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Je zou van God wel eens een teken willen ontvangen. Liet Hij maar eens wat van
zich horen. Soms zou je wel willen, één van die herders te zijn geweest. Die kregen
het zo duidelijk te horen, een hemelse boodschap! Of één van de wijzen. Ze gingen
op zoek om de Heer te ontmoeten. Maar aan de hemel stond een ster, die hen de
weg wees, stralend teken van Gods nabijheid. Waar is bij mij die hemelse stem, die
heldere ster?
Maar als je eerlijk bent moet je je wel de vraag stellen of het voor de herders en de
wijzen wel echt zo gemakkelijk was. Moeten wij wel op hen jaloers zijn? Ook zij
moesten eerst geloven, worstelen met zichzelf. Was die hemelse boodschapper met
zijn achtergrondkoor geen zinsbegoocheling geweest? Was die ster geen
hersenschim, en bovendien wie gelooft er nou echt in een ster? Die herders en
wijzen hebben denk ik net zo met zichzelf moeten worstelen als wij dat vaak met
onszelf moeten doen.
Nu eens denk je het woord van God verstaan te hebben en een teken van zijn
aanwezigheid te hebben ervaren. Maar even later ben je weer onzeker. Was het wel
een signaal van God of toch niet? Ook de herders, de wijzen, gingen zoekend en
tastend hun weg. Wat zij gingen zien, was nou niet bijzonder opzienbarend. Hun
teken van Godswege was een klein kind in doeken gewonden en liggend in een
kribbe. Dat kans was groot dat er in het door politieke omstandigheden overvolle
Bethlehem wel meer van dat soort kinderen te vinden zouden zijn.
Maar toch moesten ze het daarmee doen, en moeten wij het ermee doen. Zoals de
dichter Huub Oosterhuis het in zijn Lied van de verschijning des Heren (gezang 599)
zegt:
Geen ander teken ons gegeven

geen licht in deze duisternis
dan deze mens om mee te leven
een God die onze broeder is.
In Hem mogen en moeten we Gods menslievendheid zien, de weg waardoor de
wereld nieuwe aarde kan worden. Hij is de mens, van God gezonden, door wie het
heil wordt verwerkelijkt en door wie wij dat heil mogen aanschouwen. Ook als het
soms donker om ons heen is, wordt het ons toegeroepen:

Komt ons in diepe nacht ter ore
de morgenster is opgegaan,
een mensenkind voor ons geboren
God zal ons redden is zijn Naam.

Jezus Christus – als je in Hem gelooft, ga je tekens zien waarvoor je blind en doof
was. Dan vraag je je af: waarom heb ik Gods signalen niet eerder opgemerkt?
Ik wens ons allen toe, dat we in deze Advents- en Kersttijd de signalen van God
mogen vinden.

Wietse van der Velde, pastoor Hilversum
Kerkdiensten Lebuïnuskapel Dorpsmatenstraat 40 Hengelo

Elke 1e zondag van de maand houdt de Evang.Lutherse Gemeente kerkdienst met
H. Avondmaal in de Lebuïnuskapel: zondag 3 december is er Cantatedienst
10.30 uur met ds Andrea Fuhrmann als voorganger (verderop hierover meer)
Kerkdienst zondag 10 december 10.30 u
Eucharistieviering Tweede Adventszondag (B-jaar)
Voorganger
Lectoren
Akoliet
Koster
Collectes

:
:
:
:
:

pastoor Ward Cortvriendt
1e Frits Driesen
2e Frits van Brussel
Tineke Buursma
André Zandbelt
1e OKK-Ned en Statie
2e Diaconaal Werk

Vandaag tevens inzameling van kleding en voedsel….
Kerkdienst maandag 25 december 10.30 u
Eucharistieviering Hoogfeest van Kerstmis (B-jaar)
Voorganger
Lectoren
Akoliet
Koster
Collectes

:
:
:
:
:

pastoor Ward Cortvriendt
1e André Zandbelt 2e Hanneke Bruins
Tineke Buursma
Heima Sleurink
1e OKK-Ned en Statie 2e Statie Twente

