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Bert Wind van en in de 

Voedselbank Midden-Twente

Een week na het aantreden van de nieuwe 

president in de Verenigde Staten merk ik 

dat veel mensen in actie komen. Met sati-

rische filmpjes, met demonstraties, met 

petities, met facebookberichten. Misschien 

komt het omdat onze dochter daar woont, 

dat ik er daarom zelf ook zo mee bezig 

ben, maar veel mensen voelen de nood-

zaak om iets te doen. Ze worden bewogen. 

Schijnbaar is er ergens toch een grens bij 

u en mij. En als die, zoals nu door presi-

dent Trump, wordt overschreden, gaan we 

de (digitale) straat weer op, komen we in 

actie. Mooi! Voor hoelang? Ik weet het niet. 

Misschien wennen we weer heel snel aan 

de afschuwelijke discriminerende maatre-

gelen die nu genomen zijn. Of hopelijk 

gaan we door tot deze weer ingetrokken of 

aangepast zijn? Hebben we toch nog iets 

geleerd van de geschiedenis.

En hoe zit het met onze jaarlijkse vasten-

actie. Komen we daar nog voor in bewe-

ging of is hier ook sprake van gewenning. 

Ach ja, een jaarlijks project, in Afrika, India 

of Zuid-Amerika. We geven wel geld, maar 

worden we echt bewogen om te zorgen dat 

het daar anders wordt? Of zijn we al teveel 

gewend aan de beelden? Is het te ver van 

ons bed? Gelukkig zijn er heel veel zaken 

waar u voor in actie kunt komen deze  

vastentijd. Veraf en dichtbij. In deze Gees-

tig zijn we op zoek gegaan naar deze  

eilandjes van hoop waar u aan kunt bijdra-

gen. Laat u raken en inspireren en kom in 

actie. Juist nu op weg naar Pasen.

José Cornel

In actie komen

van een mooi boek ‘kon ik de stilte maar 

wat harder zetten’. Tegendraads geluid, 

niet altijd simpel, maar zo puur en waar: 

…op zoek naar de heilige ruimte in ons 

hart; een eenvoudig innerlijk huisje, waar-

in slechts het noodzakelijke voorhanden is, 

maar waar een mens tot rust kan komen 

bij zichzelf en in contact met de bron van 

ons bestaan. Veertigdagentijd op zoek 

naar ruimte om God te ontmoeten… dat 

kan op velerlei manieren. En ook nog 

steeds in de sacramenten. Deze keer zoe-

men we in op het Sacrament van Boete en 

Verzoening. De biecht is toch afgeschaft? 

Zo'n reactie horen we nog weleens. Inte-

gendeel de biecht of het Sacrament van 

Boete en Verzoening wordt juist heront-

dekt en ook jonge mensen vinden de weg 

naar dit sacrament. Het Jaar van Barm-

hartigheid, door paus Franciscus afgekon-

digd, ligt achter ons. Barmhartigheid blijft 

evenwel zeer nodig in onze harde en soms 

zo ingewikkelde wereld. Zoekend op weg 

naar Pasen…hopen we te mogen ontdek-

ken dat die onzichtbare, maar steeds aan-

wezige fundamentele kracht er is: Gods 

onvoorwaardelijke liefde. 

Carla Roetgerink,

pastoraal werkster 

Op weg naar 
Pasen…! 

All you need is 
Gods Love. 

Aan het begin van de Veertigdagentijd ont-

moeten we Jezus op plaatsen en in situa-

ties die wij niet kennen in het Twentse 

landschap. We ontmoeten Jezus in de 

woestijn. Hij is een soort retraite begon-

nen, direct na zijn doop door Johannes in 

de Jordaan. Gods Geest is over Hem neer-

gedaald en diezelfde Geest zet Jezus, 

Gods Welbeminde, in beweging naar de 

woestijn. De woestijn is een grensgebied. 

Het is er ontzettend warm of koud; er is 

leegte en stilte; er is nauwelijks water en 

voedsel. Een grensgebied waar alle franje 

en luxe van het bestaan is weggesneden 

en waar je zou kunnen denken aan de titel 
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 eilanden van hoop"



5
Geestig, 02  |  februari, maart 2017

 Gerard Geurts

In een van de Europese hoofdsteden, vrij dicht bij huis, lag zij 

onder een stuk karton. Haar hoofd op haar totale bezit: een plas-

tic tas met een trui en een paar laarsjes. Zestien, zeventien, acht-

tien jaar jong? Zonder opvallend naar dit hoopje mens te kijken 

zag hij haar grauwe gezicht en gesprongen lippen. Met dit beeld 

voor ogen ging hij de nacht in.

