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De donkere dagen
Wanneer de dagen kort zijn en de nachten lang, verlangen we naar licht.
Wanneer de wereld duister is, verlangen we naar toekomst en vrede.
Wanneer ons leven bedreigd wordt, verlangen we naar uitzicht en
bevrijding. Het duister associëren we met dood, met situaties waarin we
geen toekomstperspectief kunnen zien, geen morgen van een nieuwe
dag. Licht staat voor ons symbool voor leven en vertrouwen in de
toekomst.
Dit spanningsveld van licht en donker komt sterk naar voren in het gebed
bij de voorbede in de avondwake: “Heer, blijf bij ons, want het is avond
en de nacht zal komen. Blijf bij ons en uw ganse kerk aan de avond van
de dag, aan de avond van het leven, aan de avond van de wereld. Blijf bij
ons met uw genade en goedheid, met uw troost en zegen, met uw woord
en sacrament. Blijf bij ons, wanneer het over ons komt: de nacht van
beproeving en angst, de nacht van twijfel en aanvechting, de nacht van
de strenge, bittere dood. Blijf bij ons in leven en in sterven, in tijd en
eeuwigheid”.
[Typ hier]

In de advent realiseren we ons dat ons leven eigenlijk duister is. Dat
doen we gelukkig niet elke dag, want dan zou ons leven misschien wel
wat sombertjes zijn. Weer zo’n woord: de gewone betekenis van somber
is neerslachtig, maar de letterlijke is duister. Wanneer we neerslachtig
zijn, is onze stemming donker. Toch is het goed om te beseffen dat we
leven in de schaduw van de dood, de schaduw van oorlog en onrecht. Dat
zijn grote begrippen. Er is ook dagelijkse duisternis van discriminatie,
kwaadsprekerij, pesten, mishandeling. Het brengt levens van jonge en
volwassen mensen in diepe duisternis. De diepte ervan mogen we niet
onderschatten.
Wie op enigerlei wijze de duisternis heeft ervaren, weet hoe intens het
verlangen naar licht kan zijn. Met dit verlangen leven we gedurende deze
maand naar Kerst toe, de geboorte van het nieuwe leven. Nieuw leven
voor onszelf, voor onze medemens, voor de wereld. Tegelijk stellen we
ons ook de vraag hoe we als kinderen van het licht ook een lichtpuntje
kunnen zijn voor elkaar. Een mooie tijd gewenst.
rector Ward Cortvriendt
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Elke 1e zondag van de maand houdt de Evang.Lutherse Gemeente
kerkdienst met H. Avondmaal in de Lebuïnuskapel:
zondag 1 december 10.30 uur is er een Cantatedienst
met mw ds Andrea Fuhrman als voorganger ( zie verderop)
Kerkdienst zondag 8 december 10.30 u
Eucharistieviering Tweede Adventszondag (A-jaar)
Voorganger
: pastoor Ward Cortvriendt
Lectoren
: 1e Wim de Rijk 2e Hanneke Bruins
Akoliet
: Tineke Buursma
Koster
: Heima Sleurink
Collectes
: 1e OKK-Ned en Statie 2e Diaconaal Werk
Vandaag inzameling kleding en levensmiddelen(zie verderop)

Kerkdienst zondag 22 december 10.30 u
Eucharistieviering Vierde Adventszondag (A-jaar)
Voorganger
Lectoren
Akoliet
Koster
Collectes

:
:
:
:
:

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

Kerkdienst woensdag 25 december 10.30 u
Eucharistieviering Hoogfeest van Kerstmis (A-jaar)
Voorganger
Lectoren
Akoliet
Koster
Collectes

:
:
:
:
:

pastoor Ward Cortvriendt
1e Frits van Brussel 2e Marjolein Driesen
Tineke Buursma
Mieke en Ward Cortvriendt
1e OKK-Ned en Statie 2e Statie Twente

Kerkdienst dinsdag 31 december 19.00 u
Oudjaarsvesperdienst Lof van het Oude Jaar
Voorganger
Lector
Koster
Collecte na afloop

: pastoor Ward Cortvriendt
: André Zandbelt
: Mieke en Ward Cortvriendt
: diaconaal project statie “Kinderen in Syrië”

