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Inleidend woord

Geloof het Evangelie

Aan het begin van de Veertigdagentijd hebben we ons getekend met as.
Teken van onze bereidheid om ons te keren tegen alle dood, tegen
heilloze wegen en gedragingen. En van onze bereidheid om ons toe te
leggen op de weg van Jezus Christus, in liefde tot God en de naaste.
Deze opdracht hebben we natuurlijk de hele jaar door, maar we vergeten
zo snel.
Bij het as-teken horen we de woorden: gedenk dat je stof bent en tot stof
zult wederkeren. Het herinnert ons sterk aan de sterfelijkheid van ons
bestaan. En, in religieuze zin, daarmee ook aan de zondigheid ervan. Het
brengt ons terug naar het verhaal van de schepping en ook van de
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zondeval. In het tweede scheppingsverhaal vormt God de mens uit het
stof van de aarde. Later in het verhaal wordt de mens gedeeld, zodat
deze een tegenover ontvangt en in staat is tot relatie. Maar de mens is
niet alleen van stof uit de aarde gemaakt. God blaast zijn eigen adem in
de mens om deze tot levend wezen te maken. Weliswaar komt de mens
ten val, maar verliest daarmee niet zijn bedoeling en goddelijke
inblazing. Onze natuur mag dan defecten vertonen met betrekking tot het
goede en een leven in verbondenheid met God en onze naasten, maar
deze is niet vernietigd. In ons is het verlangen naar het goede, naar
leven, geluk en verbondenheid, ook al maken we soms ongelukkige
keuzes. Onze bedoeling staat recht overeind en wordt bevestigd door
Gods belofte en de weg die Jezus voor ons gaat. Een belofte en een weg
van waarlijk leven, van opstanding uit dood en verderf.
De herinnering aan zonde en sterfelijkheid is natuurlijk niet zonder
betekenis. Maar we hebben vooral nood aan perspectief. En dat wordt
ons gegeven in Pasen. Aan het eind van de veertig dagen van inkeer en
beproeving staat de opstanding. Vandaar dat ook de oproep klinkt om te
geloven in het evangelie. Het blijde van die boodschap is immers dat we
niet voor de dood geschapen zijn, maar voor het leven.
In het bestaan dat ons gegeven is mogen we daarnaar verwijzen. Meer
dan de gedachtenis van onze sterfelijkheid ligt deze uitdaging ons voor in
de periode dat we de weg naar Pasen gaan. Om de weg van het leven te
oefenen die zijn voltooiing vindt in Gods liefde.
rector Ward Cortvriendt

KERKDIENSTEN LEBUÏNUSKAPEL
Dorpsmatenstraat 40 Hengelo
Elke 1e zondag van de maand houdt de Evangisch-Lutherse Gemeente
kerkdienst met H. Avondmaal in de Lebuïnuskapel: zondag 1 maart
10.30 uur met mw ds. Otto Mulder als voorganger.
Kerkdienst zondag 8 maart 10.30 u
Eucharistieviering Tweede Zondag Veertigdagentijd (A-jaar)
Voorganger
Lectoren
Akoliet
Koster
Collectes

:
:
:
:
:

pastoor Ward Cortvriendt
1e Wim de Rijk 2e lezing vervalt vandaag
Tineke Buursma
Heima Sleurink
1e OKK-Ned + diaconaal project Statie
2e Vastenactie OKKN

Kerkdienst zondag 22 maart 10.30 u
Eucharistieviering Vierde Zondag Veertigdagentijd (A-jaar)
Voorganger
Lectoren
Akoliet
Koster
Collectes

:
:
:
:
:

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

Gabriël Aslan te gast : kerkdienst zondag 8 maart
Sedert ruim 5 jaar ondersteunen we als Statie een diaconaal project van
Unicef: ‘Kinderen in Syrië’ . In Hengelo en Twente wonen veel SyrischOrthodoxe christenen die al vanaf midden jaren zeventig in Nederland
hun veiligheid en heil zochten, soms als gastarbeiders, later meestal als
vluchtelingen. Ze zijn sterk verbonden met wat de jarenlange oorlogen in
Syrië en Oost-Turkije met hun land, hun volk en hun families doet.
In de gemeentevergadering van november 2019 spraken we af
om eens wat meer contact te zoeken. Gabriël Aslan vertegenwoordigde
tot voor kort zijn Syrisch-Orthodoxe parochie aan de Castorweg in de
Raad van Kerken Hengelo. Hij kwam als kind mee met zijn ouders die tot

de eerste generatie hoorden die hier neerstreken. We hebben hem én
zijn gezin uitgenodigd om zondag 8 maart zijn verhaal te doen tijdens
de kerkdienst van de Veertigdagentijd en om ons daarmee wat meer te
betrekken bij hun leven en zorgen. Na afloop van de kerkdienst kunnen
we tijdens een groepsgesprek bij de koffie onze reacties, vragen en
opmerkingen aan hem kwijt.
Als we de verhalen over Syrië alleen uit krant en journaal kennen, is dit
een gelegenheid om Syrische medechristenen zelf aan het woord te
horen en met ze in gesprek te zijn.
André Zandbelt
Diaconaal project Statie Twente: ‘Kinderen in Syrië’
Vanuit de Statie Twente ondersteunen we al langer het Unicefproject
KINDEREN IN SYRIE. We besloten daartoe op de gemeentevergadering
van najaar 2014. We doen dat als gemeenschap, ook in de 1e collecte op
zondag 8 maart. Maar u kunt ook individueel uw steun geven. Dat kan op
twee manieren:
o

o

u kunt bij gelegenheid een bijdrage overmaken op:
NL77 RABO 179 162 713 van OKK- Statie Twente onder
vermelding: Kinderen in Syrië
in het kerkcentrum vindt u bij de ingang van de kapel op de piano
de Glazen Pot met opschrift waarin u contant uw bijdrage
kunt achterlaten.
André Zandbelt

