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‘God dienen is mensen dienen, mensen 

dienen is God dienen’. Deze gevleugelde 

uitspraak heb ik als omslagfoto op mijn 

facebookpagina staan waar ik dagelijks ac-

tief mee ben verbonden. Dat dienen, het 

dienstbaar zijn, heeft mij een warme  

impuls aan mijn leven gegeven, zeker in de 

afgelopen periode. Daar waar de bisschop 

mij heeft gezonden naar het Twentse land 

per 1 oktober, zodat ik meer en meer man-

telzorg mag gaan doen bij mijn moeder. 

In een prachtige omgeving mag ik dienst-

baar zijn aan de drie parochies en onze sa-

menleving. Ja, ook in onze samenleving, 

aangezien ik vanaf mijn eerste studiedag 

altijd gezegd heb dat onze kerk te veel naar 

binnen gericht is. Onze kerk heeft zoveel te 

bieden aan en in onze samenleving. Soms 

heb ik het idee dat we dat vergeten zijn als 

gelovigen. 

Wij mogen onze ‘handen en voeten’ ten 

dienste stellen aan de samenleving, vanuit 

onze bron. We mogen denken aan de voed-

selbank, kledingbank, inloophuis en de vele 

diaconale activiteiten in onze kernen. 

Dienstbaar zijn aan de ander in nood, zon-

der jezelf weg te cijferen. Ja, daarvoor ben 

ik pastor geworden. In de aankomende  

jaren wil ik mij hiervoor graag inzetten in 

en vanuit de drie parochies. We gaan op 

weg naar de geboorte van het kerstkind. 

Ook zijn ouders moesten met een ezel 

langs huizen om een slaapplaats te vinden. 

Ook zij kregen ‘lik op stuk’ omdat er geen 

plaats was in de herberg. Dat we in deze 

periode van waken en wachten onze dienst-

baarheid mogen tonen naar de anderen, 

vooral hen in nood. Dan kan Hij geboren 

worden.

 Ria Doornbusch, pastor

Pastoraal voorwoord

Nieuwjaars-
receptie
De nieuwjaarsviering van de Heilige Geest 

parochie is dit jaar op zondag 8 januari 

2017 in de kerk in Hengevelde. De viering 

begint om 09.30 en na afloop is er de 

nieuwjaarsreceptie, in cafe-restaurant  

Assink. Alle parochianen, waar ook woon-

achtig zijn van harte uitgenodigd voor deze 

viering! Graag tot ziens op 8 januari a.s.!

Stuurt u nog kaartjes met kerst? Of bent u 

daar al lang mee gestopt? Misschien bent 

u wel een van de velen die ze digitaal ver-

stuurt. Wel zo makkelijk en natuurlijk he-

lemaal van deze tijd.

Als ik eerlijk ben vind ik het ieder jaar 

weer een opgave. Want als ik kerstkaarten 

verstuur, dan zijn het (tot nog toe) ouder-

wets geschreven kaarten. Ik ga er dan 

echt voor zitten, probeer netjes en duide-

lijk te schrijven en bedenk wie ik er blij 

mee maak. De nog in leven zijnde ooms en 

tantes? Vrienden die ik lang niet meer heb 

gesproken? Het lijstje van mensen die we 

vorig jaar waren vergeten? Natuurlijk 

komt hier ook een beetje nostalgie bij kij-

ken. Ik zie mijn moeder nog zo zitten aan 

tafel. Had zij destijds nog een overzichte-

lijk uitgetypt adreslijstje van 2 kantjes, ik 

scrol door mijn contacten op de telefoon 

en probeer keuzes te maken. Met wie wil 

ik het contact weer aanhalen? Wat wens ik 

haar of hem toe? Waar waren we geble-

ven? Wat te vertellen? Best lastig en 

toch…ik wil er niet mee stoppen. Het hoort 

voor mij bij de voorbereidingen op kerst. 

Weer eens even denken aan die ander, 

waar je samen mee in het leven staat, 

dichtbij of veraf. Ieder met zijn eigen be-

zigheden maar allemaal met dezelfde 

wens om vredig en gelukkig te mogen le-

ven met elkaar. Wat het schrijven van een 

kaartje niet allemaal kan oproepen… Zo 

ook in het thema-verhaal van deze Geestig 

op pagina 4; ‘Kerstmis: de menswording 

van Jezus en van ons?’. Verhalen als deze 

maar ook die over het nieuwe kerkelijke 

jaar; ‘Van Oud naar Nieuw’, en over de 

kerstliturgie; ‘Liturgie tussen donker en 

licht’, ze zijn het waard om eens 

goed en rustig te lezen. Hopelijk 

inspireren ze u, misschien wel 

voor het schrijven van een 

mooie kerstwens op een van 

de kaarten. Ik wens het u 

toe. Zalig kerstmis!

José Cornel

Kerstwensen 
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Kerstmis: 
de menswording van Jezus.  
  En van ons?
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Toen hij voor de derde keer “vrede op aarde” op zijn kerstkaarten 

schreef, geloofde hij zichzelf niet meer. Beter: hij twijfelde aan 

de houdbaarheid van deze kerstwens, toen hij het journaal zag. 

Hij belde een bevriende pastor, kreeg het antwoordapparaat en 

sprak in: “Kun jij mij zeggen wat we met kerstmis vieren, maar 

geen theologisch verhaal?” De volgende morgen kreeg hij een 

e-mail: “Menswording. Wij vieren dat mensen, herders en konin-

gen, armen en rijken, in de mens Jezus zoveel van God herkend 

hebben, dat Hij wel de Zoon van God moet zijn. Aan zijn leven kun 

je alezen wie God is. Ook zegt het wat Hij met ons bestaan voor 
heeft, dat wij mens worden in zijn geest.”

"Ook zegt het wat Hij met 
ons bestaan voor heeft, dat 

wij mens worden in zijn 
geest.”

Onuitwisbare beelden.
Hij las zijn mailtje een paar keer over, maar bleef steeds steken 

bij dat eerste woord. Mens worden. Mens worden: wat is daar-

voor nodig? Wat heb ik er van gemaakt? Ik ben er nog lang niet 

klaar mee, thuis niet en op mijn werk niet. Mijn starheid, mijn 

zelfverzekerdheid , mijn heilige overtuiging hebben onmense-

lijke trekken. Deze onmenselijke trekken zie ik ook terug als ik 

naar onze wereld kijk. Wat hebben wij er op onze wereld van 

gemaakt?  Aleppo. Een spookstad is het geworden, uitgebrand 

en verwoest  door bommen en granaten. Wat mensen elkaar 

daar aandoen.  Liefde en zorg voor elkaar wordt met grof ge-

weld kapot geschoten. Huilende kinderen, machteloze mannen 

en vrouwen, angstige ogen: ze krijgen geen tijd om mens te 

worden, om uit te groeien, gedwongen als ze zijn om te vechten 

voor hun leven.

Ver weg.
Hij kon even geen kerstkaart meer schrijven. Hij belde een paar 

verre vrienden en vriendinnen maar op in plaats van een kaart. 

Hij vroeg hun hoe het leven er bij stond en vertelde hoe hij zich-

zelf voelde. Dat hij verlangde naar vrede op aarde. Hij durfde het 

woord vrede niet in de mond te nemen in het telefoontje met één 

van zijn vriendinnen. Zij vertelde dat een kind van haar zus in 

Amerika op school was doodgeschoten door een gewapende 

man. Eén van de twintig. Nu al weer een paar jaar geleden. Maar 

wat een verdriet, wat een woede over ongecontroleerd wapen-

bezit. Geweld dat geweld oproept. Kinderen die geen tijd van 

leven hebben gekregen om uit te groeien, om meer mens te wor-

den. Het bleef lang stil aan de telefoon voordat ze elkaar goede 

kerstdagen toewensten. 

Pijnlijk dichtbij.
Kerstmis. Mens worden. Wat heb ik, wat hebben we er van ge-

maakt? Hij hoorde Geert Wilders weer wat beweren waarbij hem 

de griezels over de rug liepen. Grenzen dicht voor moslims, voor 

niet westerse immigranten. Geen vluchtelingen en buitenlanders 

meer ons land in. De ene halve waarheid naar de andere. Wilde 

kreten: Nederland voor de Nederlanders. De helft van de Koran 

verscheuren. Een man uit het christelijke westen roept dat al-

lemaal. Hij zal, zeker als kind, wel eens ergens voor een kerst-

stal gestaan hebben. Die stal is altijd open onderdak. Geen ge-

sloten huis. Vreemdelingen zijn er ontvangen. De enigen volgens 

het oorspronkelijke verhaal die iets gegeven hebben, geen af-

dankertjes. Hij wist het uit eigen ervaring: waar angst en wan-

trouwen wordt gezaaid, groeit geen nieuwe mens die leeft en laat 

leven.

Terug naar jezelf.
Mens worden. Bij jezelf blijven. De onmenselijkheid van de we-

reld werd bij hem toch overstemd door het verlangen naar vrede. 

Een stap verder dan dit verlangen naar vrede is een vredelievend 

mens zijn. De hand uitsteken en de ander met vertrouwen tege-

moet treden. Hij herinnert het zich als de dag van gisteren toen 

hij een keer een stap terugdeed en de ander de ruimte gaf. Het 

is voor hem alsof hij toen een ander mens is geworden. 