Oudjaarsvesperdienst zondag 31 december 19.00 uur
Voorganger
Lector
Koster
Collecte na afloop

:
:
:
:

pastoor Ward Cortvriendt
Wim de Rijk
Mieke en Ward Cortvriendt
diaconaal project Statie Twente

Cantatedienst ELG op zondag 3 december 10.30 uur
Op de Eerste Adventszondag, 3 december 2017, zal in de morgendienst van de
Lutherse gemeente in Twente de cantate ‘Kommst du, Licht der Heiden’ van
Dietrich Buxtehude tot klinken worden gebracht.
Buxtehude werd in 1637 in het Zweedse Helsingör geboren. In 1657 volgde hij zijn
vader op als organist van de Mariënkirche in Helsingborg (Denemarken), vanaf 1668
was hij organist van de Mariënkirche in de Hanzestad Lübeck. Hier bespeelde hij
niet alleen het orgel maar gaf hij ook leiding aan de vocale en instrumentale
kerkmuziek. Hij zette de door zijn voorganger Franz Tunder ingestelde
‘Abendmusiken’, concerten met geestelijke muziek in de Adventstijd, voort waarvoor
hij veelal zelf de muziek componeerde.

De cantate ‘Kommst du, Licht der Heiden’ kent, na een instrumentale inleiding, vijf
coupletten die afgewisseld worden door een instrumentaal tussenspel (ritornell).
Uitvoerenden zijn de Maarten Luther-cantorij o.l.v. Gerrit Baas m.m.v. Kristin Nijhuis
en David Kampmeier, blokfluit, met Sander Venema aan het orgel. De voorganger in
deze dienst is ds. Andrea Fuhrmann.

Gerrit Baas
Huiszegen Driekoningen: de CMB-stickers 2018
Ook dit jaar zullen rond de Oudjaarsvesperdienst op zondag 31 december 19.00 u
de CBM-stickers met de zogeheten Driekoningen-huiszegen beschikbaar zijn voor
het nieuwe jaar 2018. We zullen er opnieuw de ingang van onze kapel mee tekenen
en uzelf kunt ze weer een plekje geven in uw huiskamer. Ze worden u aangereikt na

de kerkdienst, en u kunt daarbij een gift achterlaten in de Glazen Pot voor het
diaconaal project “Kinderen in Syrië”. Zo houden we in een eigentijds jasje een oude
traditie in stand. Toen werden de huizen getekend met in krijt geschreven Christus
Mansionem Benedicat (Christus zegene dit huis), als de bewoners van dat huis de
rondtrekkende kinderen voorzagen van bedelgeld. Nu ondersteunen we met de
giften en gaven voor de CMB-huiszegenstickers de kinderen van medechristenen in
het onder oorlogen en armoe gebukte Syrië. Ook de collecte na afloop van de
kerkdienst is voor ons diaconaal project “Kinderen in Syrië”.

André Zandbelt

Vieren
De maand december staat in het teken van de Advent, de voorbereidingstijd op het
grote feest van de Geboorte van Christus. Een tijd van sinterklaas, kerstmarkten,
versieringen, huiselijkheid. Maar ook een tijd van bezinning en inkeer die aan de
vreugde om Gods genade vooraf gaat. We dragen in de liturgie paars als teken van
die bereidheid tot inkeer en zelfonderzoek. Zoals geldt voor de kerk dat zij altijd
bereid moet zijn zich te hervormen om aan haar roeping en zending te kunnen
blijven beantwoorden, zo ook moeten wij zelf bereid zijn om een leven van bekering
te leiden om telkens weer in het spoor te komen van degene die voor ons is mens
geworden. Niet voor zichzelf is God mens geworden, maar om ons nabij te zijn in
onze menswording.
De eerste lezing van de eerste zondag vertolkt het verlangen naar Gods nabijheid:
“scheur toch uw hemel open en kom”. Vier zondagen lang klinkt het in de gebeden
van de dag: “Wek uw kracht, Heer, en kom. Herschep in ons een zuiver hart.” “Wek
uw kracht, Heer, en kom. Bekeer onze harten.” “Wek uw kracht, Heer, en kom.
Verlicht de duisternis van ons bestaan.” “Wek uw kracht, Heer, en kom. Wees ons
nabij. Haast u om ons te verlossen.” Zeer krachtige gebeden die onze nood aan
levensvernieuwing tot uitdrukking brengen en onze afhankelijkheid van de kracht
van Gods Geest daarbij.
Een mooie tijd van bezinning op de bedoeling van ons menszijn in het teken van de
menswording in Christus. Zodat we elkaar met recht een zalig Kerstfeest kunnen
toewensen.