Inzameling kleding en levensmiddelen
Op zondag 8 december, de Tweede Advent, is er weer een inzameling
van kleding en levensmiddelen. Goede, schone en bruikbare kleding (en
schoenen) is bestemd voor de kledingbank van de Wonne in Enschede.
Misschien willen ook uw (klein)kinderen wel meedoen en kleding afstaan
voor met name éénoudergezinnen. Ook kunt bij het boodschappen doen
wat levensmiddelen meenemen ten behoeve van de voedselbank.
Rondom de kerkdienst nemen we alles in ontvangst: we zorgen dat het
op de juiste plaats wordt afgeleverd.
André Zandbelt

Huiszegen Driekoningen:

de CMB-stickers 2020

Ook dit jaar zullen vanaf de Oudjaarsvesperdienst op 31 december 19.00
de CMB-stickers met de zogeheten Driekoningen-huiszegen beschikbaar
zijn voor het nieuwe jaar 2020. We zullen er opnieuw de ingang van onze
kapel mee tekenen en uzelf kunt ze weer een plekje geven in uw
huiskamer. Ze worden u aangereikt na de kerkdienst, en u kunt daarbij
een gift achterlaten in de Glazen Pot voor het diaconaal project “Kinderen
in Syrië”. Zo houden we in een eigentijds jasje een oude traditie in stand.
Langetijd werden de huizen getekend met in krijt geschreven Christus
Mansionem Benedicat (Christus zegene dit huis), als de bewoners van
dat huis de rondtrekkende kinderen voorzagen van bedelgeld. Nu
ondersteunen we met de giften en gaven van de CMB-huiszegenstickers
de kinderen van medechristenen in het onder oorlog en armoe gebukte
Syrië. Ook de collecte na afloop van de kerkdienst is voor ons diaconaal
project “Kinderen in Syrië”.
André Zandbelt
De dagen van ons leven
Op 9 december viert Hanneke Bruins haar verjaardag. We feliciteren haar
van harte. Op 25 december is het jaargetijde van Jan de Haan. Dat hij
ruste in vrede.
rector Ward Cortvriendt
Uitnodiging
Zoals jullie ongetwijfeld nog weten hebben we op 10 november het feest
van onze patroonheilige Lebuinus gevierd en daarbij ook de leden van de
ELG uitgenodigd. Het was een buitengewoon mooie viering, zeker ook
mede door de mooie bijdrage van de lutherse cantorij. Op zondag 5
januari 10.30 u is er aan het begin van het nieuwe jaar en bij
gelegenheid van de viering van Epifanie een lutherse viering waarbij de
leden van de oudkatholieke statie van harte zijn uitgenodigd. Na de
viering is er weer gelegenheid om elkaar te ontmoeten en nader te leren
kennen. Van harte aanbevolen.
rector Ward Cortvriendt

Cantatedienst met Telemann
Op de Eerste Adventszondag, 1 december 2019, zal in de Lebuïnuskapel
in Hengelo de cantate ‘Machet die Tore weit’ van Georg Phillip Telemann
(1681-1767) worden uitgevoerd. Deze cantate werd geschreven voor de
eerste Adventszondag van 1719, dus 300 jaar geleden.
Vanwege de
uitvoeringsmogelijkheden en de tijd is gekozen voor een bescheidener
omvang n.l. openingskoor, aria (sopraan) en koraal.

Het openingskoor ‘Machet die Tore weit’ is gebaseerd op de tekst van
psalm 24,7-10 , ‘Hef, o poorten, uw hoofden omhoog’. In de aria die
daarop volgt zingt de sopraan ‘Jesu, komm in meine Seele’ Het
slotkoraal, op tekst van Paul Gerhardt en melodie van Johann Crüger,
sluit daarop aan ‘Laß dir, bei mir einzugehen, wohlgefallen’. De cantate
staat bekend als een Telemanns meest geliefde kerkcantates, en
markeert dan ook duidelijk het begin van de Advent.
De uitvoerenden zijn de ‘Maarten Luther’ cantorij o.l.v. Gerrit Baas,
Heleen Steenbergen (sopraan), Kristin Nijhuis en David Kampmeier
blokfluiten en Jaap Vonk, orgel. Voorganger in deze cantatedienst is ds.
Andrea Fuhrmann.
Gerrit Baas
Aanstelling rector verlengd
Geacht Bestuur van de Statie Twente,
Het doet ons plezier u te kunnen melden dat de aartsbisschop en het
Collegiaal Bestuur graag instemmen met de gevraagde verlenging voor
de periode van 1 jaar van de aanstelling van priester