De volgende morgen werd hem een overdadig ontbijt geserveerd. 

Voordat alles wat er overbleef werd ingezameld en als “gebruikt” 

werd bestempeld en niet meer te verkopen, nam hij enkele brood-

jes en wat fruit mee. Terug op straat, net om de hoek, zag hij haar 

nog liggen. Meer verrast dan blij nam zij dit ontbijt aan. Deze 

nieuwe dag was voor beiden goed begonnen. Beiden met een vol-

daan gevoel.

Een aanplakbiljet
Hij en zij. Twee werelden die elkaar even geraakt en beroerd heb-

ben. Elkaar leven gegeven hebben. Hoe tegenstrijdig ook met dit 

tafereel van menselijk leed daar onder dat karton, loopt hij nu 

opgewekt naar zijn werk, zijn stageplaats. De straat uit en het 

plein over; dan bij de kerk links af. Daar een groot affiche: BOU-

WEN AAN EILANDEN VAN HOOP. Verder is er niets opvallends te 

zien in een straat met leegstaande kantoorgebouwen. 

“Bouwen aan eilanden van hoop”. Hij wist niet wat hij met zo’n 

slogan aan moest. In een straat waar je door niets en niemand 

wordt afgeleid, kun je lopend denken en fantaseren. Eiland zal wel 

niet letterlijk bedoeld zijn, geen grondgebied omgeven door water. 

Alhoewel……… een hoop eilanden dreigen te verdwijnen door de 

stijging van het zeewater. Opwarming van de aarde. Voor die ei-

landen is er weinig hoop. Ze hebben eigenlijk geen toekomst. 

Daar is menselijk leven niet meer mogelijk en dat duurt geen 

jaren meer. Nu moest hij in één keer denken aan dat meisje, die 

vrouw van gisteren en van vanmorgen. Is zij zo’n eiland? Of ben ik 

ook zo’n eilandje. Hij durfde een plotseling opkomende goede 

gedachte niet toe te laten, in ieder geval niet hardop uit te spre-

ken. Maar had hij gebouwd aan een eiland van hoop met de rest 

van dat ontbijt en dat fruit? Zo iets kleins, zo iets simpels: is dat 

bouwen aan een eiland, aan een wereld, waar hoop doet leven?

De laatste loodjes
Nog een paar weken en dan zat zijn werk, zijn stage er hier op. 

Met Pasen was hij weer thuis. Het meisje, die vrouw, lag er niet 

meer. Het karton was ook weg. Dat affiche “BOUWEN AAN EILAN-

DEN VAN HOOP” bleef hem nog elke morgen en avond aankijken. 

In de laatste week van zijn verblijf in die wereldstad zag hij pas 

dat die was aangeplakt op een kerkdeur. Er brandde toen licht en 

rustige muziek golfde naar buiten. Hij naar binnen.

Eén van de aanwezige jongelui nodigde hem uit bij hen in de kring 

te komen zitten. De muziek leidde hem ongewild naar een an-

dere wereld. Toen het helemaal stil was, nam zij het woord. Een 

jonge vrouw;

“De dag van Pasen is dichtbij, de dag van nieuw leven, van een 

hoopvolle toekomst, dat het leven sterker is dan de dood. We heb-

ben de afgelopen Veertigdagen gebeden, geluisterd en geoefend 

in ‘geven met hart en ziel’, in het ‘geven van aandacht’, en in het 

uithouden bij verslagen en verdoofde kinderen. We hebben mach-

teloosheid ervaren, maar ook de opbeurende kracht van een uit-

gestoken hand. Wij waren teleurgesteld in mensen en we zijn 

opgeleefd bij het zien van het kleinste vonkje van hoop.

