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Inleidend woord

Klimaatverandering

Met de voor ons extreme droogte en warmte van de afgelopen tijd wordt
veel gesproken over de oorzaak van dit weerbeeld. We lezen over
extreme zomers van de afgelopen eeuw die deels behoren tot de normale
variatie in ons klimaat over kortere en langere perioden, afhankelijk van
de wisselingen in ons zonnestelsel.
Maar vele deskundigen zien in de toename ervan over de afgelopen vijftig
jaar een klimaatverandering als gevolg van menselijk handelen. De
enorme belasting en daarmee de aanslag die we plegen op de veerkracht
van ons natuurlijk milieu. De voetstap die we achterlaten. De invloed van
ons menselijk bedrijf op de samenstelling van de atmosfeer, de bodem,
de bossen, de oceanen. Door de reizen die we ondernemen. Door het
wereldwijde vervoer van voedsel, grondstoffen en eindproducten. De
hoeveelheid fossiele brandstof die we gebruiken, de energie die we voor
1

ons dagelijks leven nodig hebben; de afval die we produceren.
Al deze dingen bij elkaar en nog een aantal niet genoemde activiteiten
beïnvloeden onze omgeving zodanig dat we volgens velen in problemen
komen. Misschien niet wijzelf, maar onze kinderen en kleinkinderen. Het
lijkt erop dat we in de beoordeling van hetgeen we ondernemen te weinig
zicht hebben op de langetermijngevolgen. Maar we hebben niet alleen
een verantwoordelijkheid jegens degenen met wie we de aarde bewonen
ten aanzien van vrede, veiligheid en leefmilieu of schepping.
Die verantwoordelijkheid geldt ook voor wie we liefhebben en die na ons
doorleven of in het leven komen. Daarom zouden we zo zorgvuldig
mogelijk moeten leven.
Het groen van groene partijen en van groene kerken staat voor dit
bewustzijn. Dat we rentmeesters zijn en geen eigenaren. Dat we deel
uitmaken van een subtiel weefsel van levensvormen. Dat we onze wereld
als een eenheid moeten zien, een dynamisch evenwicht van
levensvormen en leefomstandigheden.
Levend in het (narratieve) spanningsveld van paradijs en rijk Gods, van
heimwee en verlangen, herinnering en visioen zou dit bewustzijn ons op
het lijf geschreven moeten zijn. Dit spanningsveld omvat immers ook de
generaties van mensen van het begin tot de voleinding. Dit is
tegelijkertijd de spanwijdte van ons religieus bewustzijn.
Dit bewustzijn in combinatie met de wereldwijde problemen aangaande
vrede, veiligheid en leefomgeving doen me intens verlangen naar een
klimaatverandering. Niet die waar vele klimaatdeskundigen ons voor
waarschuwen. Ik verlang naar een ander klimaat van samenleven, een
nieuw geestelijk klimaat. Ik verlang een einde aan de vervuiling van
menselijke betrekkingen en de internationale diplomatie. Ik verlang
intens naar een klimaat van openheid, eerlijkheid en acceptatie. Een

klimaat waarin mensen zich niet bedreigd hoeven te voelen, niet
opgejaagd. Waarin kinderen niet worden misbruikt voor welke doeleinden
dan ook en zeker niet worden vermoord, omdat hun leven niets waard
zou zijn.
Kortom een klimaat dat in mijn opvatting overeenkomt met het visioen
van het Koninkrijk. We zouden onze daden moeten normeren naar de
ethiek van het Godsrijk, dat wat mij betreft een algemeen menselijk
visioen is. Ons gedrag beoordelen naar wat het teweeg brengt, naar de
consequenties en gevolgen voor dat visioen van een vervulde
menselijkheid. Niet omdat het kan, maar omdat het moet.

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 augustus
10.30 uur met ds W. Sarolea als voorganger.

Kerkdienst zondag 12 augustus 10.30 u Lebuinuskapel
Eucharistieviering Zondag na Pinksteren 14 (B-jaar)
Voorganger
Lectoren
Akoliet
Koster
Collectes

:
:
:
:
:

pastoor Ward Cortvriendt
1e Hanneke Bruins 2e Frits Driesen
Tineke Buursma
Mieke en Ward Cortvriendt
1e OKK-Ned en Statie
2e Honoraria van pastores

Tevens inzamelen goederen voor de rommelmarkt op 8 september
(zie verderop

Kerkdienst zondag 26 augustus 10.30 u Lebuinuskapel
Eucharistieviering Zondag na Pinksteren 16 (B-jaar)
Voorganger
Lectoren
Akoliet
Koster
Collectes

:
:
:
:
:

pastoor Ward Cortvriendt
1e André Zandbelt 2e Marianne Sloot
André Zandbelt
1e OKK-Ned en Statie 2e Statie Twente

Tevens inzamelen goederen voor rommelmarkt op 8 september
(zie verderop)

De dagen van ons leven
Op 2 augustus is Wim de Rijk jarig en ook Maarten Driesen, de zoon van
Marjolein en Frits. Op 17 augustus viert Loek Stikvoort zijn verjaardag en
op 18 augustus Marjolein Driesen. Op 29 augustus is Harald van der
Werff jarig. We feliciteren hun allen van harte en bidden voor een
zegenrijk jaar.
In deze maand gedenken we ook het overlijden van Mark Amsing, van
Femke de Rijk-van Oort en van Roderik Sleurink. Mogen zij rusten in
vrede en leven in het Licht van de Eeuwige. Schenk kracht, God, aan hen
die om hen treuren.

