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Inleidend woord    Uw rijk kome  

 

Dagelijks bidden we het Onze Vader, het gebed des Heren, dat Jezus zijn 

leerlingen heeft geleerd te bidden. Zie daarvoor Matteus 6, 9-13. Het is 

daar een onderdeel van de Bergrede, de programmatische 

heilsverkondiging van Jezus, die begint met de zaligsprekingen. Deze 

Bergrede gaat over het aanzeggen van perspectief aan mensen zonder 

uitzicht, over bidden, over de weg ten leven en de heilloze weg, over 

keuzes maken, over het naar de Geest verstaan van de Wet en over 

maatschappelijke ethiek. En dat alles in drie hoofdstukken. De 

verkondiging staat gericht op het komen van het Godsrijk. Het Godsrijk 

dat oplicht in deze Mensenzoon. 

In lied 719 zingen we aan het begin: “Laat komen, Heer uw rijk, uw 

koninklijke dag” en we eindigen met: “Kom van de hemel af, o Ster van 



   

 

Gods verbond”. Het verlangen naar dit komen is de kern van de Advent, 

dat immers “komst” betekent. In gebeden en gezangen, in psalmen en 

lezingen wordt dit benadrukt en herhaald. Dit is een tijd van komen! De 

hemel komt op aarde.  

We leven tussen “wek op uw kracht, Heer, en kom!” en “Heden is u een 

redder geboren!” Het is zowel nieuw begin als vervulling. De lezingen van 

de eerste zondag hebben dan ook een sterk eindtijdskarakter. Voor ons is 

dat altijd wat moeilijk te verstaan. Wij leven van A naar Beter, van 0 naar 

100, in tijdvolgordelijkheid. In relatie tot God bestaat een ander 

tijdsbesef. De tijd van God is het beste te zien als ‘nu’ als ‘heden’. Steeds 

weer en altijd ‘heden’. God manifesteert zich niet alleen maar aan het 

begin en aan het einde. Zijn openbaarwording kan elk moment 

geschieden. 

Daarom moeten we altijd waakzaam zijn. Om tekenen van de komst van 

het Godsrijk op te merken. De structuur van het kerkelijk jaar helpt ons 

daarbij. De advent is de tijd waarin we ons uitdrukkelijk bezig houden 

met de betekenis van de komst van de Mensenzoon. Ook een nieuw 

begin dat tegelijk vervulling is. Als gave aan ons is deze komst ook 

opgave. Het gaat immers om menswording.  

 

Wat betekent het voor ons wanneer we belijden dat God is mens 

geworden in Jezus? In welke zin is dat verlossend? Zijn we passief verlost 

doordat God in zijn menswording ons menselijk bestaan opneemt in zijn 

genade? Of ligt er ook een opdracht in die menswording? Wordt hierin 

ook niet opnieuw duidelijk gemaakt hoezeer we geschapen zijn naar Gods 

beeld en gelijkenis? Dat is niet zomaar een kerstcadeautje. Het is een 

serieuze opgave. Steeds opnieuw moeten we ons de vraag stellen wat 

het betekent om ‘mens te zijn op aarde’ (Gb 608;838). In de advent 

stellen we die vraag uitdrukkelijk in het licht van vrede en gerechtigheid. 

We geloven dat in Christus het rijk van God wordt geopenbaard. Maar 

daar stopt het niet. Het begint er. Het rijk kan ook in ons zichtbaar 

worden en moet dat ook. Het begint ermee dat we onze 

verantwoordelijkheid als mens serieus nemen. Dat betekent voor mij een 

onvoorwaardelijke inzet voor de menselijkheid van onze samenleving.  



   

 

Ik wens jullie allen een inspirerende advent en een zalig Kerstfeest. 

