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De sprankelende zomer laten we langza-

merhand achter ons. De rust van de herfst 

en de kalmte van de winter wacht ons op. 

Deze zomer tekende zich behalve door 

vrije dagen en lange zomeravonden, ook 

door vele zomerfestivals, Olympische spe-

len in Rio de Janeiro, Wereldjongeren-

dagen in Krakau, de zomerkampen van het 

aartsbisdom en de kinder- en jongeren-

reizen naar Lourdes. 

Paus Franciscus zei dat de wereld heeft 

gekeken naar jongeren, om haar vertrou-

wen te vernieuwen in de barmhartigheid 

van God. Dat jongeren de kracht hebben 

zich te verzetten tegen de gedachte dat 

dingen niet kunnen veranderen. Impliciet 

een oproep aan ons allemaal om jongeren 

een plaats te geven in de gevestigde orde 

van ons parochieleven!

De jongeren zelf riep hij op om niet voor je 

dertigste al met pensioen te gaan. Hij 

vroeg hen om de mooie jaren van hun  

leven niet te verkopen aan valse illusies, 

die het beste van je roven door bedwel-

ming. Barmhartigheid maakt dromen 

waar. Haat en oorlog kunnen we het beste 

met Liefde beantwoorden.

Zelf mocht ik deel uitmaken van een 

groep, aanvankelijk vreemden voor elkaar,  

maar binnen een week waren wij - hoe 

wonderbaar- als familie in Lourdes, als 

kinderen van dezelfde Vader, verbonden in 

één wereldkerk. We mochten bij Maria, de 

Moeder Gods zijn, samen met kwetsbare 

jongeren: zij die de Moederlijke barmhar-

tigheid en zorg van God nodig hadden. We 

waren samen met mensen die het alleen 

niet redden: zij maakten ons ontvankelijk 

voor de liefde en de vrede in ieders hart.  

En dat terwijl de beveiliging toenam omdat 

een kwetsbare oude priester tijdens  

het opdragen van de H. Mis laf en bruut  

vermoord werd. 

Je vraagt je dan af hoeveel ongelijkheid 

een samenleving aan kan…? Hoe groot zijn 

de kloven van geld en macht, waarin de 

solidariteit zoek is geraakt…, verdampt is! 

in de idee dat de mens zichzelf genoeg is… 

Hoe groot is de (ver) geldingsdrang? 

 

Nu de kerken lijken te zijn weggevallen in 

onze samenleving, is daarmee dan ook de 

boodschap ‘tussen onze oren’ dat je een 

naaste hebt, gestorven…?  In Lourdes zon-

gen we met de jongeren een lied: 

Ja is ja. Nee is nee. Beloofd is beloofd. 

Jezus wil je helpen als jij in Hem gelooft. 

Ja, Jezus wil ons helpen!  

Maar ons geloof gaat aan dat genezend 

helpen vooraf! 

Waarin gelooft u?  

Carla Roetgerink, 

pastoraal werkster. 

Je geloof belijden in verbondenheid geeft vreugde, vrede en dankbaarheid

Sprakeloos of woordeloos
Tja, hoe zal ik het zeggen? Of hoe kan ik 

het duidelijk maken? De goede woorden 

vinden is niet altijd makkelijk. Soms  

komen gebeurtenissen zo erg bij je bin-

nen, dat je er geen woorden voor hebt. Je 

bent sprakeloos. Maar soms ook is het 

moeilijk om de goede woorden ervoor te 

vinden. Je bent woordeloos. Je gevoel of je 

geloof onder woorden brengen is soms 

lastig. Rituelen zoals een kaarsje of 

een bloemetje bij Allerzielen hel-

pen ons hierbij. Zo gedenken we 

onze overledenen, we geloven 

dat zij verder mogen leven, 

een geloofsgemeenschap 

zonder grenzen. 

In deze Geestig gaan een 

aantal artikelen over het 

zoeken naar woorden van 

deze tijd. Zo bespreekt pas-

toor Oortman de nieuwe ver-

taling van het Onze Vader. 

Staan we stil bij alternatieven 

voor De Twaalf Artikelen van het 

geloof en proberen we woorden te vinden 

voor de boodschap van Allerzielen. Onze 

nieuwe pastor Ria Doornbusch hebben we 

voor u geïnterviewd. Een pastor die duide-

lijk en strijdbaar juist prima haar geloof 

onder woorden weet te brengen, verre van 

sprakeloos. Leest u zelf maar!

 José Cornel
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Allerheiligen en Allerzielen 
We gedenken onze familieleden, onze vrienden en 

kennissen die overleden zijn, de ontelbaren die ons 

in geloof  (en  geen geloof) zijn voorgegaan. We 

doen dit in onze kerk, in ons land, bescheiden. We 

gaan naar de kerk, of eerder misschien nog naar 

het kerkhof. We  zetten een  bloemetje, een kaars-

je, een olielampje op het graf. We staan even stil, 

lezen de naam,  de jaartallen van geboorte en 

dood, slaan al of niet een kruis en gaan naar huis. 

Hoe bescheiden ook, dit is onze manier van doen 

om te laten zien dat wij hen niet vergeten zijn. 

Meer nog, dat ze er bij horen, bij ons leven, ook al 

zijn ze gestorven. Zoals de dood hoort bij het leven, 

zo horen de overledenen ook bij ons leven. Er gaat 

geen Eucharistieviering voorbij of overledenen 

worden bij de naam genoemd,  herdacht,  bij ons 

bidden betrokken.

De doden uitbundig herdenken. 
Het is een diep menselijk gebeuren. Bij ons be-

scheiden, kleinschalig,  maar bij medegelovigen in 

Zuid Amerika, Mexico, uitbundiger, feestelijker. 

Uitgedost in een  bonte kleren- en  kleurenpracht, 

met de hele familie, de picknickmanden gevuld 

met eten en drinken, komen zij samen op en rond 

het graf van hun dierbaren. Als zij met het  voedsel 

en de drank hun overleden familie, hun voorouders 

hebben geëerd, het hen hebben aangeboden, het 

geofferd hebben,  dan mogen  zij zich nu te goed 

doen met wat overblijft. Feest met de overleden in 

hun midden. Zij horen erbij.

Hun namen noemen
De doden herdenken. Volken en kerken, ze doen 

het allemaal op hun eigen manier. In de Protes-

tantse Kerk Nederland  worden de doden herdacht 

op één zondag in november, de laatste van het ker-

kelijk jaar.  Hun namen worden genoemd, hun leef-

tijd, en  voor ieder wordt een kaars aangestoken 

rond de Paaskaars. Zij horen bij de gemeente, bij 

het volk Gods.

Het hele jaar door
Ook de Joden hebben een rijke traditie om hun 

overledenen te herdenken. Bij hen is het eigenlijk 

het hele jaar Allerzielen en niet zoals in onze kerk 

alleen op 1 en 2 november. De overleden leden van 

de gemeenschap worden op de sterfdag herdacht 

in de synagoge, of thuis of op de begraafplaats. 

Thuis is het de gewoonte op de sterfdag overdag te 

vasten en een kaars op te steken. Zoals een vlam 

nooit rustig is, zo is ook de ziel bezig steeds om-

hoog te komen, naar God. In de synagoge wordt op 

de sterfdag het kaddisj (God zij geprezen om het 

leven) gezegd en het jizkor (herdenkingsgebed voor 

de overledene). Op de begraafplaats worden ver-

schillende teksten en gebeden gezegd bij het graf. 

Dit gebeurt jaarlijks zolang er nabestaanden leven.

Samen vieren
In het St. Ephrem klooster in Glane komen op 

Tweede paasdag ongeveer 9000 Suryoye, oorspron-

kelijke inwoners van Syrië en de regio Tur Abdin, 

uit heel Europa bijeen. Dan herdenken zij de do-

den, omdat  op die dag ooit in navolging van de 

opstanding van Christus vele graven geopend wer-

den. Deze dodenherdenking wordt gevierd met een 

gezamenlijke maaltijd na de viering. Iedereen 

neemt hiervoor vaak specifieke (paas-)gerechten 

mee en deelt deze met elkaar. 

Herdenken is van alle tijden. 
Het is een uiting van rouwen, van zoeken naar zin 

en betekenis van dood en leven. Wij kunnen en wil-

len niet blijven leven met pijnlijke herinneringen 

van een verlies. Herdenken verbindt ons met hen 

die ons in de dood zijn voorgegaan en geeft ons ook 

troost en verlichting. In het herdenken houden wij 

de overledenen levend. Een joodse uitdrukking 

zegt: vergeten is ballingschap, gedenken brengt 

verlossing.

Gerard Geurts en José Cornel
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Vanuit het pastoraal team

Wist u dat…..   
1.   ...we met ruim 900 Nederlandse jongeren op de Wereld Jongeren Dagen in Krakau waren. 

Ik mocht daar zijn, - dichtbij waar mijn wieg heeft gestaan in Polen -,  om jongeren te begeleiden. Een fantastische ervaring vol 

warmte en geloof. Samen één wereldkerk zijn en dat  hebben we gevierd. Moe maar heel voldaan ben ik weer teruggekeerd in 

onze parochies. Collega pastoraal werkster was met jongeren met een fysieke en/of mentale beperking, die daardoor niet naar 

Krakau konden, tegelijkertijd in Lourdes om de moederlijke Barmhartigheid te mogen ervaren. Wat kun je nog toevoegen wanneer 

een jongedame van 29 jaar, sinds haar vijfde door een ongeval volledig spastisch, rolstoel gebonden en hulpbehoevend zegt: 

‘maar ik ben er nog…’

2.  ...we op zaterdag 27 augustus met vele bruidjes en kinderen uit onze parochies een inspirerende bedevaartsdag in Kevelaer 

mochten beleven.

3.  ...de hele maand oktober er een Marialof zal worden gehouden op zondagen op 18 uur in de St. Lambertusbasiliek.  En het 

pastoraal team u hiervoor van harte uitnodigt om samen te komen rondom ons aller Moeder.

4.  ...op vrijdag 30 september om 19.00 uur we samen met onze nieuwe collega Mw. Ria Doornbusch, haar komst naar onze paro-

chies vieren. Zij zal gepresenteerd worden in deze vesperviering door vicaris R.W.G. Cornelissen in de Stephanuskerk in Borne.

