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Inleiding

Ontsluiting

Onze samenleving wordt voorzichtig en stapje voor stapje weer ontsloten. Dit als
tegenhanger van het Engelse woord waar we de afgelopen maanden dagelijks mee
leefden. Al of niet intelligent. Dat betekent niet dat het leed geleden is. Ook niet dat
het vergeten is. Mensen dragen dag aan dag de gevolgen die het voor hen heeft
gehad en misschien nog heeft, of, laten we dat niet uit het oog verliezen, nog zal
hebben.
Het is fijn dat we groeien naar een nieuwe nabijheid, naar meer levensruimte en
gelegenheid tot ontmoeting. Het blijkt maar weer eens dat mensen niet goed zonder
mensen kunnen. We leven maar in relatie, welke die relatie ook is. We zijn in de
eerste plaats medemens, voor we echt mens kunnen worden.
In het kader van die stapsgewijze ontsluiting van de samenleving mogen we weer
voorzichtig de gezamenlijke vieringen in fysieke zin opnemen. We mogen weer, in
beperkte mate, samenkomen. Samen zingen is er nog niet bij, terwijl dat toch een
grote vreugde is en dat wat wij maar moeilijk geloven, ons zingend naderbij komt.

We mogen samen vieren, bidden, het sacrament ontvangen, naar zang en muziek
luisteren en het woord ontvangen.
We moeten procedures en disciplines volgen met betrekking tot aanmelding en
hygiëne. Daar ontkomen we niet aan, ter bescherming van elkaar en uit zorg voor
elkaar. We kunnen dat vervelend vinden, maar ook beleven als dienst aan elkaars
welzijn. En daar is toch niets mis mee. Verderop in het Lebuinuskompas en in de
bijlagen vindt u uitgebreide informatie hierover. Lees het maar eens door en probeer
u niet van de wijs te laten brengen.
De afgelopen tijd en ook nog de nabije toekomst is een tijd van beperkingen, maar
ook van het ontdekken van nieuwe mogelijkheden. Dat zal ook in de liturgie zo zijn.
Het vanzelfsprekende dat we kennen en voor normaal houden, zal niet altijd kunnen.
De vredewens, handen schudden, de koffie, lekker praten na afloop, hoesten, zingen
uit volle borst, brood en wijn ontvangen als teken van Christus’ tegenwoordigheid.
We gaan op zoek naar wat wel kan en naar wat ons goed doet, naar wat ons tot heil
strekt. En het moet wel gek gaan, wanneer we dat niet zouden vinden. De Heer is
immers met ons.
rector Ward Cortvriendt
Zondagmorgen
Het licht begint te wandelen door het huis
en raakt de dingen aan. Wij eten
ons vroege brood gedoopt in zon.
Je hebt het witte kleed gespreid
en grassen in een glas gezet.
Dit is de dag waarop de arbeid rust.
De handpalm is geopend naar het licht.
Ida Gerhardt

KERKDIENSTEN LEBUÏNUSKAPEL
Dorpsmatenstraat 40 Hengelo
In verband met de maatregelen rond de coronacrisis is er ook op
zondag 31 mei Hoogfeest van Pinksteren
nog géén kerkdienst-live mogelijk in onze kapel.

U kunt die dag aansluiting zoeken bij de live-gestreamde kerkdienst
die in de H. Georgius aan het Zand te Amersfoort wordt gehouden
om 10.00 u. U vindt de link op de site : www.okkn.nl
Voorgangers in die kerkdienst zullen zijn:
aartsbisschop – elect Berndt Wallet van Utrecht
en
bisschop Dick Schoon van Haarlem
Vanaf 1 juni zijn kerkdiensten weer toegestaan zijn, zij het met allerlei beperkingen
omgeven.

Elke 1e zondag van de maand houdt de Evangelisch
Lutherse Gemeente kerkdienst met H. Avondmaal in de
Lebuïnuskapel: de kerkdienst van zondag 7 juni komt
echter te vervallen vanwege de omstandigheden…
Kerkdienst zondag 14 juni 10.30 u
Eucharistieviering Zondag 6 na Pinksteren (A-jaar)
Voorganger :
Cantor
:
Deurwacht :
Collectes
:

pastoor Ward Cortvriendt
Toon ‘t Hoen
Mieke Cortvriendt-Smudde
1e OKK-Ned + Statie 2e Kerkopbouw
(digitaal overmaken heeft de voorkeur )
Aanmelding (verplicht) : tot woensdag 10 juni 18.00 u
via pastoor@twente.okkn.nl
Kerkdienst zondag 28 juni 10.30 u
Eucharistieviering Zondag 8 na Pinksteren (A-jaar)
Voorganger : pastoor Ward Cortvriendt
Cantor
: Alp Buitelaar
Deurwacht : Mieke Cortvriendt-Smudde
Collectes
:
1e OKK-Ned + Statie 2e Statie Twente
( digitaal overmaken heeft de voorkeur)
Aanmelden (verplicht) : tot woensdag 24 juni 18.00 u ,
via pastoor@twente.okkn.nl
Continuering aanbod live-gestreamde kerkdienst OKKN
Zeker tot 1 september blijft de landelijke kerk doorgaan met het aanbod van
een live-gestreamde kerkdienst. Mensen die doorgaans de kerk plegen te bezoeken

