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Inleidend woord

Wat zijn zal

Inmiddels al zo’n vijftien jaar staat de maand oktober in het teken van de
geschiedenis. Dit jaar met de thematische titel Zij/Hij. Het gaat in op de
historisch gegroeide genderverschillen. Hoe komt het dat we bepaalde
beelden koppelen aan wat we mannelijk noemen en andere aan hetgeen
we vrouwelijk noemen? Maar ook hoe het komt dat vrouwen in de
geschiedenis zo’n ondergeschoven positie hebben en onderbelicht
worden. En natuurlijk de invloed die dat heeft op de ordening van de
samenleving, de kerk, op onderwijs, beloning, verwachtingspatronen. Het
is een behoorlijk complex gegeven en van diepgaande invloed op het
leven van mensen van welk gender dan ook.
Geschiedenis is eigenlijk nooit iets buiten jezelf. Het is deel van ons in de
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wereld zijn en van de plaats die we erin innemen. We zijn onderdeel van
hetgeen geschiedt en hoe dat geïnterpreteerd wordt. We moeten altijd
goed kijken hoe iets verteld wordt, wie het vertelt en waarom het zo
verteld wordt. Dat geldt voor de historie van de kerk niet minder dan die
van de samenleving. Waarom zijn belangrijke en invloedrijke vrouwen in
de vroege kerk uit de geschiedenis verdwenen? Waarom heeft Kenau
Hasselaar in het taalgebruik alleen een negatieve klank?
Aangezien geschiedenis ook (volks)identiteit schept worden sommige
gebeurtenissen uit het verleden onderbelicht en anderen overbelicht.
Mensen doen dat ook op individuele schaal. We schamen ons voor onze
rol bij de politionele acties in Indonesië, voor het koloniaal verleden en de
rol in de slavenhandel. Pas recentelijk wordt hier meer over gepubliceerd.
Daarentegen zijn we trots op de Gouden Eeuw en de waterwerken. In
een tijd dat het slechter gaat met een land heeft men behoefte aan meer
glorieuze momenten uit het verleden.
Moeilijker, veel moeilijker, hebben mensen het die lijdend deel zijn van
een geschiedenis van onderdrukking, uitsluiting en discriminatie. En hoe
nauwer de bandbreedte van een samenleving en hoe eenzijdiger het
identiteitsverhaal van een volk(sdeel), hoe meer slachtoffers er zijn.
Zwarte mensen, joodse mensen, vrouwen, homoseksuelen, ouderen,
(geestelijk) gehandicapten hebben dit met elkaar gemeen, dat zij allen te
eniger tijd en op enigerlei wijze in mindere of (aanzienlijk) meerdere
mate zijn of worden gediscrimineerd doordat hun positie op een
negatieve manier wordt gelabeld. Sommige mensen worden zo
traumatisch bepaald door hun geschiedenis dat zij er zonder hulp niet uit
komen.
Toch geldt ook voor hen en voor ons allen dat een mens meer is dan wat
gebeurd is, meer dan haar/zijn geschiedenis. We houden altijd een
openheid naar toekomst en als gelovigen weten we dat doordat ons
bestaan is geborgen in belofte en hoop. In religieuze zin wordt ons leven

niet bepaald door het verleden, maar door wat zijn zal. Zoals we deel
uitmaken van de verleden geschiedenis, maken we ook deel uit van de
beloofde geschiedenis. We leven nu al in de voltooid tegenwoordige
toekomende tijd van God, de vervulling van diens belofte. Dat wil
zeggen: we worden niet definitief bepaald door onze geschiedenis, maar
door Gods belofte, Zij/Hij die trouw houdt aan het maaksel van haar/zijn
handen. Dat besef stelt ons misschien in staat onze geschiedenis, dat wat
er gebeurt, te richten naar die belofte van een ongeschonden bestaan in
een geheelde wereld. Moge dat zo zijn in de tijd die ons gegeven is.
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
6 oktober 10.30 uur met mw ds Otto Mulder als voorganger.
Kerkdienst zondag 13 oktober 10.30 u
Eucharistieviering Zondag na Pinksteren 23 (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 Ontwikkelingssamenwerking

Kerkdienst zondag 27 oktober 10.30 u
Eucharistieviering Allerheiligen / Gedachtenis Overledenen
Voorganger
Lectoren
Akoliet
Koster
Collectes