Intussen kreeg hij de eerste kerstkaarten van familie en vrien-

den. Naast de bekende wensen, de moderne en traditionele af-

beeldingen, ook één met een persoonlijk woord. Alsof ze wisten 

wat hem bezig hield: “Een Zalig Kerstfeest, dat jouw verlangen 

naar vrede een stimulans mag zijn om steeds meer mens te wor-

den in de geest van dat Kind van Bethlehem.”

Met enig optimisme en vertrouwen zag hij uit naar 25 december 

en het nieuwe jaar.

Gerard Geurts
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Van de bestuurstafel

Vanuit het pastoraal team

Na de laatste Geestig zijn er inmiddels al 

weer twee bestuursvergaderingen ge-

weest. Ik vermeld een paar belangrijke 

onderwerpen. Veel tijd is gaan zitten in het 

bespreken van de situatie rond ’t Proggie-

hoes in Beckum. Vanaf eind 2015 zijn ver-

schillende leden van het bestuur betrok-

ken bij de beleidsbepaling over de 

toekomst van ’t Proggiehoes. Inmiddels 

zijn er grote besluiten gevallen. U vindt 

hierover in deze Geestig een apart inter-

view waarin de hele situatie uit de doeken 

wordt gedaan. Ik verwijs hier kortheids-

halve naar. Het bestuur hoopt dat er sa-

men met de dorpsraad van Beckum snel 

een oplossing kan worden gevonden. 

Binnen het samenwerkingsverband is ge-

sproken over de financiële begroting van 

het pastorale team. Het team heeft geko-

zen, om naast de gebruikelijke zaken van 

diensten, eerste communievoorbereiding, 

vormselvoorbereiding, prioriteit te geven 

aan de diaconie en het opbouwwerk bin-

nen de drie parochies. Een keuze die het 

bestuur van harte ondersteunt. Men wil 

zoveel mogelijk vanuit de basis van de ge-

loofsgemeenschappen werken. In het ka-

der hiervan wordt er aangehaakt bij  

allerlei bijeenkomsten die op geloofs-

gemeenschappenniveau plaats vinden. In 

een aantal van onze kerkdorpen wordt de 

toekomst van de kerk- en dorpsgemeen-

schap steeds meer een onderwerp waar-

over wordt nagedacht. Het pastorale team 

en het bestuur wil hieraan vanzelfspre-

kend ook een bijdrage leveren. Hiervoor 

geldt ook hoe meer parochianen erbij wor-

den betrokken hoe beter. 

De voorbereidingen getroffen voor de Actie 

Kerkbalans die in begin 2016 weer zal 

plaats vinden, zijn binnen het bestuur ook 

aan de orde geweest. Vele vrijwilligers 

gaan hier weer voor op pad en in de ko-

mende Geestig zal hier weer meer over 

worden vermeld. 

Als deze Geestig in uw brievenbus valt is 

het al bijna weer advent. Wij wensen u in 

deze periode op weg naar het kerstfeest 

fijne dagen toe. 

Namens het parochiebestuur, 

Peter Helle, vice-voorzitter

Vanaf 1 oktober is Ria Doornbusch het team komen versterken en 

samen hebben we de taken herverdeeld. Pastoor Oortman en pa-

rochievicaris Nowara zullen zich inzetten voor het liturgische deel-

veld. Helené van den Bemt en Carla Roetgerink zijn verantwoorde-

lijk voor de catechese, Ria Doornbusch zal zich bezig houden met 

de diaconie en Henk Ogink en Carin Timmerman gaan werken aan 

de gemeenschapsopbouw in onze drie parochies. Samen zijn wij 

verantwoordelijk voor alle communie- en vormselvoorbereidingen 

in onze drie parochies. Wel hebben we gekozen voor één commu-

nieproject in overleg met de betrokkenen en gaan we dit jaar naar 

de vormselprojecten kijken. In alle geloofsgemeenschappen en 

deelvelden willen wij werken aan innovatief pastoraat en nabijheid, 

samen met de geloofsgemeenschappen. Het team zal voor een 

deel samen optrekken met  de stuurgroep en de besturen, om de 

geloofsgemeenschappen te inspireren. De eerste gesprekken heb-

ben al plaats gevonden en op sommige trajecten is er al een nieu-

we toekomstvisie besproken of ingezet. Daar waar nodig of wense-

lijk zullen wij de talenten van het team inzetten. 

We kunnen natuurlijk niet op alle plekken tegelijk zijn en we mer-

ken dat het belangrijk is om eerst te inventariseren. Wat is er? Wat 

gaat goed? En waar willen jullie aan werken? 

We merken dat we de laatste jaren veel gemopperd hebben en dat 

het een uitdaging is om al die negatieve energie om te zetten in een 

positieve vibe. Dat kan alleen als we samen,  met jullie, weer kun-

nen en durven geloven in een nieuwe toekomst, elkaars talenten 

benutten en elkaar inspireren. Alleen dan kunnen we bouwen aan 

het Rijk van God. 

Carin Timmermans, pastoraal werker
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't Proggiehoes in Beckum.
Hoe verder?

Buiten een druilerige regen en zwaar 

bewolkt. Binnen lekker warm, koffie en 

twee voorzitters, Bennie Goselink van 

de locatieraad Beckum en Peter Helle, 

vice-voorzitter van de Heilige Geest  

parochie. Twee betrokken mannen bij 

het wel en wee van hun geloofsgemeen-

schap en hun dorp. 

Stoppen met exploitatie
Het bestuur van Heilige Geest parochie 

heeft aan de bel getrokken bij de Bec-

kumse verenigingen. Harde cijfers over 

de exploitatie van het Proggiehoes vra-

gen om keuzes en beslissingen. Door-

gaan op de oude voet is geen optie, ge-

zien het huidige financiële tekort en het 

te verwachten onderhoud aan het ge-

bouw. Het bestuur van de Heilige Geest 

parochie  ziet het exploiteren van een 

parochiehuis niet (meer) als zijn taak en 

wil daar ook geen verantwoordelijkheid 

meer voor dragen. De parochie wil zich 

verder concentreren op haar core-busi-

ness. Wel vindt het parochiebestuur, net 

als het bestuur van de locatieraad, het 

voor Beckum van groot belang dat er 

een ruimte voor het sociaal en cultureel 

gebeuren in het dorp behouden blijft. 

Zo’n twintigtal verenigingen uit Beckum 

vinden in het Proggiehoes een thuis 

voor hun activiteiten en vergaderingen. 

Daarom wil men met de dorpsgemeen-

schap hier positief aan meewerken. 

De stand van zaken 
Het bestuur van de Heilige Geest paro-

chie heeft een deadline, een einddatum,  

gesteld: mei 2017 moeten definitieve 

keuzes en beslissingen zijn genomen 

rond exploitatie en beheer van het Prog-

giehoes. Stoppen met de exploitatie be-

tekent niet dat het Proggiehoes dicht 

gaat. Het parochiebestuur wil Beckum 

graag goed de kans geven om hier zelf 

invulling aan te geven en staan welwil-

lend tegenover elke suggestie. In de 

komende maanden zullen dan ook de 

dorpsraad, de locatieraad van de paro-

chie en betrokken clubs en verenigingen 

verschillende scenario’s onder ogen 

moeten zien over “hoe verder”. Wie ex-

ploiteert, wat kan en wil de Beckumse 

(geloofs)gemeenschap inbrengen. Afge-

lopen 9 november is er een avond geor-

ganiseerd door de dorpsraad om een 

eerste aanzet te geven over “hoe verder” 

wat betreft de toekomst van ‘t Proggie-

hoes. Hoe het zich ook allemaal verder 

ontwikkelt, vanaf mei 2017 zal en wil de 

Heilige Geestparochie geen exploitant 

meer zijn van het Proggiehoes.

Veel is mogelijk
Voor zoekende en betrokken mensen is 

veel mogelijk. En die zagen wij aan ta-

fel in de pastorie van Beckum. Onge-

twijfeld zullen zich daar veel meele-

vende en meewerkende Beckummers 

bij aansluiten.

Gerard Geurts en José Cornel
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Van oud
  NAAR NIEUW

Wees gerust, ik zal het niet nu al hebben over gourmetten, vuur-

werk, kerstbomen en oliebollen. Dat laat ik wel aan de midden-

stand over. We hebben nog maar net de, zeker dit jaar, wonder-

bare kleurenpracht van de herfst achter ons en de nu stille natuur 

gaat de winter in. Ook wij trekken ons terug naar binnen in het 

licht van de schemerlampen en de warmte van de kachel. Buiten 

koud en de avonden lang en donker.

Tijd vol van gevoelens. 
Kinderen beginnen de nachtjes te tellen tot 

Sinterklaas, jongeren kunnen inderdaad al 

aan het vuurwerk denken, anderen 

denken al na over de plaats van de 

kerstboom, het kerstmenu of wie 

uit te nodigen tijdens de kerst-

dagen. Menigeen raakt ook 

vervuld met weemoed naar 

gelukkiger tijden of ziet op 

tegen deze sfeervolle dagen, 

omdat juist dan een lege 

plek zo pijnlijk leeg is. Een 

tijd zo vol van gevoelens en 

opeenvolgende festiviteiten, 

dat we onszelf soms kwijt 

raken of soms zelfs liever 

kwijt zijn en blij zijn wanneer 

het leven in januari weer ‘nor-

maal‘ wordt. “Hèhè, dat hebben 

we weer gehad!” 

