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Inleidend woord
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Ook al weten we dat de tijd gewoon doorloopt, is de markering van
het ene jaar naar het andere toch aanleiding om daarbij stil te
staan, terug- en vooruit te kijken. Wellicht ook in een bezinning op
waar je staat, waar je naartoe wilt, of het allemaal nog klopt in je
leven en waar je mee bezig bent. En dat is natuurlijk altijd zinvol
om van tijd tot tijd te doen.
Hoe kan ik zo leven en mijn leven met anderen zo inrichten dat het
heilzaam is en recht doet aan mijzelf en anderen, is een verre van
onbelangrijke vraag. Dat geldt naar mijn idee nog sterker in een
tijd waarin heel veel mensen, en misschien wij ook wel, het idee
hebben dat een groot deel van ons leven al geruime tijd door
anderen en door de omstandigheden bepaald wordt.
In januari 2022 is het (al weer) twee jaar geleden dat ineens het
coronavirus opdook. Binnen een paar weken was het ook in
Nederland en in de rest van de wereld. Inmiddels heeft het in
verschillende varianten vele doden gekost en mensen, vaak zeer
ernstig, ziek gemaakt. Waarschijnlijk ook wel in onze omgeving. En
we zijn er nog niet klaar mee. De omgang ermee heeft ons gedrag,
ons leven ingrijpend veranderd. De economische schade is enorm
en overheden hebben vele miljarden geïnvesteerd om bedrijven

overeind te houden. Vooral op kleine bedrijven drukt de last zwaar,
ook op het persoonlijk leven van velen. Zo ook in de zorg. De
consument krijgt nu zo langzamerhand de (forse) rekening
gepresenteerd van de stagnatie van goederen en diensten.
Daarnaast doen de beurzen het goed en zijn er ook bedrijven die
een forse omzetstijging hebben gehad.
Maar op het microniveau van ons leven en dat van vele
ondernemers is er veel veranderd. Onze actieradius is een stuk
kleiner geworden. Het spontane ergens heen gaan, mensen
bezoeken en ontvangen, het spontane lichamelijk contact hebben
we ingeleverd. We zijn beperkt in onze contacten en onze vrijheid
om uit eten te gaan, concerten en musea te bezoeken, te sporten
en ga zo maar door. En als het kan, dan op afspraak, in een tijdslot
en met CTB.
Wat voor effect heeft dat nu op ons, op dit moment en op termijn?
Dat laatste is natuurlijk moeilijk in te schatten. Dan zou er eerst
een herstel van de mogelijkheid van het vroegere normaal moeten
plaatsvinden. Maar hoe het nu voor ons is, kunnen we natuurlijk
wel aan onszelf ervaren. Hoe staan we er nu voor en hoe zien we
het volgende jaar tegemoet?
Op geen enkele manier wil ik een gevoel van angst of bedruktheid
oproepen, want naar mijn idee zijn er voor de meesten voldoende
mogelijkheden om een goed leven te leiden. Tegelijk staan nogal
wat mensen in een soort overlevingsmodus in afwachting van
betere tijden en van het gevoel dat alles weer kan. Maar de
grootste uitdaging lijkt me om ons aan te passen aan de voor
langere tijd veranderde omstandigheden en tegelijk dat wat
wezenlijk is voor ons leven vast te houden en de moed niet te
verliezen. Maar juist te blijven kijken naar wat wel kan. Te kijken
naar wat echt belangrijk is en dat dan ook doen en zoeken naar
andere mogelijkheden om dat terug te verwerven. Misschien
moeten we ons leven op bepaalde punten herzien. En misschien
ontdekken we daar dan ook weer nieuwe vreugde in.
Wat blijft is dat we dat niet in ons eentje kunnen, we zullen het
samen moeten doen. Elkaar helpen om nieuwe wegen te zoeken