Jullie gaan nu terug naar de mensen met wie jullie je verbonden 

hebben bij jullie in de straat, bij de voedselbank, in het hospice en 

bij de opvang van daklozen. Zie daar de mens. Kijk in zijn en haar 

ogen. Laat je raken en stap uit je eigen wereld. Vaar naar het ei-

land van hen die hongeren en dorsten naar gerechtigheid, die 

gezien willen worden. In de afgelopen weken is geld gevraagd en 

door jullie gegeven om eilanden van hoop te bouwen. De komen-

de tijd blijft vragen niet om geld, maar om jou, jij met je goede 

hart, met je luisterend oor, je opbeurende hand, je geloof in het 

leven, je hoop in bange dagen.”

Na een lied dat hij bij het derde couplet mee kon neuriën, ging 

ieder zijns weegs. Hij naar zijn kamertje. Daar schreef hij over 

een bijzonder ervaring als bijlage bij zijn stageverslag. Voor hem 

een leerpunt voor op zijn werk en na zijn werk.

"Laat je raken 
en stap uit je 

eigen wereld"
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Van de bestuurstafel

Nieuwjaarsreceptie 8 januari Hengevelde

Laat ik beginnen met allereerst u namens 

het bestuur van de Heilige Geest parochie 

een gezegend 2017 toe te wensen. Al het 

goede voor u en uw familie. In deze ale-

vering van de bestuurstafel een samen-

vatting van de nieuwjaarstoespraak die 

door het bestuur begin januari in Henge-

velde is gehouden. 

2016 is een positief jaar geweest voor de 

HG-parochie. De in de afgelopen jaren in-

gezette lijn door het pastorale team om 

meer missionair bezig te zijn is door gezet. 

Vele projecten werden verder uitgewerkt, 

eerste communie- en vormselsprojecten 

werden vernieuwd. Er is bewust beleid in-

gesteld om meer contacten te leggen met 

de geloofsgemeenschappen. De taakver-

deling binnen het team is hiervoor verder 

uitgewerkt. Er zijn bijvoorbeeld een twee-

tal pastorale werkers die opbouwwerk in 

hun aandachtsgebied hebben gekregen en 

zo meer contacten proberen te leggen tus-

sen geloofsgemeenschappen en dorpsge-

meenschappen (-raden). Erg verheugd zijn 

we over het aantreden van Ria Doornbusch 

als pastoraal werker. Er waren binnen het 

samenwerkingsverband gelukkig genoeg 

financiële middelen om de vacature door 

het vertrek van Christianne Saris ontstaan 

op te vullen en zelfs de formatieruimte wat 

uit te breiden. Haar aandachtsgebied is 

vooral diaconie. 

Samenwerking
De samenwerking met de Goede Herder 

parochie in Hengelo en de HH Johannes 

en Jacobus parochie uit Borne beperkt 

zich vooral tot het samen in de benen hou-

den van het pastorale team. Het grote ver-

schil tussen de beide stadsparochies en 

onze parochie verhindert op dit moment 

verdere samenwerkingsverbanden. Onze 

parochie is toch wezenlijk anders dan de 

parochie van de Goede Herder die een we-

zenlijke andere problematiek kent. 

Inventariseren
In het afgelopen jaar heeft het bestuur een 

ronde gemaakt langs de verschillende ge-

loofsgemeenschappen en met alle locatie-

besturen gesproken. De financiële situatie 

van de geloofsgemeenschappen, de bouw-

kundige staat van de verschillende kerken 

en pastorieën en de toekomstverwachtin-

gen van de verschillende besturen zijn aan 

de orde geweest. Recent is deze inventari-

satie gecompleteerd met een bouwkundig 

rapport van de monumentenwacht van de 

verschillende kerken en pastorieën. Deze 

inventarisatie zal uitmonden in een be-

leidsstuk van het bestuur en het team over 

hoe nu verder met de verschillende kerken 

en geloofsgemeenschappen, gezien vanuit 

onze verantwoordelijkheid voor de finan-

ciën en de bouwkundige staat. Dit stuk zal 

teruggekoppeld worden naar de geloofs-

gemeenschappen. Een kleine voorbode 

hiervan is de toespraak door het bestuur 

die gehouden is op een informatieavond in 

Bentelo. Hier heeft het bestuur aangege-

ven wat zijn gedachten zijn over de toe-

komst, toegespitst op Bentelo. Uit het re-

cente onderzoek is gebleken dat de 

bouwkundige toestand van de kerk sterk 

te wensen over laat, net als de financiële 

situatie van de geloofsgemeenschap op 

middellange termijn. Het bestuur heeft 

daar de aanwezigen opgeroepen om mee 

te denken over de toekomst van de kerk 

als gebouw en over hoe het in te passen in 

Bentelo.

