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Inleidend woord
Sinds 2010 is de parochiegemeenschap van de priesters René varenne en
Jean Lanoy in Prisches Noord-Frankrijk officiëel opgenomen in het
verband van de Oud-Katholieke Kerk. De parochie heet „De Goede
Herder‟ en ressorteert onder het aartsbisdom Utrecht.
Vorige week was deze Franse geloofsgemeenschap met priesters en
parochianen weer goed vertegenwoordigd bij de Chrismamis op
woensdagavond in de Goede Week. Pastoor Klaas Jan Homan van de
Statie Twente had voor de gelegenheid een icoon geschilderd van de
goede Herder Christus, en Noëlle de Reus was gevraagd om deze icoon
te overhandigen aan de nieuwe parochie. U vindt de icoon hieronder
afgebeeld. In griekse letters staat erbij: Christus de Herder van de kudde.
Er was ook een brief bijgevoegd die luidde :
“De Oud-Katholieke Statie Heilige Lebuïnus wenst onze
zusterparochie „De Goede Herder‟ en hun priesters René Varenne
en Jean Lanoy in Prisches Noord-Frankrijk goede Paasdagen.
Als teken van onze lotsverbondenheid en als oproep om

het gedachtengoed van de „goede Herder‟ als leidraad voor het
kerkzijn te nemen, wordt u de icoon van de Goede Herder
aangeboden. Met vriendelijke groeten : Klaas Jan Homan enz.”

De overhandiging gebeurde na afloop van de drukbezochte Chrismamis
tijdens de ontmoeting bij koffie of een glaasje in de Driehoek. Het is een
dag waarop de band tussen parochiegemeenschappen van een bisdom
bijzonder gevoeld wordt en gestalte krijgt. Wellicht dat de gemeenschap
in Prisches die band extra beleefd heeft en zal blijven voelen, nu ze deze
icoon mee naar huis konden nemen en een plek geven in hun midden.
Zondag 8 mei 10.30 u : Dorpsmatenweg 40 Hengelo
Eucharistieviering 3e zondag van Pasen
Voorganger : pastoor Klaas Jan Homan
Lezingen
: 1e Liesbeth Wisselo 2e Marjolein Driesen
Misdienaars : Bertil de Reus en Daan de Rijk
Kosters
: Marjolein en Frits Driesen
Organist
: Harald van der Werff
Collectes
: 1e voor OKK-Ned en OKK-Twente 2e Missie St.Paulus

Zondag 22 mei 10.30 u : Dorpsmatenweg 40 Hengelo
Eucharistieviering 5e zondag van Pasen
Voorganger : pastoor Klaas Jan Homan
Lezingen
: 1e Frits van Brussel 2e Peter de Reus
Misdienaars : Wouter de Rijk en Noëlle de Reus
Kosters
: André Zandbelt
Organist
: Harald van der Werff
Collectes
; 1e voor OKK-Ned en OKK Twente 2e Statie Twente
Na afloop van deze viering wordt er een korte parochievergadering
gehouden.
Zaterdag 28 mei : ons religieus erfgoed
Zoals eerder aangekondigd, is er op zaterdag 28 mei van 12.00 – 17.00 u
een speciale dag voor oud-katholieken in het Catharijneconvent Utrecht.
Een dag waarop veel te horen en te zien zal zijn over het religieus
erfgoed van de Oud-Katholieke Kerk zoals dat bewaard is gebleven in
kerkgebouwen en musea. Diverse deskundigen leveren hun inbreng op
deze dag. Belangstellenden wordt verzocht om zich vantevoren aan te
melden bij het Catharijneconvent: info@catharijneconvent.nl
Zaterdag 14 mei : de seculiere stad..Hengelo
Op zaterdag 14 mei houdt de Raad van Kerken Hengelo en symposium
rond het thema „de seculiere stad‟ , aansluitend op de titel van een boek
van Charles Taylor. Motto: wat bezielt de stad en wat is de ziel van de
stad ? De dag wordt gehouden in de Thaborkerk van 10.30 tot 16.00 u
en wordt geleid door ds Pieter van de Vliet van de Werkgroep
levensbeschouwingen en religies. Ds.Herman Koetsveld houdt de lezing.
Genodigden dienen zich wel even te melden: J.van.loenen2@kpnplanet.nl

Parochiegemeenschap Arnhem op bezoek
Op zondag 11 september a.s zal de parochiegemeenschap van de
H. Willibrordus te Arnhem te gast zijn bij de Statie Twente. Er wordt op
dit moment een programma voorbereid om de ontmoeting tussen de
parochianen van beide parochies tot zijn rcht te laten komen. Goed om
alvast deze datum in de agenda te hebben staan.
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