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Inleidend woord

Advent

Gebruikelijkerwijze tekent de maand december zich voor de meesten van
ons als een tijd van gezelligheid en warmte. Sinterklaas en Kerst als
feesten waarop de leden van gezin en familie bijeen komen en zich in
elkaars gezelschap koesteren. We vergeten niet dat juist daardoor er ook
veel alleenheid is. We vergeten ook niet bij het kopen van geschenken en
luxe voedselwaren en bij de voorbereiding van culinaire uitdagingen dat
er ook nog mensen zijn die daar helemaal niet aan toe kunnen komen.
Onze samenleving is gebroken, dat beseffen we maar al te goed.
Maar we verlangen allemaal naar het gezelschap van onze kinderen en
kleinkinderen, van onze naasten in familie- en vriendenkring. Deze
behoefte aan warmte en gezelligheid zie ik weerspiegeld in de lichtjes en
versieringen die ik nu al in en aan huizen zie, wanneer ik er langs rijd.
Het “samen-aspect” van de maand zal zeker onder grote druk staan.
Reden te meer om op andere wijze de band met elkaar vast te houden en
ook voelbaar te maken.
[Typ hier]

Onder deze menselijke behoefte speelt zich voor ons nog iets anders af.
Onder de frustrerende spanning tussen behoefte aan gezelligheid en
afzien van (groter) gezelschap is er ook een vertrouwvol verwachten.
Natuurlijk van normalisering van het leven. Maar ook van iets groters dat
ons eigen leven opneemt in de zekerheid van een goede toekomst. Een
visioen van heelheid, vrede en licht waarin mensen werkelijk met elkaar
verbonden zijn en voor elkaar instaan.
Daarom mogen (en moeten) we ons, temidden van wat ons leven
verstoort, de vraag blijven stellen: wat betekent de komst van Jezus
Christus voor mij. Dat is geen egocentrische vraag. Door het antwoord
dat ik erop geef verandert de wereld. De viering van de geboorte van
Jezus laat ons beseffen hoezeer God met ons verbonden is. Door die
verbondenheid worden wij meer mens. En naarmate wij meer mens
worden, wordt onze wereld humaner. Ondanks alle beperkingen.
Ik wens jullie van harte een goede advent en een zalig Kerstfeest.
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 6 december, Tweede
Adventszondag, is ds. Frans Wiersma de voorganger.

Kerkdienst zondag 13 december 10.30 u
Eucharistieviering Derde Adventszondag (B-jaar)
Voorganger : pastoor Ward Cortvriendt
Zang
: cantores
Deurwacht : Mieke Cortvriendt-Smudde
Collectes
: 1e OKK-Ned + Statie 2e Diaconaal Werk OKKN
Aanmelding (verplicht) : tot vrijdag 11 december 18.00 u
via pastoor@twente.okkn.nl of app 06 83986760

Op deze zondag is er een inzameling van duurzame levensmiddelen voor
de Voedselbank Midden Twente

Kerkdienst vrijdag 25 december 10.30 u
Eucharistieviering Hoogfeest van Kerstmis (B-jaar)
Voorganger : pastoor Ward Cortvriendt
Zang
: cantores
Deurwacht : Mieke Cortvriendt-Smudde
Collectes
: 1e OKK-Ned + Statie 2e Statie Twente
Aanmelden (verplicht) : tot woensdag 23 december 18.00 u ,
via pastoor@twente.okkn.nl of app 06 83986760

Kerkdienst donderdagavond 31 december 19.00 u
Oudjaarsvesperdienst Lof van het oude jaar (B-jaar)
Voorganger : pastoor Ward Cortvriendt
Zang
: cantores
Deurwacht : Mieke Cortvriendt-Smudde
Collecte
: diaconaal project ‘Kinderen in Syrië’
Tevens uitdelen van de Driekoningen Huiszegen 2021

