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Kerstgedachten
Een profetie van Jesaja over een kind dat het zware juk dat op de schouders van
het volk rust in stukken zal breken, doet mij denken aan het verhaal van David en
Goliath. De reusachtige krachtpatser die door een herdersjongen verslagen wordt.
Geen ander wapen dan een steen. Dus geen strijd met bazuinstoten en
tromgeroffel en ander soort machtsvertoon.
Die gedachte wordt onder woorden gebracht door de profetie van Jesaja, visioenen
die tot de verbeelding spreken. Het juk dat zwaar op hem drukt, het blok dat ligt
op zijn nek, en de stok van de drijver als in de dagen van Midjan want een
Kind is ons geboren, een Zoon werd ons gegeven; Hem wordt de macht op de
schouders gelegd
De macht van het kwaad wordt gebroken door weerloosheid. De werkelijke kracht
van mensen is niet gelegen in de overmacht die zij hebben en waarmee zij anderen
kleineren, maar in het vertrouwen op recht en gerechtigheid . Dat wordt zichtbaar
in het echt: weerbaar zijn omwille van de zaak van God. Het beeld van een kind is
sprekend en uitdagend tegelijkertijd. Het is de weerbare mens die bij zijn
tegenstanders de vraag zal oproepen waar het hen om begonnen is. Een weerloos

mens confronteert je met jezelf. En dat licht schijnt in de duisternis. Dat licht is de
drager van de belofte van vrede en de vernietiging van alle kwade machten.
U allen goede kerstdagen toegewenst en een voorspoedig 2012.
Pastoor Klaas Jan Homan
Kerkdienst zondag 11 december 10.30 u Dorpsmatenweg 40
Eucharistieviering 3e zondag van de Advent(b-jaar)
Voorganger
Lezingen
Misdienaars
Kosters
Collectes

: pastoor Klaas Jan Homan
: 1e Liesbeth Wisselo 2e Marjolein Driesen
: Bertil de Reus en Daan de Rijk
: André Zandbelt
: 1e OKK-Ned en Statie 2e Diaconaal werk OKK-Ned

Kerkdienst ZATERDAG 24 december 18.00 u Dorpsmatenweg 40
Eucharistieviering van het Hoogfeest van Kerstmis : Kerstnacht
Voorganger
Lezingen
Misdienaars
Kosters
Collectes

: pastoor Klaas Jan Homan
: 1e Frits van Brussel 2e Peter de Reus
: Wouter de Rijk en Noëlle de Reus
: Marjolein en Frits Driesen
: 1e OKK-Ned en Statie 2e Statie Twente

Voorafgaand aan de kerkdienst kunt u tussen 17.00 en 17.45 u een kop warme
erwtensoep gebruiken, in eigen keuken bereid!
Synode Oud- Katholieke Kerk 2011
Op zaterdag 19 november hield de OKK-Ned de Synode 2011 in Hilversum.
Het Collegiaal Bestuur zag dat het beleid over 2010 de instemming kreeg.
De grootste zorg ging uit naar het beleid rond aankoop en beheer van de
nieuwe kerkcentra in Hengelo, Groningen en Eindhoven. De betekenis van een
eigen kerkcentrum voor een parochie die lang moest zwerven om vast onderdak
stond buiten kijf. De nieuwe Commissie Bebouwde Eigendommen die het CB bijstaat
in het beheer mocht van de Synode echter wel een nog precieser reglement
meekrijgen dan voorlag. Met name moet heel helder zijn voor alle parochies/staties

dat landelijk beheer van gebouwen niet gaat wringen met een effectieve exploitatie
van de kerkcentra door de locale parochiegemeenschappen zelf.
De Synode nam 2 moties aan om beter af te dekken dat de lasten die nieuwe (én
oude) gebouwen met zich meebrengen niet hun weerslag krijgen op de algemene
middelen (begroting) van de OKK-Ned. Er werd een stevige lans gebroken om de
nieuwe obligatielening breed aan de man te brengen: daarmee kan een solidaire én
solide basis worden gelegd onder deze ontwikkeling. De nieuwe folders werden
meegenomen voor parochianen in alle parochies.
s Middags stond centraal hoe de Oud-Katholieke Kerk in de maatschappij staat.
Parochies zouden goed moeten inspelen op jongeren die plekken zoeken voor hun
maatschappelijke stage. Er werden inspirerende voorbeelden gegeven dat stages
zowel de jongeren als de parochies zelf ten goede komen. In kleine kringen werd
verder besproken wat de maatschappelijke betekenis van de OKK is voor de
synodalen persoonlijk. De bisschoppen gaan een herderlijke brief over dit thema
schrijven die rond Pinksteren 2012 gereed zal zijn.
De Synode vroeg het CB om mogelijk te maken dat nederlandse parochies breed
betrokken worden bij de voorbereiding van het Internationaal Oud-Katholieken
Congres dat in 2014 in Nederland gaat plaats vinden. Ook kon men alvast de datum
in de agenda schrijven van 16 juni 2012, want dan wordt een bisdomdag gehouden
voor de parochies van het aartsbisdom die elkaar willen ontmoeten.
De ziel van de stad Hengelo
Op zaterdag 5 november vond in de Thaborkerk een symposium plaats van de Raad
van Kerken Hengelo. Ds Herman Koetsveld inspireerde de 50 deelnemers met een
prikkelende visie op de wijze waarop Kerk, Stadhuis en Markt in onze hedendaagse
stadssamenleving op elkaar betrokken zouden kunnen zijn. Elk van de drie heeft zijn
eigen toren: de Brinktoren, de Stadhuistoren, de Lambertuskerk, Waar het op aan
komt is dat men zich opsluit in het blikveld van het eigen torentje maar de
mogelijkheden leert zien om samen te werken aan thema s die stadsbewoners raken
en die de ziel van de stad uitmaken. Verheugend was dat burgemeester Kerckhaert
en stadhuismedewerkers aanwezig waren en zich stevig mengden in de discussie
die op gang werd gebracht rond uitdagende stellingen. Er komt een werkgroep die
een praktische uitwerking gaat geven aan een en ander in samenwerking met het
Platform voor Religies en Levensbeschouwing waarvan vertegenwoordigers
deelnamen aan het symposium.

Gedachten en tips bij Advent & Kerstmis
Opnieuw hebben de bisschoppen een klein boekje uitgebracht met meditaties,
tips en gebeden om te gebruiken op de dagen van de Advent. Het boekje heet:
Wordt toch mens . Ze zijn rondom de kerkdiensten in de Advent verkrijgbaar,
maar ook bij het Bisschoppelijk Bureau of via de webshop op www.okkn.nl.
Voor op uw kalender: zaterdag 16 juni : bisdomdag voor parochianen
zaterdag 21 april : Statie te gast in de parochie Münster
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