:
:
:
:
:

pastoor Ward Cortvriendt
1e Marianne Sloot 2e Frits van Brussel
Marjolein en Frits Driesen
1e OKK-Ned en Statie 2e Statie Twente

Aansluitend houdt de Statie zijn Najaarsgemeentevergadering

Agenda Gemeentevergadering zondag 27 oktober 2019
(najaarsvergadering)
1. Opening en goedkeuring agenda.
2. Verslag van de vorige gemeentevergadering d.d. 27 januari 2019
Vaststelling, naar aanleiding van, actielijst.
Toelichting: het verslag is na de gemeentevergadering van 27 januari
toegezonden aan de leden, gastleden en belangstellenden. Desgewenst kan een
exemplaar worden opgevraagd bij Alp Buitelaar, secretariaat statiebestuur
(alpbuitelaar@planet.nl).

3. Benoeming kascommissie met het oog op de jaarrekening 2019 van
de Lebuïnus-Statie.
Toelichting: het statiebestuur heeft Marjolein Driesen en Toon ’t Hoen bereid
gevonden om zitting te nemen in de kascommissie die de jaarrekening 2019 zal
controleren.

4. Synode OKKN:
 Terugblik voorjaarssynode d.d. 16 maart 2019
 Najaarssynode d.d. 23 november 2019: vooruitblik
5. Bestuur en Organisatie: Rapport ‘Herijking Bestuur & Organisatie
van de OKKN. Aanbevelingen van de Commissie Bestuur en
Organisatie’, toegezonden door het Collegiaal Bestuur
(rondgezonden aan de (gast)-leden van de Statie).
Toelichting: eind 2015 heeft het Collegiaal Bestuur van de OKKN een commissie
benoemd met de opdracht een advies uit te brengen over de toekomstige
organisatie en structuur van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland. Het
uitgebracht rapport is het eindrapport van de commissie. De commissie doet
aanbevelingen op verschillende onderdelen van het bestuur en de organisatie
van de OKKN (bisdom/bisschop, synode, bestuur), soms in de vorm van
‘mogelijke opties’.
Wat het statiebestuur is opgevallen bij lezing van het rapport is het volgende.
Wat gemist wordt in het rapport is een analyse van knelpunten, problemen of
tekortkomingen in de huidige organisatiestructuur van de OKKN. Daarom is niet
steeds helder, welk probleem/knelpunt met de aanbevelingen wordt opgelost,
en evenmin waarom dit probleem/knelpunt zal worden opgelost. Verder is

duidelijk dat er onder de discussie gevoeligheden aanwezig zijn (zie de discussie
over aantal en indeling van de bisdommen), echter ook deze worden niet nader
benoemd of besproken.
Het statiebestuur is benieuwd naar de discussie die naar verwachting in de
synode gehouden zal worden.

6. Oecumenische samenwerking:
 Samenwerking met de Evangelisch-Lutherse Gemeente:
vooruitblik naar 10 november 2019 (feest van de H.Lebuïnus)
en naar 2020.
 Oecumenische samenwerking: mededeling inzake de recente
opheffing van de Raad van Kerken Hengelo.
7. Diaconie:
 Voornemen schrijven van brieven t.b.v. gevangenen voor
Amnesty International, als diaconale activiteit in 2020.
8. In en om het kerkgebouw: diversen.
9. Rondvraag en sluiting.
Namens het bestuur : Alp Buitelaar
secretariaat
Cantatedienst zondag 6 oktober 10.30 u
De serie cantatediensten in de Lebuïnuskapel in Hengelo gaat weer van
start op zondag 6 oktober 2019.Centraal staat dan de cantate ‘Alles was
ihr tut’ van Dietrich Buxtehude (1637-1707). De cantate is gebaseerd de
woorden van Paulus uit de brief aan de Kolossenzen 3 : 17 ‘Doe alles
wat u in woord of daad verricht in de naam van de Heer Jezus, God de
Vader dankend door Hem.‘
Dietrich Buxtehude was een beroemd kerkmusicus in zijn tijd. Johann
Sebastian Bach (1685 – 1750) reisde daartoe in 1705 vanuit Arnstadt
zo’n 400 km, hoofdzakelijke te voet, om zijn orgelspel, zijn beroemde
improvisaties en zijn Abendmusiken te kunnen beluisteren.

