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Inleidend woord

Met het oog op bevrijding

In de samenleving vieren we dit jaar 75 jaar bevrijding. Ik heb er in het
februarinummer van de Lebuinuskompas al iets over geschreven. Wij, de
OK-statie en de ELG Hengelo, wilden daarbij aansluiten en hebben de
gezamenlijke vieringen van Aswoensdag, de Goede Week en Pasen,
inclusief de vijftigste dag van Pasen, Pinksteren dus, op grond daarvan de
thematische titel meegegeven: ‘met het oog op bevrijding’. De liturgie
van de 100 dagen rond Pasen gaat immers over bevrijding, doortocht,
nieuw leven, beloofd land, gave van de wet en de Geest.
Het treft nu wel heel vreemd dat we bij de viering van bevrijding
geenszins vrij zijn om te gaan en te staan waar we willen. Niet de vrijheid
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hebben om bijeen te komen zoals we willen. Om zomaar op bezoek te
gaan, om elkaar fysiek te ontmoeten. Om onbezorgd ons te verplaatsen
en te reizen. We zitten ‘in beperking’, zogezegd. Wanneer je ziek bent of
zieken hebt in gezin en familie, is de situatie nog heel wat meer
belastend en soms ronduit schrijnend.
Toch vieren we bevrijding en opstanding. In de samenleving en in de
kerk.
In de samenleving komt meer dan ooit naar voren dat algemene vrijheid
en veiligheid direct gekoppeld zijn aan individuele verantwoordelijkheid;
en het gemeenschappelijk goede aan het persoonlijke welzijn. Die relatie
is wat uit het oog verloren door het accent op de individuele vrijheden en
rechten. Nu is het zo dat de beperkte vrijheid die we hebben (in
vergelijking tot andere landen) geborgd is in de verantwoordelijkheid die
ieder neemt voor eigen en andermans veiligheid. Dat lijkt me een
belangrijk leerpunt uit deze situatie. Niet nieuw natuurlijk, maar goed om
nog maar eens te beseffen en mee te nemen. Er is een subtiel evenwicht
tussen de bereidheid om een deel van je vrijheid op te geven voor de
vrijheid van allen samen. Dat vraagt dat we verantwoordelijkheid nemen
voor elkaar en voor het geheel.
In geestelijke zin is de ervaring van vrijheid niet zozeer gelegen in de
vrijwaring van hetgeen ons overkomt, maar veeleer in het vertrouwen
dat, wat er ook gebeurt, het zal goed komen. Dat we, hoe dan ook
gedragen worden en dat hetgeen wij doen en zijn niet vergeefs is. Dat
ons bestaan, hoe toevallig ook, een bedoeling in zich draagt die ons
succes of falen overstijgt. Deze tijd, die de maakbaarheid van ons leven
onder kritiek brengt, doet een appel op dat vertrouwen. Ook daarvan

kunnen we iets leren. Dit vertrouwen verdiept ons geloof en vergroot
onze innerlijke vrijheid. Laten we in die zin bevrijding vieren.
rector Ward Cortvriendt

KERKDIENSTEN LEBUÏNUSKAPEL
Dorpsmatenstraat 40 Hengelo

In verband met de coronacrisis zijn vanuit de landelijke Oud-Katholieke
Kerk alle kerkdiensten waarvoor kerkgangers bijeenkomen vervallen
verklaard tot zeker 1 juni, ook dus in onze Lebuïnuskapel Hengelo.
Op de komende zondagen van de Paastijd kunt u digitale aansluiting
zoeken op de kerkdienst die vanuit Amersfoort wordt aangeboden aan
alle parochies. Via de site van de landelijke kerk
www.okkn.nl
kunt u elke zondag 10.00 u live verbonden worden met de kerkdienst
in de kerk van de H. Georgius aan ’t Zand. Steeds gaat één van beide
bisschoppen voor met als assistent een priester uit het andere bisdom die
de preek verzorgt.

In de komende zondagen van de Paastijd gaat het om
zondag 3 mei 10.00 u Vierde Zondag van Pasen
zondag 10 mei 10.00 u Vijfde Zondag van Pasen
zondag 17 mei 10.00 u Zesde Zondag van Pasen
donderdag 21 mei 10.00 u Hemelvaartsdag
zondag 24 mei 10.00 u Zevende Zondag van Pasen
zondag 31 mei 10.00 u Hoogfeest van Pinksteren

De dagen van ons leven
Voor zover mij bekend hebben we in de statie geen ernstig zieken of
overledenen te betreuren. Gelukkig maar. Dat neemt niet weg dat velen
van ons in toenemende mate de psychische en sociale gevolgen van de
maatregelen zullen ondervinden. En dat is op zich al zwaar genoeg. Zeker
waar het contact met familieleden verhinderd of ernstig bemoeilijkt
wordt. En natuurlijk is het ook zwaar om in je familie of vriendenkring
mensen te verliezen van wie je geen of maar zeer beperkt afscheid kunt
nemen. Het is moeilijk te beseffen wat dit alles met ons doet op termijn.
Intussen schrijden de dagen voort. Ook de verjaardagen. Deze maand
mogen we op 1 mei mevr. Temnitzer feliciteren en op 6 mei Liesbeth
Wisselo. Op 7 mei is Johannis de Kooker jarig en op 11 mei viert Toon ‘t
Hoen zijn verjaardag. Tjitske de Reus is op 17 mei jarig en Mieke
Cortvriendt viert op 28 mei haar verjaardag.
We feliciteren hen van harte en wensen hun gezondheid en zegen voor
het nieuwe levensjaar.
rector Ward Cortvriendt
Dank
Voor de kaarten en mails die ik bij gelegenheid van mijn verjaardag
mocht ontvangen dank ik jullie hartelijk. Het was een opsteker in deze
dagen van isolement en afstand.
rector Ward Cortvriendt