E.Th.F.M. Cortvriendt als rector van de Statie Twente en Ommelanden,
toegewijd aan de H. Lebuïnus. De verlenging gaat in op 1 januari 2020 en
eindigt op 31 december 2020.
Met vriendelijke groeten, namens de aartsbisschop,
Anne Maaike Folkers, Adj.secr.
Afwezig
“Zusters en broeders, ik wil jullie mijn voornemen mededelen om per 11
januari 2020 met emeritaat te gaan.” De mededeling van aartsbisschop
Joris op de najaarsvergadering van de Utrechtse geestelijkheid kwam als
een schok. Na de toelichting op zijn besluit, duurde het geruime tijd
voordat iemand iets kon zeggen. Pas na enige tijd kwamen de woorden
en de emoties op gang.
Een bisschop die aankondigt zijn staf op het altaar te zullen leggen: voor
een kerk is dat nogal wat. Hoe je het ook wendt of keert, in de katholieke
kerkinrichting is de bisschop de spijker waar alles aan hangt. Het is de
bisschop die de eenheid van de kerk met de Heer tegenwoordig stelt
(heiligheid), de eenheid met de kerk van het verleden en de toekomst
(apostoliciteit) en de eenheid van de kerk met andere kerken
(katholiciteit). Als herder en leraar is de bisschop de eerste voorganger in
de kerk en vanuit die liturgische positie ook de eerste bestuurder. Onze
aartsbisschop gaf (en geeft tot 11 januari) aan dit ambt op energieke en
kenmerkende wijze vorm. Dat doet hij als mens, en dus met vallen en
opstaan, vanuit zijn visioen van “een katholicisme met een open geest
dat gezond, kritisch, orthodox en tegelijk vernieuwend creatief gelovig is,
aansluiting zoekend met onze culturele en maatschappelijke context.” We
mogen hem dankbaar zijn voor het vele goede dat hij de kerk gegeven
heeft. Niet in de laatste plaats voor de wijze waarop hij haar binnen de
landelijke en wereldwijde oecumene heeft vertegenwoordigd.
Door de mededeling van bisschop Joris kwam de Schriftlezing in het
gezamenlijke avondgebed van die dag in een nieuw licht te staan: “Het
einde van alles is nabij. Kom daarom tot bezinning en wees helder van
geest, zodat u kunt bidden. Heb elkaar vóór alles innig lief, want liefde
bedekt tal van zonden. Wees gastvrij voor elkaar, zonder te klagen. Laat
ieder van u de gave die hij van God gekregen heeft, gebruiken om de
anderen daarmee te helpen, zoals het goede beheerders van Gods
veelsoortige gaven betaamt. Voert u het woord, laat dan Gods woorden
doorklinken in wat u zegt. Helpt u anderen, doe dat dan vanuit de kracht
die God u geeft. Want zo doet u alles tot eer van God, dankzij Jezus

