september 2022

Inleidend woord

Beeld van God, een ramp voor de aarde?

Een van de webinars die het NBG in het kader van ‘Bijbel en
duurzaamheid’ (zie verderop in dit nummer) organiseert betreft de
plaats, en de rol, van de mens in de schepping. Gelukkig kan het
thema van duurzaamheid weer rekenen op grotere belangstelling.
Kennelijk wordt in bredere kring de urgentie ervan meer gevoeld en
begrepen.
Vanaf mijn middelbareschooltijd speelt, binnen het kader van de,
industriële, ontwikkeling van Zeeland, de aandacht voor
industrialisatie, luchtvervuiling en zure regen in wisselende
intensiteit een rol in mijn bewustzijn, zonder dat ik ooit een
actievoerder ben geweest.
Vijftig jaar geleden werden we wakker geschud toen in 1972 het
rapport van de Club van Rome verscheen over ‘grenzen aan de
groei’. Daarin werd door wetenschappers gekeken naar verbanden
op wereldschaal van o.a. groei van de bevolking, voedselproductie,
economische groei, landbouw, uitputting van grondstoffen. In die
jaren had het CDA, dat toen mijn steun had, rentmeesterschap nog
hoog in het vaandel, mede dankzij professor Piet Steenkamp, naar
mijn idee. Op regeringsniveau heeft het rapport internationaal niet
de impact gekregen die het toch wel verdiende. Je zou misschien
kunnen zeggen dat de aandacht voor de schepping en de stabiliteit
van de internationale samenleving is weggespoeld op de golven van
de welvaart en de geldstromen van de economische expansie.
Bijna veertig jaar geleden, in 1983, startte de Wereldraad van

Kerken het oecumenische conciliair proces voor gerechtigheid,
vrede en heelheid van de schepping. Dit vanuit het besef dat deze
wezenlijk met elkaar verbonden zijn. Vooral binnen de kerken kreeg
dit proces veel aandacht. Tot die in de jaren negentig weer wat
verslapte. Nu is er, toch alweer, sinds een aantal jaren een
herleving van de aandacht voor de heelheid van de schepping en
voor duurzaamheid. Daarbij is naar mijn beleving de essentiële
aandacht voor en koppeling aan gerechtigheid en vrede wat uit het
zicht geraakt. Terwijl het rentmeesterschap van de mens de
welstand en de kwaliteit van het samenleven omvat van allen die
“het landgoed” aarde bewonen. Als mens hebben we daarin een
verantwoordelijkheid die we niet uit de weg mogen gaan willen we
beantwoorden aan waartoe wij geschapen zijn.
Wanneer wij, zoals in de titel wordt gesuggereerd, onze rol
verkeerd verstaan, zijn we een ramp voor de aarde en voor de
kwaliteit van een menselijke samenleving. Als we onze relatie tot
het geheel van de schepping verstaan als heersen, domineren,
onderdrukken, uitnutten, dan raken we zeker steeds verder
verwijderd van het paradijs. Het is jammer dat de vertalingen, en
ook langgekoesterde interpretaties, van het eerste
scheppingsverhaal deze houding zo gemakkelijk maken.
Verantwoordelijkheid nemen en zorg dragen zijn vruchtbaarder
begrippen om onze plek en rol aan te duiden. Opdat we niet een
vloek, maar een zegen zijn voor de wereld.
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 4 september 10.30 u is
ds. Otto Mulder de voorganger, en de cantorij zingt o.l.v. Gerrit
Baas en organist Jaap Vonk.

