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Bewegen is goed voor ons. Het wordt ons 
aan alle kanten aangeraden. Na enkele 
uren computeren wordt geadviseerd in de 
benen te komen, men dient minimaal een 
half uur per dag lichamelijk bezig te zijn 
en de sportcentra proberen ons te verlei-
den om aan onze conditie te werken.  
Bewegen is niet alleen goed voor ons  
lichaam, maar ook voor ons geestelijk 
welzijn. Niet voor niets trekken we er op 
uit in de weekenden, vakanties of vrije 
zomeravonden. We komen even los van 
alles en kunnen daarna kijken met een 
frisse blik. 

Om die reden heb ik gemeend op te moe-
ten staan en verder te gaan. Na twaalf 
jaren in eenzelfde parochie gewerkt te 
hebben (en helaas maar drie jaar verbon-
den te zijn aan de twee andere parochies) 
is de gang van zaken heel bekend en ver-
trouwd. Het gevaar daarvan is dat je min-
der scherp wordt en minder alert bent op 
nieuwe mogelijkheden. Dan is het goed 
om in beweging te komen. Om in een vol-
ledig onbekend gebied opnieuw te begin-
nen en op ontdekkingstocht te gaan. Niet 
dat het afscheid me makkelijk afgaat. Ik 
vind het zwaar om vertrouwde plaatsen 

Opstaan en verder gaan…..
en mensen los te laten. Maar dan troost 
ik me met de gedachte dat we verbonden 
zijn over grenzen heen, in hetzelfde ge-
loof. 

Ik draag u mee in mijn hart. Dank voor 
alles. Het ga u goed.

Pastor Christianne Saris 

GEEF DE MENS DE RUIMTE
OM TE GROEIEN IN PLAATS 
VAN DE ECONOMIE

“Elfje”, ingezonden door 
dhr. M.P.A. Buijs: 

Geest
Altijd aanwezig
Maar niet zichtbaar
Maakt dat wat uit ?
Nee

Uit de dagelijkse 
sleur

Bijna vakantie, heerlijk, even uit de dagelijkse sleur. Hier 
thuis worden volop vakantieplannen gemaakt. De een wil 

liever lekker vertrouwd thuis, de ander verlangt naar iets 
nieuws, iets anders. De een wil compleet afschakelen en vergeten 

welke dag of maand het is en twee anderen hebben gekozen om zich te 
verdiepen in een vreemde taal en alle mooie ervaringen die daar 
bij komen. Zo vult ieder zijn eigen vakantie. Vroeger mocht ik al 

deze verschillende behoeften en verlangens tot één gezamenlijke 
gezinsvakantie ombouwen. Liefst zodanig dat er voor ieder iets 

leuks bij was. Inmiddels kiezen ze zelf en gaan ze zelf op ont-
dekkingstocht. Ze zijn volop in beweging.

Deze Geestig heeft als thema “Geloven in beweging”. Passend 
bij de vakantietijd om fysiek in beweging te komen maar wel-

licht is het ook tijd om uw gedachten en uw geloof eens wat 
meer de ruimte te geven. Graag willen wij u inspireren 

met mooie artikelen, verhalen, tips en “Loesjes”. 
Deze zinnetjes van Loesje, om in de vakantie 

een dag mee rond te lopen, vindt u door het 
blad heen. Zo trekt Loesje misschien ook 

uw gedachten uit de dagelijkse sleur. 
Wij wensen u een fijne vakantie-

tijd toe! 

 José Cornel



4
Geestig, 05  |  juli/augustus 2016

Van Assisi naar Rome

Geloof en denken in  
 beweging houden
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Omdat deze “Geestig” in het teken staat van “Geloof in beweging”, 
zijn we in gesprek gegaan met Debby Baake-Slag uit Goor. Niet 
alleen blijft haar geloof volop in beweging door haar levenserva-
ringen, maar ook maakt zij lange voettochten en is zij, naar eigen 
zeggen, telkens weer op zoek naar zichzelf. Zij spreekt weinig 
expliciet over haar geloof, maar haar verhalen en voettochten zijn 
vol van religieuze ervaringen, vieringen, kapellen en ontmoetin-
gen met bijzondere mensen van geloof.
 
Missiezuster
Debby is geboren in Australië maar opgegroeid in Goor. Als jong 
meisje wilde ze graag missiezuster worden. Ze plakte dan ook 
plaatjes van arme kinderen in haar schriftje. Als we vragen waar-
om, geeft ze lachend als antwoord: “Geen idee…zal wel een roe-
ping zijn geweest.” Tegen de tijd dat ze begon te puberen raakte 
zoals bij velen het geloof op de achtergrond. Wel met hoogtijda-
gen naar de kerk maar verder niet.

 
Kracht uit geloof
Ze volgde de opleiding ziekenverzorging in 
Amsterdam, waarna ze de gezinszorg in 
ging. Vervolgens ging ze werken bij de 
wijkverpleging in Goor, waar ze reeds 27 
jaar werkzaam is. Haar werk brengt mooie 
en minder mooie dingen met zich mee. “En 
als je dan ziet, hoeveel kracht (kwetsbare) 
mensen soms uit het geloof halen, dan is 
dat erg mooi om te zien. Dit maakte me 
weer nieuwsgierig naar dat geloof”, zegt 
Debby.
 
Met andere ogen kijken
Pas toen ze kinderen kreeg ging ze zich weer 
verdiepen in het geloof. “En als je op zoek 
gaat, dan krijg je honger naar meer.” Ze be-
gon met een online Bijbelcursus waarin het 
evangelie van Johannes werd uitgelegd. 

Debby vertelt dat vooral de doop van Johannes met de duif indruk 
maakte, “Ik zag het zo voor me gebeuren.” Op dit moment is ze bezig 
met een cursus theologie, ze vindt het heel inspirerend en kijkt nu 
met andere ogen naar bepaalde dingen. 

Een eigen kruistocht
Afgelopen april is ze alleen, lopend, op pad ge-
gaan van Assisi naar Rome. Ze voelde dat ze 
dingen moest verwerken en op een rijtje moest 
zetten. Drie dagen bleef ze in Assisi om rust te 
vinden. Elke avond ging ze even naar het graf 
van Franciscus, om in de stilte van de kapel  
dingen te overdenken. Op een dag zag ze, zo 
leek het althans, een kruis met corpus op haar 
pad liggen, het waren twee takjes gekruist met 
een druiventakje er boven op. (zie foto) 
“Ik besloot om die dag mijn eigen kruistocht te 
lopen, door foto’s te maken van kruizen die ik tegen zou komen” 
vertelt  Debby. “Bij de boom van Franciscus, een oude beuk, stond 
het vol met houten kruisjes die mensen daar hebben neer gezet. 
Wat een bijzonder gevoel! Uitgerekend die dag.”
 

Het komt wel goed
Ze wist dat het een eenzame 
tocht zou worden, maar ze 
had steeds het vertrouwen 
van, “het komt wel goed.” 
Een keer verdwaalde ze in de 
bergen, haar water raakte op 
en de telefoon had geen be-
reik. Ze zei tegen zichzelf: 
“Niet in paniek raken Debby, 
maar nadenken.” 
“Laat in de middag kwam ik 
in een dorpje met een kerkje, 
daar kwam net een echtpaar naar buiten aan wie ik vroeg of er 
ergens een slaapplaats was. Ik kon met ze meelopen en daar 
slapen. Samen hebben we groene asperges gezocht waarna we 
heerlijk hebben gegeten. Allemaal voor niets, zomaar. Het moest 
gewoon zo zijn.” zegt Debby. “En die keer dat er een slang op mijn 
pad lag was ik echt wel bang hoor; ik kon er niet langs maar wel 
overheen stappen. Toen heb ik mezelf overwonnen.”
 
Betekenis geven
“Verder overkomen je zoveel kleine dingen”
- Dezelfde witte koe die drie keer je pad kruist.
-  Donkere dreigende wolken, je kijkt naar boven en zegt; “laat het 

alstublieft niet regenen”, en dan breekt de zon door boven je. Je 
gelooft het bijna niet.

-  Mensen in Assisi die ter afsluiting van een gesprek zeggen: “Will 
you pray for me? Than I’ll  pray for you.” 

- Een spontane zegening door een franciscaanse broeder.
-  Een jongeman biedt aan om je naar het station te brengen, zon-

der nadenken stap je in zijn auto. Vraagt hij; Heb je geld genoeg? 
Weet je welke bus? Zo behulpzaam!

- Een ontmoeting met een zuster, die nu mijn Facebook-vriendin is.
 “Dit maakt de tocht zo bijzonder en geeft het een betekenis”

Dankbaar
 “En dan kom je aan in Rome….wat viel dat tegen. Een mooie stad, 
maar al die mensen, zo druk. Ik ging snel naar Vaticaanstad om 
een stempel te halen. Pech… de sacristie was gesloten, gauw 
naar buiten en weg uit de mensenmassa, terug naar het klooster. 

Dan maar geen stempel.” vertelt Debby. 
“Vervolgens naar huis en dan moet je 
weer even wennen aan het dagelijkse 
ritme. Maar ik ben zo dankbaar dat ik 
deze tocht mocht lopen.”
 
Vol ontmoetingen en ervaringen
Dit was niet de eerste keer dat Debby 
op pad is geweest, met haar tweeling-
zus Lyanne is ze twee keer naar Santi-
ago de Compostella gelopen. Tevens 
heeft ze het pad bewandeld van Lour-
des naar Saint Jean Pied de Port. Tel-

kens vol ontmoetingen en ervaringen, die haar geloof en denken 
in beweging houden. Ook afgelopen mei was Debby weer in Lour-
des, waar ze meehielp bij de Limburgse bedevaart. Als zuster met 
een missie.

Nathalie Mensink en pastor Henk OginkFoto's: Debby Baake-Slag
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Van de bestuurstafel

Vanuit het pastoraal team

Het bericht dat onze collega pastoraal werker Christianne Saris 
een benoeming heeft gekregen bij ‘de buren’ in Tubbergen en 
omstreken, heeft in ons team de nodige gevolgen. In de eerste 
plaats zullen we een gewaardeerd collega gaan missen. In de 
tweede plaats moet er een herverdeling van taken komen. Er is 
uitzicht op een nieuwe collega, echter: zo ver is het nog niet en 
het werk blijft niet liggen. Eén van de moeilijkste punten is het 
vieringenrooster. Zeker nu ook pater Hoogland heeft aangegeven 
dat hij niet meer inzetbaar is, omdat hij teruggaat naar het moe-
derhuis van zijn orde. Het is schipperen met tijd, inzetbaarheid en 
verantwoordelijkheid. De laatste weken staan ook in het teken van 

de Eerste Heilige Communievieringen en de voorbereiding daar-
op. Als team zien we toch iedere keer opnieuw grote betrokken-
heid en enthousiasme. Dat is een gegeven om dankbaar voor te 
zijn. Telkens realiseren we ons ook, dat het goed zou zijn dat dit 
enthousiasme over de periode van de Eerste Heilige Communie 
heen te tillen. Het zou ideaal zijn als kinderen en hun ouders na 
deze feestelijke dag op momenten in het jaar samen zouden ko-
men om te vieren, catechese te ontvangen en gezellig samen te 
zijn. Toekomstmuziek.

Het pastoraal team

HET NIEUWE 
BEGINT PAS 
NA AANVAARDING 
VAN HET OUDE.

