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Inleidend woord

Opgang

Gedurende de laatste dagen van februari en de eerste van maart
zal er in Nederland weer voor het eerst na twee jaar carnaval
gevierd worden. In café’s wordt gefeest, in zalen bijeengekomen,
tonpraters en buutredenaars nemen mensen en situaties op de
korrel. En elke plek waar het gevierd wordt heeft wel zijn eigen
carnavalsnaam en optocht met wagens en individuele deelnemers
en de prins en zijn (en ook haar?) gevolg. De carnaval (let op hoe
je het uitspreekt!) wordt afgesloten met vastenavond (-nacht) voor
Aswoensdag. En dan begint de Veertigdagentijd. Van optocht naar
opgang.
Van Aswoensdag af gaan we op naar Pasen. Niet min of meer
uitgedost en verkleed, maar eerder ingetogen. We leggen juist
dingen af en tonen ons aan God. Vergeef me wanneer deze
benadering wat geforceerd overkomt. We keren ons naar binnen en
gaan op naar Jeruzalem in het spoor van Jezus. Pasen is rijk aan
symboliek: uittocht, doorgang en opgang. En allemaal gebaseerd
op de verhalen van het volk dat ons met vallen en opstaan in geloof
is voorgegaan.

Opgaan naar Jeruzalem is de metafoor voor dichter bij God komen,
uit de vervreemding thuis komen, Uit ballingschap tot leven en uit
gebrokenheid tot heelheid komen. De woestijn achter je laten en
wonen in de stad van vrede. Dit zijn niet zomaar beelden. Zij
verbeelden ons eigen leven. Voor ons is het van belang om de
verhalen die we lezen in verbinding te brengen met ons eigen
bestaan. Te kijken waar voor ons in ons eigen leven sprake is van
ballingschap, in den vreemde zijn, van God verwijderd door een
woestijn te trekken. Zo krijgen we ook zicht op ons geloof, onze
hoop, ons verlangen en perspectief.
Veertig dagen om de weg van het leven te vinden en te gaan.
Bewust, vreugdevol en in geloof. Daarmee zeg ik niet dat we dat
daarbuiten niet doen. Maar soms is ons leven zo bezet door al die
dingen die we moeten doen en waar we aan moeten denken. Dagen
gaan open en dicht. Hebben we gebeden, gemediteerd? Hebben we
stil gestaan bij wat echt belangrijk is? Hebben we vreugde beleefd?
Hebben we God en elkaar bedankt? Hebben we iets bijgedragen
aan het leven van de ander?
De opgang naar Pasen en het nieuwe leven is bij uitstek een
religieuze weg. We vragen ons bewust af wie we zijn, waar we
staan en waartoe we zijn. We stellen ons leven in het, soms
ongemakkelijke, licht van God en proberen de ander in de ogen te
kijken om daarin onze betekenis voor de naaste te ontwaren. Ook
lastig. Het is een weg van ontlediging en hernieuwde innerlijke
vreugde.
Ik wens ons allen een mooie en vruchtbare veertigdagentijd en een
vreugdevolle opgang naar Jeruzalem.
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 maart 10.30 u is ds. Jaap Wiegers
de voorganger, en de zang van de Maarten Luthercantorij staat
onder leiding van cantor Gerrit Baas.
Kerkdienst woensdag 2 maart 19.30 u
Viering Aswoensdag: begin van de Veertigdagentijd
Voorganger
Lector
Cantor
Koster
Collecte

: pastoor Ward Cortvriendt en ds. Nico Pronk
: lector ELG
: Toon ’t Hoen en Alp Buitelaar
: André Zandbelt
: Vastenactie Oud-Katholieke Kerk Nederland

Kerkdienst zondag 13 maart 10.30 u
Eucharistieviering Tweede Zondag Veertigdagentijd (C-jaar)
Voorgangers : Aartsbisschop Bernd Wallet en
pastoor Ward Cortvriendt
Lector
: Marjolein Driesen
Cantor
: Alp Buitelaar en André Zandbelt
Koster
: André Zandbelt en Heima Sleurink(?)
Collectes
: 1e OKK-Ned + Statie 2e Vastenactie
(digitaal overmaken heeft de voorkeur )
Na het eerste kopje koffie gaat de aartsbisschop in gesprek
met onze gemeenschap in het kader van zijn visitatie.
Kerkdienst zondag 27 maart 10.30 u
Eucharistieviering Vierde Zondag Veertigdagentijd (C-jaar)
Voorganger : pastoor Ward Cortvriendt
Lector
: Wim de Rijk
Cantor
: André Zandbelt en Alp Buitelaar