rector Ward Cortvriendt

De dagen van ons leven
Deze maand feliciteren we Noëlle de Reus die op 11 december jarig is. En op 22
december is Frits Driesen jarig. We wensen beiden een mooi nieuw levensjaar.

rector Ward Cortvriendt
Mededelingen
Zoals al gemeld in de Lebuinus Kompas van november zullen we op de tweede
zondag van de Advent, 10 december, weer kleding inzamelen voor de kledingbank
van de Wonne en voedingsproducten voor de voedselbank. Van harte in uw
aandacht aanbevolen.

rector Ward Cortvriendt
Doppen sparen
Sinds enige tijd zamelen we plastic doppen in van fris- en waterflessen, zuivel- en
andere pakken en plastic deksels van potten (wel schoonmaken graag). Deze
worden hergebruikt om er pallets van te maken. De opbrengst wordt gebruikt voor
de kosten van een geleidehond. Hier een citaat uit “Mens en gezondheid”:
Dopjesactie voor blindengeleidehonden

Groene dopjes, blauwe dopjes, rode dopjes, gele dopjes. Van flessen melk of
frisdrank. Gooi ze niet weg! Immers, met het geld dat recyclagebedrijven geven
voor de ingezamelde dopjes kan een puppy worden aangekocht en opgevoed tot
blindengeleidehond. De blindengeleidehond kan het leven van een blinde een flink
pak aangenamer maken! Leer meer over een actie die een groot succes kent in
België en ook steeds meer navolging krijgt in Nederland.

Dopjes inzamelen voor een blindengeleidehond
De dopjesactie voor de blindengeleidehonden. Een sympathieke actie die in 2005 in
België van start ging en die sindsdien ook vanuit Nederland flink wat bijval kent. Je
zamelt dopjes in en brengt ze naar een verzamelpunt. Van daar gaan ze naar een
fabriek die ze over koopt. Met het geld dat ze voor de dopjes geven, wordt een
puppy aangekocht die wordt opgeleid tot een blindengeleidehond. Lijkt simpel. Toch
zijn er een paar dingen die je moet weten.
Welke dopjes komen in aanmerking?
Vol enthousiasme begin je dopjes in te zamelen. Al wat plastic is, gaat de
verzamelbak in. Maar opgepast: niet alle dopjes zijn geschikt om ingezameld te
worden voor deze actie. Verschillende soorten plastic moeten door verschillende
machines verwerkt worden en in dit geval gaat het om een bepaald soort plastic.
Dopjes die geschikt zijn voor België en Nederland
Dopjes van flessen frisdrank
 dopjes van flessen mineraal-en spuitwater
 dopjes van melkflessen
 dopjes van flessen fruitsap
 dopjes van flessen voor sportdrank en water
Voor Nederland komen daar ook nog
. dopjes van shampoo, deo, choco, pindakaas en wasproducten bij.


Op de site van KNGF lees ik: “Wist je dat plastic doppen geld waard zijn? Althans
wel voor KNGF Geleidehonden. Dus gooi de dopjes van frisdrank en melkpakken
niet weg maar lever ze in. Je steunt niet alleen de opleiding van geleidehonden,
maar spaart ook nog eens het milieu. Inmiddels heeft de doppeninzameling al
duizenden euro’s opgeleverd.”
We doen dus graag mee in statie Twente. In de keuken naast onze kapel staat een
groene box waar u uw ingezamelde dopjes in kunt deponeren…

rector Ward Cortvriendt

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)
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