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Inleidend woord :

Sale

In winkels hier in de buurt prijkt het woord Sale. Uitverkoop. Was het
vroeger zo dat de uitverkoop in januari of in juli een spannend gebeuren
was, waarbij je echt voor weinig geld iets moois kon kopen, nu lijkt het
erop dat het hele jaar door Sale een methode is geworden om mensen
binnen te lokken. Sale als methode om wat niet loopt te dumpen. Als
winkelier moet je datgene in huis hebben waar de klanten om vragen.
Uw zorg is hun zorg.
Vergelijkingen met kerk zijn gaan niet helemaal op. Elke vergelijking gaat
mank. Maar het beeld van uw zorg is hun zorg doet toch denken aan de
gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor het functioneren van de
kerk. En daar heb je elkaar voor nodig. Daarbij gaat het er niet om het de
ander moeilijk te maken, maar elkander op te bouwen, te ondersteunen.
Dan komt automatisch verdraagzaamheid om de hoek kijken. Allemaal
trachten we gelovig te leven. Dat wil zeggen: handelen in de geest van
Jezus. De kerk zou dat op haar beurt moeten uitstralen. We zijn geen
kerk voor onszelf alleen, niet omwille van de kerk alleen, we zijn er als
licht der wereld en zout der aarde. De kerk is daarom een instelling die
aandacht besteedt aan niet-leden. De vraag rijst: wat gebeurt er dan?

Als de Heer na zijn dood verschijnt aan zijn leerlingen, geeft Hij hen
telkens een opdracht. Ze zijn blijkbaar te passief. Ze wachten teveel af.
Ze zitten achter gesloten deuren, betekenen niets voor hun omgeving.
En telkens horen we de Heer zeggen: Ga naar Jeruzalem. Ga naar
Galilea, ga naar de volkeren. Zou datzelfde verwijt ook nu klinken?
Als we de balans opmaken, zullen we een antwoord moeten vinden op
vragen als: Welke opdracht geeft de Heer aan ons. Wat doen we aan
gerechtigheid in deze wereld? Wat doen we aan de leefbaarheid, wat
doen we om het geloof naar buiten te brengen?
Natuurlijk moeten we ook naar binnen kijken. Naar onze gemeenschap.
Mantelzorg. In hoeverre biedt de kerk ruimte , brood voor het hart,
blijheid en inspiratie, verdraagzaamheid? Jezus gaat niet door de knieën
voor materialisme, gaat niet in op de bekoring van een ik-gericht leven.
Oud-katholieke identiteit is niet gericht op jezelf, maar op de naaste. En
dat vertaalt zich in liturgie en verkondiging en naar het dagelijks leven.
De 40-dagentijd is erop gericht de balans te hervinden tussen bezinning
en het leven van alledag. We moeten de balans opmaken en bedenken
wat we kunnen veranderen. U allen groetend, pastoor Klaas Jan Homan
Zondag 10 april : 10.30 u Dorpsmatenweg 40 Hengelo
Eucharistieviering 5e zondag Veertigdagentijd
Voorganger : pastoor Klaas Jan Homan
Lezingen : 1e Peter de Reus 2e Wim de Rijk
Misdienaars : Bertil de Reus en Daan de Rijk
Kosters
: André Zandbelt
Organist : Harald van der Werff
Collectes : 1e voor OKK-Ned en OKK Twente 2e Vastenactie

Zaterdag 16 april : 18.00 uur (!) Dorpsmatenweg 40 Hengelo
Eucharistieviering met palmwijding Palmzondag
Voorganger : pastoor Klaas Jan Homan
Lezingen : 1e Wim de Rijk 2e André Zandbelt
Misdienaars : Daan de Rijk en Noëlle de Reus
Kosters
: Marjolein en Frits Driesen
Organist
: Harald van der Werff
Collectes : 1e voor OKK-Ned en OKK Twente 2e Vastenactie

Zondag 24 april : 10.30 u Dorpsmatenweg 40 Hengelo
Eucharistieviering Hoogfeest van Pasen
Voorganger: pastoor Klaas Jan Homan
Lezingen : 1e André Zandbelt 2e Frits Driesen
Misdienaars: Wouter de Rijk en Noëlle de Reus
Kosters
: Bertil de Reus en Liesbeth Wisselo
Organist : Harald van der Werff
Collectes : 1e voor OKK-Ned en OKK Twente 2e Opleiding
Taizé-reis jongeren
Vanuit de parochie Amersfoort wordt komende zomer een Taizé-reis
georganiseerd voor jongeren t/m 30 jaar. Angela Berben kan er alles over
vertellen: tel. 033 8886503 of angela.berben@casema.nl . Op Facebook
te vinden onder Jongeren Taizégroep Amersfoort
Lezing
Op donderdag 14 april is er een lezing van Bart Brandsma, publicist en
auteur van De hel, dat is de ander.Het verschil in denken van moslims
en niet-moslims (2006) en Wij-land (2009). De Raad van Kerken
Enschede organiseert deze lezing samen met de Raad van
levensbeschouwingen en Religies. Vrij toegankelijk voor ieder die

belangstelling heeft : donderdag 14 april 20.00 u in het gebouw van het
Apostolisch Genootschap Oldenzaalsestraat 158 Enschede.

Wijding H. Oliën : de Chrismamis
Jaarlijks worden in de Goede Week de olieën gewijd die in het volgend
jaar gebruikt worden bij de doop, de ziekenzalving en de priesterwijding.
Dat gebeurt in de zogeheten Chrismamis, die dit jaar plaats vindt op
woensdag 20 april om 19.30 uur in de St.Gertrudiskathedraal te Utrecht.
Iedereen is welkom bij deze bijzondere viering die traditioneel ook een
ontmoeting betekent van pastores en vertegenwoordigers van alle
parochies in het bisdom. De vertegenwoordigers nemen daarna de
H. Oliën mee naar hun eigen parochie.

Kandidaten voor het bestuur van de Statie
De termijn van secretaris Liesbeth Wisselo als bestuurslid van de Statie
Twente is binnenkort verstreken. Hierbij doet het bestuur daarom een
oproep aan de leden van de Statie om namen van nieuwe kandidaten
door te geven aan het bestuur.
Dat kan nog tot 18 april aanstaande.
Wel heeft Liesbeth zich beschikbaar gesteld voor een nieuwe termijn.
Als er meerdere kandidaten zijn, zal het bestuur een speciale vergadering
uitschrijven voor de leden van de Statie.
Het adres van de bestuursleden treft u hieronder aan in de colofon..

Colofon
Kerkgelegenheid : Lebuïnuskapel Dorpsmatenstraat 40 7551 BP Hengelo
Bestuur Statie Twente en Ommelanden
Pastoor K.J. Homan
Jan Ligthartlaan 109, 3312 KE Dordrecht
078 6454189;
06 18698317
E-mail: kjh@hccnet.nl
mw. E. Wisselo, secretaris
Schreursweg 78, 7531 AM Enschede,
06 53218194
E-mail: liesbethwisselo@tomaatnet.nl
de heer W. de Rijk, penningmeester
Dublinstraat 14, 7559 KG Hengelo,
074 278 09 90
E-mail: W.de.Rijk2@kpnplanet.nl
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