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Proiciat
Jaarwinnaar puzzel 2016

Uit alle goede inzendingen van de puzzels 

van het afgelopen jaar in Geestig hebben 

we in december een jaarwinnaar getrok-

ken. Dat is geworden: mevrouw Maria 

Ros-Asbreuk uit Sint Isidorushoeve. We 

hebben haar de hoofdprijs, een gebruikte 

paaskaars die in onze parochiekerk in 

Hengevelde heeft gebrand, overhandigd. 

Ze was blij verrast en de kaars zal een 

mooi plekje krijgen in de huiskamer. Na-

mens de redactie: proficiat. Tevens willen 

we geloofsgemeenschap van de H.H. Pe-

trus en Paulus  in Hengevelde hartelijk 

bedanken voor het feit dat men dit jaar de 

paaskaars beschikbaar heeft gesteld.

Redactie Geestig

Driekoningen! Misschien zouden we deze 

wijzen nu visionairs noemen: mensen met 

de blik op de toekomst, mensen met een 

visie, mensen met dromen. Het kerstkind 

wordt het eerst bezocht door mensen die 

leven in de harde realiteit: de herders. Als 

tweede zijn de Drie Koningen aan de 

beurt. Wat heeft die mannen bewogen om 

op pad te gaan? Ze hebben geen oproep 

gehad van een menigte van engelen, zoals 

de herders, maar zij zagen wat. Zij zagen 

een ster, zij zagen een belofte! 

In de kribbe is de belofte van God aanwe-

zig in Zijn Zoon, Jezus Christus, die ook 

Emmanuel genoemd wordt. Drie namen: 

Jezus: God die redt; Christus: de Gezalfde 

van God; Emmanuel: God met ons. Namen 

die ons duidelijk willen maken dat God 

met ons is, dat Hij ons redt in de Zoon die 

Een ster, een belofte

Opnieuw beginnen
En bent u het nieuwe jaar goed begonnen? 

Had u ook het gevoel alsof het leven na de 

feestdagen zou stoppen? Voor de kerst 

moest er nog van alles gebeuren, van alles 

worden afgerond. Ik merkte dat niet alleen 

bij mezelf maar ook bij anderen. Ergens is 

er dan toch zo’n gevoel dat we het oude 

jaar eerst moeten afronden, moeten losla-

ten, voordat we met het nieuwe kunnen 

beginnen. Pas dan is er waarschijnlijk ook 

ruimte voor goede voornemens. Opnieuw 

beginnen terwijl je weet dat alle begin 

moeilijk is. Het spreekwoord moedigt ons 

aan en stelt ons gerust. Ook als we elkaar 

een gelukkig Nieuwjaar wensen, doen we 

dit. We drukken de hoop uit dat alles wat 

Zijn Gezalfde is. Een belofte die ons tot 

vrije mensen mag maken; mensen die niet 

bang zijn om die belofte serieus te nemen. 

Drie koningen gingen op pad omdat zij die 

belofte hebben gezien in de ster. 

Durven wij op pad te gaan, durven wij op 

basis van de belofte die ons in Christus is 

gedaan, op te staan en de weg te gaan 

door ons leven? Durven wij de uitdagingen 

aan te gaan die op die weg liggen, durven 

wij nieuwe wegen te gaan om de belofte 

van God te ontdekken op plaatsen die we 

niet voor mogelijk hebben gehouden? La-

ten we dit nieuwe jaar op weg gaan.

Zalig Nieuwjaar.

Marc Oortman

pastoor

er zal gebeuren uiteindelijk goed voor ons 

wordt, daar vertrouwen we op. 

Deze Geestig staat in het teken van de 

Actie Kerkbalans. Het gaat over ‘Kruis of 

Munt’ en over ‘Nieuwe verbindingen’ en in 

het middenkatern vindt u de oproep van 

uw eigen geloofsgemeenschap. Dat gaat 

natuurlijk over geld, maar ook over de 

kerk en over de geloofsgemeenschap zelf. 

Ook hier kunnen we samen een nieuw be-

gin maken door ons geloof levend te hou-

den, vol hoop en vertrouwen want kerk 

verbindt. 

José Cornel
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Kruis of 
  munt

Hij had net de helft van zijn toegezegde bijdrage aan de kerk 

overgemaakt. Iets meer dan vorig jaar. Nog starend naar de cij-

fers vroeg hij zich af: moet ik wel verhogen? Komen ze te kort? 

Staan ze rood of blijven ze gelijk? Hij wist het eigenlijk niet en 

kon zich ook niet goed herinneren dat hij het ergens gelezen 

had. Ongetwijfeld zal het grootste deel wel opgaan aan het on-

derhoud van de (kerk)gebouwen en de salarissen van de pasto-

res: de zichtbare en levende tekens van een geloofsgemeen-

schap. Hij dacht er nooit zo vaak over na, maar beide, kerk en 

pastores, zijn toch wel van belang in onze tijd. Beide kunnen 

verbinden, mensen bij elkaar brengen, wie het ook zijn. En dat 

in een wereld waar individualisme en polariserende groepsvor-

ming zo volop aanwezig zijn.

Hun vragen
Hij kon zijn verdienende zoon niet zover krijgen dat hij ook een 

duit in het zakje zou doen. Na zijn voorzichtige verzoek om ook 

aan de kerkbijdrage mee te doen, kwam er een spervuur van vra-

gen op hem af waar hij niet op gerekend had. “Elke zondag is er 

collecte voor eigen kerk! Hebben ze daar niet genoeg aan? Geven 

de aanwezigen dan zo weinig dat ze tekort komen? Of zijn er zo 

weinig? Als ze de kerk belangrijk vinden, moeten ze er ook maar 

wat voor over hebben! Of geven ze al geld aan de vluchtelingen 

omdat die niet mogen werken en zelf geen inkomen hebben? Als 

ze het daar aan uitgeven, mag je bij mij terugkomen. Hebben ze 

al geprobeerd sponsors te krijgen?” En de jongste in zijn gezin, 

nog op school: “Ik heb in de les bij levensbeschouwing gehoord 

dat het belangrijkste van de christelijke kerken is dat ze het ge-

loof in God doorgeven. Als ik het tenminste allemaal gesnapt heb. 

En nu vragen ze geld, maar geven ze ook wat aan ons? Iets an-

ders dan geld? De hele wereld heeft het al over geld. Laten de 

kerken het maar over iets anders hebben.”

Zijn vragen
Hij ging niet in de verdediging. Met redeneren los je al deze vra-

gen niet op. Zijn kinderen hebben hem wel aan het denken gezet. 

De actie Kerkbalans. Heeft die balans van de Kerkbalans te ma-

ken met de boekhouding? Daar waar de balans wordt opgemaakt. 

Maar een kerk, een geloofsgemeenschap is toch meer, kan zich 

toch niet op de borst kloppen als de boekhouding een positief 

resultaat laat zien….. Kerk en geld: twee grootheden. Ze kunnen 

kennelijk niet zonder elkaar. Of belasten ze elkaar juist? Zijn ze 

te nauw met elkaar verweven? Verrijken ze elkaar eigenlijk wel? 

Zo bijbelvast is hij niet, maar had Jesus die handelaren en geld-

wisselaars niet uit de tempel gejaagd? Hij haalde de bijbel uit de 

boekenkast en het was even zoeken: “Mijn huis moet een huis van 

gebed zijn. Jullie maken er een rovershol van.” (Matheus 21,13) 

De Lieve Heer kan ook kwaad en agressief worden! Kerkbalans. 

Er ging van alles door hem heen. Die balans. Is er een goede 

balans tussen die twee grootheden? Geld en huis van gebed? 

Naar welke kant slaat de balans door? Waar gaat de meeste aan-

dacht en zorg naar uit in de kerk, in de geloofsgemeenschap? Hij 

weet het niet en hij durft het ook niet te zeggen. 
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Weer bij zichzelf
Wat hij wel weet is dat de kerk geld goed kan gebruiken. En als 

het goed gebruikt wordt, schept het mogelijkheden voor gebed, 

voor verdieping, voor ontmoeting, voor cirkelen om het geheim 

van God. Afhaken, de hand op de knip houden, is geen optie. Daar 

is niets en niemand mee geholpen. Dat vindt hij. Als je op jouw 

manier gelovig bent, moet je naar vermogen meedoen aan de 

“Actie Kerkbalans”. Tegelijk is het een goed moment om je af te 

vragen naar welke kant de balans doorslaat: naar aandacht voor 

geld of naar zorg voor geloofsverdieping, voor bezinning, voor een 

levende band tussen arme en rijke mensen. Actie kerkbalans. Een 

goede gelegenheid om met elkaar geld te geven en een goede 

gelegenheid om met elkaar te delen wat je gelooft, wat je  

beweegt, wat je bindt aan een kerk en aan elkaar. Alleen het één 

en niet het ander is een verarming.