Christus, aan wie alle eer en macht toekomt, voor eeuwig. Amen.” (1
Petrus 4, 7-11)
Nee, niet dat het einde nabij is als een bisschop vertrekt. De kerk zal niet
instorten en naar verwachting zal er spoedig een opvolger gekozen
worden. Toch kan de sedisvacatio1 in geestelijk opzicht een
betekenisvolle periode zijn. Omdat de lege zetel gelovig gezien de lege
zetel van Christus is, bepaalt de lege plaats op het priesterkoor de kerk
erbij dat het Koninkrijk nog niet is aangebroken, dat kerk en wereld nog
uitstaan naar voltooiing. Dat besef doet een beroep op degenen die
achterblijven. In de evangeliën horen we Jezus zeggen: “Wie is die
betrouwbare en verstandige dienaar die de heer heeft aangesteld over
zijn huispersoneel om hun op tijd te eten te geven? Gelukkig de dienaar
die daarmee bezig is wanneer zijn heer komt. (…) Slecht is echter de
dienaar die bij zichzelf zegt: Mijn heer blijft voorlopig nog weg, en die zijn
mededienaren begint te slaan en het met dronkaards op een slempen
zet.” Jezus is bekend met het spreekwoord ‘als de kat van huis is, dansen
de muizen van tafel.’ Daarom roept hij zijn volgelingen op om trouw te
blijven en hun verantwoordelijkheid te nemen. De achterblijvers wordt
gevraagd het vuur brandende te houden en met hun talenten aan het
werk te gaan, opdat zal blijken uit welk hout zij gesneden zijn.
Zoals we in de komende periode van Advent uitzien naar de komst van
de Heer, zo mogen we na 11 januari, in een daarvan afgeleide zin, uitzien
naar de komst van een nieuwe aartsbisschop van Utrecht. Dat uitzien is
een zaak van bidden -dat voorop- maar vervolgens ook van werken. Het
vraagt om geestelijk gemotiveerde trouw, inzet en betrokkenheid van
mensen die geloven in de toekomst. De toekomst van de Heer.
Louis Runhaar, pastoor parochie ‘St. Joris op ’t Zand’ te Amersfoort

1

Latijn: leegheid van de zetel

Aartsbisdom Utrecht kiest nieuwe bisschop
Het kiescollege van het aartsbisdom Utrecht – met vertegenwoordigers
van de geestelijkheid en de leken-gelovigen – komt op zaterdag 15
februari 2020 samen om een nieuwe bisschop te kiezen. De huidige
aartsbisschop, Mgr. dr. Joris Vercammen legt op zaterdag 11 januari
2020 zijn ambt neer. Tot de komst van een nieuwe aartsbisschop heeft
het Metropolitaan Kapittel de leiding over het bisdom.
Na de afzetting van aartsbisschop Petrus Codde door de toenmalige paus
in het begin van de achttiende eeuw grijpt de Oud-Katholieke Kerk van
Nederland terug op het oude gebruik om de bisschoppen te laten kiezen
door de geestelijken en leken van het bisdom waarvoor hij/zij gekozen
wordt.
Kandidaten
Kandidaten zijn alle priesters van de bisdommen Utrecht én Haarlem, die
minstens 30 jaar en nog niet met emeritaat zijn en tenminste vijf jaar als
geestelijke in de kerk werkzaam zijn. Van tevoren kunnen de kandidaten
aangeven of ze een eventuele verkiezing al of niet zullen aannemen.
Aangezien er in de OKKN sinds 1999 ook vrouwelijke priesters zijn, kan
de nieuwe aartsbisschop een vrouw of een man zijn.
Procedure
Ter voorbereiding op de verkiezing komt het kiescollege op 28 november
aanstaande samen. Daar gaan de kiesgerechtigden in gesprek over
actuele en nabije toekomstige ontwikkelingen in het bisdom, de landelijke
kerk en de internationale oecumene, en het profiel van de nieuwe
bisschop dat daar het beste bij past. Over concrete kandidaten zal het op
28 november nog niet gaan. Na 11 januari zal het kiescollege een tweede
voorbereidingsbijeenkomst hebben alvorens op 15 februari tot het kiezen
van een nieuwe aartsbisschop over te gaan.

