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Op het moment dat ik deze column schrijf 

hebben net de aanslagen in Brussel plaats 

gevonden. Het bijzondere is dat aan het 

einde van de dag mensen, vooral jonge 

mensen, de straat op gaan in Brussel en 

met gekleurd stoepkrijt, op een groot 

plein, de woorden schrijven: 

“Liefde is sterker dan haat. Laat de liefde 

overwinnen”.

In alle angst, wanhoop en machteloosheid 

laten ze het vuur van de Heilige Geest zien. 

Het vuur van de Heilige Geest die mensen 

in al hun angst en verdriet laat opstaan. 

In de tijd na Pasen op weg naar Hemel-

vaart en Pinksteren zien we ook bij de 

apostelen het verdriet, de verslagenheid 

en het ongeloof. Maar wij horen ook dat 

Jezus zelf steeds opnieuw bij de apostelen 

is. Op weg naar Emmaus en in de binnen-

kamer als alle deuren gesloten zijn. 

Toen Jezus in de wereld kwam, kwam God 

in hem wonen. Zo werd Jezus zelf de le-

vende tempel van God. Hij bouwt zelf ver-

der aan zijn “geestelijk huis”, niet met 

stenen materiaal, maar met “levende ste-

nen”, en dat zijn wij. 

De Heilige Geest in stoepkrijt

Deze Geestig heeft als rode draad de he-

mel. Natuurlijk omdat Hemelvaart er aan 

komt, maar ook omdat we als redactie al 

pratende over de inhoud, we ‘de hemel’ 

een erg mooi thema vonden. Bij het woord 

hemel denk ik al snel aan een mooie stra-

lende blauwe lucht of een heldere donkere 

avondlucht met sterren, maar ook aan uit-

gestrektheid, vrijheid, verlangen, geluk 

etc. Welk beeld komt er bij u naar boven? 

Ieder heeft zo zijn eigen beelden. Toch is 

de hemel niet alleen iets individueels. Het 

gaat ons allemaal aan. Anselm Grun zegt 

hierover: ‘Door af te dalen naar een mens 

die in nood is, die gevangen zit in zijn pro-

blemen, kunnen we de hemel boven hem 

openen, zodat zijn blik ruimer wordt. En bij 

iemand die dreigt te verzinken in het moe-

ras van zijn emoties kunnen we hem om-

hoog trekken naar de hemel van godde-

lijke nabijheid en liefde.’ Mooie woorden 

die oproepen om de hemel boven ons al-

lemaal open te laten gaan. Niet eenvoudig 

in de huidige hectische wereld waar veel 

mensen te maken hebben met geweld, 

stress, ziektes, armoede en onbegrip. Is er 

voor iedereen nog een hemel op aarde 

mogelijk? We hopen u met de verhalen in 

deze Geestig te inspireren om niet bij de 

pakken neer te gaan zitten, maar om sa-

men deze hemel op aarde waar te maken, 

te beginnen om ons heen, gewoon thuis en 

in de gemeenschap. 

José Cornel 

Hemel op aarde

In onze onrustige wereld van dit moment 

worden wij opgeroepen door het vuur van 

de Heilige Geest om te bouwen aan een 

tempel van liefde en geborgenheid, in de 

gebrokenheid van ons dagelijkse bestaan. 

In het jaar van de barmhartigheid worden 

wij opgeroepen open te staan voor onze 

medemens die op de vlucht is voor oorlog 

en geweld. 

Het is onze opdracht levende vurige ste-

nen te zijn, mensen die barmhartig zijn, 

geen haat zaaien maar de liefde laten 

overwinnen. 

Gods Tempel waar de Heilige Geest van 

Pinksteren waait, is een huis van liefde en 

vrede. 

Het pastorale team wens u een inspire-

rende Pinkstertijd. 

Carin Timmerman
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Hemelvaart met zicht op

pinksteren
“EN DAN NOG DIT, wandelen met God.” Dit is de titel van een 

boekje van Nico ter Linden. Nog voordat ik het gekocht had, er 

door bladerend in de winkel, las ik zinnen die mij aan het denken 

hebben gezet. “Het geloof is niet om te bewaren, het is om iets 

mee te doen, en dan verandert het.” En dan 

nog zo’n zin: “Vroeger geloofde ik alles. Nu 

geloof ik nog steeds alles, maar alles  

anders.” Ja, zo is het, tenminste bij mij. Ik geloof nu anders dan 

toen ik als brugklasser naar het seminarie ging.
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Met de overdenkingen van Nico ter Linden in mijn achterhoofd 

heb ik de verhalen in de Bijbel weer eens gelezen over het heen-

gaan van Jezus uit onze wereld. Zijn hemelvaart. Een paar keer 

wordt er over verteld. Nog in zijn volle leven heeft Jezus het over 

zijn heengaan naar de Vader; en ook na zijn dood vertellen de 

schrijvers van het evangelie over een laatste ontmoeting, waarin 

zij hem zien opstijgen naar de hemel.

Waarover spraken zij
Voor de apostelen, zijn vrienden, heeft Jezus enorm veel bete-

kend. Ze kunnen niet geloven dat zijn leven voor niets is geweest. 

Hij is gestorven, vermoord. Maar met zijn beeld voor ogen, met 

zijn woorden in hun hart, met zijn (wonder)daden in hun herin-

nering, is hij levend in hun midden. En zij vertellen dat ze met 

hem gegeten hebben op het strand, dat hij op bezoek is geweest 

bij hen in de zaal waar ze ook bijeen waren op de avond voor zijn 

dood. En zij weten nog als de dag van gisteren dat hij hen ze-

gende op de berg en toen ze hun ogen weer opsloegen, was hij 

weg, heengegaan. Ten hemel gevaren, vertelt de één. Nee, opge-

nomen in een wolk, weet de ander heel zeker. Hoe dan ook, ze zijn 

niet naar de hemel blijven staren. Ze zijn weer aan het werk ge-

gaan. En zij vertellen elkaar in verhalen wat zij geloven, bewogen 

en geraakt als ze zijn door die ene persoon, Jezus uit Nazareth. 

Alleen in de morgen
Ik pak nog maar weer eens het boekje van Nico ter Linden: “EN 

DAN NOG DIT wandelen met God”. Wandelen met God op Hemel-

vaart. Dauwtrappen!? Lopen in de vroege morgen. Nog weinig 

mensen onderweg. Alleen de hemel boven je. De sterren zijn al 

verbleekt. Zelfs de satellieten lichten niet meer op. Tussen de 

gebroken wolken zoek ik naar het blauw van de hemel. Onze Va-

der die in de hemel zijt, bid ik. In de hemel zullen ook wel mijn 

vader en moeder zijn, en die oom en tante van me, en mijn jong 

overleden klasgenoten, en die verdronken vluchtelingen, en wie 

niet. Nu schieten me weer die regels uit het boekje van Ter Linden 

te binnen. — “Zullen we onze gestorven dierbaren eens terug-

zien?” “Ja zeker,” antwoordde de professor, “trouwens de ande-

ren ook.”—

Beelden schieten tekort
De hemel. Wat weten wij, en ook die professor, er eigenlijk van. 

“Er is er nog nooit eentje teruggekomen”, zegt terecht elke gelo-

vige en ongelovige, behalve misschien degenen die in de reïncar-

natie geloven. Die hemel roept zoveel vraagtekens bij me op, als 

ik dit keer dauwtrap op de iets. Alles wat ik me er bij voorstel, is 

te menselijk, te weinig hemels. Hemel en dood liggen voor mij 

wel dicht bij elkaar. Woorden voor dit grote geheim vind ik weer 

als ik in het boekje van Nico ter Linden lees. Daar zegt de grote, 

gelovige denker Martin Buber: “Je iets voorstellen van de hemel, 

van datgene wat over de grens van het sterven ligt, kan alleen de 

dood ons openbaren. Alle beelden vooraf, hoe mooi ook, steunen 

meer op ongeloof dan op geloof.” Deze joodse denker stelt: “Het 

echte geloof zegt: ik weet niets van de dood, maar ik weet dat God 

eeuwigheid is en ik weet ook dat hij mijn God is.” 

Een hemel op aarde
Hemelvaart. “Het is goed voor jullie dat ik heenga, want als ik niet 

ga, zal de helper niet komen; maar als ik heenga, zal ik hem naar 

jullie zenden.” Jezus’ beste vriend, Johannes, vertelt ons dit. Op 

zijn hoge leeftijd, kijkt hij met gelovige ogen naar het leven en de 

dood van Jezus. Hemelvaart is voor hem meer dan een pijnlijk 

afscheid. Vanaf die tijd is er alle ruimte voor Zijn Geest, de Heilige 

Geest. Die Geest die waait waar hij wil; die Geest die leven geeft, 

levensadem; die Geest die mensen bezielt; die Geest die buig-

zaam en soepel maakt wat is verstard en verkrampt; die Geest die 

geloof en vertrouwen aanwakkert; die Geest die een geloofsge-

meenschap tot leven brengt als je hem niet voor de voeten loopt.

Hemelvaart: op weg gegaan om ruimte te scheppen, om te troos-

ten, te verfrissen, te verwarmen en vertrouwen te schenken. In 

hemelsnaam.

Gerard Geurts
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Van de bestuurstafel

Vanuit het pastoraal team
Naast de soms sombere berichten in de media over geloof en 

kerk dragen wij als pastoraal team zorg voor onze drie parochies 

en onze gemeenschappen van geloof, dankbaar voor de vele vrij-

willigers die hierin willen delen. Dit ondanks pijn en moeite, dat 

vele vaak dierbare gewoontes en gebruiken wegvallen of anders 

moeten worden georganiseerd door gebrek aan menskracht en 

middelen. Maar samen willen we niet slechts achter de feiten 

aanlopen, maar, samen zoekend, werken aan een levensvatbare 

toekomst voor onze geloofsgemeenschappen. 

Spijtig, maar met volledig begrip, nemen we eind mei afscheid 

van onze collega pastoraal werker Christianne Saris. We wensen 

haar toe, dat ze met evenveel plezier en bezieling als hier, mag 

gaan werken in de regio Tubbergen. Hier zullen we nog bezien of 

de middelen het aantrekken van een nieuwe kracht toelaten. Het 

zou jammer zijn als we hierdoor nog meer met lopende zaken 

bezig moeten zijn dan met vernieuwing.