Adventskalender Oud-Katholieke Kerk Nederland
Beginnend op zaterdag 28 november aan de vooravond van de advent
verschijnt via de site van de OKKN een adventskalender onder de titel
‘Hoop wordt geboren’. Op de beginpagina van de kerk staat een link
waarop je kunt klikken om naar de kalender te gaan. Elke dag van de
advent is er een “luikje” met een kort filmpje (twee minuten). Deze
worden verzorgd door leden van de kerk (geestelijkheid en leken). Een
korte dagelijkse bezinning en bemoediging op weg naar het feest van de
geboorte van Jezus, licht voor de wereld en vervulling van onze hoop.
rector Ward Cortvriendt
De dagen van ons leven
Op 9 december viert Hanneke Bruins haar verjaardag. Noëlle de Reus is
jarig op 11 december. En op 22 december is Frits Driesen jarig. We
feliciteren hen van harte en wensen hun een mooi nieuw levensjaar toe.
Op 25 december is het jaargetijde voor pastoor Jan de Haan, voormalig
rector van de statie. We gedenken hem in dankbaarheid en zijn met onze

gedachten bij Gerard, zijn echtgenoot.
rector Ward Cortvriendt
Driekoningen huiszegen : de CMB-stickers 2021
Ook dit jaar zullen vanaf de Oudjaarsvesperdienst op 31 december de
CMB-stickers met de zogeheten Driekoningen-huiszegen beschikbaar zijn
voor het nieuwe jaar 2021. We zullen er de ingang van onze kapel mee
tekenen en uzelf kunt de CMB-sticker weer een plekje geven in uw
huiskamer. Ze worden u aangereikt na de kerkdienst, en u kunt daarbij
een gift achterlaten in de Glazen Pot voor het diaconaal project “Kinderen
in Syrië”. Zo houden we in een eigentijds jasje een oude traditie in stand.
Langetijd werden - als de bewoners van een huis de rondtrekkende
kinderen voorzagen van bedelgeld - die huizen getekend met de in krijt
geschreven letters C (Caspar), M (Melchior) en B (Balthasar). Bewoners
probeerden de letters het hele jaar door op hun deurpost te bewaren en
gaven er gaandeweg het jaar ook nog een andere invulling aan:
Christus Mansionem Benedicat (Christus zegene dit huis).
Nu ondersteunen we met de giften en gaven van de huiszegenstickers de
kinderen van medechristenen in het onder oorlog en armoe gebukte
Syrië. Ook de collecte na afloop van de kerkdienst is voor ons diaconaal
project “Kinderen in Syrië”.
André Zandbelt
Diaconaal project Statie : de kinderen van Syrië
Vanuit de Statie Twente ondersteunen we al ruim zeven jaar het
Unicef–project KINDEREN IN SYRIE. We besloten daartoe op de
gemeentevergadering van najaar 2014. We doen dat als gemeenschap,
maar u kunt ook individueel uw steun geven. Dat kan op twee manieren:
o
in het kerkcentrum vindt u bij de ingang van de kapel
de Glazen Pot met opschrift waarin u contant uw bijdrage/gift
kunt achterlaten.
o
u kunt thuis bij gelegenheid een bijdrage overmaken op:
NL77 RABO 179 162 713 van OKK- Statie Twente onder
vermelding “Kinderen in Syrië”.
André Zandbelt

Inzameling levensmiddelen voor Voedselbank Midden Twente
Op zondag 13 december houden we zoals elk jaar in de Advent een
inzameling voor levensmiddelen voor de Voedselbank Midden Twente.
Traditioneel zamelden we ook kleding in voor de kledingbank van de
Woongemeenschap De Wonne, maar door voorschriften inzake corona
moet dit jaar worden afgezien van de kledinginzameling.
Als u in de week vóór 13 december boodschappen doet in de supermarkt,
sla dan ook wat houdbare levensmiddelen in voor het goede doel van de
voedselbank. Er is door de corona-omstandigheden sprake van een
grotere toeloop bij alle voedselbanken in ons land.
U wordt verzocht bij uw kerkgang op zondag 13 december de doos met
levensmiddelen in de entrée van de kapel af te geven.
André Zandbelt

ONLINE VIEREN VANUIT HAARLEM EN UTRECHT
27 november 2020
In de afgelopen periode is hard gewerkt aan het gereed maken van de
inrichting die benodigd is voor het uitzenden van (eucharistie)vieringen
vanuit de kathedrale kerken in Haarlem en Utrecht. En met succes!
Vanaf 6 december zijn de vieringen vanuit beide kathedrale kerken te
volgen, maar Haarlem bijt komende zondag 29 november, de eerste
zondag van de Advent, al het spits af. De vieringen worden uitgezonden
via de YouTube kanalen van de parochies Haarlem en Utrecht.
De vieringen vanuit de kathedrale kerk van de H.H. Anna en Maria te
Haarlem worden uitgezonden op het kanaal Oud-Katholiek Haarlem.
De vieringen vanuit de kathedrale kerk van Sinte Gertrudis te
Utrecht worden uitgezonden op het kanaal van Oud-Katholiek Utrecht.
De gegevens hiervan volgen later.
Door u op een of beide kanalen te abonneren (klikken op de knop
abonneren naast de naam van het kanaal op YouTube) kunt u de
livestreams eenvoudig terugvinden. U kunt YouTube bekijken op uw
laptop, desktop, tablet of telefoon maar ook op uw digitale televisie.
Wanneer u in het kanaal op het belletje klikt (naast de knop abonneren)

