Tragikomedie in Filmhuis
ROSSUM – In het filmhuis
Rossum wordt op vrijdag 7
november de film Les Invasions Barbares vertoond.
De Frans/Canadese film uit
2003 ontving twee Gouden Palmen en een Oscar voor de best
niet-Engelstalige film. Hiermee
versloeg de regisseur de Nederlandse inzending De Tweeling
destijds.
Het is een opgewekt familiedrama waarin diverse relaties en
misstanden in de wereld op een
speelse, maar verre van oppervlakkige manier uit de doeken
wordt gedaan.
Een ontroerend, lyrisch en toegankelijk kunststuk.
Les Invasions Barbares is vrijdag 7 november te zien om
20.00 uur in de theaterzaal van
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Komkommer

Aanbiedingen zijn geldig t/m zaterdag 1 november 2008.
Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden.

We hebben er zin in.
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Scene uit Les Invasions Barbares, 7 november in Rossum te zien.
kulturhus de CoCer in Rossum.
Entree is 5 euro. Kaartjes zijn te
verkrijgen bij de kassa van de

CoCer tijdens de openingstijden en vlak voor de film aan de
deur.

Lodewijk Napoleon
naar Ootmarsum
OOTMARSUM – Een grote
historische stoet zal op zondag 29 maart door Ootmarsum trekken. Op deze manier wordt de teruggave van
de roomskatholieke parochie aan de H.H. Simon
en Judas herdacht.
In 2009 is het tweehonderd jaar
geleden dat de rooms-katholieke parochie van Ootmarsum
weer in het bezit werd gesteld
van haar kerk van de H. H. Simon en Judas.
Het besluit daartoe werd genomen door de toenmalige koning
van Holland, Lodewijk Napoleon, de broer van de grote Napoleon Bonaparte.
Hij bracht in het voorjaar van
1809 een bezoek aan Twente en
besliste dat in meerdere plaatsen, waaronder Ootmarsum, de
katholieken hun kerk terugkregen. De protestanten die tot dan
toe de r.k. kerk in gebruik hadden, kregen daarop toestemming een nieuwe kerk te bouwen.
Honderd jaar geleden, in 1909,
trok er ook al een historische
stoet door Ootmarsum die de
teruggave uitbeeldde. Foto’s en
beschrijvingen geven nog een
indruk van de inspanningen die
men leverde om er een feestelijk
geheel van te maken.
Een werkgroep heeft nu beslo-

Het historische bezoek van Lodewijk Napoleon aan Ootmarsum
in 1809 wordt in maart herdacht met een historische stoet.
ten dat de stoet ook deze eeuw
wordt gehouden op zondag 29
maart, de datum waarop in
1809 het besluit over de teruggave in Ootmarsum bekend

werd gemaakt. Deze stoet moet
een reconstructie zijn van de
grote groep, waarmee Lodewijk
Napoleon was omringd toen hij
de stad binnentrok.

Taizé-viering in de
Stiftskerk Weerselo

Onderzoek naar
haalbaarheid
bouw woningen

WEERSELO – In de Stiftskerk in Weerselo is op zondag 9 november om 17.00
uur een Taizé-viering onder
verantwoordelijkheid van
de Oecumenische Commissie Weerselo.

WEERSELO – De haalbaarheid
van woninghouw op het stuk
grond langs de Legtenbergerstraat en de Eertmansweg in
Weerselo wordt onderzocht in
een extern onderzoek.
De grond was eigendom van de
familie Oude Luttikhuis. De gemeente Dinkelland heeft het
gebied van 4 hectare gekocht.
Ook wil de gemeente 6 hectare
grond van de familie Engbers
overnemen. Er zijn plannen om
er tweehonderd woningen te
bouwen.
In totaal zijn er 450 woningen
gepland in de groeikern Weerselo.
Het onderzoek gaat ongeveer
zesduizend euro kosten.

Taizé is een dorpje in Frankrijk
waar broeder Roger Schütz in
1940 een oecumenische kloostergemeenschap heeft opgezet.
Roger Schütz werd in zijn jeugd
protestants opgevoed en had
als levensdoel de eenheid van
de kerk. Het leven in Taizé en de
vieringen daar hebben velen
geïnspireerd. De viering in
Weerselo volgt de wijze waarop

de vieringen in Taizé worden
gehouden.
De viering kent verschillende
liederen met korte teksten die in
herhaling steeds intensiever
worden gezongen door de cantorij samen met de bezoekers,
enkele korte teksten uit de bijbel, enkele gebeden, een langere stilte van ongeveer vijf minuten. Het is een eenvoudige
dienst met een meditatief karakter, waarin ook stilte een belangrijke rol speelt. De stilte is in
de viering niet gewoonweg een
ogenblik zonder geluid, maar
een moment om nog eens na te
denken over een tekst, een gebed of lied, of om open te staan
voor God.