Bericht van de penningmeester.
In normale tijden krijgt u eenmaal per jaar een verzoek om een bijdrage
voor het in standhouden van onze Statie. Maar dit zijn geen normale
tijden en daarom dit extra berichtje. Naast alle persoonlijke zorgen en de
mindere mogelijkheden met elkaar te vieren ontstaat ook een probleem
om de Statiefinanciën op orde te houden. In de vergelijkbare periode
vorig jaar kon ik + € 500 aan collectegelden inboeken. Dit jaar valt er
een gat, dat nog groter wordt omdat de maatregelen nog wel even zullen
voortduren. Het wordt daarom moeilijk om aan de lopende

verplichtingen, zoals de afdracht van de landelijke heffing, te voldoen.
Extra bijdragen zijn dus bijzonder welkom. Het rekeningnummer van de
Statie is NL77 RABO 0179 1627 13. Bij voorbaat dank
Frits van Brussel

Uitstel bisschopswijding
De voor 21 juni aangekondigde wijding van Aartsbisschop-elect Bernd
Wallet zal wegens de coronacrisis naar een latere, nog nader te bepalen
datum worden verplaatst. Dat heeft het Metropolitaan Kapittel van
Utrecht in overleg met de internationale bisschoppenconferentie
besloten.
De kerken verwachten dat na 1 juni de mogelijkheden van het kerkelijk
leven iets zullen worden verruimd. Voorlopig zal dit, naar verwachting,
geen terugkeer betekenen tot het kerk-zijn van voor de crisis. De
protocollen voor kerkdiensten in de anderhalvemetersamenleving, die op
dit moment in overleg tussen kerken en overheid worden opgesteld,
zullen grotere vieringen deze zomer nog niet toelaten
Mgr. Wallet draagt sinds zijn acceptatie van de verkiezing tot
aartsbisschop de volledige bestuurlijke verantwoordelijkheid binnen zijn
bisdom, de landelijke kerk en de internationale bisschoppenconferentie.
Met uitzondering van wijdingen en vormsels, die in een anderhalvemetersamenleving sowieso geen doorgang kunnen vinden, vervult hij alle taken
die bij zijn ambt horen.
Zodra er een nieuwe datum voor de bisschopswijding is vastgesteld zal
deze bekend worden gemaakt via de gebruikelijke kanalen.

Ja en amen
Paulien van Bohemen is geestelijk verzorger
in een verpleeghuis. Ze tekent scènes op uit
het dagelijks leven aldaar.
“In het begin kwam hij nog op bezoek,
maar de laatste weken zie ik hem niet meer.”
Door Paulien van Bohemen
“Ik neem het mijn zoon hoogst kwalijk, dat ik hier terecht ben gekomen.”
Ze zit op haar tweezitsbank met een boek op schoot. “Dat moet hij
bekokstoofd hebben, samen met meneer de psycholoog. Ik zit hier
helemaal verkeerd. Niemand in dit huis met wie ik een fatsoenlijk
gesprek kan voeren. De andere mensen op deze gang kunnen amper
praten. Of ze slaan alleen maar wartaal uit. Zo dement als een deur zijn
ze.” Ze fronst haar wenkbrauwen. “Waarom ben ik uitgerekend hier
beland? Het zal wel een financiële kwestie zijn, dat ik niet op een betere
afdeling woon. Ik had het nooit aan mijn zoon moeten overlaten
allemaal.” Met een ruk slaat ze de bladzijde van haar boek om.
“In het begin kwam hij nog op bezoek, maar de laatste weken zie ik hem
helemaal niet meer. Plotseling is hij uit beeld. Nou, fraai is dat. Als hij
ooit weer komt opdagen, heeft hij heel wat uit te leggen. Zomaar zijn
oude moeder in de steek laten. Ik heb de dames van de zorg opgedragen
hem te laten komen, maar zij zeggen, dat dat nu even niet kan. Hoezo,
‘even niet kan?’ Wat een onzin. Ik wens met respect behandeld te
worden. Niet dat gelieg en gedraai.”
Ze klapt haar boek dicht en werpt het naast zich op de bank.
Zuchtend pakt ze een chocolaatje en brengt het naar haar mond.
Halverwege laat ze haar arm zakken. “Ik ben trouwens niet de enige. De
anderen hier worden ook allemaal in de steek gelaten. Dat is hoe ze
tegenwoordig met ons omgaan. Hup, stop die oudjes in een verpleeghuis
en kom vooral niet langs. Opgeruimd staat netjes. Zo steekt de
maatschappij dus in elkaar.”
Ze eet haar chocolaatje, legt het boek weer op haar schoot en slaat het
ergens halverwege open. Dan staart ze secondelang voor zich uit. Stilte
daalt als onzichtbare stofdeeltjes neer in haar kamer. Een streep zonlicht
valt op haar boek. Na een poosje ademt ze diep in en blaast lang uit. “Ja

en amen zeggen. Me overgeven, ook al is dat niet mijn sterkste kant. Dat
is misschien mijn laatste opdracht in dit aardse bestaan. Mijn tijd braaf
uitzitten, totdat het mijn tijd is.”
Geplaatst in Uit het verpleeghuis 30 maart 2020
en overgenomen uit De Bezieling
André Zandbelt
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