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Inleidend woord

De gunstige tijd

Op 6 maart beginnen we aan de Veertigdagentijd, de periode van vasten
en bezinning als voorbereiding op Pasen, het feest van het nieuwe leven.
In die tijd geven we uitdrukking aan onze bereidheid de weg van Jezus te
gaan in de hoop met hem te zullen verrijzen. We leggen ons met nog
meer ijver toe op het gebed en de beoefening van gerechtigheid en
barmhartigheid. We bezinnen ons dieper op de betekenis van het
Evangelie, de goede boodschap van Christus. Voor ons persoonlijk leven,
voor de samenleving van mensen en voor de wereld. We stellen ons
ernstige vragen over onze plaats in dit geheel en onze bijdrage eraan.
Is het niet op grond van ons geloof, dan is het toch de roep uit de
samenleving die in ons een gevoel van urgentie teweeg brengt met
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betrekking tot de inzet voor het behoud van de schepping en de groei
van vrede en gerechtigheid.
Zo zal ook de organisatie van de Groene Kerk meelopen met de
klimaatmars in Amsterdam op 10 maart (zie elders in de
Lebuinuskompas). Zo’n vijftig jaar na de oprichting van de Club van
Rome (1968) en de publicatie van Grenzen aan de groei (1972) lijkt het
milieu een stevige, zij het niet onomstreden, plek te hebben in het
bewustzijn van burgers en overheden. Ook de jongere generaties laten
zich horen in dit debat. De wereld waarin we leven is tenslotte van ons
allemaal en ieders verantwoordelijkheid.
Ondanks heel goede initiatieven van individuen en organisaties lijkt de
zorg voor gerechtigheid en vrede veel minder uitgangspunt van beleid.
We komen die termen althans niet tegen als primaire toeleg van beleid.
Wel: nationaal belang, migrantenstromen, groei van de economie,
investeringsklimaat (wat toch een ander soort klimaat is dan het
bovenstaande), handelsbalans, banenmotor, vestigingsbeleid (en dan
gaat het niet om vluchtelingen, maar om bedrijven) en wat dies meer zij.
Op Aswoensdag lezen we bij 2 Korinthe 6,2: “Nu is het de gunstige tijd,
nu is het de dag van heil”. Dat nu mogen we verstaan als het “nu” van
God, dat in de teksten ook vaak als “heden” wordt aangeduid. Het is het
heden van de bekering en het nu van de godsontmoeting. Het is er op
het moment dat we ons leegmaken van de veelheid waarmee we ons
bewustzijn belasten en ons tot God keren. Inkeer, stilte (‘de
binnenkamer’) zijn gunstige omstandigheden om iets van God te ervaren.
God is er nooit niet, het is eerder zo dat wij elders geoccupeerd zijn.
Veertig dagen om de weg van Jezus met Jezus te gaan en te leren

onderscheiden wat goed is en tot leven strekt. “Zoekt het goede en niet
het kwade: dan zult ge leven en zal de God van de machten met je zijn”,
zoals Amos schrijft. De gunstige tijd daarvoor is het nu, want buiten het
nu kunnen we niet handelen. Niet ten kwade en niet ten goede.
Aan ons de keuze

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 maart 10.30 uur met mw. ds Andrea Fuhrman als voorganger.
Kerkdienst woensdagavond 6 maart 19.30 u
Oecumenische viering Aswoensdag (C-jaar)
Voorganger
Lectoren
Akoliet
Koster
Collectes

: pastoor Ward Cortvriendt
én ds. Louisa Vos (ELG)
: 1e Hanneke Bruins 2e lector ELG
:: Heima Sleurink
: 1e OKK-Ned en Statie
2e Vastenactie OKKN

Kerkdienst zondag 10 maart 10.30 u
Eucharistieviering Eerste Zondag Veertigdagentijd (C-jaar)
Voorganger
Lectoren
Akoliet
Koster
Collectes

:
:
:
:
:

pastoor Ward Cortvriendt
1e Marjolein Driesen 2e Wim de Rijk
Tineke Buursma
Heima Sleurink
1e OKK-Ned en Statie
2e Vastenactie OKKN