                                                             rector Ward Cortvriendt 

 
 
Kerkdiensten Lebuïnuskapel Dorpsmatenstraat 40 Hengelo 
 
Elke 1e zondag van de maand houdt de Evang.Lutherse Gemeente 
kerkdienst met H. Avondmaal in de Lebuïnuskapel: zondag  
2 december 10.30 uur Cantatedienst met ds Frans Wiersma als 
voorganger (zie verderop) 
 

 
Kerkdienst zondag 9 december 10.30 u   
Eucharistieviering Tweede Advent (C-jaar)  
 
  Voorganger   : pastoor Ward Cortvriendt 
  Lectoren    : 1e  Frits van Brussel  2e Marjolein Driesen 
  Akoliet    : Tineke Buursma 
 Koster   : Mieke en Ward Cortvriendt 
  Collectes    : 1e OKK-Ned en Statie   
                                      2e Diaconaal Werk 
 
       Vandaag tevens inzameling kleding voor De Wonne 
       en levensmiddelen de Voedselbank in Hengelo 
 
 
Kerkdienst zondag 23 december 10.30 u 
Eucharistieviering Vierde Advent (C-jaar) 
 
  Voorganger   : pastoor Ward Cortvriendt 
  Lectoren   : 1e André Zandbelt   2e Marianne Sloot 
  Akoliet    : - 

  Koster    : André Zandbelt 
  Collectes    : 1e OKK-Ned en Statie  2e Statie Twente 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

Kerkdienst dinsdag 25 december 10.30 u 

Eucharistieviering Hoogfeest van Kerstmis (C-jaar) 
 
  Voorganger   : pastoor Ward Cortvriendt 
  Lectoren   : 1e Frits Driesen   2e Hanneke Bruins 
  Akoliet    : Tineke Buursma 
  Koster    : Heima Sleurink 
  Collectes    : 1e OKK-Ned en Statie  2e Statie Twente 
 

 

Oudjaarsvesperdienst : maandagavond 31 december 19.00 uur  

 

  Voorganger   : pastoor Ward Cortvriendt  

  Lector    : Wim de Rijk  

  Koster    : André Zandbelt 

  Collecte na afloop  : diaconaal project Statie Twente 

 

  Vanavond wordt de Driekoningen-huiszegen 2019 aangereikt 

       in de vorm van de CBM-sticker (zie verderop) 

 

 

De dagen van ons leven   

 

Op 9 december is Hanneke Bruins jarig en op 11 december Noëlle de 

Reus. Op 22 december viert Frits Driesen net als Noëlle, zij het met een 

klein verschil, een kroonjaar. We feliciteren hen van harte en wensen hun 

geluk en zegen voor het nieuwe levensjaar.  

Op Kerstdag gedenken we het jaargetijde van pastoor Jan de Haan. 

                                                                  rector Ward Cortvriendt 

 

Cantatedienst in de ELG met Telemann 

Op de Eerste Advent, zondag 2 december 2018, zal in de Lebuïnuskapel 

in Hengelo de cantate ‘Machet die Tore weit’ van Georg Phillip Telemann 

(1681-1767) worden uitgevoerd. 

Deze cantate werd geschreven voor de eerste Adventszondag van 1719, 

dus bijna 300 jaar geleden, en werd aanvankelijk toegeschreven aan 

Johann Sebastian Bach. De reden daarvoor was dat Bach de partituur van 



   

 

de cantate eigenhandig had overgeschreven om die op de eerste 

Adventszondag van 1734 uit te voeren. Ook zoon Carl Phillip Emanuel 

(1714-1788) voerde deze cantate uit in 1768.   

   

 

Het openingskoor ‘Machet die Tore weit’ is gebaseerd op de tekst van 

psalm 24 vers 7 – 10, ‘Hef, o poorten, uw hoofden omhoog’. In de aria 

die daarop volgt zingt de sopraan ‘Jesu, komm in meine Seele’  Het 

slotkoraal, op tekst van Paul Gerhardt en melodie van Johann Crüger, 

sluit daarop aan ‘Laß dir, bei mir einzugehen, wohlgefallen’. De cantate 

staat bekend als een van Telemanns meest geliefde kerkcantates, en 

markeert ook duidelijk het begin van de Advent. 

