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Inleidend woord

A tempo?

De afgelopen periode overdenkend, herinnerde ik me een gedicht van
Vasalis dat Tijd heet. Het is een bijna hallucinante ervaring van een
verandering in de beleving van de tijd en de werkelijkheid. Waarbij
sommige dingen langzamer gaan en andere juist als sneller ervaren
worden. We zullen dat ook beleefd hebben in de tijd dat we gedwongen
anders gingen leven.
Hieronder citeer ik een deel van het gedicht. Je kunt het geheel vinden in
Parken en woestijnen (1940) en in Verzamelde gedichten, van Oorschot,
Amsterdam, 2006.
“Ik droomde dat ik langzaam leefde…
langzamer dan de oudste steen.
Het was verschrikkelijk: om mij heen
schoot alles op, schokte of beefde,
wat stil lijkt. ‘k zag de drang waarmee
de bomen zich uit de aarde wrongen
terwijl ze hees en hortend zongen;
[Typ hier]

terwijl de jaargetijden vlogen
verkleurende als regenbogen…
……………………………………………….
Hoe kon ik dat niet eerder weten,
niet beter zien in vroeger tijd?
Hoe moet ik het weer ooit vergeten?
Hoe hebben wij de ruimte beleefd die er ontstond? Hebben we alles
kunnen doen wat we voornamen te doen in de vrijgekomen tijd. Werden
we bepaald door voorzichtigheid, angst en gemis van contacten. Ging de
tijd langzamer of juist sneller?
Zeker zal ieder een verandering in leeftempo hebben ervaren. Beviel dit,
of willen we zo snel mogelijk weer terug naar het tempo van voor de
crisis. Hebben we iets kunnen leren om niet meer te vergeten? Thuis zijn,
alleen of met partner. Mensen op afstand. Het gemis van de knuffel van
kinderen en kleinkinderen, van vrienden en vriendinnen.
Zelf heb ik een ander gevoel van urgentie ervaren en een herijking van
prioriteiten. Waardevol om mee te nemen in een ander normaal. We zijn
teruggeworpen op onszelf en hebben de gelegenheid gekregen te kijken
naar wat dichtbij is, in onze directe omgeving en om het belang daarvan
te wegen en te ervaren, minder overspoeld door externe verplichtingen
en reistijden. Ook om te kijken naar wat zeer dichtbij is, in ons en naar
wat daar leeft en omgaat. Om ook daarvan het belang te wegen en
ervaren.
Een rondgang op de anderhalve vierkante meter, om het zo maar eens te
zeggen. Het leven dat je soms in de drukte van de dag zomaar over het
hoofd ziet.
Een interessante tijd, met verrassend en waardevol nieuws. Aan ons de
keuze om, wanneer de overheid de teugel viert, zo snel mogelijk weer vol
gas het leven in te gaan zoals voorheen (a tempo), of de
verworvenheden van de afgelopen tijd te integreren in een zorgvuldiger
en omzichtiger leven.
rector Ward Cortvriendt

KERKDIENSTEN LEBUÏNUSKAPEL
Dorpsmatenstraat 40 Hengelo
Elke 1e zondag van de maand houdt de Evangelisch-Lutherse
Gemeente kerkdienst met H. Avondmaal in de Lebuïnuskapel:
de kerkdienst van zondag 5 juli komt echter te vervallen
vanwege de omstandigheden…
Kerkdienst zondag 12 juli 10.30 u
Eucharistieviering Zondag 10 na Pinksteren (A-jaar)
Voorganger :
Cantor
:
Deurwacht :
Collectes
:

pastoor Ward Cortvriendt
Toon ’t Hoen
Mieke Cortvriendt-Smudde
1e OKK-Ned + Statie 2e Publiciteitsmiddelen
(digitaal overmaken heeft de voorkeur )
Aanmelding (verplicht) : tot woensdag 8 juli 18.00 u
via pastoor@twente.okkn.nl of app 06 83986760
Kerkdienst zondag 26 juli 10.30 u
Eucharistieviering Zondag 12 na Pinksteren (A-jaar)
Voorganger :
Cantor
:
Deurwacht :
Collectes
:

pastoor Ward Cortvriendt
Alp Buitelaar
Mieke Cortvriendt-Smudde
1e OKK-Ned + Statie 2e Statie Twente
( digitaal overmaken heeft de voorkeur)
Aanmelden (verplicht) : tot woensdag 22 juli 18.00 u ,
via pastoor@twente.okkn.nl of app 06 83986760
Live-gestreamde kerkdiensten OKKN in de maand juli
In de maand juli biedt de landelijke kerk live-gestreamde kerkdiensten
aan vanuit de H. Georgius aan het Zand Amersfoort op
zondag 12 juli 10.00 u
zondag 26 juli 10.00 u

