maart 2021

Inleidend woord

Op weg naar Pasen

Op Aswoensdag hebben we met een aantal mensen in Zoom de
veertigdagenperiode geopend. We hebben gebeden en ervaringen
uitgewisseld. Ondanks, of misschien wel dankzij, het
internetmedium vond ik het eigenlijk een heel intiem gebeuren.
Niet alleen doordat ieder vanuit zijn/haar eigen omgeving
deelneemt en je via het scherm daaraan ook deel hebt. Maar ook
door de oprechte uitwisseling van ervaring en beleving. Dat gebeurt
in de “normale” liturgie niet zo vaak. Daar nemen we samen deel
aan een min of meer objectief gebeuren van woord, gebed, gezang
en ritueel. Wij samen en ieder voor zich. Ook al zijn we daarin
samen lichaam van Christus, er is toch minder directe
communicatie tussen de leden. Dat is een mooie ontdekking en
daar laat ik het ook bij. Ik ga dit niet kwalificeren. Het verandert
ook niets aan het intense verlangen van velen om weer samen
fysiek te vieren dat wij dit lichaam van Christus zijn en daarin
telkens weer in de viering van de eucharistie worden bevestigd.
Als de mensen die we zijn, zijn we op weg naar Pasen. Daar bedoel
ik niet alleen 4 april mee. Want misschien kunnen we dat niet eens
samen vieren. We hopen eens te mogen delen in het leven dat ons
beloofd is en te wonen in de gouden stad van vrede, het nieuw
Jeruzalem. Dat is voor ieder van ons een persoonlijke weg, maar de
weg gaan we allemaal, met vallen en opstaan, moed scheppen en
verder gaan. We kunnen ons optrekken aan elkaar, we kunnen
elkaar bemoedigen, en dat moeten we ook zeker doen, maar we

moeten allen onze onvervreemdbare weg gaan. Dat lijkt eenzaam,
maar dat hoeft niet zo te zijn. Onze weg is weliswaar uniek, maar
niet enig in zijn soort. We gaan die weg samen en samen met God.
De weg van iedere mens. Ik sluit af met het gebed dat ik heb
gebeden op Aswoensdag:
Barmhartige God,
U bent nabij aan uw volk
en uw Aanwezigheid trekt mee door de woestijn,
door droog dor land,
op weg naar nieuw beloofd leven
op geleide van uw woord, uw levensgave.
Wees met ons in deze onze dagen van ons leven
waarin we hunkeren naar nabijheid
en een hersteld bestaan.
Laat deze periode van beperking en voorzichtigheid
tot bezinning zijn en ons doen verlangen
naar de nieuwe mens,
de nieuwe wereld, het nieuw Jeruzalem.
Door Christus onze Heer. Amen
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 7 maart komt echter te vervallen
vanwege de omstandigheden…
Kerkdienst zondag 14 maart : komt te vervallen
Kerkdienst zondag 28 maart 10.30 u
Eucharistieviering Palmzondag: begin Goede Week (B-jaar)
Voorganger :
Zang
:
Deurwacht :
Collectes
:

pastoor Ward Cortvriendt
cantores
Mieke Cortvriendt-Smudde
1e OKK-Ned + Statie 2e Statie Twente
(digitaal overmaken heeft de voorkeur )
Aanmelding (verplicht) : tot vrijdag 26 maart 18.00 u
via pastoor@twente.okkn.nl of app 06 83986760

Live-gestreamde kerkdiensten OKKN in de maand maart
Ook in de maand maart biedt de landelijke kerk live-gestreamde
kerkdiensten aan vanuit de Ste. Getrudiskathedraal Utrecht.
Op de site van de landelijke kerk: www.oudkatholiek.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(s) kunt u uw bijdrage digitaal
overmaken naar het rekeningnummer van de Statie:
NL 77 RABO 0179 162 713 Statie Twente OKKN
met vermelding: collectegeld zondag (datum)
én naar het - in het liturgieboekje aangegeven - rekeningnummer
van de betreffende landelijke collecte.
André Zandbelt
De dagen van ons leven
In het februarinummer heb ik vergeten de verjaardag te vermelden
van Cees van Capelleveen die op 5 februari zijn verjaardag heeft
gevierd. In dit verband is het ook goed te zeggen dat Annie en hij
op 23 februari hun 65-jarig huwelijksjubileum hebben gevierd.
Zonder feest maar niet minder dankbaar en goed verzorgd door de
kinderen en kleinkinderen. We feliciteren hen van harte en wensen
hun zegen voor de tijd die hun gegeven is en wordt.
Op 2 maart viert Nel Stikvoort haar verjaardag. Op 8 maart
mevr. Ter Heege en op 15 maart mevr. van Dijk. Ieder van harte
gefeliciteerd en alle goeds voor het nieuwe levensjaar.
rector Ward Cortvriendt
Vieren
Aangezien de maatregelen tot 15 maart in ieder geval duren, en
mogelijk langer, ga ik ervan uit dat er op 14 maart geen viering zal
zijn. Op deze dag stond gepland dat de bisschop de statie zou
bezoeken en zou voorgaan. Dat gaat nu niet door. Over de
mogelijkheid om toch een bijdrage aan de voedselbank te geven
kunt u elders in dit Lebuinus Kompas lezen.