Jung

Laat ik deze column beginnen met U allen een goede zomer toe 
te wensen. Als ik dit schrijf is het prachtig weer en veel mensen 
zijn al op vakantie. In deze periode wordt het in de kerkelijke we-
reld ook altijd wat rustiger. De jaarrekening 2014 is goedgekeurd 
door het bisdom eveneens als de definitieve begroting 2016, de 
vakantieroosters van de pastores zijn bekend en iedereen gaat 
een beetje bijtanken. Op de laatste bestuursvergadering zijn on-
dertussen nog de nodige besluiten gevallen.  Het bestuur en het 
bisdom heeft goedkeuring verleent aan de verkoop van de woning 
in Goor naast de pastorie. Deze verkoop is inmiddels voltooid. De 
verhuur van leegstaande pastorie (-etages) aan particulieren 
vergt ook veel tijd van het bestuur. Het bisdom, wat goedkeuring 
moet verlenen aan de huurcontracten, heeft hier grote moeite 
mee. Men heeft hier vervelende ervaringen mee opgedaan. Het 
bestuur is het met dit beleid niet eens en is inmiddels de discus-
sie met het bisdom aangegaan. We zijn er nog niet uit. 

Op de pinksterviering, waar gelukkig veel aanwezigen uit de di-
verse geloofsgemeenschappen aanwezig waren, heb ik een op-
roep gedaan aan de aanwezigen om de samenwerking tussen de 
diverse geloofsgemeenschappen te bevorderen. Wij zijn nu een 
aantal jaren met zijn allen de Heilige Geest parochie en gelukkig 
groeit de samenwerking. In tegenstelling tot een aantal buurtpa-
rochies heerst er een goede sfeer. Er zijn echter nog steeds een 
groot aantal parochianen die vinden dat alleen de eigen geloofs-
gemeenschap telt en moeilijk de weg vinden naar de andere ge-
meenschappen en het eucharistisch centrum in Delden als er in de 
eigen gemeenschap geen dienst is of een hoogfeest alleen in het 
centrum. Alleen als we met zijn allen samenwerken kunnen we 
onze parochie  en onze geloofsgemeenschappen vitaal houden. 

Met deze gedachte ga ik de zomer in. Ik hoop dat u dat ook doet. 

Peter Helle
Vice voorzitter Heilige Geest parochie



7
Geestig, 05  |  juli/augustus 2016

Op weg  en

De vakantie zit er aan te komen. Waar gaan we heen? Wat neem 
ik mee? Wat moet ik nog doen of laten doen? Of blijven we dit jaar 
thuis, nemen we gewoon vrij in ons eigen huis en staan we eens 
stil bij die plaatsen en mensen waar we dagelijks aan voorbij 
snellen?

Gerard Reve trok in zijn sterke jaren met enige regelmaat naar 
Frankrijk. Hij ergerde zich aan de gebeden van mensen die voor 
ze op reis gaan, van alles aan God vragen: mooi weer, geen pech 
en vooral geen ongelukken. Zo iets vraag je niet, beweerde hij met 
grote stelligheid. Volgens hem is waarachtig geloof belangeloos 
en vraagt niets. Het beste wat je kunt doen is eerst gewoon je 
remmen, verlichting en oliepeil laten controleren en naar de 
weer- en verkeersberichten luisteren. Het kan toch niet overal 
mooi weer zijn; en dagelijks krijgen mensen pech en gebeuren er 
ongelukken.

Bidden. Een reisgebed. “Ik zal er zijn” is Zijn naam. Vanuit dat 
geloof schreef Gerard Reve  een gebed voor ons allen die op weg 
gaan of onderweg zijn:

 God. 
Ik sta op het punt, op reis te gaan. 

Ik weet niet, of het misschien mijn laatste reis is. 
Ik wil U liefhebben. 

Ik hoop, dat ik onderweg niemand enig ongeluk of 
ander kwaad zal berokkenen. 

Ik wil proberen niet, of veel minder, te drinken. 
Ik sta voor U. 

Ik weet dat ik, of ik veilig zal aankomen, 
dan wel onderweg verwonding, ziekte of dood zal vinden, 

altijd U toebehoor. 
Want in leven en sterven zijt Gij in mij en ben ik in U. 

Ik ga nu weg. 
Vaarwel, o God.

onderweg

Gerard Geurts
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Judith Elferink gaat er heen vanwege de ontmoeting met andere katholieke jongeren vanuit het bisdom, 

vanuit Nederland en vanuit de hele wereld. En…”Ik vind het gewoon ontzettend leuk. Twee jaar geleden ging 

ik als deelnemer naar de WJD in Madrid, nu ga ik als begeleider mee naar Krakau van 17 juli tot 2 augustus.”

Vanwaar je enthousiasme voor de WJD in Krakau?
“Na de bisdomreis naar de WJD in Madrid samen met twee van 
mijn zussen, ben ik in het Jongeren Platform van het Bisdom 
Utrecht gegaan. Samen met een aantal andere jongeren uit het 
platform ga ik nu mee als begeleider naar Krakau. Mijn ervaring 
in Madrid heeft mij enthousiast gemaakt. Al die honderden jon-
geren bij elkaar, soms was het overweldigend en wist ik even niet 
waar ik naar toe moest, maar tegelijkertijd was dat ook weer het 
leuke. Samen met 600 jongeren slapen in een sporthal bij 40° C 
is best wel een beetje afzien, maar ook heel erg bijzonder en 
leuk.”

Hoe ziet het programma er uit? 
“De reis duurt twee en een halve week en gaat de eerste week 
naar het bisdom Opole. Hier worden we in gastgezinnen onder-
gebracht zodat we echt in contact komen met de cultuur en de 
Poolse mensen. Na deze eerste week gaan we naar Krakau voor 
de officiële WJD. De inkleuring van het programma gebeurt door 
het gastland, maar vast staan de catechese-ochtenden geduren-
de de  eerste drie dagen, begeleid door Kardinaal Eijk, bisschop 
Mutsaerts of bisschop Van der Hende. Ook is er altijd een Kruis-
weg en is er altijd de afsluiting “op het veld” waar je 
met z’n allen naar toe loopt. ‘s Avonds is daar de 
aanbidding samen met Paus Franciscus. De volgen-
de ochtend is de afsluitende Eucharistieviering waar 
wel 2 miljoen jongeren worden verwacht.”

Hoe is de belangstelling?
“Het Bisdom hoopt op een groep van circa 100 deel-
nemers voor deze reis voor jongeren van 16 tot 30 
jaar. En met de korte reis vanuit ons bisdom gaan 
circa veertig deelnemers mee. Het bisdom probeert 
bestaande groepen bij elkaar te houden. Zo is er dit 
jaar een deelgroep uit Almelo/Fleringen. In totaal 
zijn we met zo’n twintig begeleiders.”

Waarom dit keer een halve week langer?
“Omdat we ook nog naar Czestochowa (de heilige thuisplaats van 
de Zwarte Madonna), Wadowice, (geboorteplaats van paus Johan-
nes Paulus II) en naar concentratiekamp Auschwitz willen. Je 

kunt niet naar Polen gaan zonder deze bijzondere plaatsen te 
gaan bekijken.” 

Waar hoop je deze keer op?
“Ik hoop op een mooie reis met mijn deelgroep, dat we kunnen 
delen wat we meemaken. En op veel ontmoetingen met jongeren 
van heel de wereld en natuurlijk op een verrijking van mijn geloof. 
Bij zoveel mensen is het soms moeilijk om tot jezelf te komen 
maar bijzondere momenten met zo’n grote groep kunnen juist 
heel speciaal en verrijkend zijn. Ik hoop dat de jongeren uit mijn 
deelgroep dit ook mee gaan maken. Deze jongeren ervaren thuis 
in hun eigen kerk vaak het gevoel dat ze als jongeren alleen staan 
in hun geloof. Een gevoel van herkenning en saamhorigheid er-
varen is dan heel mooi.” 

Wat betekent het geloof voor jou?
“Ik ben katholiek opgevoed en heb de beslissing genomen om 
katholiek te blijven. Ik zit elke zondag in de kerk, haal daar hou-
vast uit, het helpt mij en geeft mij steun in de omgang met ande-
ren. In discussies merk ik dat mensen vaak een verkeerd beeld 
hebben van het katholiek geloof. We moeten veel meer uitleg 

geven, meer open zijn, meer de waarheid spreken en 
duidelijk zeggen waar het op staat en waarom we 
dingen zo doen. We moeten niet veranderen omwille 
van de tijd. Want als we ons gaan aanpassen aan de 
tijd, dan blijven we ons veranderen.”

  Judith komt uit St. Isidorushoeve, is 25 jaar oud, 
heeft drie broers en twee zussen, is afgestudeer-
de pabostudent en werkt nu bij gebrek aan een 
baan in het onderwijs als assistent bedrijfsleider 
bij de Action in Nijverdal. 

Wat wens je voor de toekomst?
“Ik hoop dat de jongeren die nu meegaan naar de WJD geraakt 
mogen worden en ikzelf ook en dat we dit uit kunnen dragen naar 
de mensen om ons heen. Ik hoop dat we op die manier jongeren 
kunnen blijven ontmoeten en samen de kerk, hoe groot of klein 
die ook mag worden, in stand kunnen houden.”

José Cornel

Wereld Jongeren Dagen (WJD) in Krakau
Feest van herkenning en 
saamhorigheid 
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 Eén hartelijk woord kan 
de hele zomer
Wanneer u dit leest zijn alle communievie-
ringen achter de rug en kunnen vele kin-
deren en hun (groot)ouders terugkijken op 
een bijzonder moment in hun leven. 

Heel veel dingen en momenten in ons le-
ven zijn vluchtig en van veel weten we ons 
soms al na enkele weken, dagen of zelfs 
enkele uren weinig tot niets meer te herin-
neren. 

Maar wanneer je mensen vraagt wat ze 
zich nog herinneren van het moment en de 
dag waarop ze voor het eerst de heilige 
communie mochten ontvangen, dan ko-
men er meestal nog gedetailleerde be-
schrijvingen. Over wie er bij waren, of wie 
ze juist gemist hadden. Over de kleding en 
het eerste horloge, om ‘bij de tijd te blij-
ven’. Communieprentjes en de ogenblik-
ken in de kerk. De pastoor op de groeps-
foto…..etc.

De prachtige paastijd geeft ons tussen Pa-
sen en Pinksteren, ieder jaar opnieuw die 
bijzondere vieringen. Direct gevolgd door 
Drievuldigheidszondag en Sacramentsdag. 
Twee zondagen waarop we opnieuw stil 
gezet worden bij de ontmoeting met God, 
zijn Zoon Jezus en de Heilige Geest. En 
dan begint op 21 juni de zomer. 

Op het land staat de oogst te rijpen. In de 
scholen worden de laatste toetsen afge-
werkt en nog even en de vakanties begin-
nen weer. Heerlijk, een paar weken vrij. 
Hebt u al plannen gemaakt?

