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Inleidend woord

Het jaar gaat open

In het Nieuw Liedboek vinden we onder nummer 217 een lied van Oda
Swagemakers over Gods aanwezigheid in de tijd en in ons leven. Ik geef
de tekst hieronder weer.
1 “De dag gaat open voor het woord des Heren,
zon die wij zoeken, kracht die wij ontberen,
bron die wij horen als wij tot hem keren, vroeg in de morgen
2 Voor wij bestonden, riep Hij ons bij name,
voor wij ontwaakten en ter wereld kwamen,
zag Hij ons aan en bracht Hij ons tezamen, God onze Vader.
3 Door U geschapen om uit U te leven;
hartslag en adem hebt Gij ons gegeven, land waar wij wonen,
licht waarnaar wij streven, oorsprong en toekomst.
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4 Wilt Gij vandaag en tot het eind der dagen
ons doen en laten zuiveren en dragen,
dan stijgt de vreugde van uw welbehagen in onze wereld.
5 Aan U ons loflied: glorie aan de Vader,
dank aan de Zoon die ons bestaan aanvaardde,
zijn Geest geleide ons en onze aarde naar de voltooiing.”
Ook al staat er “de dag gaat open”, ik denk dat we de betekenis ook
kunnen toepassen op het nieuwe jaar. Elke dag en elk nieuw jaar staan
open voor het woord van God. Ik vind het een prachtig beeld dat bijna
fysiek voelbaar is. Je voelt het als je ’s morgens vroeg bij zonsopgang
in de tuin staat bijvoorbeeld. Dan ervaar je dat elke dag nieuw is. Dit
heeft natuurlijk ook een diepere betekenislaag. Dat iedere dag en elk
jaar open staan voor het woord van God zegt dat we telkens weer
nieuwe kansen krijgen om dat woord, dat eveneens open staat, te
vervullen met ons leven. Wij vallen niet samen met ons verleden. We
staan open naar Gods toekomst en ons leefmilieu is Gods Heden. Een
heden dat er was voor wij er waren, nu we er zijn en nadat we zijn
overgegaan. Elk moment is een open plaats, een ruimte, die vervuld
kan worden van Gods bedoeling, van diens toekomst. De toekomst van
God heeft het karakter van de belofte, die letterlijk elk moment in
vervulling kan gaan wanneer wij leven naar dat woord.
Dit besef is bevrijdend. We hoeven immers niet de last van het
verleden als onontkoombare erfenis te blijven dragen. We zijn ten
diepste vrij. Tegelijk opent het ons naar de verantwoordelijkheid die
we in de wereld hebben. Om met ons leven invulling te geven aan de
oorsprong en toekomst waarnaar we geschapen zijn, met iedere
hartslag en elke ademtocht. Onze verantwoordelijkheid wordt
gedragen, en is daardoor ook draagbaar, door het besef dat het tot
ons geschapen wezen behoort om het woord te vervullen. Het is niet
vreemd aan ons, maar behoort tot onze menselijke identiteit. Dat is
dan weer geruststellend, mochten we schrik hebben voor de
verantwoordelijkheid die ons gegeven is.
Zo kunnen we in vertrouwen bidden dat God ons leven draagt en onze
bedoelingen zuivert. En dat door de manier waarop wij in de wereld zijn
de vreugde om Gods aanwezigheid wordt vermeerderd. Tot heil van
allen.

Ik wens jullie allen van harte een goed nieuw jaar. Wees gezegend en
een zegen.
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
6 januari 10.30 uur met ds. Nico Pronk als voorganger en de
Maarten Luthercantorij o.l.v. Gerrit Baas
Kerkdienst zondag 13 januari 10.30 u
Eucharistieviering Doop van de Heer Jesus (C-jaar)
Voorganger
Lectoren
Akoliet
Koster
Collectes

:
:
:
:
:

pastoor Ward Cortvriendt
1e Frits van Brussel 2e Marjolein Driesen
Tineke Buursma
André Zandbelt
1e OKK-Ned en Statie
2e Oecumenisch Werk

Kerkdienst zondag 27 januari 10.30 u
Eucharistieviering Opdracht van Jesus in de tempel (C-jaar)
Voorganger
Lectoren
Akoliet
Koster
Collectes

:
:
:
:
:

pastoor Ward Cortvriendt
1e André Zandbelt 2e Hanneke Bruins
André Zandbelt
1e OKK-Ned en Statie 2e Statie Twente

Na de koffie is er een gemeentevergadering (zie agenda verderop)

De dagen van ons leven
Op 2 januari viert Jeanne van der Steen de leeftijd van de zeer sterken
en op 24 jan viert Bertil de Reus zijn verjaardag. We feliciteren beiden
van harte en wensen hun zegen over het nieuwe levensjaar.
rector Ward Cortvriendt

Mededelingen
Sinds eind vorig jaar wordt de secretariële functie voor de statie ingevuld
door ons gastlid Alp Buitelaar. In het verslag van de
gemeentevergadering hebt u daar ook over kunnen lezen. Ik ben daar
zeer blij mee. Het is een belangrijke ondersteuning voor de statie en voor
mijn functioneren als pastor. Ook op deze plaats wil ik hem daarvoor
nogmaals danken. Zijn gegevens:
Alp Buitelaar, Dr. van der Sluisstraat 12 7482XS Haaksbergen
Tel.: 06-22661130 Email: alpbuitelaar@planet.nl
We hebben ons dit jaar mogen verheugen in het toetreden tot onze
gemeenschap van vier gastleden: Heima Sleurink, Nico Pronk, Alp
Buitelaar en Tineke Buursma. We zijn hier zeer dankbaar voor en bidden
dat onze gemeenschap hun kan geven waar zij naar zoeken en
verlangen. Ook dankbaar zijn we voor de actieve bijdrage die zij aan
onze geloofsgemeenschap geven.
Voorafgaand aan de kerstviering heeft Luch Sleurink ‘en tenue’ naar goed
Twents gebruik gedurende de decembermaand en tot Driekoningen de
midwinterhoorn geblazen.