Vrede met onszelf en met elkaar
In deze tijd gaan we in het kerkelijk jaar van 

oud naar nieuw. In het weekend van 20  

november vierden we Christus Koning. De afsluiting van een 

kerkelijk jaar, waarin we vanaf kerst vorig jaar Jezus gevolgd 

hebben en erkennen: ‘Ja, Hij is een ware koning! De herder, die 

voorop gaat naar vrede met onszelf en met elkaar, die richting 

wijst en omziet naar zijn schapen, die verloren dreigen te lopen.” 

Naar zo iemand kunnen we uitzien. Naar zo iemand mogen we 

verlangen. Juist in een tijd van donkere dagen en koude, kunnen 

we van zo iemand dromen. Een tijd waarin de sfeer tussen men-

sen en in de wereld weer harder wordt en we onszelf soms 

machteloos speelbal voelen in de greep van het grote geld en de 

machtspolitiek.

Van arts naar tollenaar
Met dit verlangen begint dan ook het nieuwe kerkelijke jaar. Het 

verlangen van de advent, van uitzien naar Hij die komt. We begin-

nen ook een nieuw lezingencyclus. Was het vorig jaar (C-jaar) in 

de evangelielezingen de arts Lucas, die benadrukte hoe Jezus, 

als de Christus, op vele manieren genezing bracht en brengt. In 

het nieuwe jaar (A-jaar) zullen we vooral de oud-tollenaar Mat-

theüs horen, die benadrukt hoe in Jezus de God van het 

‘Oude’ Testament in ons midden aanwezig komt, 

de God van bevrijding uit slavernij en on-

recht.

Tijd van verwachting
Juist daarom is de advent ook zo 

belangrijk en moeten we op-

passen het huis gelijk vol te 

zetten met kerstbomen. 

Wat is Sinterklaas voor een 

kind, als daar niet de 

spanning is van de dagen 

en het aantal nachtjes 

daarvoor. Als er geen tijd 

van verwachting is, van 

groeiend verlangen, hoe 

kun je dan vreugde vinden 

in de geboorte van een kind? 

Het kunnen luisteren naar 

onze gevoelens en verlangens, 

die juist in deze tijd zo naar bo-

ven kunnen komen, helpt om te 

ontdekken wat echt vrede brengt en 

om dat in het kerstfeest te herkennen en 

te beleven.

Onszelf hervinden
Dat kan maken, dat we niet terug vluchten naar het ‘normale’ 

leven, maar juist vanuit die verlangens onszelf hervinden. Dat we 

ook zelf van oud naar nieuw gaan in hoe we werkelijk onszelf en 

met elkaar willen zijn. In de Geest van Hem, die we in het nieuwe 

jaar weer zullen volgen om dan opnieuw te kunnen vieren: “Ja, Hij 

is een ware koning”.

Maar we beginnen weer met de advent. Neem er de tijd voor. Om 

te luisteren naar ons eigen en elkaars verlangen, om het te doen 

groeien van eerst 1 kaarsje, dan 2……tot de adventskrans van ver-

langen voluit brandt en we samen de vervulling mogen vieren in 

de geboorte van het Kind van Kerstmis

Pastoraal werker Henk Ogink

Christus Koning
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Geloof in beeld

In verschillende kerken werd in dankbaarheid gevierd, dat we mogen 

leven en genieten van de voedzame en mooie gaven uit Gods Schepping. 

In Hengevelde werd een rijke oogst door volwassenen en kinderen rond 

het altaar geplaatst, welke na de viering bestemd werd voor de Wonne 

en de voedselbank.

In Bentelo mochten kinderen, als teken hoe wij mogen meewerken in 

Gods schepping, pompoenen versierd en nog mooier gemaakt.

In Delden was een speciale themaviering voor kinderen waarbij alle 

kinderen een stukje 'goud'  (pompoen of kalebas) uit Gods schepping 

mochten meenemen. Met een kaarsje brachten ze dank aan Maria en 

in een groot hart van gaas mochten ze briefjes stoppen, met daarop 

geschreven, wat zij graag aan Maria wilden vertellen.

 

Stil staan en echt zien geeft dankbaarheid. Dankbaarheid geeft ver-

trouwen. Vertrouwen geeft geloof. Geloof geeft zien met het hart. 

Zien met het hart geeft barm-hartigheid !

Hengevelde

Delden

Bentelo

Oogstdankvieringen
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Liturgie tussen donker en licht

Christus kan duizend keer 

geboren zijn in Galilea

maar alles is tevergeefs

als hij niet geboren wordt in mij

 

Angelus Silesius 

Algerije 1996. 

Kerstmis in het Atlasklooster

Liturgie kan soms vervreemdend werken. Het lijkt 

soms los van de werkelijkheid te staan waar be-

dreiging en angst is, zorgen en verdriet. Een 

goed voorbeeld daarvan zie je in de film 

“Des hommes et des Dieux”. Willem 

Jan Otten beschrijft de viering van 

het kerstfeest in de film. Meteen 

na een gewelddadige en inti-

miderende actie in het kloos-

ter van een lokale groep op-

standelingen die tegen hun 

regering strijden, zien we in 

de film de viering van het 

kerstfeest. Dat wil zeggen: 

we zien acht oudere mannen 

in witte pijen die zingend in 

hun kleine kapel de abdijliturgie 

van hun cisterciënzer orde vieren. 

Eén van hen legt een klein beeldje in 

de kerststal naast het altaar. Je hoort ze 

zingen '... en niets bestaat buiten het kind'. 

Wat is dit voor poppenkast? We zien mannen variërend van onge-

veer vijftig jaar tot ouder dan tachtig spelen met een poppetje, ter-

wijl ze enkele minuten tevoren oog in oog stonden met een over-

macht van mannen die normaal gesproken hun moordenaars 

hadden kunnen zijn en dat waarschijnlijk uiteindelijk ook zullen 

zijn. De angst giert door hun lijf, en toch volvoeren ze met de 

grootst mogelijke, om niet te zeggen: kinderlijke ernst, hun ritueel.

Dit ritueel heet: liturgie. Abt Christian en zijn monniken leven 

vanuit de liturgie, vanuit het stelsel van gebeden, psalmen, ge-

zangen en rituele offerhandelingen die tezamen de eucharistie 

genoemd worden. 

Elk jaar opnieuw vieren we de geboorte 

van Jezus in de liturgie van onze kerken. 

Wat betekent kerstmis? Wat kan het voor 

ons in deze tijd betekenen? 

Nederland 2016. 

Kerstmis in Twente

Ook wij gaan op kerstavond naar onze kerken en vieren liturgie. 

We maken ons los uit de drukte van ons gewone leven. In de kerk 

branden kaarsen. We luisteren naar het geboorteverhaal van Je-

zus uit het evangelie van Lucas. Ook in onze kerken en huizen 

staat de kerststal. We leggen daarin het kindje Jezus en we vieren 

de geboorte van dit vredeskind, dit Licht van de wereld in verbon-

denheid met vluchtelingen, asielzoekers, armen. 

In de adventstijd horen we de woorden uit het Bijbelboek Jesaja. 

Jesaja liet zijn profetische stem horen in een tijd met bedreiging en 

angst.  Babyloniërs overheersten het volk Israël. Zij verwoestten de 

tempel in 586 voor Christus en voerden het Joodse volk af naar 

Babylonië. Toch lezen we in Jesaja woorden van troost en hoop. 

“Het volk dat in duisternis ronddoolt, ziet een schitterend 

licht.” In deze adventsperiode zien we uit naar dat licht. 

Elke week gaat er een kaars aan. De eerste kaars is het 

prille begin van iets nieuws. Maar uiteindelijk bran-

den de vier kaarsen van de adventskrans en 

breekt kerstmis aan. Dan vieren we de ge-

boorte van het Licht in ons.

 

Om de geboorte van Jezus te kun-

nen blijven vieren en te kunnen 

blijven zien, heb je liturgie no-

dig: rituelen, woorden die de 

alledaagse werkelijkheid voor 

jou weer bijzonder maken. Li-

turgie, woorden, rituelen van 

geloof, licht en leven. Daar-

door kun je blijven zien dat Je-

zus leeft. Dat hij geboren wordt 

in mensen. Dan blijven mensen 

geïnspireerd en gevoed om er te zijn 

voor hun buurman en hem te helpen, 

als dat nodig is. Om hoop te houden als er 

angst is en dreiging. Om te blijven geloven, al 

ben je de enige en is dat tegen de klippen op. Om op te 

komen voor kinderen die hier als vluchteling gekomen zijn. Om 

naast armen te staan, er te zijn voor zieken en mensen in de knel. 

Liturgie helpt mensen om vol te houden, om op te staan en licht te 

brengen in de wereld. Zo kan het Licht van Christus geboren wor-

den in jou. Jesaja zegt daarover: “Sta op en schitter, je licht is ge-

komen, over jou schijnt de luister van de Heer.” De geboorte van dit 

kind heeft iets onherroepelijks veranderd.

Hélène van den Bemt, pastoraal werker

Column

1 December kunt u de ilm Des Hommes et des Dieux bekij-
ken in Stadcentrum Het Parochiehuis in Delden. Zie pag. 12.
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Voor u gevonden
 Door Richard Wermelink

Lucifers

God is verhuisd
Het bewustzijn dat geloven in God niet per 

definitie samenvalt met kerkgebouwen is in 

onze tijd heel actueel geworden. De titel van 

het boek (“God is verhuisd”) is niet alleen 

goed gekozen, het zet ook aan tot nadenken. 