Het mag een tijd zijn van rust om tot jezelf 
te komen en andere mensen te ontmoe-
ten. We verlangen naar ontspanning en 
rust. Even de touwtjes laten vieren en het 
ritme van alledag even loslaten. Tijd en 
ruimte nemen voor… Maar komen we wel 
tot rust in de lange files? Komen we wel 
tot rust op de overvolle stranden of op af-
geladen drukke kampeerterreinen? We 
verlaten letterlijk huis en haard om enkele 
dagen tot weken op een andere plek op de 
wereld, andere indrukken op te doen, an-
der eten te eten, andere zon en regen te 
ervaren en andere mensen te ontmoeten. 
Soms best heel fijn, maar komen we echt 
tot rust? Of kunnen we alleen nog maar 

rust verwachten na ons pensioen? Maar ik weet dat veel gepensioneerden het drukker 
hebben dan ooit! 

De Heilige Augustinus zegt over vakantie:

"De mens maakt grote reizen 
om zich te verbazen 

over de hoogte van de bergen, 
over de geweldige golven van de zee, 

over de lange loop van de rivieren, 
over de uitgestrektheid van de oceaan, 

over de eeuwige kringloop 
van de sterren, 

maar aan zichzelf gaat de mens 
zonder verbazing voorbij." 

Waar komt dat woord vakantie eigenlijk vandaan? Het woord vakantie stamt af van het 
woord “vacare”. En dat Latijnse woord betekent vrij zijn van. Nu is het prettig om in een 
bepaalde periode niets te móeten. Zoveel dagelijkse beslommeringen vragen je aan-
dacht, dat het heerlijk is om enkele weken te kunnen doen waar je zin in hebt. Maar toch 
klinkt in dat "vrij zijn van" iets negatiefs. Je kunt het ook positief uitdrukken en zeggen 
dat je vrij bent voor! Vrij voor wat? Voor nieuwe indrukken? Nieuwe contacten? Roman-
tische rivieren? Indrukwekkend hoge bergen? Leuke schilderachtige plekjes? Prachtige 
steden en grote kathedralen? Om dan thuis de foto’s te bekijken van waar je geweest 
bent? Vrij zijn voor nieuwe dingen, is toch wat anders dan het vrij zijn voor elkaar. 
Want de vakantietijd leent zich er ook uitstekend voor om tijd vrij maken voor elkaar en 
voor jezelf. En denkt u ook eens aan de thuisblijvers. Mensen die niet op vakantie kunnen 
vanwege ziekte, leeftijd, kinderen of geld dat ze dit jaar voor iets anders willen of moeten 
gebruiken. Zij zullen het zeker op prijs stellen als ze een vakantiegroet krijgen. 
Ik wens u een goede gezonde en veilige vakantie toe waarin u tot rust kunt komen. Dat 
we ons los maken uit het dagelijkse om ons leeg te maken voor God, tijd voor stilte en 
tijd voor ontmoeting met God en met je-
zelf. 

Bijgesloten foto heb ik ontvangen van 
een parochiaan die deze gedachte heeft 
‘binnengekregen’ zittende op de acolie-
tenbank tijdens de viering. Eventjes… 
heel eventjes maar in de tijd, ontstaat er 
een onuitwisbare indruk van een ont-
moeting met God. Een moment van her-
schepping. Dat wens ik u namens het 
pastoraal team van harte toe. Om na de vakantietijd datgene weer op te pakken tot heil 
en zegen van de geloofsgemeenschappen van onze drie parochies. Moge Gods zegen met 
ons allen gaan in de vakantietijd of u nu weggaat of thuisblijft. 

Moge wij allen die rust vinden waartoe Jezus ons ook uitnodigt. 

En voordat we met vakantie gaan wil ik u allen (parochianen en de vele vrijwilligers), ook 
namens mijn collega’s, mijn hartelijke dank uitspreken voor het vele werk dat u het af-
gelopen jaar weer verzet hebt. 

Een inspirerende en rustige vakantietijd toegewenst.

Z.P. Nowara, parochievicaris

verwarmen
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Uitzending van de twaalf
(1)Hij riep de twaalf bijeen en gaf hun 
macht en gezag over alle boze geesten en 
de kracht om ziekten te genezen. 
(2)Daarop zond Hij hen uit om het Rijk 
Gods te verkondigen en genezingen te ver-
richten. 
(3) En Hij vermaande hen: 'Neemt niets 
mee voor onderweg: geen stok, geen reis-
zak, geen voedsel en geen geld; niemand 
van u mag dubbele kleding hebben. 
(4)Als ge een huis binnengaat, moet ge 
daar blijven en vandaar weer afreizen. 
(5)Als men u ergens niet ontvangt, verlaat 
dan die stad en schudt het stof van uw 
voeten, als een getuigenis tegen hen.' 
(6) Toen gingen ze op weg en trokken van 
dorp tot dorp, terwijl zij overal de Blijde 
Boodschap verkondigden en genezingen 
verrichtten. 

Een manier waarop je handen en voeten 
kunt geven aan de opdracht die Jezus aan 
zijn leerlingen en aan ons geeft, is een 
leefgemeenschap die leeft vanuit christe-
lijke leer en idealen.

Arkgemeenschap
Een Arkgemeenschap is een leefgemeen-
schap waar mensen met en zonder men-
tale handicap samen leven, wonen, wer-
ken, eten, bidden, de afwas doen, koken, 
poetsen, ruzie maken en het weer goed 
maken.De Ark wil ruimte scheppen voor 
ontmoeting en vriendschap tussen men-
sen met en zonder verstandelijke beper-
king. Door het leven te delen kan ieder 
mens iets ontdekken voor zichzelf en in de 
ander. Vijftig jaar na het ontstaan van de 
eerste gemeenschap in Frankrijk is de Ark 
uitgegroeid tot een wereldwijde beweging.

De Ark wereldwijd
Van Australië tot Zimbabwe, van Argenti-
nië tot Zwitserland. Er zijn in totaal meer 
dan 140 Arkgemeenschappen in 35 lan-
den. In ieder land zijn de leefgemeen-
schappen uniek, aangepast aan de lokale 
omstandigheden, cultuur en religie.

Identiteit en missie
Iedereen is waardevol en we hebben el-
kaar nodig. Wij willen laten zien dat iedere 
mens unieke gaven heeft en recht heeft op 
betekenisvolle relaties.

Spiritualiteit
Vanuit onze christelijke identiteit en met 
respect voor ieders religieuze traditie, wil-
len we ons inzetten in diverse culturen. Wij 
leren van elkaar, dragen zorg voor elkaar 
en verrijken zo elkaars leven. Zo zijn we 
een teken van hoop voor elkaar en in de 
samenleving.

Iedereen heeft recht op leven, een thuis, 
verzorging en werk. Voor ons hoort daar 
ook bij: recht op vrienden, een familie of 
gemeenschap en recht op een spiritueel 
leven.

Wederkerigheid
Juist op momenten dat we ons kwetsbaar 
voelen, bijvoorbeeld door een ziekte, een 
onverwachte tegenslag of een beperking, 
ontdekken we dat we elkaar nodig hebben. 
Deze ervaringen brengen ons tot de kern 
waar het om draait in het leven: de be-
hoefte aan vriendschap. Mensen met een 
verstandelijke handicap hebben heel vaak 
bijzondere gaven van verwondering, ver-
welkoming, spontaniteit en echtheid. Zij 
bezitten de gave het hart van de mede-
mens te raken. In onze gemeenschap ge-
ven we elkaar de gelegenheid over ons 
leven te vertellen. Elke keer dat wij echt 
naar elkaar luisteren en naar wat in ons 
hart omgaat, vieren wij de vrijheid om ons-
zelf te zijn. Een spiritualiteit in het dage-
lijks leven, teken van liefde en hoop.

Tot slot een opdrachtje
Ga eens naar:
https://www.youtube.com/user/larche-
toronto Sol Express - I AM
en bekijk het filmpje eens (kost slechts 
vijf minuten).

Mens tussen mensen
 Matteüs 19 en Lucas 9, 1-6

Jan Horck
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Lucifers

Voor u gevonden
 Door Richard Wermelink

Reis langs abdijbieren
Dat speciaalbieren steeds populairder 
worden is ook te zien aan de uitgave van 
het nieuwe boek “Reis langs abdijbieren in 

Nederland en België en 
hun abdijen”. In deze 240 
pagina's tellende gids 
worden alle abdijbieren 
in Nederland en België 
besproken, de geschie-
denis van de abdijen 
(met bezoekersinforma-
tie) en in welke brouwe-
rijen het bier gebrouwen 
wordt. In tegenstelling 

tot trappistenbieren, worden abdijbieren 
niet gebrouwen binnen de muren van de 
abdij. Maar elke abdij achter dat bekende 
of minder bekende bier heeft wel zijn  
eigen verhaal en unieke omgeving. Deze 
reisgids brengt u langs diverse abdijen. 
Van Leffe tot Affligem. Van Ename tot Ma-
redsous. Van Berne Heeswijk tot Val Dieu. 
De gids is voor mensen die bierbeleving 
willen combineren met een bezoek aan het 
monastieke leven van de abdij en vooral: 
het proeven van het abdijbier in het belen-
dende proeflokaal of café naast de abdij. 
De uitgeverij is de Abdij van Berne en het 
is verkrijgbaar via berneboek.com of via de 
boekhandel. De prijs bedraagt €17,90; au-
teurs zijn Fedor Vogel en Frank Stoute. 
ISBN: 9789089721181

Ariëns expositie
Theeschenkerij Jordaan in Haaksbergen is 
gevestigd in een karakteristieke houten 
woning uit 1923 die dienst deed als woning 
voor leidinggevenden van de textielfirma 
Jordaan. Op de bovenverdieping is een 
expo sitieruimte ingericht, waar een per-
manente tentoonstelling te zien is over het 
textielverleden van Haaksbergen. Vanaf 
mei dit jaar is er een interessante tijdelijke 
expositie te zien over Alphons Ariëns. De 
priester Ariëns (geboren in 1860) was 
werkzaam in Enschede en erg begaan met 
het lot van arme textielarbeidersgezinnen. 
Hun leefomstandigheden waren vaak 
mensonterend. Een aantal ontslagen tex-
tielarbeiders van de 
textielfabriek Jordaan 
vroegen de priester in 
1894 om hulp. Hij kwam 
hierop direct in actie: 
zorgde voor kleding en 
voedsel voor de gezin-
nen en richtte voor hen 
een textielweverij op. 
N.V. De Eendracht was 
geboren, een voor die 
tijd vernieuwend experiment met arbei-
derszelfbestuur; helaas werd het geen 
succes. Uit financiële nood moest Ariens 
er zelfs zijn miskelk voor verkopen. De 
(gratis) expositie is te zien tot eind van dit 
jaar. Theeschenkerij Jordaan, Scholtenha-
genweg 42A, Haaksbergen. 