Verkiezing
De verkiezing van de nieuwe aartsbisschop zal plaatsvinden op 15
februari 2020 in de Utrechtse kathedrale kerk van de H. Gertrudis. Het
eigenlijke kiescollege is het Metropolitaan Kapittel van Utrecht. Dat
neemt voor de verkiezing alle overige geestelijke van het bisdom Utrecht
op en ook een aantal leken-gelovigen die tevens vertegenwoordiger van
de parochies ter Synode en/of het landelijke bestuur van de kerk zijn. In
totaal bestaat het kiescollege aldus uit 22 geestelijken en 11 leken. Op de
dag van de verkiezing wordt eerst de Mis van de heilige Geest gevierd.
Vervolgens vindt de verkiezing plaats, die geslaagd is wanneer op een
kandidaat de vereiste eenvoudige meerderheid der stemmen (de helft
plus één) is uitgebracht. Mocht er na vijf stemrondes geen uitsluitsel zijn,
dan is voorzien in een tweede verkiezingsbijeenkomst op 21 maart 2020.
Wijding
Voor de wijding en installatie van de nieuwe aartsbisschop van Utrecht is
nog geen datum vastgelegd, maar die zal naar verwachting in het
voorjaar van 2020 plaatsvinden. De verkiezingsbijeenkomst is openbaar.
Op wie de individuele leden van het Kiescollege gestemd hebben, blijft
geheim.
Lijst kiesgerechtigde geestelijken
1. Wim van den Berg
2. Loes Berkhout (verwachte diakenwijding eind 2019)
3. Ruud Bosma
4. Ward Cortvriendt
5. Frank Duivenvoorde
6. Annemieke Duurkoop
7. Jutta Eilander
8. Helen Gaasbeek
9. Joke Kolkman
10.
Marieke Ridder
11.
Hans de Rie
12.
Louis Runhaar
13.
Victor Scheijde
14.
Henk Schoon
15.
Leonie van Straaten
16.
Wietse van der Velde
17.
Joris Vercammen
18.
Grete Verheij-de Jager
19.
Robin Voorn
20.
Richard Vroom

21.
22.

Bernd Wallet
Leen Wijker

Lijst van kiesgerechtigde leken
Vanwege 22 kiesgerechtigde geestelijken: 11 kiesgerechtigde leken.
De aanwijzing van de leden van de Synode is gebaseerd op de laatst
verkregen lijst synodalen (30-10-2019) van de secretaris van de Synode
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Martijn Blauw – lid CB
Dick Brons – lid Synode (Amersfoort)
Martien Camphuis – lid Synode (Hilversum)
Teun van Dam – lid CB
Patrick Groenewegen – voorzitter Synode
Margot Kersaan – lid presidium Synode
David Ross – lid Synode (Zeeland)
Andries Stam – lid Synode (Schiedam)
Herman Toorman – thesaurier
Loek Wagenaar – lid Synode (Den Haag)
Astrid Zomervrucht – lid Synode (Groningen/Drenthe

Reserve leden
1. Kees van der Laan – lid Synode (Gouda)
2. Ralph van Mazijk – lid Synode (Rotterdam)
3. Bas Meijsters - lid Synode (Arnhem)

Het Bisschoppelijk Bureau
Afscheid
Na zijn terugtreden als aartsbisschop van Utrecht is Mgr. Joris
Vercammen emeritus-aartsbisschop. Hij wil zich toeleggen op pastorale
taken, geestelijke begeleiding en wetenschappelijk onderzoek.
Op 11 januari zal op feestelijke en inhoudelijke wijze stil worden gestaan
bij de twintig jaar waarin hij als aartsbisschop van Utrecht heeft
gefunctioneerd.
Om 15.00 uur begint de eucharistieviering in de Gertrudiskathedraal in
Utrecht tijdens welke de aartsbisschop zijn ambt zal neerleggen.
Aansluitend is er een receptie op een locatie op loopafstand van de
kathedraal. Een ieder is van harte welkom! De deuren van de kerk
openen om 14.00 uur, aanmelding is niet noodzakelijk. Vanwege de
maximale capaciteit van de kerk en de verwachte belangstelling, zal er
een uitwijkmogelijkheid gerealiseerd worden in Congres- en

vergadercentrum In de Driehoek waar via beeldschermen de viering
gevolgd kan worden.
De eucharistieviering wordt vooraf gegaan door een symposium getiteld
‘Een bisschopsambt voor kerk en wereld’. Voor het symposium dient u
zich uiterlijk 18 december a.s. aan te melden via
buro@okkn.nl. Aanmeldingen na 18 december worden niet meer
verwerkt. Het symposium vindt plaats in Congres- en vergadercentrum In
de Driehoek. U wordt om 11.00 uur verwelkomd met koffie, het
symposium start om 11.30 uur.
Met vriendelijke groeten
Anne Maaike Folkers, Adj.secr.
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