Vastenactieproject 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 het net betalen van loon en/of seksueel misbruik.
Het Bethune Huis ondersteunt hen met rechtshulp én 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 onzekerheid om
wellicht maanden geen inkomen te hebben, terwijl ook hun familie in

China hierdoor de financiële steun verliest, veroorzaakt veel stress bij
de vrouwen. In het Bethune Huis weet men hen op allerlei manieren
mentaal en emotioneel sterk genoeg te maken om de rechtszaak aan
te kunnen.
De opbrengst van de Vastenactie 2020 kan veel kosten die gepaard
gaan met de rechtsgang 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 collecte ná de kerkdienst op zondag 8 maart
André Zandbelt
De dagen van ons leven
Op 2 maart hoopt Nel Stikvoort-Giesen haar 80e verjaardag te vieren. We
feliciteren haar van harte in het besef dat haar leven door beperkingen
getekend is.
rector Ward Cortvriendt

Inzameling kleding en levensmiddelen: zondag 22 maart
Het sluit geheel aan bij de strekking van de Veertigdagentijd om een
inzameling te houden voor kleding en levensmiddelen. Een goed moment
ook omdat de winter nu achter ons ligt en we omzien naar andere kleren
voor lente en zomer. Onze statie houdt zo’n inzameling tweemaal per
jaar, midden in de Advent en midden in de Veertigdagentijd. Zoals
bekend gaat de kleding naar de kledingwinkel van de religieuze
woongemeenschap De Wonne in Enschede, en brengen we de
levensmiddelen die we inzamelen naar de Voedselbank in Hengelo of
Almelo. De inzameling is zondag 22 maart rond de kerkdienst.
Een oproep aan u om even te rond te kijken in huis, welke kleding (en
goede schoenen) om een herbestemming vraagt, of om wat
levensmiddelen mee te nemen die welkom kunnen zijn bij de
Voedselbank.
André Zandbelt

Vrouwenontmoetingsdagen in Steyl : september 2020
“ Wij gaan voor de 2e keer naar Steyl, vlakbij Venlo. Ditmaal met als
thema Brood en Rozen. De excursie bestaat uit een bezoek aan de
Passiespelen in Tegelen. Die Passiespelen zijn slechts éénmaal per vijf
jaar en we willen deze kans niet aan ons voorbij laten gaan.
Zondag 13 september is de laatste voorstelling en we hebben alvast
kaarten voor iedere deelnemer gereserveerd.
De Vrouwenontmoetingsdagen zijn van zaterdag 12 t/m dinsdag
15 september. Op 5 februari is de inschrijving begonnen. Zie poster en
flyers voor verdere informatie. Ga je met ons mee ? “
Joke Kolkman, Els van Nieuwmegen,
Anita Vos en Emma Luijendijk
Publiekslezing in De Driehoek Utrecht
De serie Publiekslezingen van Denken in de Driehoek heeft dit jaar als
thema : Je mag tegenwoordig ook niets meer !
De eerste komende lezing is op
Woensdag 11 maart 20.00 u : lezing + publieksdiscussie
Plaats :
De Driehoek, Willemsplantsoen
(nabij station Utrecht)
Inleiders :
Mirella Klomp en Franck Meijboom
Entree :
toegang vrij

Bisschop van Haarlem 'confirmeert' verkiezing aartsbisdom
“Ik kan me goed voorstellen dat u een zucht van verlichting hebt geslaakt toen de
verkiezing een feit was en de verkozene zijn verkiezing direct aanvaardde met
woorden die onze harten met een warme gloed vervulden.”
Dat schrijft de bisschop van Haarlem, Mgr. Dr. Dick Schoonin een brief aan het
Metropolitaan Kapittel van Utrecht. De bisschop noemt het “gemakkelijk en voor mij
persoonlijk ook eervol” om het verzoek van het Kapittel in te willigen om de
verkiezing te confirmeren. “Niet alleen de feitelijke verkiezingsbijeenkomst van
afgelopen zaterdag, maar ook wat mij in de wandelgangen ter ore kwam over de
voorbereidende bijeenkomsten die u hebt gehouden en bovenal de liturgische setting
waarin de verkiezing in de Utrechtse kathedraal plaatsvond, getuigden voor mij van
de aanwezigheid van Gods goede Geest die zijn Kerk door de tijden heen stuurt”,
schrijft bisschop Schoon. Hij zegt “erg blij” te zijn met de verkiezing en zich te
verheugen op een goede samenwerking.

Met de voorgeschreven confirmatie door de bisschop van Haarlem wordt de
rechtsgeldigheid van de verkiezing van Mgr. Bernd Wallet tot nieuwe aartsbisschop
van Utrecht bevestigd. Ook aan de Internationale Bisschoppenconferentie van de Unie
van Utrecht is conform de kerkelijke spelregels gevraagd om met de verkiezing in te
stemmen. Dat hangt samen met de bijzondere positie van de Utrechtse aartsbisschop
als voorzitter van dit gremium. Bij witte rook van de buitenlandse collega’s van Wallet
is aan alle formaliteiten voldaan en staat niets de wijding en installatie van de nieuwe
aartsbisschop meer in de weg. Die wijding vindt waarschijnlijk plaats op 21 juni
aanstaande.
Site OKKN
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