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Inleidend woord : God gaat ons begrijpen te boven
Het maakt uit wat je zegt en hóe je het zegt. Een dictator gebruikt andere woorden
dan een goede vriend. Bij die laatste voel je je recht gedaan.
Job, naamdrager van het Bijbelboek Job, heeft van alles over zich heen gekregen.
Zijn rijke bezit en zijn familie kwamen hem te ontvallen. Zijn echtgenote verliet hem
ook nog. En dan komen zijn vrienden met de opmerking dat die pech veroorzaakt
werd omdat hij een zondig mens is. En ze menen het ook nog. Zo werkt het niet in
het leven. Job houdt vol. Pech en tegenslagen kun je niet op God afschuiven.
Dan verschijnt Elihu ten tonele. Met een lange rede over Gods macht en hoe groot
de majesteit van God wel moet zijn. Dat moet Job overtuigen. Maar Job is niet klein
te krijgen. God is niet te vatten. Een mens klein krijgen? Wil God dat echt? Met veel
bombarie de grootheid van God bezingen kan een mens in nood verpletteren. God
is toch begaan met ieders lot? Gods vriendschap geldt iedereen. En die vriendschap
mogen we doorgeven. Juist aan een mens in nood.
God - de Eeuwige – is een werkelijkheid waarover mensen niet kunnen beschikken.
Onbegrijpelijk, maar ook dichterbij dan je naaste mens. Zoals ouders hun kind ook
al is het te jong om het te beseffen. God gaat ons begrijpen te boven.
Pastoor Klaas Jan Homan

Kerkdienst zondag 9 oktober 10.30 u Dorpsmatenweg 40
Eucharistieviering 17e zondag na Pinksteren (23e in de reeks)
Voorganger
Lezingen
Misdienaars
Kosters
Collecte

:
:
:
:
:

Pastoor Klaas Jan Homan
Frits Driesen en Liesbeth Wisselo
Bertil de Reus en Daan de Rijk
André Zandbelt
1e OKK-Ned en Statie 2e Ontwikkelingssamenwerking

Kerkdienst ZATERDAG(!!) 22 oktober 18.00 u Dorpsmatenweg 40
Eucharistieviering 19e zondag na Pinksteren (25e in de reeks)
Voorganger
Lezingen
Misdienaars
Kosters
Collecte

:
:
:
:
:

pastoor J. De Haan
Marjolein Driesen en Frits van Brussel
Wouter de Rijk en Noëlle de Reus
Bertil de Reus en Liesbeth Wisselo
1e OKK-Ned en Statie 2e Statie Twente

Ontmoeting met de OKK-buren: verslag zondag 11 september
Een stralend zonnige dag gaf kleur en glans aan een gezellige ontmoetingsdag.
Met een kleine vijftige mensen waren we, jong en oud, uit Arnhem, Nijmegen
en Münster én Twente. Het kerkcentrum even helemaal gevuld met zingende
mensen. Na de koffie soep met broodjes in de patio, aanschuiven bij bekenden en
onbekenden. Een stadswandeling door historisch Hengelo, eindigend in de mooie
Lambertusbasiliek. Dan nog een gezellig drankje. Voor herhaling vatbaar, schreef
iemand op een geel post-it briefje. Volgende keer in Arnhem of Nijmegen?
Mgr. Gerard Potcamp: biografie van een Twentse priester
Toen Rome en Utrecht begin 18e eeuw op rampkoers lagen, werd een Twentse
priester als apostolisch vicaris benoemd om de eendracht te herstellen. Maar Gerard
Potcamp overleed binnen een maand, en de strijd ging door…tot de scheuring in
1723. Nu komt er een boek over Potcamp. In de Oud-Katholiek leest u op p.22 hoe
deze biografie te bestellen is.

Kamp in Hoorn
Ik ging met de trein naar Amsterdam. Daar werd ik opgehaald en gingen we naar Hoorn.
Onderweg aten we bij Mac Donalds. Toen we in Hoorn aankwamen waren we eerst een beetje
verdwaald. Dat kwam omdat er nogal veel havens in Hoorn zijn en we niet wisten in welke we
moesten zijn. Toen we aankwamen bij de boot waren er al een paar kinderen die ik kende van
andere kampen. Ik bracht mijn spullen naar beneden en koos een slaaphokje uit. Ik sliep samen
in een hokje met het meisje dat me had opgehaald én met een vriendin van haar, maar later heb
ik mijn spullen gepakt om naar het hokje aan de overkant te gaan.
We begonnen met een voorstelspel: een soort memory. Daarna mochten we wat voor onszelf
doen. Om half twaalf hebben we nog tosti's gegeten. Toen moest ik naar bed. De zestienplussers
mochten nog even in de kajuit blijven.
De volgende ochtend hadden we gebakken eieren bij het ontbijt. Eerst gingen we Hoorn
verkennen en mochten we wat kopen. Om elf uur moesten we weer terug zijn op de boot en
kregen we uitleg over het schip. Het was een oud VOC schip. Rond 1935 zijn de masten er
afgehaald, is er een motor in gezet en is hij gebruikt als vrachtschip. Later kocht de schipper hem
die hem weer terug in oude staat heeft gebracht. Hij heeft alleen de motor er in gelaten.
We vaarden we de haven uit en moesten we de zeilen hijsen. Dat was leuk maar ook zwaar. De
schipper wou dat er minimaal acht op het dek bleven, dus ik bleef op het dek. De meesten gingen
naar binnen. Het was perfect zeilweer; windkracht vijf met vlagen van zes.
Rond twee uur gingen we lunchen. We aten tosti's. Daarna ging ik weer naar het dek. Rond drie
uur gingen we over stag. En daarna hebben we nog een film gekeken. Rond zes uur waren we in
de haven van Amsterdam waar we
pannenkoeken aten. En daarna hebben we nog ‘weerwolven van Wakkerdam’ gespeeld.
Toen de zestienplussers nog even op mochten blijven ging ik met de twee meisjes met wie ik op
kamer sliep naar het dek. We maakte plannen om ook om drie uur 's nachts naar het dek te gaan.
Maar mijn wekker ging te laat af, om tien voor zes… Toch stonden we op, deden een vest aan en
onze schoenen. We stonden op het punt om naar buiten te gaan toen we bedachten dat we de
schipper niet wakker wilden maken. Dus gingen we weer slapen. Om acht uur werden we gewekt.
Bij het ontbijt aten we gekookte eieren. Een paar meiden, waar onder ik, kwamen op het idee om
wentelteefjes te bakken, dus lieten we iemand naar de winkel gaan om eieren en melk te halen.
Er was te weinig wind om te zeilen en het regende, dus hebben we op de motor gevaren. We
hebben twee films gekeken en een paar potjes weerwolven van Wakkerdam gespeeld. Daarna
ben ik in de regen naar het dek gegaan en heb gevraagd of ik op het net mocht: een net voor de
boot. Het mocht, dus ben ik twee keer op het net geweest.
Terug in Hoorn moesten we onze spullen pakken en naar het dek slepen. Samen met anderen
ben ik een ijsje gaan halen. Daarna werden we één voor één opgehaald. Ik werd naar het station
gebracht. Ik kwam aan toen mijn trein wegreed… Ik nam de volgende trein en zat bij vier anderen
in de trein. Eén voor één gingen we weg. Om half acht was ik terug in Enschede en nam ik de bus
terug naar huis. Noëlle de Reus
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