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In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.
Er bestaat een heel oud gebruik : dat de vader van het huisgezin die het brood
aansnijdt, er eerst met zijn mes een kruisje op tekent. Dat doet hij dan met de punt
van zijn mes. Eigenlijk heel apart : de werkelijkheid van het alledaagse leven en het
Kruis horen bij elkaar. Maar tegelijk is het ook zo vertrouwd, immers het gebed voor
en na de maaltijd gaat ook altijd samen met het maken van het kruisteken.
Het gebeurt soms dat parochianen me vragen een rozenkrans of een icoon te
wijden. Dat gebeurt dan onder andere ook met het maken van een kruisteken. Al
dan niet met wijwater en wierook. Daarbij vraag ik in het zegeningsgebed dat de
vrager veel zegen mag ervaren en dat die rozenkrans of die icoon( of andere
devotionalia) daarin een plek mogen hebben. Die zegen is als een bede dat er een
goede werking uit mag gaan van dit teken dat zo’n diepe en centrale plaats heeft in
het geloofsleven van de vrager.
Waarom deze handelwijze? Om mensen te bemoedigen en te sterken. Iedereen
kent die behoefte. Ook om het besef dat je als mens behoefte hebt aan tekens die
verwijzen naar de bron van ons bestaan.

De confrontatie met de grond van het bestaan dient zich meestal onverwacht aan.
Maar gestructureerd in de veertigdagentijd als voorbereiding op Pasen. Bezinning op
het bestaan is van tijd tot tijd nodig om het leven te blijven verstaan. Moge de
komende veertigdagentijd ons daarbij helpen. In de naam van de Vader en de Zoon
en de heilige Geest. Met vriendelijke groeten,

pastoor Klaas Jan Homan
Kerkdienst zondag 12 februari 10.30 u Dorpsmatenstraat 40
Eucharistieviering Feest van 5e zondag na Epifanie (b-jaar)
Voorganger
Lezingen
Misdienaars
Kosters
Collectes

:
:
:
:
:

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

Kerkdienst zondag 26 februari 10.30 u Dorpsmatenstraat 40
Eucharistieviering zondag 1e zondag Veertigdagentijd (b-jaar)
Voorganger
Lezingen
Misdienaars
Kosters
Collectes

:
:
:
:
:

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

Kerkbalans 2012 : Wat is de kerk mij waard ?
Sinds een jaar maken we gebruik van ons kerkcentrum in Hengelo. En nu al is het
vertrouwd als we daar zijn: bekende en nieuwe gezichten, rond viering en koffie na
afloop. Ook al weer een jaar lang is er op de 1e maand het Lebuïnus Kompas in
onze mailbox of brievenbus, waarin we op de hoogte worden gehouden van wat
Statie Twente en de landelijke kerk bezig houdt. Daarnaast is www.twente.okkn.nl .
de site die mensen in den lande snel informeert over onze kerkgemeenschap hier in
Twente. Over huisbezoek, ziekenbezoek, kinderkerk, catechese, onze deelname aan
de oecumene in de Raad van Kerken Hengelo en Enschede.
Op dit moment bieden we de Raad van Kerken Hengelo een gastvrij onderdak in
onze nieuwe ruimte. Voor een gezonde exploitatie van het nieuwe centrum zoeken
we nog naar andere medegebruikers.

Weet u dat we op u rekenen om dit alles gaande te houden ? U weet dat 60% van
het pastoorssalaris (0,2 ft inTwente) door ‘de levende kerk ter plekke’ moet worden
opgebracht. Het Statiebestuur heeft een beleidsplan gemaakt voor komende jaren
en verwacht dat wij dat kunnen realiseren…maar rekent daarbij op uw gulle steun.
Hoeveel ? U vindt een richtlijn in het folder ‘Kerkbalans 2012’ dat u ontving en dat u
ook aantreft in het kerkcentrum. Laat u de penningmeester weten met welke
bijdrage hij mag rekenen ? Uw kerkbijdrage maakt u over naar het rekeningnummer
dat u achterop dit blad aantreft. Alvast vriendelijk dank voor uw trouwe bijdrage en
gift ! Ook herinner ik u nog graag aan de folder voor de obligatielening waarmee u
het kerkgebouwenbeheer van de OKK steunt.
W. de Rijk, penningmeester
Voorjaarskamp 2012
Voor sommigen van ons een niet weg te denken activiteit voor het
hemelvaartweekend (17-20 mei), voor anderen misschien nog onbekend: het
voorjaarskamp. Dit jaar is thema: OKK in beweging. Het programma bevat
onderdelen voor allen samen, ook zijn er onderdelen speciaal voor kinderen, tieners
en volwassenen apart. We verblijven op een camping in ‘De Beugensebossen’ in
Landhorst. Voor meer informatie: mail naar ingeborgjans@zonnet.nl.
Inspiratie uit Bethelehem
De Oecumenische Vrouwengroep Twente – Bethlehem nodigt u uit voor een avond
met Rania Murra. Zij is palestijns christen en coördinator van het Huis van Verhalen
in Bethlehem waarin steeds vier vrouwengroepen samenkomen. Zij biedt hen
inspiratie hoe ze het hoofd overeind kunnen houden en standvastig blijven in
geweldloze weerbaarheid bij zoveel dagelijkse strijd. Maandag 6 februari 19.30 u: in
De Wonne, Noorderhaven 25 te Enschede (tegenover het Muziekcentrum dus)
Oud-Katholiek volleybaltoernooi 2de Paasdag 2012
Op maandag 9 april a.s., Tweede Paasdag, wordt het OK-Volleybaltoernooi
georganiseerd in Egmond aan Zee ! Vanaf nu kunnen de teams zich aanmelden: het
maakt niet uit welk niveau je speelt. Wel wordt verwacht dat elk team tevens een
scheidsrechter levert. En bedenk een mooie naam voor je team. Aan het einde zal
de prijsuitreiking plaatsvinden. En wat dacht je van een Egmondse verrassing?

Programma:

10.00 u kerkdienst H. Agnesparochie Egmond aan zee (speciale toespitsing)
12.00 u zaal open Sporthal De Watertoren, Watertorenweg 36 gratis parkeren
12.30 u start volleybaltoernooi

Kerk is op loopafstand van de Sporthal. Raadzaam om de auto vóór de kerkdienst
bij de Sporthal te parkeren (elders moet je parkeergeld betalen)
Aanmelden: vóór 12 februari bij marjabakaal@quicknet.nl . Na bevestiging is je
team ingeschreven. De kosten bedragen: 30 euro per team
De organisatoren Anneke en Kees Visser, Rob en Marja Bak hopen dat veel teams
zullen komen en dat het een gezellige dag gaat worden.
Colofon
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