Kerkdienst zondag 11 september 10.30 u
Eucharistieviering Feest Geboorte van Maria
Voorganger
Lector
Cantor
Koster
Collectes

(C-jaar)

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

Kerkdienst zondag 25 september 10.30 u
Eucharistieviering Zondag na Pinksteren 21 (C-jaar)
Voorganger : pastoor Ward Cortvriendt
Lector
: André Zandbelt
Cantor
: Toon ’t Hoen en André Zandbelt
Koster
: Ward Cortvriendt
Collectes
: 1e OKK-Ned + Statie 2e Statie Twente
(digitaal overmaken heeft de voorkeur )
De dagen van ons leven
Op 16 september bereikt Laurens de Reus leeftijd van de zeer sterken. We
wensen hem van harte geluk met deze mijlpaal, en zegen voor het nieuwe
levensjaar. Eveneens in september zijn jarig dhr G. Molijn op 20 september en
op 28 september dhr R. Zwart. Ook hen feliciteren we hartelijk en wensen hun
een voorspoedig jaar toe.
rector Ward Cortvriendt

Gemeentevergadering op 23 oktober : vooraankondiging
Op 23 oktober a.s., na het koffiedrinken in aansluiting op de viering van die
zondag, zal er een gemeentevergadering gehouden worden. Het statiebestuur
nodigt u van harte uit om daarbij aanwezig te zijn.
De punten die in ieder geval besproken zullen worden op deze
gemeentevergadering zijn de volgende:
- Benoeming van de kascommissie ter beoordeling van de jaarrekening
over 2022
- Verlenging van de aanstelling van pastoor Ward Cortvriendt als rector
van de statie voor het jaar 2023
- Voorbereiding van de synodevergadering van 19 november 2022

Twee weken vóór de gemeentevergadering van 23 oktober a.s. zal een agenda
met bijlagen aan u worden toegezonden. Wij hopen op uw aanwezigheid!
Namens het statiebestuur: Alp Buitelaar, Secretariaat
Internationaal Congres van Oud-Katholieken in Bonn.
Zoals bekend 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.
Er is een Jongerenprogramma en een Jongerenreis naar Bonn (12 t/m 25 jaar)
onder leiding van Thelma Schoon en Erna Peijnenburg.

WERELDRAAD VAN KERKEN BIJEEN IN KARLSRUHE
Het is waarschijnlijk de meest diverse grote christelijke bijeenkomst ter wereld
in lange tijd. Volgende week begint in het Duitse Karlsruhe de 11e Assemblee
van de Wereldraad van Kerken. Ruim 4000 christenen uit meer dan 120 landen
komen bij elkaar om samen te vieren, te bidden en in gesprek te gaan over
fundamentele vragen over geloof en samenleving. Ook onze kerk is hierbij
vertegenwoordigd.

De Oud-Katholieke Kerk van Nederland is al vanaf het begin betrokken bij de
Wereldraad van Kerken. De eerste Assemblee vond plaats in Amsterdam in
1948. Sindsdien komen elke 8 jaar afgevaardigden van de verschillende
kerkverbanden en oecumenische partners samen. Inmiddels zijn ongeveer
350 kerkverbanden uit meer dan 120 landen aangesloten bij de Wereldraad
die samen zo’n 560 miljoen christenen vertegenwoordigen – Anglicanen en
Lutheranen, gereformeerden en doopsgezinden, Orthodoxen, het Leger des
Heils en vele anderen. Rooms-Katholieken niet, maar zij sturen wel flinke
delegaties waarnemers. Rianne van de Beek is namens de Oud-Katholieke Kerk
van Nederland afgevaardigd. Aartsbisschop van Utrecht Bernd Wallet zal
deelnemen aan de Assemblee als voorzitter van de Unie van Utrecht.
Tijdens de Assemblee trekken de afgevaardigden van de lidkerken van de Unie
van Utrecht samen op. In juni kwamen zij samen in Zwitserland (zie foto) om
de Assemblee voor te bereiden en zich te bezinnen op de verschillende thema’s
en de bijdrage die wij als Oud-Katholieke kerken kunnen leveren aan deze
thema’s, maar ook wat wij kunnen leren van andere kerkgemeenschappen.
Een bijzonder moment tijdens deze voorbereiding was de oecumenische vesper
in Bern, waarin de Oud-Katholieke afgevaardigden samen met afgevaardigden
van de Zwitserse kerken een zegen ontvingen van bisschop Harald Rein.
Daarnaast zijn er intensieve contacten met de gedelegeerden van de
verschillende Nederlandse kerken. In totaal gaan er vanuit Nederland een stuk

of dertig mensen naar de Assemblee. Als afgevaardigde van een kerk of
oecumenische partner.
Meer informatie over de Assemblee vindt u op de website van de Nederlandse
Raad van Kerken: https://www.raadvankerken.nl/assemblee/
Overgenomen van www.okkn.nl