Kerkdienst zondag 24 maart 10.30 u
Eucharistieviering Derde Zondag Veertigdagentijd (C-jaar)
Voorganger

: pastoor Ward Cortvriendt én
pastoor Age Kramer (Missie St.Paulus)
Lectoren
: 1e André Zandbelt 2e Marianne Sloot
Akoliet
:Koster
: Marolein en Frits Driesen
Collectes
: 1e OKK-Ned en Statie 2e Statie Twente
Vandaag inzameling kleding en levensmiddelen
De dagen van ons leven
Op 2 maart viert Nel Stikvoort haar verjaardag. We wensen haar van
harte proficiat.
rector Ward Cortvriendt
Extra-Synode
Op 16 maart zal een extra algemene synode worden gehouden. Bij het
verschijnen van deze Lebuinuskompas is de agenda nog niet bekend. In
ieder geval zal die agenda een aantal punten bevatten dat bij de
najaarssynode niet behandeld kon worden.
Inzameling kleding en levensmiddelen
Het sluit geheel aan bij de strekking van de Veertigdagentijd om een
inzameling te houden voor kleding en levensmiddelen. Tevens een goed
moment omdat de winter nu achter ons ligt en we omzien naar andere
kleren voor lente en zomer. Onze statie houdt zo’n inzameling tweemaal
per jaar, midden in de Advent en midden in de Veertigdagentijd. Zoals
bekend gaat de kleding naar de kledingwinkel van de religieuze
woongemeenschap De Wonne in Enschede, en brengen we de
levensmiddelen die we inzamelen naar de Voedselbank in Hengelo of
Almelo. De inzameling is zondag 24 maart rond de kerkdienst.
Een oproep aan u om even te kijken in uw huis welke kleding (en goede
schoenen) om een herbestemming vraagt en om wat levensmiddelen
mee te nemen die welkom kunnen zijn bij de Voedselbank.

Vastenactieproject OKKN voor Syrische vluchtelingen
De Syrisch-orthodoxe gemeenschap in Nederland heeft zich door de
afgelopen decennia erg snel weten te wortelen in de samenleving. Met
man en macht is de gemeenschap dagelijks bezig om zich in te zetten
voor de Syrische vluchtelingen, zodat ook zij de kans krijgen om zich hier
thuis te voelen. Er zijn de huidige context van de Syrische vluchtelingen
vele uitdagingen. De Syrische vluchtelingen zijn door de eeuwenlange
onderdrukkingen gewend om met het beetje brood dat zij hebben te
overleven. Zij hebben zich altijd kunnen voeden met het Hemels Brood
en Geestelijke drank, en zij konden zich vasthouden aan de sterke
christelijke identiteit die hen hoop gaf. De grote wond nu is de
onthechting van deze identiteit en gemeenschap. De saamhorigheid en
cohesie met de gemeenschap is wat Syrische vluchtelingen het meest
begeren en wat zij nu het meeste missen. Nooit eerder was de Syrischorthodoxe gemeenschap zo verspreid over de hele wereld.
Het Syrisch Orthodox Jongeren Platform zet zich in om de reeds
gewortelde Syrisch-orthodoxe gelovigen te betrekken in het leven van de
nieuw gevluchte broeders en zusters. De vluchtelingen leren hierdoor van
de ervaringen die de Syrische gemeenschap heeft opgedaan in Nederland
en op welke manier zij het beste één kunnen worden in Nederland en een
bijdrage kunnen leveren aan de samenleving. Het is ontzettend belangrijk
om de eigen identiteit niet te vergeten, maar het is belangrijker om een
weg te creëren in de dynamische samenleving van Nederland, om zo
efficiënt mogelijk in te burgeren en een onderdeel te worden van de
Nederlandse samenleving. Met hulp van tientallen vrijwilligers en van
donaties is het mogelijk om vervreemde Syrische vluchtelingen bij elkaar
te brengen in sociale en religieuze activiteiten.
Het Syrisch Orthodoxe Jongeren Platform heeft uw hulp hard nodig. Door
uw financiële bijdrage is het mogelijk om Syrische vluchtelingen te
voorzien van basisbehoeften en kan het integratieproces gestimuleerd
worden. Tot op heden zijn er tientallen inzamelingsacties geweest voor
kleding en speelgoed. Er zijn tientallen activiteiten georganiseerd om de
Syrische vluchtelingen te betrekken bij de samenleving en haar
gemeenschap. Van deze vruchten kunnen we nu plukken, maar om deze
kwetsbare mensen te helpen op te bloeien in het leven zijn er nog
honderden handen nodig om dit gerealiseerd te krijgen.
Wij danken u bij voorbaat voor uw vrijgevigheid en wij vragen u om ons
in jullie gebeden te herinneren. In Christus,
Simon Saliba Syrisch Orthodox Jongeren Platform