stelt u herinneringen in. U zult hierdoor een signaal (herinnering) krijgen
wanneer er een nieuwe viering wordt uitgezonden.
Alle overige informatie over de livestreams – o.a. de liturgiewijzers – is te
vinden onder de knop ONLINE VIEREN op deze website.
Als u thuis de kerkdienst volgt en wilt deelnemen 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
Dankbetuigingen
De viering van 8 november jl. stond in het teken van de H. Lebuïnus,
patroonheilige van de kapel. Zijn feest- en naamdag valt immers op
12 november. De aanwezigen in de viering ontvingen van onze rector en
voorganger, Ward Cortvriendt, een kaars met afbeelding van de
H.Lebuïnus, om mee naar huis te nemen. Bij (gast)leden die op dit
moment niet of moeilijk naar de vieringen kunnen komen, is de kaars
met nog een kleine attentie thuis gebracht en overhandigd (‘coronaproof’). De ontvangers reageerden blij verrast met deze blijken van
betrokkenheid.
Zij vroegen om hun dank over te brengen en om allen hun hartelijke
groeten te doen! Verschillende van hen stuurden nadien ook nog een
schriftelijke reactie om nog eens te bedanken en om vooral nogmaals
allen de hartelijke groeten te doen. Bij deze!
Alp Buitelaar, secretariaat
Werkbezoek Aartsbisschop-elect
Op zondag 14 maart 2021 zal de aartsbisschop-elect Mgr. Bernd Wallet
een werkbezoek brengen aan onze statie van de H.Lebuïnus Twente en
Ommelanden. Graag wil hij nader kennismaken met statiebestuur en
gemeenteleden. Tevens zal het werkbezoek het karakter hebben van een
reguliere visitatie.
Het programma zal er als volgt uitzien:

- Om 10.30 uur de viering, waarin de aartsbisschop-elect zal
voorgaan, geassisteerd door rector Ward Cortvriendt;
- Na de viering drinken we koffie en eten een broodje, terwijl intussen
de aartsbisschop-elect spreekt met het statiebestuur;
- Direct aansluitend, om ongeveer 12.45 uur, vindt de bijeenkomst
plaats van de aartsbisschop met de gemeentevergadering.
Uiteraard staat het programma onder het voorbehoud van de
(on)mogelijkheden als gevolg van het verloop van de corona-pandemie.
Wij zien uit naar de ontmoeting met Mgr. Bernd Wallet.
Namens het statiebestuur,
Alp Buitelaar,secretariaat
Vieringen in december 2020
Doordat voor ons de advent wat ongelukkig valt hebben we 13 december
de eerste viering in de statie. De 29e november is een vijfde zondag en
dan is er geen viering. De ELG viert natuurlijk op 6 december de tweede
zondag van de advent. Op 25 december vieren vanzelfsprekend het
hoogfeest van de geboorte van onze Heer en Heiland Jezus Christus, op
de gebruikelijke tijd. 27 december is er geen viering. Op 31 december om
19 uur danken we voor het afgelopen jaar in de vespers van Oudjaar.
Daarna zien we elkaar weer in het nieuwe jaar, dat hopelijk in de loop
van het jaar een normalisering van het sociale leven zal geven.
rector Ward Cortvriendt
Tien jaar in Hengelo
Deze week is het tien jaar geleden dat we uit de PKN- kapel “God is
liefde” in Lonneker vertrokken om in te trekken in een eigen onderkomen
aan de Dorpsmatenstraat 40 in Hengelo. De synagoge(sjoel) die er al een
paar jaar verlaten bij stond, werd tot Cultureel Centrum Dorpsmaten en
tot de H. Lebuïnuskapel van onze statie. Met eerst nog voorlopig
kerkmeubilair konden we in de Advent 2010 op zaterdag 11 december
onze eerste kerkdienst daar houden. En wat zijn we er rijk mee, nu al
weer tien jaar. Met dank aan de landelijke kerk die dit mogelijk hielp
maken. Ook tien jaar: deze maandbrief Lebuïnus Kompas.
André Zandbelt
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