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Inleidend woord

Het heilige

Enige tijd geleden was ik bij de vooropening van de tentoonstelling over
relieken in het Catharijneconvent. Relieken zijn voorwerpen die
herinneren aan bijzondere personen, om maar een wat algemene en
brede definitie te geven. Bij de tentoonstelling wordt ook zo’n brede
omschrijving gebruikt. Daar wordt een reliek ‘een tastbaar overblijfsel’
genoemd ‘dat herinnert aan en verbindt met een persoon, plek of
gebeurtenis’. Ik voeg er aan toe: het reliek stelt de betreffende persoon,
gebeurtenis of plaats present op een wijze die troost, kracht,
bemoediging, zegen schenkt. Door het reliek ervaren we iets van waar de
door het reliek betekende persoon of gebeurtenis voor staat. Het reliek
zelf is niet heilig, maar we zeggen wel dat zij ons heilig zijn, omdat ze
ons herinneren aan wat ons heilig is en dat is niet helemaal hetzelfde en
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het is ook niet in tegenspraak.
In Hengelo hebben we botrelieken van o.a. Lebuinus. Daar wordt in de
beleving natuurlijk ook de persoon van Lebuinus door opgeroepen, maar
in het algemeen toch eerder dat waar het reliek voor staat, namelijk de
eenheid en continuïteit van de kerk en de verbondenheid van deze
concrete plaatselijke gemeenschap met de kerk van alle tijden en
plaatsen.
De werking van een reliek wordt bepaald door de mate waarin we in
verbinding kunnen komen met de betekenis die het draagt. Dat ervoer ik
ook in de rondgang door de tentoonstelling. Ik trof er relieken van zeer
verschillende aard en oorsprong. En ik keek niet alleen, maar onderzocht
ook mijn reactie op de verschillende voorwerpen.
Ik zag christelijke, boeddhistische en islamitische religieuze relieken,
maar ook krachtige profane relieken uit het leven van gewone mensen.
De tong en een vinger als reliek van de politieke moord op de gebroeders
de Witt riepen bij mij geen heftige gevoelens op, wat de staf van de
eveneens vermoorde Mahatma wel zou doen. Ik werd getroffen door de
heiligheid van een minuscuul stukje schors van de bodhiboom waaronder
Gautama tot verlichting kwam met een beeltenis van Gautama Boeddha
erin gegraveerd. Het bracht me meteen in een diepere laag van
bewustzijn.
Een reliek van de navelstreng van Jezus in een beeld van Maria en haar
Zoon wekt misschien eerder wat lacherigheid dan gevoelens van diepe
devotie. Ook al begrijp ik dat dit soort relieken sterk verbonden is met
het belang van de werkelijke menswording van God in Christus Jezus.
Een soort altaaropstand met een haar van Maradonna staat te ver van
mij af om te ontroeren, maar ik begrijp het wel. Een verbinding met

heiligheid kan ik daarmee echter niet maken. Een doosje met aarde van
verschillende plaatsen in het heilig land brengen me onmiddellijk in
verbinding met de verhalen van het leven van Jezus.
Het contact met verstaanbare relieken kan ons onmiddellijk in verbinding
brengen met hetgeen ons heilig is en met de kracht die ervan uit gaat.
We hebben een uniek vermogen voor de ervaring van het heilige; om
aangeraakt te worden door de ervaring die ons heel diep bij ons zelf
brengt en tegelijk in verbinding brengt met hetgeen ons overstijgt, maar
dat wel bij ons hoort. En misschien meer bij ons hoort dan wat zich aan
de oppervlakte afspeelt. Die ervaring is verbonden met eerbied en
schroom. Het heilige kan niet worden toegeëigend. Het is maar heilig
zolang het intact wordt gelaten. Het is absoluut integer.
De heiliging van de schepping, de heiliging van het leven hebben met die
integriteit van doen. Daarom is het gebod om heilig te zijn een appel om
de integriteit van ons eigen leven te behouden en om het leven van de
naaste intact te laten. Het politieke misbruik van het heilige is een
absolute aantasting van die integriteit waardoor het heilige zijn heiligheid
verliest en op den duur de gevoeligheid voor het heilige wordt
gecorrumpeerd.
Verwondering, schroom, eerbied zijn langzame woorden om te koesteren
en te herkauwen. Ze helpen ons om meer mens te worden.
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
4 november 10.30 uur met mw ds Otto Mulder als voorganger.