Tegelijk mochten we in de verschillende geloofsgemeenschappen 

mede door de inzet van vele vrijwilligers weer bezielend en hoop-

gevend Pasen vieren. De trouw van de Barmhartige Vader, God 

van al het leven, sterker dan alle duister en onzekerheid, zelfs 

sterker dan de dood. De eerste leerlingen hadden ook geen idee 

hoe de toekomst er uit zou zien, maar met Hem en voor Hem 

wilden ze gaan en bouwen aan Zijn huis tussen ons mensen.

Als pastoraal team zien we op dit moment dan ook uit naar de 

zaterdag, dat we samen met zo’n zeventig vrijwilligers bij de zus-

ters Franciscanessen in Denekamp rond Rembrandts schilderij 

en het verhaal over de verloren zoon, ons geloof en vertrouwen in 

die Barmhartige Vader mogen versterken. 

Moge Pasen ons allen blijven bezielen.

Pastoraal werker Henk Ogink

In de paasweek is de Heilige Geest parochie goed voor de dag 

gekomen. De paaswake op de televisie uitgezonden vanuit de Bla-

sius in Delden was een prachtige dienst. Er was een grote op-

komst, er werd prachtig gezongen en de wake werd mooi op de 

buis gebracht. De volwassene doop was indrukwekkend. Het be-

stuur heeft veel complimenten in ontvangst kunnen nemen en 

geeft deze hierbij door aan het pastorale team en in het bijzonder 

aan onze pastoor Oortman. `s Avonds op eerste paasdag stak 

kardinaal Eijk, geassisteerd door pastoor Oortman, het paasvuur 

aan in Sint Isidorushoeve. Het werd een gezellige gebeurtenis 

waarbij de kardinaal zich zeer geïnteresseerd toonde in het wel 

en wee van onze parochie. 

Het bestuur houdt zich in deze tijd vooral bezig met het inanci-

ele reilen en zeilen van onze parochie. De gesprekken met de 

diverse geloofsgemeenschappen zijn vrijwel voltooid. Het bestuur 

hoopt na de zomer een concept beleidsnota hierover te publiceren 

wat verder in de parochie kan worden besproken. 

Het afscheid van pastor Saris is in de afgelopen weken ook be-

kend geworden. Zij gaat haar loopbaan elders voortzetten na een 

lange periode binnen de H. Geest parochie werkzaam te zijn ge-

weest. Op 28 mei is haar afscheid van onze parochie tijdens een 

vesperdienst in Delden gevolgd door een receptie. Uiteraard komt 

het bestuur hier nog uitgebreid op terug, maar een ding is zeker: 

wat zullen we haar missen. Zij heeft een geheel eigen plaats bin-

nen onze parochie verworven. Over haar opvolging is op het mo-

ment van dit schrijven nog niets bekend. Het ligt wel in de bedoe-

ling dat de vacature wordt vervuld. 

Namens het parochiebestuur. 

Peter Helle, vice voorzitter. 

  

Het blijft duidelijk, als parochie moeten we op meer manieren 

mensen bereiken, dan alleen via de kerkvieringen en de korte me-

dedelingen in de diverse, overigens zeer waardevolle dorpsbladen. 

Eén van deze eigentijdse manieren is dit parochieblad ‘Geestig’, 

waarin we op moderne, luchtige, leurige en serieuze wijze voor 

alle leeftijden het geloof, dat ons kostbaar is en ons samenbindt, 

uitnodigend willen uitdragen. Zo kunnen mensen zien en proeven 

wat ons bezielt en wat er in onze geloofsgemeenschappen gebeurt. 

Niet als iets van vroeger, maar als iets van NU en van de toekomst.

Ook voor dit jaar vragen wij u een bijdrage van € 15,- voor dit 

clubblad. Dit kan door € 15,- over te maken op IBAN IBAN is 

NL94 RABO 0109 0696 25 ten name van R.-K. Heilige Geest paro-

chie, onder vermelding van “Geestig”. 

Wij proberen te zorgen dat de inhoud van het blad dit meer dan 

waard is. Uw mening en bijdrage zijn daarbij van harte welkom. 

Mede namens de redactie en parochiebestuur uw bijdrage warm 

aanbevolen en daarvoor onze hartelijke dank.

Pastor Henk Ogink.

Geestig! Denkt u nog aan de overschrijving?
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Hoe men ten tijde van Jezus de wereld zag
De wereld, dat was de aarde. Het was een platte schijf, die op 

zuilen werd gedragen, die in een groot ‘oerwater’ - de onderwe-

reld - stonden.

De hemel was het irmament, de wolken en de horizon, die we 

met onze ogen zien.

De wereld was onderverdeeld in drie verdiepingen:

• de onderwereld, de plaats van het kwade

• de aarde, de plaats van de mensen

• de hemel, de plaats van het goede of de woning van God.

Het huidige wereldbeeld
Met deze voorstelling zouden wij in onze tijd van ruimteonderzoek 

niet veel kunnen beginnen. We spreken weliswaar nog van de 

‘hemel’, maar bedoelen hiermee enkel de atmosfeer van onze 

planeet, de aarde. Van de andere kant is ‘hemel’ of ‘hemels’ ook 

in onze taal symbool voor al het goede en het mooie, voor vrijheid, 

liefde en geluk. Met de verandering van het wereldbeeld is echter 

de Bijbelse boodschap niet veranderd.

De elf leerlingen trokken naar Galilea, naar de berg die Jezus hun 

had aangewezen. Toen zij Hem zagen, vielen ze op de knieën, 

sommigen twijfelden. Jezus trad op hen toe en zei: 

‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op aarde. Ga, en maak 

alle volkeren tot leerling; doop hen in de Naam van de Vader, de 

Zoon en de heilige Geest, en leer hun alles onderhouden wat Ik 

jullie geboden heb. Weet wel, Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan 

de voleinding van de wereld.’ (Mt28, 16-20)

Uit: Al de dagen van ons leven (uitgeverij Averbode/Kok Kampen)

Geloof en wetenschap
‘De discussie over geloof en wetenschap gaat (te) vaak over een 

enge interpretatie van Genesis 1. Hoe er al dagen konden zijn 

vooraleer de zon er al was, is al niet zo duidelijk. De verdediging 

stelt gauw dat het verhaal niet als een wetenschappelijk verhaal 

bedoeld is, en dat is uiteraard het geval. Nochtans de structuur 

van de Tora heeft iets van een wetenschappelijk artikel. Als je 

echt iets belangrijks hebt gevonden, is de inleiding zowat het laat-

ste wat je opschrijft. En die vondst staat in het eerst opgeschreven 

boek, Exodus: er is één God,…, en voor die God doet de mens 

Hemel(vaart)

De Tora of de eerste vijf boeken van de bijbel. 

Deze vijf boeken zijn: Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, 

en Deuteronomium). Men vertaalt het woord Tora vaak 

door ‘wet’. Maar het woord Tora betekent iets dat dat veel 

rijker is dan een simpele opsomming van voorschriften. De 

Tora, dat is de weg, dat is oriëntatie voor het leven, ‘de 

lamp voor je voeten’, zoals een psalm zegt.

ertoe. De inleiding dient dan om dat inzicht te kaderen, en de 

volgende hoofdstukken (Deuteronomium, Numeri en Leviticus) 

om de gevolgen voor de praktijk te duiden. Wie die God wel is, 

blijft dan een vraag waarop verschillende profeten verschillende 

antwoorden geven, en die christenen erg nieuwsgierig maakt. Het 

geloof stopt niet met de wetenschap, en omgekeerd ook niet. De 

wetenschap eindigt als we denken dat we het allemaal weten, en 

het geloof eindigt als we onszelf wijsmaken dat ons godsbeeld 

deinitief is.

En zo komen we op dat verhaal met een appel, een verhaal dat 

appelleert, dat van Genesis 2. Het verhaal van de mens die zelf 

God wil zijn en het laatste woord wil hebben over goed en kwaad.’ 

Christoffel Waelkens, Hoogleraar sterrenkunde KU Leuven in 'Geloven in 

de toekomst' (uitgeverij Pelckmans)

Jan Horck

^ Schepping van Adam (Sixtijnse kapel)



8
Geestig, 04  |  mei/juni 2016

Hemel, 
ook voor mij?

Over de hemel in de Schrift: Micha 4. (uit vers 1-7)
Komt, laten wij opgaan naar de berg des Heren, opdat wij Zijn pa-

den bewandelen. En Hij zal rechtspreken tussen vele volkeren, over 

machtige natiën tot in verre landen. Dan zullen zij hun zwaarden 

omsmeden tot ploegscharen, hun speren tot snoeimessen:

Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen, en zij 

zullen de oorlog niet meer leren. Maar zij zullen zitten: Ieder on-

der zijn wijnstok en onder zijn eigen vijgenboom, zonder dat ie-

mand hen opschrikt. Te dien dage, zo luidt het Woord des Heren, 

zal ik het kreupele verzamelen en het verstrooide bijeen brengen. 

En de Heer zal Koning over hen zijn op de berg Sion van nu tot in 

eeuwigheid.

De paus over ‘blind geweld’:
Paus Franciscus heeft met Pasen tijdens zijn traditionele zegen 

Urbi et Orbi de slachtoffers van terreuraanslagen in de hele we-

reld herdacht. "Laten we tijdens dit paasfeest bij de slachtoffers 

van terrorisme stilstaan, deze blinde en wrede vorm van geweld 

die niet ophoudt onschuldig bloed te vergieten in vele delen van 

de wereld", zei de paus ten overstaan van duizenden gelovigen op 

het Sint Pietersplein.

Matteus 25 (uit vers 34-40)
Dan zal de koning tegen hen die aan zijn rechterhand staan zeg-

gen: “Kom, gezegenden van mijn Vader, neem het koninkrijk in 

bezit dat vanaf het begin van de schepping voor jullie klaar ligt. 