Streektaal festival Twente
Zondag 3 juli wordt een bijzondere dag in 
het Openluchtmuseum Ootmarsum. Een 
Twents programma met afwisselend mu-
ziek, cabaret en con-
ferences in de streek-
taal, tradities en oude 
ambachten. Het eve-
nement is een voort-
zetting van het 
streektaalfestival "Aalns in ’t plat" van 
vorig jaar. Op verschillende plekken in het 
museumpark worden voorstellingen gege-
ven (op het hoofdpodium vanaf 14.30 uur).  
De presentatie is in handen van Theo 
Scholte Lubberink. In en om de gasterij De 
Weemhof staan hapjes en drankjes klaar. 
Deze gezellige Twentse middag wordt  ge-
organiseerd in samenwerking met de IJs-
selacademie en de Twente Academie. 
Vanaf 11.00 uur zijn er demonstraties van 
oude ambachten en is er een kinderpro-
gramma. Het Openluchtmuseum ligt aan 
de rand van Ootmarsum aan de Smithuis-
straat 2. Er kan gratis op de stadsweide 
aan de Oldenzaalsestraat geparkeerd wor-
den. De entree is € 6,50 per persoon en 
kinderen tot 10 jaar kunnen gratis mee. 
Het programma loopt van 11.00 uur tot 
17.30 uur. Zoals het programma zegt: 
“Ne’n mooi’n dag is nooit vot! Loat oe 
zeen! Nich vergett’n : Zundag 3 juli.”

voorlopers
& tijdgenoten
organisator van de
r.k. emancipatie
productie-coöperatie 
De Eendracht

positie van de
Twentse arbeider

academicus
& vakbondsleider

ex
p

o
sitie

&priester, inspirator, denker en doener

THEESCHENKERIJ JORDAAN, SCHOLTENHAGENWEG 42, HAAKSBERGEN
VANAF 21 MEI    OPENINGSTIJDEN: ZIE WWW.THEESCHENKERIJJORDAAN.NL

Priester Dr. Alphons Ariëns is een der grote 
voormannen van de Nederlandse vakbeweging. 

In 1894  richt hij in Haaksbergen een fabriek 
op volgens de principes van het arbeiders 
zelfbestuur. Daarmee biedt hij ontslagen 

katholieke textiel-
arbeiders en hun 
gezinnen nieuwe 

bestaanszekerheid. 
Deze expositie 

‘Ariëns & Eendracht’ 
belicht alle relevante 
aspecten: de ont-
wikkeling van de 

arbeidersbeweging,  
de persoon van Ariëns 

en het experiment met 
De Eendracht.

Een roerig hoofdstuk
uit de arbeidersbeweging 

herleeft

© www.historischekringhaaksbergen.nl© www.historischekringhaaksbergen.nl© www.historischekringhaaksbergen.nl

Er is verhaal dat vertelt dat een kevertje 
landde op het kruis van onze Heer, en dat 
het een spettertje bloed op zijn schildje 
kreeg. En dat dat kevertje sindsdien “Lie-
veheersbeestje” heet. En misschien is dat 
wel helemaal niet zo gek, ik moest er ten-
minste aan denken toen ik laatst in de 
kerk in Delden was.
Op de rand van de kerkbank in Delden 
kruipt een lieveheersbeestje. Misschien is 
het binnen komen vliegen, misschien zat 
het op de jas van iemand. Misschien had 
het zich verstopt in de bloemen bij het al-
taar. Hoe dan ook het beestje is nu binnen, 
en ik zit er naar te kijken terwijl de af-
scheidsviering van pastor Saris in volle 
gang is. Het diertje kruipt langs de rand 

Lieveheersbeestje in de kerk
van de rugleuning voor mij, en voor ik iets 
kan doen vliegt het in de gebloemde sjaal 
van de mevrouw die voor mij zit. Zo komt 
het beestje wel weer buiten denk ik en 
breng mijn aandacht terug naar waar die 
hoort te zijn.
Maar dan zie ik hoe het zijn vleugeltjes 
spreidt en hoe regelrecht het opvliegt naar 
de ramen. Gelukkig is er een raam open. 
En ik hoop dan maar weer dat het goed 
komt. Aan het einde van de viering loop ik 
de kerk uit, en op de rug van de mevrouw 
voor mij zit weer het lieveheersbeestje. Of 
is dit een andere… Zouden er misschien 
nog meer lieveheersbeestjes binnen zijn, 
vraag ik mij af. En ik kijk nog eens rond.
En dan moet ik opeens lachen: Ja, ik denk 

dat er wel een hele club lieve heersbeest-
jes in de kerk gaan en komen. Allemaal 
kleine mensen die de rode mantel van de 
liefde voor onze Lieve Heer willen dragen. 
Allemaal mensen die  in de kerk op zoek 
zijn naar het licht…  om verder te komen. 
Allemaal mensen die elkaar willen helpen, 
elkaar willen dragen.
Grappig dat zo’n klein diertje je plotseling 
weer moed kan geven, je het gevoel kan 
geven dat wij toch allemaal teken van 
Gods grote liefde 
kunnen zijn.

Cathinka
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Beckum
R.K. Geloofsgemeenschap 
H. Blasius

Haaksbergerstraat 187
7554 PA Beckum 
T: 074-3676209
E: beckum@heiligegeestparochie.nl
IBAN: NL83RABO0104701137
Openingstijden secretariaat 
Dinsdagmorgen van 08.30 -12.30 uur 
(Diny Annink) 
Vrijdagmorgen van 08.30 - 11.00 uur 
(Diny Annink)

Bentelo
O.L. Vrouwe van 
Altijddurende Bijstand

O.L. Vrouwestraat 3
7497 MA Bentelo
T: 0547-292221
E: bentelo@heiligegeestparochie.nl 
IBAN: NL34RABO0157108112
Giro: 88.73.19
Openingstijden secretariaat

Maandag van 10.00 tot 12.00 uur

Mariakapel | De Mariakapel is geopend op 
zondag, dinsdag en donderdag tot 17.00 uur. 

Bezoek pastor | Parochianen die behoefte 
hebben aan een bezoek van de Pastor kunnen 
dit doorgeven aan het secretariaat 074-
3676209.

Ziekencommunie | Parochianen die thuis de 
H. Communie wensen te ontvangen kunnen 
dit doorgeven aan het secretariaat. Mevrouw 
T. ter Avest zal iedere eerste vrijdag van de 
maand bij u aan huis komen om de H. Com-
munie te brengen. Tevens kunt u ook de H. 
Communie voor uw familielid of buren mee 
naar huis nemen tijdens de viering. Commu-
niedoosjes zijn af te halen bij het secretariaat.

Onder ons | Berichten die vermeld dienen te 
worden in Onder Ons, moeten op donderdag 
voor 13.00 uur binnen zijn bij het secretariaat. 
Parochianen die Onder Ons via de mail wen-
sen te ontvangen kunnen contact opnemen 
met het secretariaat; 074-3676209 of mailen 
met beckum@heiligegeestparochie.nl

Dinsdagmorgenviering | Elke eerste dinsdag 
van de maand, staat na de viering de koffie 
klaar voor alle aanwezigen. De dinsdagmor-
genviering wordt in de sacristie gehouden.

Overleden | Dinsdag 3 mei j.l. is overleden 
Leida Meenhuis-Perik op de leeftijd van 92 
jaar. We hebben afscheid van haar genomen 
tijdens de Avondwake op zaterdag 7 mei. De 
begrafenis vond plaats op maandag 9 mei te 
Borne. Dat zij mag leven in de vrede van de 
Heer en moge God haar kinderen en kleinkin-
deren de kracht geven het verdriet te dragen.

Secretariaat | Elke maandag van 10.00 tot 
12.00 uur kunt u terecht voor misintenties 
en andere kerkelijke zaken. Tel. 0547-
292221. Vrijdags na de viering kunt u te-
recht bij de koster.

Vrijdagmorgenviering | Op vrijdagmorgen 
is er om 9.00 uur een eucharistieviering. Na 
de viering, op de eerste vrijdag van de 
maand, drinken wij na afloop gezamenlijk 
met de voorganger koffie in de pastorie. 

Mariakapel | De Mariakapel is alle dagen 
geopend van 9.00 uur tot 19.00 uur, zodat de 
parochianen en de toeristen in alle rust een 
bezoek kunnen brengen en hun intenties in 
een boek kunnen schrijven. Deze worden 
vrijdagmorgen in de eucharistieviering in de 
voorbeden genoemd.

Bezoek pastor | Parochianen die behoefte 
hebben aan een bezoek van een van de pasto-
res kunnen dit doorgeven aan het secretariaat.

Delden
H. Blasius

Langestraat 78 
7491 AJ Delden
074-3761201
E: delden@heiligegeestparochie.nl
IBAN: NL24RABO0313302057
Openingstijden secretariaat 

Vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.

morgen van 9.00-12.00 uur. Op maandag-
middag van 14.00 tot 15.00 u. zijn de heren 
W. ten Dam en M. Workel op het secretari-
aat aanwezig voor inlichtingen over graf-
rechten en verdere vragen die betrekking 
hebben op het r.k. kerkhof. 

Bezoek pastor | Parochianen die behoefte 
hebben aan een bezoek van de pastor kun-
nen dit doorgeven aan het secretariaat. 

Kleuterkerk | In juni wijken we met kleu-
terkerk uit naar de vierde zondag van de 
maand, namelijk op zondag 26 juni. We be-
ginnen om 9.00 uur.

Ga gezegend de zomer in!  
De zomerzegening in de Heilige Blasius-
kerk in Delden op 3 juli 2016.
De zomervakantie staat bijna voor de 
deur. Voor sommigen ligt de zomerbe-
stemming vast.  Een aantal zullen de be-
stemming van het weer laten afhangen. 
Wat wij allemaal wel delen is het gevoel 
dat wij graag goed voorbereid en veilig op 
pad gaan.

 In het verleden kozen veel katholieken de 
zomervakantie als een tijd om een bezoek 
te brengen aan een bedevaartsoord of hei-
lige plaats. Het idee is dat een bedevaart 
niet alleen je geloof kan versterken. Het 
kan ook een verrijking zijn voor je cultu-
rele kennis en versterking zijn van je gees-
telijke leven (zowel voor katholieken als 
niet-katholieken). Kunt u naast Lourdes en 
Rome 5 bedevaartsoorden in Europa noe-
men? Welke plekken moet je zeker bezoe-
ken?

Op 3 juli a.s. is er na afloop van de mis om 
ca 10.30 uur weer gelegenheid om koffie 
en thee te drinken. Bij mooi weer, in de 
pastorietuin. Pastoor Oortman zal ons 
deelgenoot maken van de betekenis van de 
Heilige Christoffel en de zomerzegening 
uitspreken. Voor de kinderen is er nog een 
kleine verrassing.

Werkgroep Innovatief pastoraat
Secretariaat | Het secretariaat van onze 
geloofsgemeenschap is in de maanden 
juni. juli en augustus geopend op vrijdag-
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Beheerders Parochieel centrum: Marian 
en Henny te Wierik. Voor het reserveren van 
een ruimte eerst contact opnemen met  
Marian te Wierik. Tel: (0547) 273996 of  
mjatewierik@gmail.com

Locatieraad | Secretaris: W. Stokhof, Hel-
mersstraat 5, 7471 XS, Goor, 27 20 97, 
locatieraadgoor@heiligegeestparochie.nl
Administrateur: W. van Sermondt, Klooster-
laan 24, 7471 BC, Goor, 27 31 82, 
vansermondt@gmail.com
Liturgie: Mw. A. Schreijer-Oude Wesselink, 
Dieckertsweg 1a, 7495 SL, Ambt Delden,  
27 34 80, jbhm.schreijer@hetnet.nl
Beheer: J. Onland, Gondalaan 75, 7471 LC, 
Goor, 06 12162018, jaonland@hotmail.com 
Pastoraatgroep: Voorzitter: B. Brunnekreeft-
Polman, b.polman@heeckeren.nl, 0547-
271543, 
Kerktelefoon: secretariaat 0547-260114 of 
0547-272097
Begraafplaats: Gerard Huisstede, Korte Dijk 
12, 7471 CN Goor, 06-16541464, gerard@
huisstede.nl.