Buxtehude schreef deze cantate waarschijnlijk voor zijn ‘Abendmusiken’.
Ze kent acht delen een beginkoor ‘Alles was ihr tut’, een Aria, een Arioso,
een Koraal en een slotkoor. De vocale delen worden afgewisseld met
drietal instrumentale delen.
De cantate zal worden uitgevoerd door de projectcantorij ‘Maarten
Luther’ o.l.v. Gerrit Baas, m.m.v. Julia Vos en Sascha Bergsma, viool en
Jaap Vonk, orgel. De voorganger in deze dienst is ds. Otto Mulder.

Geloof en levenskunst vanuit het Bijbelboek Spreuken
We lezen hoofdstukjes uit het Bijbelboek Spreuken rond thema’s van het
alledaagse leven, toen en nu. De zorg voor ons brood, de maat van ons
drinken, het belang van dingen los kunnen laten. En wat geef je je
kinderen eigenlijk mee? Zijn de verleidingen des levens van nu zo anders
of misschien dezelfde als die van toen? Schuilt er wijsheid in voor ouders,
voor jongeren van nu ?
We onderzoeken of nog overeind staat wat het oude Boek Spreuken als
wijsheid en gelovige levenskunst aanreikt.
Als basis gebruiken we een drietal teksten (kopieën beschikbaar) uit
André Zandbelt. Het Boek Spreuken. In een nieuwe vertaling en met
onderscheiding van perikopen. Merweboek, 2017 (ISBN 9789057871924)

Begeleiding
Data
Tijdstip
Plaats
Toegang
Aanmelden

:
:
:
:
:
:

André Zandbelt
donderdag 7, 14 en 21 november 2019
19.30 – 21.30 uur
parochiecentrum Elisakerk, Rembrandlaan 23 Almelo
5 euro inclusief koffie en thee.
a.zandbelt@planet.nl of tel. 0546 815313
(vóór 1 november : 5 t/m 8 pp)

Huub Oosterhuis is op 17 oktober in Lochem.

De Remonstrantse Kerk Lochem-Zutphen belegt een avond met een lezing en met
liederen van Huub Oosterhuis. Ook componist Antoine Oomen zal mee naar Lochem
komen. De avond vindt plaats in de Grote of St. Gudulakerk aan de Markt 1 Lochem.
De avond begint 19.45 u. De deelname is gratis, met een bijdrage naar draagkracht
bij de uitgangscollecte. Aangeraden wordt om 19.30 u aanwezig te zijn.
Er zal ook veel gezongen worden op die avond, met medewerking van onder meer
het Twents Liturgiekoor waarvan Toon ’t Hoen en Marianne Sloot deel uitmaken.
Meer informatie bij Wim Boelens: wjboelens@planet.nl of 06-55810715
Groene Kerken Inspiratiedag: zaterdag 5 oktober Domicanenklooster Zwolle
Zo’n 250 parochies en gemeentes hebben zich inmiddels aangesloten bij de beweging
van Groene Kerken. Voor hen is er een landelijke inspiratiedag in Zwolle. Vanuit onze
statie zal André Zandbelt hieraan deelnemen. Over het programma las u al eerder in
Lebuinus Kompas. De tickets zijn uitverkocht maar diverse teksten van lezingen op
deze dag kunt u volgen via de site: www.groenekerken.nl
André Zandbelt

COLOFON STATIE TWENTE EN OMMELANDEN :
Kerkcentrum :
Rector

ST. LEBUÏNUSKAPEL
Dorpsmatenstraat 40 7551 BP

Hengelo

pastoor E. Cortvriendt
tel. 06 839 867 60
e-mail : pastoor@twente.okkn.nl

Secretariaat statie-bestuur :
Alp Buitelaar
Dr. van der Sluisstraat 12
7482 XS Haaksbergen
tel.: 06-22661130
e-mail: alpbuitelaar@planet.nl
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
harald.vanderwerff@gmail.com

Reservering kapel/zaal
André Zandbelt (zie boven)
Bankrekening Statie: NL 77 RABO 0179 162 713
OKN .a.v. Statie Twente Hengelo
Website :

OKK Statie Twente
OKK Nederland

www.twente.okkn.nl
www.okkn.nl

