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Inleidend woord:

De donkere dagen van december 2021

Het is weer zover! We kunnen er niet omheen dat we weer, na wat
versoepelingen, te maken hebben met strengere regels en
handhaving van bestaande voorschriften. Dat geldt ook voor ons
vieren. Ieder van ons reageert op de eigen manier hierop, passend
bij de wijze waarop men de risico’s voor zichzelf en anderen
inschat. Met grotere terughoudendheid om deel te nemen aan
“groepsactiviteiten”, weer thuiswerken en meer thuis blijven,
minder gasten ontvangen en minder op bezoek gaan. Ook met
verschillende emoties: frustratie en boosheid, lijdzaamheid,
optimisme, depressieve gevoelens, veerkrachtig. Misschien ook in
wisselende vorm bij iedere persoon voorkomend.
Zeker is dat we donkere dagen tegemoet zien in december. Voor
ieder zullen de beperkingen in meerdere of mindere mate een
stempel drukken op het dagelijks leven en op het sociale leven. De
herontdekte mogelijkheden van nabijheid en fysiek contact zullen
weer, minstens voor een deel, in de ijskast terecht komen. In een
tijd van het jaar waarin we juist zo’n behoefte hebben aan contact
en nabijheid. Een maand waarin juist de gezins- en
familiebijeenkomsten plaatsvinden. We zullen, net als de overheid,
onder uit de schatkist moeten putten. In ons geval uit de schatkist
van ons hart, onze ziel, ons geloof en vertrouwen.

Koppig en gelovig vieren we de eerste dag van het kerkelijk jaar en
we gaan voort op de weg waarlangs de belofte ons tegemoet komt.
We mogen dan in duisternis zijn, persoonlijk en als
wereldgemeenschap en door verschillende oorzaken, maar we
staan gericht naar het licht. En in het licht van de belofte wanhopen
we niet. We pakken ons samen en gaan verder.
In die geest willen we elkaar vasthouden en bemoedigen.
“Het volk dat in duisternis wandelt, ziet een groot licht; over hen
die wonen in een land van duisternis, straalt een licht”, zo lezen we
in de kerstnacht uit de profetie van Jesaja met betrekking tot de
komst van de Messias. De God die de belofte doet is getrouw. Laten
we dus wandelen in het licht. We zijn niet bij duisternis bepaald,
noch bij hetgeen ons overkomt, hoe belastend ook. Er is altijd
ruimte tussen wie en wat we zijn en hetgeen ons overkomt. In die
ruimte breekt licht door. Laten we daarop vertrouwen.
Ik wens u van harte, ondanks alles, een goede adventsperiode toe.
Mogen we erin ervaren dat God ons tegemoet komt in ons
verlangen naar licht en nabijheid. Laten we ruimte houden in ons
hart voor de geboorte van het licht dat in onze wereld is gekomen
om ons allen te verlichten, Jezus Christus onze Heer.
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 5 december 10.30 u is
ds. Louisa Vos de voorganger. De zang staat onder leiding van
cantor Gerrit Baas.

Kerkdienst zondag 12 december 10.30 u
Eucharistieviering Derde Advent (C-jaar)
Voorganger
Lector
Cantor
Koster
Collectes :

: pastoor Ward Cortvriendt
: Wim de Rijk
: Alp Buitelaar en Toon ‘t Hoen
:1e OKK-Ned + Statie 2e Jongerenwerk
(digitaal overmaken heeft de voorkeur )

Kerkdienst zaterdag 25 december 10.30 u
Eucharistieviering Hoogfeest van Kerstmis (C-jaar)
Voorganger : pastoor Ward Cortvriendt
Lector
: Marjolein Driesen
Cantor
: Toon ’t Hoen en Alp Buitelaar
Koster
: Collectes
: 1e OKK-Ned + Statie 2e Statie Twente
(digitaal overmaken heeft de voorkeur )
Kerkdienst zaterdag 31 december 19.00 u
Vesperdienst Lof van het oude jaar
Voorganger : pastoor Ward Cortvriendt
Lector
: Marianne Sloot
Cantor
: Toon ’t Hoen en Alp Buitelaar
Koster
:Collecte
: diaconaal project van de statie
“ Kinderen in Syrië”
Tevens uitdelen van de Driekoningen Huiszegen 2022
Driekoningen huiszegen : de CMB-stickers 2022
Ook dit jaar zullen vanaf de Oudjaarsvesperdienst op 31 december
de CMB-stickers met de zogeheten Driekoningen-huiszegen
beschikbaar zijn voor het nieuwe jaar 2022. 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
De dagen van ons leven
Op 9 december viert Hanneke Bruins haar verjaardag, helaas niet
in ons midden, maar in het verpleeghuis waar zij verblijft. Op
22 december is Frits Driesen, onze onvolprezen florale kunstenaar,
jarig. We wensen beiden van harte een gezegend nieuw levensjaar.
Officieel niet meer tot onze statie horend volgens de
ledenadministratie, maar in het licht van het toeleven naar
Kerstmis: Noëlle de Reus is jarig op 11 december. We feliciteren
haar en wensen haar succes met de studie.
rector Ward Cortvriendt

