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Paus Franciscus heeft in dit Jaar van de 

Barmhartigheid het weekend van 3 en 4 

september bestemd ter ere van de ‘Doe-

ners van Barmhartigheid’. Op die zondag 

zal in Rome ook Moeder Teresa, wereld-

wijd icoon van barmhartigheid en naasten-

liefde, heilig worden verklaard.

We zijn zo druk met wat er in de kerk-

gebouwen gebeurt: vieringen, roosters, 

sacramenten, regels, voorschriften, enzo-

voort. De media staan vol over de leegloop 

van kerken en de dreigende sluiting van 

het merendeel van onze kerkgebouwen. 

‘Hoe behouden we kerkgebouwen als  

monumenten voor landschap en dorps-

aangezichten?’ is dan de vraag. Het kan 

mensen dermate pessimistisch maken, 

dat het nog waar dreigt te worden ook.

Maar het werkelijk kapitaal van onze kerk 

is ‘het hoofdgebod van ons geloof: ‘Heb de 

Heer uw God lief en uw naaste als uzelf!’ 

Jezus zelf is hiervan het ‘vlees geworden 

woord’ en vraagt ook ons en onze geloofs-

gemeenschappen om dit in woord en daad 

tot waarheid te maken.

Kerkgebouwen zijn niet slechts bakens in 

het landschap, maar bovenal ook tekens 

van saamhorigheid, verbondenheid, on-

derlinge zorg. Tekens van Barmhartigheid 

tussen ons mensen. Terecht de waarde-

ring voor alle doeners van barmhartigheid 

in ons midden: Individueel en in diaconale 

werkgroepen. MOV’s, Caritas, bezoekgroe-

pen, de zorg voor overledenen en nabe-

staanden, aandacht voor vluchtelingen en 

mensen aan de kant. Vanaf Jezus zelf, 

maar door de hele geschiedenis heen vor-

men zij de aantrekkingskracht van ons 

geloof en onze kerk in een wereld, die zo 

vaak zo heel anders is.

Ik durf te zeggen, dat juist dit doen van 

barmhartigheid eerste voorwaarde is voor 

het voortbestaan van en de waardering 

voor onze kerk en geloofsgemeenschap-

pen. Aan ons om het waar te maken.

Pastoraal werker Henk Ogink

Doeners van Barmhartigheid

Kermis is een feest, een eeuwenoude tra-

ditie. Het is overal, in heel de wereld, in 

iedere plaats en voor jong en oud. Als 

meisje vond ik het heerlijk om ieder jaar in 

september in het geboortedorp van mijn 

ouders naar de kermis te gaan. Ik keek er 

naar uit en leefde er naar toe. Met de wind 

door mijn haren in de rups, vol spanning in 

de botsauto’s of heerlijk genieten van een 

suikerspin of kaneelstok. Probleempjes of 

dingen waar ik tegen op zag waren even 

niet zo belangrijk en werden zo overwon-

nen. De kermis had en heeft net als an-

dere feesten een helende werking. Ik sla 

dan ook niet gauw onze eigen verjaarda-

Zwieren, zwaaien, meemaken 
en daarbij zijn…

gen of die van de kinderen over. Verjaarda-

gen of jubilea vieren hoort voor mij bij het 

leven, net als de (kerkelijke) feesten door 

het jaar heen. Onze ziel heeft feesten no-

dig. Daarom hebben we gemeend om dit 

nummer van Geestig als thema ‘Samen 

vieren en feesten’ mee te geven. Deze uit-

gave staat vol met verhalen hierover. Van 

het vieren van het leven, het vieren van 

naamdagen tot het samen vieren in de 

kerk en nog veel meer. We wensen u weer 

veel leesplezier toe. Het maken van dit 

nummer was voor ons al een feestje!

José Cornel
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Het leven            
 vieren

Te midden van zijn vrienden hief hij het glas en verwelkomde hen 

met de toast: “Op het leven”. Hij had hen uitgenodigd op vrijdag-

avond in een tweesterren restaurant.

Aan tafel vertelt hij dat er een spannende en gespannen tijd ach-

ter hem ligt. Zijn levensbedreigende ziekte was met een riskan-

te operatie bedwongen. En dat was hem heel wat waard. Daar 

wilde hij deze avond bij stil staan. Om nu stilzwijgend weer over 

te gaan tot de orde van de dag, alsof er niets gebeurd is, dat kon 

en wilde hij niet. Hij had teveel doorgemaakt en meegemaakt. 

“Ik ben langs afgronden en ravijnen gegaan. Niet verwacht maar 

wel steeds gehoopt dat de weg voor mij weer begaanbaar zou 

worden. Dit moment van mijn leven wil ik met jullie markeren; 

vieren dat het leven broos maar tegelijk ook kostbaar is. Ik wil 

de achterliggende periode van mijn leven met jullie feestelijk 

afsluiten, maar meer nog wil ik met jullie vieren dat mij opnieuw 

weer toekomst is gegeven.“ 

Met elkaar genoten zij die avond van het leven, omdat zij er bij 

stil stonden. In sprekende stiltes, genietend van elkaar, van het 

eten en de drankjes, hoorde ieder ook zijn eigen leven fluisterend 

voorbijtrekken.

Y
"Vieren dat het leven  

broos maar tegelijk  
ook kostbaar is"



 Gerard Geurts

5
Geestig, 06  |  september/oktober 2016

Een terugkerende gedachte.
Het leven vieren. Hij had het royaal en met ingehouden uitbun-

digheid in dat tweesterren restaurant gedaan. Op weg naar huis 

dacht hij aan die zondagmiddag bij één van zijn vriendinnen. Hij 

was onaangekondigd zo maar even bij haar binnen gelopen. “Jij 

komt op een voor mij heilig moment van de week.” Met deze 

plechtige woorden bood zij hem een stoel aan. “Ja, elke zondag-

middag neem ik even de tijd om stil te staan bij het wonder van 

het leven. Van maandag tot vrijdag is het voor mij een gaan van 

afspraak naar afspraak, van een vergadering naar een verplich-

te receptie, van auto in auto uit, altijd een race tegen de klok, en 

zo nu en dan ook nog een werkbespreking onder de lunch of 

omgekeerd. Zondagmiddag probeer ik dat allemaal los te laten, 

sta ik even stil bij mezelf, bij wie mij liefheeft, wie van mij houdt. 

Dan voel ik het leven door mij heen stromen. Op dat moment 

besef ik hoe betrekkelijk mijn jachten en jagen is. Of het bidden 

is, weet ik niet, maar dankbaar sla ik dan mijn ogen op naar de 

hemel.” Op niet te voorspellen uren en dagen zoals nu op weg 

naar huis moest hij denken aan die zondagmiddag bij haar.

Aan het denken gezet
Het leven van alledag vulde langzaam weer zijn uren en avonden. 

Hij voelde zich goed. Iedereen deed weer een beroep op hem. 

Zijn agenda liep ongewild vol. Neen zeggen vond hij moeilijk. 

Tussen de bedrijven door mijmerde hij wel eens over wat hij op 

het nieuws had gehoord, of wat hij in de krant had gelezen. Hij 

kon er niet lang bij stil blijven staan. Druk, druk, druk.

Net toen hij ’s avonds laat zijn laptop en enkele mappen in zijn 

tas had gedaan voor morgenvroeg, ging de bel. Zijn vriendin van 

dat “heilige-moment-van-de-week” stond voor de deur. Zij hoef-

de niets te zeggen. Haar komen op dit late uur was voor hem 

alsof hij in een spiegel keek. Hij zag en voelde zijn jachtige en 

rusteloze bestaan, zijn leven. Bij alle drukte had hij geen tijd ge-

nomen om bij zijn manier van leven stil te staan. De rijkdom en 

de weldaad van zijn leven, zijn energie, zijn verleden en toe-

komst, zijn geluk, hij had er zich geen moment over verheugd, 

laat staan ervan genoten. Hij had niet zoals zij “een-heilig-mo-

ment-in-de-week”, een rustpunt, een halteplaats om zijn zege-

ningen te tellen.

De daad bij het woord
Hij sliep die nacht erg onrustig en op zijn werk kon hij zijn ge-

dachten er moeilijk bijhouden. Thuis gekomen hakt hij de knoop 

door en belt hij zijn vriendin van dat “heilige-moment-in-de-

week”. Hij vertelt wat haar late bezoek van de vorige dag hem 

gedaan heeft. Nu had hij een voorstel: “zullen we één keer in de 

maand samen gaan eten? Met jou kan ik dan de tijd nemen om 

even de rem op het werk te zetten. Beter nog om even stil te 

staan opdat het leven niet in het lawaai van elke dag aan mij 

voorbijgaat. Bij jou en met jou zal ik dan een rustpunt hebben. Op 

mijn eentje stil staan bij mijn leven, het leven vieren, lukt me 

niet, nog niet. Ik zou niet weten waar en met wie ik het ergens 

anders moet doen. In de kerk vind ik het niet meer en zondags 

verslaap ik mijn tijd.”

Zij kwam de volgende dag langs om een afspraak te maken. Ze 

namen elk een glas en toasten: “Op het leven”.
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Vanuit het pastoraal team

Aanstelling nieuwe pastor Ria  

Doornbusch per 1 oktober 2016

Vanaf 1 oktober 2016 zal ons team ver-

sterkt worden door de komst van een full-

time pastoraal werker Ria Doornbusch. Zij 

is op dit moment werkzaam in de samen-

werkende parochies H.H. Vier Evangelis-

ten te Duiven en omstreken en St. Willi-

brordus te Zevenaar en omstreken.

