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Inleidend woord :

God is Geest (Johannes 4,24)

Beste parochianen van de Statie, vrienden en bekenden,
Jezus, de zoon van God, had de gave om met iedereen in gesprek te
gaan en om de achterliggende motieven bloot te leggen. In het gesprek
tussen Jezus en de Samaritaanse vrouw bij de bron, komen we een
gedachte op het spoor die ons best wel aan het denken mag zetten. Dat
is de opmerking “God is Geest”.
“Geest” is in het Hebreeuws en in het Grieks hetzelfde als adem of wind.
God als Geest waait om ons heen, brengt mensen samen, zet mensen in
beweging. En daar waar dit gebeurt, ervaar je vrijheid, liefde, blijdschap,
geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zelfbeheersing en
zachtmoedigheid. En ook dat is terug te vinden in één van de brieven van
Paulus, Galaten 5,22-23.
In het nieuwe jaar dat aanbreekt, Anno Domini 2012, kunnen we die
goede gaven gebruiken: in Geest en waarheid leven, gerechtigheid doen.
Met als goede vruchten zoals beloofd: vrijheid, liefde, blijdschap, geduld,

vriendelijkheid, goedheid, trouw, zelfbeheersing en zachtmoedigheid.
Een levenswandel in Gods Geest, de Heilige Geest, die ons alles schenkt
wat we van God mogen verwachten
Moge die Geest ons ook dit jaar inspireren om te groeien in geloof, hoop
en liefde, en overal tekenen te stellen van de vriendschap die God de
mensenkinderen toedraagt. De vriendschap van God zichtbaar maken
binnen de kerken van Christus en binnen de oecumene, maar deze ook
uitdragen als gelovige gemeenschap naar buiten in de samenleving.
Mijn wens voor de lezers van onze nieuwsbrief is, dat het jaar 2012 een
jaar des Heren mag worden waarbij de Geest van God ons allen in
beweging zal brengen.

Kerkdienst zondag 8 januari 10.30 u Dorpsmatenweg 40
Eucharistieviering Feest van Epifanie
Voorganger
Lezingen
Misdienaars
Kosters
Collectes

:
:
:
:
:

pastoor Klaas Jan Homan
1e Wim de Rijk 2e André Zandbelt
Wouter de Rijk en Noëlle de Reus
André Zandbelt
1e OKK-Ned en Statie 2e Oecumenisch Werk

Tijdens het samenzijn na afloop van de kerkdienst is er een goede
gelegenheid om elkaar een gooed en heilzaam nieuwjaar te wensen.
Omdat pastoor Homan op zondag 22 januari aanwezig moet zijn bij de H.
Vormselviering in Arnhem, wordt de 2e kerkdienst van deze maand
verschoven naar de zaterdagavond, 21 januari 18.00 uur.

Kerkdienst ZATERDAG 21 januari 18.00 u Dorpsmatenweg 40
Eucharistieviering Derde zondag na Epifanie en
Gebedsweek om de eenheid
Voorganger
Lezingen
Misdienaars
Kosters
Collectes

:
:
:
:
:

pastoor Klaas Jan Homan
1e Frits Driesen 2e Liesbeth Wisselo
Bertil de Reus en Daan de Rijk
Bertil de Reus en Liesbeth Wisselo
1e OKK-Ned en Statie 2e voor Statie Twente

In deze kerkdienst zijn vertegenwoordigers van de Raad van Kerken
Hengelo te gast: ze gaan met ons in gesprek bij de koffie na afloop.
Nieuwjaarsreceptie Aartsbisdom
Op zaterdag 7 januari wordt in de Ste.Gertrudiskathedraal de
Nieuwjaarsvesperdienst gehouden. Aansluitend de nieuwjaarsbijeenkomst
en jaarlijkse ontmoeting voor het bisdom en andere belangstellenden in
de ‘De Driehoek’, naast de kerk gelegen aan het Willemsplantsoen
Utrecht. Tevoren om 14.15 u wordt door het metropolitaan kapittel de
St.Maartensspenning uitgereikt aan…(??)
Visitatiebezoek van de Aartsbisschop
Op 6 december ontving het Statiebestuur Aartsbisschop Joris Vercammen
voor het periodiek visitatiebezoek.Op 11 maart zal het tweede deel van
dit bezoek zijn als de Aartsbisschop zal voorgaan in de eucharistieviering
en er aansluitend een gemeentevergadering zal worden gehouden. Nu
werden de resultaten van de afgelopen drie jaren besproken en de
beleidsvisie voor de toekomst. Het Statiebestuur kreeg de opdracht mee
om minstens eenmaal per jaar met een activiteit naar buiten te treden.
Daarom het verzoek om goede ideeën/wensen alvast ter kennis te
brengen van het bestuur en om op 11 maart daarover te komen
meepraten na de viering.

Filippijnse zusterkerk en de storm van 17 december
Op verzoek van de bisschoppen kreeg een deel van de kerstcollecte 2011
een bestemming voor de zusterkerk op de Filpppijnen in het bisdom
Cagayan de Oro dat zwaar getroffen werd door de storm onlangs. Via
journaals heeft ieder daarvan kunnen vernemen. De 2e collecte werd
ervoor bestemd en had – met dank aan ieder - een goede opbrengst. U
kunt nog meedoen door een gift over te maken op 21 41 90 129 van de
OKK-Ned Amersfoort onder vermelding ‘noodhulp IFI’. Op de site
www.okkn.nl leest u meer.
Colofon
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