André Zandbelt

Priesterwijding
Diaken Loes Berkhout zal komende maand tot priester worden gewijd. Ze
ontvangt de priesterwijding van Aartsbisschop Berndt Wallet op
zaterdag 17 september om 14.30 uur in de Ste. Gertrudiskathedraal in
Utrecht. Daarna is er een receptie in de Driehoek naast de kerk.
Op zondag 18 september 10.00 u zal ze voor het eerst de eucharistieviering
voorgaan in de parochiekerk van Leiden.
André Zandbelt

Vredesweek 2022
Alle jaren wordt in de derde week van september de Vredesweek gehouden,
door vredesbewegingen en in de kerken. Hoe anders voelt dat dit jaar, nu ook
onze eigen journaals al een half jaar lang bepaald worden door de heftige
oorlog van Rusland in Oekraïne en de gevolgen ervan die in heel Europa
worden gevoeld: de vluchtelingenstroom, het misbruiken van alle vormen van
economische afhankelijkheden.
Zelf heb ik gemerkt hoe anders de tekst van een vertrouwde lezing of gebed
nu binnenkomt, hoe diep een lied opeens door mij gehoord wordt, ook een
vast gezang als Lam Gods ..geef ons de vrede! De Vredesweek van 18 tot en
met 25 september stemt meer nog dan voorheen tot bezinning op wat in krant
en TV dagelijks tot ons komt en wat dat zegt over de mensen die wij zijn…
André Zandbelt
Bisdomgroep Regio Oost bijeen in de Lebuinuskapel.
Op donderdag 15 september is pastoor Ward Cortvriendt de gastheer van de
reguliere vergadering van de pastoors van Bisdomgroep Regio Oost. Ze
vergaderen van 10.00 tot 16.00 u in de voorzaal van de Lebuinuskapel.
Bij Bisdomgroep Regio Oost horen de pastoors van Amersfoort, Arnhem,
Kerngroep Nijmegen, Statie Groningen & Drenthe, Statie Friesland en
Noordoostpolder, en Statie Twente & Ommelanden.
André Zandbelt

H.LEBUÏNUSKAPEL
In deze rubriek voor de even maanden van Lebuinus Kompas
besteden we aandacht aan hoe vanuit de 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 artikel van pastoor Ward...
André Zandbelt
Bijbel en duurzaamheid
Via de nieuwsdienst van de KNR (Konferentie Nederlandse Religieuzen) ontving
ik een bericht over een initiatief van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap,
gericht op voorgangers en kerkleden. Het genootschap doet hierin een aanbod
rond groene thema’s als klimaat en biodiversiteit. Het bestaat uit vijf webinars
en een inspiratieboekje dat gratis beschikbaar wordt gesteld aan
belangstellenden.
De webinars zijn in principe voor kerkelijk werkers bedoeld en daarin kijken
gastsprekers naar wat de bijbel zegt over de “natuur en het leven op aarde”,
zoals Lydia van der Meer, Hoofd kerkrelaties bij het NBG, het zegt, en of
“groene exegese kan leiden tot nieuwe inzichten die helpen bij de grote vragen
van vandaag”.
Het programma omvat:
17 oktober: De mens als beeld van God, een ramp voor de aarde?
24 oktober: De wake-up-call van de profeten.
31 oktober: De stem van de schepping in de psalmen
7 november: Moet deze aarde niet sowieso vergaan?
N.a.v. 2 Petrus en Openbaring.
14 november: De bevrijding van de schepping volgens Romeinen 8, 19-22.
Opgave via NBG.nl/webinars.
Voor wie belangstelling heeft voor het inspiratieboekje zou ik dat binnenkort
gezamenlijk kunnen bestellen.
Hierin wordt inspiratie geboden bijvoorbeeld rond Sint
Franciscus/Werelddierendag (4 oktober), Michazondag (16 oktober) of
Dankdag (2 november).
Meer informatie via de website van het genootschap.
rector Ward Cortvriendt
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