Op 28 maart vieren we Palmzondag, al of niet fysiek in de kapel.
Normaal vieren we Palmzondag, de Goede Week en Pasen samen
met onze Lutherse zusters en broeders. Het is op dit moment nog
de vraag of en hoe dat kan. Rekening houdend met een herhaling
van de situatie van vorig jaar en de gevolgen van een derde golf
hebben we rekening gehouden met een gezamenlijk digitaal aanbod
voor Goede Vrijdag en Paaswake. Dit is in voorbereiding. Te zijner
tijd krijgt u daar nader bericht over, wanneer er vanuit de kerken
duidelijkheid is over de te volgen gedragslijn.
rector Ward Cortvriendt
Inzameling Voedselbank..
In normale tijden houden we in onze Twentse statie midden in de
Vastentijd een inzameling van duurzame levensmiddelen voor de
Voedselbank in onze omgeving. De viering van zondag 14 maart
komt echter te vervallen, terwijl ze daar onze bijdrage juist in deze
tijd goed kunnen gebruiken.
Misschien wilt u overwegen om ditmaal een geldbedrag over te
maken aan de Voedselbank. U kunt dat doen naar :
Voedselbank Almelo
rekening : NL 88 RABO 0148 97 66 97
Bij voorbaat dank voor uw betrokkenheid in deze.
André Zandbelt
PRESENT : project van Vastenactie 2021
Ook de jaarlijkse collecte voor het project van de Vastenactie komt
in onze statie dit jaar in de verdrukking, nu de kerkdienst van
zondag 14 maart uitvalt. De Vastenactie van de Oud-Katholieke
Kerk heeft dit jaar als project gekozen om de Stichting Present te
ondersteunen. Deze stichting is ook in Twente & Ommelanden op
meerdere plekken actief.
De stichting is sociaal en praktisch: Present maakt het mogelijk dat
steeds meer mensen in Nederland omzien naar elkaar. Daar wordt
iedereen blij van! Om dit werk uit te bouwen heeft Present onze
steun nodig. Daarom is onze Vastenactie 2021 voor hen bestemd.

Present slaat een brug tussen mensen die iets hebben te bieden en
mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Als makelaar in
vrijwilligerswerk biedt zij de mogelijkheid voor vrijwilligers om zich
in of vlakbij de eigen woonplaats in te zetten voor mensen die te
maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of een sociaal
isolement. Voor een dagdeel of voor langere tijd. Het unieke van de
Vastenactie van dit jaar is dat er gekozen kan worden voor het
doneren van tijd naast de mogelijkheid van het doneren van geld!
In een aantal van onze parochies is hier de afgelopen jaren goede
ervaring mee opgedaan.
Present werkt bij al haar projecten samen met organisaties in zorg,
welzijn en wonen. Voor elk project van Present geldt dat het
vrijwilligerswerk altijd ter aanvulling of ondersteuning moet zijn van
de professionele zorg. Present vindt daarbij de ontmoeting die er is
tussen mensen minstens zo belangrijk als het klaren van de klus.
Voor bewoners waar een groep op bezoek komt, is het bijzonder
dat een groep vreemde mensen hen ‘zomaar’ komt helpen. Het
toegenomen zelfvertrouwen en het ontluikende perspectief biedt
kansen voor meer structurele oplossingen. Ook voor u kan het
project een betekenisvolle ervaring zijn. U ontmoet iemand die u
anders waarschijnlijk nooit zou ontmoeten. Present zegt: in de kern
is het organiseren van een Present project het faciliteren van
ontmoetingen! Lees meer hierover op de site van de landelijke
kerk.
Nu de fysieke collecte op zondag 14 maart vervalt, kunt u uw
bijdrage digitaal overmaken op het rekeningnummer van de
landelijke kerk: NL 06 ABNA 0214 1901 29 t.n.v.