Want Ik had honger en jullie hebben Me te eten gegeven, Ik had 

dorst en jullie hebben Me te drinken gegeven, Ik was vreemdeling 

en jullie hebben Me opgenomen.  (…) “Ik verzeker jullie, alles wat 

je voor één van deze minste broeders van Mij hebt gedaan, heb je 

voor Mij gedaan.” 

De paus over vluchtelingen:
Dit jaar in zijn paasboodschap herinnerde de paus aan de vele 

mensen 'die op weg zijn naar een betere toekomst, de steeds 

groeiende menigte van migranten en vluchtelingen, op de vlucht 

voor oorlog, honger, armoede en sociale onrechtvaardigheid'. 

Vaak ontmoeten deze mensen 'de dood op hun weg of ervaren zij 

de afwijzing van degenen die hen opname of hulp zouden kunnen 

bieden'.

Kunnen wij de handen zijn van Gods Barmhartigheid?
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Het gaat om relatie in plaats van prestatie
Exitgesprek met pastor Christianne Saris

Pastor Christianne Saris is al jaren een bekend gezicht in de kerken en bij de activiteiten van de Heilige Geest-

parochie. Per 1 juni gaat zij echter onze parochie verlaten. We zullen deze actieve en energieke pastor zeker 

gaan missen. Tijd voor een exitgesprek.

Waarom en wanneer vertrek je?
Vanwege het feit dat ik al bijna twaalf jaar 

in de Heilige Geest parochie werkzaam 

ben, heeft de personeelsfunctionaris van 

het bisdom gevraagd of ik een benoeming 

elders wilde aanvaarden. Nu is die moge-

lijkheid er vanwege meerdere verplaatsin-

gen van pastorale werkers. Het is niet ze-

ker of er nog zo'n gelegenheid komt. Ik 

vond het wel een moeilijke beslissing om-

dat ik altijd graag gewerkt heb in de Hei-

lige Geestparochie en de laatste jaren ook 

in de Goede Herderparochie in Hengelo en 

de Jacobus en Johannesparochie in Bor-

ne. Bovendien ben ik aan de laatste twee 

parochies nog maar zo kort verbonden. 

Maar toch leek het me verstandig om een 

keer de bakens te verzetten en weer eens 

helemaal opnieuw te beginnen. 

Waar ga je deze nieuwe start 
maken?
Ik ga werken in de Heilige Pancratiuspa-

rochie in Tubbergen en omgeving. Dat is 

mooi dichtbij en heeft als voordeel dat ik in 

Almelo kan blijven wonen.

Hoe kijk je terug op je tijd in de 
parochie?
Het waren rijke en mooie jaren en daar 

kijk ik dankbaar op terug.

Wat vond je het ijnste om te doen?
De momenten en activiteiten waar ont-

moeting tussen mensen plaats vond. Of 

dat nou bij het voorbereiden van een vie-

ring was of bij een van de vele projecten 

die ik samen met anderen heb kunnen 

opzetten zoals Grond van leven, Diacon-

action, Kleuterkerk, de Dag van de Dia-

loog, Diaconaal beraad of de vele midvas-

ten- en adventswandelingen. 

Op deze manier heb ik geprobeerd ruimte 

te scheppen voor de relatie met elkaar en 

de relatie met God. Als tegenwicht voor de 

grote nadruk die in de samenleving op de 

prestatie ligt. Het gaat om de relatie in 

plaats van prestatie. Leo Fijen heeft eens 

in een lezing gezegd: "Wij als kerk hebben 

het patent op gemeenschapsvorming. Dat 

moeten we ons niet laten ontnemen." Dat 

ben ik helemaal met hem eens. Verbon-

denheid met elkaar heeft mij altijd geïn-

spireerd. Pas dan kom je bij de zorgen van 

de mensen. Dat heb ik proberen door te 

geven. 

Welke zorgen leven er momenteel 
bij mensen? 
Ik zie dat bij veel mensen de mantelzorg 

momenteel een zware druk geeft. Het is 

mooi als mensen her- en erkenning op dit 

gebied bij elkaar kunnen vinden. De kerk 

zou naar mijn mening hierin een belangrij-

kere rol kunnen spelen. Vanuit het licht van 

het geloof naar de mantelzorg gekeken 

is het natuurlijk mooi dat we Gods 

liefde voor ons, aan elkaar mogen 

doorgeven. Maar ik denk dat het 

ook goed is om barmhartig 

voor jezelf te zijn, want het 

leven voor jezelf moet niet in 

de knel komen. 

Wat zul je het meeste 
missen?
De vele vertrouwde gezichten 

in de vieringen, de opgebouwde 

contacten met parochianen, de 

prettige samenwerking met 

vrijwilligers en collega’s. 

De oecumenische 

vieringen waar ik 

van genoten 

heb. Maar ook 

de lekkere lun-

ches met de 

collega’s op de 

pastorie in Del-

den. 

Je hebt veel bereikt. Waar ben je 
nog niet aan toegekomen?
In de parochie had ik me graag nog in wil-

len zetten voor de integratie van status-

houders, van vluchtelingen en asielzoe-

kers die hier mogen blijven. Bijvoorbeeld 

door het organiseren van contactmidda-

gen. Zelf kom ik bijna niet toe aan het le-

zen van een boek. Ik hoop daar in de toe-

komst weer tijd voor te vinden. 

Heb je nog andere wensen voor de 
toekomst?
Ik hoop dat de mensen in onze parochies 

elkaar blijven vasthouden in geloof en lief-

de want je kunt zoveel delen met elkaar. 

Blijf met elkaar in relatie. Juist die verbon-

denheid kan mensen weer inspireren. 

Door Gerard Geurts en José Cornel
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Een nieuwe zoektocht?
Om de tien jaar verschijnt het rapport: 

“God in Nederland”, waarin op weten-

schappelijke wijze verslag wordt gedaan 

van het onderzoek naar de kerkelijke en 

gelovige betrokkenheid van Nederland. De 

media kopte: “God is weg uit Nederland!” 

En het is schrikken! We weten het alle-

maal; we zien het voor onze ogen gebeu-

ren: de kerkelijke betrokkenheid neemt 

zienderogen af. En voor hen die zeggen dat 

dit komt door de sluiting van kerken, die 

moet ik teleurstellen. Het sluiten van ker-

ken is het gevolg van de zeer sterk ver-

minderende kerkbetrokkenheid. En dat 

laatste is niet iets van de laatste jaren, 

maar doet zich al ongeveer een halve 

eeuw voor. Ik ben vooral geschrokken van 

iets anders.

Verontrustende cijfers
Van de mensen die zeggen kerkbetrokken 

katholiek te zijn, zegt nog maar 17% te ge-

loven in een persoonlijke God en nog maar 

13% in de hemel. Vijftig procent van de 

ondervraagden geven aan dat ze geloven 

dat Jezus de Zoon van God is. Natuurlijk 

ben ik benieuwd naar de precieze vraag-

stelling en wat de onderzoekers verstaan 

onder een ‘persoonlijke’ God en welke be-

schrijving de onderzoekers aan de onder-

vraagden hebben gegeven van de hemel, 

de cijfers geven wel te denken. 

Hoopvolle praktijk
We hebben het hoogfeest van Pasen ge-

vierd, we hebben Zijn lijden en sterven en 

verrijzen herdacht. Mensen zijn weer mas-

saal naar de uitvoeringen van de Matthäus 

Passion geweest; in de Lambertus hebben 

velen geluisterd naar de vertolking van het 

lijdensverhaal in het gregoriaans door de 

Scola Cantorum; in Delden is een prach-

tige uitvoering gegeven, door het koor 

Cantu, van Jesus Christ Superstar en de 

Passion heeft weer velen aan de buis ge-

kluisterd. En hoeveel mensen bezochten 

vorig jaar niet de uitvoering van de Pas-

siespelen in Hertme? Ik vind dat opmerke-

lijk. Ik geloof niet dat mensen naar deze 

uitvoeringen gaan, louter en alleen omdat 

ze van de muziek houden en genieten van 

het spektakel. Mensen worden ook ge-

raakt door het verhaal van Jezus zelf, daar 

ben ik van overtuigd.

Het eindeloze moment van liefde
Het verhaal van Jezus, is een verhaal over 

het leven zelf. Jezus is de mens geworden 

God, de Zoon van God. Dat zegt Hij meer-

dere keren in de Heilige Schrift en hij pro-

beert dat ook duidelijk te maken. Maar Zijn 

leerlingen, de mensen die Hij toesprak, de 

mensen met wie Hij in discussie ging, kun-

nen dat niet bevatten. Hoe kan God mens 

worden? Waarom zou God mens willen 

worden? En dan ook nog eens een God die 

lijdt aan een kruis? Dat wordt niet begre-

pen en Jezus wordt tot aan het kruis uit-

gedaagd om te bewijzen dat hij de Zoon 

van God is: “…als Gij de Zoon van God zijt, 

komt dan van dat kruis af!” (Matt. 27, 40) 

Sterker nog: ik denk dat het door velen tot 

op de dag van vandaag niet begrepen 

wille van ons, omdat God van ons houdt.

Ontmoet Hem met open geest
Hemelvaart en Pinksteren stellen ons voor 

de uitdaging om na te denken over hoe wij 

verder kunnen zonder Zijn directe ‘zijn’ op 

aarde. Hij is er, maar niet meer lichame-

lijk. Misschien maakt dat voor vele men-

sen het geloven in God wel moeilijk. Hij is 

in de beleving van mensen niet meer tast-

baar, niet meer bereikbaar. Door de He-

melvaart en het feest van Pinksteren is Hij 

echter dichterbij dan ooit en is Hij voor 

ieder bereikbaar omdat Hij opgenomen is 

ten hemel, is door de Vader en de Zoon, de 

Heilige Geest naar ons mensen gezonden 

wordt. En datzelfde geldt voor de verrijze-

nis uit de doden, omdat de realiteit van de 

dood ons nog steeds als een zware moker-

slag treft, waardoor het moeilijk is om 

over de dood heen te denken en te geloven 

dat wij niet verloren gaan omdat God van 

ons houdt. De hemel. De hemel die in de 

Jongerencatechismus van de katholieke 

kerk wordt omschreven als: “het eindeloze 

moment van liefde. Niets scheidt ons 

meer van God, die van onze ziel houdt en 

naar wie men een leven lang gezocht 

heeft.” (Youcat, 158) Jezus ging ons in al-

les voor: Hij ging voor in het mooie van het 

leven, in het lijden, de dood, de verrijzenis 

en het eeuwig leven. Hij is degene die ons 

deze levenscyclus ontsloten heeft, ter 

om ons in staat te stellen Hem te ontmoe-

ten. Wij ontmoeten Hem in onze mede-

mens, wij ontmoeten Hem in gebed en in 

de Sacramenten. De uitdaging voor ons is 

om onze eigen geest open te houden om 

het te kunnen en willen zien. Wij moeten 

voorkomen dat onze eigen geest afge-

stompt raakt door de sleur van elke dag en 

het vele in de wereld dat ons afhoudt van 

die zaken, waar het werkelijk om draait. 