om dat wat wezenlijk is aan ons bestaan vorm te (blijven) geven.
De misschien wel belangrijkste vraag die we onszelf daarbij kunnen
stellen is, zeker in het licht van de menswording van God, “Hoe kan
ik als mens, in de ware zin van het woord, leven in de
omstandigheden van mijn bestaan?” Ons leven en, meer nog, wie
wij zijn, hangen niet af van de omstandigheden, maar van de
keuzes die we maken. Voor wie en waarvoor wij ons inzetten in het
kader van de groei van gerechtigheid en vrede en van de
ontwikkeling van onze leefwereld. Het hangt af van de wijze waarop
wij in woord en daad getuigen van de nabijheid van het, covidonafhankelijke, koninkrijk van God.
Jullie allen wens ik van harte een gezegend 2022, laten we groeien
in liefde en mededogen.
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:
Maar de kerkdienst van zondag 2 januari moet komen te
vervallen vanwege de actuele lockdown.
Kerkdienst zondag 9 januari 10.30 u :

vervalt

géén viering in de kapel

Op of rond vrijdag 14 januari zal duidelijk worden, of de fysieke
kerkdienstbijeenkomsten weer kunnen worden hervat of dat de
thans geldende maatregelen nog worden verlengd.
De eerstvolgende kerkdienst in de Lebuïnuskapel zou dan - met dit
voorbehoud - kunnen zijn op zondag 23 januari.
André Zandbelt

Kerkdienst zondag 23 januari 10.30 u
Eucharistieviering Derde zondag van Epifanie (C-jaar)
Voorganger
Lector
Cantor
Deurwacht
Collectes

: pastoor Ward Cortvriendt
: Marjolein Driesen
: Toon ’t Hoen en Alp Buitelaar
: Mieke Cortvriendt-Smudde
: 1e OKK-Ned + Statie 2e Statie Twente
(digitaal overmaken heeft de voorkeur )

De dagen van ons leven
Op 2 januari viert Jeanne van der Steen haar verjaardag en
Brechtje de Reus op 24 januari. We feliciteren hen van harte.
Op 18 januari is Sijmen Schoon jarig. We wensen allen een
gezegend nieuw levensjaar.
We gedenken ook de pastores, bgv hun jaargedachtenis,
Jan de Haan (25 dec), Klaas Jan Homan (10 jan) en de laatste,
titulair bisschop van Deventer Teus Glazemaker (20 jan).
Mogen zij rusten in vrede.
rector Ward Cortvriendt
Kerkbalans 2022
Geef vandaag voor de kerk van morgen.
In januari start weer de jaarlijkse actie kerkbalans waarin we
worden uitgenodigd de kerk ook geldelijk te steunen en te dragen.
Het thema dit jaar is toekomstgericht. Is dat wat wij nu de moeite
waard vinden ook waard om door te geven aan wie na ons komen?
Ieder van ons zal dit zonder meer beamen. Ook al zal de kerk niet
op dezelfde manier bestaan als wij dat hebben ervaren. Ook voor
ons is er veel veranderd.
Toch gaat het bij kerkbalans niet alleen om morgen. Nu moeten wij
onze kerk steunen, opdat er een morgen zijn kan en omdat we het
belang van samen kerk zijn voor ons eigen leven ervaren.
Wanneer de kerk het nu niet redt om alle kosten te betalen, dan is
er geen morgen. Dit is geen noodkreet, maar een gegeven.
Als priester en pastor gaat mijn bekommernis natuurlijk niet in de
eerste plaats uit naar de financiële aspecten van kerk zijn. Ons

vieren, samenkomen, de onderlinge betrokkenheid en het omzien
naar elkaar komen op de eerste plaats. En ik ben zeer blij met de
sfeer, de grote mate van betrokkenheid en de inzet van hen die tot
de Statie behoren. En ik hoop van harte dat we dit in stand en
levend kunnen houden.
rector Ward Cortvriendt

