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Inleidend woord

Geloof, hoop en liefde

Min of meer bij toeval, want ik zocht iets anders, kwam ik in mijn boekenkast
een boekje tegen met de titel ‘faith, love, joy’: geloof, liefde, vreugde. Het
betreft een chassidische uitgave van de stichting die de nagedachtenis van
Rabbi Israel ben Eliezer levend te houden. Deze rabbi leefde van 1698 tot 1760
en was grondlegger van het chassidisme. Hij is beter bekend onder de erenaam
Baal Shem Tov, afgekort Besht. Het chassidisme kenmerkt zich door een innige
verbondenheid met God, door mededogen en diepe vreugde om de Thora.
Natuurlijk dacht ik meteen aan de ons bekende drieslag ‘geloof, hoop en liefde’.
Ik had het boekje en de titel natuurlijk eerder onder ogen gehad, maar nu trof
me het verschil. Voldoende om er eens op in te gaan.
[Typ hier]

Het verschil zit hem natuurlijk in hoop en vreugde. En die in relatie tot geloof en
liefde.

Bij Augustinus is waarlijk geloven gelijk aan waarlijk liefhebben. En waarlijk
liefhebben is de richtsnoer voor onze houding ten opzichte van God en onze
medemensen. Ware liefde is de grondslag voor ethiek. Die liefde is niet op nut
of gewin uit, want dan bemin je niet de ander, maar alleen jezelf. Lees in dit
verband nog maar eens de lofzang op de liefde in hoofdstuk 13 van de eerste
Korinthebrief. We beminnen maar zuiver wanneer we de ander liefhebben
omwille van God en God omwille van zichzelf. Alleen in die vrij-blijvende liefde,
vrij van eigenbelang, kunnen we van de A(a)nder genieten. Op elke andere
manier houden we van God als van een koe, om met Eckehart te spreken. We
beminnen hem om de melk, de kaas, het vlees en het leer van de huid. We
taxeren en eigenen toe in plaats van ons te verheugen in de ander.
Hoop is altijd gekoppeld aan een verwachting. Daarmee draagt het ook de
mogelijkheid van teleurstelling in zich. Dit komt heel sterk naar voren in de
opdrachtsformule bij een religieuze gelofte: “neem mij aan volgens uw woord
en ik zal leven. Stel mij niet teleur in mijn verwachting”. Maar door het geloof is
er zekerheid gegeven aan onze hoop. En kunnen we met Paulus zeggen dat de
hoop de zekerheid is van hetgeen we verwachten. Stoelend op het geloof dat
God betrouwbaar is in zijn woord en zijn belofte. Dit geloof vervult ons van
vreugde, ook al zien we de vervulling van onze hoop nog niet.
De chassidische vreugde is een grondgevoel ten opzichte van het leven en die
rust op het dankbare besef van Gods betrokkenheid. Zelfs bij tegenslag en
verdriet. Ook al is er dan misschien niet meer dan een residu van vreugde. Maar
in ieder geval een vreugde die nooit geheel weg is. De vreugde verbindt de
ervaring van de levende God met de komende wereld. De hoop lijkt als begrip

meer abstract, of misschien beter gezegd, het werkt meer met een omweg.
Vreugde heeft, nog meer dan hoop, te maken met de tegenwoordigheid van
hetgeen we verwachten, het heden van de belofte, het heden van de relatie
met God. De vreugde die de vrucht is van een levend besef van wie wij zijn: in
liefde verloste mensen.
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
3 februari 10.30 uur met mw ds Frans Wiersma als voorganger.
Het is ditmaal weer een Cantatedienst (zie verderop)
Kerkdienst zondag 10 februari 10.30 u
Eucharistieviering Vijfde Zondag na Epifanie (C-jaar)
Voorganger
Lectoren
Akoliet
Koster
Collectes

:
:
:
:
:

pastoor Ward Cortvriendt
1e Frits van Brussel 2e Wim de Rijk
Tineke Buursma
Marjolein en Frits Driesen
1e OKK-Ned en Statie
2e

Kerkdienst zondag 24 februari 10.30 u
Eucharistieviering H.Mattias, apostel (C-jaar)
Voorganger
Lectoren
Akoliet
Koster
Collectes

:
:
:
:
:

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

De dagen van ons leven
Op 15 februari viert Elly Amsing haar verjaardag en op 18 februari
bereikt Henk Amsing de leeftijd van de zeer sterken. We wensen hun van
harte proficiat en ook sterkte met de gezondheid. Ook Daan de Rijk viert
op 18 februari zijn verjaardag op de drempel van volwassenheid. Op
27 februari gedenkt Alp Buitelaar zijn intrede in deze wereld. Ook voor
hen onze gelukwensen en zegen over het nieuwe levensjaar.
rector Ward Cortvriendt

