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Inleidend woord

Gekend worden

Naar verluidt vindt een groot aantal medelanders november de
somberste maand van het jaar. Nat, vroeg donker, afgevallen blad,
verval, leven dat ons ontglipt. De florale natuur trekt zich terug op het
hout. Maar dat betekent geenszins dat het leven eruit verdwijnt.
Daarmee is het ook een metafoor voor ons eigen leven in gelovige zin.
De maand begint met de gedachtenis van de heiligen en overledenen en
eindigt met de voleinding, het beloftevolle uiteindelijke perspectief van
ons bestaan en van de hele schepping. Ook in de natuur roept november
de belofte van het voorjaar met het nieuwe leven op. Het ogenschijnlijk
dode bergt het nieuwe leven in zich.

[Typ hier]

Zo is het ook met ons. Wij raken niet losgesneden van het leven. Wij zijn
in verwachting en rusten in de belofte. Dat betekent niet dat dood alleen
maar “een slapen, een slapen gerust” is (uit: O, als ik dood zal, dood zal
zijn van J.H. Leopold). In onze wereld is dood even reëel als geboorte.
We kunnen die realiteit en het daarbij behorende verdriet niet
wegpoetsen. We kunnen ook niet aankomen met goedkope troost. Maar
in geloof belijden we dat God ons in de dood nog kent.
We lezen het in de Schrift.
We zingen het in het lied.
We bidden het in de psalm.
Met Allerzielen lezen we uit de eerste brief aan de gemeente van Korinte
Paulus’ bemoediging: “Dood, waar is je overwinning?...God zij dank die
ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus”. We bidden het
ook als slotformule bij de voorbede in de dienst van afscheid.
In lied 709 zingen we, om het ons telkens weer te binnen te brengen in
ons wankel geloof: “laat mij leven,... geborgen in de... zekerheid, dat ik
niet uit dit smal en onvast bestand van mijn bestaan zal vallen dan in uw
hand”.
In psalm 139 danken we God dat Hij ons kent van voor wij waren en in
de duisternis waarin wij gaan. En bidden: “doorgrond mij, God, en ken
mijn hart….Leid mij op de weg die toekomst heeft”. Het kennen van God
reikt dieper dan het kennen van mensen. God kent ons in hart en nieren.
Hij kent ons al van verre en ook al houden wij ons verre van hem. Dit
kennen van God is een liefhebben dat niet terugschrikt voor teleurstelling
en afwijzing en dat niet ophoudt bij de grenzen van ons menselijk
bestaan. Die liefde is radicaal en gaat tot in de wortels van ons bestaan,

waar het levensvernieuwing bewerkt.
In het openingsgebed bij de avondwake bidden we: “Berg al onze
gedachten over de gestorvene en over onszelf in de kennis van uw goede
wil met haar/hem en met ons”. We erkennen hierin dat ons kennen van
de ander, en van onszelf als het daarop aan komt, beperkt is. Maar we
weten dat God genadig is en bevelen onze beperkte kennis aan in de
benevolentia van God. Dat is Gods goede gezindheid jegens mensen en
zijn liefdevol kennen, op grond waarvan Jezus in de zaligsprekingen
(Matteus 5) aan zijn toehoorders toekomst en leven aanzegt. Zoals hij
dat ook doet bij monde van Johannes (Joh. 5): “Voorwaar, voorwaar ik
zeg jullie: Wie naar mijn woord hoort en gelooft in Hem die mij gezonden
heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, maar is van de
dood overgegaan in het leven”. In dit leven worden we nu al bewaard
ten eeuwigen leven.
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 november 10.30 uur met ds Frans Wiersma als voorganger.
Kerkdienst zondag 10 november 10.30 u
Eucharistieviering Patroonsfeest H. Lebuinus, met ELG gemeente
Voorganger
Lectoren
Akoliet
Koster
Collectes

:
:
:
:
:

pastoor Ward Cortvriendt
1e Hanneke Bruins 2e André Zandbelt
Tineke Buursma
Mieke en Ward Cortvriendt
1e OKK-Ned en Statie
2e Unie van Utrecht (zie bijgaand folder)

Kerkdienst zondag 24 november 10.30 u
Eucharistieviering Zondag van de Voleinding (C-jaar)
Voorganger
Lectoren
Akoliet
Koster
Collectes

:
:
:
:
:

pastoor Ward Cortvriendt
1e FritsDriesen 2e Frits van Brussel
André Zandbelt
1e OKK-Ned en Statie 2e Statie Twente