Pastor Ria Doornbusch is een goede aan-

vulling op ons team. Haar hart gaat uit 

naar de diaconie. Op haar vorige werkplek 

heeft zij een inloophuis in Westervoort op-

gezet. Zij zoekt naar mogelijkheden hoe de 

kerk van betekenis kan zijn in onze sa-

menleving en haar steentje bij kan dragen 

aan de steun voor mensen, die in armoede 

leven. 

Als pastoraal team hebben we dan ook 

alle vertrouwen in een vruchtbare samen-

werking. Dat er zegen mag rusten op haar 

en ons samenwerken.

Stagejaar priesterstudent Mauricio 
Meneses Santiago per 1 september 
2016
Per 1 september komt pastor Mauricio 

een jaar stage lopen in onze parochies. 

Pastor Mauricio volgt de priesteropleiding 

van bisdom Utrecht aan het Ariënsinsti-

tuut. Hij is geboren in Colombia. Hij heeft 

al stage-ervaring opgedaan met het pas-

toraat in de Nederlandse parochie. Hij 

woont tijdens deze stage in de pastorie in 

Delden. Wij zijn blij dat hij ons team komt 

versterken en wensen hem een heel goede 

en leerzame tijd toe in onze parochies. 

Pastor Henk Ogink gaat 1 dag per 
week minder werken
Na zijn gezondheidsproblemen in het af-

gelopen jaar heeft pastor Henk Ogink er 

voor gekozen om per 1 september 1 dag 

per week minder te werken. Zijn fulltime 

aanstelling wisselt hij in voor een aanstel-

ling van 80 procent. 

Als team dragen we er zorg voor dat we 

met energie en inspiratie mensen kunnen 

bezielen. Daarbij is het belangrijk dat er 

een goede balans is tussen de inzet voor 

ons pastoraat enerzijds en tijd en ruimte 

om je op te laden anderzijds. We hopen dat 

zo ook pastor Henk Ogink in goede  

gezondheid in ons midden werkzaam  

kan blijven. 

Nadat Johan in 1066 de Eerste Hei-

lige Communie had ontvangen is hij 

misdienaar geworden. Dit was in die 

tijd heel gewoon, want de pastoor 

kwam dan naar de school en “ron-

selde” een nieuwe lichting misdie-

naars. Na enkele jaren houden de 

meesten er wel weer mee op, maar 

Johan niet, hij is van misdienaar aco-

liet geworden en vervult die functie 

nog steeds in de kerk van de Heilige 

Isidorus. In al die jaren heeft Johan 

gediend in veel Eucharistievieringen. 

Ook heeft hij in al die jaren in veel 

huwelijksvieringen en begrafenissen 

gediend. Op zondag 12 juni is Johan 

door de voorzitter van de locatieraad 

in het zonnetje gezet en werd Johan 

gevraagd om nog niet te stoppen, 

maar om nog een aantal jaren als 

acoliet door te gaan. 

Henny Evers

Johan Geerdink 50 jaar 

misdienaar en acoliet

Foto's: Henny Evers
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Op 5 augustus verhuisde priesterstudent 

Mauricio Meneses Santiago, naar de pas-

torie in Delden. Eind augustus begint hij 

met zijn stage in de drie parochies van ons 

parochieverband en op 27 augustus gaat 

hij mee met de parochianen naar Kevelaer. 

Wie is deze Mauricio Meneses Santiago? 

Wij gingen met hem in gesprek.

 

Verlangen om priester te worden
Mauricio komt uit Colombia, is 32 jaar en is 

geboren in een dorpje in het noorden van 

Colombia. Hij heeft twee broers en drie 

zussen. Zijn vader is 18 jaar geleden over-

leden en zijn moeder woont nog in zijn ge-

boortedorp. Op 17-jarige leeftijd begon hij 

met zijn opleiding in de hoofdstad Bogota, 

een grote verandering voor een dorpeling. 

“In mijn hart wilde ik altijd priester worden, 

maar tegen mijn vader zei ik dat ik dokter 

wilde worden. Toch is dit verlangen geble-

ven. In de moeilijke tijd na het over-

lijden van mijn vader besloot ik naar 

het seminarie te gaan als religieus, 

als lid van de congregatie ‘Missio-

narissen van Christus leraar’. Voor 

mijn moeder was dit een grote 

vreugde.”

Aan de studie
Na twee jaar van noviciaat studeer-

de hij filosofie en theologie. In zijn 

studie deed hij twee bachelors in 

theologie: religiewetenschappen bij 

de universiteit van de Jezuïeten en 

een bachelor theologie bij de fran-

ciscanen. Zijn specialisatie heden-

daagse filosofie deed hij bij de fran-

ciscanen. Twee jaar geleden kreeg 

hij een brief van zijn congregatie om naar 

Nederland te komen om hier een commu-

niteit te stichten, achter de Maliebaan in 

Utrecht. Mauricio: “Dit is ons helaas niet 

gelukt door de taal, de context en door de 

situatie die voor ons heel moeilijk was. Mijn 

medebroeders zijn teruggegaan, ik ben hier 

gebleven.”

Nederlands praten
Toen hij naar Nederland kwam vertelde een 

medebroeder dat de Nederlandse taal 

moeilijk is, maar wel te leren. Door een in-

tensieve taalcursus in zijn eerste jaar 

spreekt Mauricio inmiddels heel goed Ne-

derlands. Ook volgde hij een masteroplei-

ding aan de Fontys Hogeschool om het pas-

toraat te begrijpen. “Nu mijn medebroeders 

zijn teruggegaan - en in overleg met mon-

sieur Eijk en de staf van de priesteroplei-

ding - is het voor mij steeds duidelijker 

geworden dat ik priesterstudent wil zijn in 

het aartsbisdom Utrecht”

Nederland missieland
“Ik voel dit als mijn roeping, ik voel me hier 

thuis en het is nodig. Er is in Nederland 

geen armoede, geen moeilijke geweldsitu-

aties, maar wel een geestelijke armoede. 

We moeten hier hard werken voor het ge-

loof en daarom wil ik hier blijven. Boven-

dien heeft Nederland priesters nodig. Voor 

mijn moeder, mijn familie en vrienden is 

het moeilijk dat ik nu in Nederland blijf, 

maar ik kan op vakantie naar Colombia. Het 

is een roeping. 'Niet gij hebt Mij uitgekozen 

maar Ik u...' Die overtuiging heeft mijn hart 

met grote vreugde vervuld en hierdoor kon 

ik deze beslissing nemen." 

Met God opgegroeid
In oktober 2015 is Mauricio naar het 

Ariëns instituut verhuisd. Hij heeft een half 

jaar stage gelopen in de stadsparochie 

Onze Lieve Vrouw van Amersfoort “Ik heb 

daar heel graag gewerkt, veel geleerd en 

voelde mij erg nuttig. Voor mij was God al-

tijd iemand die alles kan, die voor mijn fa-

milie zorgt, voor mijn vader. Zo ben ik opge-

groeid. Het zit verweven in het leven, in 

onze cultuur. Je vraagt je niet af waarom, 

maar je doet het gewoon. Hier ontdek ik dat 

jongeren geen idee hebben wie of wat God 

is en daar graag met mij over spreken. Zij 

willen meer over het geloof weten en ko-

men naar de kerk om naar God te zoeken. 

Dit soort dingen zijn voor mij helemaal 

nieuw.”

Missionair bezig zijn
In de bus of trein komt Mauricio altijd in 

gesprek met mensen. Als ze horen dat hij 

priester wil worden hoort hij vaak dat men-

sen problemen hebben met het instituut 

kerk. Maar ze hebben wel vragen over het 

geloof zelf. Dat vindt hij mooi en zeker nu 

hij beter Nederlands praat gaat hij graag 

met hen in gesprek. 

Wat zijn je plannen
“Ik wil graag werken in het pastoraal veld, 

veel leren en erg mijn best doen. Liturgie en 

diaconie zijn nu mijn speerpunten, maar of 

dit zo blijft in Twente weet ik niet. Ik wil daar 

het liefst het leven van een pastoor en paro-

chie in de gehele breedte leren kennen. Ik 

ben met jullie parochianen naar Lourdes 

geweest. Dat was fantastisch. De mensen 

waren erg aardig dus ik vind het bijzonder 

leuk om daar nu te gaan werken. De bedoe-

ling is dat ik één jaar blijf waarna ik 

diaken wordt gewijd en vervolgens 

priester. Het zal het laatste deel van 

mijn opleiding zijn.” 

Wereld Jongerendagen
Een paar dagen na dit interview  

vertrok Mauricio naar de Wereld 

Jongerendagen. “Bij de voorberei-

dingen voelde ik de vreugde van de 

jongeren. Veel van deze jongeren 

komen niet meer naar de kerk. 

Waarom niet meer? Dat is een mooi 

onderwerp voor mijn masterscriptie. 

Het is niet dat ze niet gelovig zijn, ze 

hebben hun eigen spiritualiteit, 

maar de katholieke kerk is geen op-

tie voor hen. Ik kan geen geloof aan 

de mensen geven. Ik kan alleen zorgen dat 

ik mijn werk goed doe. Geloof is een gena-

de, een geschenk van God. Eens zal Hij de 

harten van de mensen aanraken.”

Wat hoop je mee te maken in Twente?
“Tijdens mijn stage in Twente wil ik in het 

bijzonder aandacht besteden aan de paro-

chiedynamiek, de liturgische vieringen en 

de dynamiek van het samenwerken. Naast 

mijn stage wil ik ook mijn Nederlandse 

taalvaardigheden verbeteren, en waarom 

niet een paar woorden Twents leren? Daar-

om hoop ik veel van u te leren en zal ik het 

beste van mij aan u geven. Ik ben er heel 

enthousiast over en heb er veel zin in, want 

ik weet dat Twentse mensen leuke leu zijn!”

