april 2021

Inleidend woord

Snakken naar bevrijding

Geen Pasen zonder Goede Vrijdag wordt wel gezegd. Niemand
beseft zo goed wat bevrijding is als iemand die onder bezetting
heeft geleefd. En niemand ervaart indringender de betekenis van
nieuw leven als degene die langs de afgrond is gegaan. Daarmee
wordt overigens “Goede Vrijdag”, als metafoor voor het onrecht en
het lijden, niet gerechtvaardigd.
Ons leven is geremd, we houden als het ware de adem in als we
elkaar ontmoeten en kunnen niet vrijuit leven. Daarmee beseffen
we iets van de zwaarte van een leven dat wordt ingeperkt of zelfs
onmogelijk wordt gemaakt.
Ik denk aan mensen die niet mogen zijn wie ze zijn, omdat een
overheid hun dat verbiedt. Ik denk aan meisjes die worden
ontvoerd om te worden onderdrukt en misbruikt. Ik denk aan
mensen als Navalny, de Rohingya, de yezidi, aan onderdrukte en
vervolgde christenen. Al dezen verlangen intens naar bevrijding en
veiligheid.
We leven volop in Goede Vrijdag en het is nog een lange weg naar
een Pasen voor de wereld. Soms denken we misschien dat het er
nooit van zal komen. Gelukkig valt er ook veel goeds te ervaren. Er
zijn tekenen van hoop en van solidariteit en echte verbondenheid.
Plekken waar het leven opbloeit.

We vieren Pasen om dat in herinnering te houden. Dat het mogelijk
is: nieuw leven. En dat het ervaarbaar is in onze gebroken wereld.
We bidden erom en zetten ons ervoor in. En we zingen het jubelend
uit in het geloof dat het waarheid is wat we zingen, bijvoorbeeld in
de tekst die een volheid van Pasen is, geboren zijn uit water en
geest:
“Dat wij volstromen met levensadem
en schreeuwen eindelijk geboren.
Dat wij volstromen met levensadem
en lachen eindelijk geboren.
Dat wij volstromen met levensadem
en weten eindelijk geboren.” (Oosterhuis / Huijbers)
U allen een goede week van bezinning toegewenst en de vreugde
van een doorleefd Pasen.
rector Ward Cortvriendt

Goede Week en Pasen
Voorlopig zullen we, op grond van het besluit van het crisisteam
van de OKKN, nog niet in staat zijn fysiek samen te vieren. In ieder
geval geldt dit tot de volgende persconferentie van de overheid op
13 april. Hoe het daarna zal zijn weten we nog niet.
Aangezien we in Hengelo gewend zijn om samen met de ELG
Palmzondag, de diensten van de Goede Week en Pasen te vieren
hebben we in goed en vruchtbaar overleg met elkaar twee
vieringen voorbereid en opgenomen. ‘We’ zijn in dit geval ds Frans
Wiersma, ds Nico Pronk, cantor Gerrit Baas, cantor Toon ’t Hoen en
ondergetekende. Het betreft een viering van Goede Vrijdag en een
Paaswake die zijn opgenomen door een cameraman van RTV-Oost.
Naar mijn idee zijn het mooie vieringen geworden en het was een
genoegen ze te mogen vieren en op te nemen ten behoeve van
onze gezamenlijke achterban, de leden en betrokkenen van de
Statie hl. Lebuinus en van de ELG Hengelo.
Bij het maken van de kopij voor deze Lebuinuskompas is de
montage nog bezig en beschik ik nog niet over de toegangslink
naar de vieringen. Volgende week zal die separaat aan jullie
worden toegestuurd. Dan zullen ook de teksten van de vieringen op

onze site beschikbaar zijn waarvoor jullie dan ook een directe url
ontvangen. Misschien klinkt dit wat ingewikkeld, maar u hoeft
alleen maar op de link te klikken en ‘zie, daar is het’.
Van harte hoop ik dat we met deze vieringen, opgenomen in de ons
vertrouwde kerkomgeving, een inspirerende bijdrage bieden aan
onze gelovige beleving van de gedachtenis van het lijden, sterven
en de verrijzenis van onze Heer Jezus Christus, als indringend
teken van onze eigen doorgang en opstanding tot nieuw 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:
op Paaszaterdag 3 april is er een livestream vanuit de
Lebuinuskapel van een Oecumenische Paaswake
(zie verderop)

VIERINGEN IN DE GOEDE WEEK
Kerkdienst zondag 28 maart
Eucharistieviering van PALMZONDAG (B-jaar) 10.00 u :
livestream vanuit de Ste.Gertrudiskathedraal in Utrecht
(zie de link op de site van de OKK-N)
Kerkdienst donderdagavond 1 april 10.30 u
Eucharistieviering WITTE DONDERDAG 19.30 u (B-jaar)
livestream vanuit de Ste.Getrudiskathedraal in Utrecht
(zie de link op de site van OKK-N)
Kerkdienst vrijdag 2 april 19.30 u
Oecumenische viering GOEDE VRIJDAG (B-jaar)
Livestream vanuit de H. Lebuïnuskapel in Hengelo
( u ontvangt nog de link + tijdstip via de mail)
Voorgangers zijn: ds. Frans Wiersma en
pastoor Ward Cortvriendt
Zang
: cantores Evang. Lutherse Gemeente
Kerkdienst paaszaterdag 3 april
Oecumenische viering van de PAASWAKE (B-jaar)
Livestream vanuit de H. Lebuïnuskapel in Hengelo
(u ontvangt nog de link + tijdstip via de mail)
Voorgangers zijn: pastoor Ward Cortvriendt en
ds Nico Pronk
Zang
: cantores Oud-Katholieke statie
Kerkdienst zondag 4 april 10.00 u
Eucharistieviering HOOGFEEST VAN PASEN (B-jaar)
Livestream vanuit de Ste. Gertrudiskathedraal in Utrecht
( zie de link op de site van OKK-N)