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

Vieren in beperking
Na de versoepeling van de regels met betrekking tot het fysiek samen
vieren hebben we de kapel opnieuw ingericht op de anderhalvemeterregeling. Hierdoor kunnen we met maximaal 15 personen samen
vieren. Zonder samenzang voorlopig. Op 14 en 28 juni hebben we de
eerste vieringen gehad onder het nieuwe beleid. Jullie hebben allen de
bepalingen gelezen als mede de uitnodiging ontvangen voor aanmelding.
Het blijkt toch dat de bezorgdheid van de veelal oudere mensen in onze
statie over hun gezondheid, terecht, groot is. Deze bezorgdheid is er
natuurlijk ook goed ingepeperd, als ik het zo zeggen mag. En dat is ook
terecht.
Maar het blijkt nu dat het moeilijk voor ons is om na de striktheid van de
regels om thuis te blijven en afstand te houden de teugels wat te laten
vieren. Veel mensen zijn nog onzeker en kiezen voor veiligheid. Dat is
goed te begrijpen en natuurlijk ook te respecteren.
Daardoor waren er in de eerste viering 11 mensen en bij de tweede acht.
We hadden mooie en ingetogen vieringen. We vonden het fijn om,
ondanks de beperking van niet samen te kunnen zingen, en een zekere
onwennigheid bij het communiceren, toch bij elkaar te zijn, elkaar te
ontmoeten en eucharistie te vieren. Het was goed.
Verder moeten we de ontwikkelingen afwachten en ieder maakt daarbij
de eigen overweging van wat men aankan en veilig vindt. We moeten
goed op onszelf en elkaar blijven passen.

Niettemin hebben we weer een begin naar een zekere normaliteit kunnen
maken en dat stemt tot vreugde.
rector Ward Cortvriendt

Koffiedrinken
Elkaar ontmoeten na de dienst wordt door de meeste kerkgangers erg
gemist. Van verschillende kanten is ons dan ook gevraagd of er weer
gezamenlijk koffiegedronken kan worden na de zondagsvieringen. Omdat
veel van onze parochianen tot de kwetsbare groep behoren, hebben wij
steeds een grote voorzichtigheid in acht genomen, en wilden wij eerst de
gevolgen van de openstelling van de horeca afwachten. Gelukkig kunnen
we constateren dat deze openstelling vooralsnog niet tot verdere
verspreiding van het COVID-19 virus heeft geleid. Daarom lijkt het ons
nu voldoende veilig om onder bepaalde voorwaarden na de vieringen
weer samen koffie, thee en fris te drinken. Die voorwaarden, die helpen
een tweede uitbraak van het virus te voorkomen, zijn:





in principe vindt het koffiedrinken buiten plaats;
er wordt geen koffie gedronken in dezelfde ruimte als die waar de
kerkdienst gehouden is;
het koffiedrinken wordt verzorgd door mensen die niet tot
risicogroepen behoren;
de RIVM voorschriften, inclusief die van 1,5 meter afstand houden,
worden in acht genomen.

We hopen dat, waar dit mogelijk is, het veilige kopje koffie na de dienst
tot goede momenten van ontmoeting leidt.
Namens Crisisteam OKKN Miranda Roobol

Steeds meer kerken kiezen voor groen
Hervormde gemeente Hierden als 300e groene kerk
De beweging van groene kerken van Kerk in Actie, Tear en
Maatschappij van Welstand verwelkomt deze maand haar
300ste deelnemer: de Hervormde Gemeente Hierden. Vooral
de laatste jaren groeide het netwerk hard, met gemiddeld één
nieuwe aanmelding per week. ‘Milieu en klimaat is voor steeds
meer kerken een belangrijk onderwerp’, zegt Matty van
Leijenhorst, coördinator van GroeneKerken.
GroeneKerken is opgericht om kerken te stimuleren hun
verantwoordelijkheid te nemen in de zorg voor de schepping. Geloof
en verduurzaming hebben alles met elkaar te maken, volgens de
beweging. Van Leijenhorst: ‘Voorzichtig aan beseffen kerken dat zorg
voor de schepping een verantwoordelijkheid is van iedereen. Het is
fijn dat een kerk zich aan kan sluiten bij een netwerk om advies te

krijgen. Zo kunnen kerken elkaar inspireren, aanmoedigen en leren
van ervaringen van anderen.’
Sneeuwbal
De Hervormde Gemeente Hierden met twee wijkgemeentes en 1300
leden is het nieuwste lid van de beweging. Kerkrentmeester Marnix
van der Velden: ‘Moeten we niet meer met duurzaamheid doen,
vroegen steeds meer Hierdense gemeenteleden zich af. We hebben
toch de opdracht om de schepping van God zo goed mogelijk te
bewaren voor de toekomstige generaties? Dan is het gek als je daar
als kerk niet zoveel mee doet. Je kunt als kerk zelf iets doen,
bijvoorbeeld biologische en fair trade koffie schenken, maar de
impact is veel groter als alle 1300 huishoudens duurzamer gaan
leven. En als die mensen het in hun omgeving weer doorvertellen is
het sneeuwbaleffect nog groter.’
Verbreden en verdiepen
Elke kerk of geloofsgemeenschap die zich aansluit, belooft elk jaar
minstens één groene stap voorwaarts te doen. Van Leijenhorst: ‘We
weten nu al dat als kerken ervoor kiezen om groene kerk te worden,
het op veel gebieden in en om de kerk een positieve invloed heeft. En
dat effect willen we graag laten zien en versterken. Het gaat niet
alleen om méér kerken in het netwerk, maar we willen ook die kerken
die al meedoen laten nadenken hoe ze hun groene acties kunnen
verdiepen. Zodat het meer is dan alleen zonnepanelen op het dak.
Overgenomenvanaf de site van de Groene Kerken

André Zandbelt
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