 José Cornel

Hard werken voor het geloof
Interview met Mauricio Meneses Santiago
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50 jaar Raad van Kerken – Delden
Dit jaar vieren we als Raad van Kerken een bijzondere gebeur-

tenis. De Raad van Kerken van Delden bestaat 50 jaar en dat 

is niet niks. Pastoor Bos en dominee Koopmans waren de 

grondleggers van de oecumene binnen Delden. De eerste of-

ficiële vergadering vond plaats op 16 september 1966. Vanuit 

de katholieke en de protestantse Blasiuskerk werden leden 

benaderd om zitting te nemen in de Oecumenische Raad. We 

waren in Delden een van de eersten in dit bisdom. Daar mogen 

we trots op zijn en dat willen we dan ook gedenken. 

Oecumene groeide
Er werd vergaderd en gestreefd naar een goede samenwer-

king met respect voor elkaars richting. Toch werden er van 

liever lede vorderingen gemaakt en gingen protestanten te 

communie in een oecumenische viering en gingen katholie-

ken aan het avondmaal. Toen nog onder twee gedaanten, 

brood en wijn. De oecumene bloeide en groeide. Natuurlijk 

moesten vele mensen wennen aan het samengaan in vierin-

gen, maar in goed overleg groeide Delden in de oecumene 

en was een voorbeeld in het bisdom Utrecht. Na drie jaar 

vergaderen werd besloten een oecumenisch kerkblad uit te 

geven en dat leeft nog steeds. Het Kerkennieuws. 

Alle latere voorgangers gingen in dezelfde trend mee en 

bouwden aan de oecumene. In goed overleg was er heel veel 

mogelijk. Elke maand was er een overleg van het convent van 

pastores. Eerst nog vanuit de drie kerken, want de gerefor-

meerde kerk was toen nog zelfstandig en later vanuit de twee 

kerken. 

Blijven verbinden
Inmiddels zijn er vanuit Rome en Utrecht strengere regels 

gekomen en is het samen te communie gaan niet meer ge-

oorloofd in een oecumenische viering. Toch proberen we een 

goede samenwerking te behouden tussen de beide Blasius-

kerken en zijn we zeer verheugd dat twee jaar geleden ook 

het Apostolisch Genootschap uit Delden in onze raad is ge-

komen. Met elkaar proberen we een weg te vinden om te 

blijven verbinden, onder andere door goede sprekers voor de 

lezingen over vele onderwerpen te vinden, 

de oecumenische vieringen te behou-

den op de zondag en met elkaar in 

gesprek te blijven binnen de re-

gels van de kerk. We blijven 

hoopvol en door de gesprek-

ken met elkaar krijgen we 

meer inzicht in elkaars 

manier van beleven en 

vieren, vinden we de 

weg die ons verbindt.

Vrede en toekomst
Op zondag 18 septem-

ber 2016 willen we in 

de Oecumenische vie-

ring om 11 uur ons vijf-

tigjarig bestaan geden-

ken. Het is tevens de 

viering voor de VREDE. We 

kunnen zeggen: Vrede kost 

tijd om dit te bereiken, maar 

ook de oecumene kost tijd om 

goed te functioneren. Maar samen 

met u willen we de toekomst van de 

Oecumene hoopvol blijven zien. Met negen 

vertegenwoordigers van onze kerken binnen de Oe-

cumenische Raad hebben we weer een mooi programma 

voor dit seizoen samengesteld en hopen we dat u zoveel mo-

gelijk bij de vieringen en bijeenkomsten aanwezig kunt zijn. 

Laten we samen blijven zoeken naar een goede weg binnen 

de Oecumene.

Na de viering op 18 september bent u allen uitgenodigd voor 

een kopje koffie of thee in het parochiehuis tegenover de ka-

tholieke kerk. We hopen u daar te ontmoeten.

Ria Mudde-Jetten, 

voorzitter Raad van Kerken 

Om te vieren
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Feesten in andere religies
Als christenen vieren we een aantal be-

langrijke feesten zoals Kerstmis, Pasen, 

Hemelvaart en Pinksteren. Maar wat vie-

ren gelovigen van andere godsdiensten om 

ons heen? Interessant om te weten in een 

wereld die steeds multicultureler wordt. 

Die feesten zijn anders dan bij ons, maar 

vaak zitten er toch vergelijkbare en her-

kenbare elementen in. Denk daarbij aan 

het  vasten als een vorm van loutering, 

vergeving te krijgen van misstappen. Maar 

ook aspecten als bevrijding, overwinning 

van het goede, boete en opnieuw mogen 

beginnen worden veelvuldig gevierd.

Joods Paasfeest
Een feest van het jodendom dat we wel-

licht het beste kennen is ‘Pesach’, het 

joodse Pasen omdat we er over lezen in 

het Oude Testament. Men viert de uittocht 

van de Israëlieten uit Egypte en daarmee 

het einde van de slavernij van hun volk. 

Pesach duurt zo’n zeven dagen en er zijn 

allerlei regels waaraan men zich moet 

houden. Heel bekend is het gebruik van 

het ongedesemde brood, brood dat de Jo-

den aten en meenamen op hun vlucht. Dit 

brood, de matses komen overigens ook bij 

vele christenen op tafel tijdens het paas-

ontbijt. 

Jom Kippoer
Is bij ons Pasen het belangrijkste feest, in 

het jodendom is dat Jom Kippoer, ook wel 

de Grote Verzoendag genoemd. Op deze 

dag overdenken joden hun daden. In de 

synagoge is een extra lange dienst. Vaak 

gaan de mensen in het wit gekleed, als te-

ken van reinheid en een nieuw begin en er 

wordt een dag gevast. Men bezint zich over 

beloftes (tussen mens en schepper of bij 

zichzelf) waarin men tekortgeschoten is, 

en spreekt de wens uit in een gebed dat dit 

tenietgedaan mag worden. Het besef en 

bekennen van het eigen falen staan tijdens 

Jom Kippoer dan ook centraal. Het feest 

wordt gevierd in september of oktober, af-

hankelijk van de joodse kalender.

Vier dagen na Jom Kippoer begint het 

feest dat ook wel enige bekendheid heeft 

bij niet-joden: het Loofhuttenfeest. Dit is 

een vrolijk familiefeest dat zeven dagen 

duurt, ter gedachtenis aan de tocht door 

de woestijn uit Egypte naar het beloofde 

land.

Vasten en Suikerfeest
Van de vastenperiode hebben wij als ka-

tholieken tegenwoordig grotendeels alleen 

nog het carnaval overgehouden. Bij de is-

lam leeft de vastenperiode momenteel nog 

wel in zeer grote delen van de geloofsge-

meenschap. Het is een periode van inkeer, 

bezinning, verdraagzaamheid, vrijgevig-

heid, liefdadigheid en saamhorigheid. Het 

einde van de vasten (ramadan) wordt dan 

gevierd met het “Id-oel-fitr” (‘het breken 

van de vasten’ of het ‘kleine feest’ in het 

Arabisch). In de Turkse traditie heet dit het 

Suikerfeest vanwege de grote rol van de 

vele zoetigheden. Men gaat feestelijk ge-

kleed en men bezoekt de moskee omdat 

men de vasten heeft volbracht.

Offerfeest
Ongeveer 70 dagen na de ramadan viert 

men in de islam het Offerfeest, in het Ara-

bisch het ‘grote feest’. Het herinnert aan 

Abraham die bereid was voor God zijn zoon 

te offeren, maar de engel Gabriël stuurde 

in zijn plaats een schaap voor de offering. 

Het doel van het offer is om dichter bij God 

te komen. Tijdens het feest gedenkt men 

het leven van Abraham die in opstand 

kwam tegen afgoderij. Het feest duurt vier 

dagen en men slacht een dier, meestal 

een schaap en een deel er van wordt aan 

de armen geschonken. Tegenwoordig 

maakt men als alternatief ook geld over 

aan de armen (de kosten van een schaap).

Holi en divali
Het hindoeïsme kent heel veel feesten, 

maar niet alle feesten worden overal ge-

vierd. De twee belangrijkste feesten zijn 

‘holi’ en ‘divali’. Het holifeest valt samen 

met het begin van de lente en tevens wordt 

het nieuwe jaar verwelkomd. Oud hout van 

bomen en struiken wordt verzameld en 

verbrand op de vooravond van het feest. 

Tijdens het feest zelf bestrooit men elkaar 

met as en daarna gaat men zich wassen 

en reinigen. Tijdens het verdere feest gooit 

men kleur- en reukstoffen naar elkaar en 

worden er liederen gezongen. Het is een 

feest van het goede, hoop en vertrouwen in 

wat nog gaat komen in het nieuwe jaar.

Overwinning van het licht
Divali (letterlijk: een rij lichtjes) valt op de 

vooravond van de nieuwe maan, eind okto-

ber of begin november. Het centrale thema 

is de overwinning van het licht op de duis-

ternis, van het goede op het kwade, van de 

orde op de wanorde. Met dit feest worden 

overal in huis lampjes neergezet. De men-

sen én hun huizen horen rein te zijn tij-

dens divali. Hindoes vasten tijdens de vijf 

dagen van divali; dat wil zeggen dat men 

geen vlees, ei(producten) of ander voedsel 

eet waarvoor dieren lijden, worden ge-

bruikt of voor worden gedood. Divali viert 

men gewoonlijk in huiselijke kring. Men 

wenst elkaar 'gelukkig lichtjesfeest’.

Richard Wermelink
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Column

‘In de naam van de Vader, de Zoon en de 

heilige Geest’. God in drie personen. Wij 

denken dan zo gauw aan drie mensen 

maar bij het gebruik van ‘persoon’ in ver-

band met God gaat het helemaal niet om 

de aanduiding van een mens. 