Koster
Collectes

: Mieke en Ward Cortvriendt
: 1e OKK-Ned + Statie 2e Statie Twente
(digitaal overmaken heeft de voorkeur )

Op deze zondag vindt weer een inzameling plaats van
levensmiddelen en kleding/schoeisel (zie verderop)…
In adequate verpakking mee te nemen en te verzamelen
in de hal van onze kapel.

Visitatie van de Aartsbisschop
Op 13 maart zal Aartsbisschop Barend Wallet voor de eerste keer
na zijn ambtsaanvaarding een werkbezoek brengen aan onze statie.
Het is dan de tweede zondag in de veertigdagentijd. Na de viering
zal er onder andere een gesprek zijn van de bisschop met de statie.
Nadere gegevens zullen nog in een aparte mail worden
toegezonden wanneer het bestuur van de statie de voorbereiding
heeft afgerond.
rector Ward Cortvriendt
De dagen van ons leven
Op 2 maart zal Nel Stikvoort-Giesen jarig zijn. Zij is de weduwe van
Loek die enige jaren geleden is overleden en zij verblijft in een
verpleeghuis. Zij behoorden tot de oude kern van de statie.
Op 8 maart is mevr ter Heege-Broek jarig en op 15 maart
mevr van Dijk-van Wessem.
We feliciteren hen van harte en wensen hun een gezegend
levensjaar toe.
rector Ward Cortvriendt

Inzameling levensmiddelen en kleding: zondag 27 maart
Het sluit geheel aan bij de strekking van de Veertigdagentijd om
weer een inzameling te houden voor levensmiddelen en kleding.

Tevens een goed moment omdat de winter nu achter ons ligt en we
omzien naar andere kleren voor lente en zomer.
Onze statie houdt zo’n inzameling tweemaal per jaar, midden in de
Advent en midden in de Veertigdagentijd. Zoals bekend gaat de
kleding naar de kledingwinkel van de religieuze woongemeenschap
De Wonne in Enschede, en brengen we de levensmiddelen naar de
Voedselbank in Hengelo of Almelo.
De inzameling is zondag 27 maart rond de kerkdienst. Een oproep
aan u om even rond te kijken in uw huis welke kleding (en goede
schoenen) om een herbestemming vraagt. Ook gelieve u bij uw
supermarktbezoek wat levensmiddelen meenemen die welkom
kunnen zijn bij de Voedselbank.
André Zandbelt

Project Vastenactie Oud-Katholieke Kerk 2022

Misschien kent u hem nog? Bisschop
Manuel Ernesto van de Anglicaanse Kerk
in Mozambique? Hij heeft zich de
afgelopen jaren volop en met succes
ingezet voor de opvang van Congolese
en Boeroendese vluchtelingen in het
vluchtelingenkamp
Marratane.
De
Vastenactie in 2016 was hiervoor bestemd waardoor men in
Marratane weer hoop kreeg. Via de Bisschoppelijke Commissie Sint
Paulus wordt het missionaire bisdom Nampula, waar Bisschop Manuel
bevlogen leiding geeft, al vele jaren gesteund.
Bisschop Manuel staat nu opnieuw voor een grote uitdaging. In de
loop van 2021 is er door invallen van extremistenstrijders, die uit het
Midden Oosten verjaagd werden, een nieuwe vluchtelingenstroom op
gang gekomen: dit keer vanuit onveilig geworden noordelijke
landsgedeelten. Een deel van deze vluchtelingen is opgevangen in
VN kampen. Anderen vluchtten naar familie in veilige regio’s. Deze
families kunnen zelf maar nauwelijks het hoofd boven water houden
en kunnen hun gevluchte familie eigenlijk na een eerste noodopvang