Aandacht en zorg voor beide, voor het kruis en de munt, dat ver-

rijkt de kerk, de geloofsgemeenschap, jezelf en misschien ook 

wel de maatschappij.  Gerard Geurts

"Is er een goede balans  
tussen die twee grootheden? 

Geld en huis van gebed?"
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Van de bestuurstafel

Vanuit het pastoraal team

Als ik dit schrijf moet het nog kerstmis 

worden en zitten we midden in de advent. 

Het bestuur heeft de financiële zaken in de 

vorm van de jaarrekening 2015 en de  

begroting 2017 afgesloten. Het is gelukt 

om 2015 met een positief saldo van 24.000 

euro voor de gehele parochie af te sluiten. 

Dit geeft wel een scheef beeld omdat het 

merendeel van de geloofsgemeenschap-

pen een negatief saldo heeft en door het 

positief saldo van de anderen het geheel 

positief uitkomt. Een aantal meevallers 

speelt ook een rol. Voor de komende jaren 

zullen een aantal structurele maatregelen 

moeten worden genomen om het huis-

houdboekje sluitend te houden. Het be-

stuur zal zich daar in 2017 zeker mee  

bezig houden en ik kan in dit verband het 

belang van de Actie Kerkbalans niet  

genoeg onderstrepen. Dit stelt u in de  

gelegenheid een bijdrage te leveren aan 

het in stand houden van de parochie. Zon-

der uw bijdrage gaat het niet! Vele vrijwil-

ligers zijn al bezig met de voorbereidin-

gen. De kerkbalans actie sluit ook mooi 

aan bij de acties die in een aantal dorpen 

zijn begonnen door de dorpsraden/lokatie-

raden om de kerken in de diverse geloof 

gemeenschappen te behouden. In 2017 zal 

het bestuur hier ook veel aandacht aan 

geven. Ook hiervoor geldt: zonder uw  

financiële bijdrage en de inspanningen  

van de vele vrijwilligers zal dat zeker niet 

lukken. 

Maar na de blijde dagen van de advent en 

kerstmis, het feest van de geboorte van 

onze Heer, en natuurlijk de jaarwisseling 

wens ik u namens het bestuur een geze-

gend 2017. 

Peter Helle

Vice voorzitter bestuur 

Heilige Geest parochie

Jaar van de Barmhartigheid.
Het Heilige Jaar is ten einde maar aan ons 

wordt een blijvende oproep gedaan om ons 

in te blijven zetten voor onze naasten. Sa-

men met onze drie parochies zullen wij 

een vastenproject kiezen. Maar wij moeten 

niet alleen hulp bieden aan de mensen ver 

weg maar ook aan onze naasten. Alle jon-

gerenkoren van onze drie parochies heb-

ben in 2015 en 2016 gezongen in het AZC 

in Azelo en op 16 december hebben wij 

met de verschillende bloemengroepen 

kerstbakjes gemaakt samen met de bewo-

ners. Het waren warme en mooie ontmoe-

tingen.

Oliebollen ontmoeting
Op 29 december hebben wij weer een in-

spirerende happening gehad in het paro-

chiehuis in Delden. Alle diaconale werkers 

waren dit jaar uitgenodigd. Onder het ge-

not van een drankje en een oliebol is er 

bijgepraat. Tijdens deze ontmoetingen 

ontstaan er weer nieuw ideeën en initiatie-

ven en zo inspireren wij elkaar weer voor 

het komende jaar. 

Vormelingen dag.
Dit jaar is de vormelingen dag van ons  

vicariaat op zondag 19 maart in Borne. 

Alle jongeren die in het seizoen 2016/2017 

gevormd zijn of worden, worden hiervoor 

uitgenodigd. Het is een jaarlijkse happe-

ning waar jongeren elkaar ontmoeten en 

er ook dit jaar weer een boeiend program-

ma is samengesteld voor de jongeren. 

Retraite dag
Vorig jaar hebben wij een bijzondere  

retraite dag gehad met als thema “Einde-

lijk thuis” over het schilderij van Rem-

brand “De verloren zoon”. Veel vrijwilli-

gers hebben ons gemeld dat dit een 

bijzondere dag was met een inspirerend 

thema. De besturen en het pastorale team 

willen dan ook dit jaar weer alle vrijwilli-

ger uitnodigen op 25 november bij de zus-

ters in Denekamp. De uitnodiging komt 

nog maar wij raden u aan om deze datum 

vast vrij te houden. 

Carin Timmerman

pastoraal werker

Nieuwjaarsreceptie

De nieuwjaarsviering van de Heilige 

Geest parochie is dit jaar op zondag 8 

januari 2017 in de kerk in Hengevel-

de. De viering begint om 09.30 en na 

afloop is er net als voorgaande 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 woonach-

tig zijn van harte uitgenodigd voor 

deze viering. Het parochiebestuur en 

het pastorale team zien dit als een 

gelegenheid om de eenheid in de di-

versiteit van de verschillende ge-

loofsgemeenschappen van de Heilige 

Geest parochie te benadrukken. Wij 

zijn met zijn allen onderweg!

Graag tot ziens op 8 januari a.s.!
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De kerk verbindt, dat is het thema waarmee de actie Kerkbalans 

dit jaar onder de aandacht wordt gebracht. Dat verbinden roept 

herkenning op: verbinden via de vieringen, via de sacramenten, 

bij feesten en bij het afscheid van het aardse leven. Maar er zijn 

ook nieuwe initiatieven, nieuwe verbindingen die we in de huidige 

tijd eigenlijk niet voor mogelijk zouden houden.

Bizar plan 
Terwijl veel kloosters sluiten, worden afgebroken of nieuwe be-

stemming krijgen, vaart het Karmelietessen klooster Casa Car-

meli in het dorp Vogelenzang een nieuwe koers. Onder de bezie-

lende leiding van moeder-overste Elvira Maria, werd een groot, 

bijna bizar miljoenenproject opgezet, om zeventien appartemen-

ten voor ouderen uit de grond te stampen op het kloosterterrein. 

De senioren die er komen te wonen krijgen medische hulp van de 

thuiszorg, maar het zijn de zusters van het klooster die de man-

telzorg leveren. Het TV-programma Kruispunt heeft hier eind 

vorig jaar nog uitgebreid aandacht aan geschonken. 

Nieuw leven in klooster
Op zich is dit al een vernieuwend project. Een andere bijkomende 

bijzonderheid is dat het klooster Casa Carmeli nu aantrekkelijker 

is geworden voor nieuwe kloosterlingen: voor het eerst zijn er 

weer jonge Nederlandse vrouwen die hier willen bidden, werken 

en leven. Door dit initiatief verbindt het de zusters niet alleen met 

de samenleving, het ‘verbindt’ de orde ook door haar te vernieu-

wen en te verjongen. Overste Elvira Maria (waarvan de leraar op 

de lagere school na het afnemen van de Cito-toets zei dat ze te 

stom was voor de huishoudschool), mag trots zijn met de veran-

dering die ze in gang heeft gezet. 

De nieuwe verbinding
Ook van paus Franciscus kunnen we zeggen dat hij een verbinder 

is. We zijn ondertussen van hem gewend dat hij niet de nadruk 

legt op protocol, pracht en praal en uiterlijk vertoon. Al sinds zijn 

aantreden (eigenlijk al vanaf zijn naamkeuze) inspireert hij en 

probeert hij de wereld (en zijn eigen bisschoppen en priesters) 

aan te geven dat niet de regelgels en de geestelijkheid het mid-

delpunt moeten zijn, maar juist de boodschap van Christus. Al-

hoewel velen vinden dat Franciscus daarin nog wel wat verder zou 

mogen gaan, zijn de stappen die hij zet toch van grote betekenis 

en is deze paus een belangrijke verbinder om de kerk weer een 

beetje bij de tijd te brengen. 

Daklozen als eregast
Franciscus  heeft al meerdere keren aangegeven dat de vooruit-

gang belangrijk is, maar dat er daarentegen ook steeds meer 

mensen geen toegang hebben tot welvaart en dat de kloof tussen 

arm en rijk groter wordt, in plaats van kleiner. Zo is het typisch 

Franciscus om een jaar van barmhartigheid af te kondigen. En 

ondenkbaar in het verleden, maar echt kenmerkend voor deze 

paus is het dat hij bij de festiviteiten rond de afsluiting van het jaar 

van barmhartigheid eind november, 6000 daklozen uit heel Eu-

ropa heeft uitgenodigd, waaronder 45 uit Nederland. Zij waren de 

eregasten. Dit is het werkelijke “erbarmen” en we worden door 

Franciscus aangespoord om de armen te willen zien en niet weg 

te kijken. Juist verbinding zoeken met de mensen die het minder 

hebben, dat is de boodschap die Franciscus ons wil meegeven.