maar daar onder de gegeven omstandigheden van af (moeten) zien, blijven dus
ook nu de kerkdiensten in de kapel weer opstarten de mogelijkheid houden
om zondags om 10.00 u zich aan te sluiten bij een Oud-Katholieke kerkdienst-on-line.
Op de site van de landelijke kerk: www.okkn.nl is de link te vinden die de aansluiting
bemiddelt. Ook is daar op de zondagmorgen het tekstboekje in te zien of te
downloaden, al was het maar om de nummers van de gezangen op te zoeken.
Voor deelname aan de collecte kunt u uw bijdrage digitaal overmaken op het
rekeningnummer van de Statie: NL 77 RABO 0179 162 713
Statie Twente OKKN
met vermelding: collectegeld zondag (datum)
André Zandbelt
De dagen van ons leven
Op 4 juni hoopt Marieke Ridder haar verjaardag te vieren. We feliciteren haar van
harte en wensen haar een gezegend nieuw levensjaar.
rector Ward Cortvriendt.
Protocol ivm corona ( bijlage 1 )
Als bijlage bij deze Lebuinuskompas wordt ook het protocol van de landelijke kerk
toegestuurd. Ik wil u dringend vragen dit goed te lezen, zoals ook de gang van zaken
met betrekking tot het gebruiksplan van de kapel dat u hieronder in de
Lebuinuskompas vindt. En ook als bijlage bij de Lebuinuskompas.
rector Ward Cortvriendt
Gebruiksplan ( bijlage 2)
Om de kapel weer in gebruik te mogen nemen is bij het landelijke coronateam in
overeenstemming met het protocol een gebruiksplan ingediend waarvoor op 25 mei
goedkeuring is verkregen. Dat betekent dat we op 14 juni voor het eerst weer bijeen
kunnen komen. Wel met de nodige beperkingen en maatregelen! De kapel is
inmiddels volgens het protocol ingericht. Er kunnen, naast de voorganger, deurwacht,
organist en cantor, elf personen komen.
Maandag 8 juni zal er een uitnodiging uitgaan aan de (gast)leden van de statie met
de vraag wie er op 14 juni zou willen komen. Wie wil meldt zich aan met naam,
(email) adres en geboortedatum. Bij overtekening wordt geloot, rekening houdend
met (echt)paren. Donderdag voorafgaand aan de viering krijgt u bericht of u kunt
komen.
De deurwacht zal vragen naar algemene klachten in verband met corona. Maar beter

is het natuurlijk om wanneer u ziek bent, zich ziek voelt, hoest, benauwd bent of
andere klachten hebt gewoon thuis te blijven.
Dit klinkt allemaal ongelofelijk zakelijk en bijna onbarmhartig. Blijft er nog ruimte
voor vieren en voor vreugde? Zullen niet de afstand, de angstvalligheid en
voorzichtigheid overheersen en verhinderen om blij-uit te vieren. In het begin zal de
onwennigheid misschien groot zijn, maar tijdens de viering zal, hoop ik, ruimte
komen voor het andere, de Ander. We zullen het zien en beleven.
rector Ward Cortvriendt

Acht tips om liefdevol met het corona-protocol om te gaan
Door: Otto Grevink, protestants predikant
(met zijn toestemming bewerkt voor de Oud-Katholieke Kerk van Nederland)
In de kerken ligt nu het protocol klaar om geïmplementeerd te worden. En dat is
maatwerk. Daarom werken de kerkbesturen aan gebruiksplannen. Ieder gebouw is
anders, en veel belangrijker: iedere parochie of statie is anders. Daarom is het
belangrijk het protocol toe te passen met een sausje van liefde. Liefde geeft smaak
aan wat je doet. Ook als het om protocollen gaat. Hoe doe je dat?
1. Niet alles wat mag, hoeft
Het protocol geeft mogelijkheden aan om het kerkelijk leven weer voorzichtig op te
starten. Het mag. Maar het hoeft niet. Misschien ben je er nog niet aan toe. Of is de
parochie er niet aan toe. Of gaat het eigenlijk wel even goed zo: je hebt goede
contacten met parochianen en je kunt iets aanbieden waarin mensen kunnen vieren.
Mooi. Natuurlijk is het niet compleet. Maar dat wordt het voorlopig ook niet. Het duurt
nog wel even voor we weer 'voluit' kerk kunnen zijn.

2. Neem je tijd
Neem dus ook gerust je tijd. Ja, je mag gaan oefenen, maar het hoeft niet meteen
voor het 'echie'. Misschien wil je even met een aantal parochianen eens kijken hoe
dat zou gaan, en een korte gebedsdienst houden. Zonder internet erbij, zonder
formeel karakter. En kies je zelf je die mensen uit. Of je gaat je eerst bezinnen op
hoe de komende tijd eruit gaat zien. En dan gaat het niet eens om concrete
maatregelen, maar om de vraag hoe deze crisis nog wel even je kerk zal beïnvloeden

en in zekere zin je geloofsgemeenschap ook vormt. Wie komen erbij, wie raak je
kwijt? Hoe is je plek in de samenleving veranderd? Wat heb je ontdekt? En wat voor
invloed heeft dat op je gemeenschap?

