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Inleidend woord
Toen op een dag veel dieren op weg waren naar de hemel, sloot een wijs
man zich bij hen aan. Hij vroeg hen om de beurt naar hun levensloop.
De vos verhaalde van zijn avonturen, de eekhoorn deed verslag van zijn
beweeglijk bestaan, een vis zwom zijn leven in grote slagen voor, een
haan deed gewichtig over plichten en een vlo wist alles over menselijke
dingen.
Toen de hagedis aan de beurt was, zweeg hij. De wijze wachtte, de
hagedis zweeg. De wijze bracht al zijn wijsheid in stelling, de hagedis
zweeg… Tenslotte, toen ze al dichtbij de hemel waren gekomen, kwam
het tongetjes van de hagedis een beetje naar buiten. Het diertje
knipperde even met de ogen en zei: ’Ik heb mij in de zon gekoesterd.’
Wat die hagedis zei – ik heb mij in de zon gekoesterd – spreek eigenlijk
best wel aan. Vooral in de zomermaanden leeft bij ons de behoefte om
ons lekker neer te vleien in de zon: alles zijn beloop laten, zien wat ervan
komt. Liggen in de zon, vertoeven op grazige weiden, lekker samen met
je vrienden en vriendinnen, dat past helemaal bij deze tijd van het jaar.
Diezelfde gedachten vind je in psalm 23: ‘Hij voert mij naar stille wateren
en leidt mij naar grazige weiden, Hij verkwikt mijn ziel.’ Kortom, een

ideale situatie, en wie zou dat niet willen?
Psalm 23 zegt: ‘Hij verkwikt mijn ziel’. Martin Buber vertaalt: ‘Hij voert de
ziel in mij terug’. Dat wil zeggen dat je als mens weer helemaal jezelf
kunt en mag worden. Nee, die hagedis was zo gek nog niet.
U allen groetend, Pastoor Klaas Jan Homan
Kerkdienst zondag 8 juli 10.30 u Dorpsmatenweg 40 Hengelo
Eucharistieviering 6e zondag na Pinksteren (9e in de reeks)
Voorganger
Lezingen
Misdienaars
Kosters
Collectes

:
:
:
:
:

pastoor Jan de Haan
1e Liesbeth Wisselo 2e Marjolein Driesen
Bertil de Reus en Daan de Rijk
Marjolein en Frits Driesen
1e OKK-Ned en Statie Twente 2e PR en Publiciteit

Kerkdienst zondag 22 juli 10.30 u Dorpsmatenweg 40 Hengelo
Eucharistieviering feest H. Maria Magdalena
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 Statie Twente

Aansluitend bij de koffie vindt een gemeentevergadering plaats.
Agenda:
1. Jaarverslag
2. Kerkinrichting
3. Afscheid pastoor Homan
4. Samenstelling Statiebestuur
Overleden
Op zaterdag 16 juni overleed op 86-jarige leeftijd de heer Pieter Boer
echtgenoot van Theresia Boer-Behr, vader van Robert en Michiel, wonend
aan Auskamplanden 223 in Enschede. Op vrijdag 22 juni vond de

crematie plaats in aanwezigheid van pastoor J. de Haan en leden van de
Statie. In de Statie kennen we hem vooral als Piet Boer. De laatste jaren
kwamen Piet en Resi Boer niet meer naar de kerk sinds de gezondheid
hem in de steek liet, maar velen zullen zich hem herinneren. Op zondag
24 juni hebben wij hem en zijn familie herdacht in de voorbeden van de
zondagsviering.
Bisdomdag Utrecht : 16 juni, een feestelijk gebeuren
Waren ze op het opgewekte thema afgekomen? Niet alle dagen tref je
immers een affiche aan waarop een kerk ‘Proost!’ toeroept. Over
belangstelling geen klagen voor de jaarlijkse bisdomdag die ditmaal de
deelnemers zich liet buigen over het goede dat te proeven en te smaken
valt aan het leven in de kerk. De steekwoorden die werden gebruikt
om te vertellen wat het leven in de eigen parochie kraak en smaak geeft,
kwamen op bouwstenen te staan die later in de kerk gebruikt werden.
In kleine groepjes verdeelde men zich over kerk en bijgebouwen voor de
deelname aan één van de workshops: over kunst, over zang, de preek
van de leek, nieuwe meditatievormen,rondleiding in St.Gertrudis enz.
Voor de lunch verzamelde men zich in de kerk waar Kees Posthumus en
Juul Beerda verhalen uit joodse, christelijke en islamitische traditie ‘vanuit
het geleefde leven’ nieuw vertelden en ensceneerden.
De rijkelijk verzorgde lunch was één grote ontmoeting aan kleine tafeltjes
in de Driehoek en de prachtige schuilkerk.
Opnieuw was er een programma dat werd uitgevoerd in kleine
gesprekskringen, waarna men tesamen kwam voor een feestelijk
gezongen H.Eucharistieviering. Daarin belichtte Aartsbisschop Joris
Vercammen het thema van de dag vanuit het evangelie over de goede
wijn van Kana. Nadat de organisatoren van de dag met goede wijn waren
bedacht, was er opnieuw een glaasje met hapjes om te toosten op het
leven dat God mensen én mensen elkaar mogelijk maken. Na een volle
dag van 10 tot 17 uur waaierde iedereen verzadigd weer uit, huiswaarts.
Op de site www.okkn.nl zijn vele foto’s van de dag te vinden.

Augustinus en de Psalmen : een terugblik
Vijfmaal kwamen we bij elkaar met een kring van zeven mensen.
Wat brengt psalm 42 of psalm 1 in ons teweeg ? Wat beluisterde
bisschop Augustinus erin en hoe preekte hij daaruit ? Ward Cordvriendt
werkzaam bij Vorming en Toerusting van de OKK-Ned bracht het geloof
en de vroomheid van Augustinus dichtbij met de preken van diens hand
over een paar psalmen. Pittige kost, maar goed gedoseerd en vriendelijk
geserveerd. Aan de kring namen ook twee mensen deel van de
Evangelisch Lutherse Gemeente in Twente die de kring verrijkten met
ervaringen uit de eigen traditie. Zo waren we bijbels en bezinnend bezig,
en tevens in oecumenische context. Dat zou vaker kunnen !
Colofon
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Bestuur Statie Twente en Ommelanden
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