De uitvoerenden zijn de “Maarten Luther’ cantorij o.l.v. Gerrit Baas, 

Heleen Steenbergen (sopraan), Kristin Nijhuis en David Kampmeier 

blokfluiten en Jan Willem Fikse, orgel. Voorganger in deze cantatedienst 

is ds. Frans Wiersma. De dienst begint om 10.30 uur. 

            Gerrit Baas, cantor 

 

Inzameling kleding en levensmiddelen 
 
Op zondag 9 december, de Tweede Advent, is er weer een inzameling 

van kleding en levensmiddelen. Goede, schone en bruikbare kleding (en 
schoenen) is bestemd voor de kledingbank van de Wonne in Enschede. 
Misschien willen ook uw (klein)kinderen meedoen en kleding afstaan voor 
met name ook alleenstaande ouders met kinderen. Mogelijk neemt u bij 
het boodschappen doen ook wat levensmiddelen mee ten behoeve van de 
voedselbank. Rondom de kerkdienst nemen we alles in ontvangst en 
zorgen dat het op de juiste plaats wordt afgeleverd. 
               André Zandbelt       
 

http://www.interlude.hk/front/the-maid-as-mistress/


   

 

Synode 24 november 2018 : rapportage van de synodaal 

 
In een geheel gevuld parochiecentrum De Akker begonnen de 
afgevaardigden naar de synode 09.30 u aan hun lange dag. Een beladen 
programma, vanwege het onderwerp. Voor de bespreking van het 
onderzoeksrapport van de commissie Stevens inzake seksueel misbruik 
was de hele middag ingeruimd op de agenda. Voor de niet-noodzakelijke 
agendapunten die evenwel goede aandacht verdienden, werd een extra-
synode in het voorjaar ingelast.  
 
In de aanvang van de bespreking confronteerde het presidium de synode 
met het persoonlijke verhaal van een slachtoffer van misbruik als kind 
door de eigen pastoor. Hij had na 40 jaar de moed en kreeg ook de 
ruimte om te verhalen van de diepe littekens en het trauma, opgelopen 
aan wat hem als kind was aangedaan in een kerkelijke omgeving waarin 
hij zich veilig waande. Hij liet ons voelen hoe diep het doorwerkt in heel 
zijn leven, in het aangaan van relaties, de onherstelbare schade aan zijn 
ziel en zijn omgang met God. Het was ongemakkelijk maar zuiverend om 
te einde toe zijn verhaal in ons op te nemen. Het zette de toon voor een 
bezonnen bespreking van het rapport dat erop volgde. Op tafel lagen de 
persoonlijke verklaringen van elk van beide bisschoppen, erkenning van 
naïviteit en gemaakte fouten en hun persoonlijke bereidheid om tezamen 
met het Collegiaal Bestuur te volle uitwerking te helpen geven aan de 
aanbevelingen en conclusies van het rapport. Het Collegiaal Bestuur had 
het rapport volledig ter harte genomen en reeds een uitgewerkt Plan van 
Aanpak voorbereid voor elk van de zeven aanbevelingen daarin. De 
synode nam ze stuk voor stuk door en wist ze nader te adresseren aan 
de diverse geledingen van de kerk.  
 
Er zullen - deels binnen, deels onafhankelijk van de kerk - 
vertrouwenspersonen komen voor meldingen. Het belang van de 
slachtoffers zal veel meer en veel langer het primaire perspectief moeten 
worden. Ook de klachtenprocedure dient op die leest herzien te worden. 

