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Inleidend woord

Vrijheid in context

“Eindelijk beginnen we onze vrijheid weer terug te krijgen”, hoor ik
sommige mensen verzuchten. Natuurlijk begrijp ik wat zij bedoelen.
Namelijk dat je weer meer kunt gaan en staan waar je wilt en
wanneer je dat wilt. En dat je wat meer onbedacht en spontaan
kunt leven. Maar naar mijn idee zit er ook een ander aspect aan de
uitspraak, en wel dat van een individueel bepaalde vrijheid en de
ervaring dat die door allerlei geboden en bepalingen van buitenaf
wordt beperkt en aan banden gelegd. De verantwoordelijkheid
waaraan we herinnerd worden, wordt kennelijk niet toegeëigend. Er
wordt afstand van gedaan en hij wordt bij de bepalende instanties
gelegd. Op de keper beschouwd leveren we daarmee onze vrijheid
in en maken ons tot een object van overheidshandelen. Dat is de
ervaring van onvrijheid.
De koppeling tussen ’vrijheid’ en ‘doen wat je wilt’ of ‘zelfbepaling’
is oneigenlijk. Waarom? Omdat deze uitgaat van het niet bestaande
individuele van ons bestaan en voorbijgaat aan de grondtrek van
ons leven, namelijk dat we alleen in samenhang bestaan. De
aanwezigheid van de ander oriënteert mijn vrijheid. De blik van de
ander bepaalt mij onherroepelijk, niet als individu, maar als
medemens.
De door velen, en ook door mij, gewaardeerde filosoof Levinas
spreekt in dit verband van de ontmoeting met het (weerloze en

naakte) gelaat van de ander, die mij aanziet en oproept tot
verantwoordelijkheid die ik niet uit de weg kan gaan. Met andere
woorden: het aanzien van de ander noopt me om mijn
verantwoordelijkheid als medemens op me te nemen, het roept op
tot ethisch handelen. Dat is geen beperking van de vrijheid in de
zin van een overheersing. Het is de wijze waarop de menselijke
vrijheid zich voordoet in de context van de menselijke samenleving.
Het appel dat op ons gedaan wordt verschilt naar gelang de
omstandigheden waarin wij verkeren (recessie, welvaart,
pandemie, politieke spanningen enz). Maar altijd is er de
verantwoordelijkheid jegens de medemens, om die intact te laten
en, zoals Levinas het zegt, niet te doden. Daarin verstaat hij naar
mijn opvatting het ‘niet doden’ in de uitgebreide zin waarin Jezus
dat in zijn leerrede ook verstaat. In Matteus 5,21-22 maakt Hij
duidelijk dat er voor het binnengaan in het koninkrijk der hemelen
meer nodig dan het ‘wettelijk minimum’.
Het gaat om het beschermen en bevorderen van hetgeen de ander
tot leven strekt. Wanneer je zou willen spreken over individuele
vrijheid, moeten we dat niet zoeken in de vrijheid om te doen wat
je wilt. Vrijheid zou ik in dit verband willen identificeren als de
integriteit van de menselijke persoon. De vrijheid om er als mens te
mogen zijn, als de mens die je bent. Onbedreigd door geweld van
overheid, systemen, anderen die geen anderen zijn in ethische zin.
Dat vraagt ook van overheden en systemen een ethisch handelen
dat gebaseerd op wat we hierboven noemen de blik en het gelaat.
Mensen zijn geen getallen en algoritmen. Een menselijke
samenleving is een maatschappij die mensen aanziet, gevormd
door mensen die elkaar aanzien.
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 6 februari 10.30 u is ds. Frans
Wiersma de voorganger m.m.v. de cantorij onder leiding van
cantor Gerrit Baas.
Kerkdienst zondag 13 februari 10.30 u
Eucharistieviering Zesde Zondag na Epifanie (C-jaar)
Voorganger : pastoor Ward Cortvriendt
Lector
: Nynke van Genderen
Cantor
: Alp Buitelaar en André Zandbelt
Deurwacht : Mieke Cortvriendt - Smudde
Collectes
: 1e OKK-Ned + Statie 2e Jongerenwerk
(digitaal overmaken heeft de voorkeur )
Kerkdienst zondag 27 februari 10.30 u
Eucharistieviering Achtste Zondag na Epifanie (C-jaar)
Voorganger
Lector
Cantor
Deurwacht
Collectes