God is niet weg uit Nederland, Nederland 

is op weg om God opnieuw te zoeken!

Marc Oortman, pastoor
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Lucifers

Voor u gevonden
 Door Richard Wermelink

Te doen 

gerechtigheid

Sinds 2013 is Denis 

Hendrickx abt van de 

abdij van Heeswijk. Hij 

schreef onlangs het 

boek “Te doen gerech-

tigheid”. In het boek 

komen thema’s als tra-

ditie, liturgie, hiërar-

chie, trouw en ouderdom aan de orde. In een 

interview over zijn boek zei hij: “Wij beroe-

pen ons teveel op de regelgeving, wetten en 

voorschriften, en geven onvoldoende ruimte 

aan de beweging. En ik mis daarin inspire-

rend leiderschap. Het is zo jammer dat onze 

bisschoppen er nauwelijks blijk van geven 

open te staan voor een echte dialoog. Dat ze 

in plaats van te luisteren aankomen met al-

lerlei verboden, die zo weinig verbinding 

hebben met de huidige tijd. Hierdoor stoot je 

mensen af, in plaats van dat je ze inspireert. 

Het is opvallend dat juist een paus als Fran-

ciscus, die op zichzelf de kerk helemaal niet 

revolutionair wil veranderen, zo geliefd 

wordt – juist door de manier waarop hij 

mensen benadert. Die menselijke, liefde-

volle houding ten opzichte van iedereen mis 

ik. Een organisatie die dienend is aan wat 

mensen beweegt en bezighoudt. Dat is mijn 

droomkerk. Met grote regelmaat ontmoet ik 

mensen die op zo’n weg onderweg willen 

zijn.” Te bestellen op: www.berneboek.com

Naar Banneux
In de Belgische plaats Banneux, net over 

de Nederlandse grens, verscheen Maria in 

1933 aan Mariëtte Beco. Vanuit het Aarts-

bisdom worden er twee bedevaarten naar 

Banneux georganiseerd: van 21 tot en met 

25 mei en van 7 tot en met 11 oktober 

2016. Men gaat met het (zieken)triduüm in 

totaal vijf dagen, ge-

noeg tijd voor een 

volledig bedevaart-

programma. Ook zie-

ken en mensen die 

moeilijk ter been zijn, 

kunnen van harte 

mee. Er reizen bo-

vendien een arts, 

verpleegkundigen en 

brancardiers mee, 

zodat zieken en mensen die moeilijk ter 

been zijn niet zelf met hun koffer hoeven 

te sjouwen. Er zijn voldoende rolstoelen 

aanwezig. Nederlandse priesters gaan 

voor in diverse vieringen en indien ge-

wenst, kan er met hen van gedachten wor-

den gewisseld. De hulpen gaan met u mee 

naar de diverse vieringen. De kosten zijn  

€ 305,- alles inbegrepen. U stapt in uw ei-

gen regio op en daar wordt u ook weer af-

gezet. Voor opgave of inlichtingen kunt u 

terecht bij de plaatselijke vertegenwoordi-

gers in de geloofsgemeenschappen. 

Kerk, ga lekker spelen
“Kerk, ga lekker spelen in de samenleving 

en doe niet zo moeilijk.’ Dat was de titel 

van de boekrecensie die onlangs in dag-

blad Trouw verscheen, over het boek “De 

spelende kerk” van Cors Visser. Socioloog 

dr. Visser is directeur van ForumC, een fo-

rum voor geloof, wetenschap en samenle-

ving. Hij richt zich op de kerk als gemeen-

schap. In het boek gebruikt Visser de 

metafoor ‘spelen’ voor de rol van de kerk 

in de samenleving. Overal in de wereld 

vormen kerken gemeenschappen waar 

leden leren een goed mens te zijn. Daar-

van proiteren de mensen in de directe 

omgeving van de kerk en die mogen vol-

gens Visser dus ook meespelen. Visser 

stelt dat kerken de goede werken teveel 

hebben uitbesteed aan allerlei organisa-

ties en dat ze juist 

meer moeten ‘inbeste-

den’, oftewel meer zelf 

aan de slag moeten in 

hun buurten en niet 

bang zijn om fouten te 

maken. “Durf een beet-

je aan te rommelen.” 

Uitgeverij Buijten& 

Schipperheijn, ISNB 

9789058818508, prijs  

€ 12,90.

Het is heel stil in de kamer waar ik zit, zo stil dat ik tot mijn ver-

rassing kan horen hoe mijn ademhaling gaat. Als je er op gaat 

letten dan voel je van alles. Je buik gaat op en neer, de lucht 

stroomt via je neus naar binnen en naar buiten, of door je mond, 

als je zo verkouden bent als ik nu. En meteen is er dan een soort 

van druk en oplettendheid. Zo rustig als ik daarnet was zo druk 

word ik ineens, ik begin te bewegen, rond te kijken en adem te 

halen alsof iedere teug mijn laatste kan zijn. Stel je voor… ik kan 

mijn eigen ademhalen horen.

Wat is zo’n ervaring inspirerend: iets wat je niet hoorde wordt 

hoorbaar, iets wat automatisch en altijd aanwezig is laat zich voe-

len en merken. Ik merkte het zelf ook.

Ooit vertelde iemand mij dat in het Hebreeuws het woord voor 

adem en geest hetzelfde zijn: "ruach"… en daar moest ik toen ook 

ineens aan denken. Ik vind er wel iets voor te zeggen, geest en 

adem hebben best wat overeenkomsten. Denk maar aan de zin 

uit de ilosoie: ik denk dus ik besta, even aanvaardbaar is denk 

ik: Ik adem dus ik besta . 

Adem brengt mij in beweging, zelfs in volkomen rust beweeg je 

omdat je ademhaalt. En je geest, nou als die niet in beweging is, 

dan komt er maar heel weinig tot stand. Al denk je alleen maar ik 

heb honger, dan leidt dat er toe dat je opstaat en iets gaat klaar-

maken of dat je dat aan iemand anders vraagt. Met je geest is 

denken misschien wel onvermijdelijk, zoals ook ademhalen zo 

lang je leeft onvermijdelijk is. 

Als ik verder nadenk over geest, dan komt bij mij ook de gedach-

te op aan de Heilige Geest, het cadeau dat wij kregen van onze 

Lieve Heer. Zijn Heilige Geest is net als onze geest altijd bezig, en 

onvermijdelijk zet Hij ons in beweging… om heilzame en met God 

verbonden mensen te zijn. Want dat betekent Heilig voor mij: met 

God verbonden en heilzaam. Wat een speciaal feest is Pinksteren! 

Ik wens u mooie dagen toe.

Cathinka

Adem…
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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 kun-

nen dit doorgeven aan het secretariaat 074-

3676209.

Ziekencommunie | Parochianen die thuis 

de H. Communie wensen te ontvangen kun-

nen dit doorgeven aan het secretariaat. Me-

vrouw T. ter Avest zal iedere eerste vrijdag 

van de maand bij u aan huis komen om de 

H. Communie te brengen. Tevens kunt u 

ook de H. Communie voor uw familielid of 

buren mee naar huis nemen tijdens de vie-

ring. Communiedoosjes zijn af te halen bij 

het secretariaat.

Onder ons | Berichten die vermeld dienen 

te worden in Onder Ons, moeten op donder-

dag voor 13.00 uur binnen zijn bij het secre-

tariaat. Parochianen die Onder Ons via de 

mail wensen te ontvangen kunnen contact 

opnemen met het secretariaat; 074-

3676209 of mailen met beckum@heilige-

geestparochie.nl

Dinsdagmorgenviering | Elke eerste dins-

dag van de maand, staat na de viering de 

kofie klaar voor alle aanwezigen. De dins-

dagmorgenviering wordt in de sacristie ge-

houden.

Overleden | Op zaterdag 5 maart j.l. is over-

leden Leida ter Braak-Kleinsman op de 

leeftijd van 99 jaar. We hebben afscheid van 

haar genomen op vrijdag 11 maart waarna 

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 aloop gezamenlijk 

met de voorganger kofie 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 pas-

tores kunnen dit doorgeven aan het secre-

tariaat.

Delden
H. Blasius

Langestraat 78 

7491 AJ Delden

074-3761201

E: delden@heiligegeestparochie.nl

IBAN: NL24RABO0313302057

Openingstijden secretariaat 

Dinsdag, woensdag en vrijdag

van 9.00 tot 12.00 uur.

Secretariaat | Het secretariaat is op dins-

dag-, woensdag- en vrijdagmorgen geopend 

van 9.00 - 12.00 u. op maandagmiddag van 

14.00 tot 15.00 u. zijn de heren W. ten Dam 

en M. Workel op het secretariaat aanwezig 

voor inlichtingen over grafrechten en ver-

dere vragen die betrekking hebben op het 

r.k. kerkhof. Het secretariaat van onze ge-

loofsgemeenschap is in de maanden juni. 

juli en augustus geopend op vrijdagmorgen 

van 9.00-12.00 uur.

Bezoek pastor | Parochianen die behoefte 

hebben aan een bezoek van de pastor kun-

nen dit doorgeven aan het secretariaat. 