Window op God
In de late Oudheid en de vroege Middel-

eeuwen, toen in theologie en kerk het La-

tijn volop floreerde, vonden ze ‘persona’ 

een ideaal woord om mee aan te geven 

waar voor mensen heel duidelijk iets van 

het grote mysterie God doorheen klonk. 

Jezus was zo’n persoonlijkheid. Door hem 

kreeg God, bij wijze van spreken, contou-

ren, werd hoorbaar, zichtbaar. De evange-

list Johannes laat Jezus in zijn evangelie 

rustig zeggen: ‘Wie mij ziet, ziet de Vader.’ 

In dat zinnetje staat wat de jonge Kerk van 

Jezus gaat vinden. Hij is een ‘persona’, 

een persoonlijkheid waar doorheen God 

ons, tot op de achterste rijen, bereiken 

kan. Dit was na jaren denken, praten en 

bezinnen zo rond 100 na Christus voor-

goed duidelijk. Daarom kreeg hij al snel de 

eretitel: goddelijke persoon. 

Papa
Eén van de drie goddelijke personen noe-

men we Vader. Jezus gebruikt die naam 

graag. Hij moet in de natuur, het univer-

sum, zijn leefwereld, in de hele kolossale 

werkelijkheid waarin Hij leven mocht, iets 

als een liefdevolle macht, een liefdevolle 

betrokkenheid op mensen hebben voelen 

doorklinken. Heel veel om hem heen 

‘sprak’ van iets wat Jezus, bij het woord 

Vader voelde. Of beter gezegd bij het 

‘koosnaampje’ Abba, papa. Dat vaderlijke 

om hem heen ‘vertelde’ Hem van een 

mysterievol Geheim waarin Hij zich veilig 

en geborgen voelde. Het vertelde van God, 

de Vader.

Waar je warm van wordt
Er is nog een derde goddelijke persoon, 

nog een ‘kant’, ‘aspect’ waarin het godde-

lijke extra doorklinkt. Hiermee wordt on-

der meer de uitstraling bedoeld die som-

mige mensen voor jou hebben en die we 

betitelen als goede geest. Mensen van wie 

je warm wordt. We vermoeden dat ook iets 

dat weliswaar groter is dan zichzelf maar 

door hun toedoen op ons kan toekomen. 

Ze ‘spreken’ van Gods helende, heiligende, 

heilige Geest. Overal waar mensen zich 

inzetten voor het goede, vrede ademen, 

nieuwe wegen banen…. ook daar horen wij 

God in doorklinken. De derde goddelijke 

persoon; de Geest. In de Bijbel is de Geest 

Gods de bewegende en de bewegende 

kracht die op je toekomt door mensen die 

voortdurend creatief zijn in het scheppen 

van nieuwe mogelijkheden voor de kwali-

teit van leven. Je zou kortweg kunnen zeg-

gen: de Geest is God-in-actie. 

Innerlijke zachtheid
Wanneer ik mij ten aanzien 

van mijzelf, jou, de kerk, 

mijn partner, kinde-

ren, kleinkinderen, 

de samenleving in 

een beeld, een visie 

dreig te settelen, 

dan scheurt de 

ontwrichtende 

Geest alle eti-

ketten genade-

loos kapot. 

Gods Geest wil 

niet dat je 

vastplakt aan 

je etiketten 

want dan ga 

je de bewe-

ging uit de 

weg. Voor de 

Geest is de 

wereld altijd 

toch weer gro-

ter, ook de we-

reld van jouw 

ideeën. Zo 

moeten onze 

beelden van God 

er aan geloven. Hij doet 

dit niet om ons dwars te zitten, 

nee hij ontwricht onze denk- en 

leefpatronen waardoor er voor mor-

gen en volgend jaar weer ruimte komt. Zo 

zorgt hij voor toekomst, vliegt hij voor ons 

uit, doet je in jouw rouwproces op de ge-

Voor deze verdieping heb ik gekozen voor een tekst uit het boek van Huub Schumacher 

“God wat ben je veranderd…!“ 
dachte komen dat er toch weer een vérder 

voor je is, dat er na een ervaring van hard-

heid toch weer tederheid groeien kan. Zijn 

troost bestaat in zachtheid, vrede. Zacht-

heid is moeilijk te verwerven. Je kunt 

zachtheid niet willen, er niet voor vechten. 

Ze groeit veeleer door je op sleeptouw te 

laten nemen door Gods Geest die inwerkt, 

verwijdt, geneest. 

Wensen wij elkaar voor het komende 

werkseizoen veel Geestkracht toe.

Pastoraal werker Carin Timmerman
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Voor u gevonden
 Door Richard Wermelink

U doet niets want u bent God
Onlangs is de derde druk verschenen 

van het boek “U doet niets want u 

bent God” van dr. Stephan de Jong. 

Het is een boek met veertig korte 

verhalen, of zoals de ondertitel luidt: 

veertig zeer korte overpeinzingen. De 

titel van het boek raakt meteen ook 

de kern van wat we ons allemaal wel 

eens afvragen: waarom grijpt God 

niet in? Waarom heeft God Auschwitz 

niet gestopt, of de terreuraanslagen? 

De schrijver is in dit boek in staat om dit soort zaken te bespreken 

zonder in moeilijke verhandelingen of theologisch jargon te ver-

zanden. Eigenlijk zijn het teksten die je ook in een persoonlijk 

gebed tot God zou gebruiken. Doordat het verschillende, korte 

verhalen zijn is het een heel mooi en toegankelijk boek dat toch 

veel diepgang heeft en tot denken aanzet. De auteur Stephan de 

Jong is theoloog, predikant, verhalenverteller en beeldend kun-

stenaar. Hij publiceerde diverse theologische boeken en verha-

lenbundels. “U doet niets want u bent god”, ISBN 9789021143590, 

prijs € 12,95

Parelduiken 
Uit onderzoek blijkt dat we steeds minder tijd be-

steden om boeken en tijdschriften te lezen. Daaren-

tegen brengen we juist veel meer tijd door op het 

wereldwijde web. Wellicht is dat jammer, maar er zijn 

ook initiatieven om juist internet in te zetten om ons goe-

de en interessante teksten voor te schotelen. Dat doet bijvoor-

beeld Marga Haas met haar Bijbelse column “Parelduiken in de 

Bijbel” waarop men zich (gratis) kan abonneren zodat de column 

eens per twee weken in de mailbox verschijnt. Een mooie en mak-

kelijke manier om regelmatig korte teksten voorge-

schoteld te krijgen die ook nog ergens over gaan. 

Marga de Haas werkt als geestelijk verzorgster in een 

hospice in Middelburg en daarnaast geeft ze cursussen, 

schrijft ze boeken en is ze redactielid en columnist van het 

oecumenisch maandblad “Open Deur” over vragen van geloven 

en leven. Wilt u zich abonneren om de korte Bijbelse column au-

tomatisch in uw mailbox te krijgen? Dat kan heel makkelijk via 

haar website: www.margahaas.nl

Open Monumentendag
Open Monumentendag wordt dit jaar gehouden in het weekend van 

10 en 11 september 2016 en staat in het teken van iconen en symbo-

len. Daarmee wordt verwezen naar beelden en tekens met een bij-

zondere extra betekenis, die zichzelf overstijgen. In monumenten zie 

je ze in ornamenten, in reliëfs, in schilderingen. De monumenten zelf 

kunnen ook iconische waarde hebben. Die iconische waarde heeft 

de Synagoge in Enschede zeker. Op zondag 11 september doet deze 

synagoge (vaak als mooiste synagoge van West-Europa bestempeld) 

mee aan de open monumentendag. Het gebouw is een prachtig art 

deco-ontwerp van Karel de Bazel uit 1928. In het interieur zijn tal-

loze symbolische versieringen en objecten te vinden, zoals mozaïe-

ken, glas in lood ramen en bronzen objecten. Op Open Monumen-

tendag 11 september is er uitleg in de diverse ruimtes, van 11.00 tot 

17.00 uur. 

Adres: Prin-

sestraat 16, 

Enschede. En 

als u toch in de 

buurt bent: ook 

de neobyzan-

tijnse kerk Sint Jacobus de Meerdere is zeker een bezoek waard 

(Langestraat 51, Enschede).
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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 | 

• 07 juni, Gerard Temmink, 88 jaar

• 29 juni, Marie ten Voorde-Vossebeld, 84 jaar

• 03 juli, Fien Kleinsman-Pot, 80 jaar

• 18 juli, Fons Pot, 59 jaar

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.

Huwelijk | Op 9 september om 13.30 u is de 

huwelijksviering van Marli Nijland en Friso 

Stubbe

Zonnebloemviering | Zondag 11 september 

om 10.00 uur. De zang wordt verzorgd door 

Be-Lieve

Vredesweek | Zaterdag 24 september om 

18.30 u is er een gebedsviering in het teken 

van de vredesweek. Met medewerking van 

het kinderkoor en er is kindernevendienst. 

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 van onze 

geloofsgemeenschap is in per september 

weer geopend op dinsdag, woensdag en 

vrijdagmorgen van 9.00-12.00 uur. 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 verdere vragen die betrek-

king 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. 

Vrijwilligersavond 8 september | Op don-

derdag 8 september a.s. is van 19.00 – 22.00 

u onze jaarlijkse vrijwilligersavond met een 

hapje en een drankje in de Blokhut ’t 

Plaank hoes, Morsweg 25, 7491 ZD Delden. 

Wij hopen velen van u te mogen begroeten

Graag aanmelden bij het parochiesecreta-

riaat of per mail: jblchorck@hotmail.com

Bedevaart Banneux | Er is van 7 t/m 11okt 

2016 weer de 5daagse bedevaart en op 8 en 

9 oktober de 2daagse bedevaart.naar Ban-

neux. Opgave voor 17 september a.s. bij:

Mevr. A. Averdijk, Lijsterstraat 5, 7491 ZM 

Delden te. 074 3763473

Mensen in nood | Op zaterdag 1 oktober is 

er weer een kleding inzameling op de par-

keerplaats van het station. Tijd: 10-12 uur.

