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Inleidend woord

Tot haar gedachtenis…….

Corrie Wie?
“Mam, ik stuur je een petitie door en die moet je even ondertekenen”,
onze dochter komt naar beneden met deze mededeling. “Ja, maar waar
gaat het over?”. “Over een standbeeld voor Corrie Tendeloo!”. “Corrie
Wie?”.
Corrie Tendeloo was politica, namens de PvdA zat ze in de Tweede Kamer
in de jaren vijftig. Zij streed voor zaken die wij nu vanzelfsprekend
vinden, maar toen de wereld op z’n kop zetten. Zij maakte een eind aan
de situatie dat vrouwen “eervol ontslag” kregen op het moment dat zij in
het huwelijk traden. Vrouwen mochten na hun huwelijk wel blijven
werken in hun familiebedrijf, -als ze hun inkomen maar aan hun
echtgenoot afdroegen- maar werden ontslagen als ze in overheidsdienst
werkten. Ook werden vrouwen wettelijk als handelingsonbekwaam
gezien: zonder toestemming van hun man mochten ze geen rekening
openen bij een bank, op reis gaan of andere officiële verplichtingen
[Typ hier]

aangaan. Corrie Tendeloo heeft zich ingezet om deze wet te wijzigen en
het is haar gelukt. We spreken de jaren 1955/1956. Helaas heeft ze niet
lang mogen genieten van de zwaar bevochten vrijheden, zij overleed al
snel daarna.
Wie kent haar nog? Ik woon in één van de twee steden waar een straat
naar haar genoemd is. Maar verder? Zo’n vrouw verdient een standbeeld!
Graag onderteken ik dan ook de petitie!
Waarom ik dit verhaal over Corrie Tendeloo in onze parochiebladen met u
deel? Ik hoop dat u het ook belangrijk vindt dat bijzondere vrouwen uit
de geschiedenis niet vergeten worden. Ik ben me er van bewust
geworden dat generaties voor ons hebben gestreden voor zaken die wij
nu als vanzelfsprekend ervaren. Wij, zowel mannen als vrouwen, hebben
de mogelijkheid om onderwijs te volgen en onze eigen keuzes te maken.
Het stemt me dankbaar dat ik nu mag leven in een land waar ik kon
studeren en mag werken in een kerk als gewijde priester. Een land en
een kerk waar mannen en vrouwen gelijkwaardig naast en met elkaar
leven.
Maar er is nog een gedachte die bij me opkwam toen ik het verhaal over
Corrie Tendeloo las. Zoveel mensen hebben zich ingezet voor een betere
wereld. Zoveel van hen hebben dat gedaan vanuit hun geloof, zij werkten
aan het Koninkrijk der hemelen.
Op de voorgrond of in alle stilte.
Met grote woorden of met een klein gebaar.
De wereld over of in de eigen straat.
Zij krijgen geen standbeeld. Hun namen zijn soms al vergeten.
Bij mij kwam het verhaal uit het evangelie boven over de vrouw die Jezus
zalft met kostbare olie waaraan ze al haar spaargeld heeft gespendeerd.
Haar naam weten we niet, de legende zegt dat het om Maria zou gaan.
Maar haar daad van liefde wordt niet vergeten omdat het Jezus’ opdracht
is om over haar te spreken.
Een ander gedeelte uit het evangelie naar Matteüs komt bij mij boven.
Jezus spreekt over de goede daden van barmhartigheid: hongerigen
voeden, naakten kleden en zieken verzorgen bijvoorbeeld. Wat wij voor
deze mensen doen, doen wij voor Jezus zelf.

Onze inzet voor een betere wereld, onze inzet voor de komst van het
Koninkrijk, wordt niet beloond met standbeelden, niet met vermelding in
de geschiedenisboekjes. Maar onze goede daden worden bewaard door
de Heer zelf. Dat vind ik een troostrijke gedachte en ik geef u graag deze
gedachte mee.
Joke Kolkman, pastoor Arnhem en Nijmegen.

KERKDIENSTEN LEBUÏNUSKAPEL
Dorpsmatenstraat 40 Hengelo

Elke 1e zondag van de maand houdt de Evang.Lutherse Gemeente
kerkdienst met H. Avondmaal in de Lebuïnuskapel:
zondag 7 juli 10.30 uur met mw ds Louisa Vos als voorganger.

Kerkdienst zondag 14 juli 10.30 u
Eucharistieviering Zondag na Pinksteren 10 (C-jaar)
Voorganger
Lectoren
Akoliet
Koster
Collectes

:
:
:
:
:

pastoor Ward Cortvriendt
1e Frits Driesen 2e Hanneke Bruins
Mieke en Ward Cortvriendt
1e OKK-Ned en Statie
2e Publiciteitsmiddelen OKKN

Kerkdienst zondag zondag 28 juli 10.30 u
Eucharistieviering Zondag na Pinksteren 12 (C-jaar)
Voorganger
Lectoren
Akoliet
Koster
Collectes

:
:
:
:
:

pastoor Ward Cortvriendt
1e Marianne Sloot 2e Wim de Rijk
Tineke Buursma
André Zandbelt
1e OKK-Ned en Statie 2e Statie Twente

