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Inleidend woord
“Als Pasen en Pinksteren op één dag vallen .. “, dat is dus met “Sint
Juttemis”. En dat betekent : nooit. Dat Pasen en Pinksteren op één dag
zouden vallen kan volgens mijn agenda helemaal niet. Pasen valt dit jaar
op 8 april en Pinksteren op 28 mei. Ga je de dagen tellen, dan kom je op
het getal 50 : vijftig dagen tussen Pasen en Pinksteren.
Kijk ik naar het evangelie naar Johannes (14,15-26) dan verschijnt Jezus
aan zijn leerlingen op de avond van de eerste dag van de week. Dat is
dus Pasen. En dan zegt Jezus “Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zo
zend ik jullie en vervolgens zegt Hij: “Ontvangt de Heilige Geest.” Pasen
en Pinksteren op één dag? Palmzondag valt dit jaarop 1 april en dan
wordt de passie naar Marcus gelezen. Daarin horen we dat Jezus de
Geest geeft. Op Goede Vrijdag geeft Jezus de Geest. Met Pasen ademt
Jezus over de leerlingen en zegt “Ontvangt de Heilige Geest” . En vijftig
dagen later,met Pinksteren, wordt alles op zijn kop gezet en neemt de
heilige Geest mensen bezit van de heel de bewoonde wereld.

Die Geest zet ons in beweging. Huub Oosterhuis zegt in Het lied van
vandaag en morgen: “Wat altijd is geweest, het waaien van de Geest,
gebeurt aan ons vandaag.” Moge die Geest ons geleiden, vandaag en alle
dagen van ons leven.
Pastoor Klaas Jan Homan
Kerkdienst zondag 1 april 10.30 u Dorpsmatenweg 40 Hengelo
Eucharistieviering Palmzondag (b-jaar)
Voorganger
Lezingen
Misdienaars
Kosters
Collectes

:
:
:
:
:

pastoor Klaas Jan Homan
1e Frits van Brussel 2e Peter de Reus
Wouter de Rijk en Noëlle de Reus
André Zandbelt
1e OKK-Ned en Statie 2e Opleiding pastores

Kerkdienst zondag 8 april 10.30 u Dorpsmatenweg 40 Hengelo
Hoogfeest van Pasen (b-jaar)
Voorganger
Lezingen
Misdienaars
Kosters
Collectes

:
:
:
:
:

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

Kerkdienst zaterdag 21 april 18.00 in St. Trinitatis Münster
Eucharistieviering 3e zondag van Pasen (b-jaar) bij gelegenheid
van ontmoeting met de Alt-Katholische St. Johannisgemeinde
Voorgangers

: Pfarrer Reinhardt Pott en pastoor Klaas Jan Homan

Op zaterdag 21 april is onze Statie te gast op een ontmoetingsdag
met onze Oud-Katholieke buurtparochie in Münster.
Het programma ziet er als volgt uit :

12.30 u aankomst en middageten in het parochiehuis
14.00 u rondleiding en wandeling door het H. Geistviertel
16.00 u Kaffee mit Kuchen in het parochiehuis
18.00 u H. Eucharistieviering (tweetalig), waarna thuisreis
Meld je komst even bij Liesbeth Wisselo (06 532 18 194): zij geeft het
door aan Münster en coördineert ook hoe we sámen kunnen rijden.
Psalmen lezen met Augustinus

voor wie zich wil verdiepen in de psalmen.

De psalmen sluiten nauw aan bij de levenservaringen van mensen door de tijden
heen. Het zijn spannende, uitdagende, heel persoonlijke en belijdende teksten. In
de traditie van de kerk nemen zij een belangrijke plek in. En voor het persoonlijk
gebed reiken psalmen woorden aan om uitdrukking te geven aan wat ons bezielt en
bezig houdt. De invloedrijke theoloog en kerkvader Augustinus (354-430) wijdde
vele preken aan de Psalmen en las ze in het licht van Christus. In vijf leer- en
verdiepingsbijeenkomsten gaan we nader in op een aantal psalmen. We lezen de
tekst en horen wat Augustinus daarover zegt. Daarna: hoe kijken wij naar deze
teksten en wat zouden ze voor ons persoonlijk zouden kunnen betekenen ? De
bijeenkomsten zijn op
5 woensdagen : van 19.00 tot circa 20.30 uur
te weten :
: 11 april
23 mei
6 juni
25 april
13 juni
locatie
: Kerkcentrum Dorpsmatenstraat 40 Hengelo

cursusleiding
aanmelden
deelname

3 minuten van station : centrumzijde station
verlaten, links de weg langs het spoor volgen
(Beatrixstraat) : na 700 m rechts om de hoek

: dhr Ward Cortvriendt, lid OKK parochie
Amersfoort, pastor en geestelijk begeleider
www.wardcortvriendt.eu
: er zijn 7 deelnemers. Tot Pasen zijn er nog
aanmeldingen mogelijk bij André Zandbelt:
tel. 0546-815313 mail: a.zandbelt@planet.nl
: de cursus wordt aangeboden vanuit Vorming
en Toerusting OKK-Nederland. Bijdrage voor
koffie en thee wordt op prijs gesteld :10 euro?

Eerste H. Communie
Op zondag 25 maart ontving Wouter de Rijk zijn Eerste H. Communie in

een Eucharistieviering temidden van zijn familie en heel de gemeente.
Ook vanuit de parochie Münster was Pharrer Reinhardt Pott met een
vertegenwoordiging aanwezig. De kapel was feestelijk gevuld. Daarna
was er koffie, limonade en cake voor ieder.
Overleden
Op 17 februari is in Enschede aan de Sibculobrink 111 overleden mw.
Melisande Verweij-Hallebeek, partner van Regina Kruyssen en dochter
van mw. Joke Hallebeek. Zij was 68 jaar. We hebben in onze kerkdienst
op zondag 26 februari tot haar gedachtenis gebeden. Wil haar en haar
dierbaren in uw gebed gedenken.
Bisdomdag
Op zaterdag 16 juni is er in het aartsbisdom Utrecht een bisdomdag:
ontmoetingsdag voor parochianen uit alle parochies van het bisdom. Het
thema is: Ongewekt katholiek. Het programma volgt nog. Houdt de dag
vrij in uw agenda.
Colofon
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