Kleuterkerk | In april en mei vieren we 

Kleuterkerk als gewoonlijk op de derde zon-

dag van de maand, d.w.z. op 17 april en op 

15 mei (Pinksteren). In juni wijken we uit 

naar de vierde zondag van de maand, na-

melijk op zondag 26 juni. 

We beginnen altijd om 9.00 uur.

Dodenherdenking | Op 4 mei om 19.45 uur 

in de Oude Blasius. Voorafgaand aan de 

herdenking is er een bijeenkomst in de 

Oude Blasius met muziek en gedichten. 

Daarna is de kranslegging bij het monu-

ment aan het Ressingplein.. Aansluitend 

start hier om 19.30 uur de Stille Tocht rich-

ting openbare begraafplaats aan de Lange-

straat.

Oproep | Heeft u nog snoei- of tuingereed-

schap dat u niet gebruikt? Wij zijn daar heel 

blij mee. Namens de onderhoudsgroep van 

het kerkhof. Rudie Dijkmans 06-10340872 

of 074-3764801.

we haar begeleid hebben naar haar laatste 

rustplaats op het parochiële kerkhof. 

Op dinsdag 5 april j.l. is overleden Hennie 

Asbroek op de leeftijd van 85 jaar. We heb-

ben afscheid van hem genomen op zaterdag 

9 april waarna we hem hebben begeleid 

naar het crematorium. 

Dat zij voor altijd mogen leven in de vrede 

van de Heer en moge God hun echtgenoten, 

kinderen en kleinkinderen de kracht geven 

het verdriet te dragen. 
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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 kofiedrinken in de parochiezaal.

Kleuterkerk | Elke tweede zondag van de 

maand: 09.15 u. kleuterkerk in de Parochie-

zaal. 8 mei, 12 juni. 

Viering in De Stoevelaar | 1 x per maand op 

donderdag: 2 juni.

 

Vieringen in Herfstzon | 1 x per maand op 

vrijdag: 10 juni.

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 centrale se-

cretariaat van onze parochie. tel: 260878 of 

contact@heiligegeestparochie.nl.

Overleden 

• 5 maart, Henk Freriksen 81 jaar

Gedoopt | 28 februari, Noud Haafkes

Mariavieringen | De maand mei ligt weer 

voor ons. Deze maand is van oudsher toe-

gewijd aan de Moeder Gods Maria. Speciaal 

in deze maand is zij in onze gedachten. Wij 

willen dit vorm gaan geven door samen te 

komen in onze Petrus- en Pauluskerk te 

Goor op elke woensdagavond om 19.00 uur. 

Wij bidden dan de Rozenkrans zoals Maria 

ons in Lourdes heeft gevraagd. Al biddend 

en zingend vereren we Maria en mogen we 

ons gesteund weten in ons dagelijkse leven. 

De eerste woensdag is 4 mei, dan is er de 

dodenherdenking in onze kerk, dus geen 

Mariaviering. We beginnen op woensdag 11 

mei om 19.00 uur, en vervolgens woensdag 

18 mei en woensdag 25 mei telkens om 

19.00 uur. U bent allen van harte uitgeno-

digd en welkom. 

Riet Besselink , Riet Tenhagen.

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. 

1e Communie | Op zondag 10 april hebben 

29 kinderen de 1e H. Communie ontvangen.

Overleden | 

• 31 maart, Riek Blokhuis-Scholten, 82 jaar

• 1 april, Louis Smit, 88 jaar

Hemelvaart | Donderdag 5 mei Hemelvaart 

is er om 9.00 uur een viering op het plein. 

Na de viering is er gelegenheid om na te 

praten onder het genot van een kopje kofie.

Iedereen is van harte welkom.

Dodenherdenking

Op woensdag 4 mei 19.45 uur herdenken wij 

de doden die in de oorlogen gesneuveld zijn.

Hieronder ook de overdracht van het monu-

ment van groep 8 naar groep 7 van de ba-

sisschool.

 

Afsluiting KBO seizoen | Op zondag 21 mei 

sluiten we het seizoen 2015/ 2016 af met 

een viering in de parochiekerk. Hierna is er 

gelegenheid gezellig na te praten onder het 

genot van een kopje kofie.

Wie de mysteries van het 

christendom probeert 

op te helderen, gedraagt 

zich als iemand die een 

mop uit legt. 

Tomas Halik
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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 | Elke dinsdagmor-

gen van 9.00 uur tot 11.00 uur kunt u op de 

pastorie terecht voor het opgeven van mis-

intenties, het aanmelden van jubilea en ove-

rige zaken. 

 Aanmelden Doop en Huwelijk | Via het cen-

traal secretariaat van het pastoraal team 

van de Heilige Geest parochie, contact@

pastoraalteam of telefonisch van ma t/m do 

van 8.30 uur tot 15.30 uur 074-3492212

Vieringen | Iedere dinsdag om 09.00 uur is 

er een viering in onze kerk. Elke 1e dinsdag 

van de maand na deze viering is er geza-

menlijk kofiedrinken 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.

Mariaviering | De viering op zondag 1 mei 

zal in het teken staan van Maria. Het da-

mes- en herenkoor verzorgt de zang en de 

aanvang van de viering is 9.30 uur. 

Hemelvaart | Op donderdagmorgen 5 mei is 

er om 9.00 uur een feestelijke viering in de 

kerk ter gelegenheid van de opening van de 

Zomerfeesten in St. Isidorushoeve. Het 

jeugdkoor en Spirit verzorgen de zang tij-

Marialof | Zondag 22 mei om 18.30 uur pastor 

Oortman met het Dames- en Herenkoor.

Doopdata Hengevelde 2e halfjaar 2016 | De 

eerst volgende gelegenheid is op de zonda-

gen 4 september en 6 november.

dens deze viering. Alle kinderen, ouders, 

opa’s oma’s, iedereen is van harte welkom. 

Gedoopt | Op zondag 13 maart zijn gedoopt:

•  Boet Vossebeld, zoon van Jolanda en  

Peter Vossebeld

•  Bibi Winkelhuis, dochter van Wendy en 

Stef Winkelhuis

Basisschool eindviering | Op zondagmorgen 

26 juni zal groep 8 van de basisschool tij-

dens een speciale viering in de kerk af-

scheid nemen van hun schoolperiode op de 

Bonifatiusschool. De aanvang van de viering 

is 9.30 uur en het kinderkoor en Spirit zal 

tijdens deze viering de zang verzorgen.

Hemelse gerechten
Alhoewel het woord ‘Hemel’ in de Bijbel weinig voor komt, gebrui-

ken wij het juist regelmatig. Het woordenboek ‘Dikke van Dale’ 

geeft de volgende betekenis van ‘hemel’: “schijnbaar gewelf boven 

de aardvlakte; verblijfplaats van God en de zaligen; overkapping, 

bijvoorbeeld van een bed. Ook kan ‘hemel’ een soort uitroep zijn 

van verbazing of ongeduld.”

Dan hebben we nog het woord ‘Hemels’, daarvan zegt de Dikke van 

Dale: “van of uit de hemel, verheven of heel mooi.” Vaak wordt het 

woord hemels in combinatie gebruikt met eten. In de periode naar 

“Hemelvaart” hebben we gezocht naar twee gerechten die regel-

matig als “Hemels” worden aangeduid: Chocolade brownies en 

een Banoffee nagerecht.; echt lekker! De recepten daarvan staan 

op de website van onze parochie: www.heiligegeestparochie.nl Eet 

smakelijk!

Richard Wermelink
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Woordpuzzel 4
Met Hemelvaart en Pinksteren in het vooruitzicht, breekt ook de lente 

weer aan. In de woordzoeker zitten daarom dit keer zeven (lente) bloe-

men. Horizontaal, verticaal, van beneden naar boven, of diagonaal. 

Aan u de vraag: welke zeven bloemen zijn het? Weet u het antwoord, 

stuur dat dan voor 30 mei naar: Redactie Geestig/Woordpuzzel 4

Langestraat 78, 7491 AJ Delden. Of per mail naar redactiegeestig@

heiligegeestparochie.nl Niet vergeten om behalve de oplossing ook uw 

naam, adres en telefoonnummer te vermelden. Onder de goede in-

zenders verloten we een leuke attentie. Alle inzenders dingen aan het 

eind van het jaar mee naar de jaarprijs. 

Uitslag
In de puzzel van Geestig 3 zaten de volgende zeven woorden die iets 

met Pasen te maken hebben: avondmaal, Getsemane, Golgota, krui-

siging, dood, graf, opstanding. Uit de goede inzendingen hebben we 

de volgende winnaar getrokken: P. Leferink uit Delden. 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
Mei
8 mei Hengevelde Pastor Ogink
22 mei De Hoeve Pastor van de Bent
29 mei  Delden Pastor Saris

door Richard Wermelink

Doopvoorbereidingsavonden: 7 april om 
20.00 uur in de Stefanshof, Grotestraat 
207, 7622 GH Borne (tel 074-2661310)  
en 14 april om 20.00 u in het parochieel 
Centrum, Hengevelderstraat 24, 7471 CH 
Goor.

Juni
5 juni  Bentelo Pastor Nowara
12 juni  Beckum Pastor Nowara
19 juni  Goor Pastor Van de Bemt

Doopvoorbereidingsavonden: 12 mei om 
20.00 uur in de Stefanshof, Grotestraat 
207, 7622 GH Borne (tel 074-2661310) en 
19 mei 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

•  Mw. C. Saris, pastoraal werker (diaconie) 
M: 06 – 23737003 
E: csaris@heiligegeestparochie.nl  
Vrije dag: woensdag

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

H  M  E  I  K  L  O  K  J  E  C 

Y  F  R  G  N  P  T  U  L  P  I 

A  R  A  E  A  J  H  I  V  Y  D 

C  E  N  R  R  V  F  B  G  M  N 

I  S  O  B  C  V  Y  O  J  Y  X

N  I  N  E  I  K  A  U  G  P  X 

T  A  K  R  S  P  I  H  O  T  Y 

S  K  E  A  O  X  B  V  R  O  L 

C  C  L  J  Y  K  Y  E  S  E  V 

E  K  H  P  G  Q  B  C  S  E  N 
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[1] Toen de dag* van Pinksteren aanbrak, waren zij allen op één 

plaats bijeen. [2] Plotseling kwam er uit de hemel een geraas 

alsof er een hevige wind opstak, en het vulde heel het huis* waar 

zij waren. [3] Er verschenen hun vurige tongen*, die zich ver-

spreidden en zich op ieder van hen neerzetten. [4] Zij raakten 

allen vol van heilige Geest en begonnen te spreken* in vreemde 

talen, zoals de Geest hun ingaf. [5] Nu woonden er in Jeruzalem 

vrome Joden, afkomstig uit ieder volk onder de hemel. [6] Toen 

dat geluid opkwam, liep de menigte te hoop en raak-

te in verwarring, omdat iedereen hen in zijn eigen 

taal hoorde spreken. [7] Ze stonden 

versteld en vroegen zich ver-

wonderd af: ‘Maar dat 

zijn toch allemaal Gali-

leeërs die daar spre-

ken! [8] Hoe is het dan 

mogelijk dat ieder 

Pinksteren
Neerdalen van de Heilige Geest

Een gedichtvorm, het zogenaamde elfje

Rood

Vurig, liefde

Hoort bij mij

Vind je het mooi?

