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Geachte/Beste
Namens het Statiebestuur vraag ik uw speciale aandacht voor de actie Kerkbalans. De
landelijke actie Kerkbalans 2018 wordt op 20 januari gestart met het luiden van de
klokken van de Pauluskerk te Baarn. Ook wij in Twente worden opgeroepen daaraan
gehoor te geven, want ook hier luidt het motto: “Mijn kerk verbindt’.

De kerk moet blijven
We zijn door de kerk verbonden met God, met elkaar en met de generaties voor en na
ons. We houden elkaar vast in geloof en verbinden ons met mensen die steun nodig
hebben. Nu het steeds vaker ‘ieder voor zich’ lijkt te zijn, is het de kerk die verbindt.
Verbinding is in deze tijd van secularisatie en individualisering van groot belang.
Elkaar zien, spreken en met elkaar vieren
Het gaat niet vanzelf. Samen werken we aan het in standhouden van onze statie:
pastoor, kerkplek, eucharistieviering, ontmoetingen en speciale activiteiten. Helaas kan
niet iedereen de tweewekelijkse bijeenkomsten bijwonen, maar... wilt u de pastoor
spreken? Geef dat aan hem door via e-mail pastoor@twente.okkn.nl.
Actief met elkaar
Als we de Goede boodschap door willen blijven geven (en dat willen we), moeten we ook
meer mensen naar onze plaats van samenkomst trekken. Een goed aanknopingspunt
daarvoor is de viering van ons jubileum in 2018. 65 Jaar geloofsgemeenschap gerekend
vanaf 1953, waarvan 40 jaar als statie (1978). Naast de 2 e Lebuïnus-Fair zullen diverse
activiteiten worden georganiseerd, gericht
op een breder publiek en natuurlijk onze
eigen gemeenteleden, gastleden en vaste
belangstellenden. De verschillende
activiteiten zullen tijdig op de site worden
gepubliceerd. De begroting vermeldt
‘Lebuïnus zingt’ en enige symposia over
maatschappelijk relevante onderwerpen,
zoals de groene kerk, waarvan wij
inmiddels ook lid zijn.

Samen met anderen
Ook op oecumenisch gebied blijven we actief: deelname aan de Raad van Kerken te
Hengelo en samenwerking met de Evangelisch Lutherse Gemeenschap, die op elke
eerste zondag van de maand in onze kapel de eredienst viert. In 2017 vierden we samen
Aswoensdag, de vieringen van de Goede Week. Pasen en Pinksteren. Om elkaar als
geloofsgemeenschap beter te leren kennen en af te stemmen waar we elkaar versterken
kwamen we bijeen in de gastvrije sfeer op Herinckhave. Ook in 2018 staan deze
gezamenlijke vieringen op de agenda.
Samen voor anderen
De Statie heeft het afgelopen jaar wederom in de veertigdagentijd en in de advent een
kleding-inzamelactie gehouden voor woongroep De Wonne in Enschede. Het was een
groot succes (+ 20 zakken vol!) evenals de inzameling voor de Voedselbank MiddenTwente. Ook zijn we begonnen met het inzamelen van plastic doppen voor de actie
blindegeleidehonden en hebben we het project Heroes for Heroes voor kinderen in Syrië
voortgezet. Opbrengst 2017 t/m december: € 563,62.
Samen ‘stll going strong’
We zijn als statie maar een kleine gemeenschap. Maar we blijven vol goede moed
doorwerken en hopen op groei. In 2017 mochten we Marieke Ridder als lid verwelkomen.
Ons bescheiden ledental blijft zo gelukkig redelijk stabiel.
Elkaar op de hoogte houden
De nieuwsbrief “Lebuïnus Kompas” verschijnt elke maand om
u te voorzien van actuele informatie van de Statie. Tevens is er
de website www.twente.okkn.nl voor het nalezen van de preek,
nieuwsfeiten en mededelingen. Ook daar kunt u uw vragen of
wensen melden.
Samen met de landelijke kerk
Naast de inbreng van onze vrijwilligers draagt de landelijke kerk veel bij in de kosten van
onze statie, zowel voor het pastoraat als ten behoeve van de kapel. Met een substantiële
financiële bijdrage van het Metropolitaan Kapittel konden we in eigen beheer een tweetal
parkeerplekken bij onze kapel realiseren: gebruiksgemak èn meerwaarde voor het
gebouw. Wij staan er dus niet alleen voor. Volgens de door de gemeentevergadering
vastgestelde begroting met tal van minimaal geraamde uitgavenposten blijft een tekort
van ca € 4.500,00. We hebben daarvoor subsidie aangevraagd bij het Collegiaal Bestuur
OKKN, maar bij de beoordeling daarvan zal zeker gekeken worden naar wat wij zelf
bijdragen om de Statie overeind te houden!
Mogen we ook dit jaar op u rekenen? Met uw hulp kunnen we onze kerkplek in Twente in
stand houden. Een plek om onze verbondenheid te beleven. Alvast vriendelijk bedankt
voor uw bijdrage.
Namens het bestuur van de Oud-Katholieke Statie Twente,
met vriendelijke groet,
Frits van Brussel
penningmeester
mail: frits@vbrussel.com
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PS.: Help uw penningmeester door het kaartje ingevuld en gefrankeerd terug te sturen, of neem
het mee naar de zondagse dienst. De OKKN is ANBI-erkend dus uw bijdrage is aftrekbaar van de
Inkomstenbelasting.

