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Inleidend woord
De laatste maand van het kerkelijk jaar staat in het teken van voleinding.
Dat is niet zo vanzelfsprekend. Uit de natuur verdwijnt het zichtbare
leven, maar het is niet weg, het komt weer terug. De samenleving is in al
of niet intelligente, gedeeltelijke of strenge lock down. Maar het leven zal
terug keren. Het kan even duren, maar er zal een kentering komen. In de
tussentijd moeten we het zien uit en vol te houden.
Ook al kunnen we uit de schepping de hoop putten dat het leven niet
verloren gaat, maar terug keert, dat is toch niet helemaal wat we met
voleinding bedoelen. De voleinding betreft niet de terugkerende
levenscyclus.
Het is rijk aan betekenis. Het laat zien dat het leven niet stopt. Niet in
een gat valt, op een niet-zijn uitloopt. Het einde van het leven is niet
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niets, maar is volheid. Een volheid waarin het leven zijn voltooiing vindt.
Tegelijk maakt het duidelijk dat dit einde van het leven niet de dood is,
maar zijn vervulling. Ook geeft het aan dat het leven niet omgeven is
door leegte en zinloosheid. Maar dat het juist in die voleinding zijn zin en
betekenis ontvangt. En dan niet op het moment dat het leven stopt, maar
juist wanneer we in het leven zijn. Dat ons leven in God zijn einde vindt
geeft in het leven de bedoeling van ons bestaan aan. Nu reeds zijn we
getekend door onze voleinding.
Het is ook het beeld van de sabbat. In het eerste scheppingsverhaal
lezen we dat op de zevende dag God rustte van al het werk dat hij
gedaan had. Met een niet geheel logisch verantwoorde omkering is het
ook de dag waarin het werk dat God gedaan heeft in hem tot rust komt.
De hele schepping is het werk van zijn handen. Wij zijn het werk van zijn
handen. In de voleinding, de grote sabbat, de uiteindelijke sabbat,
komen wij, de hele schepping tot rust in God. Om in hem te wonen en te
verblijven.
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:
in de kerkdienst van zondag 1 november 10.30 u Allerheiligen
zal ds. Frans Wiersma de voorganger zijn. Aanmelding verplicht
vóór vrijdag 30 oktober: f.a.vandijk@utwente.nl of aan baas.gerrit@hetnet.nl .

Kerkdienst zondag 8 november 10.30 u
Eucharistieviering Feest H. Lebuïnus en H. Willibrordus (A-jaar)
Voorganger :
Zang
:
Deurwacht :
Collectes
:

pastoor Ward Cortvriendt
cantores
Mieke Cortvriendt-Smudde
1e OKK-Ned + Statie 2e Unie van Utrecht
(digitaal overmaken heeft de voorkeur ) Zie bijlage
Aanmelding (verplicht) : tot vrijdag 18.00 u
via pastoor@twente.okkn.nl of app 06 83986760
Kerkdienst zondag 22 november 10.30 u
Eucharistieviering Zondag van de Voleinding (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 18.00 u ,
via pastoor@twente.okkn.nl of app 06 83986760
Gedenken
Traditiegetrouw gedenken we op de dag na Allerheiligen onze
overledenen. Aangezien er geen viering van ons is op de eerste
november valt de gezamenlijke gedachtenis uit. Toch willen we in de
geest met elkaar verbonden de mensen in herinnering roepen, alsof we
hen zouden kunnen vergeten!, van wie we afscheid namen. Misschien al
langer geleden of onlangs. Wanneer iemand ons zeer nabij is geweest in
dit leven is lang of kort niet zo van toepassing. Ook al is het in de tijd
langer geleden, dan nog staat het ons bij als de dag van gisteren. Er zijn
wonden die nooit geheel genezen. Daarom wens ik hier ieder van ons die
van een bemind iemand afscheid moest nemen van harte op deze
gedenkdag veel sterkte. Moge dat over deze dag heen ook gelden voor
de verjaardag, de sterfdag van je dierbare.
Ons leven is tragisch sterfelijk, maar ons geloof staat gericht op de
belofte van leven. Midden in het leven zijn wij in de dood, maar midden

in de dood zijn we ten leven. Zo geloven wij en zo willen we ook
zielsgraag geloven. Moge het u allen gegund zijn diep van binnen erop te
vertrouwen dat wij niet vallen in leegte, maar geborgen zijn in Gods
hand. Steken we een kaarsje aan om ons te eraan te herinneren dat licht
het diepste duister verdrijft. Mogen onze dierbaren geborgen zijn in dat
licht.
rector Ward Cortvriendt

