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Inleidend woord

Bevrijding

De samenleving staat dit jaar grotendeels in het teken van 75 jaar
bevrijding na het einde van de WOII. Het is geen eenduidig begrip,
bevrijding. Van wie en van wat en waartoe?
Op 27 januari werd de bevrijding van KL Auschwitz herdacht. Er klonken
mooie woorden, er werden excuses gemaakt. Naar mijn beleving was er
veel leegte in de omhulsels. Misschien zijn er ook helemaal geen woorden
voor dit lijden te vinden, in geen enkele taal. En dat is misschien maar
goed ook. Woorden maken dingen hanteerbaar en gewoon; en dat mag
hierbij niet. Schokkend vond ik het verslag van een oude Russische
militair die bij de bevrijding van Auschwitz was. Zijn verslag was
verbluffend simpel en zakelijk: “Ja, toen kwamen we bij dat kamp met al
[Typ hier]

die mensen. We schoten alle bewakers dood en zetten de poorten wijd
open en toen waren de mensen vrij”. Wat betekenen bevrijding en
vrijheid wanneer je geen huis en geen familie meer hebt, en vooral,
wanneer je niet los kunt komen van de ervaringen die in je ziel gekerfd
zijn?
Bevrijding is geen afgeronde gebeurtenis in de tijd, geen moment. En
vrijheid is geen toestand. Het zijn inhoudelijke begrippen die onze
samenleving voortdurend bevragen, uitdagen en oproepen. Zij leggen
structuren van onderdrukking en discriminatie bloot. Zij laten de situaties
zien waarin mensen zich onveilig voelen. Praten over bevrijding en
vrijheid betekent ons gedrag onder ogen zien en de consequenties ervan
doordenken.
Ook in religieuze zin spreken we over een bevrijdende God en de vrijheid
van de kinderen Gods. Soms iets te gemakkelijk, denk ik. Alsof het een
cadeautje is. En het is ook zeker genadegave, maar het vraagt ook iets
van ons. Bevrijding is een geschenk, vrijheid de opdracht, zou je kunnen
zeggen.
De maand februari begint met de Opdracht van Jezus in de tempel. Een
ontmoeting van Jezus met de traditie van zijn volk. Voor Simeon en
Hanna een feest van herkenning waarin zij de uitreddende kracht van
God ervaren. Als troost voor zijn volk, als licht voor de wereld, als
bemoediging voor allen die de verlossing van Jeruzalem verwachten.
Vooral dat laatste vind ik een intrigerende uitspraak. Jeruzalem staat niet
alleen voor de concrete stad, maar ook voor de vervulling van de
betekenis ervan. De concrete stad van vrede verwijst - en door de
verdeeldheid des te urgenter - naar de uiteindelijke vrede waar allen naar
verlangen.
De gave van God ligt in de mogelijkheid en de belofte van de vervulling
van die hoop, maar de vrede die de basis voor vrijheid is, vraagt dat we
leven in overeenstemming met de belofte. Bevrijding uit slavernij is
eigenlijk de eerste stap op de lange weg naar vrijheid en vrede. Het gaan

van die weg vraagt saamhorigheid, inspanning, uithoudingsvermogen,
vertrouwen en geloof. Met de belofte van een geheelde werkelijkheid en
met verlangen naar vrede gaan we op weg. Op Aswoensdag, aan het eind
van de maand tekenen we ons met de bereidheid om die weg ook
daadwerkelijk te gaan.
Gedenken is ook altijd actueel maken. Bevrijding gedenken is leven als
bevrijdend mens, elkaar helpend om vrij te worden van alles wat
onmenselijk is.
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
2 februari 10.30 uur is het tevens een Cantatedienst met ds. Nico
Pronk als voorganger (zie verderop)
Kerkdienst zondag 9 februari 10.30 u
Eucharistieviering Vijfde Zondag na Epifanie (A-jaar)
Voorganger
Lectoren
Akoliet
Koster
Collectes

:
:
:
:
:

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

Kerkdienst zondag 23 februari 10.30 u
Eucharistieviering Zevende Zondag na Epifanie (A-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 Statie Twente

