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Inleidend woord

Coronamoe?

September is naar de betekenis van het woord de zevende maand, afgeleid van
het Latijnse septem, het woord voor het getal zeven. De betekenis viel me weer op,
aangezien we al met al nu de zevende maand ingaan dat we leven met de gevolgen
van covid-19. Meer dan een half jaar waarin het normale leven, althans het leven
zoals we dat kennen en leefden voor die tijd, wordt gefrustreerd, verhinderd.
En om ons heen, in eigen land en ook elders, zien we een variëteit aan reacties bij
mensen: onzekerheid en angst, ontkenning, apathie, depressie, boosheid, acceptatie
en pogingen er het beste van te maken.
We kunnen hierin de reacties herkennen die horen bij een rouwproces in het
algemeen, zoals beschreven door Kübler-Ross. Gevoelens die naast en door elkaar
kunnen voorkomen. En niet per se in een bepaalde volgorde of bij iedereen. Meer als
een herkenbare beschrijving van emoties die zich bij (ernstig) verlies kunnen
voordoen.
De reacties die we om ons heen en in onszelf kunnen waarnemen zijn derhalve
normale reacties op levens verstorende gebeurtenissen. Dat zou misschien iets
kunnen wegnemen van de felheid waarmee op de verschillen in emotie wordt
gereageerd en misschien ook de herkenbaarheid van de eigen reacties kunnen
vergroten.
[Typ hier]

Is er ook een gelovige manier om hiermee om te gaan? Maakt geloof een verschil? Je
zou het op zijn minst toch verwachten. Ook daar zie ik verschillen in houding ten
opzichte van corona. Sommigen zien het als een straf, anderen leggen alles in Gods
hand en vertonen een zekere onverschilligheid. Anderen zien corona als een
natuurverschijnsel waar God buiten staat.
Hoe we het ook zien, God staat nooit buiten ons leven, wat er door welke oorzaak dan
ook in ons leven gebeurt. Als gelovige proberen we altijd God dicht bij ons leven te
houden en Hem op ons bestaan te betrekken. We leven met God in goede en kwade
dagen, in voor- en tegenspoed. En dat door de dood heen, omdat, zoals Paulus zegt,
“niets ons kan scheiden ooit van de liefde Gods die is in Christus Jezus”.
Die liefde is de basis waar ons bestaan op rust, ook nu. Ons geloof stoelt er ook op.
Een gelovige levenshouding houdt altijd rekening met God en met de naaste. Dit
bepaalt ook in deze tijd onze houding. Onze persoonlijke gevoelens worden daaraan
gerelateerd.
Voor mijzelf springen er in mijn omgaan met corona twee begrippen naar voren:
zorgvuldigheid en vertrouwen. Deze zijn natuurlijk niet de enige, maar ik beperk het
tot deze.
Ik mag erop vertrouwen dat God met me is en dat zijn belofte ook stand houdt in
tijden van bedreiging en beproeving. Dat vraagt een zekere overgave en het
prijsgeven van de illusie dat we alles zelf in de hand hebben. Het leert me om in die
overgave ( en in mijn onmachtige bezorgdheid voor wie me dierbaar zijn) ook liefde
en vreugde te vinden.
Diezelfde liefde vraagt ook om zorgvuldigheid jegens de naaste. Die
verantwoordelijkheid voor de naaste kan ik niet op God afwentelen. Ook al zou ik
boos en opstandig zijn (wat ik overigens niet ben), dan nog ben ik geroepen om
zorgvuldig met de naaste om te gaan. Geen risicofactor te zijn.
Geloof zegt mij niet zoveel over de oorzaak van deze periode, maar wel over de wijze
waarop ik ermee om kan gaan.
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:
zondag 6 september 10.30 u met ds. Louisa Vos als voorganger,
Jaap Vonk als organist en Gerrit Baas en Harrie Bos als cantores
Aanmelden voor 1 september:
f.a.vandijk@utwente.nl of baas.gerrit@hetnet.nl

Kerkdienst zondag 13 september 10.30 u
Eucharistieviering Zondag na Pinksteren 19 (A-jaar)
Voorganger : pastoor Ward Cortvriendt
Zang
: cantores
Deurwacht : Mieke Cortvriendt-Smudde
Collectes