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

De dagen van ons leven
We mogen ons verheugen in een vrij groot aantal verjaardagen
in de februarimaand.
Op 4 februari viert Frits van Brussel zijn verjaardag en de dag erna
op 5 februari Cees van Capelleveen. Marianne Sloot is op 8 februari
jarig. Op 18 februari vieren - zij het met een aanzienlijk
leeftijdsverschil - Daan de Rijk en Henk Amsing hun verjaardag.
Op 27 februari is Alp Buitelaar jarig.
Ook nog jarig in februari zijn dhr. Bakker (1 febr.), mevr. Kole
(5 febr.), mevr.van Meerten (18 febr.) en dhr. Dijkgraaf (25 febr.).
We wensen ieder en allen een mooie verjaardag toe en een
gezegend nieuw levensjaar.
rector Ward Cortvriendt

Gemeentevergadering Statie Twente
Beste leden, gastleden en betrokkenen van de OK-statie van de
H.Lebuïnus,
Mede namens rector Ward Cortvriendt nodig ik u graag uit voor
een gemeentevergadering van onze Oud-Katholieke statie.
De gemeentevergadering wordt gehouden op
dinsdagavond 1 februari a.s. om 19.30 uur.
Deze vergadering zal, vanwege de omstandigheden, gehouden
worden in de vorm van een ‘zoom-vergadering’. Dat betekent
dat iedere deelnemer thuis achter de computer zit en op die
manier deelneemt aan de vergadering.
De agenda luidt als volgt:
- Opening en mededelingen
- Jaarrekening van de statie over 2021
- Decharge van de penningmeester over het jaar 2021
- Begroting van de statie voor het jaar 2023
- Rondvraag
- Sluiting.

Hoe kunt u zich opgeven? U kunt zich per email opgeven voor de
gemeentevergadering via ‘zoom’ bij Alp Buitelaar, emailadres:
alpbuitelaar@planet.nl Vriendelijk verzoek uw aanmelding per email
te doen op uiterlijk zaterdag 29 januari a.s.
Hoe gaat dat verder in zijn werk? Op maandag 31 januari
ontvangt u, indien u zich hebt opgegeven, een ‘link’ voor de zoomvergadering. Hiermee kunt op dinsdag 1 februari vanaf 19.15 uur
inloggen voor de vergadering. Deze link krijgt u in een email van
Nico Pronk (paspronk@planet.nl). Mocht het niet lukken of heeft u
andere technische vragen, dan kunt u bellen met Nico, tel.
06-51272923.
Zijn er bijlagen voor de vergadering? Ja, aan degenen die zich
opgeven wordt het volgende per email toegestuurd:
1) financieel jaaroverzicht 2021 en
2) financieel meerjarenoverzicht waarin opgenomen
de jaarrekening 2021 en de begroting 2023.
Kan ik deze stukken ook ontvangen, indien ik niet wil
deelnemen aan de zoom-vergadering? Ja, dat kan.
Stuurt u dan een email naar Alp Buitelaar (alpbuitelaar@planet.nl).
Ik stuur u deze stukken dan per email toe.
Het statiebestuur ziet uit naar uw deelname aan deze
gemeentevergadering!
Met hartelijke groet, mede namens rector Ward Cortvriendt,

A.L.P. Buitelaar,
Secretariaat
OUD-KATHOLIEKE KERK STATIE
H. LEBUÏNUS TWENTE EN
OMMELANDEN
06-22661130 twente.okkn.nl
Dr. van der Sluisstraat 12 7482 XS
Haaksbergen

De vluchtigheid regeert
De tijd waarin de vluchtigheid regeert
gaat mij niet in de kouwe kleren zitten.
Als ik een kwestie grondig door wil spitten,
dan raakt de ander ongeïnteresseerd
en gaat dan met een schermpje zitten spelen
waarop iets heel belangrijks is te zien.
Dan val ik stil. Ik ben van origine
zo iemand die wil kiezen. Of wil delen.
Daarom had ik mij dapper voorgenomen
niet meer te praten tegen doosjesvolk,
dat is met andere zaken in de weer.
Sindsdien zit ik vaak eenzaam weg te dromen.
Zet op mijn graf: 'Hier rust een doventolk.
Hij had met niemand een gesprekje meer.'
Rickert Zuidervelt
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