Vitale geloofsgemeenschappen
Het bestuur vindt het een uitdaging voor 

de komende jaren om samen met dorps-

gemeenschappen en geloofsgemeen-

schappen oplossingen te vinden voor het 

behoud van vitale geloofsgemeenschap-

pen in de diverse dorpskernen. Het be-

stuur zal zich hierbij focussen op de core 

business en andere activiteiten afstoten. 

Een voorbeeld hiervan is het stoppen van 

de exploitatie van het Proggiehoes in Bec-

kum. Uitgangspunt was tot nu toe om de 

kerkgebouwen indien mogelijk open te 

houden voor de (ere)dienst. Als dit niet 

mogelijk blijkt, zullen andere oplossingen 

in de dorpskernen moeten worden gevon-

den om in iedere dorpskern een vitale ge-

loofsgemeenschap te houden. 

Multifunctionaliteit
Er zal ook veel overleg met het bisdom  

nodig zijn als de beleidsnota klaar is. Met 

name de multifunctionaliteit van de kerk-

gebouwen is tot nu toe een moeilijk onder-

werp gebleken. Het bestuur zal deze dis-

cussie met het bisdom niet schuwen en zo 

nodig op multifunctionaliteit aandringen. 

Het is een grote uitdaging voor het bestuur 

en het team om dit toekomstig beleid te 

formuleren en uit te voeren. Wij hopen dat 

u met ons wilt meedenken. Onzerzijds zul-

len wij u goed informeren over de plannen 

en zo transparant mogelijk werken. 

Ik wens u tot slot Gods zegen toe. Dat het 

ons allen mogen lukken om vitale geloofs-

gemeenschappen in onze dorpskernen te 

behouden. 

Namens het parochiebestuur 

Peter Helle vice voorzitter

Foto's: José Cornel



Steentje bijdragen
Ook dit jaar verzamelen we als paro-

chie in de vastentijd weer houdbare 

producten in voor de Voedselbank 

Midden-Twente. U kunt bijvoorbeeld 

uw soep in blik, koffie/thee, pasta/

rijst, houdbare melk, pastasaus, 

broodbeleg en/of conserven plaatsen 

in de kratten achter in de kerk. 

Bij voorbaat dank!
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Jan Horck en José Cornel

“Welkom, zin in een kopje koffie of thee? 

pak gerust.” Met deze woorden en wijzend 

op de thermoskannen die op de grote tafel 

staan schuift Bert Wind aan tegenover 

ons. Hij vervangt Han Eulderink die door 

ziekte niet aanwezig kan zijn. Al snel mer-

ken we dat Bert een bewogen vrijwilliger 

is bij de Voedselbank Midden-Twente. Hij 

is de coördinator van de twintig chauffeurs 

die met de eigen voedselbankbusjes gedu-

rende de week alle producten ophalen. Hij 

maakt roosters, deelt in en 

zorgt dat het zo efficiënt mo-

gelijk gebeurt. 

400 huishoudens 
Bert legt uit hoe in Hengelo 

met circa 100 vrijwilligers 

wordt gezorgd dat iedere 

week op vrijdagmiddag om 

14.00 uur zo’n 200 mensen 

voorzien worden van een 

krat etenswaren. Deze 

etenswaren zijn veelal pro-

ducten van supermarkten en 

fabrikanten die niet meer 

kunnen worden verkocht, 

maar nog goed bruikbaar zijn. Hengelo 

verzamelt ook de producten voor de uitgif-

tepunten in Goor en Borne. In totaal zo’n 

400 huishoudens zijn afhankelijk van de 

voedselbank. Bert: “Vrijdags om 12.00 uur 

staan hier aan de Sloetsweg de eerste 

mensen al voor de deur te wachten tot ze 

naar binnen mogen. We hebben gemerkt 

dat dit ook een sociale functie heeft. Men-

sen zitten vaak in een isolement en treffen 

elkaar hier. Of je voor een krat van ons in 

aanmerking komt hangt af van hoeveel 

geld je vrij te besteden hebt. Dit wordt be-

paald door landelijke spelregels”. 

