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Inleidend woord

Het nieuwe leven

Onze opgang naar Jeruzalem, als visioen van vrede en als beeld
van de vervulling van onze hoop, loopt dwars door de
gebeurtenissen van ons leven en door de concrete omstandigheden
van ons bestaan. Wat we liturgisch vieren en gedenken als de
opgang en zelfgave van Jezus wordt altijd gekleurd door ons eigen
bestaan. Dat maakt het niet minder, maar juist rijker. Sterker nog:
hoe zou het verhaal van wat in Jezus geopenbaard wordt betekenis
kunnen hebben voor ons, wanneer we het niet in verband brengen
met ons eigen leven. Zijn opgang is onze levensgang en zijn dood
en opstanding geven perspectief aan ons bestaan. Zijn levensweg
geeft richting aan onze keuzes.
Daarom is het eigenlijk niet voldoende om op de vraag “wat vieren
we met Pasen?”, te zeggen dat Jezus uit de dood is opgestaan, of
uit de dood is opgewekt. Tegelijk is de belijdenis van de verrijzenis
fundament van ons geloof. Paulus zegt heel helder in de eerste
Korintebrief (15,14): “Indien Christus niet verrezen is, is onze
prediking zonder inhoud en ook uw geloof”. Ons geloof betreft de

betekenis van de verrijzenis voor ons leven. We vieren dat we
radicaal bestemd zijn voor het leven en dat de trouw van God geen
grenzen kent. Zelfs niet de voor ons absolute grens van ons kennen
en zijn. Dit geloof geeft ons het vertrouwen om in de
omstandigheden van ons bestaan te leven met perspectief. Zelfs in
uitzichtloosheid, in duisternis van angst, in het zicht van het einde.
Te leven in het vertrouwen dat er meer aan ons leven is dan we
kunnen overzien.
Dat betekent ook dat we niet vastzitten aan het nu. Wie en wat we
nu zijn, en hoe ons leven er nu en tot nu uitziet, is geen
onontkoombaar script. Er is altijd meer aan ons dan wat tot nu toe
is geleefd en aan ons is geopenbaard. Er is altijd de vrijheid om ons
leven een andere wending te geven en, wanneer we de uiterlijke
omstandigheden niet kunnen veranderen, dan toch onze houding
ten opzichte van hetgeen zich voordoet te veranderen.
Wij zijn per se paasmensen. Niet gedoemd ons neer te leggen bij
wat geen leven is, maar om op te staan uit de graven van dood en
onrecht. Om uit de schaduwen in het licht te treden. Te leven onder
het aspect van Gods belofte, ons wetend als inwoners van de stad
van vrede.
Een zalige opgang naar Pasen.
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 3 april 10.30 u is ds. Andrea
Fuhrmann de voorganger, en de zang staat onder leiding van
cantor Gerrit Baas

Kerkdienst zondag 10 april 10.30 u
Oecumenische viering Palmzondag (C-jaar)
Voorgangers: ds. Andreas Wöhle, praeses Synode ELG en
pastoor Ward Cortvriendt
Lector
: Nynke van Genderen
Cantor
: Maarten Luther Cantorij o.l.v.Gerrit Baas
Koster
: André Zandbelt
Collectes
: 1e OKK-Ned + Statie 2e Zusterkerken
(digitaal overmaken heeft de voorkeur )
Kerkdienst Donderdag 14 april 19.30 u
Oecumenische viering Witte Donderdag

(C-jaar)

Voorgangers : ds. Nico Pronk en
pastoor Ward Cortvriendt
Lector
: André Zandbelt
Cantor
: Maarten Luther Cantorij o.l.v. Gerrit Baas
Koster
: koster ELG
Collectes
: 1e OKK-Ned + Statie 2e Statie Twente
(digitaal overmaken heeft de voorkeur )

