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Inleidend woord

De avond van het jaar

De wintertijd is ingegaan, de dagen worden kort, het licht killer.
We vinden duisternis niet plezierig. Er is geen zicht, geen diepte,
geen oriëntatie. En geluiden klinken anders in het donker. Het
maakt ons onzeker. En we prijzen het licht dat ons geschonken is,
op de eerste dag en alle dagen van ons leven. Ik besef overigens
dat deze zinnen en onze taal erg bepaald zijn door ziende mensen.
En dat voelt ongemakkelijk. Het is niet de bedoeling om iemand te
bruuskeren of tekort te doen.
Voor ieder van ons breekt een avond aan zonder zicht op een
nieuwe morgen. We zijn bang dat ons leven aan duisternis wordt
prijsgegeven, zich aan onze greep onttrekt, ons verlaat zonder dat
we er iets aan kunnen doen of ervoor in de plaats krijgen, en
hebben nood aan hoop en perspectief. Met de leerlingen zeggen
we: “blijf bij ons, want het wordt avond”. We zingen het (OkGb
777): “Blijf mij nabij wanneer het duister daalt”. En: “U heb ik
nodig, uw genade is mijn enig licht in nacht en duisternis. Wie
anders zal mijn leidsman zijn dan Gij? In nacht en ontij, Heer,
blijf mij nabij.” We bidden het (Kb 596) bij een avondwake:
“Blijf bij ons met uw genade en goedheid, met uw troost en zegen”.

Zingend en biddend komt God ons nabij en schenkt ons vertrouwen
dat Hij ons kent en kennen blijft. Wanneer wij beproefd worden,
eenzaam zijn, wanneer ons leven duister is, en in het zicht van de
dood. Hij die ons in het leven heeft geroepen, Hij is getrouw en
bewaart ons voor het leven. Wie we ook zijn en hoe we eraan toe
zijn.
In een charmant eenvoudig gezang (Lb 928) op een tekst van Hein
Stufkens luidt het: “Hoe ik ook ben in donker gehuld, nog wacht mij
de morgen. Hoe ik ook ben verloren geraakt, nog draagt mij een
engel. Hoe ik ook ben geworden tot niets, nog ziet mij die Ene”.
Tegenover het ongewisse van ons leven hebben we geen ander
bewijs dan de zekerheid van ons geloof en de levenslange omgang
met God, in geworstel en overgave, in verwijdering en nabijheid,
maar nooit zonder. En zo trekt God mee met ons en wij met
hem/haar. “Geborgen in de bevende zekerheid dat ik niet uit dit
smal en onvast bestand van mijn bestaan zal vallen dan in uw
hand” (OkGb 709).
Het is fantastisch dat gewijde schrijvers en dichters woorden
hebben die wij mogen lenen en gebruiken om ons geloof te hulp te
komen en het te sterken en verdiepen.
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 7 november 10.30 u is
ds. Frans Wiersma de voorganger en de zang staat
onder leiding van dhr. Gerrit Baas en organist Jaap Vonk

Kerkdienst van Allerzielen: gedachtenis overledenen
Gebedsdienst dinsdag 2 november 19.30 uur
Voorganger : pastoor Ward Cortvriendt
Lector
: Wim de Rijk
Cantor
: Toon ’t Hoen + André Zandbelt
Koster
: André Zandbelt
U bent van harte uitgenodigd om in deze kerkdienst
aanwezig te zijn om onze overledenen mee te gedenken :
om uw intenties in te brengen in stilte en in gebed,
om de naam van uw dierbare overledene te noemen in de kring,
om een lichtje op te steken in het midden van onze gemeenschap
en om te zingen wat niet te zeggen valt, of eenvoudig...stil te zijn.
André Zandbelt

Kerkdienst zondag 14 november 10.30 uur (B-jaar)
Eucharistieviering Feest H. Lebuinus en Willibrordus
Voorganger
Lector
Cantor
Koster
Collectes

: pastoor Ward Cortvriendt
: Nynke van Genderen (1e + 2e lezing)
: Alp Buitelaar en André Zandbelt
: Heima Sleurink
: 1e OKK-Ned + Statie 2e Unie van Utrecht
(digitaal overmaken heeft de voorkeur )

Kerkdienst zondag 28 november 10.30 u
Eucharistieviering Eerste Zondag Advent (C-jaar)
Voorganger : pastoor Ward Cortvriendt
Lector
: Marianne Sloot (1e + 2e lezing)
Cantor
: Toon ’t Hoen en Alp Buitelaar
Koster
: Mieke en Ward Cortvriendt
Collectes
: 1e OKK-Ned + Statie 2e Statie Twente
(digitaal overmaken heeft de voorkeur )

