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Je laten omscholen.
Als je nadenkt over de werkwijze van Jezus, dan kom je al gauw tot de
ontdekking dat de Zoon van de Eeuwige altijd grensverleggend bezig is
geweest. Dat zie je ook in zijn optreden. Hij begint zijn werk niet in
Jeruzalem, maar in het verre, half heidense Galilea en dan ook nog in de
dorpen. Niet in de vooraanstaande kringen, maar gewoon onder het volk.
Het zijn voornamelijk gewone mannen en vrouwen en kinderen die met
hun zorgen naar Hem komen. Bij Hem durven ze hun noden neer te
leggen. Hij raakt in gesprek met zieken, verschoppelingen en zij die
onderuit zijn gegaan. Zij zijn het volk dat in duisternis leeft en over wie
een licht opgaat [Jesaja 8,23b].
Jezus nodigt zijn medemensen uit, op hun beurt in gesprek te gaan en
dus ook hun grenzen te verleggen. Denk aan de wat vrijere omschrijving
als ‘Bekeer je; keer je leven om, verander je mentaliteit, verruim je
blikveld, geloof dat je vandaag nog aan een nieuwe toekomst kunt
beginnen.’

Ook denk ik aan Zijn oproep: Komt, volgt mij; ik zal jullie vissers van
mensen maken. Met andere woorden :laat je verleden achter je, geloof
dat er méér is in jou. Een belangrijke taak wacht je, zoveel mensen kijken
uit naar een reddende hand: vis hen op uit de zee van ellende waarin ze
dreigen ten onder te gaan…
Het rijk der hemelen is bestemd voor wie bereid zijn zich door de Zoon
van de Eeuwige te laten omscholen tot ‘vissers van mensen’. En in zijn
voetspoor hun grenzen te verleggen.
Met vriendelijke groeten, Pastoor Klaas Jan Homan
Kerkdienst zondag 11 september 10.30 u Dorpsmatenweg 40
Eucharistieviering 13e zondag na Pinksteren(19e in de reeks)
Voorganger
Lezingen
Misdienaars
Kosters
Collectes

:
:
:
:
:

pastoor Klaas Jan Homan
1e André Zandbelt 2e Peter de Reus
Bertil de Reus en Daan de Rijk
Liesbeth Wisselo en Bertil de Reus
1e OKK-Ned en Statie 2e Zusterkerken Centr.Europa

Vandaag zijn de parochianen van de H. Willibrordusparochie Arnhem
bij ons te gast: zo’n 25tal. We vieren samen, en zoeken het gesprek met
elkaar. Het programma heeft als thema meegekregen:

Geroepen om elkaar te helpen

en ziet er als volgt uit:

09.45 u ontvangst met koffie voor wie van ver komen (patio)
10.30 eucharistieviering
11.30 samenzijn en lunch (in de patio bij droog weer)
13.00 stadswandeling
14.30 drankje en gesprek
Goed om erbij te zijn. Zij zijn ook geïnteresseerd in u, en u misschien in
onze gasten en mede-OKKers uit Arnhem(moederparochie, weet u nog?)

Kerkdienst zondag 25 september 10.30 u Dorpsmatenweg 40
Eucharistieviering 15e zondag na Pinksteren(21e in de reeks)
Voorganger
Lezingen
Misdienaars
Kosters
Collectes

: pastoor Klaas Jan Homan
:1e Wim de Wijk 2e André Zandbelt
: Wouter de Wijk en Noëlle de Reus
: Marjolein en Frits Driesen
: 1e OKK-Ned en Statie 2e Statie Twente

Monumentendag: de deuren open
Op zaterdag 10 september is ons kerkcentrum van 12.00 – 16.00 u open
in het kader van Monumentendag. Pastoor Homan zal zelf aanwezig zijn
om geïnteresseerde bezoekers op te vangen en te woord te staan
Om 16.00 u is er een meditatief moment zijn tot besluit van de open dag.
Vredesweek 2011
Van zaterdag 17 tot en met zondag 25 september wordt landelijk de
Vredesweek gehouden. Bijna alle kerken besteden er aandacht aan,
en ook gezamenlijk vanuit de Raad van Kerken in Hengelo en Enschede.
Kijk op de regiopagina van uw krant wat er in uw stad of omgeving aan
oecumenische activiteiten plaats vindt om u daarbij aan te kunnen
sluiten.
Raad van Kerken Hengelo
De Raad van Kerken Hengelo heeft een actuele brochure gemaakt met
een handig overzicht van de lidkerken. Wat zijn de belangrijkste
activiteiten van de Raad als koepel van lidkerken in de stad ?
Welke kerken zijn vertegenwoordigd in de Raad van Kerken Hengelo
en welke mensen zitten er feitelijk in? Wat hebben lidkerken aan eigen
programma’s (gespreksgroepen bijvoorbeeld) waar ook leden van andere
kerken zich bij kunnen aansluiten ? De brochure biedt namen, websites,
adressen, telefoonnummers, zodat elkaar aanspreken, kennis nemen van
elkaar en dingen samen doen gemakkelijker wordt.

In de eerste week van september komt de brochure beschikbaar voor
kaderleden van alle lidkerken en voor geïnteresseerden. De brochure
zal ter inzage (en wellicht verkrijgbaar) zijn op een tafeltje bij de ingang
van de kerk.
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