Kerkdienst zondag 11 november 10.30 u
Eucharistieviering Patroonsfeest H. Lebuinus (B-jaar)
Voorganger
Lectoren
Akoliet
Koster
Collectes

:
:
:
:
:

pastoor Ward Cortvriendt
1e Hanneke Bruins 2e Wim de Rijk
Tineke Buursma
Heima Sleurink
1e OKK-Ned en Statie
2e Unie van Utrecht

Aansluitend bij de koffie vandaag de najaarsgemeentevergadering,
mede ter voorbereiding van de Synode
Kerkdienst zondag 25 november 10.30 u
Eucharistieviering Zondag van de Voleinding (B-jaar)
Voorganger
Lectoren
Akoliet
Koster
Collectes

:
:
:
:
:

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

Gemeentevergadering zondag 11 november
Op 11 november is de gedenkdag van St.Maarten, de patroon van het
bisdom Utrecht. We gedenken dan ook onze patroon de heilige Lebuinus.
Na de viering houden we een korte gemeentevergadering met de
volgende agendapunten:
01 opening
02 verslag van de vorige gemeentevergadering (11 maart 2018):
vaststelling van het verslag; behandeling actiepunten/besluitenlijst
03 voorbereiding algemene synode van 24 november 2018: dit punt
wordt voorbereid en behandeld door synodaal André Zandbelt.
04 verlenging aanstelling rector Ward Cortvriendt
05 rondvraag en sluiten

De dagen van ons leven
Op 15 november is Evert-Jan Heslinga jarig, op 23 november viert Annie
van Capelleveen-van Putten haar verjaardag en op 25 november is de
verjaardag van Peter de Reus. We feliciteren hen van harte.
rector Ward Cortvriendt
Maaltijd en gesprek
Al enige jaren houden we per jaar een vijf of zes bezinnende
bijeenkomsten die beginnen met een eenvoudige broodmaaltijd, waarna
een thematisch gesprek. Afgesloten met een korte gebedsdienst. We
doen dit als ELG en OKK geloofsgemeenschap, die de Lebuinuskapel
delen, samen. De bijeenkomst heeft altijd een oecumenisch karakter en
bevat onderwerpen die van belang zijn in de oecumene.
De eerste helft van het pastorale jaar betreft het drie bijeenkomsten over
avondmaal/eucharistie. Met name gaat het dan om de betekenis van de
gebruikte symbolen en van symboolhandelingen in de liturgie. Het sluit
aan bij verschillen en overeenkomsten in de beleving van hetgeen
gevierd wordt. Dit klinkt abstract, maar het gaat bijvoorbeeld over het
brood en wat de betekenis ervan in de liturgie is. Daar wordt verschillend
over gedacht. Door er met elkaar over te praten leren we elkaar beter te
begrijpen. En begrip bevordert de fundamentele eenheid van de kerk van
Christus.
U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen.
Data:
28 november 2018; 20 februari 2019; 27 maart 2019.
Tijdstip: inloop 17.45; maaltijd 18.00; afsluiting 20.00 à 20.15 uur.
Voor de eerstkomende bijeenkomst van woensdag 28 november graag
even aanmelden in verband met soep e.d.: totenmet zondag 25
november bij André Zandbelt: a.zandbelt@planet.nl t.0546815313
rector Ward Cortvriendt
Synode Oud-Katholieke Kerk: zaterdag 24 november
Op zaterdag 24 november vindt in De Akker in Hilversum de jaarlijkse
vergadering van de Synode van de Oud-Katholieke Kerk plaats. De
bijeenkomst duurt van 9.30 tot 17.00 uur. Naast de traditionele

bespreking van de jaarstukken, wordt ruim tijd in de agenda gemaakt
voor bespreking van het onderzoeksrapport inzake seksueel misbruik
dat onlangs gereed kwam. U vindt het op de site van de landelijke kerk.
Vooraankondigingen :
o
zondag 9 december, de Tweede Advent: inzameling van kleding- en
voedsel. U kunt, nu de herfst is aangebroken, alvast de garderobe
inspecteren op goede, schone en bruikbare kleding voor de kledingbank
van de Wonne in Enschede. Misschien kunt u ook uw kinderen, en
kleinkinderen, stimuleren om kleding af te staan met name ook voor
alleenstaande ouders met kinderen. En…wellicht kunt u ook alvast een
boodschappenlijstje maken voor goederen ten behoeve van de
voedselbank. Van harte aanbevolen.
rector Ward Cortvriendt
o
zondag 2 december : de Lutherse kerkdienst van deze zondag is een
cantatedienst met de cantate ‘Mach hoch die Tore’ van Georg Telemann

Lebuïnuslied in een nieuw en eigen jasje
Al een aantal jaren zingen we op de Tweede Zondag van November - als
we het patroonsfeest van onze statie vieren - het Lebuïnuslied. De
tekst,die in twee strofen het werk bezingt van H. Lebuïnus in Salland en
Twente, werd in 2014 door André Zandbelt geschreven als een
invoeging/aanvulling op het vertrouwde ‘lied voor Willibrord’ van de hand
van Willem Barnard (OKG 695).
Nu heeft ons statielid Tineke Buursma, met instemming van André, ook
een eigen melodie geschreven op deze tekst, zodat het Lebuïnuslied meer
op zichzelf kan komen staan en een eigen kleur heeft gekregen.
Zondag 26 oktober kon Tineke de bladmuziek als vrucht van haar
creativiteit presenteren en overhandigen aan pastoor Ward, aan
organist Harald en aan cantor Toon. Er was welverdiend applaus voor
Tineke’s spontane inbreng en voor haar muzikale creatie.
Wellicht kan het al op ons komend patroonsfeest van 11 november tot
klinken worden gebracht…
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