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Inleidend woord

Een jaar als een onbeschreven blad?

In deze periode van het jaar wensen mensen elkaar veel goeds. Gezellige
dagen en vooral veel geluk en gezondheid voor het nieuwe jaar. Een van
de kaarten die ik mocht ontvangen sprak van een rimpelloos en
ongeschonden jaar dat voor ons ligt. Een mooi beeld: voor ons ligt een
jaar waarin nog niets is gebeurd. Niets dat ons aangeraakt heeft,
verontrust, getroffen of ook gelukkig gemaakt heeft en ontroerd heeft. In
die zin is het rimpelloos en onaangetast.
Anderzijds is het ook zo dat we het nieuwe jaar niet onbeschreven
tegemoet treden. Het jaar mag dan wel in een abstracte zin onberoerd
zijn, maar wij zijn dat niet. We nemen onze zorgen en herinneringen en
ook onze verwachtingen mee naar het nieuwe jaar. Die vullen onze
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toekomst al in voordat die aangebroken is. Dat is een soort spanning
tussen openheid en ingevuld zijn van de tijd die we tegemoet zien.
We willen graag opnieuw beginnen, nieuwe kansen krijgen, wellicht het
verleden achter ons laten en een nieuw begin maken. Onze voornemens
getuigen ervan. Tegelijk weten we dat we onszelf meenemen in de tijd.
En wij zijn nooit onbeschreven. Het jaar dat voor ons ligt mag zich dan
onbepaald toekomende tijd noemen, maar wij, wij zijn bepaald en vinden
onze openheid in willen, in “zouden graag”, in verlangen, in mogelijkheid
en moed. Maar dat zijn heel belangrijke menselijke gereedschappen
waarmee we ons kunnen ontworstelen aan het “nu eenmaal zo zijn”.
Niemand, en ik benadruk, niemand is “nu eenmaal zo”. We zijn
geschapen en door ons bewustzijn aangelegd als open. Niet in onszelf en
ons verleden opgesloten. Geschapen naar toekomst, naar morgen. Zo
begint ook het scheppingsverhaal in de bijbel: naar nieuw begin, naar
morgen, naar tijd, naar schepping. Dat is een geweldig mooi begin en
een geweldige opsteker voor ons allen, want schepping vindt voortdurend
plaats.
In de viering van Oudjaar lazen we uit de tweede Korintebrief, en wel
5,16 tot 6,2. Daarin staat onder andere: “zo is iemand die in Christus is,
een nieuwe schepping: het oude is voorbij, het nieuwe is al begonnen. En
dit alles komt van God die ons in Christus met zich heeft verzoend en ons
de dienst van de verzoening heeft toevertrouwd”. God vergeet òns niet
maar wel onze miskleunen.
In dit ogenschijnlijk “vergeten” is ons verleden niet iets wat er niet is
geweest, maar wat verzoend is. Daarin zijn we geen nieuwe mensen alsof
we er nooit geweest zijn, maar mensen die geheeld zijn.
Het volstrekt nieuwe kan zich niet verheugen in zichzelf als nieuw, want
het heeft geen ervaring met zichzelf. Maar wij, die in liefde vernieuwd

zijn, en steeds weer worden, kennen de vreugde van verdriet dat
getroost wordt, wonden die gezalfd worden, van zonde die vergeven
wordt, van liefde die ons diep van binnen heelt.
Gelukkige mensen zijn wij, die geen onbeschreven bladen zijn, want we
zijn in staat om vertroosting te ontvangen en verzoening te ervaren. Bij
wie ons liefheeft en bij wie ons kent en respecteert kunnen we altijd
opnieuw beginnen en als nieuw zijn. Zo is het bij hen en ook bij God. In
Christus, de nieuwe mens bij uitstek, is ons die verzoening aangezegd en
gegeven. Zijn liefde maakt ons nieuw en stelt ons in staat om mensen
van vergeving en nieuw begin te zijn. Laat ons zo het nieuwe jaar in
gaan.Als zalige mensen die in staat zijn vergeving te vragen en te
ontvangen. Zou geweldig zijn.
Een gezegend nieuw jaar voor jullie allen en voor de wereld waarin we
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
5 januari 10.30 uur met mw ds Andrea Fuhrman als voorganger.
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.
Rector Ward Cortvriendt

Kerkdienst zondag 12 januari 10.30 u
Eucharistieviering Doop van de Heer Jezus (A-jaar)
Voorganger
Lectoren
Akoliet
Koster
Collectes

:
:
:
:
:

pastoor Ward Cortvriendt
1e Hanneke Bruins 2e Wim de Rijk
Tineke Buursma
André Zandbelt
1e OKK-Ned en Statie
2e Oecumenisch Werk

Kerkdienst zondag 26 januari 10.30 u
Eucharistieviering Derde Zondag na Epifanie (A-jaar)
Voorganger
Lectoren
Akoliet
Koster
Collectes

:
:
:
:
:

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

De dagen van ons leven
In de maand januari gedenken we Klaas Jan Homan, oud-rector van de
statie, bij gelegenheid van het jaargetijde (10 januari) en bisschop Teus
Glazemaker, eveneens b.g.v. het jaargetijde (20 januari). Dat zij rusten
in vrede en het eeuwige hun mag schijnen.
We feliciteren deze maand Jeanne van der Steen, die op 2 januari jarig
is. Op 24 januari viert Brechtje de Reus haar verjaardag. Ook haar
feliciteren we hartelijk. Beiden wensen we een gezegend nieuw
levensjaar toe.
rector Ward Cortvriendt
Driekoningenhuiszegen en diaconaal project : de CMB-sticker
Vanaf de viering op Oudjaarsavond 19.00 u zijn de CMB-stickers
beschikbaar waarmee u uw huiskamer kunt tekenen voor het nieuwe
jaar 2020. U treft deze nog de hele maand januari aan bij de ingang van
de kapel, waar ook de Glazen Pot staat voor een vrijwillige bijdrage aan

het diaconaal project van onze statie: “Kinderen in Syrië” (Unicef).
Steeds meer Oud-Katholieke parochies hebben deze oude-traditie-in
nieuwe-vorm opgepikt om bij het begin van een nieuw jaar aandacht en
betrokkenheid te wekken bij het vaak zware lot van talloze kinderen in
onze wereld. Van harte aanbevolen.
André Zandbelt

Agenda Gemeentevergadering zondag 26 januari 2020
1. Opening en goedkeuring agenda.
2. Verslag van de vorige gemeentevergadering d.d. 27 oktober 2019
(reeds eerder toegezonden)
Vaststelling, naar aanleiding van, actielijst.
3. Jaarrekening 2019 en begroting 2021 van de Lebuïnus-Statie.
- Bespreking jaarrekening 2019
- Oordeel kascommissie over jaarrekening 2019
- Bespreking (hoofdlijn) begroting 2021 en indiening
subsidieaanvraag 2021
4. Algemene Synode van afgelopen 23 november 2019: mondeling
verslag en terugblik
5. Oecumenische samenwerking:
 Samenwerking met de Evangelisch-Lutherse Gemeente:
terugblik naar 10 november 2019 (feest van de H.Lebuïnus) en
vooruitblik: zondag 5 januari 2020 (epifanie).
vooruitblik : Goede Week, Pasen, Pinksteren
6. Zaken m.b.t. diaconaat en pastoraat
7. Zaken ‘in en om het kerkgebouw’
 Gesprek d.d. 9 december 2019 tussen het statiebestuur en
vertegenwoordigers van het Metropolitaan Kapittel inzake een
af te sluiten ‘gebruikersovereenkomst’
 Opknappen voortuin van de kapel (voortgang)
 Overige zaken ‘in en om het kerkgebouw’

Jongeren in de Oud-Katholieke Kerk

In oktober 2019 vond weer een eerste avond voor jongeren in de OudKatholieke Kerk plaats. Met zeven jongeren (18-25 jaar) kwamen we
samen in de pastorie van Utrecht, centraal in het land en (meestal) goed
bereikbaar per trein. We hebben samen boodschappen gedaan, gekookt,
gegeten, gepraat en tot slot een Taizégebed gehouden.
Het enthousiasme was groot, daarom hebben we met de groep een
vervolgdatum gepland. Op de komende avond zullen we ook een
bijbeltekst lezen en met elkaar bespreken. Heb je zin om mee te doen,
dan ben je welkom! Ben jij erbij? Meld je dan voor de bijeenkomst op:
vrijdag 10 januari 2020, 18.00-21.30 te Utrecht
door een mailtje of appje te sturen. Zie verdere info op de site van het
jongerenpastoraat http://okj.okkn.nl/?b=99

Michael

Afscheid bij emeritaat Aartsbisschop Joris Vercammen
Op 11 januari zal op feestelijke en inhoudelijke wijze stil worden gestaan
bij de twintig jaar waarin aartsbisschop Joris Vercammen 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,
aangeboden en georganiseerd door het Metropolitaan Kapittel van
Utrecht, getiteld ‘Een bisschopsambt voor kerk en wereld’.
Het symposium begint om 10.30 uur en eindigt om 12.30 uur en vindt
plaats in de Geertekerk, Geertekerkhof 23 te Utrecht. Vanaf 10.00 uur
wordt u hier verwelkomd met koffie. Aanmeldingstermijn symposium
inmiddels verstreken.
André Zandbelt
Vacature: Talent voor taal en verbeelding gezocht…
Heb jij gevoel voor taal en verbeelding? Werk je graag samen? Ken jij
mensen die mooi kunnen schrijven over geloof, hoop en liefde, over kerk,
kunst en politiek, over bezinnen, bedenken en bezielen. Dan zouden we
het leuk vinden als je samen met ons het magazine De Oud-Katholiek
wilt maken. Als redactielid bedenk je onderwerpen, benader en begeleid
je auteurs, redigeer je teksten en denk je mee over beeldmateriaal en
vormgeving. Aangezien de huidige redactie door een samenloop van
omstandigheden nu bestaat uit vier theologen zoeken we nu bij voorkeur
niet-theologen. Heb je interesse of wil je meer weten? Of ken je iemand
die heel geschikt zou zijn? Mail ons dan op redactie@okkn.nl of neem

contact op met een redactielid.
Redactie De Oud-Katholiek
COLOFON STATIE TWENTE EN OMMELANDEN :
Kerkcentrum :

ST. LEBUÏNUSKAPEL
Dorpsmatenstraat 40 7551 BP

Rector

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

Hengelo

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