Vredesviering | Op zondag 18 september is 

er een oecumenische viering waar stil 

wordt gestaan bij het 50-jarig bestaan van 

de Raad van kerken in Delden. Na afloop 

van de viering is er koffiedrinken in het  

Parochiehuis.
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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: G. Huisstede | 06-16541464.

Pastorale noodnummer: 06 23 25 44 88

niet voor uitvaarten

 

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.

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-

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.

 

Viering in De Stoevelaar | Geen.

 

Vieringen in Herfstzon | Geen.

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 | 

• 30 juni, José Krooshoop Brok, 73 jaar

• 1 juli, Hennie Roelink, 65 jaar

• 15 juli, Henk ten Berge, 74 jaar

Gedoopt 

• 19 juni, Pim de Beer

Oktobermaand-Mariamaand

In de katholieke kerk is de maand oktober 

van oudsher toegewijd aan de Moeder Gods 

Maria. Sinds eeuwen eren de gelovigen de 

Moeder Gods en roepen haar bijstand in door 

het bidden van de rozenkrans. Wij hebben 

haar nodig. Niemand heeft meer invloed bij 

God dan zij. Om haar te eren bidden wij in de 

maand oktober elke woensdagavond om 

19.00 uur gezamenlijk de rozenkrans in onze 

kerk. De eerste keer is dat woensdag 5 okto-

ber, dan woensdag 12 oktober, dan woens-

dag 19 oktober en de laatste keer woensdag 

26 oktober. U bent allen van harte uitgeno-

digd om met ons mee te doen en we heten u 

van harte welkom. 

Riet Besselink en Riet Tenhagen

Geachte zelateurs en zelatrices,

Langs deze weg wil ik alle medewerkers van 

de Missie hartelijk dankzeggen voor hun to-

meloze inzet voor onze organisatie. Tevens 

een woord van dank aan alle donateurs voor 

hun donaties. De opbrengst was het mooie 

bedrag van € 491,60. Hopelijk kunnen we ook 

volgend jaar weer op uw steun rekenen.

Met vriendelijke groet,

H. Rikkerink-Gelen, hoofdzelatrice

Verkoeling kerk Goor | In de vorige editie 

van ons "clubblad" Geestig sprak ik de hoop 

uit dat de nieuwe ventilatoren in onze kerk, 

die voor een betere warmtehuishouding 

moeten zorgen, in de zomerperiode mis-

schien zouden kunnen helpen om dán de 

hoge temperatuur iets draaglijker te maken. 

Welnu: uit eigen ervaring en die van andere 

kerkgangers blijkt het inderdaad prettiger 

toeven mét ventilatoren dan zonder; de lucht-

verplaatsing zorgt voor een meer accepta-

bele (gevoels-) temperatuur. Dus een warme 

zomerdag kan nu geen belemmering meer 

zijn om níet ter kerke te gaan.

Henny te Wierik

Op dinsdag 20 september 

2016 gaan we naar Biller-

beck in Duitsland. Na het 

genieten van een kop kof-

fie met traktatie in het 

restaurant bij de Abdij 

Gerleve gaan we voor een 

kerkelijke viering naar de prachtige Ludgerusdom in 

Billerbeck. Nog tot in het recente verleden werden 

hier naar toe bedevaarten georganiseerd. Aanslui-

tend gaan we samen naar een restaurant, naast de 

bekende Ludgerusbron, waar 

we tenslotte worden ontvangen 

voor een heerlijke koffietafel. 

We vertrekken op dinsdag 20 

september om 13.00 uur vanaf 

het kerkplein aan de Hengevel-

derstraat.Tegen 19.30 uur zijn 

we weer terug in Goor. De kos-

ten voor deelname bedragen  

€ 27,00 per persoon. 

U kunt zich voor deelname opgeven tot  

10 september a.s. bij de leden van de 

werkgroep:

• Angela Keijzer tel. 274 581

• Riet Besselink tel. 275 093

• Ans de Wit tel. 272 295

• Frans de Wit tel. 272 460

• Ria Boevink tel. 271 419

• Anita Kappert tel. 274 134

• Ton Bolwerk tel. 272 137

• Mini Bouwmeester tel. 275 293

Dit jaar organiseert de werkgroep Senioren-Actief weer een uitstapje
!



Geestig, 06  |  september/oktober 2016

14

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 dinsdag-

morgen van 9.00 uur tot 11.00 uur kunt u op 

pastorie terecht voor het opgeven van misin-

tenties, het aanmelden van jubilea en voor 

vragen omtrent overige zaken.

Vieringen | Iedere dinsdagmorgen is er om 

9.00 uur een viering in onze kerk. Elke 1e 

dinsdag van de maand na deze viering is er 

gezamenlijk koffiedrinken in de pastorie. 

Aanmelden doop en huwelijk | U kunt zich 

hiervoor aanmelden bij het centraal secreta-

riaat pastoraal team: contact@pastoraal-

team.nl of telefonisch van maandag tot en 

met donderdag van 8.30 uur tot 15.30 uur, 

telefoonnr. 074-3492212.

Misintentie/jaargedachtenis | De vergoe-

ding voor een misintentie is € 9,- en voor 

een jaargedachtenis € 12,-

Openstelling Mariakapel | De Mariakapel 

in onze kerk is wekelijks geopend op dins-

dag, donderdag, zaterdag en zondag van 9.00 

uur tot 17.00 uur.

Opening nieuw seizoen | Op zondagmorgen 

25 september is er een speciale viering ter 

gelegenheid van de opening van het nieuwe 

seizoen. Tevens zal er in deze viering ook 

aandacht besteedt worden aan het “Jaar van 

Barmhartigheid”. De aanvang van de viering 

is 9.30 uur en het dames- en herenkoor zal 

deze viering muzikaal opluisteren. 

Oogstdankviering | De viering van zaterdag-

avond 1 oktober zal in het teken staan van 

dankbaarheid voor de oogst van het afgelo-

pen jaar. De kerk zal ter gelegenheid hiervan 

worden versierd met allerlei produkten, die 

de oogst heeft voortgebracht. De aanvang van 

de viering is 18.30 uur en de zang zal worden 

verzorgd door het kinderkoor.

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 |

• 26 juni Bennie Hummelink 76 jaar

• 31 juli Truus Nollen 88 jaar

Opening Nieuwe schooljaar

Donderdag 1 september 9.00 uur openings-

viering b.g.v. begin van het nieuwe school-

jaar voorganger pastor Ogink

 

Dopen

De eerstvolgende datum van dopen in Hen-

gevelde is op zondag 6 november

 

Zonnebloemviering Ziekendag

Op zondag 10 september 9.30 uur hebben 

we een zonnebloemviering.

op deze dag worden alle zieken van Henge-

velde verrast met een bloemetje.

 

Terugkomviering voor de 1e communie-

cantjes | Op zaterdag 1 oktober 18.30 uur is 

er een viering voor de kinderen die dit jaar 

de 1e communie hebben gedaan.

Voorganger pastor Ogink

Oogstdankviering | Ook op zaterdag 1 ok-

tober 18.30 uur vieren we oogstdankdag.

De kerk wordt dan van binnen en buiten 

versierd met groenten, fruit, bloemen en 

graan. De producten worden door de paro-

chianen beschikbaar gesteld. De werkgroep 

kerkversiering maakt er een mooie creatie 

van.Na het weekend wordt de opbrengst 

geschonken aan leefgemeenschap de Won-

ne in Enschede. Na afloop van de viering is 

er achter in de kerk gelegenheid om koffie 

te drinken en kan men de versiering bewon-

deren. U bent hiervoor van harte uitgeno-

digd.

 

Allerzielen | Dinsdag 2 november 19.00 uur 

Allerzielenviering mmv dames/ herenkoor

Tijdens deze viering worden alle overleden 

uit onze geloofsgemeenschap van het afge-

lopen jaar herdacht.

Agenda Innovatief Pastoraat
Om alvast te noteren voor het najaar!

Dinsdag 25 oktober

Kop-uit-het-zand avond

Thema:  Waar is God in deze wereld?

 Met inleiding van pastor H. Scholte Albers over Godsbeelden

Donderdag 1 december

Cinema Geestig

Locatie:  Parochiehuis Delden

Aanvang:  19.30 uur

!
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Woordpuzzel 6
Deze uitgave van Geestig heeft als thema “Vieren”. In de woordzoeker 

zitten dit keer zeven feesten uit verschillende religies; horizontaal, 

verticaal of in omgekeerde volgorde. Aan u de vraag: welke zeven 

woorden zijn het? Weet u het antwoord, stuur dat dan voor 15 septem-

ber naar: Redactie Geestig/Woordpuzzel 6, Langestraat 78, 7491 AJ 

Delden of per mail naar redactiegeestig@heiligegeestparochie.nl Niet 

vergeten om behalve de oplossing ook uw naam, adres en telefoon-

nummer 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 5 zaten de volgende zeven woorden die iets 

met een stevige wandeling te maken hebben: schoenen, kaart, pet, 

rugzak, kompas, wandelstok, water. Uit de goede inzendingen hebben 

we de volgende winnaar getrokken: Jose ter Bekke 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
Maand oktober
2 okt. Bentelo Pastor Ogink
9 okt. Beckum Pastor Roetgerink
23 okt. Goor Pastor Roetgerink

door Richard Wermelink

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

Maand november
6 nov. Hengevelde Pastor Nowara
13 nov. De Hoeve Pastor Nowara
27 nov. Delden  Pastor Nowara