Driekoningenhuiszegen 2022
De nieuwe huiszegenstickers 2022 van de diaconale actie
“Driekoningenhuiszegen” kunnen voor het tweede jaar niet worden
aangereikt bij de Oudjaarsvesper, en evenmin op de tweede zondag
van januari, nu er geen kerkdiensten zijn in de kapel.
Maar zodra de kerkdiensten weer doorgang mogen vinden, zult u
ze nog kunnen aantreffen bij de ingang van de kapel. Maar wilt u
toch begin januari die nieuwe huiszegensticker in uw huis kunnen
aanbrengen, dan mag u een mailtje sturen: a.zandbelt@planet.nl ,
en u ontvangt hem aansluitend op uw woonadres.
U weet, uw vrijwillige bijdrage is bestemd voor ons diaconaal
project “Kinderen in Syrië” en kunt u overmaken naar:
NL77 RABO 0179162713 t.a.v. OKK Statie Twente
met vermelding: diaconaal project “Kinderen in Syrië”
of na kerkdiensten in de Glazen Pot bij de ingang van de kapel.
André Zandbelt

U I T H E T V ER P LE E GH U IS

Appeltaart

Paulien van Bohemen is geestelijk verzorger in
een verpleeghuis. Ze tekent scènes op uit het
dagelijks leven aldaar. “Het is de schuld van de
mensen hier, dat ik zit te vreten."
“Ik ga deze niet helemáál opeten, hoor. Hooguit de helft. De rest is
voor jou.” Ze zit in het restaurant van het woonzorgcentrum met
voor zich een flinke punt appeltaart.
“Even proeven of deze net zo lekker is als die chocoladebol van
gisteren. Ja, heerlijk.”
Ze legt haar vorkje neer, leunt voorover en fluistert: “Ik was altijd
slank, dat vond Jan prachtig aan mij. Sinds hij dood is, ben ik al
bijna twee kledingmaten aangekomen.” Opnieuw steekt ze haar
vorkje in het gebak en neemt een hap. “Ik voel me zo leeg”, zegt
ze met volle mond.

Terwijl ze verder eet, lopen haar ogen langzaam vol. “Het ligt niet
aan mij”, smakt ze. “Het is de schuld van de mensen hier, dat ik zit
te vreten. Tot ongeveer drie weken na Jans dood hebben ze beleefd
gevraagd hoe het met me gaat. Nu zeggen ze alleen dat ik het zo
goed doe. Of ze zwaaien van een afstandje.”
Ze slikt en kijkt om zich heen. “Ik ben hier toch niet de eerste
weduwe?” Ze vloekt binnensmonds. “Als geen mens mij wil
troosten moet een taartje dat maar doen.” Ze laat het vorkje
kletteren op het bordje, pakt het bijgeleverde blauwe servetje en
snuit luidruchtig haar neus. Twee vrouwen een tafeltje verderop
kijken haar kant op.
“Elk mens zou verplicht les moet krijgen in hoe je omgaat met de
rouwende medemens”, zegt ze. “Les één: hou op met dat stomme
gezwaai en vraag gewoon eens hoe het gaat.” Ze frommelt het
servetje achter de band van haar rok. “Les twee: zeg nooit, dat
iemand sterk is en ‘het zo goed doet’.” Ze maakt daarbij met haar
beide wijs- en middelvingers aanhalingstekens in de lucht. “Ik ben
niet sterk, ik ben momenteel op mijn allerzwakst.”
Ze schrokt de rest van de appelpunt op, tovert het verfrommelde
servet weer tevoorschijn en veegt ermee haar lippen af. Ze kijkt
naar haar bordje. “O, god, heb ik toch weer alles opgegeten, ik
barst nog eens uit mijn voegen.” Ze schudt haar hoofd. “Het is
maar goed, dat Jan dood is. Ik zou me doodschamen als ie me zo
zou zien.”
Paulien van Bohemen
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