Synodevergadering van 27 november : een korte terugblik
De synode is gehouden via een ‘zoom-bijeenkomst’. Door de
pandemie-ontwikkelingen was een fysieke vergadering, zoals de
bedoeling was, toch niet mogelijk en werd deze door het Collegiaal
Bestuur en het presidium van de synode omgezet in een ‘digitale
vergadering’.
Het onderwerp ‘Herijking Bestuur en Organisatie’ is om die reden
van de agenda gehaald. Terecht, het betreft hier immers een
onderwerp dat bespreking vergt in een echte, fysieke vergadering.
Het onderwerp leent zich gewoonweg niet voor bespreking in een
‘digitale vergadering’.
Wat overbleef op de agenda was het volgende. De uitslag van de
stemming over de benoemingen en herbenoemingen (o.a.
benoeming van een nieuwe voorzitter van de synode en van een
nieuwe thesaurier-generaal), waarvoor de stemming vooraf
schriftelijk had plaatsgevonden. De benoemingen vonden plaats
met een grote meerderheid van positieve stemmen (geen
negatieve, bij een enkeling één blanco-stem).
Voorts konden er vragen worden gesteld over het verslag van het
Collegiaal Bestuur over het afgelopen jaar. Aartsbisschop Bernd
Wallet nam de beantwoording daarvan voor zijn rekening.
Verder is er, na bespreking, gestemd over de jaarrekening 2020 en
over de begroting 2022. Ook deze zijn met een grote meerderheid
van positieve stemmen aangenomen.
Bijzondere vermelding verdient de presentatie van een rapport door
de commissie ‘duurzame financiering OKK’. Enkele jaren terug had
de synode hierom gevraagd. De commissie heeft veertien adviezen
uitgebracht aan het Collegiaal Bestuur om de financiering van de
OKK, zowel op landelijk als parochieniveau, transparanter te maken
en robuust naar de toekomst.
De plaats en de rol van diverse gremia binnen de OKK en hun
financiën, en dan met name de ‘fondsen’ en het metropolitaan
kapittel, komen hierin aan de orde, maar ook de relatie tussen
‘rijke’ parochies of staties en ‘arme’ parochies en staties.
Het Collegiaal Bestuur gaat de adviezen nu bestuderen en komt
terug naar de synode, de parochies en staties en naar de
genoemde fondsen en ‘gremia’ met een uitwerking van de adviezen

tot voorstellen. Deze zullen dan met hen uitvoerig besproken gaan
worden.
Allen hopen dat de nota ‘Herijking’ in het voorjaar in een ‘echte’
synodevergadering verder besproken kan gaan worden. Het zou
goed zijn om dit onderwerp, na zovele jaren van bespreking en
amendering, tot afronding en besluitvorming te brengen.
Alp Buitelaar, 2e synodaal
Vieringen in de H. Lebuinuskapel
Wanneer het mogelijk blijft om samen te komen en om te vieren,
doen we dat op de derde zondag van de Advent op 12 december
en met het hoogfeest van de geboorte van de Heer. Ook met
Oudjaar om in de avond van het jaar terug te kijken, om te bidden
en te danken en om vooruit te kijken in hoop en vertrouwen.
Mededelingen hierover staan elders in dit nummer.
rector Ward Cortvriendt
Verlenging aanstelling
Voor de goede orde vermeld ik dat de bisschop op voordracht van
de gemeentevergadering en het bestuur van de statie mijn
aanstelling weer met een jaar heeft verlengd. Daar ben ik blij mee
en ik ben ook dankbaar dat ik nog een poosje ten dienste van de
statie mag blijven werken.
rector Ward Cortvrie

Studiebijeenkomst ‘Groene theologie’
De geestelijkheid van de Oud-Katholieke Kerk had onlangs een
studiebijeenkomst rond groene theologie (ecotheologie) en ‘groen’
Bijbellezen. Nadenken en lezen vanuit de context van de
bekommernis om de schepping en de zorg daarvoor. Ook werd
daarbij de nadruk gelegd op het plaatsen van deze zorg binnen de
liturgie. Eucharistie is immers bij uitstek de omgeving waarin de
verlossing van mens en wereld aan de orde zijn. En dat niet op een
exclusieve wijze, maar inclusief. Heel de aarde en heel de mensheid
mag het heil van God aanschouwen en deelachtig worden. Een
dergelijk perspectief kan niet zonder bekering en reflectie op het
eigen handelen. En ook niet zonder daadwerkelijke aandacht voor
de problemen rond gerechtigheid, vrede en heelheid van de
schepping. De viering van de derde zondag van de Advent zal
hieraan bijzondere aandacht schenken.
rector Ward Cortvriendt
Internationaal Oud-Katholieken Congres 2022
Komend jaar 2022 staat opnieuw een internationaal congres van
oud-katholieken in de planning. Dat zal dit keer plaats vinden in
Duitsland als gastland, en wel in Bonn, de voormalige hoofdstad.
Vooralsnog zijn alleen de data van het congres bekend: dat zal zijn
van 1 tot en met 4 september. Het congres wordt geopend in de
voormalige vergaderzaal van het Duitse parlement.
U gaat er wel meer over horen als het programma verder
aangekleed is.
André Zandbelt
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