rector Ward Cortvriendt

Rommelmarkt : Tweede Lebuinusfair zaterdag 8 september
De tweede Lebuïnus Fair komt met rasse schreden naderbij.
Op zaterdag 8 september kunnen wij onze kapel aan een breder publiek
laten zien als een plaats van bezinning midden in de jachtige samenleving

van vandaag. Oud-Katholiek is eigentijds en biedt ruimte aan iedereen,
die een plekje zoekt om met anderen haar of zijn geloof te beleven.
Met de aanwezigheid van de giftenpot en de uitleg over ons diakonale
Unicefproject “Kinderen van Syrië” willen wij ook onze betrokkenheid op
de wereld tonen, al zijn wij nog zo klein. En de uitleg over wat er in onze
kapel te zien is geeft meer zicht op wat ons beweegt en waardoor wij
bewogen worden.
Met de Fair proberen we ons in te zetten om de kapel als plaats van
samenkomst in Twente overeind te houden. Op de spandoeken aan het
gebouw zetten we daarom dit jaar de term ‘rommelmarkt’, zodat een
breder publiek aangesproken wordt.
Na de diensten op 12 en 26 augustus kunnen nog goederen worden
ingeleverd (er kan nog meer bij!) en de laatste mogelijkheid is op de
actiedag zelf, dus zaterdag 8 september.

Frits van Brussel
Diaconaal project Statie : de kinderen van Syrië
Vanuit de Statie Twente ondersteunen we sinds anderhalf jaar
het Unicef –project KINDEREN IN SYRIE. We besloten daartoe op de
gemeentevergadering van najaar 2014. We doen dat als gemeenschap,
maar u kunt ook individueel uw steun geven. Dat kan op twee manieren:
o

u kunt bij gelegenheid een bijdrage overmaken op:
NL77 RABO 179 162 713 van OKK- Statie Twente onder
vermelding: Kinderen in Syrië

o

in het kerkcentrum vindt u bij de ingang van de kapel
de Glazen Pot met opschrift waarin u contant uw bijdrage
kunt achterlaten.

Lebuinuskapel groene kapel : nog een stap…
Parochies en gemeentes die zich hebben aangemeld als groene kerk,
nemen de verplichting op zich om elk jaar een nieuwe stap te zetten.
In afgelopen jaar gingen we bewust Fair Trade koffie, thee en suiker
inkopen, en we gingen plastic/verpakking scheiden uit het afval.
Welke stap kunnen we dit jaar in de Lebuinuskapel zetten ?
De Ichtusgemeente Deventer-Colmschate heeft al vele jaren praktische
ervaringen als groene kerkgemeente. We hebben Jan Vroonland van die
gemeente uitgenodigd om een praktische en handzame inleiding te
komen houden bij wijze van inspiratie, en om met ons hier in gesprek te
gaan. Met “ons” zijn alle betrokken (gast) leden van de OKK-statie
bedoeld én van de ELG-gemeente rondom onze kapel.
Noteer de datum in uw agenda (!) om erbij te kunnen zijn:
woensdag 26 september van 18.00 – 20.00 u, Lebuinuskapel .
Het wordt een soep-met-broodje bijeenkomst.
Het programma is als volgt:
18.00 u

: tafels in carré-vorm. Start met warme kop soep
en met belegde broodjes op de hand
18.15 – 19.00 : inleiding Jan Vroonland
19.00 - 19.45 : in gesprek, onder een kop koffie : vragen, ervaringen,
mogelijkheden rondom de eigen Lebuïnuskapel
19.45 – 20.00 : korte gebedsdienst tot besluit
Hopelijk biedt de bijeenkomst concrete injecties én een handvol
ervaringen om ons voordeel mee te doen. De bijeenkomst wordt
effectiever, als we de tijd gebruiken om ons wat voor te bereiden. Op
welk terrein zouden er stapjes verder te zetten zijn in onze situatie ?
Heel zinnig om de site van groenekerken.nl eens te raadplegen.
Daar vind je alle kerken die hiermee bezig zijn, en uitgesplitst naar
het terrein waarop ze specifiek ervaringen hebben zoals: energiebeheer,

milieu en omgeving; voedsel; gebouwbeheer; inkoopbeleid; geldbeheer.
Onze bijeenkomst kan tevens een aardige voorbereiding zijn op de
Synode van de OKK die op 24 november ditzelfde thema heeft:
hoe kunnen we meer en meer een groene kerk worden ?
Graag wel even je komst aanmelden : a.zandbelt@planet.nl
Groet,

André Zandbelt , synodaal OKK Twente

Oecumene Oud-Katholiek en Evangelisch-Luthers
In het eerst-volgende nummer van De Oud-Katholiek zal een artikel staan
over de oecumene zoals die in onze statie rond de Lebuinuskapel wordt
vorm gegeven samen met de Evangelisch-Lutherse Gemeente.

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
Website beheer:

Harald van der Werff
e-mail: harald.vanderwerff@gmail.com

Reservering kapel/zaal

André Zandbelt (zie boven)

Bankrekening Statie: 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