Lebuinus : patroonsfeest Statie zondag 8 november
Op de tweede zondag van november vieren we de feestdag van onze
patroonheilige Lebuinus. We zullen dat niet in volle feestelijkheid kunnen
doen, maar toch willen we deze zondag wel enig reliëf geven. In tweede
instantie (oorspronkelijk was het Utrecht) zou het ook de dag geweest
zijn na de bisschopswijding van bisschop Bernd, maar die gaat door de
beperkingen niet door. Extra feestelijk zou het geweest zijn voor ons,
aangezien de wijding nu gepland was in Deventer in de Grote
Lebuinuskerk. Waarschijnlijk zou er zelfs gebruik gemaakt worden van
onze Lebuinusliturgie (de Lebuinusmis en/of hymne). Maar goed, er zijn
wel meer teleurstellingen in deze tijd en er gaan wel meer dingen niet
door. We willen toch het leven zo normaal mogelijk laten doorgaan. We
komen dus samen om onze patroon te vieren. De cantores zingen de
Lebuinusmis en we danken voor de gave van het geloof. Het geloof dat
ons in deze tijd op bijzondere wijze helpt. We hebben een dak boven ons
hoofd, we hebben te eten, we hebben elkaar en stellen ons vertrouwen in
God die ons nabij is. En dat is welbeschouwd heel wat.
We kunnen maar met een beperkte groep vieren en ik begrijp heel goed
dat een aantal van jullie niet kan en durft te komen, zeker in het kader
van de recente ontwikkelingen. Maar ook jullie horen er helemaal bij en
op de geestelijke verjaardag van Lebuinus willen we jullie daar een teken
van geven. Ik ga nu nog niet zeggen wat en houd het nog even als
verrassing.
rector Ward Cortvriendt

Opnieuw uitstel bisschopswijding
Als bijlage bij deze maandbrief treft u de brief aan, die het Metropolitaan
kapittel van Utrecht ons schrijft over het nieuwe uitstel van de wijding
van aartsbisschop-elect Bernd Wallet, dat voorzien was voor zaterdag 7
november in Deventer. Graag uw aandacht voor deze brief.
André Zandbelt
Collecte voor de Unie van Utrecht
Op zondag 8 november is de jaarlijkse landelijke collecte voor het
verband van de Unie van Oud-Katholieke Kerken en de werkzaamheden
van met name de bisschoppenconferentie van de betrefffende kerken. Er
is een speciaal folder gemaakt over de Unie van Utrecht, welke u in de
bijlage bij deze maandbrief zult aantreffen. Wie de fysieke collecte mist,
kan zijn/haar bijdrage digitaal overmaken aan de Statie onder vermelding
van Collecte Unie van Utrecht.
André Zandbelt

De dagen van ons leven
Volgens onze ledenadministratie hebben we deze maand vijf
verjaardagen. Op 1 november is onze oudste parochiaan Th. Bakker
jarig. Op 15 november Evert Heslinga, op 19 november John Cornwell en
op de 23e Annemieke Smalbroek-Bliek. Tenslotte op 25 november viert
Peter de Reus zijn verjaardag. We feliciteren hen van harte en wensen
hun een gezegend nieuw levensjaar.
rector Ward Cortvriendt

Live-gestreamde kerkdiensten OKKN in de maand …..
In de maand juli biedt de landelijke kerk live-gestreamde kerkdiensten
aan vanuit de H. Georgius aan het Zand Amersfoort op
zondag 1 november Allerheiligen 10.00 u
zondag 15 november
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
12 november : H. Lebuïnus
Het aandeel van de Angelsaksen onder de geloofspredikers in de tweede
helft van de achtste eeuw is opvallend groot. Tot hen behoorde Liafwin of
Lebuïnus die met Alubert in 754 - het sterfjaar van Bonifatius – uit
Engeland vertrok en zijn diensten aanbood aan de bestuurder van
Utrechtse bisdom, abt Gregorius. Deze zond hem naar de overzijde van
de Gelderse IJssel waar hij met behulp van enige plaatselijke christenen
het evangelie kon verkondigen aan de Saksen. Bisschop Gregorius gaf
hem Marcellinus mee, een Angelsaksische jongen die in Utrecht werd
opgeleid voor priester. Samen konden zij in Wilp een kerk bouwen, maar
ook over de rivier in Deventer kwam een kerkplek.
Lebuïnus was een moedig man en hij zag er niet tegen op om zich te
richten tot de hoogste autoriteit van de Saksen, de volksvergadering van
vrije mannen die jaarlijks aan de Wezer bijeen kwam. Ook wordt verteld
hoe hij preekte te Markelo waar een dergelijke bijeenkomst werd
gehouden. Het kostte hem bijna zijn leven, en de haat die hij toen
ontmoette maakte hem duidelijk, hoe groot de afkeer was van de

godsdienst die de bevolking werd gebracht vanuit het vijandelijke land
van de Franken. In 772 verwoestten gewelddadige mensen de kerk in
Deventer en de heiligdommen van christenen op andere plaatsen. Reden
voor Karel de Grote om in te grijpen en een veldtocht te beginnen tegen
de Saksische stammen in de jaren 772 en 773. Als gevolg van het succes
in de strijd kon Lebuïnus daarna tot zijn dood omstreeks 780 in Deventer
wonen, al bleef het een bedreigd bestaan. Hij is patroon van de OudKatholieke Statie Twente.
Uit: J.N. Van Ditmarsch,Vieren en gedenken
André Zandbelt
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