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Zondag 9 januari 2011 : 10.00 u kapel “Uit liefde” Lonneker
Oecumenische dienst ten afscheid van PKN gemeente Lonneker
Voorgangers
Collecte

: ds. C. de Jong en pastoor K.J. Homan
: voor het oecumenisch werk (?)

Na afloop van de kerkdienst is er een gemoedelijk samenzijn onder een
kop koffie in de ons vertrouwde Heerdstee naast de kerk. Dit weekend is
er dus géén kerkdienst in Hengelo, maar zijn we voor het laatst - en nu
op zondagmórgen - tezamen in Lonneker..Welkom dus.

Zaterdag 22 januari 2011: 18.00 u Dorpsmatenstraat 40 Hengelo
Eucharistieviering 3e zondag na Epifanie (A-jaar)
Voorganger
Lezingen
Misdienaars
Kosters
Organist
Collectes

: pastoor Klaas Jan Homan
: 1e Liesbeth Wisselo 2e Marjolein Driesen
: Wouter de Rijk en Noëlle de Reus
: Bertil de Reus en Liesbeth Wisselo
: Harald van der Werff
: 1e voor OKK-Ned én OKK Twente 2e voor de Statie

Orgel voor de Lebuïnus Statie
Begin januari beschikt ons nieuwe kerkelijk onderkomen in Hengelo
over een eigen, mooi pijporgel. Het komt uit de Oud-Katholieke Kerk van
Schiedam, die op zijn beurt weer het orgel krijgt uit de kapel van het
seminarie in Amersfoort. Het orgel lijkt prima te passen in Hengelo.
Het is gebouwd door Pels&Van Leeuwen in 1974 en is éénklaviers…

Ontmoetingsdag Oud-Katholieken, Anglicanen en Orthodoxen

Voor de vijfde maal organiseert het samenwerkingsverband (OOAOO)
een ontmoetingsdag voor leden en vrienden. Ditmaal staat centraal hoe
jongeren en jongvolwassenen erin slagen hun geloof te bewaren en hoe
de kerken hen daarin steunen. “Wij willen getuigen van de hoop die in
ons leeft, voor het leven van de wereld “. Diverse jonge mensen zullen
aan de hand van hun eigen leven vertellen over de worsteling tussen
geloof en secularisatie. Daarnaast zullen de verschillende kerken laten
zien wat zij hen te bieden hebben op gebied van geloofsvorming en
sociale contacten. Dat gebeurt op
zaterdag 29 januari : Koptisch-Orthodoxe Kerk
Mosstraat 2 Amsterdam-Noord (buslijn 34 of 35)
aanvang
: 10.30 – 15.30 uur
contact
: pastoor H. Münch 0255 515260
e-mail : fam.munch@planet.nl
kosten
: 10 euro incl.lunch,koffie/thee (contant aldaar)

Prof. Anton Houtepen overleden
Op zaterdag 18 december is vanuit de H. Aloysiuskerk Utrecht
prof. Anton Houtepen uitgedragen. Hij is in de laatste decennia
wellicht de meest geraadpleegde oecumenicus. Tot 2005 was hij
hoogleraar Oecumenica aan de Universiteit van Utrecht, en daarna
was hij nog werkzaam als directeur van het Instituut voor Missiologie en
Oecumenica in Utrecht. Hij is 70 jaar geworden.
Nog in maart 2009 ontving hij als erkenning voor zijn grote verdiensten
de Pascalprijs van het Oud-Katholiek Seminarie Amersfoort.
Mede daarom was Aartsbisschop Joris Vercammen medevoorganger
in de uitvaartdienst. Hij prees de overledene als een ware
bruggenbouwer, en memoreerde zijn adviseursfunctie voor de OudKatholieke bisschoppen en de retraite die hij in de OKK heeft geleid.

Nieuwe aansluiting in Frankrijk
In het septembernummer van de Oud-Katholiek hebben we kunnen lezen
over een gemeenschap in Priches in Noord Frankrijk. Een zelfstandige
gemeente onder leiding van de priesters René Varenne en Jean Lanoy,
die zich oriënteerde op de Oud-Katholieke Kerk en in dat verband ook te
gast was dit jaar in de Chrismamis op Witte Donderdag in Utrecht.
Op zondag 28 november kwam Aartsbisschop Joris Vercammen naar
Priches om de bekroning van dit oriëntatieproces te vieren: de gemeente
is opgenomen als parochiegemeenschap van de Oud-Katholieke Mission
de France, en de priesters zijn opgenomen in de geestelijkheid van de
Oud-Katholieke Kerk Frankrijk. De Oud-Katholieke Kerk heeft zijn
parochies vooral in Normandië, de Elzas, in de Rgeio Parijs en in NoordFrankrijk. Tevens werd een nieuw statuut voor de Mission de France
(oftewel MIVICA )vastgesteld.
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