5.  ...we de Porta Misericordiae (poort van barmhartigheid) van ons vicariaat, in de St. Lambertusbasiliek  in Hengelo gaan sluiten op 

zondag  13 november om 10.30 uur tijdens de uitzending van de TV Mis waar kardinaal Eijk hoofdcelebrant zal zijn. Maar de 

‘poorten van barmhartigheid van ons hart’ wagenwijd openhouden, ook na deze datum…

 

Namens het pastoraal team, 

Z.P. Nowara, parochievicaris

Van de bestuurstafel

Op 19 september is het parochiebestuur voor het eerst na de zo-

mervakantie weer bijeengekomen. Het bleek al snel dat er veel 

te bespreken was. In de zomer is veel gebeurd. Ik beperk mij tot 

een aantal belangrijke punten. 

Een van de hoofdpunten was overleg met het pastorale team over 

de start van het opbouwwerk binnen de parochie. Binnen het 

team is het opbouwwerk een van de speerpunten en gaat men 

binnen de drie samenwerkende parochies alle geloofsgemeen-

schappen af om samen met de geloofsgemeenschappen actie-

plannen voor de toekomst te ontwikkelen en te initiëren. Innova-

tieve en eigen activiteiten vanuit de geloofsgemeenschap komen 

hierbij op de voorgrond. Er zal ook samenwerking worden gezocht 

met andere actieve groep binnen de dorpen zoals bv. de zeer ac-

tieve dorpsraden. Deze activiteiten zullen in samenwerking met 

het bestuur worden ontwikkeld en een van de bestuursleden zal 

zich hiermee speciaal belasten. 

Een ander belangrijk punt wat aan de orde kwam is het verder 

terugbrengen van de parochie-activiteiten tot de “core business” 

rondom de kerken, de verkondiging, catechese en de diaconale 

werkzaamheden. Met name nevenwerkzaamheden zoals bijvoor-

beeld de exploitatie van het Proggiehoes in Beckum zijn bespro-

ken. Er zijn hier veel vragen over gerezen en er zal contact opge-

nomen worden met vertegenwoordigers van de Beckumse 

gemeenschap hoe hier verder mee om te gaan. 

Daarnaast waren er vele andere zaken aan de orde. In Henge-

velde is een boom omgevallen van het kerkhof en heeft een 

schuur en een auto zwaar beschadigd. Gelukkig zijn er geen per-

sonen gewond geraakt. RTV Oost en Tubantia hebben er uitge-

breid over gerapporteerd. Naar aanleiding hiervan heeft het be-

stuur opdracht gegeven om binnen de parochie ons 

bomenbestand nog eens goed te inspecteren om verder ongeval-

len te voorkomen. 

Bij het financiële overzicht over het eerste halfjaar van het pasto-

rale team bleek dat men keurig binnen de begroting gebleven was 

waarvoor het team een compliment verdient. 

Wat in de zomer een probleem is gebleven is dat er binnen een 

aantal locatieraden moeilijk op te vullen vacatures zijn en ook dat 

het nog niet gelukt is om een nieuwe secretaris voor het paro-

chiebestuur te vinden. Dit blijft een punt van continue aandacht 

voor het bestuur. Als u zich geroepen voelt….

Tot slot verwelkomen wij onze nieuwe pastoraal werkster, Ria 

Doornbusch die vooral binnen het diaconale pastoraat werkzaam 

zal zijn. Het bestuur is erg blij dat het gelukt is om zo snel in de 

vacature van Christianne Saris te voorzien op een fulltime basis. 

Wij wensen haar veel succes en Gods zegen op haar werk toe. 

Namens het bestuur, 

Peter Helle vice voorzitter. 
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Geloof onder woorden gebracht

Geloofsbelijdenis 
geschreven door abt Ton Baeten 

Ik geloof in een kerk 

die haar deuren wijd open zet;

waar ieder welkom is 

en niemand buitengesloten wordt; 

die geen onderscheid maakt 

tussen man en vrouw, 

tussen goed en slecht,

waar ieder heilig en zondig is.

Die geen rangen en standen kent, 

maar waar allen, van hoog tot laag 

werkelijk broeders en zusters van elkaar zijn.

Die haar eigen grenzen overschrijdt,

en een Tafel bereidt voor allen 

die zich tot Jezus Christus bekennen.

Die het Woord van God in dialoog belijdt 

en waar gemeenschap hand in hand gaat 

met communicatie. 

Die niet heerst maar dient ,

waar recht gedaan wordt aan allen.

Die niet denkt in eigen roem 

maar de kleinen eert 

en hen optilt uit hun vernedering.

Die op uittocht is uit het land van slavernij 

en op weg is naar werkelijke bevrijding 

voor allen.

Die haar crisis te boven komt 

en blijft getuigen van hoop 

die in haar leeft.

Geloofsbelijdenis 
(gevonden in een doopviering)

Ik geloof in God, 

de Vader van onze Heer Jesus Christus.

Hij is de schepper van hemel en aarde,

Die alles in stand houdt 

en elke mens bij name kent.

Hij wil niet dat wij sterven maar leven.

Ik geloof in Jesus Christus,

de mens geworden zoon van God,

de broeder van alle mensen.

Hij heeft zich vernederd tot de dood aan 

het kruis.

Daarom heeft God Hem verheven als 

eerste onder de mensen.

Ik geloof in de Heilige Geest,

de liefde tussen de Vader en de Zoon.

Hij is de adem van God, die ons bezielt.

Hij is de gezindheid van Jesus Christus,

die in ons midden  moet leven.

Hij maakt alles nieuw

en verwekt ons in het eeuwig leven. 

Oude woorden, regels en rituelen kunnen een vaste en herkenbare leidraad voor ons zijn. Maar net als alles 

zijn ze onderhevig aan slijtage; ze kunnen wereldvreemd of nietszeggend worden. Elke tijd spreekt zijn geloof 

uit in woorden en gebaren van die tijd. Of ze  dan net zolang meegaan als onze geloofsbelijdenis “de twaalf 

artikelen van het geloof” zal ook de tijd uitwijzen.

Geloofsbelijdenis (gevonden in een boeteviering)

Ik zal niet geloven in het recht van de 

sterkste,

in de taal van de wapens, in de macht van de 

machtigen.

Maar ik wil geloven in het recht van de mens,

in de open hand, in de macht der geweldloos-

heid.

Ik zal niet geloven in ras en rijkdom,

in voorrechten, in de gevestigde orde.

Maar ik wil geloven dat alle mensen mensen 

zijn,

dat de orde van macht en onrecht wanorde is.

Ik zal niet geloven dat ik niets te maken heb

met wat ver van hier gebeurt.

Maar ik wil geloven,

dat de hele wereld mijn huis is,

en het veld dat ik bezaai;

dat allen oogsten wat allen hebben gezaaid.

Ik zal niet geloven dat ik verdrukking dáár 

kan bestrijden

als ik onrecht híér laat bestaan.

Maar ik wil geloven dat recht één is, hier en 

daar;

dat ik niet vrij ben zolang er nog één slaaf is.

Ik zal niet geloven dat oorlog en honger 

onvermijdelijk zijn,

en vrede onbereikbaar.

Maar ik wil geloven in de kleine daad,

in de schijnbaar machteloze liefde, in vrede 

op aarde.

Ik zal niet geloven dat alle moeite vergeefs is.

Ik zal niet geloven dat de droom van de 

mensheid een droom zal blijven,

dat de dood het einde zal zijn.

Maar ik durf geloven, altijd en ondanks alles, 

in de nieuwe mens.

Ik durf geloven in Gods eigen droom:

een nieuwe hemel, een nieuwe aarde,

waar gerechtigheid zal wonen.

Gerard Geurts
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Niets is zo zeker als de dood. En tegelij-

kertijd is er nauwelijks iets dat zo raadsel-

achtig blijft als diezelfde dood. Ook het 

antwoord van het christendom op dit raad-

sel is voor velen vreemd. Zij vrezen dat 

hier enkel een religieus gedachtespinsel 

wordt ontwikkeld tot valse vertroosting. 

Het getuigenis van de opstanding waarop 

het christelijk antwoord is gegrondvest, is 

evenwel allesbehalve een hulpmiddel om 

de menselijke doodsangst te bezweren. 

Het is een werkelijkheid die Paulus om-

schrijft met de term ‘kracht’, een woord 

dat hij ook aanwendt om de kern van het 

gehele evangelie te omschrijven. Bij de 

getuigenis van de opstanding gaat het in-

derdaad niet om inbeelding maar om een 

ervaring van de werking van Gods Geest 

die levendig maakt.

De dood in ons midden
Misschien kunnen wij deze ervaring zo 

moeilijk delen omdat de dood zo sterk 

onze cultuur beheerst. Er zijn mensen die 

elkaar doodzwijgen. Er zijn relaties die 

koud en ingevroren zijn. Er zijn handelin-

gen waarin een diepe verachting voor het 

leven tot uitdrukking komt, waardoor haat 

wordt gezaaid en geweld geoogst. De dood 

is inderdaad niet enkel iets dat op het ein-

de van ons persoonlijk leven intreedt. Wij 

ervaren zijn macht in het midden van het 

leven. Hij heerst midden in het bestaan. De 

grote vraag is echter of hij het laatste 

woord heeft.

God is een god van leven
Het antwoord van de schrift is duidelijk. In 

de opstanding van Jezus heeft God zich als 

de God van het leven gemanifesteerd. Van 

Hem komt de kracht die wij leven noemen. 

Het is een kracht die steeds uit het niets, 

uit de dood, bevrijdt en leven mogelijk 

maakt. Iets dat we nu reeds kunnen erva-

ren. Het is ook deze kracht die ons in staat 

stelt te geloven dat het laatste woord niet 

aan de verwording en zinloosheid is, maar 

aan de liefde en de vervulling. 

Van daar uit kunnen wij – weliswaar met 

weemoed, maar ook en vooral met vreug-

de - aan onze dierbare doden denken.

Zij hebben Gods levenwekkende kracht 

definitief ervaren en leven nu voor altijd 

‘bij de Heer’ (2Kor 5, 1 en 8).

Ik denk dat de meesten van ons – tenzij wij 

nog in een pijnlijk rouwproces verkeren – 

met enige afstand aan hun dierbare doden 

denken. En deze afstand laat meer toe dan 

op het ogenblik van de dood mogelijk is. 

Allerzielen
Daar overheersen smart en verdriet. Enige 

tijd later wendt iedere treurende zich ech-

ter opnieuw tot het leven, omdat hij weet 

dat noch de overledene, noch hijzelf tegen 

de verlammende doodservaring is opge-

wassen.