Doopvoorbereidingsavonden 6 oktober 
om 20.00 uur in de Stefanshof, Grote-
straat 207, 7622 GH Borne (tel 074-
2661310) en 13 oktober om 20.00 u  
in het parochieel Centrum, Hengevelder-
straat 24, 7471 CH Goor

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

 

facebook.com/heiligegeestparochie

Emeriti
•  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

J O  M  K  I  P  P  O  E  R  G 

D  I  V  A  L  I  T  F  P  M  E 

Y  Q  W  K  E  R  S  T  C  K  E 

Y  Y  Y  P  A  S  E  N  T  W  R 

T  J  M  N  M  C  C  N  S  S  T 

O  F  F  E  R  F  E  E  S  T  R 

T  X  I  U  K  R  M  U  K  S  H 

Y  R  G  B  D  D  M  I  L  S  R 

T  S  E  E  F  R  E  K  I  U  S 

J  N  E  R  E  T  S  K  N  I  P



Geestig, 06  |  september/oktober 2016

16

Het leven  is een  feest
maar je moet zelf    de slingers ophangen

Weinig woorden roepen zoveel associaties 

op als het begrip ‘feesten’. Feesten doet 

denken aan gelukkig zijn, uitgebreide me-

nu’s, geschenken, nieuwe kledij, ontmoe-

ten, specifieke dagen als kerst, pasen, 

verjaardagen, blijdschap, positief denken, 

felicitaties, slingers, toeters en bellen …

Gelukkig hoef je de landsgrenzen niet over 

om signalen te vinden van mensen die 

feesten hoog in het vaandel dragen. Die 

spreekwoordelijke feestvarkens bewegen 

zich onder ons. Het is de kunst om ze te 

ontdekken en om mee te gaan in hun 

energieke manier van ‘zien’ en ‘zijn’.

Bepaalde theorieën beweren dat in ieder 

van ons een onweerstaanbare drang tot 

feesten schuilt. Rode draad in veel van die 

beweringen is dat stemmingen en de ap-

petijt om er een feest van te maken, kie-

men vanaf het ontwaken. Vraag is hoe we

’s morgens richting onze dagelijkse bezig-

heden stappen: met een openheid voor het 

positieve of met tegenzin en vrees voor 

wat die dag brengen zal?  

“Ik heb gemerkt dat het ‘s morgens, als 

het regent, net zo makkelijk is een reden 

te zoeken om gelukkig te zijn dan morrend 

en ontevreden richting school te vertrek-

ken. Ik zoek gewoon naar iets leuks dat op 

mijn programma staat” (Oliver, twaalf 

jaar).

Zijn wie je bent
In hoeverre laten we fouten toe in ons sys-

teem, in ons dagelijkse doen en denken? 

Beschouwen we dagen die anders lopen 

dan gepland niet al te vaak als persoon-

lijke mislukkingen? Vrede nemen met wie 

je bent, met de fouten die je ongewild 

maakt, hoort tot de kunst van het decore-

ren, tot het ophangen van slingers in de 

persoonlijke leefwereld, waardoor je weer 

kunt (mee)feesten.

Ontmoeten en engagement
Feesten is een wezenlijk onderdeel van 

ons ‘zijn’. Daar kan geen theorie tegenop. 

De vraag is echter of we het gevoel dat 

daarmee gepaard gaat ook toelaten. Heb-

ben de geboorte van een kind, de overwin-

ning van deze of gene sportploeg, de 

naamfeesten van bepaalde patroonheili-

gen en de euforische stemming tijdens 

proclamaties een diepere betekenis of zijn 

het slechts afgelijnde momenten van kort-

stondige vreugde? Maken we tijd en ruim-

te om die gebeurtenissen spreekwoorde-

lijk te tooien met slingers en ze tot 

feestelijke hoogtepunten te maken? Net 

als feesten roept ‘slingers ophangen’ op 

tot persoonlijke interpretaties. Voor de een 

betekent het letterlijk decoreren: de ul-

tieme das, de perfecte lippenstift, de kun-

de van de kapper of een fond de teint die 

alle sporen van ouderdom uitwist. Anderen 

denken aan een innerlijke opsmuk: open-

staan voor het feesten op zich, reikhalzend 

uitkijken naar de momenten van ontmoe-

ting, van gesprek en dialoog of simpelweg 

vertrekken met de intentie om er een écht 

feest van te maken.

Hemels feest
Ook in termen van geloof en religie is 

‘feesten’ een wezenlijk begrip. Los van het 

stereotiepe beeld dat ons in het hierna-

maals rijstpap met gouden lepels staat te 

wachten, wordt in Bijbelverhalen voortdu-

rend verwezen naar het feesten als een 

moment van ontmoeten, als een interactie 

met de Andere vanuit een krachtig enga-

gement. Bekend is het verhaal over de 

bruiloft van Kana. Als Jezus als genodigde 

feesten als vorm van ontmoeten niet had 

erkend, zou de bruiloft nooit geweest zijn 

wat ze uiteindelijk was. Als feesten niet in 

ieders genen zou zitten, zou ook de verlo-

ren zoon van een kale reis zijn thuisgeko-

men. Zijn vader liet niet zomaar het eerste 

het beste kalf slachten, maar uitgerekend 

het prijsdier uit z’n stal. Spreuken (hoofd-

stuk 15) kiest voor een andere interpreta-

tie van feesten en decoreren: “Voor wie 

arm is, is het leven niets dan ellende, 

maar blijmoedigheid maakt het leven tot 

een feest.” 

“Dit zegt de Heer, de God van Israël: laat 

mijn volk gaan, om in de woestijn ter ere 

van mij een feest te vieren.” (Exodus, 

hoofdstuk 5). Feesten en de Bijbel gaan 

hand in hand. 

Feesten is een kwestie van doen, van erin 

geloven, van ervoor gaan, van geven en 

van nemen, van mensen verzamelen en 

van vreugdevol samenzijn. De invitaties 

liggen elke dag voor het grijpen. Erop in-

gaan is de boodschap.

Leeftocht, mei 2009; 

bewerking Jan Horck
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Op 6 juni jl. was er een bijeenkomst geor-

ganiseerd door Stichting Kerkelijk Waar-

debeheer in de Ontmoetingskerk (voor-

heen: Vredeskerk) van de Protestantse 

Gemeente Enschede. Hanneke Siebert, 

predikant en lid van het predikantenteam, 

vertelde een inspirerend verhaal hoe deze 

kerk de centrale plaats van de kerkelijke 

gemeente is geworden. Hoe men expliciet 

gekozen heeft voor de toekomst (verder 

kijken dan twee stappen verder) in plaats 

van het verleden te rekken. 

 

Begin
Daarvoor gaan we terug naar 1998, toen 

de Protestante Gemeente Enschede be-

stond uit 7 ‘gewone’ wijkgemeentes, een 

oecumenische wijkgemeente, oecume-

nisch Citypastoraat, en een wijkgemeente 

van Bijzondere Aard. Er werkten toen 9 

predikanten, waarvan 4 parttime. Sinds 

1998 was de gemeente een ‘Samen-op-

Weg gemeente’. Er ontstond steeds beter 

zicht op de financiën en al gauw bleek dat 

er geen structuur was om samen naar het 

gezamenlijke belang te kijken, en al hele-

maal niet om samen verantwoordelijkheid 

te nemen. De verschillende wijkgemeen-

ten vonden wel ‘ingrijpend beleid onont-

koombaar… om te beginnen bij de ande-

ren.’ Elke wijk vond zichzelf ‘het beste’ en 

ieder vond de eigen identiteit uniek en 

daardoor niet in een ander verband in te 

brengen. Onderling was ook sprake van 

concurrentie, want als ergens een wijk-

gemeente sluit, levert dat anderen weer 

extra leden op.

 

Ingehaald door de feiten
In 2004 bleek dat de middelen harder ach-

teruit gingen en werd besloten tot ingrij-

pende maatregelen in de personele sfeer, 

er kwam een vacaturestop. Predikanten 

signaleerden dat de mensen de dupe 

dreigden te worden van een teveel aan ste-

nen. In 2005 werd een predikantenteam 

ingericht en al gauw ontstond de behoefte 

aan gemeenschappelijk beleid. Dit leidde 

tot het inrichten van een commissie die 

een bindend advies zou gaan geven over 

gezamenlijk beleid. Men koos voor een ge-

zamenlijke missie onder de noemer ‘Gelo-

ven in Enschede’.

 

Naar één kerkgebouw
In 2009 werd gekozen voor één kerkge-

bouw, hetgeen betekende dat er vier kerk-

gebouwen boventallig zouden worden. 

Voor het proces daarheen besloot men zes 

jaar de tijd te nemen. Deze beslissing le-

verde weerstand op én enthousiasme, om-

dat er – eindelijk – werd gebouwd aan de 

toekomst.

In 2011 verscheen een visie op dat ene 

kerkgebouw. In een gedetailleerde be-

schrijving was aangegeven welke ruimte 

men in het gebouw nodig had, wat daarin 

plaats zou vinden en wanneer. Naast deze 

vrij technische opsomming werd ook aan-

dacht besteedt aan datgene dat het ge-

bouw zou uit moeten stralen. Uit de di-

verse modellen die er zijn, werd gekozen 

voor ‘open heiligheid’. Men wilde dat de 

geloofsgemeenschap open zou zijn naar 

de buitenwereld, en dat tegelijkertijd dui-

delijk was dat het hier niet ging om een 

gewoon gebouw, maar om een heilige 

plaats. In 2015 werd het vernieuwde ge-

bouw heropend.

 

Transformatie
Het oude kerkgebouw, een gemeentelijke 

monument, is ingrijpend aangepast aan de 

wensen van een moderne geloofsbeleving. 

De binnenmuren, aanvankelijk schoon-

metselwerk en vrij donker, werden gewit. 