Oud-Katholieke Kerk van Nederland
vermelding: Vastenactie 2021

Dit is de nieuwe communicatie coördinator van de OKKN

Sinds begin dit jaar heeft de Oud-Katholieke Kerk van Nederland
een nieuwe communicatie coördinator en eindredacteur aangesteld:
Janneke van der Veer. In dit bericht stelt zij zichzelf voor en vertelt ze
wat u van haar kunt verwachten de komende tijd.
Aangenaam kennis te maken! Mijn naam is Janneke van der Veer, ik ben 32
jaar oud en woon in Utrecht samen met man en dochter (2). Sinds eind vorig
jaar ben ik voor mezelf begonnen. Onder de vlag ‘Zinsverwant’ help ik
betekenisvolle organisaties met hun communicatie. Ik verheug me zeer om dit
ook voor de Oud-Katholieke Kerk te mogen oppakken.
Ik heb een achtergrond als neerlandica, met een grote voorliefde voor
moderne literatuur. Ik ben werkzaam geweest bij organisaties als het
Nederlands Bijbelgenootschap en Uitgeverij Skandalon, maar ook bij
Ondernemersfonds Utrecht. Ik was bij deze organisaties onder andere
eindredacteur, communicatiemedewerker en programmamaker. Ik ben
veelzijdig inzetbaar en hoop daarmee veel te kunnen betekenen voor de OKKN.

Ik ben protestants opgegroeid, als domineesdochter, en nog steeds belijdend
lid van de protestantse kerk, inmiddels als domineesvrouw. Ik heb echter altijd
veel affiniteit gehad met de katholieke traditie, en hoop me de komende tijd
steeds meer thuis te gaan voelen bij de Oud-Katholieke Kerk.
Wat kunt u van mij verwachten? Ik zal de nieuwsberichten op de website gaan
coördineren en word eindredacteur van De Oud-Katholiek. Daarnaast werk ik
momenteel aan communicatiebeleid, waarin we o.a. uitwerken hoe we u nog
beter op de hoogte houden van nieuws en hoe we u – ook als we elkaar niet
zien – kunnen inspireren en toerusten met waardevolle informatie.
Als u wilt kennismaken, nieuws wilt delen of als ik iets moet horen: voelt u zich
vrij om contact met me op te nemen. Ik werk 8 uur per week, op wisselende
momenten. U kunt me bereiken via eindredacteur@okkn.nl of telefonisch via
06 20 27 33 27. Ik maak de komende tijd graag kennis met u!
Overgenomen van de site van de landelijke kerk
André Zandbelt

Al eens gedacht aan pastoraat in de oud-katholieke kerk?
- Online seminar voor geïnteresseerden Nu de Coronacrisis langer duurt, worden veerkracht en zingeving van steeds
groter belang. Pastoraat kan hierin van grote waarde zijn. Denk je er weleens
over na of in het pastoraat jouw toekomst ligt? Een goed verkennend gesprek
is lastig op 1,5 meter afstand. Daarom biedt de Oud-Katholieke Kerk een
online seminar aan. Voor iedereen die zich voor zichzelf wel iets kan
voorstellen bij inzet voor deze kerk als pastoraal werker, diaken of priester.
Om met anderen die hier ook over nadenken in gesprek te komen, samen met
een bisschop, de rector van de opleiding, enkele pastores en een student.
Geïnteresseerd? Meld je dan aan bij Rieneke Brand (rieneke.brand@okkn.nl).
Na aanmelding ontvang je een link voor de bijeenkomst. Is iets niet duidelijk of
zijn er andere vragen over deze bijeenkomst en oproep, of ben je op het
moment ervan verhinderd: via hetzelfde emailadres komen we graag met je in
contact
Datum en tijd: donderdag 25 maart, 19.30 – 21.00.
Gesprekspartners vanuit de Oud-Katholieke Kerk:
bisschop Bernd Wallet,
rector Mattijs Ploeger,
pastores Robert Frede en Erna Peijnenburg
student Thelma Schoon.
Voor wie zich al wil inlezen: gegevens over de ambtsopleiding zijn te vinden op
de onderwijspagina van het Oud-Katholiek Seminarie: www.seminarie.okkn.nl
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