augustus 2022

Inleidend woord

Nut

Met enige aarzeling wil ik jullie deelgenoot maken van mijn ervaring
dat ik er soms niets van begrijp. Met ‘er’ bedoel ik dan de wereld en
de gang van zaken. Soms heb ik het gevoel dat mijn
begrippenapparaat en concepten met betrekking tot het leven niet
aansluiten bij wat ik zie gebeuren. Voorlopig weiger ik om dat toe
te schrijven aan mijn leeftijd, daarin gesterkt, of bemoedigd, door
de intelligente gesprekken die ik met studerende kleinkinderen heb.
( U begrijpt dat ik mijn grond verdedig ;-).
Na een akkoord over doorvoer van graan over de Zwarte Zee volgt
een aanval op Odessa. Merkwaardig genoeg denk ik dat te
begrijpen. Er is doorvoer afgesproken, maar dat betekent niet vrije
aanvoer, opslag en belading. Machtsvertoon. Iets dieper begrijp ik
niet wat meneer P. denkt te bereiken, hoe hij de geschiedenis in wil
gaan? Dat vraag ik me ook wel eens af van een geblondeerde
variant op P, namelijk T. Welk nut heeft P. van zijn gedrag? Wil hij
bewijzen dat hij in staat is het geopolitieke landschap te
veranderen? En dat gebeurt ook. En wat wint hij daar uiteindelijk
mee? Zoveel chaos, verspilling en ellende; Ik begrijp het niet.
Over vliegkommer, over vliegschaamte wordt niet meer gesproken.
Ik las een ingezonden brief van iemand die het allemaal best vond
meevallen. Een paar weken geleden was hij nog voor een korte
vakantie ergens heen gevlogen en nu ging hij met vrienden een
paar dagen (!) naar Portugal. Ik begrijp dat niet.

Nar aanleiding van een onderzoek in Duitsland bleek dat 46 procent
van de respondenten van mening is dat de kerk de samenleving
geen enkel voordeel biedt. Kennelijk aanleiding voor Trouw om het
theologenteam de vraag voor te leggen of de kerk nog wel waarde
heeft voor de Nederlandse maatschappij en of de kerk alleen maar
nuttig is voor wie geloven. Aangezien de kerken bestaan uit vele
miljoenen mensen die allemaal participeren aan de maatschappij en
op welke manier dan ook bijdragen aan de vormgeving van de
samenleving ga ik ervan uit dat deze een waarde
vertegenwoordigen voor de maatschappij. Ik begrijp niet zo goed
dat de waarde van de kerk voor de maatschappij tegenover het nut
van de kerk voor de individuele gelovige wordt gesteld. De
betekenis van het instituut wordt gedragen door wie haar
vertegenwoordigen in de mate waarin en de wijze waarop deze zich
bewegen in het publieke domein. Maatschappelijke waarde en
individueel nut kunnen niet in elkaars verlengde worden gebruikt,
aangezien het heel verschillende categorieën betreft.
Tussen haakjes, heeft de vleesindustrie nut voor de vegetariër?
Nut heeft altijd op een of andere manier te maken met gebruiken
tot voordeel. Geloven en kerk-zijn betreft een existentieel
commitment aan een zaak die het persoonlijk belang overstijgt,
terwijl het persoonlijk heil daarin volledig betrokken is. Het verbindt
je leven aan de persoon van Christus met alle wederkerigheid
vandien. Het opent naar de nooit te doorgronden Ene, waardoor en
door wie we ook ons onbekende zelf kunnen ontdekken. Het nodigt
uit tot getuigenis van een boodschap van hoop en toekomst, van
gerechtigheid en vrede. Als dat geen waarde vertegenwoordigt voor
onze samenlevingen, begrijp ik er niets meer van.
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 7 augustus 10.30 u is
ds Frans Wiersma de voorganger.