Nieuwe verbindingen

Richard Wermelink

Foto: Daklozen te gast op verjaardag van de Paus. 

Bron: Ketnet
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Met envelop langs de deur…
Binnenkort wordt er ook bij u weer een en-

velop afgegeven of in de bus gedaan waar-

mee uw bijdrage wordt gevraagd voor de 

Actie Kerkbalans. De verspreiding van deze 

enveloppen gebeurt door vele vrijwilligers in 

onze parochie. Een van deze vrijwilligers is 

Annie Ellenbroek uit St. Isidorushoeve.  

Een zeer betrokken vrijwilligster van de  

H. Isidorus-geloofsgemeenschap. Wij waren 

benieuwd naar haar  

beweegredenen 

om dit werk al zo lang te doen en te blijven 

doen. 

Hoe lang brengt u al de enveloppen van 

Actie Kerkbalans langs bij de parochianen 

in St. Isidorushoeve en hoeveel tijd bent u 

gemiddeld hier aan kwijt?

Zeker al 20 jaar en ik ben hier ongeveer 2 

uur mee bezig.

Waarom doet u dit werk?

Ik wil graag dat het kerkgebouw toch zo-

lang mogelijk voor vieringen openblijft.

Waarom geven volgens u parochianen aan 

de Actie Kerkbalans en is dit anders dan 

toen u voor de eerste keer met de Actie 

Kerkbalans langs de deur ging?

Voor de generatie uit de beginperiode wa-

ren er meer vieringen en pastores beschik-

baar. En tegenwoordig wordt meer gege-

ven, omdat het kerkgebouw als  middelpunt 

van het dorp niet weg te denken is.

Ziet u een verschil in betrokkenheid bij  

de actie kerkbalans tussen jongeren en ou-

deren?

Ik vind, dat de betrokkenheid van zowel ou-

deren als jeugd bij de Actie Kerkbalans niet 

tegenvalt. Waar ouderen het ervaren als 

een regelmatig bezoek aan de wekelijkse 

vieringen, ligt de betrokkenheid van de 

jeugd meer in het bezoeken van avondwa-

kes, begrafenissen en bijzondere viering en 

(o.a. Kerst en Pasen).

Hoe kunnen we volgens u zorgen dat de 

parochianen mee blijven doen aan deze  

actie, ook in de toekomst?

Ik hoop dat er de ruimte komt, om de kerk 

meer multifunctioneel te gebruiken en op 

die manier het hoofd financieel boven water 

te houden.

José Cornel

In het kader van het project DiaconAction 

hebben 74 leerlingen van de groepen 8 van 

de basisscholen Erve Hooijerinck en  

Twickelo op vrijdagochtend 18 november 

2016 hulp geboden aan een grote groep 

vrijwilligers van Delden en omgeving. Zij 

waren actief in gezinshuizen in Borne en 

Delden, zij vulden koffers voor pleegkinde-

ren bij stichting Ekiko, zij deden bood-

schappen en spelletjes met ouderen, hiel-

pen in de wereldwinkel, op het voetbalveld 

en de begraafplaats en schreven brieven 

voor onterecht veroordeelden voor  

Amnesty International. Je merkte dat de 

komst van de tieners leven in de brouwerij 

bracht.  Zo maakten ze kennis met het 

vele vrijwilligerswerk dat in de kerk en de 

samenleving gebeurt. In Stadscentrum het 

parochiehuis was de feestelijke afsluiting 

met patat en limonade. Het was een zeer 

geslaagde ochtend. Heel veel dank aan de 

vele vrijwilligers, leerkrachten, ouders en 

de beheerders van Stadscentrum het  

parochiehuis en met name aan Marion van 

der Kolk, de grote organisator van dit eve-

nement. 

Hélène van den Bemt

pastoraal medewerker

Veel enthousiasme bij 10 jaar DiaconAction in Delden
Foto's: Hélène van den Bemt 
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Column

"Als wij God niet aan 
de basis van ons 

handelen leggen, 
dan is het zinloos 

om te werken."

Bouwen aan een huis
U zult straks de posters weer zien hangen en de brieven vallen 

weer bij u in de bus: de Actie Kerkbalans gaat van start. U wordt 

opgeroepen uw financiële bijdrage naar vermogen te leveren om 

het pastorale werk in de geloofsgemeenschappen en de kerkge-

bouwen in stand te houden. Een noodzakelijke oproep, want zon-

der die bijdrage kan de kerk de roeping die zij van Christus heeft 

ontvangen, niet vervullen! 

Er is echter nog iets anders dat ook noodzakelijk is. Onlangs las ik 

de volgende passage in het Boek der Psalmen: “Als de Heer het 

huis niet bouwt, is het zinloos dat bouwlieden werken. Als de Heer 

de stad niet bewaakt, is het zinloos dat wachters waken.” (Ps. 127, 

1) 

In de afgelopen maanden hebben we gehoord over allerlei pijn-

lijke discussies over wat wel en wat niet kan in een kerkgebouw. 

Visies over de functie van een kerkgebouw strijden dan met el-

kaar: is het een gebouw dat ingezet kan worden voor allerlei ge-

beurtenissen van een leefgemeenschap of is het een gebouw dat 

in eerste plaats een heilige plek is, waar mensen samen komen 

om hun geloof in God, Vader, Zoon en Heilige Geest te vieren? Als 

zo vaak zal de gulden middenweg bewandeld moe-

ten worden, maar één ding is zeker: als wij God 

niet aan de basis van ons handelen leggen, dan 

is het zinloos om te werken. 

Bij al het nadenken over de financiën, over gebouwen, over het 

onderhoud van gebouwen, is het goed te bedenken waarom we 

dat doen. Doen we het om het gebouw? Denken we na over de 

financiën, om de financiën? Nee, het uitgangspunt bij dit alles is 

Christus zelf. Wij bouwen aan Zijn huis en dat is niet in eerste 

instantie een gebouw van stenen, maar een huis van levende ste-

nen: mensen die samen Zijn Lichaam vormen. Als de Heer niet 

aan de basis van ons handelen staat, dan is het doelloos, zinloos. 

Het is onze taak om vanuit ons geloof in Christus te werken aan 

de toekomst en voor de toekomst, om te zorgen dat de Blijde 

Boodschap ook voor toekomstige generaties beschikbaar is en 

beleefd en gevierd kan worden. Daarvoor is een levend geloof 

nodig. Daar ligt onze grootste uitdaging: om Christus en Zijn 

Evangelie te verkondigen en ons geloof in Hem te verdiepen. 

Financiële middelen zijn daarbij noodzakelijk, maar voor alles úw 

geloof in God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Zonder Hem kunnen 

we bouwen wat we willen, maar dan zal het bouwwerk zwak zijn 

en zonder toekomst. 

Marc Oortman, pastoor
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Voor u gevonden
 Door Richard Wermelink

Lucifers

Jongerenreis Israël
Januari is een goede maand om na te denken 

over de zomervakantie in het nieuwe jaar. In 

juli wordt er een hele mooi reis voor jongeren 

georganiseerd naar het Heilig Land. “Jonge-

ren’ wil in dit geval zeggen qua leeftijd tussen 

de 16 en 30 jaar. De reis brengt de deelne-

mers langs alle hoogtepunten die horen bij 

een reis naar het land waar Jezus heeft rond-

gelopen. Denk aan Nazareth, de berg Karmel 

en de Jordaan waar Jezus gedoopt is. Ook 

wordt een bezoek gebracht aan Bethlehem; 

daar is de verbitterde strijd die de Israëliërs 

met de Palestijnen voeren, goed voelbaar. 

Natuurlijk 

ontbreken 

ook de 

Dode Zee 

en het 

prachtige 

Jeruzalem 

niet. De 

reis wordt 

georganiseerd door het Aartsbisdom Utrecht 

en vindt plaats van 20 tot en met 28 juli 2017; 

de kosten bedragen € 999,- per persoon. 

Voor meer info: www.jongaartsbisdom.nl

Anders leven
Onlangs was ik op een bijeenkomst waar dr. 

Thomas Quartier een hele goede lezing gaf. 