Kerkdienst Vrijdag 15 april 19.30 u
Oecumenische viering Goede Vrijdag (C-jaar)
Voorgangers : pastoor Ward Cortvriendt
en ds. Frans Wiersma
Lector
: lector ELG
Cantor
: Toon ’t Hoen en Alp Buitelaar
Koster
: André Zandbelt
Collectes
: 1e OKK-Ned + Statie 2e Statie Twente
(digitaal overmaken heeft de voorkeur )

Kerkdienst Zondag 17 april 10.30 u
Oecumenische viering Hoogfeest van Pasen (C-jaar)
Voorgangers : pastoor Ward Cortvriendt en
ds. Nico Pronk
Lector
: lector ELG
Cantor
: Alp Buitelaar en André Zandbelt
Koster
: Heima Sleurink en Mieke Cortvriendt
Collectes
: 1e OKK-Ned + Statie 2e Statie Twente
(digitaal overmaken heeft de voorkeur )
Kerkdienst zondag 24 april 10.30 u
Eucharistieviering Tweede Zondag van Pasen (C-jaar)
Voorgangers: pastoor Ward Cortvriendt
Lector
: Marianne Sloot
Cantor
: Toon ’t Hoen en André Zandbelt
Koster
: Mieke en Ward Cortvriendt
Collectes
: 1e OKK-Ned + Statie 2e Statie Twente
(digitaal overmaken heeft de voorkeur )

De dagen van ons leven
Op 8 april hoopt André Zandbelt zijn verjaardag te vieren. We
wensen hem geluk en waarderen hem voor het vele dat hij voor
onze statie verricht. Op 28 april verjaart Tineke Buursma. We
feliciteren ook haar van harte en wensen beiden een gezegend
nieuw levensjaar.
rector Ward Cortvriendt

Bezoek van de aartsbisschop
Zondag 13 maart was er een feestelijke viering waarin
aartsbisschop Barend voorging in het kader van zijn werkbezoek
aan onze statie. Uiteraard zongen we de door Tineke
gecomponeerde Lebuinusmis. Na de viering was er een aangenaam
gesprek met de bisschop waarin hij ook zijn waardering uitsprak
voor de statiegemeenschap en de oecumenische samenwerking met
de Evangelisch Lutherse Gemeente. Mieke had voor heerlijke
broodjes gezorgd en na afloop kreeg bisschop Barend het, als altijd,
fraaie door Frits vervaardigde altaarbloemstuk mee naar huis.
Het was een fijne ontmoeting en we zijn blij met zijn waardering
voor onze inspanningen en zijn bemoediging.
rector Ward Cortvriendt

Bezoek van de president van de Lutherse synode
In de gezamenlijke viering van palmzondag van de Oudkatholieke
Statie en de Evangelisch Lutherse Gemeente op 10 april zal
Andreas Wöhle, de huidige president van de synode van de
Evangelisch Lutherse Kerk te gast zijn. In de viering zal hij voor ons
de verkondiging verzorgen. We zijn blij dat hij door zijn
aanwezigheid in ons midden de al enige jaren bestaande
samenwerking wil bevestigen en zijn Lutherse gemeente door zijn
bezoek wil bemoedigen.
rector Ward Cortvriendt

Hoog bezoek
Velen hadden, net als ik, naar het bezoek van onze nieuwe
aartsbisschop uitgekeken. Aan zo’n werkbezoek gaat achter de
schermen heel wat vooraf. Het statiebestuur heeft al veel voorwerk
gedaan.

Onze bisschop trad in vol ornaat aan, altijd bijzonder, ook voor de
aanwezige oecumenisch-Lutherse broeders. Na de sfeervolle viering
volgde een geanimeerde en smakelijke bijeenkomst waarin
voorzichtig van gedachte werd gewisseld over de toekomst van
kerk en statie. Natuurlijk werd alles nauwgezet geregistreerd door
onze secretaris-penningmeester Alp

die ook nog eens bijsprong als cantor, voorwaar een duizendpoot.
Hij verstopte zich zo onopvallend mogelijk achter de koffiekopjes
maar mag wel een keer vol in beeld. Hier past dank aan ieder die
deze gebeurtenis mogelijk maakte.
Toon ‘t Hoen
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