De mens wil leven en wil ook het leven 

voor zijn geliefden die hem in de dood zijn 

voorgegaan.

Juist dat is de boodschap van deze dag: 

onze overledenen zijn niet dood, zij zijn 

niet in het niets verpulverd.

Wij denken aan hen omdat wij het vertrou-

wen bezitten dat zij geborgen zijn en ver-

der leven mogen bij Hem van wie alle le-

ven stamt; die zich met Pasen sterker 

heeft getoond dan de dood. 

Omdat wij dat geloven, wellicht niet steeds 

heel uitdrukkelijk, maar toch in het diepst 

van ons hart tegen alle schijnbare zeker-

heid in, als zacht verlangen ondanks alle 

twijfel. Daarom vieren wij deze dag als het 

feest van allen die ons zijn voorgegaan.

Ernest Henau; bewerking Jan Horck
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Per 1 oktober is Ria Doornbusch 

aangesteld als pastoraal werkster 

met als profiel diaconie. Op een 

zonnige ochtend maken we kennis 

met een, - naar weldra blijkt -,  

bezielde pastor.

Het woord diaconie is afgeleid van het 

Griekse woord diakonia. Het betekent 

dienst, dienen. Vanaf het allereerste begin 

heeft de kerk dit als een van haar belang-

rijkste taken gezien: het dienen van je 

naaste, vooral aan mensen die het echt 

nodig hebben. Dit blijkt voor Ria een be-

langrijke rode draad in haar leven te zijn. 

Ze is in 1968 geboren in Dedemsvaart  

en was daar in haar jeugd actief in de St.  

Vitusparochie, als organist die de samen-

zang begeleidde, in het jongerenpastoraat 

en ze heeft er wijkwerk opgezet. 

Van jongs af aan
Ze komt al vroeg in aanraking met armoe-

deproblematiek. Zo is het thuis geen vet-

pot met een vader die afgekeurd is en zelf 

heeft ze een tijdje in de bijstand gezeten. 

Na de huishoudschool gaat ze aan de slag 

bij Wehkamp in Dedemsvaart, om vervol-

gens vijftien jaar actief te zijn als activitei-

tenbegeleidster.

Naast dit werk volgt ze de pastorale 

school voor vrijwilligers in Salland. Ria 

daarover: “Heel interessant, maar daarna 

had ik nog steeds het gevoel van ik weet 

nog niks.” Ze besluit dan om de deeltijd-

opleiding theologie te gaan doen aan de 

Fontys Hogeschool. Een zevenjarige oplei-

ding, een dag in de week naar school, 

naast de baan als activiteitenbegeleidster. 

“In het eerste jaar dacht ik: hoe kom ik 

hier doorheen? Ik had immers maar een 

beperkte vooropleiding. Het was zoeken en 

tasten en door kleine stapjes te zetten is 

het gelukt.”

Barmhartigheid als leidend motief
De pastorale stage heeft ze gedaan in 

De kwetsbaren weer in hun kracht zetten
Kennismaking met onze nieuwe pastor

Zwolle. “De kwetsbaarheid van de mens 

trekt me zeer aan. En vanaf het begin was 

het meteen duidelijk dat het basispasto-

raat en het profiel diaconie mijn interesse 

had. De zeven werken van barmhartigheid 

zijn mijn leidende motief. Ik vind het kruis-

beeld zonder handen en voeten ook erg 

mooi, want het geeft aan dat wij de handen 

en voeten van Jezus moeten zijn.”

Strijdbare pastor
Haar eerste aanstelling krijgt ze nu negen 

jaar geleden bij de HH. Vier Evangelisten in 

Westervoort en omgeving. In de afgelopen 

jaren is daar de Willibrordusparochie in Ze-

venaar bijgekomen. “Ik ben een strijdbare 

pastor, opkomen voor de mensen die hulp 

nodig hebben en voor de rechtelozen. Onze 

kerk is nog veel te veel naar binnen ge-

keerd, ik wil me juist naar  buiten keren; ik 

ga naar wethouders om zaken te bespre-

ken en voor elkaar te krijgen. Neem ar-

moede, die is overal, maar mensen lopen 

er niet mee te koop. Zo ook geestelijke ar-

moede. Zingeving ben ik steeds belangrij-

ker gaan vinden. Ik probeer te werken van-

uit de Bron, de Eeuwige.”

Inloophuis voor kwetsbaren
In Westervoort heeft Ria in vier jaar tijd 

een inloophuis gerealiseerd, waar  zestig 

vrijwilligers aan meewerken en waar 

maandelijks tweehonderdvijftig gasten 

komen. Ria: “Vaak wordt er gezegd dat 

ze daar allemaal aan het koffiedrin-

ken zijn, dat is toch geen kerk? Maar 

wat is kerk zijn? Natuurlijk moet er 

liturgie zijn en catechese. Maar ook 

aandacht voor de kwetsbaren. Want 

willen we de armoede wel zien?  Ik 

houd er van mensen (en mijzelf) een 

spiegel voor te houden.”

Actief op Facebook
Dat “meer naar buiten treden” maakt ze 

ook waar via haar actieve rol op Facebook. 

“Toen ik mijn vertrek aankondigde vroegen 

parochianen vaak: maar je houdt je Face-

bookpagina toch wel? Ik heb hen ver-

zekerd dat dat zo is en ik nodig ook 

de parochianen van de nieuwe 

parochies hier van harte uit om 

een connectie te maken.” Op 

Facebook plaatst ze zaken die 

haar bezig houden rond haar pastorale ta-

ken, maar ook over muziek maken (ze 

speelt orgel en accordeon), haar tuin, de 

Lourdesreizen, iconen schilderen en nog 

veel meer.

Een nieuwe uitdaging
Ria is alleenstaand en woont momenteel 

in Duiven, maar verhuist naar Borne. Van-

wege de zorgtaken voor haar moeder, 

heeft ze aan het bisdom gevraagd om een 

nieuwe uitdaging, en een plek iets dichter 

in de buurt van Dedemsvaart. En dat zijn 

de parochies van de Heilige Geest, De 

Goede Herder in Hengelo en H.H. Jacobus 

en Johannes in Borne geworden.  “Mijn 

wens is om de kwetsbaren weer in hun 

kracht te zetten en ik wens dat mensen 

aangeven wat ze nodig hebben om ons ge-

loof werkelijk te beleven.” 

Graag verwelkomen we Ria in onze paro-

chie en wensen haar heel veel succes. Wilt 

u nog iets meer over haar horen, luister 

dan op 6 oktober om 19.00 naar Hofstreek 

FM; dan wordt er een vraaggesprek met 

haar uitgezonden.

Richard Wermelink en José Cornel
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Taal in beweging
De Nederlandse taal is constant in bewe-

ging. Jongeren die straattaal spreken, zijn 

voor mensen die het Algemeen Beschaafd 

Nederlands spreken, onverstaanbaar. 

Onze taal is echter zo in beweging dat het 

voor velen heel moeilijk is om een boek 

als “De Stille Kracht”, van Louis Couperus 

dat in 1900 verscheen te lezen, laat staan 

de “Gijsbrecht van Aemstel” van Joost van 

den Vondel uit 1637. In andere talen is dat 

anders. In het Engels is de laatste eeuwen 

wel wat veranderd, maar de teksten van 

William Shakespeare zijn nog steeds goed 

te volgen, ook voor jonge mensen. De be-

tekenis van woorden verandert in het En-

gels niet zo snel. Dat is in het Nederlands 

echt anders. Je zou kunnen zeggen dat het 

Nederlands een taal in ontwikkeling is. 

Dat heeft voordelen en het heeft nadelen.

Onbegrijpelijk Nederlands
Als er een gezinsviering of een andere vie-

ring is die toch meer gericht is op gezin-

nen en kinderen, hoor je heel vaak ver-

zuchten: “Deze lezing is niet te begrijpen 

voor kinderen!” En dan ligt de vertaling 

van de Bijbel van 1975 voor. En zelfs als je 

de vertaling van 1995 gebruikt is de klacht 

hetzelfde. Misschien zegt dit iets over ons 

onderwijs en over onze omgang met de 

taal en onze taalgeschiedenis. Het is ech-

ter een gegeven.

Daarnaast hebben we te maken met een 

Nederlands taalgebied en dat is groter dan 

Nederland alleen. In het Vlaams-Neder-

lands worden andere woorden gebruikt en 

heeft men andere uitdrukkingen en toch is 

dat ook Nederlands. 

Nieuwe Onze Vader in de liturgie
Telkens als ik in Lourdes ben, valt het mij 

op tijdens de lichtprocessie. Als een Vla-

ming het Onze Vader en het Wees Gegroet 

voorbidt, dan gebruikt hij andere woorden 

dan een Nederlander. En dat valt op. In 

zo’n klein taalgebied, verschillende versies 

van gebeden die ons dierbaar zijn en be-

langrijk. Daarom is er al jaren geleden een 

commissie ingesteld om de verschillende 

versies van het Onze Vader in overeen-

stemming te brengen. Daarbij werd ook 

nadrukkelijk gekeken welke vertaling zo 

nauwkeuring mogelijk overeenstemt met 

de grondtekst, het Grieks. In de jaren ze-

ventig van de vorige eeuw is men er niet in 

geslaagd, maar vorig jaar – na jaren soe-

batten – is men er in geslaagd en zijn de 

gezamenlijke bisschoppenconferenties van 

Nederland en België tot overeenstemming 

gekomen. Vanaf de eerste Adventszondag, 

27 november aanstaande, zal de nieuwe 

vertaling van het Onze Vader in de liturgie 

worden ingevoerd.

Eenheid brengen
Dat zal wennen zijn. En de meningen zul-

len ongetwijfeld uiteen lopen. De één zal 

het onzin vinden en de ander prachtig. Hoe 

je er ook over denkt: het is wel een poging 

om binnen het Nederlandse taalgebied 

eenheid te brengen met betrekking tot het 

belangrijkste gebed dat we hebben. Leg je 

de twee versie, het ‘oude’ Onze Vader en 

het nieuwe naast elkaar dan denk je dat 

het niet veel veranderd is, maar toch zijn 

er aanzienlijke veranderingen. Eén wil ik 

hier noemen, omdat ik die ook het moei-

lijkst vind.