Kerkdienst zondag 26 februari 19.30 u (A-jaar)
Oecumenische Dienst van Schrift en Gebed voor Aswoensdag
Voorgangers
Lectoren
Akoliet
Koster
Collectes

:
:
:
:
:

pastoor Ward Cortvriendt en Ds. Louisa Vos
1e André Zandbelt 2e Lector ELG
Mieke en Ward Cortvriendt
Vastenactie 2020

De dagen van ons leven
Op 18 februari hoopt Henk Amsing zijn verjaardag te vieren. Een
verjaardag die toch met rouw omgeven zal zijn. Vorig jaar immers was
Elly op haar verjaardag op 15 februari in het hospice en werd zijn
verjaardag uiteraard niet gevierd. Elly overleed op 5 maart. We feliciteren
Henk vanzelfsprekend, maar wensen hem in deze dagen ook veel sterkte.
Op 4 februari mogen we onze penningmeester Frits van Brussel
feliciteren en op 8 februari Marianne Sloot. Op 18 februari is Daan de Rijk
jarig en op 27 februari Alp Buitelaar. We feliciteren hen van harte en
wensen ieder van hen een mooi nieuw levensjaar toe.
rector Ward Cortvriendt
Vastenactie OKKN in de Veertigdagentijd 2020
In 2016 en in 2018 hebben wij uw steun gevraagd voor de
migrantenvrouwen die terecht komen in het Bethune Huis in Hong
Kong, een opvanghuis voor migrantenvrouwen die te maken krijgen
met te veel werkuren, met het niet betalen van loon en met fysiek
en/of seksueel misbruik. Het Bethune Huis heeft een telefonische
hulplijn voor vrouwen die om deze redenen weg willen bij hun
werkgever. Omdat ze met een bezoekersvisum geen toegang tot de
gezondheidszorg en medische zorg hebben, zijn de vrouwen ook
daarvoor afhankelijk van het Bethune Huis. De gedachte van
maanden van onzekerheid zonder een inkomen met een familie in het
thuisland die niet langer financiële steun ontvangt, veroorzaakt veel
stress bij de vrouwen. In het Bethune Huis krijgen zij op allerlei
manieren steun om ze mentaal en emotioneel sterk genoeg te maken
om de rechtszaak aan te kunnen.

Met de opbrengst van de Vastenactie 2020 zullen de vrouwen
gesteund worden door een aantal van de onderstaande kosten die
gepaard gaan met de rechtsgang te dekken. Wij hopen dat wij op uw
steun kunnen rekenen.
Missie St. Paulus
In De Lebuïnuskapel wordt de collecte voor deze Vastenactie OKKN
gehouden in de kerkdienst van Aswoensdag én op zondag 8 maart.
André Zandbelt
Cantatedienst zondag 2 februari 10.30 u Lebuinuskapel
Op zondag 2 februari zal de cantate ‘Lobe den Herrn, meine Seele’ van
Johann Friedrich Fasch klinken in de Lebuïnuskapel in Hengelo. De
cantate is gebaseerd op de verzen 2 – 5 van psalm 103 ‘Prijs de HEER
mijn ziel en vergeet niet een van zijn weldaden’. De cantate bestaat uit
twee delen, het eerste, in een driedelige maat, verloopt in een gematigd
tempo en wordt gevolgd door een ‘vrolijke’ fuga.

Johann Friedrich Fasch werd geboren in Buttelstedt bij Weimar op 15
april 1688. Hij was een leerling van Johann Kuhnau aan de Thomasschule
in Leipzig en werkte onder meer als violist in Bayreuth en Leipzig. In
1718 stichtte hij daar een ‘Collegium musicum’ dat een belangrijke plaats
in het concertwezen van Leipzig innam. Ook volgde hij compositielessen
bij Christoph Graupner. In 1722 werd hij hofkapelmeester in Zerbst.