Hij is oblaat van de Willibrordsabdij in Doe-

tinchem (vaak beter bekend als de Slangen-

burg). Thomas Quar-

tier (1972), die net 

over de grens in het 

Duitse Kranenburg is 

geboren, is gasthoog-

leraar van de Bene-

dictijnse universiteit 

Sant Anselmo in 

Rome en doceert  

rituele en liturgische 

studies in Nijmegen 

en Leuven. Voorts geeft hij diverse pu-

bliekslezingen.  Zijn meest recente boek 

heet “Anders Leven”. Het is een verken-

ningstocht naar hedendaagse monastieke 

spiritualiteit. Aspecten die de aandacht ver-

hogen, zoals lezen, vasten en waken worden 

besproken en andere levensvormen die je uit 

je gewoontes halen. Uitgeverij Berneboek 

zegt over dit boek: “Een verrassend boek dat 

op creatieve wijze probeert een oude levens-

vorm voor vandaag te herontdekken”. ISBN 

9789089720931, prijs € 18,50

De moeite waard om te kijken
Er zijn niet zo heel veel TV-programma’s die 

tot nadenken aanzetten en die de moeite 

waard zijn. Er zijn er een paar en ik wil er 

twee uitlichten. De eerste is het programma 

Het Vermoeden van de EO, dat elke zondag 

om 11.30 uur wordt uitgezonden op NPO 2. 

Presentatrice Marleen Stel-

ling ontmoet telkens bevlo-

gen mensen, van wereldver-

beteraar tot bezield gelovige 

en ongelovige Thomas. 

En ander (bekender) programma is Kruis-

punt van KRO-NCRV dat wordt uitgezonden 

op de zondagavond om 23.05 uur, ook op 

NPO 2. De presentatie van dit programma is 

in handen van Wilfred Kemp. Het draait om 

inspirerende levensverhalen uit het hart van 

de samenleving. Meestal echt de moeite 

waard. Nadeel is het late tijdstip, maar de 

uitzendingen worden herhaald op vrijdagoch-

tend om 10.55 uur.

Daar vlogen we dan, hoog over de Alpen op 

weg naar Rome. Het was november  

vorig jaar. Vlak voor het eindigen van het 

heilige jaar van de barmhartigheid vlogen, 

of reisden bijna 2000 Nederlanders naar 

Rome. Ze gingen op bedevaart. En ik was er 

bij. Ik was er bij, toen al die Nederlanders 

biddend vanaf de Engelenburcht, naar de 

Sint Pieter liepen. Ik was er bij toen we 

door de Heilige Deur gingen. Ik was erbij 

toen paus Franciscus, stil en bescheiden 

ineens vooraan bij het altaar stond, en toen 

hij ons toesprak… Uniek in de geschiedenis 

van de Nederlandse kerk. Vijf dagen Rome, 

bidden in de grote kerken Santa Maria 

Maggiore, Sint Paulus buiten de muren, 

Sint Jan van Lateranen, bidden in kleine 

kerken in Trastevere. Nadenken over barm-

hartigheid. Mensen ontmoeten die net als 

wij van harte geloven. En natuurlijk gingen 

we ook de stad verkennen. Want Rome is 

mooi en bijzonder. Het was een belevenis. 

Doe je zo iets om de paus van nabij te kun-

nen zien? Dat werd me verschillende keren 

gevraagd. Een beetje wel natuurlijk. Deze 

paus die ons zo vriendelijk toesprak, ons 

een hart onder de riem stak en ons bemoe-

digde. Hij vroeg ons om bescheiden het 

werk van God te doen en dienstbaar te zijn 

aan onze medemensen. Deze paus, die bij 

zijn audiëntie op het Sint Pieterplein kinde-

ren liet meerijden in de pausmobiel was 

totaal anders dan ik verwachtte. Maar het 

was niet de enige reden voor mij om mee te 

gaan op bedevaart naar Rome. Ik wilde ook 

graag mee, omdat het tijd was om iets spe-

ciaals te doen voor mijn relatie met God. 

Iets dat verder ging dan de gewone dingen. 

Iets dat die verhouding weer eens zou doen 

stralen. Zoals een vriendschap weer gaat 

stralen als je iets voor elkaar doet. Op be-

devaart gaan is zoiets speciaals, dat maakt 

je er weer bewust van hoe goed het is om te 

geloven. En hoe dankbaar je mag zijn dat je 

daarin niet alleen bent.

Cathinka

Bedevaart…

Foto: Sebastiaan de Vries geeft Paus tulpen. Bron: AFP
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Mijn kerk verbindt!

ting Beckum rijdt. Onze kerk is een mooi, 

imposant gebouw met een geweldige ge-

schiedenis en akoestiek. Hoewel de be-

trokkenheid in de loop der jaren minder is 

geworden, blijft bij rouw, doop, communie 

en andere feestdagen onze kerk het mid-

delpunt van onze gemeenschap. 

Net als een lidmaatschap bij een sport- of 

muziekvereniging is er geld nodig om dit 

alles te laten bestaan. Bij een vereniging 

vraagt men een contributie waarvan het 

bedrag is vastgesteld; bij de kerk vragen 

wij een bijdrage. En dit bedrag wordt niet 

bepaald door ons, maar wij vragen u wat u 

kunt en wilt missen. 

Zonder geschiedenis is er geen toekomst. 

In 2016 vieren wij het 750-jarig bestaan 

van Beckum. Sinds 15 maart 1854 maakt 

de kerk ook deel uit van Beckum. Deze is 

ontstaan vanuit Delden, waar de Becku-

mers voor 1854 onder de parochie vielen. 

Nog niet zo lang als het bestaan van Bec-

kum, maar toch zeker een mijlpaal die wij 

allen in stand dienen te houden. Uw bij-

drage blijft in eerste instantie voor onze 

kerk en geloofsgemeenschap. Het blijft 

dus in ons dorp. 

Bennie Goselink, Voorzitter locatieraad 

Geloofsgemeenschap H. Blasius, Beckum

Actie Kerkbalans 2017

dat zelfde Carré een circusvoorstelling 

bijwoonde en ik vol bewondering keek 

naar een koorddanser, die met zijn even-

wichtstok balancerend de overkant pro-

beerde te bereiken. Op enig moment 

dreigde hij het evenwicht te verliezen, 

maar kon zich nog net op tijd herstellen.

Daaraan terugdenkend dacht ik, als ik nu 

eens de kerk op dat koord zet en aan de 

evenwichtstok aan de ene kant de ge-

meenschap en aan de andere kant de ge-

Mijn kerk in balans

Samen sterk houden 

loofsgemeenschap van Bentelo hang, fi-

guurlijk dan, zou dat niet geweldig zijn. 

Beide partijen die er gezamenlijk in  sla-

gen om de kerk in Bentelo op dat koord te 

houden en veilig naar de andere kant te 

brengen. Droom ik dat of is het de werke-

lijkheid? Begin februari zullen wij het we-

ten. Actie Kerkbalans 2017, ga er voor.

Locatieraad Geloofsgemeenschap 

OLV van Altijddurende Bijstand, Bentelo

In onze geloofsgemeenschap zijn veel vrij-

willigers actief op het gebied van liturgie, 

catechese, diaconie en gemeenschapsop-

bouw. Veel werkzaamheden rond, in en 

aan ons kerkgebouw gebeuren door vrij-

willigers. Door middel van de Actie Kerk-

balans wordt jaarlijks aandacht gevraagd 

voor de financiële kant van het kerk zijn. 

Kerken krijgen geen subsidies. Ze moeten 

zich volledig zelf bedruipen. Het onder-

houden van ons mooie kerkgebouw, de 

pastorie, pastorietuin en het kerkhof kost 

veel geld en komt geheel voor eigen reke-

ning. Voeg daarbij de energiekosten, sala-

rissen, kosten erediensten, materiaalkos-

ten, en specialistisch onderhoud, dan 

praten we toch over aanzienlijke bedra-

gen. Natuurlijk hebben we inkomsten via  

collectes, misintenties, begrafenissen, 

huwelijken, dopen, grafrechten en giften. 

Echter, deze inkomsten hangen af van toe-

valligheden, zijn dus onzeker. Onze  

belangrijkste en meest vaste bijdragen  

komen, via de Actie Kerkbalans, van onze 

parochianen. Vandaar onze oproep uw 

vaste bijdrage op zijn minst te handhaven, 

en waar mogelijk een beetje te verhogen. 

Onze geloofsgemeenschap H. Blasius in 

Delden is dat alleszins waard. Laten we 

samen onze geloofsgemeenschap in  

Delden sterk houden. Doet u weer mee?

Locatieraad Geloofsgemeenschap 

H. Blasius Delden

Zoals ieder dorp heeft ook Beckum enkele 

gebouwen en verenigingen die het dorp in 

leven houdt. Denk hierbij aan de school, de 

bakker, de kapsalon, de horecagelegenhe-

den, de sportaccommodatie, de pinauto-

maat en natuurlijk ook de kerk. Een dorp 

staat of valt met de voorzieningen die het 

te bieden heeft. Van verre kijkt de kerk-

haan van de H. Blasius je toe als je rich-

Laatst had ik het geluk om een voorstel-

ling in Carré te Amsterdam bij te wonen. 