We bidden nu: “… en leid ons niet in beko-

ring”; dat wordt: “…. en breng ons niet in 

beproeving”. Vraag je jonge mensen wat 

het woord ‘bekoring’ betekent, dan zul je 

zelden de juiste betekenis horen. Er zullen 

zelfs jongeren zijn die het associëren met 

een koor. Vraag je hen wat ‘beproeving’ is 

dan zullen ze de verbinding leggen met op 

de proef gesteld worden, iets wat moeite 

kost om niet te doen. Ik ben het onmiddel-

lijk eens men hen die zullen zeggen dat 

het nog niet gemakkelijk is om te begrij-

pen, maar ‘beproeving’ is een woord dat 

dichterbij de jongere generaties ligt dan 

‘bekoring’.

Wennen om te blijven doorgeven
Er is veel over deze nieuwe vertaling te 

zeggen en er is ook veel over gezegd. 

Mocht u er over willen lezen; op het inter-

net zijn verschillende artikelen te vinden. 

Vanaf de Eerste Advent zal het misschien 

nog een Babylonische spraakverwarring 

zijn, maar uiteindelijk zullen we er aan 

wennen. Hiernaast treft u de oude en de 

nieuw vertaling van het Onze Vader, zodat 

u zelf de verschillen kunt opmerken en al-

vast kunt wennen aan de nieuwe. 

Het belangrijkste is dat we het Onze Vader, 

het gebed dat Jezus ons heeft geleerd, 

blijven bidden, blijven doorgeven aan jonge 

generaties en dat het een gebed is dat we 

in ons hart meedragen. Als wij zelf geen 

woorden kunnen vinden, kunnen we de 

woorden van Jezus zelf bidden:  Onze Va-

der…..

september 2016

Marc Oortman, pastoor

onze vader
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Column

Onze Vader,

die in de hemel zijt, 

uw naam worde geheiligd,

uw rijk kome,

uw wil geschiede,

op aarde zoals in de hemel.

Geef ons heden 

ons dagelijks brood

en vergeef ons onze schuld,

zoals ook wij aan anderen 

hun schuld vergeven;

en leid ons niet in bekoring

maar verlos ons van het kwade.

Amen

Onze Vader,

die in de hemel zijt,

uw naam worde geheiligd,

uw rijk kome,

uw wil geschiede,

op aarde zoals in de hemel.

Geef ons heden 

ons dagelijks brood

en vergeef ons onze schulden

zoals ook wij vergeven

aan onze schuldenaren

en breng ons niet in beproeving

maar verlos ons van het kwade.

Amen

Onze Vader,

die in de hemelen zijt,

geheiligd zij uw naam,

uw rijk kome,

uw wil geschiede,

op aarde als in de hemel.

Geef ons heden

ons dagelijks brood

en vergeef ons onze schulden,

gelijk ook wij vergeven

aan onze schuldenaren:

en leid ons niet in bekoring

maar verlos ons van het kwade.

Amen

Oude Nederlands 
vertaling 

Onze Vader

Nieuwe 
vertaling 

Onze Vader

Oude Vlaamse 
vertaling 

Onze Vader
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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 dinsdag 

van de maand, staat na de viering de koffie 

klaar voor alle aanwezigen. De dinsdagmor-

genviering wordt in de sacristie gehouden.

Hubertusviering zondag 30 oktober |  Net 

als voorgaande jaren zal ook dit jaar aal-

moezenier Anne Kramer de kerkdienst in 

het Twentse dialect opdragen Aanvang van 

de kerkdienst is 10.30 uur. Tijdens de kerk-

dienst geeft de jachthoorngroep Les Trom-

pes de Quatre Vents acte de présence.  De 

organist en het dames en heren kerkkoor 

van R.K. Heilige Blasius zullen tevens de 

mis begeleiden. Na de mis is er gelegen-

heid om uw jachthond door Anne Kramer te 

laten zegenen. Aansluitend aan de kerk-

dienst bent u van harte welkom om bij Het 

Wapen van Beckum het nodige in de vorm 

van een kopje koffie of ander drankje tijdens 

een gezellig samenzijn te genieten. 

Elly Huijsman, enschedesejagersvereni-

ging@gmail.com

Willibrorduspen-
ning voor Ine 
Wentink | Ine Wen-

tink is niet het type 

dat graag in het 

middelpunt van de 

belangstelling staat. 

Toch heeft pastor 

Henk Ogink op 24 

september tijdens de viering de Willibror-

duspenning aan haar uitgereikt. Laurens 

Bloom gaf namens het bestuur een diner-

cheque van het Wapen van Beckum, een 

kaars van de Heilige Geest parochie en een 

bos bloemen. Bernanke heeft namens het 

pastorale team gesproken en een waarde-

bon uitgereikt. En er waren bloemen na-

mens de locatieraad Beckum door Bennie 

Goselink. Na de viering was er koffie en 

gelegenheid om Ine en Toon te feliciteren.

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. 

Bezoek pastor | Parochianen die behoefte 

hebben aan een bezoek van een van de pasto-

res kunnen dit doorgeven aan het secretariaat.

Delden
H. Blasius

Langestraat 78 

7491 AJ Delden

074-3761201

E: delden@heiligegeestparochie.nl

IBAN: NL24RABO0313302057

Openingstijden secretariaat 

Dinsdag, woensdag en vrijdag 

van 9.00 tot 12.00 uur.

Secretariaat | Het secretariaat van onze 

geloofsgemeenschap is geopend op dins-

dag, 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 betrekking hebben op het r.k. 

kerkhof. 

Bezoek pastor | Parochianen die behoefte 

hebben aan een bezoek van de pastor kun-

nen dit doorgeven aan het secretariaat. 

Kleuterkerk | In de maand oktober is de 

kleuterkerkviering in de Heilige Blasius ge-

pland op zondag 23 oktober, zoals altijd om 

9:00 uur. In november valt de kleuterkerk-

viering op zondag 20 november. 

Raad van kerken organiseert: Oecumeni-

sche bijeenkomst op wo. 12 oktober | Om 

19.30 uur in de Nieuwe Blasius. Father Ba-

silios Khamis is een jonge Syrische priester 

die met z’n vrouw – na een vlucht uit Syrië 

– hier in Delden is komen wonen. Hij is aan-

gesteld als pastor voor de Grieks- ortho-

doxe medechristenen uit Syrië en Libanon 

in ons land. Deze jonge priester zal voor ons 

deze avond een “Oosters orthodoxe liturgi-

sche viering” verzorgen en Wim Petersen 

zal de situatie van de vluchtelingen in Del-

den toelichten. 

Lezing: Dhr. Pieter Omzigt op ma. 14 no-

vember | Om 20.00 uur – Oude Blasius. Pie-

ter Omzigt is lid van de Tweede kamer voor 

het CDA, en is woordvoerder fiscale zaken, 
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Beheerders Parochieel centrum: Marian 

en Henny te Wierik. Voor het reserveren van 

een ruimte eerst contact opnemen met  

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.

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

 

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.

Ceciliaviering 20 november | Tijdens deze 

viering worden diverse koorleden gehuldigd.

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 22. Voor opgave 

en vragen kunt u terecht bij het centraal se-

cretariaat pastoraal team: tel: 074 3492212 of 

contact@pastoraalteam.nl.

Overleden | 

• 9 augustus, Marinus Slag, 77 jaar

• 30 augustus, Herman ten Berge, 81 jaar

Oktobermaand-Mariamaand | In de katho-

lieke 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 ok-

tober elke woensdagavond om 19.00 uur ge-

zamenlijk de rozenkrans in onze kerk. De 

eerste keer is dat woensdag 5 oktober, dan 

woensdag 12 oktober, dan woensdag 19 ok-

tober en de laatste keer woensdag 26 okto-

ber. U bent allen van harte uitgenodigd om 

met ons mee te doen en we heten u van 

harte welkom. 

Riet Besselink en Riet Tenhagen

Allerzielen | Op woensdag 2 november om 

19.00 uur, gedenken wij de parochianen die na 

2 oktober 2015 zijn overleden. Tijdens de vie-

ring ontsteken we voor de overledenen een 

kaars. Na afloop van de viering ben u welkom 

voor een kopje koffie of thee in de parochiezaal.

Bingo | Op woensdag 9 november om 14.30 

uur organiseert de bezoekgroep “Verliezen 

Verwerken” weer een bingo-middag in de 

parochie zaal. Zegt het voort!

Vrijwilligerswerk | Weken lang zijn meer-

dere vrijwilligers bij onze Petrus en Paulus-

kerk in Goor bezig geweest met het afbreken 

en opruimen van oude schuttingen en heg-

gen, en ook met de aanleg van een stuk 

nieuw gazon met terras. Er is een mooi berg-

hok gebouwd voor gereedschappen van de 

tuinman met daarnaast ruimte voor de di-

verse afvalcontainers. Langzaam maar zeker 

krijgt alles zijn definitieve vorm. Petje af voor 

deze mannen!

pensioenen en buitenlandse zaken. Zijn echt-

genote is van Syrische afkomst. Als geen an-

der weet hij van de problematieken in de we-

reld in het kader van: “Naasten voor elkaar”.  

Als gelovig mens gaat hem de problematiek 

van de medemens, welke in deze wereld 

slecht bedeeld zijn, sterk aan het hart.

In gesprek met Herman Scholte Albers 
25 oktober | In dit tweede deel van de reeks 

van het Kop-uit-het-zand ontmoetingen, ont-

moeten wij Herman Scholte Albers. In dit 

gesprek vertelt hij over hoe hij het gezicht van 

God in de samenleving door de tijd ziet veran-

deren. In de afgelopen jaren zijn er twee bij-

zondere gebeurtenissen in zijn leven ge-

weest: zijn ongeluk in 2007 en zijn toetreding 

tot de Karmel eind 2008. Heeft u een bijzon-

dere gebeurtenis in uw leven meegemaakt en 

wilt u dit met ons delen? Of gaat u door een 

moeilijke tijd en wilt u kracht putten uit erva-

ring van anderen? Wees welkom op deze 

avond. Herman Scholte Albers is geestelijk 

verzorger op het verpleeghuis het Meulen-

belt. Daar staat hij mensen bij die in een le-

vensfase verkeren die vaak niet gemakkelijk 

is. Voor meer informatie over deze avond 

kunt u mailen naar: Innovatiepastoraat@hei-

ligegeestparochie.nl  of bellen met William 

Sanchez: 06-20942168
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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

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 | 4 sept. Ria ten Vregelaar van 

de Kuil 72 jaar

 

Dopen | De eerstvolgende gelegenheid tot 

dopen in Hengevelde is op zondag 8 januari 

2017. Opgave bij het centrale secretariaat.

Secretariaat H. Isidorus | Elke dinsdagmor-

gen van 9.00 uur tot 11.00 uur kunt u op de 

pastorie terecht voor het opgeven van misin-

tenties, het aanmelden jubilea en voor vra-

gen omtrent overige zaken.  