Kerkdienst zondag 14 augustus 10.30 u
Eucharistieviering Zondag na Pinksteren 15 (C-jaar)
Voorganger
Lector
Cantor
Koster
Collectes

: pastoor Ward Cortvriendt
: Wim de Rijk
: Alp Buitelaar en André Zandbelt
: Heima Sleurink
: 1e OKK-Ned + Statie 2e Honoraria
(digitaal overmaken heeft de voorkeur )

Kerkdienst zondag 28 augustus 10.30 u
Eucharistieviering Zondag na Pinksteren 17 (C-jaar)
Voorganger : pastoor Ward Cortvriendt
Lector
: Marianne Sloot
Cantor
: Toon ’t Hoen en Alp Buitelaar
Koster
: André Zandbelt
Collectes
: 1e OKK-Ned + Statie 2e Statie Twente
(digitaal overmaken heeft de voorkeur )

De dagen van ons leven
Op 2 augustus is Wim de Rijk jarig en op dezelfde dag viert ook
Maarten Driesen zijn geboortedag. En Marjolein Driesen,
de moeder van Maarten, viert op 18 augustus haar verjaardag.
Op 29 augustus viert onze trouwe organist Harald van der Werff
zijn verjaardag.
Ook jarig in de maand augustus zijn op 10 augustus dhr. K. Wild
en op de 29e augustus mevr. G. Peperkamp-van der Leden.
We feliciteren hen hartelijk en wensen hun een gezegend nieuw
levensjaar toe.
rector Ward Cortvriendt

Beste (gast)leden en belangstellenden
Graag maak ik, met instemming van Mieke, van dit medium
gebruik om jullie op de hoogte te brengen van de jongste
ontwikkelingen met betrekking tot de gezondheid van mijn vrouw
Mieke.
Een aantal van jullie was door mijn mededelingen na een viering op
de hoogte van de aard en het verloop, maar dat geldt niet voor
allen die op de statie betrokken zijn. Degenen die wel op de hoogte
waren en die op welke wijze dan ook lieve blijken van
belangstelling, betrokkenheid, bemoediging en meeleven hebben
betoond, bedank ik mede namens Mieke heel hartelijk.
Zonder in al te veel details te treden geef ik graag een klein
overzicht.
Nadat ik aan het eind van de zaterdagavond 11 juni Mieke naar het
ziekenhuis had gebracht, werd zij in de loop van de nacht in slechte
conditie opgenomen wegens ernstig zuurstofgebrek. Op
zondagochtend verslechterde haar toestand zo dramatisch dat zij
op de ic werd opgenomen. Ik ben meteen na de viering in Hengelo
naar het ziekenhuis gereden en kreeg van de intensivist een uiterst
slechte prognose. Gelukkig werd in de loop van de week haar
prognose gelogenstraft. Mieke is langzaam maar zeker weer terug
in het leven gekomen en opgekrabbeld, zeer tot mijn vreugde en
algemene verbazing (een sterke vrouw, wie zal haar vinden…). Na
overplaatsing naar de afdeling en een week of vijf revalidatie in het
reactiveringscentrum is Mieke op 26 juli weer thuis gekomen om
verder op krachten te komen en de conditie te versterken.
Zij hoopt de tweede zondag van augustus weer bij de viering te
kunnen zijn. U zult begrijpen hoe innig dankbaar wij zijn.
rector Ward Cortvriendt

Internationaal Congres van Oud-Katholieken in Bonn.
Zoals eerder al bekend gemaakt is op de landelijke website en in
onze nieuwsbrief, vindt van 1-4 september het Internationale
Oud-Katholieken Congres plaats. De ontmoeting is deze keer in
Bonn. Er is een veelzijdig programma met workshops,
ontmoetingen, lezingen en vieringen. Alles staat onder het thema
‘Fürs Leben’.

Het is altijd een bijzonder gebeuren, om met velen vanuit de Unie
van Utrecht samen te zijn en elkaar in de breedte van de
internationale kerk te ontmoeten.
Ook is er een Jongerenprogramma en een Jongerenreis naar
Bonn (12 t/m 25 jaar) onder leiding van Thelma Schoon en Erna
Peijnenburg. Verblijf in de Jugendherberge Bonn.
Contact: thelma.schoon@okkn.nl
erna.peijnenburg@okkn.nl
Informatie en aanmelden: https://forms.gle/nuEE1CxVNvrn1Lhc7