Het inspireert om opnieuw op zoek te gaan 

naar het adres waar we 

Hem kunnen vinden. En het 

is belangrijk om bewust te 

worden van die zoektocht 

omdat het de verwachting is 

dat tweederde van de ker-

ken (ook hier in Twente) 

over tien jaar zal zijn geslo-

ten. De sterke vergrijzing, 

de dalende inkomsten en de 

hoge onderhoudslasten zijn daar debet aan. 

Dit boek maakt het instituut kerk onderge-

schikt aan mensen die op nieuwe manieren 

vanuit hun geloof een bijdrage leveren aan 

maatschappelijke zorgen en dilemma's. Te-

gelijk is dit boek ook een inspiratiebron voor 

kerken die willen en moeten vernieuwen. De 

auteurs van het boek zijn Petra Stassen 

(1959), directeur van Kerkelijk Waardebeheer 

en Ad van der Helm (1962), priester en uni-

versitair hoofddocent kerkelijk recht aan de 

KU Leuven. Voorts is hij bisschoppelijk ge-

delegeerde voor de oecumene in het bis-

dom Rotterdam. “God is verhuisd”, ISBN 

9789089721402, uitgeverij Berne Media, 

prijs € 17,90

Adventskalender 2016
De Adventskalender van dit jaar heeft als 

thema 'Deel de liefde' en is een praktische 

tafelkalender die meegaat op weg in de ad-

ventstijd, op weg naar kerst. Elke dag wordt 

er een bijzonder beeld en een bijzondere 

tekst aangeboden voor wie een moment van 

bezinning of meditatie zoekt. De teksten 

draaien allemaal rond het thema 'Deel de 

liefde'. Dit thema 

sluit mooi aan bij 

het thema van de 

kerstcampagne 

van Kerk in Actie. 

Prijs € 7,90. www.

berneboek.com

Gerarduskalender 2017
Al vele jaren wordt de Gerarduskalender uit-

gebracht door het Klooster in Wittem. Het is 

een scheurkalender met elke dag op de 

voorkant een spreuk die opbeurt of tot na-

denken aanzet, onder het motto “Elke dag 

een beetje spirit”. De kalender wordt elk jaar 

met zorg samengesteld door een uitgebrei-

de redactie van personeel en vrijwilligers 

rondom het Klooster Wittem. 

De opbrengst van de kalender 

komt ten goede aan alle acti-

viteiten die vanuit het Klooster 

Wittem worden georgani-

seerd. Prijs € 6,75; www.

kloosterwittem.nl

Kerstconcert Cantabilé
Op zondag 11 december wordt er door het 

vrouwenkoor Cantabilé een fraai concert ge-

geven in de H.H. Simon- en Judaskerk in het 

centrum van Ootmarsum. Het wordt een bij-

zonder concert omdat het koor voor het eerst 

een nieuw gecomponeerde mis ten gehore 

gaat brengen, die geschreven is door de jubi-

lerende dirigent, Herman Koops. Het koor 

wordt voor deze gelegenheid begeleid door 

de bekende soliste Karin Hertsenberg en 

door enkele strijkers en percussionisten. Net 

als bij het jubileumconcert van enkele jaren 

geleden, waarbij het beroemde Adiemus van 

Karl Jenkins ten gehore werd gebracht, be-

looft het dit keer ook een heel fraai concert te 

worden. Gezien de reputatie die het koor on-

dertussen heeft opgebouwd in de regio, wordt 

er een grote publieke belangstelling ver-

wacht. Als u een goede plek wilt, is het aan te 

bevelen om tijdig aanwezig te zijn. Het con-

cert begint om 16.00 uur (kerk is open vanaf 

15.15 uur) en de toegang is gratis; er is mo-

gelijkheid voor een vrije gift na afloop.

De lucht is diep donkergrijs, de regen 

stroomt, het regent touwtjes zou mijn oma 

zeggen, en een doordringende natte kou 

dringt door jas, vest en andere kleding 

heen. Ik loop te huiveren en ik verlang 

naar een plek waar het warm is, en licht. 

Maar net zoals zo veel anderen kan ik nog 

niet naar huis. Ik doe inkopen voor 5 de-

cember, en ik ben nog lang niet klaar. 

Kleinigheidjes, attenties, dat houdt me zo 

op. Met verlanglijstjes ben ik zo klaar. In-

ternet, reuze handig als je weet wat je 

hebben wilt. Maar de attenties vragen een 

gang van winkel naar winkel. Ik weet pas 

wat ik ga geven als ik het gevonden heb. 

Wij vieren 5 december met de uitgebreide 

familie. Gezellig, en ook een lange traditie. 

Bij elke deelnemer aan dat Sintfeest, moet 

ik nadenken, waar houden ze van, waar 

zullen ze blij mee zijn… het kan niet meer 

zijn dan iets kleins, maar voor mij moet 

het wel iets zijn dat de krijger aanspreekt, 

waar hij of zij hopelijk blij mee zal zijn. 

Waar vind ik nu dat persoonlijke dingetje, 

dat de ontvanger complimenteert, en/ of 

bemoedigt…

Als ik even ga zitten voor een kop koffie, 

gaat mijn speelse fantasie met me op de 

loop. Door alle feestverlichting in de stad, 

denk ik even aan het groeiende licht in de 

kerk. Ik zie Onze Heer, door onze straten 

struinen op zoek naar een geschenk dat 

ons kleine mensen bemoedigen zal en 

verlichten… Er zijn zoveel verlangens en 

wensen in onze wereld, sommige ondenk-

baar andere niet geschikt voor allemaal.  

Maar onze Heer gaat op weg. Hij licht zich 

bij, telkens met een kaarsje meer. Tot hem 

werkelijk een licht opgaat: totdat Hij iets 

vindt dat voor alle mensen een geschenk 

is. Terwijl de wereld donker wordt, gaan 

wij op pad. Op weg naar het mooiste dat 

een mens kan worden gegeven. Hij geeft 

elk van ons moed en troost. In de buurt 

van de langste nacht van het jaar is het zo 

ver… Dan kunnen wij Hem vinden ingepakt 

in doeken. Dan ligt er een cadeau voor ons 

klaar dat voor ons allemaal de bron van 

onze vreugde zal zijn. We zijn op weg deze 

advent, naar de enige die met recht deze 

namen mag dragen: Wonderbare raads-

man en: Vredevorst. 

Cathinka

Cadeau…
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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.

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.

Mariakapel | De Mariakapel is alle dagen ge-

opend van 9.00 tot 19.00 uur, zodat de parochi-

anen en de toeristen in alle rust een bezoek 

kunnen brengen en hun intenties in een boek 

kunnen schrijven. Deze worden vrijdagmorgen 

in de viering in de voorbeden genoemd. 

Gedoopt | Op zondag 2 oktober zijn door pastor 

Ogink de volgende kinderen gedoopt:

•  Fleur Leusink, dochter van Patrick Leusink 

en Melanie Rouwenhorst;

•  Lize Anne Marie Volkerink, dochter van Frank 

Volkerink en Marieke Lagendijk;

•  Mats Fons Gerrit Kerkveld, zoon van Eddy 

Kerkveld en Janine Kerkveld-Falkmann;

•  Luuk Jan Hendrik Goselink, zoon van Robert 

Goselink en Nicole Konink.

Mogen zij in liefde en geloof opgroeien

Getrouwd | Op 9 september hebben Marli Nij-

land en Friso Stubbe en op 14 oktober hebben 

Anke Kortier en Koen Somhorst elkaar het ja-

woord gegeven.

Overleden | Op 22 september is in Hengevelde 

Willy Katier-Kosters overladen; zij werd 68 jaar.

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. 

Op 1 december 2016 draait de film Des 

Hommes et des Dieux in Stadscentrum het 

Parochiehuis Delden. Vanaf 19.30 uur is de 

zaal open. Om 20.00 uur is een korte inlei-

ding op de film. De film is frans gesproken 

met Nederlandse ondertiteling. Deze film 

levert veel stof voor een boeiend nagesprek 

en na de film is er gelegenheid tot discus-

sie. De film laat zien hoe verschillende reli-

gies en culturen in perfecte harmonie met 

elkaar kunnen samenleven. Toegang is gra-

tis. Er is koffie/thee vooraf en na afloop een 

drankje. Een vrije gift aan het einde wordt 

op prijs gesteld. 

Tussen mensen en goden | Des Hom-

mes et des Dieux laat de kracht van religie 

in tijden van crisis zien. Het verhaal is geba-

seerd op een waargebeurd incident in 1956, 

in een klooster ergens hoog in de Maghre-

bijnse bergen. Acht franse monniken leven 

er in harmonie met hun islamitische dorps-

genoten. Ze helpen hen bij hun werk, ne-

men deel aan hun festiviteiten en waken 

Cinema Geestig: Des Hommes 
et des Dieux. Filmavond over 
religie in tijden van crisis
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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.

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.

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.

Viering in De Stoevelaar | Geen.

Vieringen in Herfstzon | Geen.

Doopviering | Voor data zie dooprooster pa-

gina 15. Voor opgave en vragen kunt u te-

recht bij het centrale secretariaat van onze 

parochie. tel: 260878 of contact@heilige-

geestparochie.nl .  

Overleden | 

• 17 oktober, Mies Ulrich, 86 jaar

• 18 oktober, Marie Rasink-Essink, 80 jaar

Gedoopt | 

23 oktober, Marly van Gemmert

23 oktober, Aike Haverkate

Getrouwd |

•  24 september, Elias Khalil en Marije de 

Zwaan

•  30 september, Frank Borgerink en Berna-

dette van de Riet

•  21 oktober, Jeroen Röttink en Martine Ottink

Bent u rechthebbende nabestaande 
van een graf? 