 

Misintenties/jaargedachtenis | De vergoe-

ding voor een misintentie is € 9,- en voor 

een jaargedachtenis € 12,-

Vieringen | Iedere dinsdag om 09.00 uur is 

er een viering in onze kerk. Elke eerste dins-

dag van de maand na deze viering is er geza-

menlijk koffiedrinken in de pastorie. 

Aanmelden Doop, Huwelijk | U kunt zich 

hiervoor aanmelden bij het secretariaat pas-

toraal team: contact@pastoraalteam.nl of 

telefonisch 074-3492212 van maandag tot en 

met donderdag van 8.30 uur tot 15.30 uur. 

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 zondagmorgen 

9 oktober staat in het teken van Maria. Het 

koor Spirit zal deze viering muzikaal opluis-

teren. Aanvang 9.30 uur.

Gezinsviering | Op zondagmorgen 23 okto-

ber zal er een speciale gezinsviering zijn. 

Tijdens deze viering zal er ook aandacht zijn 

voor Wereldmissiedag voor de kinderen. De 

aanvang van de viering is 9.30 uur en het kin-

derkoor verzorgt de zang.

 

Allerzielen | Op woensdagavond  2 novem-

ber is er een Allerzielenviering. Tijdens deze 

viering zullen alle overledenen in onze ge-

loofsgemeenschap van het afgelopen jaar 

worden herdacht. De aanvang is 19.30 uur en 

het dames- en herenkoor zal de zang verzor-

gen.

Gedoopt | Op zondag 11 september zijn ge-

doopt: Yfke Tijink en Pim Bos

Alles, zowel de bewegingsoefeningen, de 

bezigheidsactiviteiten als het samenstellen 

en koken van de maaltijd word gedaan door 

alleen maar vrijwilligers. Op 8 september 

maakten onze deelnemers een schilderij-

tje. Een “echte” schilder heeft er de laatste 

hand aan gelegd, zodat ze deze dag een 

eigen cadeautje, een heus schilderijtje in 

ontvangst konden nemen. In ‘n vermakelijk 

stukje “De Koetsier” opgevoerd door de 

deelnemers en de vrijwilligers kwamen ie-

ders lachspieren aan de beurt. Even later 

was er aandacht voor de deelnemers die 

ons de laatste jaren hebben verlaten door 

ziekte of zijn overleden. Jammer dat het 

pastoraal team in verband met een verga-

dering er niet bij aanwezig konden zijn, 

maar ze willen binnenkort een keer langs-

komen. Samen gaan we verder op deze 

manier en hopen we nog veel gezellige cre-

atieve donderdagen bij elkaar te komen.

Deelnemers en vrijwilligers senioren 

“Uit in ‘t Meuken”

 Foto's: Henny Evers

Vijf jaar dagopvang in de Hoeve

Allerzielen | Dinsdag 2 november om 19.00 

uur. In deze viering herdenken wij onze dier-

bare overledenen. In het bijzonder de over-

ledenen van het afgelopen jaar. Na de vie-

ring gaan we in stilte naar het kerkhof en 

worden de graven gezegend. Zij die dat wil-

len kunnen een kaarsje op het graf van een 

dierbare plaatsen.

Op 8 september 2011 startte in St. Isidorus-

hoeve de dagopvang ”Senioren uit in ‘t 

Meuken” de jeugd van vroeger. Iedere don-

derdagochtend van 9.00 tot 13.30 uur ko-

men zestien oudere Hoevenaren (gemid-

delde leeftijd 85 jaar) samen. Dit is nu vijf 

jaar en 250 keer. Daarom was er op 15 sep-

tember een inloopmorgen met koffie en 

zelfgebakken koek en cake, een borreltje 

en een hapje in ’t Meuken. Al snel was de 

gezelschapsruimte van ons gemeen-

schapshuis vol. Wethouder mevrouw Spie-

gel, de voorzitter van ons gemeenschaps-

huis André ten Vregelaar en Marinus Ros 

namens de stichting welzijn en hulp felici-

teerden de 28 vrijwilligers en de deelne-

mers met zo’n geweldige dagbesteding. 
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Voor u gevonden
 Door Richard Wermelink

Twee kinderen en… de weg naar vrede 

Lucifers

God in Amerika
Het is vrijwel ondenkbaar dat een Neder-

landse premier of de voorzitter van de 

Tweede Kamer een speech zou afsluiten 

met de woorden “Moge God ons land zege-

nen”. In Amerika ligt dat totaal anders; het 

geloof speelt daar in het openbare leven 

een veel grotere rol dan bij ons. Heel recent 

is een boek verschenen van Yvonne Kroo-

nenberg met als titel ‘God 

in Amerika’.

Kroonenberg reisde in 

2015 terug naar het gebied 

in Amerika waar ze eind 

jaren zestig had gewoond 

als uitwisselingsstudent, 

naar het gebied dat be-

kend staat als de Bible-

belt. Ze zoekt daar vrienden op van vroeger 

en onderzoekt welke rol het geloof heeft in 

hun dagelijkse leven. 

Zelf zegt ze: “De reis die ik in de Biblebelt 

heb gemaakt is de enige serieuze zoektocht 

die ik ooit heb ondernomen naar het wezen 

van God en ik meen dat ik er iets van heb 

begrepen.” Yvonne Kroonenberg is schrij-

ver en psycholoog en schreef diverse boe-

ken over familiebanden en relaties. God in 

Amerika, uitgeverij Atlas, ISBN: 

9789045033052, prijs € 14,99

Expositie Tanach-Bijbel-Koran
Het jodendom, het christendom en de islam 

hebben elkaar door de eeuwen heen steeds 

beïnvloed. Sterker nog: de heilige boeken van 

deze drie wereldgodsdiensten  hebben ge-

meenschappelijke wortels en zijn aan elkaar 

verwant. Van 7 oktober 2016 tot en met 8 ja-

nuari 2017 worden de Tanach, Bijbel en  

Koran samen gepresenteerd in de tentoon-

stelling “Heilig Schrift” in museum Catha-

rijneconvent in Utrecht. Eeuwenoude hand-

schriften, prachtige boekbanden en diverse 

attributen die horen bij de drie boeken zijn 

voor deze expositie samengebracht. 

De tentoonstelling laat de bezoeker ontdek-

ken hoe de drie heilige boeken van elkaar 

verschillen, maar ook hoe ze juist opvallend 

vaak overeenkomen in gebruik, verering en 

schoonheid. Het museum ligt aan de Lange 

Nieuwstraat 38 in Utrecht en is dinsdag tot 

en met vrijdag geopend vanaf 10.00 uur, in 

het weekend vanaf 11.00 

uur. Op maandag en op 

nieuwjaarsdag is het mu-

seum gesloten. 

De entree bedraagt 

€ 12,50. Houders van een 

Museumkaart en Vrien-

den van het museum heb-

ben gratis toegang. 

Zwerven door Twente
“Zwerven door Twente” 

staat er als ondertitel op 

het boekje dat hoort bij de 

splinternieuwe wandel-

route “Het Hilligenpad”. 

Het Hilligenpad is een vijf-

daagse wandeling door 

het fraaie Twente met ver-

halen over geloof en landschap. De makers 

van de route geven aan dat geloof en land-

schap in Twente nauw met elkaar verbonden 

zijn. Het landschap is vol met plekken die te 

maken hebben met geloof en bijgeloof door 

de eeuwen heen. Zoals Mariakapellen, land-

kruisen, kloosterpaden, en grafheuvels 

maar ook langs de Duivelssteen en een be-

zinningstuin. Het Hilligenpad is een soort 

pelgrimstocht en voert langs vijftig van deze 

plekken, verdeeld over vijf etappes van zo’n 

20 kilometer.  De tocht is mede tot stand ge-

komen door hulp van Landschap Overijssel. 

In het boekje met de routebeschrijvingen 

staan tevens interessante achtergrondver-

halen en foto’s. De etappe die hier het 

dichtst in de buurt is, is de wandeling van 

Saasveld naar Zenderen. Maar ook de an-

dere routes in Noordoost Twente zijn erg 

mooi. “Het Hilligenpad”, uitgeverij Matrijs. 

ISBN: 9789053455128, Prijs € 17,95.

Op de basisschool waar ik vandaag ben, hebben ze een continurooster: 

dat betekent dat de kinderen tussen de middag niet naar huis gaan maar 

op school eten. De lunchpauze is een half uurtje, een kwartiertje om te 

eten en een kwartiertje buiten spelen. Zo hoeven de leerkrachten niet zo 

vaak meer ’s avonds nog naar school, en kunnen de kinderen ‘s middags 

eerder naar huis.

Het is vandaag mijn taak om toezicht te houden, zodat de juffen en mees-

ter even kunnen eten. Ik loop op het plein. Daar staan twee eikenbomen 

en een hazelaar. Rondom die bomen is rumoer. De kinderen hebben de 

hazelnoten ontdekt, en zoeken ijverig naar alle nootjes die ze kunnen 

vinden. De hazelaar geeft een grote oogst. De eikenboom is nog niet zo 

ver. Je kunt de eikels zien hangen maar ze vallen nog niet. 

Ik vind het leuk al die rapende kinderen, maar dan realiseer ik me dat er 

iets aan de hand is. Een jongen probeert de hazelnootjes van een ander 

af te pakken. Ik loop er naar toe om de ruzie te sussen voor die uit de 

hand loopt. De jongen die de nootjes afpakt stopt ze allemaal in een plas-

tic zakje. Die nootjes zijn niet van jullie roept hij boos. Ze zijn van de 

eekhoorn, die mag je niet afpakken. Ik heb ze gevonden! Roept degene 

die zijn nootjes kwijt is. Ze zijn van mij. Ik wil ze aan de eekhoorn geven. 