Patroonsfeest H.Lebuïnus op 10 november
Uitnodiging aan de Evangelisch-Lutherse Gemeente
Op zondag 10 november - de eigenlijke liturgische feestdag is 12
november - vieren we het feest van de H. Lebuïnus, patroon en
naamgever van de kapel en van onze statie. De feestelijkheid van deze
viering en deze dag zal op verschillende manieren gestalte krijgen. In de
dienst zal voor het eerst de door Tineke Buursma nieuw gecomponeerde
Lebuïnus-mis worden gezongen.
Uitnodiging aan de Evangelisch-Lutherse Gemeente
De Oud-Katholieke Statie nodigt op deze dag de leden van de
Evangelisch-Lutherse Gemeente van harte uit om deze feestelijke dienst
met ons mee te vieren. Na de dienst is er tijdens de koffie en een
eenvoudig hapje en glaasje gelegenheid elkaar te ontmoeten. Een mooie
aanleiding om elkaar weer wat beter te leren kennen
Namens het bestuur, Alp Buitelaar
De dagen van ons leven
Op 15 november is Evert-Jan Heslinga jarig en op 25 november Peter de
Reus. We feliciteren hen hartelijk en wensen hun een gezegend
levensjaar toe.
rector Ward Cortvriendt

Boodschap van de Oud-Katholieke en Anglicaanse bisschoppen in
continentaal Europa aan hun kerken ter gelegenheid van het feest
van St. Willibrord 2019
Beste broeders en zusters in Christus:
Ik stuur jullie hartelijke groeten voor het feest van St. Willibrord. Elke
keer als we het feest vieren van een van onze broeders of zusters die ons
in deze wereld zijn voorgegaan, proberen we drie dingen te doen: ten
eerste, God danken voor hun leven en voorbeeld; ten tweede, inspiratie
vinden in moeilijke tijden vandaag; en ten derde, iets leren voor de
toekomst.
We kunnen God danken voor het voorbeeld van St. Willibrord, een leven
gekenmerkt door doorzettingsvermogen in het verlangen om Jezus
Christus te dienen. De context waarin hij zijn missie ontwikkelde verschilt
niet veel van onze huidige context. Het Europa van die tijd was
multicultureel en heidens. Ons huidige Europa is multicultureel en
geseculariseerd. Vroeger waren er dienaars van afgoden, tegenwoordig
vinden we onder ons aanbidders van geld en plezier.
De huidige tijd wordt gekenmerkt door verschillende crises: de
ecologische crisis, met het verbranden van het Amazonewoud en de
vernietiging van de natuur in het algemeen, de politieke crisis met een
Brexit die probeert de waarden te vernietigen die we samen in Europa
hebben gecreëerd, en de humanitaire crisis, waarbij duizenden mensen
Europa proberen te bereiken vanuit andere armere continenten. Deze
crises verschillen niet veel van die welke bestonden toen St. Willibrord
leefde; we kunnen worden geïnspireerd door de standvastigheid van
Willibrord, vechtend in soortgelijke crises in zijn tijd, zodat we kunnen
vechten in onze huidige crises. Hoe meer dingen veranderen, zeggen ze,
hoe meer ze hetzelfde blijven.
Voor de toekomst kunnen we leren dat God de Heer van de geschiedenis
is. Bij vele gelegenheden redde God deze heilige in moeilijke en
gevaarlijke tijden. Bijvoorbeeld: toen hij de Friezen evangeliseerde; bij
de dood van koning Pepijn, zijn opvolger, Radboud, die een opstand
begon die veel kerken trof en veel christenen doodde. St. Willibrord zocht
zijn toevlucht in een klooster dat hij had gesticht en toen Radboud stierf

in 719 keerde St. Willibrord terug om te evangeliseren. Ondanks de zeer
ernstige tegenslagen waarmee hij geconfronteerd werd, bleef hij constant
in zijn geloof. Als we ons leven herinneren, zullen we ontdekken dat God
in het verleden heeft geholpen. Het verhaal van St. Willibrord is een
verhaal over hoop. God heeft hem vele malen geholpen en we weten
zeker dat hij ons ook kan helpen.
In naam van de Oud-Katholieke en Anglicaanse bisschoppen van
continentaal Europa
Carlos Lopez-Lozano
(Bisschop van Madrid van de Spaanse hervormde bisschoppelijke kerk (Anglicaanse
communie)

