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Dorpsmaten 40 dus
Al heel snel voelden we ons er thuis, in ons nieuwe onderkomen in
Hengelo. Op 11 december heeft ds.Hans Uytenbogaardt ons verteld over
enkele bijzonderheden rond de synagoge(sjoel). Niet iedereen was erbij,
daarom hier nog een paar dingen op een rijtje.
Het gebouw heeft een pyramidevormig dak. De hoofdas staat op het
oosten gericht: de kast waar de Torahrollen worden bewaard in een sjoel
ligt steeds in de richting van Jerusalem. Het is het belangrijkste deel van
het gebouw en is daarom in marmer gelijst. Waar Joden hun Torahrollen
bewaarden, is ook nu plek voor de H. Schrift. Het tentdak wil in levende
herinnering houden dat we als Gods volk onderweg zijn.
Aan de wanden zijn 2x3 consoles plus 1 uithouder geplaatst waarop een
(waxine) licht kan worden ontstoken. Zeven is het getal dat in de bijbel
symbool is voor volheid (7 scheppingsdagen, 7-armige kandelaar).
In de entrée hal is een ruwe broksteen in de muur gemetseld, die
verwijst naar de eerdere synagoge in Hengelo. In april 1966 kreeg de
joodse gemeente deze nieuwe behuizing van de sjoel. Voor de joodse
jaartelling is dat overigens het jaar 5726, zoals te lezen is op de steen bij

de ingang van het gebouw. Daar vindt je ook de hebreeuwse bijbel, in

witte steen uitgevoerd en opengeslagen bij de tekst van Psalm 118,20.
Die tekst luidt: Dit is de poort des Heren, de rechtvaardigen gaan erdoor
naar binnen . In het terras op de ommuurde binnenplaats is een
Davidsster in de klinkertjes te zien.
We zijn gezegend, dat we dit gebouw kunnen gebruiken en dat we er op
zondagmorgen mogen binnengaan om onze kerkdienst te houden.
Wim de Rijk, penningmeester
Zondag 13 maart : 10.30 u Dorpsmatenstraat 40 Hengelo
Eucharistieviering 1 e zondag van de Veertigdagentijd
Voorganger
Lezingen
Misdienaars
Kosters
Organist
Collectes

: pastoor Klaas Jan Homan
: 1e Frits Driesen 2e Liesbeth Wisselo
: Bertil de Reus en Daan de Rijk
: Bertil de Reus en Liesbeth Wisselo
: Harald van der Werff
: 1e voor OKK-Ned en OKK Twente 2e Vastenactie

Vastenactie voor Straatpastoraat Leiden
Dit jaar gaat de opbrengst van de Vastenactie naar het pas opgerichte
project Straatpastoraat in Leiden. Pastoor Paul Brommet werkt sinds
december j.l voor 24 uur in het straatpastoraat met dak- en thuislozen.

Hij is pastor voor psychiatrisch patiënten in een inloophuis, en voor
mensen die aankloppen bij de crisisopvang. Van mensen voor wie de
Sociale Dienst de uitvaartkosten betaalt, verzorgt hij de begrafenis of
crematie. Zijn werk wordt mogelijk gemaakt door een speciaal daartoe
opgerichte stichting, die wij met onze vastenactie dus ondersteunen.

Zondag 27 maart : 10.30 u Dorpsmatenstraat 40 Hengelo
Eucharistieviering 3e zondag van de Veertigdagentijd
Voorganger
Lezingen
Misdienaars
Kosters
Organist
Collectes

: Pastoor Klaas Jan Homan
: 1e Marjolein Driesen 2e Frits van Brussel
: Wouter de Rijk en Noëlle de Reus
: Marjolein en Frits Driesen
: Harald van der Werff
: 1e voor OKK-Ned en OKK-Twente 2e Vastenactie

Een avond over compassie
De Raad van Kerken Enschede houdt een open avond over echte
presentie en compassie in ons omgaan met maatschappelijke vragen.
Ieder is welkom op vrijdagavond 11 maart in huize Elisabeth van het
St.Nicolaasklooster Denekamp: van 19.30 tot 22.00 u. De avond is tevens
opstap tot een bezinningsdag voor de leden van de Raad. Inlichtingen:
Jan van den Nieuwendijk 06-45860554
Het religieus erfgoed van Oud-Katholieken
Het Museum Catharijneconvent organiseert een speciale dag over het
religieus erfgoed van Oud-Katholieken. Een dag met lezingen over het
belang van dit erfgoed : we bekijken de relieken en het kostelijk textiel,
verstaan iets van de lusten en lasten die erbij horen, en na het bezoek
aan de collectie drinken we een glaasje. Noteer de datum alvast in uw
agenda als u interesse hebt: zaterdag 28 mei 12.00 18.00 u Utrecht

In Memoriam
Het leven gevierd en de dood geaccepteerd.
The rest is Silence
Willem Stigter
Rotterdam, 30 juli 1928

Hengelo, 9 februari 2011

Wim is op de achtergrond van grote betekenis geweest voor de officiële
totstandkoming van onze statie. Als adviseur van het eerste statiebestuur
was hij de ontwerper van het formulier voor het gastlidmaatschap dat nu
landelijk in onze kerk wordt gebruikt.
Hij was de grote inspirator van de Lebuïnus colloquia die een aantal
malen in Lonneker werden georganiseerd, waardoor onze statie ruime
bekendheid kreeg, niet alleen in onze eigen kerk maar vooral bij de
Oecumene in de regio.
Daarnaast heeft hij heel actief meegewerkt aan onze pogingen om in
Deventer een kerngroep van Oud-Katholieken te vormen.
Wim was al een lange tijd ziek. Nadat hij de zalving van de zieken heeft
ontvangen is hij een paar dagen later in alle rust overgegaan naar het
Licht van zijn Grote Bouwmeester .
Wij wensen Jeanne, zijn kinderen en kleinkinderen veel kracht en Gods
zegen toe.

Kerkbalans en kerkbijdrage : wat is de Kerk mij waard ?
De Statie heeft een nieuwe plek van samenkomen. U weet hoe rijk we
zijn met onze nieuwe kerkgelegenheid. Ze past als een handschoen. De
prachtige ruimte betrekt ons in de eredienst. Kinderen kunnen er
kinderkerk houden. We drinken een kopje koffie. De pastoor betrekt ons
op de pastorale zorgen en noden van parochianen en in de samenleving.
De nieuwe maandbrief houdt u van alles op de hoogte en nodigt uit om
zelf de kerk mee te leven en te maken.
U weet wat de Oud-Katholieke Kerk en de Statie u waard zijn.
Draag uw steentje bij, als lid, als gast, als belangstellende.
Mogen we op uw steentje kerkbijdrage rekenen ?
Hieronder treft u het rekeningnummer aan.
Alvast vriendelijk dank voor uw gift. Namens het bestuur van de Statie
Twente, Wim de Rijk, penningmeester
Colofon
Kerkgelegenheid

:
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