Kerkdiensten van zondag 11 en zondag 18 april 10.00 u
Livestream vanuit de Ste. Getrudiskathedraal in Utrecht
(zie de link op de site van OKK-N)
Kerkdienst zondag 25 april : ?
Aansluitend aan de persconferentie van dinsdag 13 april
zal de landelijke kerk duidelijkheid kunnen geven
óf de fysieke kerkdiensten weer kunnen worden hervat
en per wanneer.
Als er op zondag 25 april weer een kerkdienst in de
H. Lebuinuskapel kan worden gehouden, ontvangt u
hierover een speciaal bericht.
André Zandbelt
Live-gestreamde kerkdiensten in de maand april
In de Goede Week zal tweemaal speciaal een live-gestreamde
oecumenische kerkdienst worden aangeboden vanuit de eigen
Lebuïnuskapel in Hengelo, te weten op Goede Vrijdag en
Paaszaterdagavond. De links voor deelname hieraan worden u nog
toegezonden in een aparte mail in de loop van de Goede Week.
In de maand april 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 H. Lebuinus :
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

Bericht administrateur/waarnemend penningmeester a.i.
Giften aan de statie kunnen worden afgetrokken voor de
inkomstenbelasting. Op het elektronisch aangifteformulier 2020 is
het echter nogal een zoekplaatje om de ‘ANBI-status’ van de statie
te vinden, wanneer men de aftrekpost opvoert. Het zou moeten
lukken, indien men invoert: ‘Oud-Katholieke kerk statie
H.Lebuïnus’.
Alp Buitelaar
De dagen van ons leven
Op 8 april viert André Zandbelt zijn verjaardag en op 28 april viert
Tineke Buursma de hare. Beiden van harte gefeliciteerd en een
zegenrijk nieuw levensjaar toegewenst.
rector Ward Cortvriendt

David

Geplaatst door: Paulien van Bohemen in Uit het verpleeghuis 1 februari 2021

Paulien van Bohemen is geestelijk verzorger in een verpleeghuis.
Ze tekent scènes op uit het dagelijks leven aldaar.
“David kwam niet terug. Nooit meer.”

“Och, meisje, ben je door de zusters gestuurd om me naar binnen
te roepen? Dat is lief, maar niet nodig.”
Hij zit op een bankje bij de vijver in de tuin van het verpleeghuis.
Het motregent.
“Ik zit te denken aan vroeger. Aan de oorlog. Aan David, om
precies te zijn.”
Hij rilt en zet zijn capuchon op.
“David was mijn buurjongentje. Hij woonde pal naast ons met zijn
ouders, zusje en oma. We waren acht jaar oud en speelden heel
vaak samen. Beetje kattenkwaad uithalen: portemonnee aan een
touwtje op de stoep leggen en dan in de struiken wachten tot
iemand het ding wil oprapen. Dat soort ongein.”
Hij glimlacht weemoedig.
“Toen kwam de oorlog. Op een nacht werd ik wakker van kabaal
buiten. Ik sloop uit bed en trok het gordijn een beetje open. Er
stonden vier Duitse soldaten op de ramen en de voordeur van
Davids huis te bonken. Zijn vader deed open. Hij werd door een
van de militairen naar buiten gesleurd. De anderen stoven naar
binnen en kwamen al snel terug met David en de rest van de
familie. Ze werden de straat op gedirigeerd in hun pyjama en op
blote voeten. De soldaten schreeuwden en duwden hen hardhandig
in een soort militaire vrachtwagen. Even later scheurden ze weg. Ik
kroop met bonzend hart terug in bed en kon niet meer in slaap
komen.”
Hij bijt op zijn onderlip.
“De volgende ochtend bleek de voordeur nog open te staan. Ik ben
naar binnen gegaan. Het was doodstil. In Davids slaapkamer lagen
zijn deken en laken op de grond. Ik heb toen zijn bed opgemaakt,
voor als hij terugkwam. Ik vroeg aan mijn ouders waar David heen
was. Ze zeiden, dat ze dat niet wisten. David kwam niet terug.
Nooit meer.”
Hij staart over het water. Op de vijver landt een wilde eend.
“Weet je, ik begin steeds meer te vergeten. Vraag me niet wat ik
eergisteren gegeten heb. Maar David? Die blijft me bij.” Hij kijkt
naar de eend, die met zijn snavel in het water hapt. “Ik zie hem
nog voor me. Dat is goed. De herinnering aan David staat als een
monument in mijn geheugen gegrift.”
(overgenomen uit: Uit het verpleeghuis)
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