Ach

Als het goed is lees je hier niets bijzonders, je leest een mis-

schien iets ongewoon gedicht. Maar let eens op, er zit een 

bepaalde structuur in: 1, 2, 3, 4, 1. De dichtvorm heet het 

elfje. En het werkt meestal als volgt:

1.  Je kiest voor jezelf bijvoorbeeld een kleur, maand, getal, 

dier, persoon of ding. (1 woord)

2.  Dan geef je dat wat je bij 1 hebt gekozen een persoonlijke 

invulling. (2 woorden)

3. Dan vraag je waarom? … en antwoord met 3 woorden.

4. Dan stel je een vraag aan het onderwerp met 4 woorden.

5. Het voorwerp geeft dan een reactie op die vraag in 1 woord.

van ons de taal* van zijn geboortestreek hoort? [9] Parten* en 

Meden en Elamieten, en bewoners van Mesopotamië, Judea en 

Kappadocië, Pontus en Asia, [10] Frygië en Pamfylië, Egypte en 

het Libische gebied bij Cyrene, en hier woonachtige Romeinen, 

[11] Joden en proselieten, Kretenzen en Arabieren, wij horen hen 

in onze eigen taal spreken over de grote daden van God.’ [12] Ze 

stonden allen versteld, en in grote verlegenheid zei de één tegen 

de ander: ‘Wat heeft dit te betekenen?’ [13] Maar anderen zeiden 

spottend: ‘Ze zitten vol wijn.’

 

IJs

Koud, glad

Is gaan vriezen

Heb je het koud?

Ja

Vuur

Hete vlammen

Ontstoken door bliksem

Vanwaar kom jij, vuur?

Hemel

Voorbeelden

De opdracht is: 
maak een elfje over de Heilige Geest

Vermeldt uw "Elfje" op de site: www.heiligegeestparochie.nl/

geestig of stuur het vóór 30 mei naar:

Redactie Geestig/Elfje

Langestraat 78, 7491 AJ Delden. 

Of per mail naar redactiegeestig@heiligegeestparochie.nl

De mooiste Elfjes plaatsen we in de volgende Geestig.
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Harry: “Komende Hemelvaart is het 12 

jaar geleden dat we begonnen met deze 

traditie met een viering aan de Slotsweg 

op het erf van de boerderij van Ten Heg-

geler. Dat was ter ere van het 100 jarig 

bestaan van de kerk. Pastor Rekveld ging 

destijds voor in de viering en het was zo’n 

groot succes dat we besloten om ieder 

jaar met Hemelvaart een viering in de bui-

tenlucht te houden.” 

Gerielijk in de tent
Vanaf 2005 vindt de openluchtviering 

plaats in de HET (Hengeveldse Evenemen-

ten Tent) en ieder jaar weten veel mensen 

uit Hengevelde en omstreken de tent ach-

ter de kerk weer te vinden. Lies: “De be-

langstelling lijkt de laatste jaren zelfs toe 

te nemen. Vorig jaar waren zo’n 130 stoe-

len bezet en dit jaar plaatsen we er extra 

stoelen bij. Deze stoelen zijn overigens 

sinds 4 jaar voorzien van kussentjes en 

vorig jaar toen het zo koud was hadden we 

ook dekens van het Rode kruis. Alleen als 

het heel slecht weer is wordt de viering in 

de kerk gehouden. Maar dat is nog pas 

één keer gebeurd. Zelfs bij regen kunnen 

we met z’n allen onder het tentdoek.”

Harry herinnert zich nog dat het 4 jaar ge-

leden begon te regenen onder de preek 

van pastor Saris: “Ter plekke werd alles 

om gesteld zodat iedereen onder het tent-

doek zat. Iedereen hielp mee en binnen 

een mum van tijd was alles voor elkaar.”

WoCo-viering
Ook dit jaar hopen Lies en Harry natuurlijk 

op mooi droog weer. Er zal net als voor-

gaande jaren om 09.00 uur weer een 

Woord en Communieviering worden ge-

houden. Pastor Carin Timmerman zal 

voorgaan in de viering. Een Eucharistievie-

ring zat er ook dit jaar niet in. Lies: “Ja jam-

mer. Ik zou zelf een Eucharistieviering met 

priester wel heel mooi vinden, al is het 

maar één keer in de vijf jaar. 

Latijnse gezangen
De gezangen zijn net als andere jaren in 

het Latijn en worden verzorgd door het 

Herenkoor. Harry: “Ons Herenkoor bestaat 

uit 18 leden en met onze dirigent en orga-

Hemelvaart in de HET

nist Gea Bijleveld zijn we volop aan het 

repeteren. We vinden het altijd heel bijzon-

der om tijdens de openluchtviering te mo-

gen zingen. Zo’n bijzondere entourage en 

sfeer”. De heren van het koor zijn Hemel-

vaartsdag al om 8.00 u aanwezig om alles 

klaar te zetten, samen met de koster. Na 

de viering zorgt het dameskoor voor de 

kofie met cake. Lies: “Ik schat in dat ze-

ker 90% van de mensen blijft kofiedrinken 

na de viering, dat is altijd heel gemoedelijk 

en gezellig. Veel mensen ervaren het ge-

heel als iets bijzonders. Ik denk zelf dat 

het komt omdat het allemaal buiten 

plaatsvindt in een tent. Het lijkt wel een 

beetje op de vieringen uit de Schrift, dat 

maakt het speciaal.” 

Welkom! 
Harry: “Dit jaar is het Hemelvaart op 5 

mei, een bijzondere datum. Graag nodig ik 

u allen uit voor een bijzondere viering. Of 

u nu op de iets komt of met de auto, ons 

plein en onze tent zijn groot genoeg!

José Cornel

“Het is een traditie die we nog heel lang willen volhouden”, aldus Harry en Lies, initiatiefnemers van het eer-

ste uur en nog steeds betrokken bij de openluchtviering op Hemelvaart in Hengevelde, “ Voor ons hoort dit 

gewoon bij Hemelvaartsdag”. Enthousiast vertellen de voorzitter van het herenkoor, Harry Pelle en koster Lies 

Vreman over het ontstaan van deze bijzondere viering.

Viering 100-jarig bestaan 

kerk Hengevelde

Pastor Rekveld ging voor in de viering op het slot.

Lies Vreman en Harry Pelle
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Ingezonden berichten

Mijn roeping tot het priesterschap
Over zelfgave en de liefde van God
Op het moment dat ik dit artikel schrijf is het 29 februari 2016. Ik 

ben net teruggekeerd van een stille retraite in de abdij van Maria 

Laach. Hier heb ik mij samen met andere priesterstudenten afge-

zonderd om mijzelf open te stellen voor de werking van Gods Geest 

in mijn leven. Aan het begin van mijn retraite heb ik een boekje 

gekocht dat geschreven is door monseigneur Ackermann, bisschop 

van Trier, met de titel “Leben heißt sich geben”. Hierin schrijft hij 

dat de mens de werkelijke volheid van zijn mens zijn vindt in zijn 

zelfgave. 

De zelfgave vormt, zoals paus Johannes Paulus II het omschrijft 

in “Pastores dabo vobis” tevens de wezenlijke inhoud van de her-

derlijke liefde, de deugd die het geestelijk leven van de priester 

bezielt en leidt. Deze herderlijke liefde heb ik tijdens mijn re-

traite daarom uitgekozen als uitgangspunt om na te denken over 

mijn roeping tot het priesterschap. Deze roeping begon zich te 

ontwikkelen tijdens mijn studietijd aan de Universiteit Leiden. In 

deze periode heb ik vooral met de vraag hoe God van mensen kan 

houden erg geworsteld. Met name omdat deze vraag verband 

houdt met de vraag: hoe kan God van mij houden? 

Zo start het roepingverhaal van Erik Rozeman, priesterstu-

dent aan het Ariënsinstituut, priesteropleiding van het 

Aartsbisdom Utrecht. Bent u benieuwd hoe het verder 

gaat? Het hele verhaal kunt u vinden op www.heiligegeestparo-

chie/geestig

Hemelvaart 5 mei 2016 Dauwtrappersviering te Hertme
Zoals ieder jaar wordt ook dit jaar op Hemelvaartsdag, 5 mei, ‘s 

morgens om half zeven in het openluchttheater van Hertme de 

traditionele Dauwtrappersmis gevierd.

De drie geloofsgemeenschappen van Borne, Hertme en Zenderen 

dragen zorg voor de organisatie hiervan en bij toerbeurt verlenen 

die hun medewerking aan deze sfeervolle eucharistieviering op 

dat vroege tijdstip. Dit jaar wordt dat gedaan door de geloofsge-

meenschap St. Stephanus te Hertme. Het parochiekoor van Hert-

me verzorgt eveneens de zang en ondersteunt de samenzang.

Na aloop is er in de kantine bij het openluchttheater gelegenheid 

om onder het genot van een kop kofie of thee nog even na of bij 

te praten. Iedereen is van harte welkom.