Tegen armoede en verspilling  
van voedsel
In 2002 is de eerste voedselbank in Neder-

land gestart door het echtpaar, Sjaak en 

Clara Sies in Rotterdam. Na een faillisse-

ment hebben ze ooit zelf ondervonden hoe 

moeilijk het kan zijn om met schulden en 

minimale inkomsten een gezin met vier 

kinderen te onderhouden. Met deze erva-

ring zijn ze begonnen met het verstrekken 

van voedselpakketten aan mensen die on-

der het minimum le-

ven. Inmiddels zijn er 

in Nederland 168 voed-

selbanken die verbor-

gen armoede en de 

verspilling van voedsel 

bestrijden. 

Betrokken mensen
Op onze vraag of de 

Voedselbank Midden-

Twente voldoende vrij-

willigers heeft, legt 

Bert uit dat ze niet al-

leen voldoende vrijwil-

ligers hebben, maar 

dat het ook zeer betrokken mensen zijn: 

“Het zijn “vutters” maar ook jongeren en 

werkzoekenden. Mensen die flexibel zijn, 

meedenkers waar je op kunt rekenen. We 

hebben de organisatie heel bedrijfsmatig 

opgezet. Het is vrijwillig, maar niet vrijblij-

vend, anders functioneert het niet. En we 

doen het allemaal voor de mannen, vrou-

wen en gezinnen die op vrijdagmiddag 

hier hun krat komen ophalen. Zo was 

ik zelf na 40 jaar bij een baas, op-

zoek naar een zinvolle invulling van 

mijn tijd. Mijn geloof, ik kom uit de 

‘PKN-hoek’, heeft hier zeker ook bij 

meegespeeld. Ik ben jaren koster geweest 

Voedselbank Midden-Twente, een eiland van hoop
In gesprek met Bert Wind 

en van vroeger uit heb ik al meegekregen 

dat je klaar moet staan voor je medemens 

in nood.”

Voedsel uitdelen in een rijk land
"Niet alleen vrijwilligers, maar ook veel 

bedrijven en organisaties zijn betrokken bij 

de Voedselbank. Bijvoorbeeld kerken en 

scholen, zoals het Twickelcollege, dat 

houdbare producten en geld inzamelt voor 

ons. Maar ook bedrijven en andere spon-

soren die met acties en giften zorgen dat 

de voedselbank nu en hopelijk ook in de 

toekomst kan bestaan. Natuurlijk is dat 

heel erg fijn,” vertelt Bert, “maar het blijft 

natuurlijk vreemd dat in een rijk land als 

Nederland er een organisatie moet zijn die 

voedsel uit moet delen”. 
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Column

Op weg naar Pasen krijgen we eerst veer-

tig dagen de tijd en de ruimte om in rust te 

zoeken naar de balans in ons eigen leven. 

Blijven we trouw aan het geloof van het 

doopsel, aan de goede Geest die ons is ge-

schonken bij het doopsel? Of laten we op 

zwakke momenten een wig drijven tussen 

God en ons? In deze Veertigdagentijd mo-

gen wij ons leven aftasten, onderzoeken 

hoe we met bepaalde zaken omgaan. Wat 

zijn onze prioriteiten, waar leven we ei-

genlijk voor? 

Jezus werd door de goede Geest gedreven 

op zijn weg met de mensen. Hij hield van 

de mensen. 

Laten we ons uitnodigen om Jezus te ver-

gezellen op zijn tocht naar Jeruzalem, zo-

dat we kunnen delen in zijn dienende en 

onvoorwaardelijke liefde. De weg van deze 

liefde komt uiteindelijk uit bij God onze 

Vader. In onze traditie kennen we de sa-

cramenten die ons willen helpen in deze 

zoektocht. In de sacramenten 

wil God ons nabij zijn. In deze 

veertigdagentijd verdiepen we 

ons in één van die sacramenten. 

De catechismus van de katho-

lieke kerk noemt de biecht sa-

men met de ziekenzalving, een sacrament 

van “genezing” er kan worden hersteld 

wat door ziekte of door tekorten bescha-

digd is. Wie spijt heeft van zijn tekorten en 

deze belijdt, ontvangt vergeving en dat is 

balsem voor de ziel. We ontvangen rust 

voor ons geweten en mogen verder groei-

en op de weg van het christenzijn. De 

biecht versterkt de vriendschap met 

Christus, de Verrezen Heer. Juist op weg 

naar Pasen worden we daartoe uitgeno-

digd. 