: 1e OKK-Ned + Statie 2e Opleiding
(digitaal overmaken heeft de voorkeur )
Aanmelding (verplicht) : voor vrijdag 11 september
via pastoor@twente.okkn.nl of app 06 83986760
Kerkdienst zondag 27 september 10.30 u
Eucharistieviering Zondag na Pinksteren 21 (A-jaar)
Voorganger :
Zang
:
Deurwacht :
Collectes
:

pastoor Ward Cortvriendt
cantores
Mieke Cortvriendt-Smudde
1e OKK-Ned + Statie 2e Statie Twente
( digitaal overmaken heeft de voorkeur)
Aanmelden (verplicht) : tot vrijdag 25 september
via pastoor@twente.okkn.nl of app 06 83986760

Live-gestreamde kerkdiensten OKKN in de maand september
Op dit moment is nog niet bekend op welke zondagen de landelijke kerk in de maand
september live-gestreamde kerkdiensten zal aanbieden. Op de site van de landelijke
kerk: www.okkn.nl zult u hierover eerdaags nieuwe informatie kunnen aantreffen.
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
Bisschopswijding Mgr. Berndt Wallet op zaterdag 7 november
De aartsbisschop-elect van Utrecht, Mgr. Bernd Wallet zal op zaterdag 7
november 2020 de bisschopswijding ontvangen in de Grote of Lebuïnuskerk
te Deventer. De dag erna vindt zijn installatie plaats in de kathedrale
Ste. Gertrudis-kerk in Utrecht. Wallet werd op 15 februari jongstleden door
het Utrechtse Kapittel gekozen maar vanwege de ‘Coronacrisis’ moest zijn
wijding worden uitgesteld.

De 49-jarige Bernd Wallet werd door het Utrechtse Kapittel op 15 februari 2020 in de
eerste ronde verkozen tot nieuwe aartsbisschop van Utrecht, als opvolger van Mgr.
dr. Joris Vercammen. Direct na zijn verkiezing kreeg hij alle bestuurlijke
bevoegdheden die bij het bisschopsambt behoren maar volgde vanwege de COVID-19
pandemie uitstel van zijn officiële wijding en installatie. De wijding vindt nu plaats op
7 november, de feestdag van de heilige Willibrord, die dertien eeuwen geleden de
eerste geloofsverkondiger van Nederland was en de eerste aartsbisschop in Utrecht.
De viering zal ook thuis te volgen zijn via een live-stream, waarover nog nader wordt
bericht.
André Zandbelt
Robinia neergehaald
Tot mijn grote vreugde is op maandag 10 augustus de robinia voor ons huis gerooid.
Deze ondermijnde met zijn wortels de gevelmuur en stond te dicht op de kapel. De
gevel van de kapel openbaart zich nu in zijn volle breedte aan den volke. Het lijkt wel
alsof de kapel ineens zichtbaar is geworden. Ik dank hier nogmaals Toon, Harald en
Nico voor hun hulp op deze snikhete dag. Zonder hen zou het de professionele
boommeneer, Pieter Hoogstad, in één dag niet gelukt zijn. Elders in dit nummer
vinden jullie een bijdrage over dit gebeuren van de hand van Toon.
Voor de herinrichting van de voorzijde komen de beide Fritsen met een plan dat
vermoedelijk in het najaar uitgevoerd zal worden.
rector Ward Cortvriendt
Einde van een boom
Het was best even wennen maandag 10 augustus. Ondanks alle droefenis (een boom
van het leven beroven is niet niks) baadt de Lebuïnuskapel nu in het volle licht. De
kapel trad uit haar schaduw. Men vroeg mij om even mee te helpen op maandag 10
augustus met het sjouwen van wat hout. Nou, dat wilde ik wel. ’s Morgens rond
10:00 uur reed ik langs de kapel. Ward was “in het zweet des aanschijns” al bezig de
berberis-heg te hervormen. Met recht een voorganger.
Ergens dacht men ‘het is niet goed dat de mens alleen is’ en terstond arriveerden
Harald, Alp en Nico. Ik arriveerde als laatste. Het was een illuster gezelschap: een
priester, een dominee+, organist en ik. Er was overal voor gezorgd: broodjes van
Mieke, sapjes, drankjes, water (heel veel water), koffie, thee en natuurlijk de
bewuste boom. Al het luie zweet moest en zou er uit. Het werd genesiaans zwoegen.
Er werd flink huisgehouden in het struweel binnen (patio) en buiten de kapel.
Duizendknoop, paardenstaart, uitwassen van struiken en andere plantaardige
ongerechtigheden werden fluks verwijderd. Want er moest ‘licht zijn’.
Rond 11:00 uur arriveerde Pieter, een atletische bomenfluisteraar uit Baarn met een
set kettingzagen, wat tassen met klimtouw, steekschep, beugelzaag en wat rollend en
hakselend materieel.Het bleek een netelige kwestie, deze pseudo-acacia met doornen
waaraan je je flink kon verwonden. Met bijna alpine-uitrusting klom Pieter omhoog en
ontwikkelde hoog bovenin zijn plan van aanpak. Een staaltje van agile ondernemen.
Eerst onderste takken, voorzichtig, zonder schade aan het gebouw te veroorzaken.