De bezoekers wordt aangeraden om een kussentje mee te nemen, 

omdat de zitplaatsen in het theater op dit vroege tijdstip nogal 

koud optrekken. 

Werkgroep Dauwtrappersviering Hertme

Kleuterkerk in Goor gaat stoppen
De laatste viering op 12 juni is tevens de laatste viering voor Kleu-

terkerk Goor. Doordat er steeds minder kinderen komen, is het niet 

meer rendabel om daar een viering voor te organiseren. Denk 

daarbij aan het voorbereiden van de vieringen, samenstellen van 

het werkboek, verwarming van de kerkzaal, kofie en thee zetten, 

inrichten van de Kleuterkerk. En niet onbelangrijk, het vinden van 

voldoende vrijwilligers. Met spijt in ons hart zien we ons genood-

zaakt om de Kleuterkerk na 8 jaar op te heffen. Zeker omdat we 

van degene die wel kwamen vaak ijne en mooie reacties kregen.

Van deze laatste viering op 12 juni, maken we iets bijzonders. We 

hopen dan ook op een mooie opkomst. Iedereen van harte welkom!

Met vriendelijke groet, José Britsia

welke mooie resultaten er weer bereikt 

zijn. Wat betreft de huidige bezigheden van 

het maliproject: Casper (www.coolcamp-

mali.com) is met inschakeling van de 

plaatselijke bevolking bezig de drinkwa-

terpompen te vervangen/te vernieuwen in 

de regio van het maliproject. Werkzaam-

heden verlopen soms moeizaam; her en 

der blijkt dat volledige vervanging van de 

pomp de beste optie is (kosten € 270,- per 

pomp, zie ook onze vorige nieuwsbrief, no-

vember 2015). We hebben zeer regelmatig 

kontakt met Casper en eens te meer zijn 

we er ons van bewust, dat dit alles niet 

mogelijk zou zijn als Casper niet op onze 

Mali-weg was gekomen! Graag gaan we 

dus, samen met Casper, op deze Mali-weg 

verder, maar daarbij zijn we afhankelijk 

van steun van U allen. Heel hartelijk dank 

voor Uw giften tot nu toe.

Cees van der Sluijs en Addie 

van der Sluijs-Goud (www.ma-

liproject.nl), bankrekening-

nummer Diaconie Hofkerk 

Goor, met vermelding van MALIPROJECT  

NL66 SNSB 0908 7637 43

Beste vrienden en sponsoren 

van het Maliproject, 

in de nieuwsbrief op de site kunt u lezen 

Maliproject, 
nieuwsbrief maart 2016
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Kop-uit-het-zand avond 
Aanslagen, angst en hoop.
Dinsdag 24 mei a.s. vanaf 20.00 uur in het Parochie-

huis in Delden

Het afgelopen half jaar worden we telkens opge-

schrikt door aanslagen die plaatsvinden Soms veraf 

in Indonesië, het Midden Oosten, Istanboel, Ankara 

en soms ook veel dichterbij zoals Parijs en recente-

lijk nog Brussel. 

• Hoe kijkt u aan tegen deze aanslagen? 

•  Vraagt u zich misschien ook af wanneer is ons land 

aan de beurt? 

•  Vindt u IS een bedreiging of juist een kans?

•  We krijgen te maken met vluchtelingen en terroris-

ten, vrienden of vijanden?

•  Wat kan Delden hiermee?

Graag nodigen wij u uit voor een ‘Kop-uit-het-zand 

avond’ Stilstaan bij actuele thema's die leven in onze 

maatschappij, maar waar we soms geen oog voor 

hebben of niet concreet handen en voeten aan kun-

nen geven. Misschien soms ook niet kunnen of willen 

zien. Met de kop-uit-het-zand bijeenkomsten blikken 

we omhoog, om ons heen en gaan met elkaar in ge-

sprek over relevante thema's en het uitwisselen wat 

en hoe we deze mogelijk concreet een plek kunnen 

geven in onze eigen leefwereld.

Meer informatie en aanmelden: 

innovatiefpastoraat@heiligegeestparochie.nl

Onder het motto “bedanken, inspireren 

en thuiskomen” waren we op zaterdag 

2 april met het complete pastorale 

team en 75 vrijwilligers van de Heilige 

Geest parochie, de Goede Herderparo-

chie en de H.H. Jacobus en Johanne-

sparochie bij elkaar gekomen voor een 

retraitedag rond het thema “Eindelijk 

thuis” in het klooster van de zusters 

franciscanessen in Denekamp. 

We startten met 

een inleiding ver-

zorgd door ver-

schillende leden 

van het pastorale 

team aan de 

hand van het 

schilderij “de te-

rugkeer van de verloren zoon” van 

Rembrandt. Het boek van Henri Nou-

wen “Eindelijk thuis” was de inspira-

tiebron van deze dag. We hebben ons 

in navolging van Henri Nouwen ver-

diept in de parabel van de verloren 

zoon uit het evangelie van Lucas. Door 

het schilderij en de verdieping kwa-

men de personen uit het verhaal tot 

leven. We zijn bij ons zelf te rade ge-

gaan in wie van de personen wij ons 

het meeste herkenden. In hoeverre 

lijken we op de jongste zoon, die van 

huis is weg gegaan en al het geld van 

de erfenis verbraste? In hoeverre lij-

ken we op de oudste zoon, die zich 

verongelijkt voelt, omdat hij nooit een 

geitenbokje heeft ontvangen terwijl hij 

al zoveel jaren trouw bij zijn vader in 

dienst is? Of lijken wij op de vader, die 

vol liefde en barmhartigheid is naar 

allebei zijn zonen? Of zijn we als de 

toeschouwers, die in de donkerte van 

het schilderij staan en toezien wat er 

gebeurt? Wat vertellen deze personen 

over ons zelf en over onze weg naar de 

liefde van de Va-

der? Wandelend 

buiten, genie-

tend van de len-

te en de zon 

hebben we in 

stilte de inlei-

ding van de dag 

laten bezinken. 

Na de lunch hebben we in groepen 

onze ervaringen uitgewisseld. We slo-

ten de dag af met een vesperviering 

en een borrel. Vrijwilligers waren po-

sitief en enthousiast over deze retrai-

tedag: Nog nooit heb ik me zo verbon-

den en geïnspireerd gevoeld met zo 

veel vrijwilligers uit verschillende ge-

loofsgemeenschappen en het pasto-

rale team door ons samen te verdie-

pen in ons geloof en de verbinding 

daarvan met ons leven. Het was bij-

zonder, inspirerend en gezellig om 

elkaar op deze manier te ontmoeten. 

Hélène van den Bemt, 

pastoraal werker

Retraitedag “Eindelijk thuis”

13.30 uur Mariakapel de  

Maria Clouse te Noord-Deur-

ningen aan de Johanninks-

weg. No: 9 Pastoor Jacobs 

zal hier een overweging hou-

den en Het Themakoor en  

St. Jozefkoor zorgen voor de 

Muzikale begeleiding. Na af-

loop is er kofie. 

Om 14.45 uur Maria Grot No: 27 

te Rossum, op het kerkplein te-

genover de St. Plechelmus-kerk. 

Dhr. Booink zal hier een lezing 

houden over de geschiedenis van 

de Mariakapellen van Noordoost 

Twente. Het koor van Rossum 

zorgt voor de muzikale omlijsting

Eindviering om 18.00 uur in de 

Maria Kapel van Tilligte. We gaan 

te voet vanaf de St. Judas kerk in 

Tilligte naar de Mariakapel aan De 

Westenveldweg. Pastoor Kerkhof 

Jonkman zal hierin voorgaan en 

het Dames en Herenkoor zorgen 

voor de muzikale omlijsting. Na de 

viering is er kofie.

No:109 Maria Kapel aan de 

Kipboomweg in Agelo. Om 

16.30 uur. Met medewerking 

van de Pinksterbruidjes uit 

Agelo en met medewerking 

Van het Gelegenheidskoor. 

Mariakapellendag 29 mei 2016

Het nieuwe Maria kapellen boek is deze Dag te koop bij alle 4 kapellen!!
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H. Blasius
Beckum

O.L. Vrouw van Altijddurende 
Bijstand, Bentelo

Zaterdag 30 april 

Zondag 1 mei

4 en 5 mei

Hemelvaartsdag

Zaterdag 7 mei 

Zondag 8 mei

Zaterdag 14 mei

Zondag 15 mei

Eerste Pinksterdag

Maandag 16 mei

Tweede Pinksterdag

Vieringen
mei en juni
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 21 mei

Zondag 22 mei

Heilige Drie-Eenheid

Zaterdag 28 mei

Zondag 29 mei

Sacramentsdag

Zaterdag 4 juni

Zondag 5 juni

Zaterdag 11 juni

Zondag 12 juni

Zaterdag 18 juni

Zondag 19 juni

Zaterdag 25 juni

Zondag 26 juni

Zat. 18.30 u. Eucharistieviering 
mmv. Dames- en Herenkoor
Pastor Th. Escher

Woe 18.30 u. Eucharistieviering
Vigili van Hemelvaart 
mmv. Dames- en Herenkoor
Pater P. Hoogland

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

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

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

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

Zat. 18.30 u. Eucharistieviering
mmv. Dames- en Herenkoor 
Pastoor M. Oortman

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

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

Zon. 9.30 u. Eucharistieviering 
mmv. Dames- en Herenkoor 
Pastor C. Van Breemen

Zat. 18.30 u. WoCo-viering 
mmv. Believe
Werkgroep

Zon. 9.30 u. WoCo-Gezinsviering 
mmv. Kinderkoor
Pastor H. van de Bemt

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



21

H. Blasius
Delden

ende H.H. Petrus en Paulus
Goor

H.H. Petrus en Paulus
Hengevelde

H. Isidorus
St. Isidorushoeve

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

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

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

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

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

Do: 9.30 u. Eucharistieviering
Samenzang
Pater P. Hoogland

Do 9.00 u. WoCo-Openlucht-
viering 
mmv. Herenkoor
Pastor C. Timmerman
In de tent

Do 9.30 u. WoCo-viering 
mmv. Jeugdkoor en Spirit
Pastor H. Ogink

Zat. 18.30 u. Gebedsviering 
Mariaviering
mmv. Dameskoor
Werkgroep
Zon. 9.30 u. Eucharistieviering
mmv. Herenkoor
Pater P. Hoogland