Aan een zijkant werden de muren doorge-

broken, waardoor een doorgang is ont-

staan naar wat vroeger de binnentuin was, 

en waar nu een transparant en grand café 

achtige ruimte is ontstaan voor allerlei 

soorten van ontmoeting. De kerkzaal is 

flexibel in te richten, inclusief een rond 

podium dat verrijdbaar is. In de lichtarma-

turen zitten lampen die alle kleuren van de 

regenboog kunnen aannemen, waardoor 

de ruimte heel verschillende sferen kan 

uitstralen. Er is zuinig omgesprongen met 

het aanbrengen van religieuze symbolen. 

Alvorens deze in de kerk aan te brengen 

wordt met elkaar besproken wat ze bete-

kenen, hoe belangrijk ze zijn en waarom 

ze dus een plek verdienen. Het is al met al 

een mooi, modern en transparant gebouw 

geworden, waar mensen graag komen. 

Ook de mensen die hun eigen locatie 

moesten verlaten.

 

Hanneke Siebert eindigt haar inspirerende 

verhaal met de opmerking dat het niet zo 

is dat de casus Enschede gekopieerd kan 

worden door anderen. Iedere geloofsge-

meenschap gaat een eigen weg. Er is wel 

veel inspiratie te halen uit de manier 

waarop men in Enschede de koe bij de ho-

rens heeft gevat.

 

Bron: Stichting Kerkelijk 

Waardebeheer

Samen vieren in de toekomst

^ Hanneke Siebert
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Ingezonden berichten
Blasiusfestival krijgt vervolg
Na een succesvolle eerste editie in 2014 

krijgt het Blasiusfestival dit jaar een vervolg 

op zondag 11 september. Initiatiefnemer 

Martin Veldhuis heeft het Boekelose vrou-

wenkoor Inspiration en het koor MiXX uit 

Hengevelde weten te strikken voor hun eer-

ste deelname aan het korenfestival in Bec-

kum. De koorleden van de Clippers Crew 

uit Haaksbergen en thuiskoor Spirit zijn, 

evenals in 2014, ook dit jaar van de partij. 

Naast de optredens van de vier koren zullen 

er op het kerkplein diverse randactiviteiten 

plaatsvinden. “De eerste editie was een 

groot succes. Mede door de goede akoes-

tiek kreeg de organisatie in 2014 uitsluitend 

lovende reacties van het publiek, dat in gro-

ten getale naar de Blasiuskerk was geko-

men”, reageert Veldhuis op de vraag waar-

om het korenfestival een vervolg krijgt. Het 

Blasiusfestival wordt geopend door oud-

pastoor Bruggeman van Beckum met een 

openingsviering om 11:00 uur. Het buiten-

programma start rond 12:00 uur.

Voor 12:00 uur zullen pastoor Bruggeman 

en oud-organist Herman Rupert in de ope-

ningsviering onder meer aangeven hoe de 

Blasiuskerk in Beckum in de jaren ’70 en 

’80 van de vorige eeuw is veranderd. Her-

man Rupert zal voor deze gelegenheid nog 

één keer het grote orgel bespelen. Het koor 

Spirit zal haar medewerking verlenen aan 

deze openingsviering.

Tussen 13:00 en 17:00 uur zullen de deel-

nemende koren diverse optredens verzor-

gen in de kerk. Voor en na de optredens van 

de koren binnen is er buiten muziek en een 

dansgroep. Ook kan men tussen de optre-

dens en na afloop op het kerkplein rond-

struinen langs kraampjes met kunst en 

creativiteit, is er voor kinderen onder meer 

een springkussen en is er natuurlijk ook 

aan de inwendige mens gedacht. 

Het Blasiusfestival is zondag 11 septem-

ber 2016 in en rondom de Blasiuskerk in 

Beckum.

Bernadette Morskieft

Pater Hoogland verlaat bin-

nenkort Twente om intrek te nemen in het 

Patershuis van zijn congregatie in het Lim-

burgse Valkenburg. Op zondag 12 juni is hij 

voor het laatst voorgegaan in de Heilige 

Eucharistieviering te St. Isidorushoeve. 

Pater Hoogland is in de afgelopen 14 jaar 

regelmatig voorgegaan in de Hoeve en de 

Hoevse gemeenschap wilde hem niet on-

gemerkt laten vertrekken.

De voorzitter van de locatieraad bedankte 

hem voor de prachtige korte preken met 

steeds weer een zinvolle boodschap. Zij 

wenste hem nog vele mooie zinvolle jaren 

toe in Limburg. Namens de parochie werd 

hem een kaars aangeboden en werden 

alle bezoekers van de viering in de gele-

genheid gesteld om persoonlijk afscheid 

te nemen van Pater Hoogland.

Henny Evers

Zaterdag 9 juli 2016 hebben we met enke-

len gehoor gegeven aan de uitnodiging van 

pater Hoogland om afscheid van hem te 

komen nemen in zijn eigen leef-, woon- en 

werkomgeving de Wonne in Almelo. We 

hebben een dankbaar persoon gezien, een 

graag gezien man, omringd door heel veel 

vrienden. Hartverwarmend waren de voor-

al korte (!) toespraakjes, en lekker was de 

naar zijn wens bereide maaltijd.

We wensen hem nog vele jaren in goede 

gezondheid bij zijn medebroeders ginds, 

thuis in Schimmert, Zuid-Limburg.

Lies Vreman, Hengevelde

Henny te Wierik, Goor

De Hoeve neemt afscheid 
van Pater Hoogland

Afscheid van Pater Hoogland

Programma Oecumenische Bijbelgroep
Het nieuwe seizoen staat weer voor de deur en uit de vele onderwerpen heeft de voorbe-

reidingsgroep en later ook de inleiders hun keuzes gemaakt. De bijeenkomsten worden 

gehouden in de Hofkerk. De voorbereidingsgroep heeft inmiddels gesproken met de inlei-

ders pastor H. Ogink, voorganger J. Bakker en ds. W. de Jong. Gelukkig hebben zij hun 

medewerking weer toegezegd voor komend seizoen, waarvoor onze hartelijke dank.

In overleg zijn de avonden met de volgende onderwerpen ingedeeld als volgt: 
•  1e bijeenkomst op 20 september, inleider J. Bakker met het onderwerp: de profeet Hosea.

•  2e bijeenkomst op 18 oktober, inleider J. Bakker met het onderwerp: toekomstverwach-

ting n.a.v. Mattheüs 24, wat gebeurt er in de wereld?

•  3e bijeenkomst op 15 november, inleider W. de Jong met het onderwerp: Oude Testament: 

geschiedenisboek of leefregel en profetie?

•  4e bijeenkomst op 17 januari, inleider W. de Jong met het onderwerp: pelgrimstochten 

in de Bijbel en de Pelgrimspsalmen.

•  5e bijeenkomst op 21 februari, Amerikaans Buffet? Dit wordt op de aanstaande avonden 

nog overlegd.

•  6e bijeenkomst op 21 maart, inleider H. Ogink met het onderwerp: gelijkenis van de ver-

loren zoon.

•  7e bijeenkomst op 18 april, inleider H. Ogink met het onderwerp: Moderne Devotie. 

De voorbereidingsgroep denkt weer mooie onderwerpen op papier te hebben en de inlei-

ders zullen op de hen bekende wijze er weer mooie avonden van maken. Bij leven en 

welzijn tot weerziens in september.

Het volledige programma kunt u aanvragen bij de voorbereidingsgroep, het emailadres is:

drost9@xs4all.nl

Han Drost
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Maliproject, nieuwsbrief juli 2016

Beste vrienden en sponsoren,

In de nieuwsbrief van maart 2016 hebben we gemeld dat het Ma-

liproject via Casper Jansen door de bevolking van de dorpen, die 

bij het scholenproject betrokken zijn, benaderd werd om te helpen 

bij de voorziening van drinkwater. Toen omstreeks 1985 de grote 

stuwdam bij Manantali gebouwd werd, werden er in de verplaats-

te dorpen putten geslagen en pompen geïnstalleerd via een pro-

ject van de Wereldbank. De pompen zouden gecontroleerd en – zo 

nodig – gerepareerd worden door een plaatselijke loodgieter. In-

middels is deze loodgieter oud en ziek geworden met als gevolg: 

slecht of niet meer functionerende drinkwaterpompen. Casper en 

wij zijn in overleg gegaan in oktober/november 2015 en als Mali-

project hebben wij toegezegd – zoals al in de vorige nieuwsbrief 

gemeld – om reparatie van de pompen te bekostigen. De stand 

van zaken van de financiën van het Maliproject laat toe dat verder 

gegaan kan worden met dit drinkwaterproject. Gelukkig speelt de 

onrust in Mali zich niet af in het gebied van ons Maliproject. Hier 

zijn wij heel blij over en dankbaar voor. Wij krijgen goede berich-

ten van de scholen, Famakan Keita, en van le Bon Berger, 

M’Bimba Dembelé.

Wij zijn blij, dat we door uw bijdragen kunnen blijven voldoen aan 

dringende verzoeken om hulp; Daarom blijven uw giften van har-

te welkom.

Cees van der Sluijs en Addie van der Sluijs-Goud 

(www.maliproject.nl) 

Op 2 oktober 2016 vindt de Muzikale Wan-

deling door Delden weer plaats. Voor de 

zevende keer zullen vijftien podia muzikaal 

worden bezet om u als wandelaar te laten 

genieten.

Meer dan 50 musici/vocalisten spannen 

zich geheel belangeloos in om u te bege-

leiden op een onvergetelijke wandeling 

door het oude centrum van Delden. Klas-

siek, jazz, dixieland, sixties, harp, vleugel, 

de combinatie van accordeon/viool/gitaar, 

saxofoons, dwarsfluiten, een uniek sna-

renkwartet, een compleet salonorkest en 

zang in diverse verschijningsvormen bie-

den de wandelaars voor elk wat wils.