Tja zo zijn kinderen, zo overtuigd dat ze het echt bij het rechte eind heb-

ben. Zo vol van hun eigen gelijk, dat ze zelfs niet horen wat de 

ander zegt. Ik laat ze er even bij gaan zitten. Om de beurt vertellen 

ze nu aan mij, wat ze aan het doen waren. De laatste jongen hoort 

wat de eerste vertelt. Dus hij wou ook voor de eekhoorn zorgen. 

Hij kijkt mij aan en zegt ineens: maar we kunnen toch ook samen 

doen? Ik kijk naar de eerste jongen. Die lacht ineens. Ik weet een 

heel mooi plekje om de nootjes neer te leggen zegt hij. En samen 

als de beste kameraden gaan ze naar dat plekje. 

Een plekje dat je vanuit de klas kan zien.

En als ik in hun klas godsdienstles 

geef, een drie kwartier later,  zie ik 

buiten de eekhoorn op dat plekje. 

Op hun tenen loopt de hele 

groep naar het raam. Ze zien 

hem nog net. En een van hen 

zegt volkomen spontaan: mooi 

hè juf dat God ook eekhoorns 

gemaakt heeft?!

Cathinka
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Een boek gevonden…

De Bijbel betekent letterlijk ‘het 
boek’. Maar is de Bijbel dan niet een 
boek onder vele boeken?
Het is waar dat de Bijbel sinds duizenden 

jaren de meest vertaalde en de meest ge-

lezen tekst ter wereld is. Maar dit boek 

ontleent zijn belang niet aan zijn brede 

verspreiding, maar omgekeerd zijn ver-

spreiding aan zijn belang.

In dit werk vinden wij de neerslag van eeu-

wenlange ervaringen van een volk, dat zich 

in telkens wisselende situaties fundamen-

tele vragen heeft gesteld, vragen die men-

sen nog altijd stellen: Waar komen wij 

vandaan? En waar gaan we naar toe? 

Waarom leven? Waarom sterven? Wat is 

‘God’? Wat is kwaad? Mogen we geloven in 

een toekomst die beantwoordt aan onze 

verwachtingen van geluk? Wat moeten we 

daarvoor doen of daarvoor laten? 

De Bijbel bevat daarover geen intellectu-

ele axioma’s of wetenschappelijke uiteen-

zettingen, maar een grote variëteit van 

verhalen: getuigen uit het verleden vertel-

len wat zij hebben meegemaakt en welke 

conclusies zij daaruit hebben getrokken. 

Zij delen ons mee hoe zij, dwars door hun 

geschiedenis heen, het appèl hebben ont-

dekt dat God op hen doet. Zij getuigen van 

een God, die zich zo laat kennen, dat men-

sen werkelijk op weg gaan.

Wat de Bijbel niet is
De Bijbel is geen wetenschappelijke ency-

clopedie. Hij heeft niet de bedoeling om 

ons alles te vertellen omtrent de wereld, 

of de mens, dingen die wij uit recente on-

derzoeken kunnen vernemen.

De Bijbel is evenmin een geschiedenis-

boek.

De Bijbel is vervolgens evenmin een hand-

boek voor de moraal. Integendeel, ver-

schillende verhalen in de Bijbel zijn vol-

strekt immoreel. Maar het is dikwijls wel 

zo dat men met vallen en opstaan beter 

gaat begrijpen wat goed is en waar. De Bij-

bel is zelfs geen catalogus van geloofs-

waarheden. Natuurlijk maken de schrij-

vers ons deelgenoot van hun geloof in God. 

Maar dat geloof gaat gepaard met talloze 

vergissingen en misverstanden. Het kost 

tijd vóór men de kracht en de waarheid 

van bepaalde woorden tot zich voelt door-

dringen.

Wat de Bijbel wel is
In zekere zin is de Bijbel een boek uit het 

verleden. De mensen die hem geschreven  

hebben, zijn dood, en de gebeurtenissen 

die ze ons melden, zullen zich niet herha-

len. Wel kunnen we zeggen dat de Bijbel 

een geheel is van getuigenissen van men-

sen die gedreven werden door het zoeken 

naar de waarheid, naar God zelf.

Anderzijds is de Bijbel nog steeds een ac-

tueel boek: Wat wij daarin lezen daagt ons 

uit om over ons eigen leven en onze eigen 

geschiedenis na te denken, zodat wij daar-

in op onze beurt God ontdekken.

De bijbel, ofwel: het boek
Wie de Bijbel ter hand neemt, ontdekt 

woorden die schijnbaar dood zijn, maar in 

werkelijkheid springlevend zijn. De bood-

schap, erin vervat, gaat ons aan. Het is iets 

dat tegen ons wordt gezegd.

De gelovige kan zeggen dat de BIJBEL 

HET WOORD VAN GOD is. Dwars door de 

teksten heen ontwaart hij een Stem die 

zich tot hém richt, en die hem roept mee 

te doen in het avontuur van de mensen van 

God die op zoek zijn naar de waarheid 

(tekstgedeelten ontleend aan: DE BIJBEL 

dichter bij iedereen, 1990 Katholieke Bij-

belstichting).

Ga eens naar: 

www.katholiekebijbel.nl

Daar vindt u een bijbelleesrooster.

Het Woord van God vraagt om een ant-

woord. Vanaf woensdag 9 maart 2016 wor-

den de teksten uit het bijbelleesrooster 

actief vertoond op de website. Daarmee 

schept de KBS de mogelijkheid om zonder 

andere hulpmiddelen elke dag een Woord 

van God te lezen en te overwegen. Bij elke 

Bijbeltekst zal er ook steeds een begelei-

dende tekst zijn die de lezer tot steun 

moge zijn. 

Jan Horck
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Enige tijd geleden werd tijdens de preek 

in een van onze parochiekerken de vraag 

gesteld: blijven we in de kerk vrouwen 

louter zien als “toegewijd” of ook als ge-

wijd?  Deze vraag is heel actueel gewor-

den nu er recentelijk een commissie is 

ingesteld die moet onderzoeken of vrou-

wen tot  diaken kunnen worden gewijd.

Franciscus in actie
Paus Franciscus opperde enkele maan-

den geleden het idee om te bestuderen of 

vrouwen als diaken zouden kunnen wor-

den aangesteld in de Rooms-Katholieke 

kerk. Hij deed deze uitspraak tijdens een 

bijeenkomst in Rome van de honderden 

vrouwelijke leidinggevenden van congre-

gaties uit alle delen van de wereld. In au-

gustus maakte de paus bekend dat hij 

daadwerkelijk een commissie had inge-

steld om dit te gaan onderzoeken. 

De conservatieven
Diakens zijn geen priesters, maar vervul-

len verschillende taken binnen de kerk, 

zoals preken, het evangelie lezen en bij-

voorbeeld bij huwelijken en begrafenis-

sen. Diakens worden gewijd en staan in 

rang onder die van priesters en bis-

schoppen.

In de kerk werd al langer gesproken over 

de inwijding van vrouwen als diaken. Maar 

de theologisch conservatieve pausen Jo-

hannes Paulus II en Benedictus zagen dat 

niet zitten. Beiden vonden dat daar geen 

grond voor was en dat het uiteindelijk een 

ondermijning zou kunnen worden van het 

concept van het priesterschap dat alleen 

voor mannen bestemd is.  

Vanzelfsprekende ondergeschikt-
heid
Sinds de apostelen is het priesterambt 

immers enkel voor mannen. De vraag kan 

echter gesteld worden of Jezus bewust of 

met redenen alleen mannen heeft geko-

zen als zijn apostelen? Ik denk het niet; in 

de tijd van Jezus en ook in de eeuwen 

daarna speelden vrouwen geen enkele rol 

in het maatschappelijk leven en was de 

vrouw echt onderschikt aan de man. Dat 

vinden we nu vreemd; maar laten we in 

herinnering nemen dat in Nederland 

vrouwen nog maar sinds 1919 mogen 

stemmen. En zelfs tot 1956 mocht een 

gehuwde vrouw in Nederland niet zelf-

standig een overeenkomst afsluiten.

Historisch moment
Sommigen zien de instelling van de com-

missie door paus Franciscus als een his-

torisch moment, omdat het de weg effent 

naar een grotere gelijkheid voor vrouwen 

binnen de kerk. De commissie bestaat uit 

twaalf deskundigen; zes mannen en zes 

vrouwen en wordt voorgezeten door de 

Spaanse Jezuïet Luis Ferrer, secretaris 

van de Congregatie voor de Geloofsleer.

Opwaardering Maria Magdalena
Opmerkelijk in dit verband is dat de paus 

recentelijk de gedachtenis van Maria 

Magdalena belangrijker heeft gemaakt 

en haar gedenkdag op 22 juli tot feestdag 

heeft bevorderd op de universele liturgi-

sche kalender. En dan te bedenken dat zij 

ooit door de kerk als prostitué werd be-

stempeld.  Erik Borgman, hoogleraar 

publieke theologie in Tilburg vindt het 

van betekenis dat de paus bij de bekend-

making van deze feestdag, de lang om-

streden eretitel ‘Apostel der apostelen’ 

aanhaalt. Hij vindt het een opmerkelijk 

besluit om die titel te gebruiken, vooral 

omdat de nadruk immers altijd heeft ge-

legen op de mannelijkheid van de apos-

telen. 

Vertrouwen in verandering
Historica Lucetta Scaraffia, die het vrou-

wenmagazine van L'Osservatore Romano 

leidt, (een spreekbuis van het Vaticaan) 

heeft gezegd:  "Als het om vrouwen gaat, 

dan zet deze paus zich daarvoor met heel 

zijn hart in om obstakels te overwinnen en 

tegelijkertijd de curie niet op de tenen te 

trappen. Alle verboden voor vrouwen - ook 

het verbod te preken - staan niet onom-

stotelijk vast en kunnen dus worden ge-

wijzigd."

Het lijkt er op dat ze een vast vertrouwen 

heeft in de bevindingen van de commis-

sie. En ook de paus lijkt daar al een beet-

je een voorschot op te nemen toen hij zei: 

'Het zal de kerk goed doen om te kijken 

of vrouwen als diakens mogen dienen'. 

Ook verwees Franciscus fijntjes op de rol 

van de vrouw in de vroege kerk. 

Richard Wermelink

Alleen “toegewijd’ of ook gewijd?
Nieuwe commissie onderzoekt rol van de vrouw
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Ingezonden berichten

Graag wil ik u nogmaals attenderen op onze bedevaart 

naar Klein Lourdes te Tienray in Noord-Limburg. Deze 

bedevaart wordt mede begeleid door Mgr. E. de Jong, 

hulpbisschop van het bisdom Roermond.