De Heilige Geest parochie is op zoek naar 

rechthebbende nabestaanden van graven op 

de begraafplaats aan de Iependijk te Goor. 

Van een aantal graven is door bijvoorbeeld 

verhuizing of overlijden de rechthebbende 

niet meer bij ons bekend. Dit is wel noodza-

kelijk voor de begraafplaatsadministratie.

Administratie | De rechthebbenden van de 

graven waarvan de rechten zijn verlopen en 

achterhaald kunnen worden, krijgen een 

brief van de parochie. Een deel van de recht-

hebbenden kan echter niet worden achter-

haald. Om deze graven van een nieuwe 

rechthebbende te kunnen voorzien is bij be-

treffende graven een informatiebordje ge-

plaatst met de tekst:

De grafrechten van dit graf zijn verlopen.

Rechthebbenden kunnen zich tot uiterlijk 1 

september 2017 melden om deze grafrech-

ten alsnog met 10 jaar te verlengen. Bij 

geen reactie zal dit graf na 1 september 

2017 reglementair worden geruimd.

U kunt zich melden bij:

>  Beheerder begraafplaats  

tel.nr. 06-16541464   

email: gerard@huisstede.nl

>  Administratie begraafplaats  

tel.nr. 0547-274373

Voortgang | Als wij vóór 1 september 2017 

geen reactie hebben ontvangen op de ge-

plaatste informatiebordjes treedt automa-

tisch de reglementair wettelijke procedure 

in werking. Dit betekent dat op basis van 

artikel 17 en 21 van het begraafplaatsregle-

ment de grafsteen of urn zal worden verwij-

derd. Betreffende plaats komt dan beschik-

baar voor een nieuwe rechthebbende.

Contact | Voor nadere informatie kunt u zich 

wenden tot de beheerder of de administra-

tie van de begraafplaats, zoals vermeld op 

het informatiebordje.

Het Parochiebestuur

over hun medische gezondheid. Terreur en 

geweld nemen echter langzaam maar zeker 

de bovenhand in de regio. Wanneer een 

aantal buitenlandse werknemers door een 

Islamitische fundamentalistische groep 

wordt vermoord, biedt het leger hen be-

scherming aan, wat ze weigeren. Ondanks 

het toenemend gevaar dat hen omringt, 

groeit de vastberadenheid onder de mon-

niken om te blijven. Als ze besluiten om en-

kele gewonde terroristen te behandelen, 

reageren de autoriteiten furieus en zetten 

hen onder druk om terug te keren naar 

Frankrijk. "

Cinema Geestig | De wereld om ons heen 

verandert in een snel tempo, grenzen ver-

schuiven en spiritualiteit en reflectie wordt 

gemist. Cinema en theater zijn manieren 

om zelf onze dagelijkse belevenissen en 

onze tijdgeest kritisch tegen het licht te 

houden. Met Cinema Geestig biedt de werk-

groep Innovatief pastoraat alle mensen in 

onze gemeenschap een plaats om de  

wereld te weerspiegelen in een film. Wij 

zetten aan tot discussie zodat wij expressie 

kunnen geven aan onze ideeën, aarzelin-

gen, idealisme of geloof. 

Graag zien wij uw aanmelding via de mail 

naar: Innovatiepastoraat@heiligegeestparo-

chie.nl Bellen mag ook: William Sanchez: 

06-20 94 21 68 (na 17 uur s.v.p.). 
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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 | 

•  26 september, Gerda Assink-Pierik, 63 jaar

•  2 oktober, Marietje ter Doest-Hartgerink, 

83 jaar

• 3 oktober, Thea Kamp-Waanders, 63 jaar

 

Dopen | De eerstvolgende gelegenheid tot 

dopen in Hengevelde is op zondag 8 januari 

2017. Opgave bij het centrale secretariaat.

Advents/ kerst viering KBO | Woensdag 14 

december 14.30 uur kerstviering voor leden 

van de KBO bij restaurant Assink

 

Kerstconcert | Zondag 18 december 15.30 

uur is er in de kerk een kerstconcert m.m.v. 

Amuzant

 

Kerst Gezinsviering | Zaterdag 24 decem-

ber 17.30 uur kerst gezinsviering. Met zang 

en videobeelden van de zandtovenaar

 

Gedoopt

•  6 nov. Sarah ter Huurne en Nick Geelen

Adventswandeling | Dinsdag 13 december 

19.00 uur adventswandeling. Start in  

Hengevelde (zie ook pagina 17).

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 van jubilea en overige 

zaken.

Aanmelden van doop en huwelijk | Via het 

secretariaat Pastorale team, contact@pasto-

raalteam.nl, of telefonisch van ma t/m do van 

8.30 uur tot 15.30 uur: 074-3492212

Misintentie/jaargedachtenis | De vergoe-

ding voor een misintentie is Ð 9,- en voor een 

jaargedachtenis Ð 12,-.

Gezinsviering | Op zondagmorgen 4 decem-

ber is er een speciale gezinsviering, die in 

het teken zal staan van de advent. De aan-

vang van de viering is 9.30 uur en het kinder-

koor verzorgt de zang. 

Viering in de streektaal | Zaterdagavond 10 

december zal er een viering in de streektaal 

worden gehouden in onze kerk. De viering 

staat in het teken van de advent. De zang zal 

worden verzorgd door het dames- en heren-

koor. Aanvang 18.30 uur.

Adventsactie | Tijdens de advent zal er ach-

terin de kerk een bus staan, waarin u uw 

bijdrage kunt deponeren voor de Adventsac-

tie. Op zaterdagavond 10 december is voor 

aanvang van de viering en na afloop van de 

viering  gelegenheid om in de kerk producten 

te kopen van de Wereldwinkel. Elders in dit 

blad kunt u meer lezen over de Adventsactie 

“Straatkinderen in Rwanda”. 

Vormelingen, een kaarsje opsteken voor | 

Op zondagavond 11 december nodigen de 

vormelingen van St. Isidorushoeve iedereen, 

jong en oud, uit om tussen 18.00 uur en 

20.00 uur naar de kerk in de Hoeve te ko-

men. In de kerk kan men een kaarsje opste-

ken en luisteren naar muziek of een gedicht 

dat de vormelingen zelf hebben uitgekozen. 

De vormelingen hopen, dat veel mensen ko-

men om een lichtje te laten branden!

Kerstkaarten H. Isidoruskerk | 

Van de H. Isidoruskerk zijn kerstkaarten ge-

maakt. Deze kaarten kunt u kopen op het 

secretariaat. De opbrengst komt ten goede 

aan onze geloofsgemeenschap.

Kerstspel | Op kerstavond zal er tijdens de 

gebedsviering in de kerk een prachtig kerst-

spel worden opgevoerd door de kinderen van 

de basisschool. De aanvang van de viering is 

18.30 uur. Het kinderkoor  zal vanaf  18.00 

uur mooie kerstliederen. Iedereen is van 

harte welkom! 

Kerststal | Op eerste en tweede kerstdag is 

de prachtige kerststal in onze kerk te bezich-

tigen van 14.30 uur tot 17.00 uur. Het is zeker 

de moeite waard om een kijkje te gaan ne-

men. Voor de kinderen is er ook dit jaar een 

prijsvraag aan verbonden en zijn er leuke 

prijzen te winnen. Elders in Geestig leest u 

meer over hoe de kinderen mee kunnen 

doen aan deze prijsvraag.

Mariakapel | De Mariakapel is gedurende de 

winterperiode alleen tijdens de vieringen  

geopend.

Vieringen | Elke dinsdagmorgen is er om 

9.00 uur een viering in onze kerk. Iedere eer-

ste dinsdag van de maand is er na de viering 

koffiedrinken in de pastorie. Het overzicht 

van de weekendvieringen en de vieringen 

met Kerstmis vindt u elders in Geestig.

Gedoopt | Op zondag 13 november is ge-

doopt:

•  Pleun Grashof, dochter van Vincent  

Grashof en Marlies Ottink
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Woordpuzzel 8
Hoe kan het ook anders: in de woordzoeker van de laatste Geestig 

van dit jaar, zitten  zeven woorden die iets met Kerstmis te maken 

hebben; horizontaal, verticaal, diagonaal of in omgekeerde volg-

orde. Let op: het is dit keer een moeilijke puzzel! Aan u de vraag: 

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

voor 11 december naar: Redactie Geestig/Woordpuzzel 8, Lange-

straat 78, 7491 AJ Delden of per mail naar:

redactiegeestig@heiligegeestparochie.nl Niet vergeten om  

behalve de oplossing ook uw naam, adres en telefoonnummer te 

vermelden. Onder de goede 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 7 zaten de volgende acht woorden die 

met de herfst te maken hebben: regen, mist, wind, guur, hagel, 

bladeren, storm, paddenstoel. Uit de goede inzendingen hebben 

we de volgende winnaar getrokken: C. Koppelman uit Beckum. 

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 pas-
torale hulp nodig hebben dan kunt u, als 
geen van de pastores op eigen nummer 
bereikbaar is, bellen met het mobiele num-
mer: 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)

door Richard Wermelink

Dooprooster
Maand januari
8 jan.    Hengevelde Pastoor Oortman
15 jan. de Hoeve Pastor Ogink
22 jan.  Delden Pastoor Oortman

Doopvoorbereidingsavonden 8 december 
om 20.00 uur in de Stefanshof, Gro-
testraat 207, 7622 GH Borne (tel 074-
2661310) en 15 december 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 
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.