Kijkend naar die voorstelling dacht ik te-

rug aan een aantal jaren geleden toen ik in 

De geloofsgemeenschap H. Blasius  in 

Delden wil een christelijke geloofsge-

meenschap van gelovigen zijn, staand in 

de katholieke traditie, met een open hou-

ding naar de stad om ons heen en de snel 

veranderende wereld waarin wij leven.

Deze geloofsgemeenschap wil Jezus 

Christus volgen en zijn boodschap vorm 

geven in deze wereld, ‘samen’ vieren en de 

weg van het leven gaan.
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MIJN KERK

VERBINDT

MIJN KERK
IN BALANS

BECKUM | CONCERT

HENGEVELDE | VORMSEL

DELDEN | SENIORENMIDDAG

BENTELO | OOGSTDANKDAG

ST. ISIDORUSHOEVE | OOGSTDANKDAG

GOOR | UITLEG SCHOLIEREN
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Mijn kerk verbindt!”

In een gesprek over de vraag ‘Waar droom je van?’ zei een vormeling uit St. Isidorushoeve: ‘Geld zelf 

maakt niet gelukkig, maar het is wel gemakkelijk als je het hebt!’. Toen het verderop in het gesprek 

ging over een ernstig zieke opa, was het dromen over geld ineens heel ver weg en bleef er een warme 

verbondenheid met elkaar.

Zo’n 3 jaar geleden werd vanuit het bisdom aangekondigd, dat zo’n 2/3 van de kerken ook in Twente voor 

2025 gesloten zou zijn door gebrek aan financiële middelen en draagkracht. Het riep weerstand en een 

sfeer van pessimisme op. Waarom zouden we er nog aan bijdragen? Vanuit die sfeer leek de voorspelling 

nog versneld waar te worden ook!

Maar steeds meer groeit nu ook een andere sfeer: “Dit laten we ons toch niet gebeuren!” 

De kerk, het gebouw èn de geloofsgemeenschap, is ons toch wat waard in onze leefgemeenschap en in 

ons samen leven met elkaar? In onze maatschappij zo vol van lawaai en op vele gebieden kouder, 

waarin ieder het voor zichzelf moet zien te rooien en groepen, meningen en belangen steeds meer 

tegenover elkaar komen te staan. 

We merken hoe mensen het belangrijk vinden, dat 'die vinger omhoog' in ons midden in stand blijft. 

Waar mensen, ondanks alle verschillen hun verbondenheid vieren en waar maken in dankbaarheid, 

vreugde, verdriet en zorg om elkaar. ‘Veldhospitalen van Gods liefde’, zo noemt paus Franciscus het. 

Mensen staan op om voor te gaan in weekendvieringen, bij avondwake en uitvaarten. Groepen worden cre-

atief om met moderne middelen ook in andersoortige bijeenkomsten geloof, hoop en liefde met elkaar te 

vieren en te versterken. En waar het moeizaam gaat, wordt binnen de parochie steeds meer samenge-

werkt met de andere geloofsgemeenschappen.

Nee, het gaat ons niet om het geld. Maar het maakt het wel gemakkelijker!

Doe mee tot behoud van kerk en geloofsgemeenschap in ons midden, want Kerk  

verbindt! JUIST NU is ook UW inanciële bijdrage meer dan welkom!

Mede namens bestuur en pastoraal team,

Pastoraal werker Henk Ogink

BECKUM, BENTELO, DELDEN, GOOR, HENGEVELDE, ST. ISIDORUSHOEVE
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zoeken of tot bezinning komen.  Waar we 

geïnspireerd worden om het goede te zoe-

ken of om een kaarsje aan te steken als 

we daar behoefte aan hebben. De plek 

waar we elkaar kunnen ontmoeten.

Wij steunen elkaar daar op belangrijke 

momenten in ons leven, maar staan ook 

voor elkaar klaar tijdens de vieringen in 

het weekend of op de woensdagmorgen.

Deze momenten zijn niet in geld uit te 

drukken maar dit centrale middelpunt  

moet wel onderhouden worden. De ere-

diensten, de vele activiteiten, de verwar-

ming en verlichting, personeelskosten, 

weg te denken is uit ons dorp, de ander 

een gemeenschap van mensen die in die-

zelfde kerk viert en rouwt, rust zoekt of tot 

bezinning komt. Met een Mariakapel waar 

je op vreugdevolle of verdrietige momen-

ten een kaarsje kunt opsteken. Dat willen 

we toch niet missen. Maar dat centrale 

punt op belangrijke momenten moet wel 

onderhouden worden. De (onze) kerk kost 

geld. De erediensten, de vele activiteiten, 

de verwarming, de verlichting, perso-

neelskosten, pastorale en missionaire pro-

jecten - het zijn kosten die gemaakt wor-

den om de kerkdeuren open te houden en 

om u en vele anderen welkom te heten. 

Communie, maar ook waar men verdriet 

met elkaar deelt bij het afscheid van een 

dierbare. Een plek waar men troost en 

kracht kan vinden of zomaar een kaarsje 

op kan steken bij de gedachteniskapel. 

Naast het pastorale team zijn er veel vrij-

willigers in de Hoeve, die zich telkens in-

zetten om de kerk, maar zeker ook de ge-

loofsgemeenschap, actief en levend te 

pastorale projecten, het zijn de kosten om 

het gebouw open te kunnen houden en u 

en vele anderen welkom te heten.

Daarom is er de Actie Kerkbalans en wij 

durven u te vragen onze geloofsgemeen-

schap ook dit jaar weer financieel te  

ondersteunen. 

Mogen wij weer op een bijdrage van u  

rekenen?

Pastoraatsgroep en locatieraad

Geloofsgemeenschap H.H. Petrus 

en Paulus, Goor.

Daarom is er de Actie Kerkbalans.

De Actie Kerkbalans, die elk jaar wordt 

gehouden, moet ons daarbij helpen. Daar-

om zal er in de tweede helft van januari 

een brief worden bezorgt waarin we vra-

gen om uw geldelijke bijdrage omdat een 

sluitende financiële exploitatie, waarbij 

inkomsten en uitgaven in evenwicht zijn, 

noodzakelijk is. 

Laat zien dat we met elkaar verbonden 

willen blijven.

Locatieraad Geloofsgemeenschap

H.H. Petrus en Paulus, Hengevelde

houden. De parochianen, u dus, vormen 

samen onze Hoevese geloofsgemeen-

schap. Steun onze H. Isidoruskerk ook in 

2017 met uw financiële bijdrage. Deze is 

bestemd voor onze eigen kerk. 

Locatieraad geloofsgemeenschap 

H. Isidorus, St. Isidorushoeve.

Kerkbalans 2017

Met elkaar verbonden op 
belangrijke momenten

In 2017 rekent de H. Isido rus-
kerk ook weer op uw bijdrage

Voor de inwoners van Goor heeft het ge-

bouw aan de Hengevelderstraat 22 een 

eigen  betekenis. Voor de een is het een 

markant gebouw, voor anderen een ge-

meenschap van gelovigen. Het is de plek  

waar we vieren of rouwen, waar we rust 

Het landelijke thema voor de Actie Kerk-

balans is dit jaar: Mijn kerk verbindt. 

Wij willen dit verstaan als “met elkaar ver-

bonden op belangrijke momenten”.

Iedereen zal bij het thema “mijn kerk ver-

bindt” een andere gedachte of een ander 

beeld voor ogen  hebben. De een ziet een 

markant kerkgebouw dat eigenlijk ook niet 

Een prachtig gebouw, midden in ons dorp, 

de H. Isidoruskerk… al bijna 90 jaar. Een 

plek waar men momenten van vreugde 

deelt bij een doop of een Eerste Heilige 
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Mijn kerk verbindt!
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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)

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.

Overleden |

• 20 okt. 2016, Frans Winters, 83 jaar

• 17 nov. 2016, Johan Waanders, 77 jaar

Secretariaat | Elke maandag van 10.00 tot 

12.00 uur kunt u terecht voor misintenties 

en andere kerkelijke zaken. Tel. 0547-

292221. Vrijdags na de viering kunt u te-

recht bij de koster.

Vrijdagmorgenviering | Op vrijdagmorgen 

is er om 9.00 uur een eucharistieviering. Na 

de viering, op de eerste vrijdag van de 

maand, drinken wij na afloop gezamenlijk 

met de voorganger koffie in de pastorie. 

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. 

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 ge-

loofsgemeenschap is geopend op dinsdag, 

woensdag en vrijdagmorgen van 9.00-12.00 

uur. Op maandagmiddag van 14.00 tot 15.00 

u. zijn de heren W. ten Dam en M. Workel op 

het secretariaat aanwezig voor inlichtingen 

over grafrechten en verdere vragen die be-

trekking 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. 