niet langer onderhouden. De laatste (grote) groep vluchtelingen die
niemand opvangt, heeft rond de steden Nampula en Pemba hutjes
gebouwd en probeert daar te overleven.
Bisschop Manuel doet meer dan 200% zijn best voor een totaalaanpak van deze problemen. Hij is volop betrokken bij de
vredesonderhandelingen in het noorden van zijn bisdom. Daarnaast
heeft hij ook een actieplan opgesteld om de vluchtelingen die niet in
kampen worden opgevangen praktisch te ondersteunen. In 30
parochies verblijven rond 1500 gevluchte gezinnen. Stelt u zich eens
voor: 50 gezinnen per kleine arme parochie verzorgen, te eten geven
en opvangen. U begrijpt het gelijk: de nood is zeer hoog!
Dit actieplan kost veel geld naast alle energie en inzet van de
parochianen. Gelukkig hebben trouwe partners aan Bisschop
Manuel steun toegezegd om dit project te kunnen financieren, maar
er is niet genoeg geld. Er is nu enige tijdelijke en minimale
noodhulp, maar er is meer en structurelere hulp nodig. Helpt u
mee om de vluchtelingen perspectief te bieden? Bisschop Manuel
wil zelfvoorzienende gemeenschappen vormen, een duurzame
oplossing voor deze mensen die voorlopig niet terug kunnen keren
naar huis. Dit is wat het project voor ogen heeft:
- De 1500 families krijgen de eerste drie maanden
voedselpakketten en schoon water. Dat kost € 30 per gezin
voor drie maanden.
- Er zijn ongeveer 250 ondervoede kinderen onder
de 6 jaar; zij krijgen een half jaar lang verrijkte
pap om aan te sterken. Een kooktoestel voor de
verrijkte pap kost per gemeenschap € 63.
- In alle 30 gemeenschappen wordt aan mannen
en vrouwen les gegeven in het verbouwen van
eigen voedsel, zodat zij duurzaam
zelfvoorzienend kunnen worden. De kerk heeft al
een stuk grond beschikbaar gesteld, maar er is nog veel meer
nodig. Zoals gereedschap en zaden voor gewassen.
Gereedschap voor het verbouwen van voedsel kost per
gemeenschap € 49. Aanschaf zaden voor een gezin : € 8

- In het bisdom staan veel mangobomen die juist in
deze tijd volop mango’s dragen. Zoveel zelfs dat
een groot deel nooit op tijd opgegeten kan
worden. Het is de bedoeling het overschot te
drogen in de zon met behulp van droogbakken,
die men zelf kan maken. Constructiehout, zaag, gaas erover
tegen insecten en snijden maar die mango’s. Zo kun je al die
mango’s toch nog goed bewaren en leveren die later in het
jaar een gezonde aanvulling op de maaltijd. Hout, schroeven
en gaas kosten per droogbak rond de € 24.
- Ook is er katoenen stof nodig voor het maken van
herbruikbare katoenen maandverbanden en zal er
naailes gegeven worden hoe deze maandverbanden
te maken. Een fikse rol katoen kost € 35 en een naaimachine
kost per groep eenmalig € 200.
- Er komen groepen vrijwilligers trainingen geven om
besmetting met allerlei ziektes w.o. Corona te voorkomen en
ook om zelfhulpgroepen op te richten en te begeleiden, o.a.
vanwege opgelopen trauma’s. En er gebeurt nog veel meer.
Het goede nieuws is dat er in het bisdom Nampula genoeg mensen
staan te popelen om hun kwaliteiten in te zetten om
voedselpakketten en schoon water rond te brengen, de verrijkte pap
te bereiden en uit te delen, les te geven in het verbouwen en
verwerken van voedsel of om vrouwen en meisjes te leren om
herbruikbaar maandverband te naaien. Er worden nu al overal
mensen opgeleid om trainingen te geven en om zelfhulpgroepen te
begeleiden.
Doet u mee vanaf Nederland om de vluchtelingen een nieuw
bestaan te helpen opbouwen en de parochianen te
ondersteunen in hun diaconale enthousiasme?