Biechten blijft al-

tijd moeilijk; we 

moeten een 

drempel over. De 

weg ernaar toe is 

doorgaans het 

lastigste deel: daarin komt het erop aan 

wat je wilt zeggen, daarin overdenk je het-

geen je bedrukt en waarvan je verlost wilt 

worden. Steeds vaker klinkt de vraag: 

maar hoe gaat biechten dan? Het meest 

eenvoudige antwoord is: door op een 

priester af te stappen en die helpt wel ver-

der. Dit hoeft niet per se de parochiepries-

ter te zijn. Men kan bij wijze van spreken 

op elke priester af 

stappen. Biechten 

hoeft niet per se in 

een biechthokje en 

kan ook door een ge-

sprek voorafgegaan 

worden. Maar wel 

moet altijd duidelijk blijven dat we ons tot 

de Heer wenden: we belijden onze zonden 

aan Hem. En Hij schenkt ons vergeving, 

door de absolutiewoorden van de priester 

heen.

Eigenlijk ben je nooit echt te jong en ook 

niet te oud om te biechten, om het weer in 

orde te maken met God, met jezelf en ho-

pelijk met de anderen. Want woestijnerva-

ringen kennen we allemaal. Ook wij ken-

nen momenten dat ons geloof wordt 

beproefd. Wij kunnen kiezen voor de ver-

lokkingen van geld en goed, soms zelf 

voor macht en aanzien. Ook in ons dage-

lijks leven zijn er woestijnervaringen die 

ons op de proef stellen. Eenzaamheid is er 

achter vele deuren. Volwassenen die pro-

blemen hebben met elkaar, met hun kin-

deren. Verdriet vanwege werkloosheid, 

vanwege ziekten. Verdriet van mensen die 

lijden door ziekte en dood.

Blijven we trouw aan de goede Geest die 

ons is geschonken bij het doopsel? Of la-

ten we op zwakke momenten een wig drij-

ven tussen God en ons?

In deze Veertigdagentijd mogen wij ons 

leven aftasten, onderzoeken hoe we met 

bepaalde zaken omgaan. Wat zijn onze 

prioriteiten, waar besteden we misschien 

wel te weinig tijd aan, of juist misschien 

wel te veel tijd. Waar leven we eigenlijk 

voor.

Werkelijke groei als mens, als gelovige, 

maak je als je echt bij je zelf begint met je 

goede kanten, maar ook met je schaduw-

kanten, je zonden. Het serieus overwegen 

van de schaduwkanten in je leven, het be-

lijden van je zonden is het begin van bevrij-

ding, van groei, maar wel vanuit de realiteit. 

In de Veertigdagentijd mogen we op zoek 

gaan en ruimte maken voor de alledaagse 

hunkering naar verlossing. Ieder van ons 

verlangt naar verzoening, rust en vrede in 

het hart. 

In onze drie parochies is er - in de 

regel - iedere zaterdagmiddag 

aansluitend aan de viering om 

12.00 uur in de Sint Lambertus-

basiliek, biechtgelegenheid. U kunt 

natuurlijk ook altijd privé een af-

spraak maken voor een biechtgesprek op 

een andere locatie. Dan is er meestal iets 

meer tijd.

Later dit jaar komen we op het thema “The 

Way” nog terug. 

Z. P. Nowara

parochievicaris

Op weg naar de ontdekking  

van de kracht van verzoening!  

The Way to recovery!
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Nog net niet elke dag hoor of lees je het wel ergens: de 

kloof tussen arm en rijk wordt niet kleiner; de afstand tus-

sen autotochtoon en allochtoon groeit; een kwetsbare 

opstelling van mensen verliest het steeds van lui met een 

masker en een ondoordringbaar schild.

Echte, schijnbare of onnodige  

tegenstellingen, ze bestaan  

en we leven ermee.

In het dagelijks leven
Kiezen we in de winkel voor kwaliteit of kwantiteit, 

voor duurzaamheid of meegaan met de wegwerp-

maatschappij; gaan we lopen, fietsen of nemen voor 

de kleinste boodschap nog de auto?