3. Pas je tempo aan aan wie niet mee kan
Hoe voortvarend je ook kunt zijn met het opstarten van bijeenkomsten voor 30 en
straks 100 mensen maximaal, niet iedereen zal erbij kunnen zijn als je een
middelgrote gemeente hebt, of een klein gebouw. Maar ook: er zullen mensen zijn die
om persoonlijke redenen liever thuis blijven, omdat ze tot een risicogroep behoren.
Voor hen was de afgelopen tijd in zekere zin een verademing: iedereen zat thuis. Laat
ze niet achter. Je kunt weliswaar niet voorkomen dat je ze niet bij nieuwe initiatieven
kunt betrekken, maar neem dat niet voor lief. Neem hen niet voor lief. Een belletje of
kaartje is niet voldoende: bedenk een manier om hen er echt bij te betrekken. En
vooral: pas je tempo aan. Dat geeft hen ook de kans om eraan te wennen.

4. Wees lief voor je vrijwilligers
Dat er weer wat mag en kan, kan je het gevoel geven dat je weer moet. 'We moeten
weer de kerkdienst opstarten, anders gaat het mis.' Wees lief voor jezelf: wat is het
ergste dat er kan gebeuren? En was de kerk niet van Jezus? Ja, makkelijk gezegd,
maar wij moeten het doen. Ja, maar niet ten koste van alles. Er komt nogal veel bij
kijken om de kerk weer op te starten. En mensen zullen weer graag willen, of soms
met gezonde tegenzin of aarzeling. Wees lief voor ze. Ook dit moet geen sprint
worden, maar zal een marathon zijn. Vraag hoe het met ze gaat. En blijf dat doen. En
vraag hoe ze zich erbij voelen.

5. Wees lief voor je pastoors en kerkmeesters
Dat we nu weer mogen opstarten betekent niet dat er niets gedaan is in de afgelopen
tijd. Terwijl veel kerkelijke vrijwilligers helaas op hun handen moesten zitten, zijn er
vaak een aantal mensen heel druk geweest met online-vieringen, alternatieve
activiteiten, vaak voorgetrokken door pastoors en enkele kerkmeesters. Nu vlak voor
de laatste christelijke feestdagen voor de zomer en de zomervakantie het kerkelijk

leven weer wat kan worden opgestart, kunnen zij best moe zijn. Geef ze even vrij.
Pas je tempo ook aan hen aan. Dan kunnen zij er weer fris tegenaan.

6. Maak geen inhaalslag
De sportkalender van de zomer en het najaar puilt uit met elkaar overlappende
toernooien en wedstrijden. We hoeven dat voorbeeld niet te volgen. We hoeven niet
in te halen wat we gemist hebben. We kunnen gewoon weer opnieuw beginnen. En
misschien geplande activiteiten gewoon doorschuiven. We zullen nog wel vaker gaan
meemaken dat door nieuwe maatregelen bij een nieuwe piek activiteiten niet door
kunnen gaan. Als we continu de druk voelen om alles in te halen, dan is het steeds
gas geven en weer remmen. Dat is doodvermoeiend. Gun jezelf iets door te schuiven.
We hebben de tijd. We hebben de eeuwigheid.

7. Blijf glimlachen
Het klinkt allemaal zo streng, dat er een coördinator in de kerk in de gaten moet
houden dat iedereen zich aan de regels houdt en dat er niemand binnenkomt met
corona-gerelateerde klachten. Je zult je misschien erg verantwoordelijk daarvoor
voelen. Laat de spanning van je afglijden door één ding te doen: glimlach! Gun
iemand die binnenkomt je stralende glimlach, en vraag later eventueel met diezelfde
glimlach om toch afstand te houden. Het zal je zoveel krediet geven, en rust.

8. Vraag eens of je kunt helpen
Als we zelf geen verantwoordelijkheid ergens voor hebben, zijn we snel geneigd
iemand ergens verantwoordelijk voor te houden. Veel kosters raken gefrustreerd van
opmerkingen (vaak via via) dat iets niet schoon is of iets anders niet goed is
geregeld. Voor het opstarten van het kerkelijk leven zullen er nog meer vrijwilligers in
touw moeten zijn en verantwoordelijkheid dragen. Zie hen. En vraag eens of je ook
iets kan doen. Misschien mee helpen schoonmaken. Want echt: er komt heel veel bij
kijken. Ga niet langs de zijlijn toekijken hoe het geregeld is. De beste stuurlui staan
aan wal, weet je nog? Vraag eens of je iets kan doen. En hoe het met de vrijwilligers
en professionals gaat (kosters, pastoors, kerkmeesters, lectoren, cantors,
organisten). Je zult zien hoe dat gewaardeerd wordt!
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