K  J  S  R  E  D  R  E  H  P  Z 

S  V  A  C  X  G  O  S  F  L  C 

I  X  D  Q  A  S  R  W  R  C  Q 

M  M  V  M  K  S  T  M  N  D  O 

T  A  E  Z  B  I  P  E  J  M  B 

H  R  N  W  S  A  N  A  R  D  B 

C  I  T  I  R  C  F  D  R  H  U 

A  A  P  B  P  N  A  F  C  O  D 

N  M  M  P  D  U  H  O  X  R  S 

K  P  N  L  Q  F  M  M  Y  O  W
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Abdij Orval 

Leersch!l van liefde, 
broederschap en eenvoud.

De Abdij Notre-Dame d'Orval is een cister-

ciënzerabdij in het Belgische dorp Villers-

devant-Orval, een deelgemeente van Flo-

renville in de provincie Luxemburg. De 

abdij vestigde zich in 1132 in de Gaume-

streek. Het klooster is bekend om zijn ge-

schiedenis en geestelijk leven, maar ook 

om zijn trappistenbier (Orval bier) en typi-

sche trappistenkaas

Orval... een cisterciënzerklooster-
gemeenschap tussen de andere
Hoe drukt de cisterciënzerorde van de 

strikte observantie in haar Constituties 

(1990) haar project voor het kloosterleven 

uit als erfenis van de christelijke klooster-

traditie en van haar eigen geschiedenis?

De cisterciënzerlevenswijze is "cenobi-

tisch": de cisterciënzermonniken zoeken 

God en volgen Christus door te leven on-

der een regel en een abt in een bestendige 

gemeenschap, school van broederlijke 

liefde. Alles is hun gemeenschappelijk 

want zij zijn één van hart en één van ziel.

Monniken nu
Wat is de zin van een klooster?

Om deze vraag te beantwoorden moeten 

we er een tweede stellen: wat is een mon-

nik? Een monnik is iemand die in het 

diepst van zijn hart de roep van Christus 

heeft vernomen: "Ga, verlaat je land en je 

familie, laat al je bezittingen achter, kom 

en volg mij!" Daarop heeft hij in vertrou-

wen geantwoord: "Heer, hier ben ik". En 

hij is naar het klooster gegaan en heeft er 

mannen gevonden die voor hem en net  

zoals hij de verbintenis aangegaan zijn 

Christus te volgen op de weg van het 

kloosterleven.

Leerschool van liefde
Een monnik wil ten volle leven. Hij is tot de 

ontdekking gekomen dat hij daarvoor 

eerst in zichzelf moet keren. Hij moet een 

ommekeer maken naar zijn eigen hart. 

Daar, in zijn diepste binnenste, kan de 

mens met God in relatie treden. In het ge-

bed ontdekt hij blij verwonderd dat hij 

Gods geliefde zoon en tegelijk aller men-

sen broeder is : hij is mens, uniek en soli-

dair. Het klooster is een huis van Godzoe-

kers en daardoor een leerschool van 

liefde, broederschap en eenvoud.

Toon mij je agenda en ik zal je 
zeggen wie je bent
De wijze waarop iemand zijn tijd gebruikt 

laat zien welk soort leven hij leidt en waar 

hij zijn prioriteiten legt. Waaraan besteedt 

iemand zijn tijd? Voor wie maakt hij tijd? In 

de agenda van de monniken komen de af-

spraken met God op de eerste plaats. De 

dag wordt gestructureerd rond deze be-

langeloze ogenblikken, rond de schijnbaar 

onrendabele uren die de gebedstijden zijn.

Daar ligt de waarde van het monastieke 

leven: er worden bewust ogenblikken in-

gebouwd waarop men niets anders moet 

doen, niets dan de tijd nemen om voor God 

te leven, tijd om als broeders samen te ko-

men en samen Gods liefde voor de men-

sen te bezingen, tijd om in stilte te verwij-

len in de aanwezigheid van Hem die het 

leven geeft.

ORVAL JONGEREN IN GEBED (OJP)
Van woensdag 2 tot zondag 6 augustus 

2017. Voor jongeren van 18 tot 30 jaar.

Wil je kennismaken met het gebed van 

christenen? Wil je jouw persoonlijk gebed 

verdiepen of nog meer thuiskomen in het 

samen vieren?

Dan is dit initiatief voor jou: een leerschool 

in gebed met jonge mensen, in de rust van 

de Abdij van Orval:

• bidden met het Woord van God;

• bidden in de stilte van je hart;

• bidden in de viering.

OJP is speciaal voor en met jongeren, sa-

men met ervaren begeleiders:

broeders van de communauteit, en Frans 

en Nederlandssprekende christenen uit 

sociaal of pastoraal werk.

Alle inleidingen worden simultaan vertaald 

naar het Nederlands of Frans (afhankelijk 

van de spreker). 

Verwerkingsgroepjes zijn er zowel in het 

Nederlands, Frans, tweetalig (Frans en 

Nederlands: ieder spreekt zijn eigen taal).

Alle gasten die aankomen moeten worden ontvangen als Christus zelf, want Hij zal 

eens zeggen: "Ik kwam als gast en gij hebt Mij opgenomen."

Regel van Sint Benedictus

Prijs OJP 2017 :
- € 100,- werkenden, 

- € 80,- voor studenten, 

- en volgens ieders mogelijkheden

Voor meer info: www.orval.be

Door Jan Horck
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De advent is een tijd van verwachting, uit-

zien naar de vredevorst, naar een nieuw 

begin. Het is tevens uitzien naar het licht 

en het leven dat recht doet en vrede sticht.

Vanwege alle spanningen in de wereld ver-

langen wij hier meer naar dan ooit. We 

willen hier uitdrukking aan geven door 

met elkaar op weg te gaan in het donker 

en te bidden en te zingen in het licht en 

wel op dinsdagavond 13 december aan-

staande.

De wandeling start en eindigt in de H.H. 

Petrus- en Pauluskerk te Hengevelde. U 

wordt verwacht om 19.00 u. Na een korte 

bezinning gaan we op weg. Rond 20.15 u. 

staat de koffie/thee klaar. Omstreeks 20.30 

u. sluiten we de avond af met een oecume-

nische gebedsviering, waarin Ria Doorn-

busch zal voorgaan.

Alle belangstellenden zijn van harte wel-

kom. We zien uit naar uw komst.

Werkgroepen Missie, Ontwikkeling en 

Vrede van de Heilige Geestparochie. 

Voor wie: 
Parochianen, gemeenteleden en belang-

stellenden van Beckum, Bentelo, Isidorus-

hoeve, Hengevelde, Delden, Goor, Diepen-

heim en Markelo. En een ieder die zich wil 

bezinnen in de periode van advent.

 

Wanneer:
Dinsdagavond 13 december 2016

Waar: 
H.H. Petrus- en Pauluskerk, Goorsestraat 

19 te Hengevelde

Hoe laat: 
Ontvangst om 19.00 uur

Voor de adventsactie van dit jaar is door de 

gezamenlijke parochies van de MOV-groe-

pen van de Heilige Geest parochie gekozen 

voor de straatkinderen van Rwanda.

De straatkinderen in Kigali hebben allerlei 

redenen hun huis te verlaten en leven in 

de probleemwijken waar geweld, drugsge-

bruik, misbruik en diefstal veel voorko-

men. Fidesco heeft enkele gebouwen in-

gericht om kinderen op te vangen met het 

doel om hen weer terug bij hun gezin te 

plaatsen. Dit project richt zich op 3000 

straatkinderen in de straten van Kigali. De 

kinderen worden in drie fasen geholpen, 

om de overgang niet te abrupt te maken. 

In een eerste fase leggen de maatschap-

pelijk werkers contact met de kinderen op 

straat. 

Wanneer dit contact goed is, gaan ze over 

op de tweede fase: de opvang van de kin-

deren in het centrum. Zodra de kinderen 

opgenomen zijn in het centrum, gaan op-

sporingsagenten van de organisatie op 

zoek naar hun gezinnen. Ondertussen krij-

gen de kinderen in het centrum kleding en 

medische zorg, gaan naar school en heb-

ben contact met een psycholoog. In de 

laatste fase worden de kinderen terug in 

het gezin geplaatst. Fidesco heeft speciale 

aandacht voor de geestelijke en lichame-

lijke gezondheid van de straatkinderen, 

maar ook voor hun gezinnen. Ze helpen 

hen om hun inkomen te vergroten en na-

dat de kinderen weer thuis zijn, wordt het 

hele gezin gevolgd door de organisatie. 

Om er voor te zorgen dat het project niet 

volledig afhankelijk is van giften, heeft Fi-

desco een stuk landbouwgrond en een 

kippenstal. Zo kan de organisatie ook zelf 

geld verdienen door de verkoop van land-

bouwproducten en eieren. Het centrum 

verwacht dat er in de periode 2016 - 2018 

ongeveer 220 kinderen weer thuis zullen 

wonen en dat er 330 kinderen opgevangen 

worden in het centrum.

Wij kunnen deze actie dan ook van harte 

bij u aanbevelen en hopen ook dit jaar 

weer op uw steun.

Hartelijk dank namens de MOV-groepen.

Adventsactie 2016: straatkinderen terug naar huis in Rwanda

ADVENT: Laat komen, Hij, die komen zal!

Tussen alle zekerheden door,

tussen alle woorden van hen,

die zo zeker lijken door,

is er de aarzelende vraag

van de mens, die vol vragen in het leven staat.

