voor mensen die financieel in
de problemen zitten. Hij is altijd bereid
om tijd voor hen te maken en met hen
naar een oplossing te zoeken. Deze
vrijwilligersprijs is zeer verdiend!

> Van de bestuurstafel
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> Geloven, bidden, vieren…

Na Kerstmis hebben we eerst de Doop
van Jezus gevierd. Vorige week hoorden
we hoe het eerste optreden van Jezus
plaatsvindt tijdens de bruiloft te Kana
waar Hij water verandert in wijn en
Maria in groot vertrouwen zegt:
‘Doet maar wat Hij u zeggen zal.’
Komende zondag treedt Jezus op als
leraar. Ook wij komen zondag samen
om te luisteren naar het woord van God,
om er na afloop iets mee te doen, zoals
Jezus spreekt: ‘Het Schriftwoord dat u zojuist gehoord hebt, is thans in vervulling
gegaan.’ Dat betekent dat geloven, bidden en vieren geen vrijblijvend gebeuren
is maar dat we er iets voor moeten doen.
Dat maakt ons toegankelijk voor onze
medemens en voor God zelf.
Mogen we zo Gods liefde ervaren.
Ine Wilbers, Pastoraal werker

> Jan de Gunst wint
Oldenzaalse
Vrijwilligersprijs

Op donderdag 23 dec.
j.l. heeft de heer Jan de
Gunst, voorzitter van de
parochiële Caritas, de
Oldenzaalse Vrijwilligersprijs 2021 ontvangen uit handen van
wethouder Rob Christenhusz. Wij zijn Jan
heel dankbaar voor het vele werk dat hij
namens en vanuit onze parochie verricht

Actie Kerkbalans 2022
In verband met de
aangescherpte maatregelen ter bestrijding
van de Coronapandemie is de vraag
ontstaan of de Actie Kerkbalans 2022 wel
moet worden uitgevoerd in voornoemde
periode. Inmiddels is overleg gevoerd
met de financiële beheerders van de
betreffende geloofsgemeenschappen
in de dorpen en met de coördinator in
Oldenzaal. Dit overleg heeft geresulteerd
in een besluit van het parochiebestuur,
om de Actie Kerkbalans 2022 uit te
stellen naar het voorjaar (mei/juni). De
precieze periode is nog niet vastgesteld.

> Column pastor van der Sman
Naar aanleiding van de zegening van de
Plechelmusklok, heeft pastor Theo van der
Sman een column geschreven voor het
contactblad van de Ridderorde van het
Heilig Graf. Hij heeft voor deze Nieuwsflits
de tekst ter beschikking gesteld, waarvoor
onze hartelijke dank.

> God lijkt de klokken
in de zielen van velen
geluid te hebben

In de middag van de 12e september
2021, kwam de nieuwe bronzen luidklok
voor de Plechelmusbasiliek van Oldenzaal op het nabijgelegen station aan.
Het gevaarte van bijna vierduizend kilo
werd in het dorp San Bartolomé de Vierna
(Cantabrië) in Spanje op 21 december
2020 om 13.18 uur door Abel Portilla
gegoten; daar vond die middag een soort
geboorte plaats. Na acht dagen van rust
was de massa van 1100 graden brons
afgekoeld en werd de bakstenen mantel