De dagen van ons leven
Op 22 november viert Annie van Capelleveen-van Putten naar wij
hopen een geweldig kroonjaar. We feliciteren haar van harte met
deze leeftijd van de zeer, zeer sterken. Op 25 november is Peter de
Reus jarig en ook hem feliciteren we van harte.
Onze gelukwensen gelden ook dhr. Bakker, 1 november, dhr.
Heslinga 15 november, dhr. Cornwell, 19 november, mevr.
Smalbroek-Bliek, 23 november. Allen van harte een gezegend
nieuw levensjaar toegewenst.
rector Ward Cortvriendt

Gedachtenis van onze overledenen
Op 2 november hebben we een extra dienst ingelast om 19.30 uur.
U hebt hierover al een mail ontvangen. Aangezien er zowel op
31 oktober als op 7 november geen oudkatholieke viering is
hebben we gemeend deze dienst in te lassen om ieder de
gelegenheid te geven haar of zijn dierbare overledenen te
gedenken en hun namen voor God uit te spreken in het geloof dat
God zich over hen ontfermt. We komen biddend, gedenkend,
dankend en zingend samen en steken een kaarsje aan om hen in
het licht te zetten. U bent van harte uitgenodigd en welkom.
rector Ward Cortvriendt

Schoonmaak en herstel muur patio
Elders in dit nummer doet André verslag van de schoonmaakdag
die we zaterdag 23 oktober hielden. Het was een ware
metamorfose en ik ben zeer dankbaar voor het vele werk dat verzet
is. Geweldig was ‘t en zeer gezellig ook. De donderdag ervoor is de
bedekking van patiomuur gerepareerd, zodat we voorbereid zijn op
de winter. Bij de schoonmaak bleken enige mankementen aan de
hemelwaterafvoer. Die zulle ook nog voor de winter worden
|

gerepareerd
rector Ward Cortvriendt
Gemeentevergadering 24 oktober 2021
Zondag 24 oktober hielden we na de eucharistieviering en de koffie
voor het eerst sinds januari 2020 een fysieke gemeentevergadering In de tussenliggende periode zijn besluiten die de
gemeentevergadering toekomen per consultatie en mail gebeurd.
De agenda van de gemeentevergadering had vier punten:
o
Verlenging van de aanstelling van rector Ward. Dit werd met
algemene stemmen aangenomen. De secretaris zal hierover de
bisschop berichten.
o
Ook met algemene stemmen zijn de door het bestuur
voorgestelde kandidaten voor de kascommissie jaarrekening 2020,
te weten Toon ’t Hoen en Heima Sleurink, als kascommissie
aanvaard.
o
Onze eerste synodaal Toon ’t Hoen heeft een toelichting
gegeven op de agenda van aanstaande algemene synode. Degenen
die de stukken ter inzage vroegen zullen die ontvangen. De
opmerkingen en kanttekeningen die bij de voorgenomen
bestuurlijke plannen van de landelijke kerk zijn gemaakt zullen
door de synodaal worden meegenomen.
o
Het vierde punt betrof de aandacht voor klimaat, behoud van
de schepping en gerechtigheid waartoe we ons als groene kerk
hebben verplicht. André Zandbelt leidde dit punt in en lichtte toe op
welke zaken we onze aandacht zouden kunnen richten. Niemand is
natuurlijk tot het onmogelijke gehouden, maar wat we kunnen doen
moeten we ook doen. Ook als bestuur mogen we hier nog eens
goed naar kijken. Verder is ieder ook van harte opgeroepen om in
eigen kring deze aandacht en zorg voor de leefomgeving gestalte te
geven.
rector Ward Cortvriendt

Synode 2021 van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland
De jaarlijkse synode van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland
vindt dit jaar plaats op zaterdag 27 november. Vorig jaar moest de
synode online en via Zoom plaats vinden, maar dit jaar zal het
weer een fysieke samenkomst zijn. Weliswaar vanwege de
heersende corona-omstandigheden niet zoals gebruikelijk in
Hilversum, maar in de Grote of Lebuïnuskerk in Deventer.
Op de agenda staat de bespreking van de finale(?)versie van de
nota over herinrichting van de bestuurlijke organisatie van de
landelijke kerk. Ook wordt een nieuwe voorzitter van het presidium
van de synode gekozen, en vraagt het CB om instemming met de
voordracht voor een nieuwe thesaurier-generaal in het Collegiaal
Bestuur.
Vanuit de statie Twente zullen synodaal Toon ’t Hoen en Alp
Buitelaar als afgevaardigden aan deze synode deelnemen.
André Zandbelt
Schoon, schoner, schoonst..
Het was een bijzonder dagje, de jaarlijkse schoonmaak van de
kapel. Van Boven werd alle medewerking ondervonden die bij het
schoonmaakwerk buiten en binnen welkom is: een droge herfstdag
met prachtige zon en daardoor goed van temperatuur, wat wil je bij
zulke werkzaamheden nog meer wensen?
Zo’n twaalf mannen en vrouwen kwamen toegerust met hun eigen
vertrouwde schoonmaakmiddelen onder de arm naar de kapel om
de handen uit de mouwen te steken bij het grondig schoonmaken
van de binnen- en de buitenboel. Waar corona in 2020 het
geregelde schoonmaakwerk nogal had gefrustreerd, was nu des te
zichtbaarder resultaat te boeken. Op de patio had het onkruid alle
kansen gekregen, het hele pleintje was overdekt met wat de natuur
zoal laat vallen en woekeren. En niet alleen het pleintje zelf, maar
al evenzeer op de daken van kapel en aanbouw. Alles wat
aangekoekt en overwoekerd was, werd zorgvuldig uitgetrokken en
verwijderd.