Tussen alle bedrijven door,

tussen het druk-zijn 

met van alles en nog wat door,

is er dat onophoudelijke verlangen,

van de mens, die vraagt om ontmoeting. 

van Marinus van den Berg

Oecumenische advents-
wandeling en viering 

“Samen op weg naar het licht”
13 december 2016
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Ingezonden berichten

Kerstconcert Goors Mannenkoor
Op Eerste Kerstdag 2016 houdt het Goors Mannenkoor weer zijn 

traditionele kerstconcert in de H.H. Petrus- en Pauluskerk in 

Goor. Het koor brengt onder leiding van dirigent Hans Kienhuis 

bekende en minder bekende kerstliederen, afgewisseld met tra-

ditionele meezingers. Het Goors Mannenkoor wordt begeleid door 

pianist Hans Freie. Als gasten treden op “De kleine trommelaar” 

en het kinderkoor “Albatros, KBS”, begeleid door Rita Fokke. Het 

concert begint om 14.00 uur en duurt tot 15.15 uur. De toegang 

is gratis, wel is er na afloop de gelegenheid voor een vrije gift. Het 

kerstconcert van het Goors Mannenkoor is een van de weinige 

concerten in de regio die op Eerste Kerstdag gehouden worden. 

Al jarenlang blijkt dit concert in een behoefte te voorzien. Ook dit 

jaar rekent het Goors Mannenkoor weer op grote belangstelling. 

Bestuur Goors Mannenkoor

SECTIE CATECHESE 

HEILIG VORMSEL 2017

Op zaterdag 11 maart 2017 om 18.30 uur kunnen kinderen in de 

leeftijd van groep 8 uit Delden en uit Goor het Sacrament van het 

Vormsel ontvangen in de Heilige Blasiuskerk te Delden. Kinderen 

en hun ouders gaan samen op weg naar het Vormsel. 

De voorbereiding gebeurt voor een groot deel in de klas. Het 

Vormselproject is er op gericht dat alle kinderen uit de groepen 8 

dit volgen. De leerlingen zullen gedurende enige weken in een 

project werken met allerlei thema’s die nauw aansluiten bij hun 

belevingswereld. Ze zullen zowel thuis als op school hiermee  

bezig zijn. Daarnaast zijn er bijeenkomsten in de parochie. 

Op woensdag 16 november van 18.30 tot 20.00 uur is er een eer-

ste informatieavond geweest over de Vormselvoorbereiding en het 

Vormsel in het parochiehuis voor kinderen en hun ouders. U bent 

van harte welkom op de volgende, 11 januari 2017, ook als u niet 

zeker weet of u uw kind voor het Vormsel wilt opgeven. 

U kunt uw kind opgeven voor het Heilig Vormsel graag vóór 1 

december 2016 bij: Marion van der Kolk, tel. 074 - 376 47 43.

De voorbereiding van deze kinderen, die niet op de katholieke 

basisscholen zitten, geschiedt samen met de ouder/verzorger 

in overleg met de pastoraal werker plus ondersteunende werk-

groep. 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met één van de 

leden van de werkgroep:

Anita Manders  074 - 376 72 55

Marion van der Kolk 074 - 376 47 43

Nieuwjaarsreceptie
De nieuwjaarsviering van de Heilige Geest parochie is dit 

jaar op zondag 8 januari 2017 in de kerk in Hengevelde. 

De viering begint om 09.30 en na afloop is er net als voor-

gaande jaren weer een nieuwjaarsreceptie, dit keer in 

cafe-restaurant Assink, dicht bij de kerk gelegen. Er is 

deze dag geen andere viering binnen de Heilige Geest 

parochie. Alle parochianen, waar ook woonachtig, zijn van 

harte uitgenodigd voor deze viering. Het parochiebestuur 

en het pastorale team zien dit als een gelegenheid om de 

eenheid in de diversiteit van de verschillende geloofsge-

meenschappen van de Heilige Geest parochie te bena-

drukken. Wij zijn met zijn allen onderweg!

Graag tot ziens op 8 januari a.s.!

MEE op Weg
Gaan en staan waar en wanneer je 

wilt. Dat klinkt vanzelfsprekend, 

maar voor veel leerlingen met een 

beperking is dit niet zo. Zij maken 

dagelijks gebruik van een taxi(bus). 

MEE op Weg maakt zelfstandig rei-

zen voor deze leerlingen.

MEE op Weg is op verzoek van ge-

meente Hof van Twente opgezet 

voor leerlingen met een indicatie 

aangepast vervoer, uit betreffende 

gemeente om de kansen van leerlin-

gen voor de toekomst te vergroten.

MEE op Weg is een project om de 

zelfstandigheid van jongeren in het 

verkeer en vervoer te vergroten door 

het inzetten van een OV/fietsmaatje. 

Wat heel belangrijk is: MEEdoen is 

belangrijker dan winnen! 

We zijn op zoek naar maatjes 
voor de volgende trajecten:
> Voor een 12 jarige jongen uit 

Diepenheim zoeken we een vrijwil-

liger die samen met de jongen het 

avontuur aan om hem zelfstandig te 

kunnen laten reizen met de fiets 

naar school in Neede.

> Een 16 jarig meisje uit Delden 

wil graag zelfstandig de fietsroute 

afleggen van huis naar school in 

Hengelo. We zoeken een vrijwilliger 

die haar hierbij wil helpen.

Voor meer informatie over MEE op 

Weg wil ik u verwijzen naar:

mee-veluwe-ijsseloevers.nl/mee-

op-weg

Sabine Hollak, 

T 088 – 633 0 633

s.hollak@meeijsseloevers.nl
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  Op weg naar het kerstfeest
 adventsviering voor ouderen  

Maandag 12 december 2016 in De Bebsel, Hengevelderstraat 20 te Goor
15.00 uur (zaal open vanaf 14.30 uur)
Pastor H. Ogink gaat voor in de woord- en communieviering, ondersteund door het 

gemengde koor met passend gezang. De middag wordt afgesloten met een feestelijke 

broodmaaltijd. Hiervoor wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. De middag zal uiter-

lijk tot 17.30 uur duren.

Voor meer informatie:
A.M. Keijzer-Schomaker, telefoon: 0547-274581, e-mail: jgkeijzer@hotmail.com

Aanmelden door onderstaande strook ingevuld in te leveren voor 7 december bij het 

parochiesecretariaat van de H.H. Petrus- en Pauluskerk te Goor 

---------------------------------------------------------------------------------------

Naam :     Telefoon: 

Adres : 

Eventuele opmerkingen/ bijzonderheden :   

 

 

!

Adventviering in het dialect
Op zaterdagavond 10 december om 18.30 

uur organiseert de werkgroep vernieu-

wend pastoraat van de St. Isidorus-

geloofsgemeenschap in de Hoeve een 

speciale adventsviering in het dialect met 

als thema: “Woa kiek ie no uut ? “ 

’T geleuf hef toch ok met oe harte te 

maak’n! Ai der dan in’t plat met mekare 

oaver kuiert, dan kumt ’t toch wat dichter 

op de hoed. En ie zölt der van opkiek’n, 

dat de luu van’t daam’s en heer’n koar ok 

nog in’t plat könt zing’n.

Met mekare zöw zing’n: “Dauwt hemme-

len van boaven, en wolken reagent de 

Gerechte”

Loat oe nie neug’n, zorg daj d’r bie bunt! 

De mirrewinterhoorn zal klink’n en pas-

toraal warker Henk Ogink zal der in veur-

goan. Want Sallands en ’t Twents uut de 

Hoeve, dat versteet mekare wa good.

Candle night in hengevelde en 
in st. Isidorushoeve
De tieners uit Hengevelde en de Hoeve, die 

ervoor kiezen om op 14 januari het sacra-

ment van het Vormsel te ontvangen, willen 

ook op een eigen manier bijdragen om ons 

geloof te vieren in de eigen geloofsge-

meenschap.

In een met lichtjes gevulde kerk met op de 

achtergrond eigen muzieknummers en 

teksten wordt iedereen uitgenodigd om 

een kaarsje van verlangen te ontsteken. 

In Hengevelde op vrijdagavond 9 december 

van 19.00 tot 20.00 uur in de kerk. 

In de Hoeve op zondagavond 11 december 

van 18.00 tot 19.00 uur, bij goed weer bui-

ten de kerk in het Isidorusparkje (anders 

in de kerk).

Een kaarsje van verlangen als teken van 

ons gebed, dat het met het kind van Kerst-

mis ook echt waar mag worden voor ons-

zelf, voor anderen en in ons samenleven 

met elkaar.

Iedereen in Hengevelde, in De Hoeve en 

daarbuiten van harte uitgenodigd om even 

warmte te vinden bij de lichtjes, bij elkaar 

en…..in de warme chocolademelk!

In Between organiseert op zondag 18  

december een kerstconcert in samenwer-

king met het Twents Jeugd Symfonie  

Orkest. Een enorme leuke en nieuwe uit-

daging waar we heel veel zin in hebben.

Het orkest begon midden jaren ’90 als ge-

zamenlijk projectorkest van de Muziek-

school Hengelo, de Enschedese Muziek-

school en de Muziekschool Almelo. Een 

succesvol optreden tijdens het Europees 

Jeugd Muziekfestival in Boedapest heeft in 

1995 geleid tot de oprichting van het 

Twents Jeugd Symfonie Orkest (TJSO). In 

2008 werd de huidige dirigent Carl Witt-

rock aangesteld. Het orkest heeft in de 

loop der jaren deelgenomen aan diverse 

(internationale) concoursen en festivals, 

onder andere aan het Nationaal Concours 

voor jeugd symfonie-orkesten. 