Inzameling kleding en levensmiddelen (vooraankondiging)
Nu we afgelopen weekend de wintertijd zijn ingegaan en we alle
zomerkleren aan het opbergen zijn, is het goed om er alvast op attent te
zijn dat we op de Tweede Advent, zondag 8 december, weer een
inzameling houden van goede tweedehands kleding en schoenen.
Misschien was de maat niet goed of stond de kleur u niet echt aan,
toch jammer als het dan enkel maar in de kast blijft hangen. De Wonne
in Enschede is een adres waar ze een goede herbestemming krijgen.
Ook goed houdbare levensmiddelen zamelen we in en die bestemmen we
voor de Voedselbank. Houd het in gedachten en zet het op uw
keukenkalender…
André Zandbelt
Informatief folder over de Unie van Utrecht
Jaarlijks wordt in november – en zo ook op 10 november - collecte
gehouden voor de werkzaamheden in het kader van de Unie van
Oud-Katholieke Kerken, de Unie van Utrecht geheten, en voorgezeten
door de Aartsbisschop van Utrecht. We lezen eens in de paar jaar over
een Internationaal Congres van Oud-Katholieken waardoor we ons
bewust blijven dat onze kleine kerk zusterkerken over de grenzen van
ons kleine landje heeft. De bisschoppen van die verschillende
kerkprovincies in Europa werken als oprichters en behoeders van het
internationale netwerk permanent samen om feeling met elkaar te
houden in hoe elk van die kerkprovincies het kerkelijk leven gestalte
geeft en om te bezien hoe ze elkaar daarbij kunnen ondersteunen

Bij de Lebuïnus Kompas van deze maand november is daarom het folder
gevoegd dat gemaakt is over werkzaamheden en initiatieven binnen die
Unie van Utrecht vandaag de dag. Het dient tevens als verantwoording
en als onderbouwing van die jaarlijkse collecte. Van harte aanbevolen om
deze kleurige folder eens op een rustig momentje in u op te nemen.
André Zandbelt
Synode van de Oud-Katholieke Kerk in Nederland
In november vindt tradioneel weer een synode plaats van de OudKatholieke Kerk in Nederland. Dat zal nu dus op zaterdag 23 november
zijn, en wel in Culemborg. Ditmaal zal naast de reguliere bespreking van
de jaarstukken aandacht besteed worden aan de nota Herijking van
Bestuur en Organisatie van de commissie die het Collegiaal Bestuur
daartoe in leven riep. Onlangs ontvingen leden en gastleden en
belangstellenden van onze statie deze nota bij hun mailpost van de
statie.
Afgelopen zondag 27 oktober stond op de agenda van de
gemeentevergadering ook een bespreking van deze nota en van een paar
andere items die in de komende synode aan de orde zijn.
Vanuit de statie zullen Toon ’t Hoen als synodaal en Alp Buitelaar als
tweede synodaal de Oud-Katholieke gemeenschap in Twente
vertegenwoordigen. Rector Ward Cortvriendt zal als afgevaardigde
vanuit de geestelijkheid daarbij aanwezig zijn.
André Zandbelt
Data van de Gemeentevergaderingen van de OKK-statie in 2020
De gemeentevergaderingen van de OKK-statie van de H.Lebuïnus Twente
en Ommelanden zullen in 2020 op de volgende data gehouden worden:
- Zondag 26 januari 2020, aansluitend aan de viering en de koffie
- Zondag 25 oktober 2020, aansluitende aan de viering en de koffie
Namens het bestuur, Alp Buitelaar
Bericht van het Bisschoppelijk Bureau
Naar aanleiding van het Onderzoeksrapport Seksueel Misbruik OKKN dat
in oktober 2018 werd opgeleverd is er per 1 januari 2019 een nieuwe
permanente klachtencommissie Seksueel Misbruik OKKN ingesteld. Voor
de werking van deze klachtencommissie is een nieuwe regeling
geschreven die recentelijk door het Collegiaal Bestuur is vastgesteld. De

regeling is geschreven door een juriste met ervaring in deze problematiek
en afgestemd met de klachtencommissie zelf alsook met de Commissie
voor Kerkelijk Recht. De regeling is gepubliceerd op de website van de
OKKN (https://www.okkn.nl/pagina/2918/seksueel_misbruik) en is daar
desgewenst te downloaden.
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