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Inleidend woord

Een hete zomer

Het kon wel eens een hete zomer worden. Klimatologen zeggen al
jaren dat de zomers heter en instabieler worden. Hogere
temperaturen, zwaarder onweer, windhozen. We verbruiken teveel,
vliegen en rijden teveel (o, o, al die kilometers die binnen de
oudkatholieke kerk gereden worden om de Heer te loven). In
vergelijking met mensen die niets hebben, en dat zijn er velen in
onze wereld, is onze voetstap, hoe bewust we ook leven, te groot
voor de draagkracht van de aarde. Dat wil zeggen voor ons
leefmilieu. We benaderen de aarde immers vooral vanuit onszelf.
Juist voor de reislustigen zou het weleens een hete zomer kunnen
worden. Oplopende wachttijden, geannuleerde vluchten, drukte:
ideale omstandigheden om de temperatuur te laten oplopen tot
onverantwoorde hoogte. Je zult maar met drie kinderen die all
inclusieve aanbieding hebben geboekt die vertraagd is, mogelijk
niet doorgaat, waarvan de bagage niet afgehandeld wordt, de
veiligheidscontrole supertraag verloopt en zo meer. Kookpunt. Nog
afgezien van de atmosferische temperatuurstijging wanneer de
vlucht wel doorgaat.
Er is veel boosheid en frustratie. Ik schrijf dit op het moment dat
tractoren zowat in mijn voortuin staan, de straat geblokkeerd is

door tientallen trekkers die er met hun lawaai en zwaailichten in het
donker uitzien als voorhistorische levensvormen, onze oprit in bezit
is genomen door auto’s van tractorloze demonstranten die te voet
naar de minister gaan om verhaal te halen. Hooibalen staan in
brand, politieauto’s worden weggeschoven. Pallets en strobalen
versperren de doorgang. Vanuit een verhit groepje vang ik de zin
op: “als wij er niet meer zijn, hebben jullie niet te vreten, en
verdwijnt jullie vrijheid”.
Ik kan niet anders dan nadenken over de combinatie van
begrippen: voedsel en vrijheid. Er is juistheid in. Wanneer je
afhankelijk bent van anderen voor je voedsel, maakt dat onvrij. De
ander kan je manipuleren, klem zetten, dwingen. We zien het in de
geopolitiek. Het gebeurt met energie, geld, granen, grondstoffen.
Wanneer de een heeft wat de ander nodig heeft, ontstaan macht en
agressie. Deze avond was het ook agressie uit onmacht. Bijna
allemaal jonge mensen die vechten voor hun toekomst. Tegelijk
hadden ze er ook lol in: een machtspolitiek element.
Maar er is meer boosheid. Van kinderen die op oneigenlijke
gronden uithuisgeplaatst zijn. Ouders die in een beoordelingsframe
gekomen zijn en tot armoe zijn gebracht. Groningers die nog steeds
niet zijn gecompenseerd. Energieprijzen die over de kop gaan.
Dagelijkse boodschappen die merkbaar duurder zijn dan vorig jaar.
Daar kan geen 2% loon- en pensioenstijging tegen op. Wanneer
komen deze mensen met een stagnerend openbaar vervoer naar
Den Haag?
De temperatuur kan echter ook negatief stijgen in berusting, of
verdekt in broeien. Wat zou het een zegen zijn wanneer we
werkelijk met elkaar in gesprek zouden blijven over wat ons aller
belang is. En… elkaar daarin serieus nemen. Ieder spreekt immers
waarheid in de eigen context. De dialoog is er op gericht te zoeken
naar wat goed is op dit moment voor alle betrokkenen. Politiek als
conciliair proces. Waarbij de uitkomst niet al a priori vaststaat en
het gesprek alleen maar strategisch en tactisch is. Dialoog is juist
bedoeld om gezamenlijk te achterhalen wat de gemeenschappelijke
waarheid is. Deze communicatievorm stoelt op respect. En zonder
respect bestaat die niet.

Als we iets van Jezus kunnen leren is het wel dat hij iedere mens
aanziet, respecteert. Van welke klasse dan ook: zondaar,
getekende, afvallige, overspelige, collaborateur, leerling, man,
vrouw, slaaf, centurion. Hij ziet hen aan en neemt hen serieus in
hun nood. Hij gaat met hen in gesprek en laat hen geheeld achter.
Dus niet: beschadigd vernederd en onteerd. Maar in herwonnen
gaafheid. Voor het welzijn van onze wereld hebben we grote nood
aan dit conciliair proces van waarheidsvinding. Zonder dit wordt het
een hete zomer, nationaal en internationaal, van machtspolitiek en
risicogedrag.
Onze hoop is gericht op ‘de grote zomer’ waarin God zich zal
openbaren in geheel zijn schepping (zie OK gezangboek 716,
liedboek 747). Voor mij betekent dit dat God zich in mij openbaart,
zoals ook in mijn medemensen. Luisterend naar de ander luister ik
naar de openbaring van de Eeuwige. Dat is een hele worsteling, en
soms niet te vatten of aanvaarden. Luisteren is een hele kunst. Hoe
kun je dieper luisteren. Hoe kun je in de agressie van de ander nog
het verlangen naar heelheid horen? Moeilijk, moeilijk, citeer ik
Samuel uit Kenia. Maar ik ben ervan overtuigd dat iedere mens
verlangt naar heelheid en dat wij een antwoord zijn op elkaars
verlangen naar heelheid.
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 juli 10.30 u is ds. Nico Pronk de
voorganger, en de zang is ditmaal gemeentezang zonder cantorij.