Dit concert zal ook plaatsvinden in de  

Petrus- en Pauluskerk in Goor om 15.00 uur.

De toegang is vrij. Wel zal na afloop om 

een vrije bijdrage ter dekking van de ge-

maakte kosten gevraagd worden.

We zijn voor dit project nog op zoek naar 

extra zangers. Heb je zin om mee te doen 

neem dan contact op met ons secretariaat 

secretariaat.inbetween@gmail.com en 

geef aan welke zangstem je hebt en het 

telefoonnummer waarop we je kunnen be-

reiken.

We repeteren op maandag van 19.45 uur 

tot 21.45 uur en vanaf 10 oktober beginnen 

we met de repetities voor dit concert.

Kerstconcert 
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H. Blasius
Beckum

O.L. Vrouw van Altijddurende 
Bijstand, Bentelo

Zaterdag 26 nov.en 

Zondag 27 nov.

Eerste Advent

Zaterdag 3 dec. en 

zondag 4 dec.

Tweede Advent

Zaterdag 10 dec. en 

zondag 11 dec.

Derde Advent

Zaterdag 17 dec. en 

Zondag 18 dec.

Vierde Advent

Zaterdag 24 dec. 

Kerstavond

Vieringen
november
en december
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 

Zondag 25 dec. 

Eerste kerstdag 

Maandag 26 dec.

Tweede kerstdag 

Zaterdag 31 dec. 

Oudjaarsdag 

Zondag 1 januari 

Nieuwjaarsdag 

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

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

 Geen viering

18.00 u. Woco-Gezinsviering 

mmv. Spirit
Pastor. H. Van de Bemt

 9.30 u. Eucharistieviering
pastor Z. Nowara

9.30 u. In Delden

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

9.30 u. In Delden

09.30 u. in Hengevelde

Nieuwjaarsviering 

H. Geest parochie

Zat. 18.30 u. Eucharistieviering -  

Ceciliafeestviering
mmv. Dames- en herenkoor
Pastoor M. Oortman

Géén viering 

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

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

17.00 u. Gebedsviering/Kerstspel
mmv. Kinderkoor
Werkgroep
19.30 u. Woco-viering 
mmv. Believe
Pastor C. Roetgerink

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

9.30 u. In Delden
11.00 u. Kindje Wiegen
Werkgroep

19.00 u. Gebedsviering
mmv. Believe
Werkgroep

9.30 u. In Delden

Zaterdag 7 januari en 

zondag 8 januari

Zat. 18.30 u. WoCo-viering
mmv. Kinderkoor
Werkgroep en Kindernevendienst
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H. Blasius
Delden

ende H.H. Petrus en Paulus
Goor

H.H. Petrus en Paulus
Hengevelde

H. Isidorus
St. Isidorushoeve

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

Zat. 18.30 u. Eucharistieviering
mmv. Schola Cantorum 
Pastor H. Ogink

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

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

Zon. 9.30 u. Eucharistieviering
mmv. Cantu
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 

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

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

Zat. 18.30 u. WoCo-viering
mmv. Kinderkoor
Pastor R. Doornbusch

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

Zat. 18.30 u. WoCo-viering
mmv. Dames- en herenkoor
Pastor H. Ogink

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

Zat. 18.30 u. WoCo-viering
Samenzang
Werkgroep

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

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

18.00 u Eucharistieviering
mmv. Kinderkoor
Pastoor M. Oortman en pastor 
C. Roetgerink 
21.30 u. Eucharistieviering
mmv. Cantu
Pastor G. Geurts

19.00 u. Eucharistieviering
mmv. In Between /kinderkoor
Pastor Th. Escher 

17.30 u. Kerstgezinsviering

met de Zandtovenaar
19.30 u. Woco-viering
mmv. Dames- en herenkoor
Pastor H. Ogink 

17.00 u. Gebed-Gezinsviering
mmv. jeugdkoor
Werkgroep
21.00 u. Eucharistieviering
mmv. Dames- en herenkoor
Pastor Th. Escher

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

11.00 u. Eucharistieviering
mmv. Gemengd koor
Pastoor M. Oortman

Zon. 9.30 u. Eucharistieviering
mmv. Cantu
Pastor G. Geurts

9.30 u. Woco-viering
mmv. Dames- en herenkoor
Pastor H. Ogink 

9.30 u. Eucharistieviering
mmv. Dames- en herenkoor
Pastor Z. Nowara
15.30 u Kindje Wiegen
Werkgroep

9.30 u. In Delden 9.30 u. In Delden 9.30 u. In Delden

19.00 u Eucharistieviering
mmv. Dames- en herenkoor
Pastor Th. Escher

19.00 u. Woco-viering
Samenzang
Pastor H. Ogink 

19.00 u. Woco-viering
mmv. Dames- en herenkoor
Werkgroep

19.00 u. Woco-viering 
mmv. Dames- en herenkoor
Pastor C. Roetgerink

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

9.30 u. In Delden 9.30 u. In Delden 9.30 u. In Delden

t

09.30 u. in Hengevelde

Nieuwjaarsviering 

H. Geest parochie 

09.30 u. in Hengevelde

Nieuwjaarsviering 

H. Geest parochie 

09.30 u Nieuwjaarsviering

mmv. Dames- en herenkoor

Pastoraalteam

09.30 u. in Hengevelde

Nieuwjaarsviering 

H. Geest parochie
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Kerstmis
Door: Nathalie Mensink

Rondom en met kerst is het meestal heel ge-

zellig. We versieren ons huis met een kerst-

boom, sterren en kaarsen. We hebben vrij, we 

eten lekker, trekken mooie kleren aan en 

soms krijgen we cadeautjes. Het kerstfeest 

lijkt net een verjaardag. Het is ook een ver-

jaardag, de verjaardag van Jezus. En het wordt 

al meer dan 2000 jaar gevierd, door miljoenen 

mensen. 

Dit jaar heb ik een kinderpagina gemaakt met 

allemaal knutsels die je kunt maken om je 

huis te versieren. Maar laten we vooral niet 

vergeten dat Kerstmis gaat over de geboorte 

van Jezus. In de kerk kunnen we met kerst 

luisteren naar het kerstverhaal, maar ga je 

niet naar een viering dan kun je het verhaal 

ook thuis lezen. Want het kerstverhaal vertelt 

waar het met kerst allemaal om draait. 

Lieve Jezus, dankuwel voor alle leuke dingen die we doen met kerst.

Dank u dat we gezellig bij elkaar zijn,

wilt u ons helpen, terwijl we het zo leuk hebben,

om eraan te denken,

dat we met kerst eigenlijk uw geboorte vieren.

Amen.

Kerstster
Tien vouwblaadjes in een 

driehoek vouwen, dan 

weer een hoekje omvou-

wen (zie foto) leg de 

driehoekjes vanuit het 

midden in elkaar en plak 

ze vast als ze goed liggen.

Kroamschudden
In alle kerken binnen de parochie van de Heilige 

Geest liggen weer voorwerpen in de kerststal 

die er niet thuishoren. Kunnen jullie ze vinden? 

Maak er een gezellig uitje van door alle deelne-

mende kerken te bezoeken. 

Je kunt de kerststallen bezoeken voor en na de 

vieringen/activiteiten rondom kerst. 

Dinsdag 27 december 2016 is de laatste dag dat de 

formulieren ingeleverd kunnen worden.

Kerstgebedje

PRIJS-
VRAAG
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Kerstboompje
Knip een driehoek uit karton, klem de 

wasknijper op de plek van de stam en 

beplak met siersteentjes.

Uiltje
Beplak een wc rolletje met gekleurd papier, vouw de 

uiteinden van het rolletje naar binnen, knip uit papier 

oogjes,vleugels, snavel en een buikje,en plak ze op het 

rolletje. Je kunt aan de bovenkant ook nog een lintje 

maken zodat je hem in de kerstboom kunt hangen.

Waxinelichtjeshouder
Meem een glazen potje en versier 

naar smaak met kant, sierlint, 

sierplakband….

UILtje

waxinelichtjeshouder

En wat kun je winnen…..? 
Met het hele gezin zwemmen bij zwembad “de Wilder” in Haaksber-

gen. De prijswinnaar wordt 30 december 2016 bekend gemaakt op de 

site van onze parochie; www.heiligegeestparochie.nl



Door: Jan Horck

Tijdgeest

Advent

is

op tocht gaan

en hopen

onderweg

een plek te vinden

om tot rust te komen

een tafel om te delen

plaats in een herberg

met gastvrije ontvangst.

Is vuur genoeg

om een mens te warmen?

Brood en wijn

een grap en een lach

tijd en aandacht

ontdooien mensen

en verdrijven de nacht.

Ontmoeting

en milde woorden

als vonken licht en leven

is

thuiskomen

onderweg.

Kathleen Boedt

Kerstmis

Het feest van thuis en samen

rond vlam, vuur en kaarslicht.

Het feest van de zoete inval

en een tafel van overvloed.

Het feest van zang en stilte

vol vreugde en weemoed,

van verhalen

over ooit

en weldra in het nieuwe jaar.

Het feest zoals het leven

soms kan zijn:

mild en gul

en altijd plaats in de herberg.

Het feest van de geboorte

van iets nieuws:

gerechtigheid en vrede

Liefde

zonder maat.

Kathleen Boedt

<  Priesterstudent Mauricio  

op bezoek bij Paus Franciscus 

in Rome.