Binnen werd met stofdoek, spons en zeem gewerkt, in alle hoeken
en gaten, en klonk het geluid van stofzuiger en dweilmachine.
Gerrit die anders de ELG cantorij laat zingen, deed deze zaterdag
ruiten en ramen blinken. Voor Harald even geen hoge noten op het
orgel, maar zelf de ladder op en de hoogte in op laarzen.
Voor student Wouter even een dagje geen ICT pieter peuterwerk,
maar nu met een krabber peuteren tussen de voegen. Mieke en
Marjolein intussen bezig om ze allemaal eerst op koffie met cake te
onthalen en later te verwennen met een heerlijke maaltijdsoep en
hartige, goed gevulde broodjes. Iedereen werd gelaafd en gevoed
met de fysieke en mentale energie om dit soms erg ongewone werk
tot een goed einde te brengen.
Rond drie uur genoten we onder een kop koffie van ’t resultaat: een
kapel die er weer spic & span bij staat en laat ruiken hoe schoon hij
weer geworden is. Frits legt nog een laatste hand aan de
entréedeur (zie foto). Toeval of niet, openden we de volgende
morgen de zondagviering met lied 280 van Willem Barnard: “Dit
Huis gereinigd en versierd” en voelden we even dat het zingen van
dit lied een dubbele bodem had gekregen…
Recept milieuvriendelijke allesreiniger :
Op verzoek nog een tip van mij, André, die een paar jaar geleden een recept
oppikte voor een milieuvriendelijke allesreiniger en die deze sindsdien zelf
maakt (geen geheimtip !):
o
haal in een reformwinkel een stuk Marseillezeep
o
gebruik een raspzeef om een stuk van de zeep te raspen
o
breng 1,25 liter water aan de kook
o
voeg 20 gram zeeprasp toe, laat even goed doorkoken en
roer totdat de zeep geheel is opgelost
o
laat buiten afkoelen in een bak
o
bewaar de allesreiniger in een goed-afsluitbare grote fles
en zet er duidelijk een etiket Allesreiniger op
o
vóór gebruik van de allesreiniger goed schudden of roeren
In de keuken naast de kapel zet ik een grote fles met het goedje om ervaring
mee op te doen.

André Zandbelt

Liederen van verlangen op de Eerste Advent
Op de Eerste Advent, zondag 28 november, geeft het Twents
Liturgiekoor een
Adventsconcert in de Dorpskerk van Holten
Dorpsplein 1 7451 BN Holten
zondag 28 november
aanvang : 19.00 u
toegang gratis
Vrije gift bij de uitgang
Het Twents Liturgiekoor is een oecumenisch koor van circa 30 leden
en staat onder leiding van dirigent Bram van der Beek en pianist
Jos Beunders. Op het programma staan 15 adventsgezangen uit
het hedendaags kerkmuziekrepertoire :
403
130

Over de aarde [t.Duin/m.Raas]
Gij hebt ons in de moederschoot gekend
[Oosterhuis/Oomen]
203
Keer je hart (lied bij psalm 88) [Oosterhuis/Oomen]
1007 Oh mother Mary [Eliza Gilkyson/Craig Hella Johnson]
1013 Hoelang nog (uit Kerstoratorium 2005)
[Oosterhuis/Löwenthal]
1006 Nacht van droom en van verlangen (uit Nacht van droom
en van verlangen)
[Jannet Delver/Löwenthal]
460
Soms breekt uw licht [Oosterhuis/Huijbers]
327
Maar een geboorte is niet meer te stuiten
[Gerrit Achterberg/Löwenthal]
365
Niemand dan jij [Oosterhuis/Oomen]
594
Wij waren kinderen [Oosterhuis/Oomen]
5
Als groen dat in de wintertijd [Pannekoek/Fictoor]
595
Wek mijn zachtheid weer [Oosterhuis/Oomen]
1010-1 Gelukkig allen die uw wegen gaan deel uit psalm 119,1-8
[Oosterhuis/Oomen]
558
Vrede voor jou [m.Tom Löwenthal]
504
This Advent moon [Christina Rossetti/Jens Klimek]
Toon ‘t Hoen
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