Pastorale noodnummer: 06 23 25 44 88
niet voor uitvaarten
 
Openstelling kerk | De kerk is iedere werk-
dag geopend van 14.00 uur tot 15.00 uur.

Misintenties | De vergoeding voor misinten-
ties, gebedsintenties zijn € 9.00. Voor een 
jaargedachtenis € 12,-. 

Bezoek pastor | Parochianen die behoefte 
hebben aan een bezoek van de pastor kun-
nen dit doorgeven aan het secretariaat. Tel: 
0547-260114.

Vieringen | Iedere zaterdag om 18.30 uur en 
woensdag om 09.00 uur (tenzij anders ver-

Goor
H.H. Petrus en Paulus
Hengevelderstraat 24
7471 CH GOOR
T: 0547-260114
I : www.heiligegeestparochie.nl/goor
E: goor@heiligegeestparochie.nl
IBAN: NL25ABNA0593726634
Openingstijden secretariaat

Woensdag van 9.30 uur tot 12.00 uur.

meld in Geestig of via een mededeling). Op 
iedere eerste woensdag en iedere laatste 
zaterdag van de maand na de viering geza-
menlijk koffiedrinken in de parochiezaal.

Kleuterkerk | Op 12 juni is de laatste Kleu-
terkerkviering in onze geloofsgemeenschap 
gehouden. Doordat er steeds minder kinde-
ren kwamen, was het niet meer rendabel 
om daar een viering voor te organiseren. 
Met spijt in het hart zagen we ons dan ook 
genoodzaakt om de Kleuterkerk na 8 jaar 
op te heffen. 
 
Viering in De Stoevelaar | 1 x per maand op 
donderdag: 11 augustus.
 
Vieringen in Herfstzon | 1 x per maand op 
vrijdag: 8 juli

Doopviering | In onze geloofsgemeenschap 
wordt 1x per 2 maanden gedoopt. Voor data 
zie dooprooster op pagina 15. Voor opgave 
en vragen kunt u terecht bij het centraal se-
cretariaat pastoraal team: tel: 074 3492212  
of contact@pastoraalteam.nl.

Overleden 
• 19 april  Riet Krispijn, 74 jaar
• 20 april Theo Welberg, 52 jaar
• 27 april Betsie van Kooten-Ordelmans, 86 jaar
• 28 mei Gusta Franzen-van Rossum, 94 jaar

Parkeren op het kerkplein van de H.H. 
Petrus- en Pauluskerk te Goor
De pastorwoning is op 31 mei jl. verkocht en 
wordt inmiddels gebruikt. Daarom mag op de 
oprit naar de garage niet meer worden ge-
parkeerd. Deze oprit moet te allen tijde vrij 
blijven vanaf de garage tot de straat. 
Dank voor uw medewerking.

LYDIE BEDANKT
In onze geloofsgemeenschap is een bezoek-
groep “Verliezen Verwerken” actief. De men-
sen van deze groep bezoeken medemensen 
die afscheid hebben moeten nemen van hun 
partner door overlijden. Eén van de leden die 
dit bezoekwerk met veel toewijding en liefde 
doet, moet er helaas om gezondheidsrede-
nen mee stoppen. Lydie Nales uit Diepen-
heim begon haar bezoekwerk in augustus 
2006. Ze heeft 26 mensen bezocht: voor hen 
was zij een luisterend oor, een schouder om 
uit te huilen. We zullen haar node missen.
Lydie, bedankt voor je tomeloze inzet. 

Namens de bezoekgroep “Verliezen Ver-
werken”, Herman Terra

Hengevelde
H.H. Petrus en Paulus
Goorsestraat 19
7496 AB Hengevelde
T: 0547 - 333 210
E: hengevelde@heiligegeestparochie.nl 
IBAN: NL35RABO0157107221
Openingstijden secretariaat

Woensdag van 9.00 tot 12.00 uur.

Secretariaat | Iedere woensdagmorgen van 
9.00 uur tot 12.00 uur kunt u terecht op de 
pastorie voor het aanmelden van doop, hu-
welijk, jubilea en voor verdere vragen en 
boodschappen.

Misintenties | De vergoeding voor misin-
tenties/ gebeds-intenties bedraagt € 9,- en 
voor een jaargedachtenis € 12,-. Beiden 
t.n.v. kerk bestuur Hengevelde.

Openstelling Maria Kapel | De Mariakapel 
is dagelijks geopend van 8 uur tot 18 uur.

Dopen en huwelijk | Aanmelden voor dopen 
en huwelijken bij het centraal secretariaat 
pastoraal team: contact@pastoraalteam.nl, T: 
074 3492212 ma t/m woe van 8.30 tot 15.30 
uur, do mi van 14.00 tot 15.30 uur. 

Overleden | 
• 30 april Henk Screever, 87 jaar
• 8 mei Hermien Wissink, 59 jaar

Doopdata Hengevelde 2e halfjaar 2016 | De 
eerst volgende gelegenheid is op de zonda-
gen 4 september en 6 november.

Viering schoolverlaters
Op zaterdag 2 juli om 18.30 uur is er een 
gezinsviering voor de schoolverlaters. Voor-
ganger pastor Van de Bemt met medewer-
king van koor Cantu. Alle leerlingen en 
ouders zijn hierbij uitgenodigd.

KUNNEN DELEN 
HEEFT NIETS 
MET CIJFERS  
TE MAKEN
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Isidorushoeve
H. Isidorus
Goorsestraat 126
7482 CL St. Isidorushoeve
T: 074-3575210
E: isidorushoeve@heiligegeestparochie.nl
IBAN: NL45ABNA0495351202
Openingstijden secretariaat

Dinsdag van 9.00 tot 11.00 uur

Secretariaat H. Isidorus | In de maand juli 
is het secretariaat i.v.m. vakantie gesloten. 
Er is de mogelijkheid om na de weekendvie-
ringen uw misintenties op te geven in de 
sacristie. Ook mag u de misintenties schrif-
telijk doorgeven in een gesloten envelop en 
deze in de brievenbus van de pastorie depo-
neren. Vanaf augustus is het secretariaat 
elke dinsdagmorgen van 9.00 uur tot 11.00 
uur weer geopend. U kunt dan op de pasto-
rie terecht voor het opgeven van misinten-
ties, het aanmelden van jubilea en overige 
zaken.  

Vieringen | IIedere dinsdagmorgen is er om 
09.00 uur een viering in onze kerk. In de va-
kantieperiode is er een aantal keren geen 
viering op dinsdagochtend, dit zal bij de 
kerkberichten in “Rond Haaksbergen” ver-
meldt worden. Elke 1e dinsdag van de 
maand na deze viering is er gezamenlijk 
koffiedrinken in de pastorie. 

Openstelling Mariakapel | De Mariakapel in 
onze kerk is wekelijks geopend op dinsdag, 
donderdag, zaterdag en zondag van 9.00 uur 
tot 17.00 uur.

Afscheidsviering groep 8 | Op zondag 26 juni 
is er een speciale viering in onze kerk, die in 
het teken staat van het afscheid van de kin-
deren van groep 8 van onze basisschool. De 
aanvang van de viering is 9.30 uur en de zang 
zal worden verzorgd door het kinderkoor.

50 jarig priesterjubileum | Op 9 juli a.s. is 
het precies 50 jaar geleden dat karmeliet 
pater Leo Groothuis priester is gewijd. Uit 
dankbaarheid zal pater Groothuis op zondag 
10 juli om 9.30 uur voorgaan in de gezongen 
Eucharistieviering in onze H.Isidoruskerk. 
Iedereen is hierbij van harte welkom alsook 
op de receptie na afloop van de Eucharistie-
viering bij café Dwars om de jubilaris te fe-
liciteren.

Eind van de vorige eeuw viel de Berlijnse 
Muur, verdween het IJzeren Gordijn en viel 
de Sovjet-Unie uit elkaar. Sommigen had-
den het over het einde van de geschiedenis: 
de democratie en het kapitalisme hadden 
gewonnen en de toekomst voor heel de 
aarde zag er rooskleurig uit. Met de aansla-
gen van 11 september 2001 in New York 
bleek hoe groot die illusie was; om overi-
gens nog niet te spreken over allerlei an-
dere crises, zoals de klimaatcrisis, waar-
mee we te maken hebben en die ons 
bedreigen.
Sinds 2001 gaat het van kwaad tot erger; 
nooit waren er zoveel gewapende conflicten, 
de EU sleept zich voort van crisis naar crisis 
en de aanslagen volgen elkaar op met het 
zo dichtbije Brussel van 22 maart 2016. 
Onze R.K. geloofsgemeenschap in Delden 
heeft in het kader van het innovatief pasto-
raat op dinsdag 24 mei een gesprek geor-
ganiseerd over "aanslagen, angst en hoop”. 
Dit was onze eerste "Kop-uit-het-zand"-
avond. Het was een boeiende gedachtewis-
seling: we moeten onze kop niet in het zand 
stoppen en niet blind zijn voor de bedreigin-

gen van allerlei aard. Veel aandacht werd 
besteed aan de column van een Belgische 
journaliste, Beatrice Delvaux. Zij veront-
schuldigt zich bij haar kinderen omdat ze 
hen heeft opgevoed in de waan dat ze niet 
te vrezen hadden en dat de haat verslagen 
was; hoe anders is het, maar na de woede 
en het verdriet moeten we toch "in morgen 
geloven".
Ja, misschien is Nederland ook eens aan de 
beurt; we zullen er mee moeten leren leven 
maar kunnen er ook iets aan doen. En 
daarbij helpt de boodschap van Liefde van 
Jezus Christus en het voorbeeld van paus 
Franciscus. In november 2015 verklaarde de 
paus in de door oorlog geteisterde Cen-
traal-Afrikaanse Republiek, waar gevochten 
wordt tussen christenen en moslims: “men-
sen moeten niet bang zijn voor een andere 
etniciteit of voor mensen die een ander ge-
loof aanhangen".
Op het eind van onze boeiende discussie 
(dank u voor alle deelnemers) vonden we 
dat het niet gaat om "zij tegen wij" en dat 
we ook iets concreet kunnen doen, in de 
geest van Jezus, namelijk de vluchtelingen 
welkom heten.
 
In het najaar gaan we de kop weer eens uit 
het zand steken. Uw suggesties voor een 
thema zijn welkom op innovatiefpastoraat@
heiligegeestparochie.nl

Jacques Troch, werkgroep 
Innovatief Pastoraat

Eind april zijn in onze Petrus- en Paulus-
kerk in Goor ventilatoren geplaatst boven 
in de gewelven. De bedoeling van de ven-
tilatoren is om in het stookseizoen tijdens 
het verwarmen van de kerk de warme 
lucht naar beneden te “duwen”. Hierdoor 
zal de kerk sneller opgewarmd en de 
temperatuur boven op het koor meer con-
stant zijn, hetgeen beter is voor het orgel 
en aangenamer voor de koorleden. En 
hopelijk kan onze penningmeester na ver-
loop van tijd ook melden dat het nut heeft 
gehad. Natuurlijk moeten we nog leren 
hoe met het systeem om te gaan en af-
wachten hoe het allemaal uitpakt. En wie 
weet kan het tijdens de diensten in een 
warme zomer helpen om ook dán de tem-
peratuur iets te veraangenamen.
Henny te Wierik, Goor

Verwarming kerk Goor

Terugblik
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Woordpuzzel 5
In de vakantieperiode wordt er veel gewandeld. Dit keer zitten er in de 
puzzel zeven benodigdheden om een stevige wandeling te maken. 
Horizontaal, verticaal, van beneden naar boven, of diagonaal. Aan u de 
vraag: welke zeven woorden zijn het? Weet u het antwoord, stuur dat 
dan voor 31 juli naar: Redactie Geestig/Woordpuzzel 5, Langestraat 78 
7491 AJ Delden of per mail naar redactiegeestig@heiligegeestparo-
chie.nl Niet vergeten om behalve de oplossing ook uw naam, adres en 
telefoonnummer te vermelden. Onder de goede inzenders verloten we 
een leuke attentie. Alle inzenders dingen aan het eind van het jaar mee 
naar de jaarprijs. 