In het Twents heet het anders, maar daar waag ik me maar niet aan.

Het klonk in ieder geval geweldig. Dank je wel, Luch. Zie bijgaande foto.
rector Ward Cortvriendt
Agenda Gemeentevergadering 27 januari 2019
Op 27 januari 2019, aansluitend aan de viering, houden we een
gemeentevergadering met de volgende agendapunten:
1. Opening en goedkeuring agenda.
2. Verslag van de vorige gemeentevergadering d.d. 11 november 2018
Vaststelling, naar aanleiding van, actielijst.
3. Jaarrekening 2018 en begroting 2020/21 van de Lebuïnus-Statie.
4. Algemene Synode van afgelopen 24 november 2018: mondeling
verslag en terugblik.
5. Mandaat van de synodaal vanuit de Lebuïnus-Statie (i.v.m. aflopen
2e termijn van André Zandbelt als synodaal).
6. Bevestiging verlenging benoeming van rector Ward Cortvriendt.
7. Aankondiging extra gemeentevergadering in 2019 in verband met
visitatie door bisschop Joris Vercammen, en datum indien bekend.
8. Rondvraag en sluiting.
Alp Buitelaar

Diaconie in Statie Twente in 2018
Afgelopen jaar 2018 heeft onze statie ook aan de diaconie op diverse
manier vorm kunnen geven, in natura en met inzameling van gelden.
We zamelden voor het eigen langlopende diaconaal project van de Statie
“Kinderen in Syrië” dit jaar € 483,15 in. Dat gebeurde onder meer met
giften bij gelegenheid van de Driekoningenhuiszegen-stickers in de
maand januari, en via de giftenpot die permanent in de kapel staat en
ook bij de Lebuinus Fair in september werd bedacht. Onlangs is het
bedrag door de penningmeester overgemaakt op de betreffende rekening
van Unicef. Daarnaast kwam nog eens € 72,15 binnen voor de
Voedselbank.
Verder werden in de Veertigdagentijd en in de Advent inzamelingen in
natura gehouden waar ruimschoots aan deel werd genomen: er gingen
zakken vol kleding en schoenen naar de kledingbank van De Wonne
Enschede, en diverse pakken met levensmiddelen richting de

Voedselbank Midden Twente in Hengelo en Almelo.
Ook werden tijdens de kerkdiensten alle diaconale collectes gehouden die
staan aangegeven op het rooster van onze landelijke kerk voor de
betreffende maanden, te weten :
Vastenactie (maart)
€ 83,05
Missie St. Paulus ( mei) € 23,00
Ontwikkelingssamenwerking ( oktober) € 25,50
Diaconaal Werk (december) € 33,00
Het tekent onze betrokkenheid bij de diaconale opdracht van een
christenkerk zoals we die willen zijn. Veel dank hiervoor.
Frits van Brussel
André Zandbelt
Wat er nog te gebeuren staat …
o

nieuwjaarsreceptie Oud-Katholieke Kerk

Op zondag 6 januari is iedereen welkom bij de Nieuwjaarsvesperdienst
om 16.00 u in de Ste. Gertrudiskathedraal, met aansluitend ontmoeting
en receptie in het naastgelegen centrum De Driehoek
o

hoorzitting over bestuur en organisatie

Leden, gastleden en belangstellenden hebben de uitnodiging ontvangen
van de Commissie die een herzieningsvoorstel voorbereidt inzake bestuur
en organisatie in onze kerk, om deel te nemen aan een inventariserend
gesprek. Dat vindt plaats: maandag 21 januari 19.00 u in het
parochiecentrum De Akker aan het Melkpad in Hilversum.
o

Ontmoetingsdag “Oecumenisch en Orthodox”

Op zaterdag 16 februari a.s. vindt er een ontmoetingsdag plaats tussen gelovigen
uit Anglicaanse kerken, uit de Oud-Katholieke Kerk en uit de Orthodoxe kerken.
Het thema is: “Oecumenisch en orthodox in deze tijd” . Deze dag wordt gehouden
in conferentiecentrum de Driehoek naast de Ste.Gertrudiskerk in Utrecht. Wellicht
leest u er binnenkort meer over op de site van de landelijke kerk: www.okkn.nl

o

Extra-synode

Zoals al in de rapportage over de synode van 24 november naar voren
kwam, ontbrak op deze dag de tijd voor een goede bespreking van de
meer reguliere agendapunten zoals die geagendeerd waren. Er werd
daarom besloten om een extra synode te houden in het voorjaar.
Voorlopig staat als datum hiervoor gepland: zaterdag 16 maart 2019
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