H.LEBUÏNUSKAPEL
In deze nieuwe rubriek van Lebuinus Kompas voor de oneven
maanden zullen we aandacht besteden aan hoe door en vanuit
kerkgemeenschappen werk gemaakt wordt van duurzaamheid
en vergroening op alle terrein.
In 2014 meldde de Lebuinus Statie zich aan bij de beweging
van Groene Kerken. We namen ons voor elk jaar een concrete
stap te zetten.
Ik nodig u uit om uw ideeën kenbaar te maken en een stukje
te schrijven voor deze tweemaandelijkse rubriek. Vandaag in
deze rubriek een uitnodiging voor een groene excursie….
André Zandbelt
Bijzondere excursie!
Vanuit de Werkgroep Groene kerk Hengelo nodigen we u uit om
samen met een excursieleider van Waterschap Vechtstromen mee
te gaan op excursie langs de nieuwe beek De Doorbraak op
WERELDWATERDAG, dinsdag 22 maart.

De Doorbraak is een prachtige 13 kilometer lange nieuwe beek in
het Twentse landschap. Ze begint bij de Lolee bij Almelo en mondt
uit in de Exosche Aa bij Ypelo. De beek is aangelegd om het water
in Twente meer ruimte te geven, wateroverlast en verdroging te
voorkomen én een ecologische verbinding te maken tussen
Noordoost Twente en de Sallandse Heuvelrug. Een doorbraak dus,
voor waterbeheer, landbouw en natuur.
U kunt deelnemen aan deze excursie :
’s morgens 9.30 u of ’s middags 13.30 u.
De excursie duurt totaal ongeveer 2 à 2,5 uur.
U wordt door de excursieleider van waterschap Vechtstromen
ontvangen met een kopje koffie of thee. Aan de hand van een
presentatie wordt het verhaal van de Doorbraak verteld. Daarna
brengt u wandelend een bezoek aan de Doorbraak.
Maximaal 20 personen deelnemers per groep.
Hierbij nemen we de voorgeschreven COVID- maatregelen in acht.
Startpunt: Erve Peeze Wolbeslanden 5
7627 PS Bornerbroek
Wanneer : dinsdag 22 maart, 9:30 uur en/of 13:30 uur.
Aanmelden: vóór woensdag 8 maart : bij André Zandbelt
a.zandbelt@planet.nl t. 0546815313
Informatie : Harry Groothuis
hgroothuis51@gmail.com of tel. 06-7918307
Wij hopen dat velen van u zullen meegaan.
Werkgroep Groene kerk Hengelo:

Corrie van Egmond, Harry Groothuis,
Dinie Tukkers, Hans Voordijk
en André Zandbelt

Er kan gezamenlijk per auto gegaan worden vanuit Hengelo zodat meer mensen meekunnen....
voor wie het anders te vermoeiend wordt. Laat mij - Harry Groothuis - weten, wie meer mensen
kan meenemen.
Met de fiets er naar toe is ook een mogelijkheid, vertrek vanaf de Waterstaatskerk.
Tijdstip en plaats van vertrek krijgt u van mij na opgave.
U kunt er uiteraard ook op eigen gelegenheid naar toe.

André Zandbelt

Uw lente werpt haar licht vooruit…..
Uw lente werpt haar licht vooruit
waar nog de winter woont.
Zij wekt een vrolijk nieuw geluid
en zet opnieuw de toon.
In stralen rijst uw nieuwe mens,
tegen de nacht bestand.
De diepste schaduw kent geen grens
zolang uw Paaslicht brandt.
O Licht van Christus, zichtbaar woord
waaruit Gods liefde spreekt,
die door de dood niet wordt verstoord
en zelfs door stenen breekt.
En houdt de slaap ons nog verblind,
zijn wij nog niet ontwaakt,
Gij wekt ons met uw nieuwe wind:
de Geest die levend maakt.
Herschep ons tot het mensenkind
dat U als hartslag heeft,
in U alleen zijn bronnen vindt
en bij uw gratie leeft.
Hergeef de aarde haar gelaat,
verzilver haar met licht
Waarin Uw trouw te lezen staat.
Vernieuw haar aangezicht.

uit: Sytze de Vries, Het liefste lied van overzee
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