Uitslag
In de puzzel van Geestig 4 zaten de volgende zeven bloemennamen: 
hyacint, fresia, ranonkel, gerbera, narcis, meiklokje, tulp. Uit de goede 
inzendingen hebben we de volgende winnaar getrokken: L. Escher uit 
Goor. Van harte gefeliciteerd!

Info RK Heilige Geest parochie
www.heiligegeestparochie.nl
IBAN: NL94RABO0109069625

Centraal secretariaat Pastorale team
•  Mevr. B. Horck, Langestraat 78,  

7491 AJ Delden 
T: 074 3492212 
E: contact@pastoraalteam.nl 
Bereikbaar op maandag tot en met 
woensdag van 08.30 - 15.30 uur en 
donderdagmiddag van 14.00 - 15.30 uur.

Centraal secretariaat Heilige Geest 
parochie
Hengevelderstraat 24, 7471 CH Goor
T: 0547 260878
E: contact@heiligegeestparochie.nl

Bezoek pastor:
Parochianen die behoefte hebben aan 
een bezoek van een van de pastores
kunnen dit doorgeven aan het centraal 
secretariaat: 074 349 22 12

Pastorale nood
Mocht u buiten kantoortijden dringend 
pastorale hulp nodig hebben dan kunt u, 
als geen van de pastores op eigen nummer 
bereikbaar is, bellen met het mobiele 
nummer: 06 23 25 44 88. Dit nummer is 
niet voor het melden van uitvaarten.

Ziekenzalving
Gelieve contact op te nemen met eigen  
locale secretariaat (zie pag 12 t/m 14)

Dooprooster
Maand september
4 sept. Hengevelde pastoor Oortman
11 sept.  De Hoeve pastoor Oortman
18 sept. Delden Pastoor Oortman

door Richard Wermelink

Doopvoorbereidingsavonden 9 juni om 
20.00 uur in de Stefanshof, Grotestraat 
207, 7622 GH Borne (tel 074-2661310)  
en 16 juni om 20.00 u in het parochieel 
Centrum, Hengevelderstraat 24, 7471 CH 
Goor

Maand oktober
2 okt. Bentelo Pastor Ogink
9 okt. Beckum Pastor Roetgerink
23 okt. Goor Pastor Roetgerink

Doopvoorbereidingsavonden 8 september 
om 20.00 uur
in de Stefanshof, Grotestraat 207, 7622 
GH Borne (tel 074-2661310) en 15 
september om 20.00 u in het parochieel 
Centrum, Hengevelderstraat 24, 7471 CH 
Goor

Dopen en Huwelijk
Aanmelden bij secretariaat pastorale 
team T: 074- 349 22 12

 
facebook.com/heiligegeestparochie

Emeriti
•  Pater P. Hoogland 

E: peterhoogland@dewonnealmelo.nl
•  Pastor G.J.H.M. Geurts 

E: f2hgeurts@hetnet.nl
•  Pastor Th.B.M. Escher 

E: T.Escher@chello.nl
•  Pastor C. van Breemen 

E: C.van.breemen@kpnmail.nl

Pastorale team
•  Mr. M.J.A. Oortman, pastoor (liturgie) 

M: 06 – 20453713 (maandag niet 
bereikbaar) 
E: mjaoortman@heiligegeestparochie.nl 
Vrije dag: maandag

•  Z.P. Nowara, priester (liturgie) 
M: 06 – 22469220  
E: z.nowara@gmail.com 
Vrije dag: maandag

•  Drs. Mw. H.Th.Y.M. van den Bemt,  
pastoraal werker (catechese) 
M: 06 – 13609293 
E: htymvandenbemt@gmail.com  
Vrije dagen: maandag en vrijdag

•  Mw. C.E.J.M. Timmerman,  
pastoraal werker i.o 
M: 06 - 25091377 
E: Carin.timmerman@gmail.com 
Vrije dag: vrijdag

•  Mw. C.A.M. Roetgerink, pastoraal 
werker (catechese) 
M: 06 22469405 
E: pastoraalwerkster.roetgerink@gmail.
com  
Vrije dag: maandag

•  Drs. Hr. H. Ogink, pastoraal werker 
(catechese) 
M: 06 – 21483512  
E: hogink@heiligegeestparochie.nl 
Vrije dag: vrijdag

S  N  E  N  E  O  H  C  S  N  D 

A  K  N  N  J  G  F  M  B  Q  G 

P  D  Q  W  A  T  E  R  W  X  C 

M  R  T  D  H  C  U  Y  C  M  K 

O  U  E  E  Q  K  F  V  W  J  U 

K  G  P  E  O  A  M  W  D  Y  I 

S  Z  K  T  F  A  W  Q  N  B  R 

E  A  Y  X  Q  R  U  A  Q  T  G 

C  K  O  J  N  T  B  O  R  H  Q 

W  A  N  D E  L  S  T  O  K  R 
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Geloof in beeld
Terugblik afscheid 
pastor Christianne Saris, 28 mei 2016
Ontroerd en dankbaar kijk ik terug op de 
uitzwaaiviering en het informele samenzijn 
ter gelegenheid van mijn afscheid op 
zaterdag 28 mei in Delden. Een prachtige 
viering met inspirerende liederen en 
mooie muziek, verzorgd door het dames 
en heren koor van de geloofsgemeenschap 
Goor en de fluitisten Esther Pollemans en 
Ceciel Boonk. Warme en inspirerende 
woorden van de collega’s en de inzet van 
vele lectoren uit de drie parochies. 
Vervolgens werd ik overladen met een 
overweldigd aantal blijken van waardering 
van bestuur, team, vrijwilligers en parochi-
anen bij de afscheidsreceptie. Een 
onvergetelijke avond. Hierbij wil ik 
iedereen heel hartelijk danken daarvoor. 
Tevens wens ik u alle goeds en veel zegen 
voor de toekomst! 
Hartelijke groeten, Christianne Saris

Terugblik diaconale avond Heilige 
Geest parochie, 19 april 2016

Op 19 april vond de jaarlijkse diaconale 
avond plaats voor de Heilige Geest pa-
rochie. “samen met vluchtelingen op 
weg naar een herbergzame samenle-
ving”. Wim Petersen vertelde dat er veel 
hulp nodig is om vluchtelingen in Ne-
derland te laten integreren. Frans Vos-
sebeld liet horen wat het brengt om 
deze mensen te helpen.  We hebben 
kennis gemaakt met zeven vluchtelin-
gen, uit Irak, Eritrea, Bosnië en Syrië. Zij 
vertelden hoe het met hen ging en von-
den het erg fijn om in ons midden te 
zijn. Het was een hele geslaagde avond.

Foto's: José Cornel

Foto's: Christianne Saris
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Pinksterviering en koffie drinken, 15 mei 2016, Delden

Hemelvaart 05 mei 2016 
Hengevelde

WAT ER OOK SPEELT 
IN EEN LAND, 
LAAT HET VOORAL 
DE KINDEREN ZIJN. 

Foto's: José Cornel

Foto's: Gerard Geurts



18
Geestig, 05  |  juli/augustus 2016

Ingezonden berichten

Mariabruidjes voor kevelaer
Zaterdag 27 augustus 2016 vertrekken we weer met een bus vol 
bruidjes naar Kevelaer, om daar mee te doen aan de jaarlijkse 
Twentse Processie. Ieder jaar opnieuw doen er namens alle deel-
nemende parochies kinderen mee, en we hopen dat dat ook dit 
jaar weer zo zal zijn.

De kinderen gaan gezamenlijk met de bus en leren elkaar dan, 
via alle liedjes en spelletjes die we doen, onderweg verrassend 
goed kennen. Dat zorgt ervoor dat we in Kevelaer de hele dag echt 
een groep zijn en heel gezellig samen optrekken. 

In Kevelaer lopen de bruidjes mee met de intocht, zingen enkele 
Marialiedjes tijdens de Eucharistieviering en is er ’s middags een 
korte viering speciaal voor hen. Tussendoor is er voldoende tijd 
om een souvenirtje te kopen, gaan we samen een patatje eten en 
we hebben  ook een overblijfruimte waar we met eventueel slecht 
weer spelletjes kunnen doen.

Elk jaar opnieuw is het een hele leuke en waardevolle dag. We 
hopen dat er ook dit jaar weer veel kinderen met ons meegaan. 
Uiteraard zijn ook jongens van harte welkom. Zij kunnen als mis-
dienaar meedoen, maar ook gewoon aansluiten bij de bruidjes. 
De leeftijd ligt tussen 6 en12 jaar. 

We verwachten van de bruidjes dat ze in het wit gaan. Dit kan een 
jurkje zijn, maar een witte broek met een tuniekje/blouse kan 
ook. We hebben een aantal witte jurkjes in eigen bezit, dus lenen 
is ook een mogelijkheid.

De kosten bedragen €5,- (patat, snack, drinken); daarnaast mo-
gen ze maximaal €5,- zakgeld meenemen voor een souvenirtje.

Opgave kan tot 15 juli 2016 via onderstaande mailadressen, te-
vens voor vragen.

Parochie H. Geest: Nathalie Mensink – ajf.mensink@gmail.com
Parochie De Goede Herder – liedeketenvregelaar@gmail.com
Parochie H.H.Jacobus en Johannes – fam.verdonschot2@home.nl

Karmeliet Leo Groothuis 50 jaar priester
Op zaterdag 9 juli 2016 is het precies 50 jaar geleden dat de kar-
meliet Leo Groothuis samen met zes andere medebroeders door 
handoplegging en gebed van Mgr. Edmond Beel, de toenmalige 
wijbisschop van het bisdom Roermond, in de karmelkerk te Mer-
kelbeek in Zuid-Limburg priester werd gewijd. Helaas zijn onder-
tussen drie van de medewijdelingen al gestorven.

Pater Groothuis kwam na zijn filosofische en theologische studies 
in Dordrecht en Merkelbeek en na een pastorale training in Am-
sterdam naar Münster in Duitsland, waar hij eind 1971 promo-
veerde met een dissertatie over de Nederlandse bisschoppen 
Bekkers en De Vet.

In 1972 kwam hij naar Mainz, waar hij ruim 18 jaar werkzaam is 
geweest in het telefoonpastoraat. In 1990 werd hij provinciaal 
overste van de Nederduitse Karmelprovincie en verhuisde toen 
naar Keulen.