De Raad van kerken organiseert

Oecumenische viering 

in de "week van de 

Eenheid" op zondag 22 

januari om 11 uur in de 

Nieuwe Blasius. Voor-

gangers Pastoraal werk-

ster Hélène  v.d. Bemt 

en ds. Annerie Snier. Het 

RK dames en herenkoor begeleid deze vie-

ring. Het thema van de viering is: "Mijn 

hand, jouw glimlach".

Lezing Naasten voor elkaar op dinsdag 24 

januari vanuit ons jaarthema: "Naasten voor 

elkaar". De lezing wordt gegeven door ds. 

Herman Koetsveld samen met moslim  Enis 

Odaci. Beiden uit Hengelo. De avond begint 

om 19.30 uur in de Oude Blasiuskerk aan 

het Kerkplein. Geen kosten alleen een vrije 

gift bij de uitgang.

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
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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 jubilea en 

voor overige 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. 

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 se-

cretariaat pastoraal team tel. 074-3492212 

bereikbaar op maandag t/m donderdag van 

8.30 tot 15.30 uur of per mail: contact@pas-

toraalteam.nl

Misintentie/jaargedachtenis | De vergoe-

ding voor een misintentie is € 9,- en voor 

een jaargedachtenis € 12,-.

Actie Kerkbalans 2017 | In de vierde week 

van januari worden de enveloppen van de 

actie Kerkbalans weer bij alle parochianen 

thuis bezorgd. We hopen, dat u net als afge-

lopen jaren, deze actie met uw financiële 

bijdrage wilt ondersteunen. 

Mariakapel | Gedurende de winterperiode is 

de Mariakapel alleen tijdens de vieringen 

geopend. 

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.

Misintenties | De vergoeding voor misinten-

ties, gebedsintenties zijn € 9.00.

Voor een jaargedachtenis € 12,-

Openstelling kerk | De kerk is iedere werk-

dag geopend van 14.00 uur tot 15.00 uur

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.

Zaterdag 14 januari is er geen viering in onze 

kerk. Zondag 15 januari  is er om 10.00 uur  

een Oecumenische viering in de Hofkerk. 

Viering in Herfstzon | 13 januari 

Viering in  De Stoevelaar | 9 februari 

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.

Vormen | Zaterdag 21 januari  presentatie  

vormelingen. Op zaterdag 11 maart om 18.30 

zullen de kinderen het Sacrament van het 

Vormsel ontvangen in de Heilige Blasiuskerk 

te Delden.

1e Communie | Zaterdag 11 februari  presen-

tatie communicanten. De 1e communie is dit 

jaar op zondag 14 mei.

Bezoek Pastor | Parochianen die behoefte 

hebben aan een bezoek van de Pastor kun-

nen dit doorgeven aan het secretariaat. Tel: 

0547-260114

Pastorale noodnummer | 06 23 25 44 88, niet 

voor uitvaarten

Doopviering | In onze geloofsgemeenschap 

wordt  1x per 2 maanden gedoopt. Voor data 

zie dooprooster pagina 22. Voor opgave en 

vragen kunt u terecht bij het centrale secre-

tariaat van onze parochie.tel: 260878 of con-

tact@heiligegeestparochie.nl .  

Overleden | 

• 8 november Herman Rupert, 78 jaar

• 12 november Arnold Aarnink, 85 jaar

• 3 december Bennie Slot, 70 jaar

 

Dopen | De eerstvolgende gelegenheid tot 

dopen in Hengevelde is op zondag 8 januari 

2017. Opgave bij het centrale secretariaat.

Vormen in Hengevelde | Op zondag 14 ja-

nuari zullen 26 kinderen uit Hengevelde en 

16 kinderen uit St. Isidorushoeve het H. 

Vormsel ontvangen. Dit jaar gezamenlijk in 

de H.H. Petrus en Paulus kerk in Henge-

velde. Mgr. Kuipers, pastoor Oortman en 

pastor Ogink zullen in deze dienst voorgaan.
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9 en 11 december 

Candle Night avonden 

St. Isidorushoeve en 

Hengevelde 

Alle Hengevelders en Hoevenaren werden 

uitgenodigd om een kaarsje van verlangen 

te ontsteken en zo aan te sluiten bij het 

gelovig vertrouwen van Maria en Jozef op 

weg naar Kerstmis. Het werden twee bij-

zondere avonden in Hengevelde in de kerk 

en in de Hoeve in het parkje rond de kerk. 

Enthousiast werden door vormelingen en 

ouders de taken verdeeld en uitgevoerd en 

op beide plekken beleefden meer dan 100 

bezoekers een bijzondere avond, waarbij 

menigeen bij de gezelligheid rond de cho-

comel zei: “Volgend jaar weer!”

De foto’s spreken voor zichzelf.

Foto's Hoeve: Henny Evers

Candle night
9 en 11 december Hoeve en Hengevelde

Vieringen | Iedere dinsdagmorgen om 9.00 

uur is er een viering. Elke 1e dinsdag van de 

maand na deze viering is er gezamenlijk kof-

fiedrinken in de pastorie.

Vormsel | In een feestelijke viering op zater-

dagavond 14 januari zal Rector P. Kuipers 

het heilig vormsel toedienen aan de jongens 

en meisjes van de groepen 7 en 8, die zich 

hierop voorbereiden. De vormelingen zullen 

samen met de vormelingen van Hengevelde 

het H. Vormsel ontvangen in de kerk van 

Hengevelde. De aanvang van de viering is 

18.30 uur. 

Blasiuszegen | Tijdens de eucharistieviering 

op zondag 29 januari om 9.30 uur is er gele-

genheid om de Blasiuszegen te ontvangen. 
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Ingezonden berichten

Het ezeltje vertelt …

Avelijn-kerstfeest voor iedereen

Het is weer zover: het jaarlijkse kerstfeest voor iedereen. Groot 

en klein, jong en oud, iedereen is welkom. Het gezamenlijke 

kerstfeest is inmiddels een goede traditie van inmiddels al meer 

dan tien jaar. Die is niet meer uit Tubbergen weg te denken. En 

evenals voorgaande jaren zijn ze er ook nu weer: Jozef en Maria 

met het kindje Jezus, de engelen, de herders en de koningen, én 

de os en de ezel. Bewoners van Avelijn ‘De Wiekhof’, ‘De Wieken’ 

en ‘Heinemansbeek’ werken enthousiast mee. En er is een kin-

derkoor uit Albergen. Samen zingen we de bekende kerstliederen. 

En natuurlijk wordt het Bijbelse kerstevangelie verteld, op een 

verrassende manier. Voorgangers zijn pastor Christianne Saris 

van de Pancratiusparochie en ds. Hendrik Marsman van de Pro-

testantse Gemeente Tubbergen.

Dus, komt allen tezamen …; 
samen gaan we op weg naar het kerstfeest, op zaterdagavond 17 

december om 18.00 uur, in de Tubbergse Pancratiusbasiliek.

‘Sjok, sjok, sjok, liep het ezeltje…’

Afscheid 
Albert Deterd Oude Weme

Albert Deterd Oude Weme, organist /dirigent van het dames-he-

renkoor van de H. Blasiusparochie te Beckum mocht tijdens de 

afscheidsreceptie d.d. 14 december 2016 uit handen van de Bur-

gemeester van de Hof van Twente, mevr. Nauta, een koninklijke 

onderscheiding in ontvangst nemen. Een eervolle onderscheiding 

als dank voor 25 jaar inzet en trouwe dienst aan de geloofsge-

meenschap van Beckum. 19 november jl. ontving hij tijdens het 

feest ter ere van de Heilige Ceacilia, beschermvrouwe van de 

koorzangers, de oorkonde van de Nederlandse Sint Gregoriusver-

eniging  (Aartsbisdom Utrecht) incl. bijbehorende speld ter gele-

genheid van zijn 25 jarig jubileum als lid van het koor. Onlangs 

heeft hij te kennen gegeven i.v.m. leeftijd zijn functie binnen de 

parochie m.i.v. 2017 te willen beëindigen. Wij wensen Albert en 

zijn vrouw  van harte alle goeds voor de toekomst.

Bestuur en leden van het dames-herenkoor.

Lutherse diensten in Hengelo en Enschede
In Hengelo in de Lebuïnuskapel aan de Dorpsmatenstraat 40 te 

Hengelo en begint om 10.30 uur op:

• Zondag 1 januari 2017: Domina Louisa Vos

• Zondag 5 februari 2017:  Domina Andrea Fuhrmann

• Zondag 5 maart 2017: Ds Otto Mulder

In Twekkelo in de Johannes Kerk, Twekkelerweg 110 te Enschede 

en begint om 10.00 uur. 