Lieve help
Paulien van Bohemen is geestelijk verzorger in een zorgcentrum
in het zuiden des lands. Ze maakt columns over situaties uit het
dagelijks leven daar, om ons dichter te betrekken bij bewoners.
André Zandbelt
“Help! Help me dan toch”, gilt ze. Ze zit aan haar keukentafeltje met voor zich
een opengeslagen kleurboek. Een mandala met bloemen en vogels. Ze pakt
een groen potlood uit haar etui en kleurt een bloemstengel in.
Dan draait ze zich om. “Ha, fijn, daar ben je. Geen paniek, er is niks aan de
hand.” Ze wijst naar de stoel aan de andere kant van de tafel. “Kom even
zitten, ik kan alles uitleggen.”
Ze kleurt weer verder. “Ik ben blij, dat je mijn geroep hebt gehoord. Het was
een testalarm. Ik woon hier nu een week en ik wil zeker weten, dat ze me
horen als er op een dag écht iets aan de hand is. Daarom doe ik een soort
brandoefening. Op verschillende momenten van de dag schreeuw ik even om
hulp. Het werkt, want jullie komen er heel snel op af.”
Ze kijkt tevreden, legt het groene potlood in haar etui en bekijkt de mandala.
“Even zien, die vogel, die kleur ik paars, denk ik.”
Terwijl ze met paars aan de slag gaat, vraagt ze: “Heb je in mijn papieren
gelezen, dat ik steeds meer vergeet? Het zal alleen maar erger worden,
zeggen ze. Niet leuk, maar het doet in ieder geval geen pijn. Pijn lijden, dat
lijkt me pas erg.”
Ze stopt met kleuren. “Die snavel, welke kleur zal ik die geven? Oranje." Ze
rommelt in haar etui en haalt een oranje potlood tevoorschijn.
“Ja, je zult wel denken: ‘Wat moet dat oude mens met een kleurboek?’ Van
mijn dochter gehad. Als ik begin te kleuren, stopt mijn hoofd met piekeren.
Dan hoef ik niet meer te denken aan mijn huisje, dat ik vreselijk mis. En aan
mijn tuin met de prachtige druivenstruik, die door nieuwe bewoners misschien
wel wordt weggehaald. En aan mijn man, die dood is. En aan mijn buurvrouw,
waar ik nooit meer koffie kan gaan drinken. En aan mijn kat, die nu in het asiel
zit. En aan de kassière bij de Jumbo aan wie ik nooit meer kan vragen hoe het
met haar kinderen gaat. En aan mijn dochter, die veel te veel voor mij doet.
Ja, kleuren is heel fijn.” Een droevige glimlach. Ze kleurt het snaveltje in…
“Ja meisje, het is wennen hier. Maar dat er steeds iemand op mijn nepalarm
afkomt, geeft mij moed. Mocht ik ooit vallen en echt hulp nodig hebben, dan
zijn jullie er voor me. Dat is wel duidelijk.” Ze legt het potlood naast haar
kleurboek. “Die lieve help hier doet me goed.”
Paulien van Bohemen

Ter herinnering…

STILTEWANDELING
donderdag 1 september 2022 Hengelo

Kom in beweging voor Gods schepping
Twee mogelijkheden: ’s middags om 14.30 uur start een wandeling en ook
’s avonds om 19.00 uur. Er is ook een binnenprogramma.
Wij zijn een half uur tevoren aanwezig. Iedereen is welkom: jong en oud.
Ook bij slecht weer gaat het programma 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:
Dinie Tukkers : tel. 06 20367488
Harry Groothuis: tel. 06 57918307
Of per mail: groengelovenhengelo@gmail.co

COLOFON STATIE TWENTE EN OMMELANDEN
Kerkcentrum
Rector

ST. LEBUÏNUSKAPEL
Dorpsmatenstraat 40
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Hengelo

pastoor E. Cortvriendt
tel. 06 839 867 60
Schaapskamp 8
3849 PS Hierden
e-mail: pastoor@twente.okkn.nl

Secretariaat statie-bestuur
Alp Buitelaar
tel.: 06-22661130
Dr.van der Sluisstraat 12 7482 XS Haaksbergen
e-mail: alpbuitelaar@planet.nl
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Alp Buitelaar
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