Sinds 1993 is hij weer in Mainz. Hij vond daar een nieuwe taak in 
het citypastoraat. Vanaf 2009 is hij werkzaam in een kerkelijk be-
jaarden- en verplegingshuis. Daarnaast verzorgt hij samen met 
anderen de liturgie in de kloosterkerk.
.
Het karmelietenklooster in Mainz, waar hij woont, is studiehuis 
van de Duitse Karmelprovincie. Momenteel bestaat het convent 
uit twaalf leden, niet alleen uit Nederland en Duitsland afkomstig, 
ook uit Indonesie en India. Verder zijn er af en toe gasten uit het 
buitenland die voor een bepaalde tijd in Mainz studeren. Ook zijn 
er twee vluchtelingen uit Iran.

Uit dankbaarheid zal Pater Leo op zondag 10 juli aanstaande om 
9.30 uur voorgaan in een plechtig gezongen hoogmis in de paro-
chiekerk van St. Isidorushoeve. Daarbij is iedereen van harte wel-
kom, alsook daarna op de receptie bij café Dwars om de jubilaris 
te feliciteren.
In de week daarop zal hij met een andere medebroeder, die dan 
ook 50 jaar priester is, zijn jubileum in Mainz vieren.

Lutherse diensten in Hengelo en Enschede
In Hengelo in de Lebuïnuskapel aan de Dorpsmatenstraat 40 te 
Hengelo en begint om 10.30 uur op:

Zondag 3 juli:  Ds Otto Mulder
Zondag 7 augustus:  Ds Frans Wiersma
Zondag 4 september:  Domina Andrea Fuhrmann

In Twekkelo in de Johannes Kerk, Twekkelerweg 110 te Enschede 
en begint om 10.00 uur op: 

Zondag 10 juli:  Domina IJda de Mol - Buizert
Zondag 21 augustus:  Ds Frans Wiersma
Zondag 18 september:  Domina IJda de Mol-Buizert 

Mw. P.J. Veerman-de Graav, namens de Lutherse Kerk

EEN WIJDE BLIK 
VERRUIMT HET 
DENKEN. 
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Dit is de titel 
van een nieu-
we film over 
de Spiritijnse 
missie. In 
deze film op 
DVD gaan 
twee cineas-
ten op zoek 
naar de 

vruchten van die missie in Afrika en Brazi-
lië. Het is een reis die de kijker voert van de 
Baka (Pygmeeën) in de bossen van Kame-
roen naar de Massai op de Tanzaniaanse  
vlakten en van de Houtskoolkinderen in de 
Braziliaanse Amazonas naar de verschrik-
kingen tijdens de burgeroorlog in Angola. 
Eén van de missionarissen is Theo Slaats. 

Op verlof in Nederland kreeg hij te horen 
dat hij ongeneeslijk ziek is. Toch gaat hij 
terug om zijn laatste levensdagen door te 
brengen bij zijn Afrikaanse familie en  
geloofsgemeenschap. De DVD is te bestel-
len voor €15,- via de website www.missie-
geest.nl  
Nog steeds zijn honderden missionair wer-
kers wereldwijd actief en uitgezonden door 
MENSEN MET EEN MISSIE. De Pinkstercol-
lecte  voor de missionarissen heeft in onze 
parochie € 750,00 opgebracht, waarvoor 
hartelijk dank. Mocht u de collecte gemist 
hebben, dan kunt  u alsnog uw bijdrage 
overmaken naar Actie Wereldnood, onder 
vermelding van: Week Nederlandse  
Missionarissen (NL46RABO0313363838).
Namens de MOV-groep , Wim Petersen

Testament van een missie  
Sporen van de Spiritijnen

Cursus Theologie voor Geïnteres-
seerden Twente
Halverwege september is het zover: de 
start van een unieke groep mensen die 
zich drie jaar lang verdiepen in de wereld 
van geloof, theologie en persoonlijke spi-
ritualiteit. Jij kan mee gaan doen! Want je 
achtergrond qua opleiding of kerkelijkheid 
is niet van belang. Enkel je verlangen om 
met anderen te zoeken naar de echte vra-
gen van het leven. En de antwoorden? Zo 
mooi om met elkaar te delen!

Info? 
Mini Kruijer, tel. 074-2433376 of email: 
minikruijer@kpnmail.nl, cursus-coördina-
tor  of ds. Herman Koetsveld, tel. 074-
2783203 of email: hkoetsveld@pkn-henge-
lo.nl, cursusleider. Uiterste datum van 
aanmelding: 1 september 2016.

Eerste Heilige Communie in Goor
Binnen de periode ter voorbereiding op 
de Eerste Heilige Communie wordt er 
jaarlijks met de communicantjes stil-
gestaan bij kinderen die ziek zijn en 
waarbij niet alles zo maar van zelf 
goed gaat. Ook dit jaar hebben we dit 
gedaan. Tijdens een sponsorloop op 11 
mei hebben alle kinderen van de groe-
pen 4 van de Albatros en de Heecke-
renschool uit Goor en één communi-
cantje uit Diepenheim enorm hun best 
gedaan om zoveel mogelijk geld op te halen 
voor kinderen die lijden aan het CSWS/ESES 
syndroom. Dit is een syndroom waarbij kin-
deren 's nachts continue epileptische insul-
ten doormaken. Dit zorgt ervoor dat deze 
kinderen een achterstand oplopen in ontwik-
keling en gedrag. Op 22 mei tijdens de fees-
telijke viering van de Eerste Heilige Commu-

nie in de Petrus- en Pauluskerk te Goor werd 
de cheque overhandigd door de 23 commu-
nicantjes. Het geweldige bedrag van  
€ 1521,15 wordt gebruikt voor verder onder-
zoek, door Floor Jansen en haar team, in het 
Wilhelmina Kinderziekenhuis naar genezing 
van deze aandoening. 
Irene Mensink

Twentse Processie Kevelaer
Op zaterdag 27 augustus 2016 vertrekt 
voor de 146e keer de Twentse Processie 
naar Kevelaer. Wij nodigen u, evenals in 
andere jaren, uit om met ons mee te gaan 
naar Kevelaer en daar een persoonlijke 
intentie te brengen aan Maria. We gaan 
naar een plek waar duizenden mensen sa-
menkomen om dank te brengen en om 

bemoediging te vin-
den.

Vanuit Goor vertrekt 
de bus om ongeveer 
7.45 uur vanaf het 
kerkplein van de  
Petrus- en Paulus-
kerk. Kosten bedra-
gen: € 27,50

U kunt zich opgeven door middel van:
•  € 27,50 over te maken op bankrekening-

nummer NL16 INGB 0003 8097 95 van 
W.A.M.H. Tijdink. Onder vermelding: Be-
devaart Kevelaer 2016 (tot uiterlijk 6 au-
gustus)

•  of in het weekend van 6 augustus, na af-
loop van de viering in onze kerk.

Voor verdere informatie kunt u 
contact opnemen met:
Wilma Tijdink (contactpersoon namens de 
Petrus- en Paulus Parochie Goor)
Telefoon: 0547-275190
e-mail:  kevelaer.goor@outlook.com

Bedevaart naar Lourdes
Begin oktober gaan we weer als “Groep Twente” met verschillende parochies vanuit 
Twente op bedevaart naar Lourdes. Ontmoetingen in combinatie met vakantie en bezin-
ning, maken een reis naar Lourdes heel bijzonder, een plek waar de hemel de aarde 
raakt en mensen aandacht hebben voor elkaar. Een bedevaart naar Lourdes is een er-
varing die je leven verrijkt. Deelname is mogelijk voor alle belangstellenden, ook voor 
mensen die specifieke zorg of medische begeleiding nodig hebben zijn er volledig ver-
zorgde reizen per vliegtuig of bus. Voor meer informatie over de mogelijkheden kunt u 
contact opnemen met een van de contactpersonen van de Heilige Geest parochie:

Toos en Harry Scharenberg tel. 074-3575681
Marian Ankersmid   tel. 0547-292394
Lies Vreman  tel. 0547-333492
Ria Rouweler tel. 0547-292344

Riet Besselink tel. 0547-275093
Trudy Vaarhorst tel. 0547-270777 
Betsie Cent tel. 0547-275088
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H. Blasius
Beckum

O.L. Vrouw van Altijddurende 
Bijstand, Bentelo

Zaterdag 25 juni
Zondag 26 juni

Zaterdag 2 juli en 
Zondag 3 juli

Zaterdag 9 juli en 
Zondag 10 juli

Zaterdag 16 juli en 
Zondag 17 juli

Zaterdag 23 juli en 
Zondag 24 juli

Vieringen
juli en 
augustus
Vieringen door de week:

H. Blasius Beckum
dinsdagmorgen 9.00 uur

O.L. Vrouwe kerk Bentelo
vrijdagmorgen 9.00 uur

H. Blasius Delden
woensdag 18.30 uur
donderdag 19.00 u. Oecumenisch avond-
gebed afwisselend in O. en N. Blasius

HH. Petrus en Paulus Goor
woensdagmorgen 9.00 uur

HH. Petrus en Paulus Hengevelde
donderdagmorgen 9.00 uur

H. Isidorus St. Isidorushoeve
dinsdagmorgen 9.00 uur 

HH. Jacobus en Johannes 
Borne / Hertme

H. Stephanus Hertme
om de week donderdag 18.30 uur 

St. Stephanus Borne 
vrijdagmorgen 9.00 uur

Parochie de Goede Herder:

Moeder Teresa kerk
dinsdagmorgen 9.30 uur

Onze Lieve Vrouwe kerk
woensdagmorgen 9.00 uur 

Thabor
donderdagmorgen 9.30 uur 

Lambertus basiliek
dinsdagavond 18.30 uur
woensdagmorgen 9.00 uur
donderdagavond 18.30 uur
vrijdagmorgen 9.00 uur
zaterdagmiddag 12.00 uur 

Zaterdag 30 juli en 
Zondag 31 juli

Zaterdag 6 augustus 
en Zondag 7 augustus

Zaterdag 13 augustus 
en 
Zondag 14 augustus

Zaterdag 20 augustus
Zondag 21 augustus

Zaterdag 27 augustus 
en Zondag 28 
augustus

Zat. 18.30 u. WoCo-viering 
mmv. Dames- en Herenkoor
Werkgroep

Géén viering 

 Géén viering 

Zat. 18.30 u. WoCo-viering
Werkgroep

Zon. 9.30 u. WoCo-viering
Pastor H. van de Bemt  

Géén viering

Zat. 18.30 u. WoCo-viering
Pastor H. Ogink

Géén viering 

Zat. 18.30 u. WoCo-viering
Werkgroep

Zat. 18.30 u. Eucharistieviering
Schoolverlatersviering
Pastoor M. Oortman

Zat. 18.30 u. WoCo-viering 
mmv. Dames- en Herenkoor 
Werkgroep

Géén viering

Zat. 18.30 u. WoCo-viering
Werkgroep

Zon. 9.30 u. WoCo-viering
Pastor C. Timmerman

Zat. 18.30 u. WoCo-viering
Werkgroep

Zon. 9.30 u. WoCo-viering
Pastor C. Timmerman

Zon. 9.30 u. WoCo-viering
Werkgroep

Zat. 18.30 u. WoCo-viering
Werkgroep

Zon 9.30 u. WoCo-viering
Pastor H. Ogink

Zat. 18.30 u. WoCo-viering
Werkgroep 
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H. Blasius
Delden

O.L. Vrouw van Altijddurende 
Bijstand, Bentelo

H.H. Petrus en Paulus
Goor

H.H. Petrus en Paulus
Hengevelde

H. Isidorus
St. Isidorushoeve

Zat. 18.30 u. WoCo-viering 
mmv. Dames- en Herenkoor 
Werkgroep

Zon. 9.00 u. Kleuterkerk
Zon. 9.30 u. Eucharistieviering 
mmv. Dames- en Herenkoor 
Pater P. Hoogland