eromheen stukgeslagen. Onder grote
belangstelling trokken op zondagmiddag
12 september van dit jaar drie Belgische
trekpaarden de wagen met de luidklok,
met de meegegoten naam en beeltenis
van de heilige Plechelmus, door de straten van de ‘Boeskoolstad’. De klok wordt
als Bes-klok de zwaarste toon van het
carillon, maar zal ook als zesde luidklok
te horen zijn. De Plechelmustoren kijkt al
bijna duizend jaar over de omgeving. De
duizenden straatstenen, met een kruisje
op het plein beneden hem, geven aan
dat hij reeds duizenden stadsgenoten
heeft zien komen en gaan. Honderden
foto’s werden van de feestelijke optocht
gemaakt. Je weet dat er een tijd komt
dat geslachten na ons met loepjes vergeelde foto’s zullen bekijken en namen
roepen van hen die
nog herkend worden.
Godfried Bomans zei
daar ooit over: “Ook
deze tijd zal eenmaal
de goede oude tijd
heten”. Klokjes worden
overigens voor de
eerste keer in de Bijbel
genoemd, rond de beschrijving van de
kleding van de hogepriester. In Exodus 28
staat dat gouden klokjes aan het gewaad
van de hogepriester moesten worden gemaakt, zodat het volk kon horen, dat de
hogepriester het heiligdom binnenging
om voor Jahwe te verschijnen en men
hem ook weer naar buiten hoorde gaan.
De Bijbel moedigt ons regelmatig aan om
een vreugdevol geluid te maken, zoals in
psalm 150 staat: ‘Looft Hem met slaande
cymbalen, looft Hem met klinkende cimbels. Alles wat adem heeft love de Heer!’
Rond het jaar 400 introduceerde de
Italiaanse bisschop Paulinus van Nola de
klokken als onderdeel van de katholieke
eredienst. Aan de 65e paus Sabinianus
wordt aan het begin van de zevende
eeuw de gewoonte van het luiden van
klokken voor de mis toegeschreven.
Dagelijks zingt de Mariaklok van tweedui-

zend kilo enkele malen over Oldenzaal.
Geert van Wou uit Kampen goot deze
klok aan de voet van de toren in 1493. De
klok hangt erbij alsof deze er recentelijk is
opgehangen. Ik stel mij de vraag hoe ze
dat in die tijd voor elkaar kregen, om zo’n
gevaarte naar boven te krijgen. De stedelingen van eeuwen her hoorden precies
dezelfde klanken, als wij vandaag de dag.
Kardinaal Eijk zegende de aan de voet
van de toren geplaatste klok, na de Eucharistieviering van zondag 19 september. Terwijl het wijwater over de beeltenis
van de heilige Plechelmus stroomde,
verwaaide wierook langs de toren naar
de hemel. De tekst rondom de klok is
goed leesbaar en raakt de kern: ‘Ik wens
dat mijn stem vele generaties met elkaar
zal verbinden’. Je mag hopen, dat men
zich die wens herinnert als hij eerdaags
bijna veertig meters hoger hangt. Maar
gelukkig heeft het er bij velen iets van
weg dat God in het bijzonder de klokken
in de ziel geluid heeft, vast ook bij u.
Pastor Theo van der Sman

> Voorbereiding op
de bisschoppensynode

Dit jaar wordt er op initiatief van paus
Franciscus, een bisschoppensynode
gehouden over de kerk. Omdat de kerk
een zaak van ons allemaal is, roept de
paus alle gelovigen op om aan de voorbereidingen van de synode mee te doen.
Samen zijn wij verantwoordelijke voor de
missie, de opdracht van heel de kerk:
de verkondiging van het evangelie. Voor
de Nederlandse kerkprovincie zijn door
de bisschoppen de volgende gespreksonderwerpen vast gesteld:
Vieren - Medeverantwoordelijkheid voor
de missie - Dialoog in Kerk en Samenleving. Ook in onze parochie gaan we
met deze synodale weg aan de slag. De
paus wil geen discussiebijeenkomsten,
maar een wereldwijde ‘luisterfase’! Wij
willen graag van die uitnodiging gebruik
maken om zelf te luisteren wat er leeft in
onze parochie en dat door te geven aan
de paus. In februari zullen wij er u meer
over berichten.

> Moving On, nieuw initiatief
voor jongeren

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.
Het is een gevleugelde uitspraak. Daarom
zijn we gestart met een nieuw initiatief
voor jongeren in onze parochie die hun
Vormsel gedaan hebben. We gaan iedere
maand op vrijdagavond bij elkaar komen
om leuken, interessante, spannende,
creatieve activiteiten te ondernemen,
om elkaar te leren kennen, om te ervaren
wat vriendschap is en wat geloof kan
betekenen. Diaken Bert Huitink uit de
Pancratiusparochie zal deze groep samen
met pastor Maroesjka Sleegers gaan
begeleiden. We zijn nog op zoek naar vrijwilligers die e.e.a mee willen organiseren
en naar jongeren die mee willen doen.
Bent of kent u iemand voor wie dit wat
zou kunnen en zijn? Laat het hem / haar,
of laat het ons weten via de mail pastorsleegers@plechelmusparochie.nl
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