Dit zal, zoals u reeds eerder in ons parochieblad heeft 

kunnen lezen, plaats vinden op 8 oktober 2016.

De kosten voor deze bedevaart bedragen  € 30,- per per-

soon en dit wordt afgerekend in de bus.

We vertrekken om 7.45 uur vanaf de St. Jozefkerk aan de St. Josephstraat 109 en we 

verwachten om ± 18.15 uur weer in Almelo te zijn. Mensen die slecht ter been zijn mogen 

hun (opklapbare) rolstoel of rollator meenemen.

Informatie en opgave: Mw. C.A.M. Roetgerink, pastoraal werkster, tel.: 06 20739564 of 

Dhr. E.J. Timmermans tel.: 06 44151414

Spaanstalige H. Mis ter ere van de Senor de los 
Milagros, beschermer van de migranten

Op zondag 9 oktober a.s. om 14.00 uur zal in de Lambertus-

basiliek een Spaanstalige H. Mis worden gevierd. Aanleiding 

is het feest en de processie van de Heer van de Wonderen, de 

patroon van Peru en de Peruanen, en de beschermer van alle 

migranten in de wereld

Voorganger is pater Theo Beusink O.Carm.  

Jubileum-
concert 750 
jaar Beckum
Op zaterdag 15 

oktober geeft 

The New Symp-

honics Or-

chestra onder 

leiding van Maurice Luttikhuis met Ernst 

Daniël Smid een concert in de H. Blasius-

kerk te Beckum. De kerk staat bekend om 

de geweldige akoestiek. The New Sympho-

nics zijn musici die in verschillende be-

roepsorkesten werkzaam zijn; onder an-

deren in het Metropole Orkest en 

Residentie Orkest. Maurice Luttikhuis 

(geboren Beckumer) is hun enthousiaste 

dirigent.

De kaartverkoop is gestart, kaarten zijn te 

koop via Martin Veldhuis telefonisch be-

reikbaar na 18:00 uur op 06-25390965 of 

053-4288291. Mailen kan ook, m-a-veld-

huis@hetnet.nl

Reden voor dit concert is het jubileumjaar 

van Beckum. In 2016 bestaat Beckum 750 

jaar en dit is en wordt op verschillende 

manieren gevierd.

Bedevaart naar Klein Lourdes 
(Tienray, Noord Limburg)

De secretariaten
Al meerdere jaren gaan de dames en de 

heer van de secretariaten samen een mid-

dagje uit om de goede contacten onderling 

te onderhouden. Sommigen zijn al vele jaren 

hierbij aanwezig, maar voor ons was het nog 

vrij nieuw en we mochten het dit jaar ook 

nog organiseren. Vrijdag 9 september was 

het zover. Na een klein oponthoud vertrok-

ken de meesten op de fiets bij de kerk, de 

rest was met de auto, naar "Het andere le-

ven" aan de Hagmolenweg. Daar hebben we 

genoten van een perfecte High Tea en de 

prachtige omgeving. Aan het eind van de 

middag hebben we nog aardbeien geplukt. 

We kunnen dit adres zeker aanbevelen ook 

voor een kop koffie met een stuk eigenge-

bakken appeltaart tijdens het fietsen.

Gerda Assen en Riet van 't Klooster

26 oktober 2016 om 20.00 uur: 
Maliproject info-avond
Vanaf 18 oktober aanstaande is onze-man-

in-Mali Casper Jansen voor een korte pe-

riode in Nederland. Aansluitend aan onze 

nieuwsbrief van juli jongstleden en de 

vooraankondiging van begin september, 

willen we bevestigen en u er allen aan 

herinneren, dat Casper op 26 oktober aan-

wezig kan zijn voor de nieuwste informatie 

over het drinkwaterpompenproject, locatie 

Klokkenkamp, Hofkerk Goor, Diepenheim-

sestraat 2. Na de grote fondsenwerving 

voor de scholenbouwactiviteit van het Ma-

liproject – waarmee grote bedragen ge-

moeid waren – ervaren wij het als heel 

bijzonder dat we via Casper de mensen 

kunnen helpen aan goed drinkwater. 

Van harte welkom op 26 oktober aanstaan-

de in de vernieuwde Klokkenkamp.

Cees en Addie van der Sluijs-Goud www.

maliproject.nl 
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naar de bestaande praktijk. Daarnaast zijn er be-

langrijke componisten die min of meer verantwoor-

delijk zijn voor de Byzantijnse muziek zoals wij die 

nu kennen. Achtereenvolgens zijn dat Bortnianski, 

Tsjaikovski (beiden componeerden een mis voor Jo-

hannes Chrisostomus), en Rachmaninov met zijn 

beroemde Vespers. De Byzantijnse muziek leeft. Zo 

kennen we eigentijdse composities van Christov, 

Pavlov en Tavener.

Het Twents Byzantijns Koor neemt u mee naar een 

andere wereld, een wereld vol van engelenzang, laat 

u meevoeren: zaterdag 8 oktober 20:00 uur, Oude 

Blasius Delden.

De gezangen die het Twents Byzantijns Koor ten ge-

hore zal brengen, stammen uit de Slavisch-Byzan-

tijnse eredienst zoals die nu nog in Rusland en Oe-

kraïne wordt gepraktiseerd. Het koor zingt in het 

kerk-slavisch, net als het kerklatijn een dode taal.

De Byzantijnse koorzang vindt zijn oorsprong in het 

vroege christendom. Vanaf ongeveer 300 na Chris-

tus ontwikkelt deze zang zich in het oosten van Eu-

ropa en wordt ze beïnvloed door de omringende 

Griekse, Arabische en Perzische culturen. Om-

streeks 800 na Christus vindt de koorzang zijn hoog-

tepunt in wat genoemd wordt de Goddelijke liturgie.

De muziek heeft oude bronnen en is opgetekend 

8 oktober 20:00 uur: Twents Byzantijns Koor in de Oude Blasius te Delden

Missio besteedt dit jaar aandacht aan de 

katholieke kerk in de Filippijnen. Natuur-

rampen, armoede, corruptie en huiselijk 

geweld eisen hun tol. Gelovigen bidden om 

Gods hulp.

Land van tyfoons
Vaak worden de Filippijnen getroffen door 

zware tropische stormen. In 2013 raasde 

de supertyfoon Haiyan over het land en liet 

een spoor van vernielingen na. Duizenden 

mensen vonden de dood. Filippino’s die 

het overleefden, hebben niets meer. Geen 

huis, geen werk, geen school en geen 

kerk. Zo ook de vissersgezinnen aan de 

kust van Tacloban. 

Armoede: Leven op straat of als 
huisslavin naar het buitenland
De armoede in de Filippijnen is erbarme-

lijk. In Manilla leven veel mensen op 

straat, zoals mevrouw Guillermas Vitmy 

met haar driejarig zoontje Danielo. Ze ver-

dient wat geld met de fietstaxi. ’s Avonds 

slapen ze in de riksja. Veel andere vrouwen 

zoeken huishoudelijk werk in het buiten-

land, zoals  Saoedi-Arabië en de Emiraten 

Vaak worden ze uitgebuit, mishandeld en 

met lege handen teruggestuurd. 

Barmhartige Samaritanen  
Missio steunt projecten van religieuzen in 

de Filippijnen. Zij laten Gods barmhartig-

heid zien in hun pastorale werk. De Bene-

dictinessen bouwen een nieuw dorp voor 

de vissersfamilies in Tacloban. In Manilla 

leidt zuster Cecille Ido het gezinscentrum 

‘Tuluyan’, waar dakloze gezinnen worden 

opgevangen. 

Help onze medechristenen in de 
Filippijnen.
Geef aan MISSIO in de collecte op Missie-

zondag 23 oktober en schrijf uw bijdrage 

over op NL46RABO0313363838 ten name 

van MOV Aktie Wereldnood onder vermel-

ding van Filippijnen

Zie www.heiligegeestparochie.nl en  www.

missio.nl 

MISSIO Wereldmissiemaand oktober 2016: FILIPPIJNEN

Steun parochies wereldwijd

DAG VAN DE DIALOOG  
op donderdag 10 november
De Dag van de Dialoog betekent dat men-

sen in heel Nederland met elkaar in ge-

sprek gaan, waarbij ze tijdens een brood-

maaltijd over een bepaald thema praten.

Dit jaar is het thema "IK DOE MEE".
Iedereen die het leuk vindt met medebe-

woners van Goor en omstreken te praten 

en zodoende elkaar beter te leren kennen, 

is van harte welkom. De maaltijden vinden 

plaats bij mensen thuis of in buurthuizen 

en kerken en vinden plaats op 10 novem-

ber van 17.00 tot 19.30 uur. Daarna gaan 

wij naar het gemeentehuis waar wij door 

wethouder Van Zwanenburg worden ont-

vangen en er een verrassingsprogramma 

is met ter afsluiting een drankje.

Het programma ziet er als volgt uit:
17.00 uur Aanwezig zijn bij de gastlocatie 

(hierover krijgt u nog nader bericht)

17.30 uur Start van het gesprek (tijdens 

een gratis broodmaaltijd)

19.30 uur Afronding van het gesprek

20.00 uur Gezamenlijke bijeenkomst in het 

gemeentehuis in Goor

21.15 uur. Afsluiting

Wilt u meer informatie of wilt u zich opge-

ven dan kunt u bellen of mailen naar  

Richard Minnen, telefoon 0547-274093 of 

email goorindialoog@gmail.com.

U kunt zich ook bij hem melden als u men-

sen bij u thuis wilt ontvangen of gastvrouw/-

heer wilt zijn. 

Website: www.goorindialoog.nl 

Facebook: Dag van de Dialoog Goor

Wij hopen u op 10 november te ontmoeten 

bij de Dag van de Dialoog

Oriëntatiecursus Koordirectie
Dit najaar start de NSGV Utrecht met een 

oriëntatie- en basiscursus koordirectie 

2016-2017 op verschillende locaties binnen 

het aartsbisdom Utrecht. De cursus bestaat 

uit vijftien zaterdagen van 10.00 – 14.00 uur 

met een frequentie van ongeveer eenmaal 

per twee weken. De cursus wordt gehouden 

in de periode oktober 2016 – juni 2017; do-

cent is Ronald de Haan. De cursus is be-

doeld voor aankomende alsmede huidige 

koordirigenten, die zich graag verder willen 

bekwamen in het leiden van liturgische ko-

ren. Om het geleerde in de praktijk te kun-

nen brengen zal er vier keer tijdens de cur-

susdagen met een koor gewerkt gaan 

worden. De cursus wordt afgesloten met 

een deelnamecertificaat en rapportage. De 

kosten van de gehele cursus bedraagt € 

520,-. Voor aanmelding en verdere informa-

tie kunt u terecht bij cursuscoördinator Mar-

cus de Haard. T. 030-6982579 of E. post@

nsgv-aartsbisdom.nl
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H. Blasius
Beckum

O.L. Vrouw van Altijddurende 
Bijstand, Bentelo

Zaterdag 8 okt. en 

zondag 9 okt.