Kerkdienst zondag 10 juli 10.30 u
Eucharistieviering Zondag na Pinksteren 10 (C-jaar)
Voorganger
Lector
Cantor
Koster
Collectes

: pastoor Ward Cortvriendt
: Nynke van Genderen
: Alp Buitelaar en André Zandbelt
: Ward Cortvriendt
: 1e OKK-Ned + Statie 2e Publiciteitsmiddelen
(digitaal overmaken heeft de voorkeur )

Kerkdienst zondag 24 juli 10.30 u
Eucharistieviering Zondag na Pinksteren 12 (C-jaar)
Voorganger : pastoor Ward Cortvriendt
Lector
: Marjolein Driesen
Cantor
: André Zandbelt en Alp Buitelaar
Koster
: Heima Sleurink
Collectes
: 1e OKK-Ned + Statie 2e Statie Twente
(digitaal overmaken heeft de voorkeur )

Vakantie
Ieder die op vakantie gaat wens ik graag een mooie en
inspirerende , rustgevende tijd toe. En natuurlijk een behouden
terugkeer.
rector Ward Cortvriendt
De dagen van ons leven
Op 7 juli is mevr. Bredewoud-van der Knaap jarig. En 12 juli viert
Piet van Genderen een mooi kroonjaar. Op 18 juli is
mevr. Cornwell-Oostveen jarig. Aan het eind van de maand,
op 29 juli, gaat Nico Pronk zich voorbereiden op de leeftijd van
de sterken.
We feliciteren hen allen van harte en wensen hun zegen toe voor
het nieuwe levensjaar.
rector Ward Cortvriendt

H.LEBUÏNUSKAPEL
In deze rubriek voor de even maanden besteedt Lebuinus
Kompas aandacht aan hoe door en vanuit kerken werk
gemaakt wordt van duurzaamheid en vergroening op
alle terreinen van kerkelijk handelen. In 2014 meldde de
Lebuinus Statie zich aan bij de beweging van Groene Kerken.
We namen ons hiermee voor om 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 stiltewandeling in het
groen
André Zandbelt

Kom in beweging voor Gods schepping
STILTEWANDELING
donderdag 1 september 2022 Hengelo

Ieder die zin heeft om van de natuur te genieten, een wandeling te
maken en tot rust wil komen is welkom. Dit doen we in een speciaal
voor deze activiteit opengesteld natuurgebied vlakbij Hengelo.
Daarop staat een mooie schuur waarin we ook activiteiten kunnen
doen.
1 September is wereldwijd Gebedsdag voor de Zorg om de
Schepping. Paus Franciscus nodigt ons uit om te bidden voor de
hele schepping, want zij heeft onze aandacht en zorg hard nodig.
Wij, leden van verschillende geloofsgemeenschappen in Hengelo,
sluiten ons graag bij dit initiatief aan.
We bieden verschillende activiteiten aan die bezinnend, wandelend
en creatief zijn. U kunt zelf uw programma samenstellen. Er zijn
twee mogelijkheden:
’s middags om 14.30 uur start een wandeling en ook
’s avonds om 19.00 uur. Er is ook de mogelijkheid van een
binnenprogramma. Wij zijn een half uur tevoren aanwezig.
Iedereen is welkom: jong en oud. Ook bij slecht weer gaat het
programma gewoon door, want ook dan blijft de natuur meer dan
de moeite waard.
De ingang van het gebied Bad Hut ligt aan
de Haverrietweg, iets voorbij de kruising met
de Wiedicksbeekweg (fietsknooppunt 25).
Op de foto ziet u het toegangshek. Hier wachten we u op. U bent,
zonder opgave vooraf, van harte welkom!
Nadere informatie bij de Werkgroep Groen Geloven Hengelo:
Dinie Tukkers :
tel. 06 20367488
Harry Groothuis: tel. 06 57918307
Of per mail: groengelovenhengelo@gmail.com

Leven als de bomen
Leven als de bomen,
trouw en aardsgezind,
bij het water wonen,
leven van de wind.
Hemelhoog geloven,
leven uit één stuk,
ademnood te boven,
onverdeeld geluk.
Leven als de bomen,
God heeft hen geplant,
leven om te loven,
leven uit Gods hand.
Op de lente hopen,
weten van de herfst,
dromen van de zomer,
leven dat niet sterft.
Toevlucht voor de vogels,
schaduw, onderdak,
huis van mededogen,
liefde wijdvertakt.
Leven als de bomen,
zingen voor je God,
levenslang geloven,
vaste voet aan grond.
tekst
: Hans Andreus
melodie: Louis van Dijk
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