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Inleidend woord
In een boekje met merkwaardige verhalen vond ik de volgende anekdote..
"Een rabbi had een buurman die zeepfabrikant was. De zeepmaker zei:
"Wat stelt godsdienst eigenlijk voor? Kijk naar de ellende in de wereld na
duizenden jaren godsdienstgeschiedenis. Als godsdienst waarheid is, wat
heeft het dan te betekenen?"
De rabbi zei niets. Maar hij nam zijn buurman mee naar buiten. Daar liep
een stel jongens die van beneden tot boven onder de modder zaten.
Hij zei: "Kijk daar nou eens, we hebben al generaties lang zeep, maar ze
zijn net als varkens. Wat heeft zeep dan voor zin?" Buurman protesteerde:
"Maar rabbi, zeep heeft alleen maar werking als het gebruikt wordt."
"Precies" zei de rabbi, " en met godsdienst is het eigenlijk niet anders ..."
Met de teksten uit de bijbel is het precies eender. We hebben net
Pinksteren gevierd en toen hoorden we dat gedeelte over de eerste
gemeente in Handelingen der apostelen (hfdst 2): een ideaalbeschreven
staat van een echte christelijke gemeenschap, een apostolische Christuscommune in pais en vree en vurigheid. Sinds Lukas dat zo verwoordde,
heeft dit idee de mensen niet meer los gelaten; en telkens als de Geest

opnieuw vaardig werd over mensen, hebben zij juist deze passage opgezocht en stuk gelezen: ze hebben getracht het te beleven en waar te
maken en…gemerkt dat dat werkte. Het werkt nog steeds, tot op de huidige dag, wellicht tot in lengte van dagen. U allen groetend,
pastoor Klaas Jan Homan.
Kerkdienst zondag 10 juni 10.30 u Dorpsmatenweg 40 Hengelo
GEBEDSDIENST 2e zondag na Pinksteren (5 in de reeks, b-jaar)
Voorganger
Lezingen
Misdienaars
Kosters
Collectes

: Lector Theo Borggreve
: 1e Peter de Reus 2e Wim de Rijk
: Wouter de Rijk en Noëlle de Reus
: Bertil de Reus en Liesbeth Wisselo
: 1e OKK-Ned en Statie Twente 2e Kerkopbouw

Kerkdienst zondag 24 juni 10.30 u Dorpsmatenweg 40 Hengelo
Eucharistieviering Geboorte Johannes de Doper
Voorganger
Lezingen
Misdienaars
Kosters
Collectes

:
:
:
:
:

pastoor L. Wijker
1e André Zandbelt 2e Frits Driesen
Bertilo de Reus en Daan de Rijk
Marjolein en Frits Driesen
1e OKK-Ned en Statie Twente 2e Statie Twente

Bisdomdag zaterdag 16 juni 2012

Opgewekt katholiek is het motto van de bisdomdag in Utrecht, dit jaar

op zaterdag 16 juni. Op de affiches staat: Proost op de Kerk ! Al rond
09.30 u staat de koffie klaar in ‘de Driehoek’ naast de St. Gertrudiskerk.
Er zijn diverse workshops, er is een eigen programma voor 15-plussers
én een programma speciaal voor kinderen. Om 15.00 u is er een
gezamenlijke kerkdienst, waarna nog ruimte en tijd voor verdere
ontmoeting bij een glaasje. Meld je even aan op het bisschoppelijk
bureau als je wilt gaan: tel 033 462 0875 of mail: buro@okkn.nl

Verslag bezoek aan de AKK parochie in Münster
Op zaterdag 21 april 2012 togen zeven belangstellenden van de Statie Twente naar de Trinitatiskirche in Münster om
de Ontmoetingsdag met de Alt-Katholische Pfarrgemeinde St. Johannes te vieren. We werden hartelijk welkom
geheten door Pfarrer Reinhard Potts en zijn mensen.

Het programma begon om 12.30 uur met een ontvangst door de Alt-Katholische Kirche (AKK) in het
Gemeindegebaüde even naast de kerk alwaar de lunch mit Suppe und Brötchen werd genuttigd.
Het bleek niet eenvoudig te zijn om de kerk te vinden, maar een ieder is het uiteindelijk gelukt. De kleine diaspora
gemeenschap Münster, omvattend het gebied Münsterland en een deel van Ostwestfalen, bestaat officieel sinds
1959 en maakt gebruik van de Trinitatis Kirche van de Evangelische Kerk.
Om 14.00 uur werd een stadwandeling gemaakt met een gids, die begon bij de Geistkirche en door de aangrenzende
stadswijk Geist trok. De geestgronden van Münster, waar de frische Luft und Boden ervoor moesten zorgen dat er
een gezond klimaat in de stad werd zeker gesteld. Een wijk die gebouwd is in de jaren 20 van de vorige eeuw, die
veel groen in zich had, en waar alles te vinden was, van kerk tot kroeg, van winkels tot sportzaal. De winkels waren in
het geweld van de moderne tijd inmiddels verdwenen, wel waren er mooie verhalen van hoe het was en wat er nog
aan herinneringen zichtbaar was, zoals de (beschermde) keigoten aan de randen van de voormalige handelsweg van
Münster (Geist) naar Friesland (D).

Na deze uitgebreide wandeling van meer dan twee uur, werd nog even een fris buitje meegepikt en kon de bunker
nabij de kerk nog aan de buitenkant worden bekeken. Hier was een gedenkplaat te zien ter herinnering aan de
gevallen slachtoffers van een bombardement in WO-II (1944).

En toen was er koffie en thee met Kuchen. Er was op onze komst gerekend, wat een rijkelijke hoeveelheden. Wie
lust er nog een stukje taart? Heeft er nog iemand trek? Ook was er nog onbespoten fruit (appeltje voor de dorst) om
mee te nemen. Nu begrijpen we de uitdrukking: In Deutschland ist alles großer und besser.
Het was een goede bodem om de eucharistieviering (tweetalig) aan te vangen om 18.00 uur. Met luider stem
werden de gezangen beurtelings ten gehore gebracht. Pastoor Homan sprak de preek in voortreffelijk Duits en het
was een bijzondere gezamenlijke viering.

De gemeenschap Münster werd bedankt voor de organisatie van deze middag.
Voldaan ging na de dienst een ieder huiswaarts. De ontmoetingsdag was geslaagd en is voor herhaling vatbaar.
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