Zaterdag 15 okt.en 

zondag 16 okt.

Zaterdag 22 okt.en 

zondag 23 okt.

Zaterdag 29 okt. en 

Zondag 30 okt.

Dinsdag 1 nov. 

Allerheiligen 

Woensdag 2 nov.

Allerzielen

Vieringen
oktober en
november
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 5 nov. en 

zondag 6 nov.

Willibrordzondag

Zaterdag 12 nov. en 

zondag 13 nov.

Zaterdag 19 nov. en 

Zondag 20 nov.

Christus Koning

Zaterdag 26 nov. en 

Zondag 27 nov.

Eerste Advent

Zat. 18.30 u. Eucharistieviering
mmv. Dames- en herenkoor
Pastor Z. Nowara

Géén viering

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

Zon. 10.30 u. Hubertusviering
mmv. Dames- en herenkoor
Ds. Anne Kramer

Woe. 2 nov. 19.00 u. 
Gebedsviering
mmv. Spirit
Werkgroep

 Géén viering  

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

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

Zon. 9.30 u. WoCo-viering
mmv. Spirit
Werkgroep

Zat. 18.30 u. WoCo-viering
mmv. Be-lieve
Werkgroep

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

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

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

Woe. 2 nov. 19.00 u. 
Gebedsviering
mmv. Be-Lieve
Werkgroep

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

Zon. 9.30 u.  WoCo-viering
Werkgroep

Zat. 18.30 u. WoCo-viering
mmv. Dames- en herenkoor
pastor C. Timmerman

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

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
mmv. Dames- en herenkoor
Pastoor M. Oortman

Zon. 9.30 u. WoCo-viering
mmv. Spirit
Werkgroep

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

Zat. 18.30 u.WoCo-viering
Volkszang
Werkgroep

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

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

Zon. 9.00 u Kleuterkerk
Zon. 9.30 u. Eucharistieviering
mmv. Dameskoor 
Pater R. v.d. Vegt

Zat. 18.30 u. WoCo-viering
mmv. Eigen-wijs
Pastor v.d. Bemt

Zon. 9.30 u. WoCo-viering
mmv. Koor uit Rijssen
Pastor H. Ogink

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

Zat. 18.30 Cath. Kinder 
Mariaviering
mmv. Kinderkoor
Pastor H. Ogink
Zon. 9.30 u. Eucharistie-viering
mmv. Dames- en herenkoor 
Pastor Th. Escher

Zat. 18.30 u. WoCo-viering
mmv. Dames- en herenkoor
Pastor C. Timmerman

Zat. 18.30 u. Eucharistieviering
mmv. Herenkoor
Pastor Z. Nowara

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

Din. 1 nov. 19.00 u. Euch. viering
mmv. Dames- en herenkoor
Pastor Z. Nowara 
Woe. 2 nov. 19.00 u. Euch. viering
mmv. Dames- en herenkoor
Pastor Z. Nowara

Woe. 2 nov. 19.00 u. 
Gebedsviering
mmv. In Between
Werkgroep

Woe. 2 nov. 19.00 u. 
Gebedsviering
mmv. Dames- en herenkoor
Werkgroep

Woe. 2 nov. 19.30 u. 
Gebedsviering
mmv. Dames- en herenkoor
Werkgroep

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

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

Zon. 9.30 u. WoCo-viering
mmv.  Cantu
Werkgroep

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

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

Zat. 18.30 u. Eucharistieviering
mmv. Eigen-Wijs
Pastor Th. Escher 

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

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

Zon. 9.00 u Kleuterkerk
Zon. 9.30 u. Eucharistieviering 
Ceciliafeest 
mmv. Dames- en herenkoor 
Pastor Z. Nowara

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

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

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

Zon. 9.30 u. Eucharistieviering 
mmv.  Kinderkoor
Pastoor M. Oortman

Zat. 18.30 u. Eucharistieviering
mmv. Schola Cantorum 
Pastoor M. Oortman

Zat. 18.30 u. Eucharistieviering
mmv.  Herenkoor 
Pastor Z. Nowara

Zat. 18.30 u. Eucharistieviering 

Ceciliafeest
mmv. Dames- en herenkoor
Pastor Th. Escher
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Woordpuzzel 7
We zijn aanbeland in het laatste kwartaal van het jaar. In de woord-

zoeker zitten dit keer acht woorden die iets met de herfst te maken 

hebben; horizontaal, verticaal of in omgekeerde volgorde. Aan u de 

vraag: welke acht woorden zijn het? Weet u het antwoord, stuur dat 

dan voor 1 november naar: Redactie Geestig/Woordpuzzel 7, Lange-

straat 78

7491 AJ Delden of per mail naar redactiegeestig@heiligegeestparo-

chie.nl Niet vergeten om behalve de oplossing ook uw naam, adres 

en telefoonnummer te vermelden.

Onder de goede inzenders verloten we een leuke attentie. Alle inzen-

ders dingen aan het eind van het jaar mee naar de jaarprijs. 

Uitslag
In de puzzel van Geestig 6 zaten de volgende zeven feesten uit ver-

schillende religies: jomkipoer, divali, pinksteren, kerst, pasen, suiker-

feest, offerfeest.

Uit de goede inzendingen hebben we de volgende winnaar getrokken: 

Jacqueline Nibbelink uit Hengevelde. 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 november
6 nov. Hengevelde Pastor Nowara
13 nov. De Hoeve Pastor Nowara
27 nov. Delden  Pastor Nowara

door Richard Wermelink

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

Maand december
4 dec.    Bentelo Pastoor Oortman
11 dec. Beckum Pastoor Oortman
18 dec.  Goor Pastoor Oortman

Doopvoorbereidingsavonden 10 novem-
ber om 20.00 uur in de Stefanshof, 
Grotestraat 207, 7622 GH Borne (tel 
074-2661310) en 17 november 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

•  Mw. R. Doornbusch, pastoraalwerker 
(diaconie) M: 06 - 144 06 955 
E: pastordoornbusch@gmail.com 
Vrije dag: vrijdag

•  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

•  Jesûs Mauricio Meneses Santiago,  
priesterstudent.
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De Hemel !?

Door: Nathalie Mensink

Annes opa is overleden en ze mocht mee 

naar het kerkhof. 

'Durf je mee te gaan kijken naar opa?' 

had mama gevraagd. Gekke vraag. Was er 

dan iets waar ze bang voor moest zijn? 

Opa was toch dood. Hij lag in een kist, dat 

had ze zelf gezien.  'Nee', ze was niet 

bang.

 'Maak maar een mooie tekening voor 

opa”, zei mama. 'Kan hij die dan zien?' 

vroeg Anne.

'Ja,' zei mama, 'in de hemel kan hij  

die zien.' Dat begreep ze niet, maar ze 

maakte toch een tekening.

Op het kerkhof lieten zes mannen de kist 

in de kuil  zakken. Toen de  kleine Anne 

dat zag werd ze vrolijk. Eindelijk gebeurde 

er iets dat ze begreep. Een meneer haal-

de een schepje te voorschijn, net als in de 

zandbak, en hij schepte zand van een 

berg en gooide dat in de kuil! Dat was be-

graven.  Dat deed zij ook vaak, als ze in de 

zandbak speelde. Toen zij het schepje 

kreeg begon ze te glunderen. Vol ijver 

gooide ze haar zand. En nog een keer, en 

nog een keer. Na de vijfde schep trok 

mama haar weg van de kuil en Anne be-

gon te huilen, want de kuil was nog niet 

dicht.

Onderweg naar huis zei mama: 'Zo, nou is 

opa in de hemel' en ze keek naar 

boven.'Toch niet daarboven', zei Anne. 'De 

hemel is toch in de grond?' 'Hoe kom je 

daar bij?' vroeg mama. 'Daar groeit toch 

alles en daar ligt toch mijn tekening. In de 

lucht kun je toch niet staan.' Mama pro-

beerde het nog een keer: 'In de grond ligt 

de dode opa. Maar de opa die lachte, 

praatte en knuffelde, die is daarboven bij 

God.'

Anne haalde haar schoudertjes op. Ze 

dacht; ‘Dan heb ik de tekening  aan de 

verkeerde opa gegeven. Ze zei maar niks. 

Mama was al zo verdrietig’.

 Uit: Tot uw dienst.

Herfst met strijkkraaltjes

Breng jij 

de mol

naar bed?



Door: Jan Horck

Tijdgeest
voor de jon

geren

Voor wie woorden zoekt

tijd heelt

geen wonden

tijd leert

je leven

met verdriet

en wachten

zeer geduldig

tot je weer

schoonheid ziet

en tot

de tederste

herinneringen

zo diep vertakt zijn

in je ziel

dat ze

die zere plekken

kunnen overgroeien

© Kris Gelaude

in Voor wie woorden zoekt,

Averbode/Forte, 2011

Dat is de dood

  Ik sta aan de rand van het strand.

 In de ochtendbries glijdt een zeilboot

naar de oceaan.

Hij is schoonheid,

hij is leven.

Ik kijk hem na

tot hij aan de horizon verdwijnt.

Naast mij zegt iemand:

 ‘Hij is weg.’

Waarheen,

uit mijn gezichtsveld verdwenen, 

dat is alles.

Hij draagt zijn mast even hoog

en zijn romp heeft nog altijd de kracht

om z’n menselijke lading te dragen.

Zijn verdwijning uit mijn gezichtsveld

is iets in mij, niet in hem.

En net op het ogenblik

dat iemand naast mij zegt:

‘Hij is weg.’

zijn er anderen die hem

aan de horizon zien verschijnen

en naar hem toe glijden,

en die vol vreugde roepen:

‘Daar is hij!’

Dat is de dood.

William Blake