De wandeling wordt “weggeschoten” door 

gedeputeerde Hester May om 12.15 op de 

Markt. Daarna zullen op de verschillende 

locaties om 13.00, 14.00 en 15.00 uur con-

certen worden gegeven van 25 minuten. 

Om 16.00 vindt in de Oude Blasius weer 

het slotconcert plaats waarbij de meeste 

musici nog een keer optreden zodat ieder-

2 Oktober Muzikale 

Wandeling Delden

een een goede indruk krijgt van al hetgeen 

de wandeling heeft geboden. 

Met uw hulp hebben we in Migumomiri 

(Kenia) voor de scholengemeenschap een 

volledig ingericht keukengebouw gereali-

seerd. In het verlengde daarvan gaan we 

de stichting FURAHA helpen om voor deze 

kinderen in totaal 90 schooljaren voortge-

zet onderwijs te financieren. Het betreft 

een meerjarenproject gedurende de loop-

tijd van de middelbare schoolopleiding. 

Voor € 300,- per kind per jaar wordt de 

kinderen het volgende geboden:

Betaling van het schoolgeld - deelname 

voedselprogramma op school - uniform, 

schoenen, sokken en sportshirt - midde-

len voor persoonlijke verzorging - school-

materialen als -tas, -boeken, schriften, 

pennen e.d. - begeleiding bij problemen 

in onderwijs of thuissituatie - deelname 

aan een sportdag of schooluitje in de  

omgeving.

Door mee te wandelen kunt u zelf enorm 

genieten en helpt u ons om de jeugd van 

Migumomiri uitzicht te bieden op een be-

tere toekomst.

Passe-partouts zijn in voorverkoop vanaf 

16 SEPTEMBER verkrijgbaar bij de VVV/

Touristinfo Delden, Langestraat 29 en de 

Wereldwinkel aan de Kortestraat voor  

€ 12,50. Op 2 oktober bij de VVV/Tourist-

info Delden vanaf 11.00 uur voor € 14,00.
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H. Blasius
Beckum

O.L. Vrouw van Altijddurende 
Bijstand, Bentelo

Zaterdag 27 aug. en 

Zondag 28 aug.

Zaterdag 3 sept. 

Zondag 4 sept.

Zaterdag 10 sept. en 

zondag 11 sept.

Nationale Ziekendag

Zaterdag 17 sept. en 

Zondag 18 sept.

Zaterdag 24 sept.en 

Zondag 25 sept.

Vieringen
september 
en oktober
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 1 okt. en 

Zondag 2 okt.

Zaterdag 8 okt. en 

zondag 9 okt.

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

Géén viering

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

Géén viering  

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

Géén viering 

Zat. 18.30 u. Eucharistieviering
mmv. nog niet bekend
Pastor Z. Nowara

Zat. 18.30 u. WoCo-viering

Werkgroep

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

Zon. 10.00 u. Gebedsviering
mmv. Be-lieve
Werkgroep

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

Zat. 18.30 u. WoCo-
vredesweek-viering
mmv. Kinderkoor
Werkgroep 

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

Zat. 18.30 u. WoCo-viering
mmv. Be-lieve
Werkgroep
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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
Pater R. van de Vegt

Zat. 18.30 u. Eucharistieviering
Gemengd koor
Pastor Th. Escher 

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

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

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

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

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

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

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

Zat. 18.30 u. Eucharistieviering
mmv. Jongerenkoor
Pastoor M. Oortman

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

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

Zon. 9.00 u Kleuterkerk
Zon. 9.30 u. Eucharistie- 
gezinsviering
mmv. Kinderkoor
Pastoor M. Oortman
11.00 u. Oecumenische viering 
mmv. Cantu
Ds. R. de Vries en 
Pastor H. vd Bemt 

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

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

Zat. 18.30 u. WoCo-viering
Werkgroep

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

Zon. 10.00 u. Oecumenische 
viering 
mmv. koor vd Hofkerk 
Ds. W. de Jong en Pastor 
H. vd Bemt
In de Hofkerk 

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

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

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

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

Zat. 18.30 u. WoCo-viering 
Oogstdank weekend en terug-
komviering communicanten-
Pastor H. Ogink

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

Zat. 18.30 u. Gebedsviering 
Mariaviering
mmv. Dameskoor 
Werkgroep
Zon. 9.30 u. Eucharistieviering
mmv. Cantu
Pastor Th. Escher

Zat. 18.30 u. Eucharistieviering
mmv. In Between
Pastor Th. Escher 

Zon. 9.30 u. Eucharistieviering
Pastoor M. Oortman

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

Wat zijn nou eigenlijk naamdagen?
Kinderen werden vroeger vernoemd naar ouders en grootouders, 

en deze namen stamden vaak af van heiligen. Ook zie je vaak dat 

de doopnamen heiligen zijn en de roepnaam daarvan is afgeleid. 

En het maakt niet uit of het een vrouwelijke of mannelijke heilige 

is want bijna alle namen kunnen zowel voor een jongen als een 

meisje.

Denk maar aan: 
Cornelis: Cor, Corrie, Niels. 

Elisabeth: Isa, Lisa, Ilse. 

Gerardus: Gerard, Geert, Gerrit. Gertrudis: Trudie, Truus. 

Johannes: Jan, John, Anne. 

Maria: Ria, Marietje, Mariëlle. 

Nicolaas: Nicole, Klaas, Nico. Petrus: Peter, Piet, Petra. 

Wilhelmus: Willem, Wim, Willemien, Willy.

En zo zijn nog veel namen te herleiden naar een heilige. Tegen-

woordig zijn de namen moderner en moeilijk te herleiden, maar 

met een beetje zoeken en fantasie kun je wel iets vinden. Een 

naamdag wordt meestal gevierd op de sterfdag van de heilige, en 

omdat er veel namen aan verbonden zijn, wordt er in meerdere 

landen een groot feest van gemaakt. Immers er zijn die dag veel 

mensen “jarig”. De verjaardag (geboortedag) wordt dan niet ge-

vierd maar men viert feest op zijn/haar naamdag. Als je geen 

naamheilige hebt dan wordt je naamdag gevierd met Allerheiligen 

(1 november).

Maria, Johannes en nog een paar heiligen hebben meerdere 

naamdagen, de naamdag die je dan viert is de datum die het 

dichtst bij je geboortedag ligt. 

Heb je jouw naamheilige gevonden… kijk dan eens rond in de kerk 

of je er een beeld/afbeelding van kunt vinden. Ook is het leuk om 

bij de heilige beelden in de kerk stil te staan en namen te beden-

ken die je ervan kunt maken. 

Nieuwsgierig geworden wanneer je naamdag is? 
Op www.mijnnaamdag.nl kun je een

 heleboel vinden.

Door: Nathalie Mensink
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Geloof in beeld

Met diverse Engelstalige liederen, maar ook “Tulpen uit Amsterdam”, verzorgde Cantu 

een gezellige avond voor de bewoners van het AZC in Azelo.

Foto's: José Cornel

Pater Leo ging voor in een plechtige gezongen hoogmis in de parochiekerk van 

St. Isidorushoeve. Na afloop was er een receptie in café Dwars.

Foto's: Familie Groothuis

50-jarig Priesterjubileum Leo Groothuis - 10 juli 2016

Cantu zingt en viert in het AZC - 1 juli 2016



Door: Jan Horck

Tijdgeest
voor de jon

geren

De zon van de dag
Aanvaard elke nieuwe dag als een geschenk,

als een gave en zo mogelijk als een feest!

Sta ’s morgens niet te laat op!

Kijk in de spiegel, lach tegen jezelf

en zeg ‘goedemorgen’,

dan ben je een beetje geoefend,

om het ook tegen anderen te zeggen.

Als je de ingrediënten van de zon kent,

kun je ze zelf maken,

evengoed als dagelijkse soep.

Neem een portie goedheid,

doe er flink wat geduld in:

geduld met jezelf, geduld met anderen.

Vergeet dat tikkeltje humor niet,

om de tegenvallers te verteren.

Meng er een behoorlijke dosis werklust in,

giet over alles een gulle lach en je hebt…

‘De zon van de dag’.

Phil Bosmans

Feesten
Feesten zit de mens 

ingebakken!  

Bij speciale gelegenheden  

en op het ritme van het jaar.  

Aanknopingspunten  

 zijn er te over.    

Wereldwijd wordt er gevierd.  

Uitbundig en ingetogen.  

Ernstig en ludiek.  

Multiform en multireligieus.  

Zang, dans, declamatie,  

een film, een maaltijd,   

een ceremonie en ritueel ...  

ze horen erbij.    

Feesten zijn ankerpunten, mijlpalen.  

Momenten om te gedenken,  

te herdenken, te vieren  

met een lach en een traan.  

Koester ze.  

Ze scheppen verbinding met   

onszelf, met medemensen en God.     

Het leven vieren   

is een kunst.  

De voorbereiding is even belangrijk  

als het feest zelf.  

Nadien kan je terugblikken

en nagenieten.

Leeftocht, 2013

Het feest zit in Jezus
Hij schoof graag aan aan feesttafels,

lezen we in zijn levensverhaal, het evangelie.

Hij geniet ervan en wijst kniezers terecht.

Hij draagt bij tot de feestvreugde,

niet alleen door van water wijn te maken,

maar door naar mensen te luisteren

en in te gaan op hun verlangen om los te komen

uit de greep van wat hen belet te leven,

ziekte, schuldgevoelens, afwijzing, depressie …

Sommigen reageren feestelijk-uitbundig:

ze kregen meer dan ze verwachtten.

Leeftocht, 2013

Alfons Eugen Drews
bruiloft te Kana