• Zondag 15 januari 2017: Domina IJda de Mol - Buizert

• Zondag 26 februari 2017: Domina IJda de Mol - Buizert

• Zondag 19 maart 2017: Domina IJda de Mol-Buizert

 

Mw. P.J. Veerman-de Graav, 

namens de Lutherse Kerk

!
UITNODIGING

50

Op 11 januari 2017 hoop ik, Marc Oortman pastoor, toe  

te treden tot de club der vijftigjarigen. Geen reden om  

te treuren, maar om te vieren.

Op zondag 15 januari 2017 gaan we dit vieren.
 

Om 11.00 uur zal er een Eucharistieviering zijn in  

de Lambertusbasiliek te Hengelo.

Van 13.30 uur tot 16.30 uur zal er een receptie zijn  

in de Stefanshof, Grotestraat 207, 7622 GH Borne.

Graag nodig ik alle parochianen van harte uit.
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Afscheid Herman 

Assen na 65 jaar 

organist in Bentelo 

De parochie van Onze Lieve Vrouw van Al-

tijddurende Bijstand heeft zaterdagavond 

26 november afscheid genomen van orga-

nist Herman Assen die maar liefst 65 jaar 

in de kerk van Bentelo heeft gespeeld.

Om hem te bedanken voor alles wat hij 

voor het kerkkoor en de parochie-ge-

meenschap heeft gedaan werd op een 

feestelijke manier afscheid genomen tij-

dens de St. Ceacileaviering. Onder applaus 

stond Herman nadat hij het Credo had ge-

speeld zijn plek achter het orgel af aan de 

nieuwe organist Peter Kuipers. Aan het 

eind van de viering werd Herman in het 

zonnetje gezet door pastoor Marc Oortman 

die hem de Willybrordpenning opspelde. 

Pastoor Oortman bedankte Herman voor 

de ontelbare keren dat Herman diensten 

heeft begeleid, wat inhield dat zijn vrouw 

Fien hem al die tijd had moeten afstaan 

aan kerk en koor. Locatieraadvoorzitter 

Frans Kemerink dankte Herman voor zijn 

jarenlange trouw en overhandigde hem 

een enveloppe met inhoud en bloemen 

voor Fien. Van voorzitter Hans Holtkamp 

van het koor ontving hij een cadeau als 

blijvend aandenken voor zijn organist zijn 

van 1951 tot 2016. Tevens ontving hij een 

bijdrage voor een te maken reis naar 

Rome. Riet van het Klooster droeg een ge-

dicht voor waarin alle gevoelens van het 

koor naar Herman toe werden geuit. Van 

dank, van trouw, van liefde voor de kerk-

muziek en uiteindelijk het feit dat hij van-

wege zijn minder wordende gezondheid 

het besluit moest nemen om te stoppen. 

Van alle koorleden mochten Herman en 

Fien een roos in ontvangst nemen.

Hans Holtkamp

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 Bla-

siuskerk te Delden. Kinderen en hun ou-

ders gaan samen op weg naar het Vorm-

sel. 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 aan-

sluiten 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 eerste infor-

matieavond geweest over de vormselvoor-

bereiding en het Vormsel in het parochie-

huis voor kinderen en hun ouders. U bent 

van harte welkom op de volgende, 11 janu-

ari, ook als u niet zeker weet of u uw kind 

voor het Vormsel wilt opgeven. U kunt uw 

kind, ook indien het niet op de bovenstaan-

de scholen zit, opgeven voor het Heilig 

Vormsel bij: Marion van der Kolk, telefoon 

074-3764743.

De voorbereiding van deze kinderen, die 

niet op de katholieke basisscholen zitten 

geschiedt samen met de ouder/verzorger 

in overleg met de pastoraalwerker plus 

ondersteunende werkgroep. 

Voor nadere informatie kunt u contact op-

nemen met één van de leden van de werk-

groep:

Anita Manders  074 - 376 72 55

Marion van der Kolk 074 - 376 47 43

Huis van Spiritualiteit, 

kloosterkapel Maria 

Ad Fontes

Bijbels Culinair – ,,Samen eten verbindt”

3 februari 2017 van 18:00 - 21:30 u. | € 15

Een avond Bijbels culinair is samen koken, 

samen genieten van maal en verhaal, is 

proeven hoe goed de Bijbel smaakt! Onder 

leiding van de landelijk bekende ‘kookdo-

minee’ Han Wilmink gaan de deelnemers 

die zich hebben opgegeven tussen 18.00 

en 19.30 uur samen 5-8 hapjes en mini 

gerechtjes bereiden die geïnspireerd zijn 

op de Bijbelse traditie. De kookdominee 

assisteert op pollepelafstand. Vanaf 19.30 

worden de overige deelnemers met een 

kop koffie/thee onthaald om vanaf 20.00 

uur te genieten van maal, drank en ver-

haal (niet teveel van te voren eten want de 

hapjes bij elkaar opgeteld is best vrij veel). 

Han’s bedoeling is dat wij na afloop met 

een schat aan nieuwe smaken en ervarin-

gen huiswaarts gaan.

Waar gaat het heen met onze kerk?
8 februari 201 om 19:30 u. | € 5

Geloofsgesprek met emeritus professor 

Jozef Wissink in het Huis van Spiritualiteit!

Emeritus hoogleraar Praktische Theolo-

gie, pastor Jozef Wissink komt naar het 

Huis van Spiritualiteit om met ons te pra-

ten over de toekomst van de kerk en het 

katholieke geloof. Naast een uitmuntend 

theoloog is Jozef Wissink vooral een har-

telijke, pastoraal bewogen mens, die zich 

ten diepste bekommert om de kerk en het 

vormgeven van de kern van ons christelijk 

geloof in de moderne tijd. In een tijd waar-

in de paus vele harten verovert, wereldwijd 

en in alle religies, zien wij in Europa de 

kerk en het geloof steeds meer verdwijnen 

naar de rand van de samenleving. Velen 

maken zich zorgen over de toekomst van 

de kerk en het katholieke geloof dat eeu-

wenlang een bron van inspiratie, hoop en 

steun is geweest in de westerse samenle-

ving. Kerken sluiten, pastores worden 

steeds schaarser en velen vragen zich af 

wat er nog van de kerk en het geloof over-

blijft in onze cultuur. Opgave via: secreta-

riaat@lumenchristi.nl of 0541-353551 ( 

9.00-11.00 uur) 

Meer info: www.huisvanspiritualiteit.nlOp de foto: Jozef Wissink. Bron: RTV Oost
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H. Blasius
Beckum

O.L. Vrouw van Altijddurende 
Bijstand, Bentelo

Zaterdag 7 januari en 

zondag 8 januari

Zaterdag 14 januari 

en zondag 15 januari

Zaterdag 21 januari 

en zondag 22 januari

Zaterdag 28 januari 

en zondag 29 januari

Vrijdag 3 februari

Vieringen
januari en
februari
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 4 februari 

en zondag 5 februari

Zaterdag 11 februari 

en zondag 12 februari

Zaterdag 18 februari 

en zondag 19 februari

Zo. 9.30 u. In Hengevelde
Nieuwjaarsviering
H. Geest parochie

Zat. 18.30 u. Eucharistieviering
Pastor Z. Nowara

Géén viering 

Zat. 18.30 u. WoCo-viering
Werkgroep

Géén viering

Zat. 18.30 u. Eucharistieviering
Th. Escher

Géén viering

Zo. 9.30 u. In Hengevelde
Nieuwjaarsviering
H. Geest parochie

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

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

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

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

Zat. 18.30 u. WoCo-viering
Werkgroep

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

ende H.H. Petrus en Paulus
Goor

H.H. Petrus en Paulus
Hengevelde

H. Isidorus
St. Isidorushoeve

Vrij. 18.30 u. Feest H. Blasius
Parochieviering Heilige Geest 
met Blasiuszegen
mmv. Dames- en Herenkoor
Pastoor M. Oortman

Vrij. 6 jan. 18.30 u Catechetische
kinderviering 
Pastor C. Roetgerink
Zon. 9.30 u. In Hengevelde
Nieuwjaarsviering
H. Geest parochie

Zo. 9.30 u. In Hengevelde
Nieuwjaarsviering
H. Geest parochie

Zo. 9.30 u Nieuwjaarsviering
mmv. Dames – en Herenkoor
Pastoraal team
met aansluitend nieuwjaars-
receptie H. Geest parochie

Zo. 9.30 u. In Hengevelde
Nieuwjaarsviering
H. Geest parochie

Zon. 9.00 u. Kleuterkerk
Zon. 9.30 u. Eucharistieviering
mmv. Dames- en Herenkoor
Pastor R. v.d. Vegt