Cantatedienst met Pachelbel
Op zondag 3 februari a.s. (Maria Lichtmis) , zal in de Lebuïnuskapel in
Hengelo de cantate ‘Was Gott tut, das ist wohlgetan’ van Johann
Pachelbel (1652-1706) worden uitgevoerd.
Pachelbel werd geboren in Neurenberg. Hij studeerde in 1667 aan de
universiteit van Altdorf en later aan het Gymnasium Poeticum in
Regensburg. In 1673 verhuisde hij naar Wenen waar hij leerling werd van
Johann Kasper Kerll en 2e organist van de Stephansdom was. Vanaf 1677
was hij organist in Eisenach waar Johann Christoph Bach, de oudste broer
van Johann Sebastian, een van zijn leerlingen was.
De cantate ‘Was Gott tut, das ist wohlgetan’ is een zogenaamde ‘choralkantate’ en gebaseerd op het gelijknamige koraal van Severus Gastorius
uit 1675. De tekst van Samuel Rodigast, ook uit 1675, bestaat uit 6
coupletten en geeft in ieder couplet een aspect weer van de relatie van
God en de mens.

De uitvoerenden zijn de “Maarten Luther’ cantorij o.l.v. Gerrit Baas,
m.m.v. Lily Kakujay, viool en Jaap Vonk, orgel. Voorganger in deze
cantatedienst is ds. Frans Wiersma.
Gerrit Baas

Jongerenreis Canterbury
Van 26 tot en met 28 april vindt een jongerenreis plaats naar Canterbury
voor jongeren van 12 – 20 jaar. Per trein naar Engeland, en daarna het

CANTERBURY 2019
OUD-KATHOLIEK
JONGERENPASTORAAT
aloude pelgrimspad lopen samen naar Canterbury. Dit pelgrimage –
weekend is een initiatief van en wordt georganiseerd vanuit het het
jongerenpastoraat van de OKKN en heeft een gevarieerd programma van
ontmoeting, geloof, en cultuur.
Goed om te weten
- Schrijf je in vóór 1 februari 2019 via de site: www.okj.okkn.nl
- Eigen bijdrage tussen de €200-250,- p.p.
- Kennismakingsbijeenkomst medio februari (datum volgt)
- Al je bagage in 1 backpack die je o.a. meeneemt op het pelgrimspad
- Vragen en informatie via michael@okkn.nl
Opbrengst CMB stickers Huiszegen 2019
Vanaf de kerkdienst van Oudjaarsavond tot en met eind januari waren in
onze kapel weer de nieuwe CMB-stickers beschikbaar met de Huiszegen
2019 voor in de woonkamer. De vrije giften en gaven bestemden we
ook dit jaar voor het diaconaal project van onze statie “Kinderen in
Syrië”. Desgevraagd laat de penningmeester weten dat de opbrengst van
deze sticker-actie € 77,60 was. Waarvoor hartelijk dank.
André Zandbelt

Denken in de Driehoek - Thema Vreugde en Geluk
Ik voel dus ik ben
Op woensdag 20 februari vindt in De Driehoek de openingsavond plaats van een nieuwe reeks publiekslezingen met
als jaarthema ‘Ik voel dus ik ben’. Deze lezingen liggen op het snijvlak van maatschappij, religie en cultuur.
Vreugde en Geluk
De theologen Anton ten Klooster en Ellen Van Stichel gaan die avond met elkaar en met het publiek in gesprek over
het onderwerp ‘Vreugde en Geluk’. Gelukkig word je van…? Vul maar in. De mensheid denkt er al duizenden jaren
over na, het roept vele vragen op. Want: wat is het goede leven? Is het een bestaan waarin alles lukt? Maar wat is
dan dat ‘alles’? Welke stemmen doen ertoe als je hierover wilt nadenken? En wat zou je moeten doen om gelukkig en
goed te leven, juist nu?
Dr. Ellen Van Stichel is als theologe verbonden aan het Dominicaans Studiecentrum voor Theologie en Samenleving
(DSTS, Amsterdam) en tevens gastonderzoeker aan de VU Amsterdam. Zij houdt zich bezig met maatschappelijke
vraagstukken rond armoede en uitsluiting. Zij werkt bij DSTS mee aan een onderzoeksprogramma naar het 'goede
leven voor allen' vanuit Dominicaans, christelijk en interreligieus perspectief.
Dr. Anton ten Klooster promoveerde recent op een proefschrift over de uitleg van de zaligsprekingen door Thomas
van Aquino. Momenteel is hij verbonden universitair docent aan de Tilburg School of Catholic Theology en
studierector van het Ariënsinstituut. tevens is hij assisterend priester in Houten en Culemborg.
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