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Inleidend woord : Een graankorrel
Een graankorrel rijpt nooit alleen. Het is een aar die vele korrels in haar
schoot draagt en tot rijping brengt. Dan volgt het dorsen. Elke korrel gaat
zijn eigen weg en wordt een onderdeel van het voedselcircuit voor mens
en dier. Zo dragen zij daaraan bij.
Toch zou het noodlottig zijn als alle graan die weg zou gaan. Om het
leven te redden is het van belang dat er voldoende graankorrels in de
aarde worden opgenomen om al stervende te ontkiemen en nieuw leven
te baren.
Maar als iemand zelf door een stikdonkere tunnel is heengegaan … als
iemand zelf de verschrikkelijkste doodstrijd heeft gestreden … als iemand
zelf telkens en telkens heeft gezegd: ik kan het niet meer aan, ik kan niet
meer: als iemand zelf zegt, die dit heeft doorgemaakt: als de graankorrel

niet sterft brengt hij geen vrucht voort, maar als hij valt en sterft brengt
hij veel vruchten voort, dan is zo’n getuigenis adembenemend. En dat
heeft Jezus voorgeleefd en dat is een gegeven waar je wat aan hebt.

Dit geheim mogen wij in iedere eucharistieviering opnieuw beleven. In
dat mysterie zal Wouter de Rijk mogen delen. Op zondag 25 maart zal hij
zijn Eerste Heilige Communie ontvangen. Het behoort tot het mysterie
van God, dat zijn zoon, Jezus, die als graankorrel stervend ten onderging,
zichzelf aan ons als brood te eten gaf, opdat wij zouden leven.
Pastoor Klaas Jan Homan
Kerkdienst zondag 11 maart 10.30 u Dorpsmatenstraat 40
Eucharistieviering 3e zondag Veertigdagentijd (B-jaar)
Voorganger
Lezingen
Misdienaars
Kosters
Collectes

: Aartsbisschop Joris Vercammen en
pastoor Klaas Jan Homan
: 1e André Zandbelt 2e Frits Driesen
: Wouter de Rijk en Noëlle de Reus
: André Zandbelt
: 1e OKK-Ned en Statie 2e Vastenactie 2012

Aansluitend na de kerkdienst is er koffie zoals gewoonlijk, en wordt er
een gemeentevergadering van onze Statie gehouden.
Kerkdienst zondag 25 maart 10.30 u Dorpsmatenstraat 40
Eucharistieviering zondag 5e Zondag Veertigdagentijd (B-jaar)
Voorganger
Lezingen
Misdienaars
Kosters
Collectes

:
:
:
:
:

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

In het huis van de
pottenbakker
Voor de zesde maal gaven de
bisschoppen een boekje uit voor de 40
dagentijd en de Paasweek.
De beide bisschoppen en de
theologen/pastores Peter Ben Smit,
Lidwien van Buuren, Robert Frede, Henk
Schoon en Martina Liebler werkten mee
aan deze gedachten en gebeden bij elke
dag. Het boekje gaat uit van de profeet
Jeremia. Bij het buro te bestellen voor 4
euro(incl.verzendkosten) maar ook na de
kerkdienst in Hengelo te verkrijgen.

Werkbezoek Aartsbisschop en gemeentevergadering
Begin december sprak Aartsbisschop Joris Vercammen met het bestuur
over het verslag dat gemaakt is over de Statie. Nu komt hij om voor te
gaan in de kerkdienst van 11 maart en om deel te nemen aan de
gemeentevergadering van de Statie na afloop. Op de agenda staat:
o
de opbouw van de gemeente
o
het kerkcentrum aan de Dorpsmatenstraat
o
de financiële staat van de Statie
o
Statie Twente en toekomst
De psalmen vanuit Augustinus
Vanuit de Werkgroep Vorming en Toerusting van de OKK wil Ward
Cortvriendt 6 avonden in Hengelo komen verzorgen over de Psalmen
zoals Augustinus die las en bad. Ook mensen van buiten de Statie die
geïnteresseerd zijn, zijn welkom. Data zijn nog niet bekend. Wie interesse
heeft om deel te nemen, kan zich – liefst vóór 10 maart - aanmelden bij:

André Zandbelt tel. 0546-815313 mail: a.zandbelt@planet.nl

Matthaüs Passion
Meerdere componisten hebben het Lijdensverhaal volgens Matheus op
zang en muziek gezet. Komende weken zijn er rondom Hengelo diverse
uitvoeringen. We noemen:
vrijdag 30 maart 19.30: Matthäus Passion van J.S. Bach, stadhuishal
uitvoering door Twents Christelijk Oratorium Vereniging.
Goede Vrijdag 6 april 20.30: de Matheuspassie van J.G.Kühnhausen,
kapel van de Zwanenhof, door het Twents Liturgie Koor
zondag 1 april 19.00 u : Vesper met Matheuspassie van J.G. Kühnhausen
Hervormde Kerk te Haaksbergen
Colofon
Kerkgelegenheid : Lebuïnuskapel Dorpsmatenstraat 40 7551 BP Hengelo
Bestuur Statie Twente en Ommelanden
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