De takken zakten één voor één op commando naar beneden. De kruinen waren de
hoofdattractie. Die werden met onze hulp naar de grond getrokken met donderend
geweld. Uiteindelijk stortte de boom in flinke moten dreunend ter aarde. Hier werd de
Schrift vervuld: ‘naar welke kant een boom ook valt, naar het noorden of het zuiden,
hij blijft liggen waar hij valt’. (Prediker 11,3). De tegels rond de stronk werden
verwijderd, daarna werd de stronk met een hoop tumult weg gefreesd. Met handen
en voeten zijn takken door een hakselaar geduwd, zijn doorns uit armen en benen
gevist, krassen en gaten in ledematen afgeplakt, al het bruikbaar hout op een stapel
gelegd. De afvoer ging vakkundig en rap. Om 19:30 uur was ik thuis. De dag erna
werden alle levenloze kruiderijen, klein snoeihout en resterende houtblokken
afgevoerd. 5 mannen werkten alsof hun toekomst er van af hing. Het resultaat mag
er zijn. Het was de inspanning meer dan waard.
Toon ’t Hoen
Dagen van ons leven
Op 16 september hoopt Laurens de Reus zijn verjaardag te vieren. We feliciteren hem
van harte en wensen hem een gezegend nieuw levensjaar.
rector Ward Cortvriendt
Stille , stille hoop…
Paulien van Bohemen is geestelijk verzorger in een
verpleeghuis. Ze tekent scènes op uit het dagelijks leven
aldaar. “Denkt u dat ik ooit nog gelukkig zal zijn?”
“Mijn man was gewend zijn zin te krijgen. Daarom is hij hier bij mij gestorven,
precies zoals hij wilde.” Ze staat voor het raam van haar appartement met haar
armen over elkaar. “Het is nu drie maanden geleden en ik mis hem nog steeds.
Mag ik dat zeggen? Elke ochtend als ik wakker word, realiseer ik me weer dat
hij er niet meer is. Dan voel ik telkens een steek in mijn hart. Het lijkt wel
of alles om me heen zijn kleur heeft verloren. Zelfs de zonnebloemen op het
schilderij boven ons bed lijken minder geel dan voorheen.”
Ze pakt een mannenbril van de vensterbank. “Dit is zijn bril. Ik draag hem wel
eens om te zien hoe hij de wereld zag.” Ze zet hem op en kijkt de huiskamer rond.
Knippert met haar ogen en zet hem weer af. “Ik word er elke keer duizelig van en
toch blijf ik het doen. Mijn man was gek op brillen. Hij heeft er veel gehad in zijn
leven. Een bril stond hem altijd heel goed. Daar werd ie nog knapper van.”
Blozend kijkt ze uit het raam. De paarse petunia’s in de plantenbak aan de balustrade
wiegen zachtjes in de wind. Na een minuutje draait ze zich weer om.
“Niemand van mijn medebewoners vraagt hoe het met me gaat. Zou dat komen,
omdat ze niet bij de uitvaart mochten zijn? Ik mocht maar een paar mensen
uitnodigen, vanwege dat virus. Niemand van hier kon erbij zijn. Tja, dan hebben ze
niks om over na te praten. Trouwens, ik weet me toch geen houding te geven als ze

op bezoek zouden zijn. Als ik lach, zullen ze zeggen: ‘Kijk, ze is er al overheen.’
Als ik huil, zullen ze denken: ‘Is ze er nu nog niet overheen?’”

Ze draait zich weer naar het raam. Een houtduif maakt een onzachte landing, midden
tussen de petunia’s. Hij fladdert hevig om zijn evenwicht te hervinden. Een lichtgrijs
veertje schiet los en dwarrelt tegen het raam.
“Denkt u dat ik ooit nog gelukkig zal zijn? Dat er een keer een moment komt, dat ik
even niet aan hem hoef te denken? Al was het maar voor één minuut?”
Ze glijdt met haar wijsvinger over het zwarte montuur.
“Ik hoop het. Maar dat is nu vooral een hele, hele stille hoop.”
Paulien van Bohemen, geestelijk verzorger
Overgenomen uit : Uit het verpleeghuis 17 augustus

André Zandbelt
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