Zat. 18.30 u. WoCo-viering 
Samenzang
Werkgroep

Zon 9.30 WoCo-viering 
mmv. Dames- en Herenkoor 
Werkgroep

Zon. 9.30 u. WoCo-viering 
Schoolverlatersviering
mmv. Jeugdkoor
Pastor C. Timmerman

Géén viering Zon. 9.30 u. Eucharistieviering
mmv. Kinderkoor
Pastoor M. Oortman
Kinderwoorddienst

Zat. 18.30 u.WoCo-viering
mmv. In Between
Werkgroep

Zat. 18.30 u. Gezins WoCo- 
viering Schoolverlaters
mmv. koor Cantu
Pastor H. van de Bemt

Zat. 18.30 u. WoCo-viering
Werkgroep

Zat. 18.30 u. WoCo-viering
Werkgroep

Zon. 9.30 u. Eucharistieviering
mmv. Dames- en Herenkoor
Pastor G. Geurts

Zat. 18.30 u. Eucharistieviering
Pastor Th. Escher

Zon. 9.30 u. WoCo-viering
mmv. Dames- en Herenkoor
Werkgroep

Zon. 9.30 u. Eucharistieviering
Pastor L. Groothuis

Zon. 9.30 u. WoCo-viering
Pastor C. Timmerman

Zon. 9.30 u. Eucharistieviering
mmv. Dames- en Herenkoor 
Pastor Z. Nowara

Zat. 18.30 u. WoCo-viering
Werkgroep

Zat. 18.30 u. WoCo-viering
mmv. Dames- en Herenkoor
Werkgroep

Zat. 18.30 u. WoCo-viering
Werkgroep

Zat. 18.30 u. WoCo-viering
Werkgroep

Zon. 9.30 u. Eucharistieviering
mmv. Dames- en Herenkoor
Pastoor M. Oortman

Zat. 18.30 u. WoCo-viering
Pastor H. Ogink

Zon. 9.30 u. WoCo-viering
mmv. Dames- en Herenkoor
Pastor C. Timmerman

Zon. 9.30 u. WoCo-viering
Pastor H. Ogink

Zon. 9.30 u. WoCo-viering
Pastor C. Timmerman

Zon. 9.30 u. Eucharistieviering 
mmv. Dames- en Herenkoor
Pastor Th. Escher

Zat. 18.30 u. WoCo-viering
Pastor C. Timmerman

Zat. 18.30 u. WoCo-viering
mmv. Dames- en Herenkoor
Werkgroep

Zat. 18.30 u. Eucharistieviering
Pastor Th. Escher

Zon. 9.30 u. WoCo-viering
Werkgroep

Zon. 9.30 u. Eucharistieviering
mmv. Dames- en Herenkoor
Pastor Z. Nowara

Zat. 18.30 u. WoCo-viering
Werkgroep

Zat. 18.30 u. WoCo-viering
mmv. Dames- en Herenkoor
Werkgroep

Zat. 18.30 u. WoCo-viering
Werkgroep

Zat. 18.30 u. WoCo-viering
Werkgroep

Zon. 9.30 u. Eucharistieviering
mmv. Dames- en Herenkoor
Pastoor M. Oortman 

Zat. 18.30 u. Eucharistieviering
Pastor Z. Nowara 

Zon. 9.30 u. WoCo-viering 
Mariaviering
mmv. Dameskoor
Pastor H. Ogink

Zon. 9.30 u. WoCo-viering
Werkgroep

Zon 9.30 u. WoCo-viering
Pastor H. Ogink

Zon. 9.30 u. Eucharistieviering
mmv. Dames- en Herenkoor
Pastor G. Geurts

Zat. 18.30 u. WoCo-viering
Werkgroep

Zat. 18.30 u. WoCo-viering
mmv. Dames- en Herenkoor
Werkgroep

Zat. 18.30 u. WoCo-viering
Werkgroep

Zat. 18.30 u. WoCo-viering
Werkgroep 

Zon 9.30 u.  Eucharistieviering
mmv. Dames- en Herenkoor
Pater R. van de Vegt

Zat. 18.30 u. Eucharistieviering
Pastor Th. Escher 

Zon. 9.30 u. Eucharistieviering
mmv. Dameskoor
Pastor C. van Breemen 

Zon. 9.30 u. Eucharistieviering
Pastor Z. Nowara
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Heilige Christoffel

Veel mensen die op reis gaan nemen een afbeelding van de Heilige 
Christoffel mee, vaak als sleutelhanger. Hij is de beschermheilige van 
alle reizigers.

Het verhaal 
Een man die Reprobus heette en erg groot was wilde alleen werken voor de al-
lerhoogste baas. Daarom werkte hij voor de koning, maar toen hij merkte dat de 
koning bang was voor de keizer, ging Reprobus voor de keizer werken. Echter 
de keizer was bang voor de duivel…en daarom wilde hij voor de duivel werken. 
Maar toen hij hoorde dat de duivel bang was voor Christus…. je raad het al, 
wilde hij dan toch wel erg graag Christus dienen. Hij wist niet hoe hij dat kon 
doen, een kluizenaar vertelde hem dat hij reizigers, op zijn schouders, veilig 
door de gevaarlijke rivier naar de overkant moest dragen. Op een dag kwam er 

een klein kind dat vroeg om hem veilig naar de overkant te brengen. Terwijl Re-
probus dat deed werd het kind steeds zwaarder totdat hij bijna kopje onder ging. 

Toen vertelde het kind dat hij Christus was en doopte Reprobus in de rivier met de 
naam Christoffel. Vanaf die dag ging Christoffel het land door om het evangelie te 
vertellen.

We gaan op vakantie om te ontspan-
nen maar ook om nieuwe dingen en 
landen te ontdekken. En om deze te 
onthouden maken we foto`s en 
schrijven we dingen die we meema-

ken op. Je ouders maken vast al plan-
nen over waar jullie naar toe gaan en wat 
je zoal kunt doen. Ook jij kunt je voorbe-
reiden op je vakantie door een vakantie-

dagboek maken.
Neem een leeg schrift en schrijf op de 
voorkant het land van bestemming.
Vraag aan je ouders waar jullie naar 
toe gaan (land/stad), hoe jullie er 

heen gaan (auto/bus/vliegtuig), ga je 
naar een camping/huisje of misschien 
wel naar een hotel. Dit alles schrijf of 
teken je in je schrift.
Ook kun je opzoeken wat er allemaal te 
doen is, zwembad/speeltuin/disco…..

enz. Als je een folder hebt waar alles in 
staat dan plak je die erin. 
Nu je hierboven iets hebt gelezen over H. 
Christoffel is het ook leuk om een afbeel-
ding van hem in je schrift te plakken, en 
misschien een afbeelding van de be-
schermheilige van het land waar je naar 
toe gaat. Elk land heeft nl. zijn eigen be-
schermheilige.
En om het helemaal af te maken is het erg 
leuk om een landkaart te hebben, hier kun 
je ook de wegen inkleuren waarover je 
rijdt zodat je onderweg precies kunt zien 
hoever je nog moet.
En als je dan elke avond voordat je naar 
bed gaat, even in je schrift schrijft/tekent 
wat je die dag beleeft hebt en welke vrien-
den je gemaakt hebt, dan is het aan het 
eind van de vakantie een prachtig aanden-
ken geworden.

O ja, ik zou het erg leuk vinden om na de vakantie een foto 
te krijgen van je dagboek. Je mag de foto sturen naar;  
redactiegeestig@heiligegeestparochie.nl

Vakantiedagboek

!

Fijne vakantie!
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Heiligen op vakantie
Veel landen hebben een beschermheilige, welke dat zijn en 
waarom kun je allemaal vinden op internet. (www.wikipedia.
org). Maar vraag eerst aan je ouders om toestemming.

Hieronder zie je een aantal landen en namen van Heiligen 
staan. Trek een lijn van het land naar de Heilige die erbij hoort. 

Nederland Bonifatius
Duitsland Jeanne d’Arc
Engeland Willibrord
Frankrijk Joris
Spanje Franciscus van Assisi
Portugal Jacobus de meerdere
Italië Leopold
Oostenrijk Antonius van Padua

Oplossing;
Nederland - Willibrord (met kerkje in zijn hand)
Duitsland - Bonifatius
Engeland - Joris
Frankrijk - Jeanne d"Arc (op paard met vlag)
Spanje - Jacobus de Meerdere
Portugal - Antonius van Padua
Italië - Fransiscus van Assisi
Oostenrijk - Leopold

De winnaar van de chocolade paashaas 
uit Geestig nr.3 is:

Linde Tijhof 

uit Hengevelde

Door: Nathalie Mensink



Door: Jan Horck

Tent
Demonstranten bivakkeren
en werpen een barricade op.
Duizenden vluchtelingen
vinden een onderkomen
in tentenkampen, wereldwijd.
De jeugdbeweging,
de vakantieganger,
de pelgrim en de avonturier,
ze slaan hun tenten op
voor hun plezier. 
  
Een tent biedt gewild of ongewild
een tijdelijk en eenvoudig onderdak,
beschutting en veiligheid.
Een mens is een nomade.
Heel zijn leven zoekt hij
naar een balans tussen
zich hechten en loslaten.
   
De God van de Bijbel laat
er geen twijfel over bestaan.
“Trek weg uit je land, verlaat je familie,
verlaat ook je naaste verwanten, en ga
naar het land dat ik je zal wijzen.”
(God tot Abram in Genesis 12,1)
Zijn woonplaats is een tent.
(God tot Mozes in Exodus 26
en Johannes in de proloog van zijn
evangelie)

Vakantie
De wijsheid van een boek.    
Tussen zon en schaduw.    

Tijd voor ontmoeting.     
Een trage maaltijd.    

Stilte.    
Lessen uit gisteren voor morgen.    

Op reis.    
Weg de oude gedachten. Open voor 
nieuwe dromen.    

Thuis.    
Blij zijn met jezelf en met de ander.   

Een avond zonder einde.    
Dankbaarheid bij een glas witte wijn.    

Een gedicht.    
Diepgang zit in elke dag.    

De natuur, de vrienden.    
Het leven is een kostbaar geschenk.    

Vakantie.   
Welke afspraak met rust en inkeer voor 
het komende jaar?   

© Jean-Paul Vermassen    

“Hij zal bij hen wonen.
Zij zullen zijn volk zijn,
en Hij, God-met-hen,
zal hun God zijn.”
(Johannes in Apocalyps 21)
En ook Jezus was steeds onderweg:
“De vossen hebben holen
en de vogels hebben nesten,
maar de Mensenzoon kan zijn hoofd
nergens te ruste leggen.”   
Ons lichaam is ook maar een tent,
zegt de apostel Paulus (2 Kor. 5,1).
Iedere mens zoekt een onderkomen
in dit tijdelijke bestaan:
“Alleen in mijn gedichten kan ik 
wonen,
nooit vond ik ergens anders onder-
dak”,
aldus Jan Jacob Slauerhoff.
  
Een tent, een flexibel symbool
tussen taal en teken.

Tijdgeest
voor de jo

ngeren

WEES JEZELF. 
ER ZIJN AL 
ZOVEEL ANDEREN