De dagen van ons leven
Op 29 juli viert Nico Pronk zijn verjaardag. We feliciteren hem van harte.
rector Ward Cortvriendt
Tentoonstellingen
In deze vakantieperiode hebt u misschien wel eens tijd om naar een
tentoonstelling te gaan. Ik sluit hiervoor aan bij het voorwoord van
pastoor Joke Kolkman.
Dit jaar wordt herdacht dat het honderd jaar geleden is dat het algemeen
kiesrecht voor vrouwen (vanaf de leeftijd van 25 jaar) is ingesteld. Het
algemeen kiesrecht voor mannen van 25 jaar en ouder dateerde
overigens ook pas van 1917. Daarvoor bestond het zogenoemde census
kiesrecht waarbij mannen aan bepaalde eisen van welstand en opleiding
moesten voldoen om voor kiesrecht in aanmerking te komen. Daar kwam
dus in 1917 een eind aan. Daarmee is het algemeen kiesrecht ook een
klassenstrijd.
In de beweging voor vrouwenkiesrecht, gedragen door veelal gegoede en
gestudeerde vrouwen, bestonden ook zeker vooroordelen jegens het
kiesrecht voor de wasvrouw of het dagmeisje.
In karikaturen werd de draak gestoken met deze vooroordelen en met de
voor ons stuitende vooroordelen van mannen jegens de vrouwen.
In het Groninger museum is nog tot 15 september een tentoonstelling
over deze (internationale) vrouwenstrijd voor kiesrecht. Erg leerzaam en
interessant. In Nederland is de strijd verbonden met de naam van
Wilhelmina Drucker die in 1894 aan de wieg stond van de Vereeniging
voor Vrouwenkiesrecht.
Dat het nog lang geen gelopen race was, blijkt wel uit de jaartallen die
met het vrouwenkiesrecht verbonden zijn. Volgens Wikipedia dateert het
in Zwitserland bijvoorbeeld van 1971, Australië 1961 en Saudi Arabië
2015.

Naast deze tentoonstelling is op de Menkemaborg tot eind december
Vrouwen van de Menkemaborg te zien over het leven van de
borgvrouwen in vorige eeuwen. Goed voor een mooi tripje naar de borg
in Uithuizen in het mooie Groninger landschap.
Allen een fijne zomertijd gewenst, waar u ook zult zijn.
rector Ward Cortvriendt

Presentatie boekjes "Joris en de draak, ter lering en vermaak".

Op 29 juni werd eindelijk voorzien in een leemte met de presentatie van
een informatief boekje over Sint-Joris. Hoewel Sint-Joris patroonheilige is
van de stad Amersfoort en van de oud-katholieke parochie en van vele
andere steden en organisaties in de wereld, is er nauwelijks een modern
boekje over hem te vinden. Grete Verheij-de Jager, voormalig pastoor
van de Amersfoortse parochie, schreef daarom het rijk geïllustreerd
boekje dat op 29 juni ten doop wordt gehouden. De eeuwige strijd tussen
goed en kwaad, de oorsprong van de legende, andere drakendoders, zijn
thema's die aan bod komen. Het boekje is tevens voorzien van een
stadswandeling langs plekken in Amersfoort, die aan Joris herinneren.

Samen met dit Jorisboekje verschijnt ook een kinderboek 'Het Groene
Draakje', een modern sprookje dat zich afspeelt in het bos op de
Heiligenberg. Een draak die blijft leven en doet leven. Eveneens
geschreven door Grete Verheij en fraai geïllustreerd door grafisch
vormgeefster Angélique Verheij.
De presentatie vond plaats in de Oud-Katholieke Kerk Sint-Joris op 't
Zand, 't Zand 13 op zaterdag 29 juni 2019
Bij voorintekening en bij de presentatie zijn beide boekjes voordelig te
verkrijgen. Zie ook de webshop van de OKKN: www.okkn.nl

Diaconaal project Statie Twente : kinderen in Syrië
Vanuit de Statie Twente ondersteunen we sinds enige jaren
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.

Nieuwe kanunniken Aartsbisdom Utrecht
Donderdag 13 juni hield het Metropolitaan Kapittel van Utrecht zijn
voorjaarsvergadering. Op de agenda stonden behalve zaken als de
jaarstukken 2018, de begroting 2019 en onderwerpen met betrekking tot
het bisdom waarover Aartsbisschop Joris advies wilde hebben, ook de
verkiezing van nieuwe leden van het Kapittel. Dit laatste was nodig
geworden door het afscheid van pastoor Piet Coemans als kanunnik in
2018.
Omdat het lidmaatschap van het Kapittel van een aantal van de huidige
kanunniken binnen een aantal jaren ook zal stoppen, werd met het oog
op de continuïteit in het Kapittel besloten deze keer twee kanunniken te
kiezen. De keuze viel daarbij op priester Joke Kolkman, pastoor van
Arnhem en priester Ruud Bosma, werkzaam als justitiepastor. Beiden
hebben de keuze aanvaard en zijn daarmee direct volwaardig lid van het
Kapittel geworden. Hun installatie zal plaatsvinden op 12 november, de
viering van het feest van Sint Martinus, patroon van kapittel en
aartsbisdom.
Wietse van der Velde, deken
Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 20 juni 2019
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