Johann Friedrich Fasch geldt als een van de voornaamste tijdgenoten van
Bach, Händel en Telemann. Van Bach is bekend dat hij het werk van
Fasch zeer waardeerde. Fasch schreef 7 jaargangen kerkcantates, 12
missen, bijna 70 ouvertures en 21 concerten voor verschillende
instrumenten. Hij overleed in Zerbst op 5 december 1758.
De cantate wordt uitgevoerd door de projectcantorij ‘Maarten Luther’
o.l.v. Gerrit Baas, m.m.v. Lilly Kakujay en Julia Smit, viool en Jaap Vonk,
orgel. De voorganger in deze dienst is ds. Nico Pronk.
Verkiezing Aartsbisschop Utrecht
Het Metropolitaan Kapittel van het aartsbisdom heeft ons in de afgelopen
weken van de nodige informatie voorzien betreffende de aanstaande
verkiezing van de nieuwe aartsbisschop in Utrecht. Hierdoor is de
betrokkenheid van parochianen en ieder die meeleeft met onze kerk
geactiveerd. Op de site van de landelijke kerk: www.okkn.nl zijn veel
stukken te vinden en na te lezen.
Zoals bekend vindt de verkiezing plaats op zaterdag 15 februari in de
Ste. Gertrudiskathedraal te Utrecht. De kiesgerechtigden kunnen zich
intussen gesteund weten door de intenties en gebeden van de afgelopen
weken in de kerkdiensten van de dertig parochies van de Oud-Katholieke
Kerk . Zodra de naam van de verkozen aartsbisschop-elect bekend is,
zult u hiervan op de hoogte worden gebracht.
André Zandbelt

Opbrengst CMB stickers Huiszegen 2020
Vanaf de kerkdienst van Oudjaarsavond tot en met eind januari waren in
onze kapel weer de nieuwe CMB-stickers beschikbaar met de Huiszegen
2020 voor in de woonkamer. De vrije giften en gaven bestemden we ook
dit jaar voor het diaconaal project van onze statie: “Kinderen in Syrië”.
Desgevraagd laat de penningmeester weten dat de opbrengst van deze
sticker-actie € 67,20 was. Waarvoor hartelijk dank.
André Zandbelt

Kerkdiensten Lebuinuskapel van Aswoensdag tot Pinksteren
Evenals in drie voorgaande jaren zal de Goede Week weer samen met de
Evangelisch-Lutherse gemeente in Twente gevierd worden. Half januari
hebben voorgangers en cantores van beide geloofsgemeenschappen
hierover samen afspraken gemaakt. Ze hebben er een verbindend
motto aan gegeven, daarbij ook inspelend op 75 jaar bevrijding in ons
land:
Met het oog op bevrijding
Hieronder geef ik alvast de data weer van de gezamenlijke diensten:
Kerkdienst van Aswoensdag 22 februari 19.30 u :
Voorgangers : pastoor Ward Cortvriendt en ds. Louisa Vos
m.m.v. : cantores van de OKK Statie
Kerkdienst van Palmzondag 5 april 10.30 u :
Voorgangers : ds. Nico Pronk en pastoor Ward Cortvriendt
m.m.v. : cantorij Maarten Luther o.l.v. Gerrit Baas
Kerkdienst van Witte Donderdag 9 april 19.30 u :
Voorgangers : pastoor Ward Cortvriendt en ds. Nico Pronk
m.m.v. : cantores van de OKK Statie
Kerkdienst van Goede Vrijdag 10 april 19.30 u :
Voorgangers : ds. Frans Wiersma en pastoor Ward Cortvriendt
m.m.v. : cantorij Maarten Luther o.l..v. Gerrit Baas
Kerkdienst van Hoogfeest van Pasen 12 april 10.30 u :
Voorgangers : pastoor Ward Cortvriendt en ds. Nico Pronk
m.m.v. : cantores van de OKK Statie
Kerkdienst van Hoogfeest van Pinksteren 31 mei 10.30 u
Voorgangers : ds Frans Wiersma en pastoor Ward Cortvriendt
m.m.v. : cantores OKK Statie én leden van de
cantorij Maarten Luther o.l.v. Gerrit Baas
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