Zat. 18.30 u. Eucharistieviering 
mmv. Jongerenkoor
Pastor Z. Nowara
Zon. 9.15 u. Kleuterkerk

Zat. 18.30 u. Eucharistieviering 
mmv. Dames- en Herenkoor 
Pastor Th. Escher

Zat. 18.30 u. Eucharistieviering
mmv. Dames- en Herenkoor 
Pater P. Hoogland 

Zon. 9.00 u. Kleuterkerk
Zon. 9.30 u. Parochieviering  
Heilige Geest
mmv. Dames- en Herenkoor 
Bentelo, Pastoraal team

Ma. 9.30 u. Eucharistieviering
Samenzang
Pastor Z. Nowara
Ma. 10.00 u. Oec. viering
mmv. Dames- en Herenkoor K.K.
Ds. R. de Vries en pastor H. van 
de Bemt, tuin van de herv. kerk

Zon. 9.00 u. Eerste Heilige Com-
munieviering
mmv. Kinderkoor
Pastoor M. Oortman 

Zon. 9.00 u. Eerste Heilige 
Communieviering
mmv. Kinderkoor
Pastor Z. Nowara en 
pastor C. Saris 

Zat. 18.30 u. Eucharistieviering
mmv. Dames- en Herenkoor 
Pastoor M. Oortman
Zon. 18.30 u. Marialof
Pastoor M. Oortman

Zat. 18.30 Eucharistieviering
mmv. Dames- en Herenkoor 
Pastor Z. Nowara

Zat. 18.30 u. Afscheidsviering 
Pastor Saris
mmv. Dames- en Herenkoor
Pastoraal team
Zon. 9.30 u. Eucharistieviering 
mmv. Cantu
Pastor G. Geurts

Zat.18.30 u. Eucharistieviering
mmv. Gemengdkoor
Pastor G. Geurts  

Zon. 9.30 u. Eucharistieviering 
mmv. Herenkoor
Pater P. Hoogland

Zon. 9.30 u. WoCo-viering 
mmv. Dames- en Herenkoor 
Pastor H. Ogink

Zat. 18.30 u. Catechetische 
kinderviering
mmv. Kinderkoor
Pastor C. Roetgerink
Zon. 9.30 u. Eucharistieviering
mmv. Dames- en Herenkoor
Pastoor M. Oortman
Kinderwoorddienst

Zat. 18.30 u. Eucharistieviering 
mmv. Schola Cantorum
Pastor Th. Escher

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

Zat. 18.30 u. WoCo-viering 
mmv. Spirit
Werkgroep

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

Zat. 18.30 u. Eucharistieviering 
mmv. Herenkoor
Pater P. Hoogland
Zon. 9.15 u Kleuterkerk

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

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

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

Zat.18.30 u. Eucharistieviering
Samenzang
Pastor G. Geurts 

Zat. 18.30 u. WoCo-viering 
mmv. Spirit
Werkgroep

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
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Respect... het begin van  
de hemel op aarde!

Door: Nathalie Mensink

Wat is nou respect….je hoort er zoveel over
Als eerste is het heel belangrijk om te ac-

cepteren dat niemand hetzelfde is. Jij vindt 

waarschijnlijk andere dingen leuk dan je 

broer, zus of je vrienden, maar daarom is 

het niet goed of fout. Je hebt een andere 

mening en dat is goed, en als je jouw me-

ning maar niet aan iemand opdringt dan 

ben je respectvol bezig. 

Van kleins af aan leer je van je ouders,  

familie, kerk en school wat wel en niet 

mag, dat zijn je normen en waarden. En 

respect is daarbij een heel groot iets. Soms 

gebeuren er dingen die ervoor zorgen dat je 

geen respect meer hebt voor iemand. Het 

kan zijn dat iemand je pijn doet of je pest. 

Degene die pest (pestkop) weet dat het niet 

mag maar doet het toch om stoer te zijn…

maar is het wel stoer? 

Anderen doen mee omdat ze bang zijn voor 

de pestkop. Als zij nou met z’n allen tegen 

de pestkop zeggen; “Stop, hou op! Je bent 

niet stoer en als je doorgaat wil ik je vriend 

niet meer zijn.” Dan ben je goed bezig. Dat 

is natuurlijk wel moeilijk, maar je gaat je 

wel beter voelen als je het opneemt voor de 

gepeste. Je toont respect. Door zelf te we-

ten wat respect is, en het te tonen, zien an-

deren dat en gaan ze nadenken.

Respect toon je voor:
•  God (luister naar de verhalen, bidden, 

kerk)

•  Anderen (iedereen is anders en dat is 

goed)

•  De natuur (maak geen bloemen, 

planten en bomen kapot, wees lief 

tegen dieren)

•  Jezelf (wees trots op wie je bent)

•  Spullen van anderen (wees er zuinig op)

•  enz.

Goede manieren horen ook bij respect:
-  Pas gaan eten als iedereen zit en/of na het bidden.

-  Dank je wel zeggen, iemand groeten op straat.

-  Antwoord geven als iemand je iets vraagt.

- Vriendelijk zijn.

-  Let ook op je woorden als je wat zegt in whatsapp, twitter of facebook, blijf netjes.

-  Rommel niet op straat gooien, maar in de prullenbak.

-  Maak geen vervelende grapjes over andere mensen, scheld niemand uit, roddel niet.

- Niet anderen buitensluiten of pesten.

Ik weet zeker dat je alles wat 

hierboven staat wel weet, maar doe 

je het ook altijd zo?

Als we allemaal proberen om iets 

aardiger en respectvoller met 

elkaar om te gaan, dan komt 

de hemel op aarde een stukje 

dichterbij!
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Palmpasenviering in Hengevelde
Zaterdagavond 19 maart om 18.30 uur was de palmpasenviering 
in Hengevelde. Ondanks de onduidelijkheid over de datum in een 
aantal media, waren er gelukkig veel mensen en vooral ook kin-
deren in de kerk! Het was een erg leuke viering, waarbij groep 5 
van de Petrusschool centraal stond en samen met meneer Hen-
nie Leliefeld ook erg goed gezongen heeft! Aan het einde van de 
viering kwamen de paaskip en paashaas samen met enkele leden 
van Amuzant de kerk binnen en daarna hebben we samen met 
hen de grote versierde Palmpasen stok, die tijdens de viering in 
de kerk stond, in optocht naar de bewoners van de Pellehof ge-
bracht. De bewoners waren er erg blij mee. Tevens werd er bij de 
Pellehof chocolademelk en kofie uitgedeeld aan iedereen en de 
paaskip en paashaas deelden lekkere krentenbollen uit. Kortom, 
het was een geslaagde paasviering en optocht!
Werkgroep Gezinsviering

Geloof in beeld

Paaswake Delden 26 maart

Vrijwilligersdag 
Denekamp 
2 april 2016
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Door: Jan Horck

Belinda Carlisle 
Heaven Is A Place On Earth

Ooh baby, do you know what that's worth? 

Ooh heaven is a place on earth 

They say in heaven love comes irst 

We'll make heaven a place on earth 

Ooh, heaven is a place on earth...  

When the night falls down 

I wait for you 

And you come around 

And the world's alive 

With the sound of kids 

On the street outside  

When you walk into the room 

You pull me close and we start to move 

And we're spinning with the stars above 

And you lift me up in a wave of love...  

Ooh baby, do you know what that's worth? 

Ooh heaven is a place on earth 

They say in heaven love comes irst 

We'll make heaven a place on earth 

Ooh, heaven is a place on earth  

When I feel alone 

I reach for you 

And you bring me home 

When I'm lost at sea 

I hear your voice 

And it carries me  

In this world we're just beginning 

To understand the miracle of living 

Baby I was afraid before 

But I'm not afraid anymore  

Ooh baby, do you know what that's worth? 

Ooh heaven is a place on earth 

They say in heaven love comes irst 

We'll make heaven a place on earth 

Ooh, heaven is a place on earth...

Met je hoofd in de wolken
Met je hoofd in de wolken 

en je voeten op de grond. 

Een mens situeert zich 

tussen hemel en aarde, 

in de ruimte. 

Laten we de kosmos of het heelal 

meteen buiten beschouwing laten. 

We willen het vooral hebben over 

de letterlijke en iguurlijke ruimte 

die we ervaren, rond en in ons.

 

Door onze omvang nemen we zelf plaats in 

en we situeren ons fysiek 

in de ruimte rondom ons, 

in gebouwen, kamers, zalen, vertrekken, 

pleinen, lanen, 

in de zee en de lucht. 

Ruimte kan begrensd of onbegrensd zijn, 

open of gesloten, openbaar of privé, 

We ervaren ze als prettig en weids 

of beperkt en beklemmend. 

Mensen hebben bewegingsruimte nodig. 

Maar ook iguurlijk hebben we ruimte nodig. 

Vrije ruimte om te denken, 

te voelen 

en ongehinderd te spreken. 

Ruimte om een ander te 

ontmoeten 

in zijn uniciteit. 

Gewijde ruimte om rustig 

te worden, 

stil te vallen en God 

te ontmoeten. 

Ruimte diep in ons hart 

om bij de bron te komen van ons 

bestaan. 

Ruimte kan je geven, aanbieden, 

nemen en maken. 

Tijdgeest wenst je een ruimdenkende geest 

en een open hart 

en een zee van ruimte!

De paus heeft nu ook zijn eigen 
Instagram-account

Paus Franciscus is sinds 19 maart te 

volgen op Instagram. En hij is direct 

razend populair. Binnen korte tijd 

passeerde de paus al het aantal van 

130.000 volgers.

Het besluit om een account aan te 

maken op Instagram, maakte de 

paus onlangs na een ontmoeting 

met Instagram-oprichter en -top-

man Kevin Systrom. Daarbij spraken 

ze over de kracht van beelden en 

hoe ze mensen kunnen verenigen.

bron: ANP

Het christendom is  

niet van elastiek. 

Er zijn begrenzingen. 

Bisschop Gerard de Korte