Preek Pastoor Age Kramer
De Missie St. Paulus van de OKKN zet zich in om de Oud-Katholieken
vanuit hun geloof te verbinden met diaconale projecten buiten de
grenzen van kerk en land. De commissie is bezig met een rondgang langs
parochies. Pastoor Age Kramer zal in dit kader op zondag 24 maart de
preek verzorgen in onze viering en ons betrekken op het
Vastenactieproject 2019 van de Oud-Katholieke Kerk (waarover meer
hierboven)
André Zandbelt

Veertigdagentijd-gebedenboekje
De titel van het nieuwe gebedenboekje voor de Veertigdagentijd is :
“Dragers van het licht - Met Micha op weg naar Pasen’’.
Het is een herziene versie is van Micha & de anderen. Gedachten en
gebeden voor de 40-dagentijd dat in 2009 werd uitgegeven. De
vormgeving is geheel nieuw. De eindredactie was in handen van Dick
Schoon. Meditatieve gedachten en gebeden voor elke dag, voorzien van
een inleiding.
De winkelprijs bedraagt € 7,50. In de parochiekerken is het boekje tegen
een gereduceerde prijs af te nemen : de prijs is daar € 5,- per stuk. Bij
de ingang van de kapel verkrijgbaar

GROENE KERKENROUTE
Op 10 maart loopt de GroeneKerken-actie mee met de klimaatmars in
Amsterdam. Door mee te doen maken we als gelovigen kenbaar dat we
de zorg voor schepping en klimaat heel belangrijk vinden.Gods aarde is
ernstig aangetast, niet in de laatste plaats door de mensen zelf. De
opwarming van de aarde heeft over de hele wereld gevolgen voor de
natuur( overstromingen, droogte, afname biodiversiteit) , voor onze
gezondheid (voedseltekorten, hongersnoden), voor veiligheid en voor de
beschikbaarheid van voedsel en water. Door de uitstoot van
broeikasgassen zit er nu 40% meer CO2 in de lucht dan een eeuw
geleden. Er worden al wel maatregelen door overheden genomen, maar
die lijken nog onvoldoende.

Meedoen met de Mars voor het klimaat wil de regering hierop aanspreken
en tegelijk een erkenning zijn van ons eigen aandeel hierin.
Het programma :
12.15 verzamelen bij de Dominicuskerk, Spuistraat
12.30 gezamenlijke opening en gebed
13.00 start klimaatmars
16.00 einde klimaatmars
17.00 gebedsdienst voor de schepping in de Noorderkerk.
Informatie : zie webpagina www.groenekerken.nl/klimaatmars
Deelname: aanmelden via inschrijfformulier op genoemde site

Publiekslezing bisschop Rowan Williams
Op donderdag 4 april komt de voormalig Aartsbisschop van Canterbury
en vermaard theoloog Rowan Williams een publiekslezing houden en
tevens zijn nieuwe boek introduceren. Toegang is gratis. Programma:
19.00 u Evensong (gezongen door Camerata Trinitati)
20.00 u Lezing: Urban Spirituality. Tevens ruimte voor gesprek
hierna: Presentatie van zijn nieuwe boek : Holy Living.
Datum : donderdag 4 april
Locatie : Ste. Gertrudiskathedraal, Willemsplantsoen, Utrecht
Zie ook de bijlage die wordt meegezonden bij deze maandbrief.
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