Zon. 10.00 u. Oecumenische 

viering in de Hofkerk
Ds. De Jong en 
pastor H. v.d. Bemt

Zat. 18.30 u. H. Vormsel 
samen met St. Isidorushoeve
mmv. Cantu
Mgr. P. Kuipers, Pastoor 
M. Oortman en pastor H. Ogink

Zat. 18.30 u. H. Vormsel in 
Hengevelde

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

Zon. 9.30 u. Eucharistieviering
mmv. Cantu
Pastor G. Geurts
Zon. 11.00 u Oecumenische 
viering
mmv. Dames- en Herenkoor
Ds. A. Snier en pastor 
H. van de Bemt 

Zat. 18.30 u. Eucharistieviering 
Presentatieviering 
Vormelingen
mmv. Eigen - Wijs
Pastoor M. Oortman 
en pastor C. Roetgerink

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

Zat. 18.30 u. WoCo-viering 
Bidweek van de eenheid
mmv. Spirit
Werkgroep

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

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

Zon. 9.30 u. WoCo-viering
mmv. Dames- en Herenkoor
Pastor R. Doornbusch

Zon. 9.30 u. Eucharistieviering 

Blasiuszegen
mmv. Dames- en Herenkoor
Pastoor M. Oortman

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

Zat 18.30 u. WoCo-viering
mmv. Kinderkoor
Werkgroep

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

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

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

Zat. 18.30 u. Eucharistieviering 
Presentatie Communicantjes
mmv. In Between
Pastoor M. Oortman en 
pastor C.  Roetgerink

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

Zon. 9.30 u.
WoCo-viering
mmv. Kinderkoor
H. Ogink en M. Meneses
Gezinsviering

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

Zat 18.30 u. WoCo-viering
mmv. Gemengd koor
Werkgroep

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

Zat. 18.30 u.
WoCo-viering
mmv. Dames-en Herenkoor
Werkgroep
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Woordpuzzel 1
Aan het begin van het nieuwe jaar hebben velen diverse goede 

voornemens. In deze puzzel zitten daarom zeven slechte gewoon-

tes waar mensen graag van af zouden willen komen. Aan u de 

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

dat dan voor 16 januari 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 8 zaten de volgende zeven woorden die 

met Kerst te maken hebben: advent, ster, Maria, Kind, Caspar, 

herders, nachtmis. Bij toeval zat er ook nog het woord ‘os’ in.  

Uit de goede inzendingen hebben we de volgende winnaar getrok-

ken: Ludo Leferink uit Haaksbergen. 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)

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

door Richard Wermelink

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

Maand februari
5 febr. Bentelo Pastor Nowara
12 febr. Beckum Pastoor Oortman
19 febr. Goor Pastor Nowara

Doopvoorbereidingsavonden 12 januari 
om 20.00 uur in de Stefanshof, Grote-
straat 207, 7622 GH Borne (tel 074-
2661310) en 19 januari om 20.00 u in het 
parochieel Centrum, Hengevelderstraat 
24, 7471 CH Goor

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

 

facebook.com/heiligegeestparochie

Emeriti
•  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.

G  S  C  H  R  A  N  S  E  N  I 

I  O  S  T  R  E  S  S  E  N  G 

E  U  E  G  O  I  S  M  E  E  D 

R  B  T  Q  K  U  P  P  U  R  S 

I  H  F  U  E  C  S  X  Y  X  Z 

G  E  S  V  N  Y  G  B  G  V  P 

H  A  I  O  U  W  Q  H  B  K  U 

E  N  E  T  Y  B  L  E  G  A  N 

I  N  U  F  U  Y  I  T  M  M  H 

D  Q  V  F  D  I  E  H  I  U  L
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Driekoningen

De ster van Bethlehem
Als je ’s avonds naar de hemel kijkt zie je duizenden sterren. 

Sommige sterren zijn nieuw en andere sterren zijn al oud en 

gaan langzaam uit. Ongeveer 2000 jaar geleden scheen er een 

heldere ster boven het stadje Bethlehem.

Het verhaal van de uitverkoren ster
In het begin was er niets en toen kwam de stem ven God, 

“Laat er licht zijn”. Hij maakte dag en nacht. 

En voor de nacht maakte God de sterren, maar Hij koos één 

ster die Hij pas wilde laten stralen op een bijzonder moment. 

Deze ster stond aan de hemel, maar was nog te klein om te 

zien op aarde, de ster zag nieuwe sterren komen en oude 

sterren doven. Hij wachtte rustig op het moment dat God hem 

nodig had. Op een dag voelde de kleine ster dat hij groeide en 

groeide en toen kwam het moment dat hij nodig was.

Triomfantelijk en blij explodeerde de ster. De uitverkoren ster 

straalde en scheen steeds helderder tussen de andere ster-

ren. Zo zorgde de ster ervoor dat hij straalde bij de geboorte 

van Jezus. God had hem voor dat moment geschapen. De ster 

was als een pijl aan de hemel om de weg te wijzen. 

Toen de drie koningen, Melchior, Balthasar en Caspar, de ster 

zagen wisten ze dat de nieuwe ”koning van de Joden” was 

geboren. De profeten hadden dat al heel lang geleden voor-

speld. Ze namen wierook, goud en mirre mee en gingen op 

pad. Ze volgden de ster tot bij de stal van Bethlehem, waar ze 

het kindje Jezus vonden.

E S N M E L C H I O R

A M U R C A S P A R R

P B L D W K Q T K U J

I E K X O D N D G D N

C U R W U R W B U L P

R J D R I Z E O A E U

E Z E B I E G H K E O

T H M Z Z M R Q D M V

S H P T U F O O W A C

O A Y D T S Z M O K C

B A L T H A S A R K Y

BALTHASAR CASPAR GOUD WIEROOK

HERODUS JEZUS KAMEEL STER

MELCHIOR MIRRE 

Activiteit
Vind je het leuk om nog meer te weten te komen over de 

sterren? Ga dan zaterdag 14 januari naar de COSMOS ster-

renwacht in Lattrop. De heer P. Timmermans zal dan van 

alles vertellen over de sterren rond het feest van Driekonin-

gen. Waar staan ze? Waar komen de sterren vandaan? Grote  

vragen voor kleine mensen. Zaterdag 14 januari 2017 van 

15:00 - 18:00 uur. Kosten € 5,- per persoon.

Door: Nathalie Mensink



Door: Jan Horck

Tijdgeest
voor de jon

geren

2017

Wat ik je wens:  

 

vorming 

van de hele mens  

 

gezond verstand 

 

een vrolijk hart 

 

handen uit de mouwen 

 

voeten op de grond 

 

alles met mate 

 

verbonden 

met hemel en aarde  

 

wederkerige liefde 

zonder voorwaarde  

 

de hemel op aarde  

 

Een gezond en 

 gelukkig Nieuwjaar! 

Tijdgeest wenst u gezondheid

“Een mens moet bidden voor

een gezonde geest

in een gezond lichaam”,

verklaarde de Romein Juvenalis.

“Wees goed voor je lichaam,

zodat de ziel er graag gaat wonen”,

zei Teresa van Avila, 

karmelietes, mystica en heilige. 

Khalil Gibran schreef:

“Ik werd opnieuw geboren

toen mijn ziel en mijn lichaam

elkaar lief kregen

en een huwelijk aangingen.” 

De Indianen zien het zo: 

"Je lichaam bergt alle herinneringen, 

is de plek der plekken  

waar stof stof omarmt: 

energie, geest, bewustzijn.

Het heelal huist in je lichaam.

Je lichaam is een tempel."

“Weet u niet dat uw lichaam

een tempel is van de Heilige Geest,  

die in u woont en  

die u ontvangen hebt van God,  

en weet u niet dat u niet van uzelf bent?” 

Aldus Paulus in de eerste Korintiërs-

brief. 

Op de website van moslima Yamina 

Amfra staat te lezen: "Natuurlijke 

gezondheid is 

de tendens om in elke situatie  

en in elk mens die je ontmoet,  

het goede te zoeken.  

Het maakt je gelukkig  

omdat je je zo ‘schoon en licht’,  

zo vol energie voelt." 

Beeldrijke ‘wijsheden’  

die tot nadenken stemmen.

Al eeuwen zijn mensen  

van alle culturen gefascineerd 

door hun welzijn en welbevinden, 

door de eenheid, de balans  

en de harmonie 

tussen lichaam en geest/ziel. 

Onze tijd focust daarbij extra  

op de link tussen gezondheid  

en spiritualiteit.  

Gezondheid scoort hoog  

in de hitparade van de dingen  

waarmee mensen bezig zijn.

Ook bij jou?