In de theologieopleiding en in de toeleiding van ambtskandidaten zal 
specifiekere aandacht nodig zijn voor grensoverschrijdend gedrag in 
pastorale relaties en zo ook in het werk van vrijwilligers die met kinderen 
en jongeren werken in de kerk. Onze kerk met de kenmerken van een 
familie is ook onderhevig aan de valkuilen in familieverbanden. Wel zien 
en horen, maar ook wegkijken en niet je eigen verantwoordelijkheid 
nemen. Op het niveau van parochies en in de gedragscode van pastores, 
zal een heuse cultuuromslag nodig zijn om elkaar werkelijk te durven en 
te kunnen aanspreken op gedrag. 



   

 

Aan het einde van de dag bleek er het benodigde nieuw vertrouwen te 

zijn, om zich als gehele synode te committeren aan het Plan van Aanpak 
onder leiding van het zittend Collegiaal Bestuur inclusief de beide 
bisschoppen. 
 
De begroting 2019 werd goedgekeurd nadat in de laatste versie ervan 
het tekort was gedicht met toezeggingen van de fondsen. De synode 
bedong daarbij wel in een motie dat het CB in samenspraak met een 
delegatie vanuit de synode het komend jaar daadwerkelijk een 
meerjaren-beleidskader op tafel legt. 
 
Ik ging wat opgeluchter naar huis dan ik gekomen was. 
                             André Zandbelt, synodaal 
 
 
 
Huiszegen Driekoningen: de CMB-stickers 2019 
 
Ook dit jaar zullen rond de Oudjaarsvesperdienst op zondag 31 december 
19.00 u de CBM-stickers met de zogeheten Driekoningen-huiszegen 
beschikbaar zijn voor het nieuwe jaar 2018. We zullen er opnieuw de 
ingang van onze kapel mee tekenen en uzelf kunt ze weer een plekje 
geven in uw huiskamer. Ze worden u aangereikt na de kerkdienst, en u 
kunt daarbij een gift achterlaten in de Glazen Pot voor het diaconaal 
project “Kinderen in Syrië”. Zo houden we in een eigentijds jasje een 
oude traditie in stand. Toen werden de huizen getekend met in krijt 
geschreven Christus Mansionem Benedicat (Christus zegene dit huis),  
als de bewoners van dat huis de rondtrekkende kinderen voorzagen van 
bedelgeld. Nu ondersteunen we met de giften en gaven voor de CMB-
huiszegenstickers de kinderen van medechristenen in het onder oorlogen 
en armoe gebukte Syrië. Ook de collecte na afloop van de kerkdienst is 
voor ons diaconaal project “Kinderen in Syrië”.  
                                                                         André Zandbelt 
     



   

 

 

 COLOFON STATIE TWENTE EN OMMELANDEN : 
 

 
Kerkcentrum :   ST. LEBUÏNUSKAPEL 

     Dorpsmatenstraat 40  7551 BP Hengelo 
 

Rector                pastoor  E. Cortvriendt 
                          tel. 06 839 867 60 

     e-mail : pastoor@twente.okkn.nl  
 

Secretaris statie-bestuur    vacature   
                           Waarnemend: rector E. Cortvriendt 

                          

Penningmeester statie-bestuur  Frits van Brussel 
                     tel. 074 291 19 94 

      e-mail:  frits@vbrussel.com  
 

Lebuïnus Kompas redacteur     André Zandbelt 
                             tel. 0546 815313 

                            e-mail  : a.zandbelt@planet.nl  
 

Huishoudelijk beheer    Heima Sleurink 
                            tel. 074 291 38 56 

                            e-mail : heima49@live.com  
 

Website beheer:     Harald van der Werff 
                               e-mail: harald.vanderwerff@gmail.com  

 

Reservering kapel/zaal        André Zandbelt (zie boven) 
 

Bankrekening Statie:    NL 77 RABO 0179 162 713  OKN  
                        t.a.v. Statie Twente Hengelo 

 
Websites:   

   OKK Statie Twente     www.twente.okkn.nl  
   OKK Nederland           www.okkn.nl     

   Raad van Kerken        www.raadvankerkenhengelo.nl   
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