In de politiek
Kiezen we voor links of rechts, voor de populis-

ten of de genuanceerde bestuurders, voor par-

tijen of personen? 

In de kerk
Hoe groot is de ruimte bij gelovigen die alles zeker weten 

over God en gebod en bij hen die zoekende zijn; bij gelo-

vigen die alles bij het oude willen laten en bij hen die op 

zoek zijn naar nieuwe wegen?

Kloven worden niet overbrugd in een gevecht, een de-

bat, door te redeneren, door uit te leggen, te oordelen 

en te veroordelen, door aan te vallen of te verdedigen. 

Kloven worden overbrugd, afstanden worden verkleind 

door hem of haar die luistert, die vertrouwen 

schenkt, die open staat voor alles en iedereen. 

Naar elkaar luisteren, elkaar vertrouwen, het kun-

nen de eerste bouwstenen zijn voor een brug 

over de diepste kloven en ravijnen, over schijn-

bare tegenstellingen, over tijdelijk getrokken 

scheidslijnen. 

In de vasten aan “overbrugging” beginnen te 

werken, is geen prestigeproject, maar een 

meerjarig project dat ruimschoots over de 

Veertigdagentijd heengaat

Gerard Geurts

Veertigdagentijd: tijd voor overbrugging
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Bisschop met lef

Eiland 
   van hoop

“Eiland van hoop”: dat is niet alleen een 

van de thema’s voor de Vastenactie 2017, 

het is zeker ook van toepassing op Oscar 

Romero. Deze sociaal bewogen bisschop 

durfde eind jaren zeventig stevige kritiek 

te hebben op het rechtse dictatoriale 

schrikbewind van El Salvador dat op grote 

schaal de mensenrechten schond. Hij 

kwam op voor gerechtigheid en voor de 

armen. Doodseskaders maakten in 1980 

een eind aan zijn leven en in 2015 werd hij 

zalig verklaard. Die zaligverklaring kwam 

echter maar moeizaam op gang.

Oscar Romero was eerst bisschop van San-

tiago de Maria, voordat hij in 1977 aartsbis-

schop werd van San Salvador. In die tijd trok-

ken gewapende bendes door het land die 

vele onschuldigen van het leven beroofden. 

Dat kwam heel dicht bij toen een maand na 

zijn benoeming als aartsbisschop, een be-

vriende priester werd vermoord.

Stelling durven nemen
Romero had het lef om te verklaren dat de 

dictatoriale regering van El Salvador be-

stond uit gewelddadige personen en men-

sen die de mensenrechten schonden. De 

kerk documenteerde mensenrechten-

schendingen en Romero bezocht Paus Pau-

lus VI en later Johannes Paulus II om zijn 

bezorgdheid over te brengen. Vanwege zijn 

inzet voor de armen, zijn opstelling en glas-

heldere uitspraken werd Romero enorm 

populair onder de bevolking, die hem zagen 

als een baken van hoop in een tijd van groot 

onrecht. Ook zijn keuze om in 1977 het bis-

schoppelijke paleis te verruilen voor het wo-

nen in een ziekenhuis, maakte grote indruk.

Bevrijdingstheologie
Samen met bisschop Arthuro Rivera Damas 

maakte Romero een herderlijk schrijven, 

wat later bekend zou worden als ‘bevrij-

dingstheologie’. In die benadering worden 

ook sociale onderdrukking, slavernij, onge-

lijkheid en economische onrechtvaardig-

heid als ‘zonde’ bestempeld. Deze theolo-

gie is veelal in het politieke domein (“links”) 

getrokken. Romero vond echter niet dat de 

kerk een politieke beweging was, maar wel 

een gemeenschap van gelovigen die vanuit 

het evangelie moest wijzen op misstanden 

en uitbuiting door dictators, ongeacht de 

politieke achtergrond.

Ondanks steeds serieuzere bedreigingen, 

dook Romero niet onder en bleef hij zich 

inzetten voor gerechtigheid. Tijdens het op-

dragen van de mis op 24 maart 1980 werd 

hij door doodseskaders vermoord. De wereld 

was destijds in shock en nog jaren achtereen 

werden op zijn sterfdag demonstraties en 

herdenkingsbijeenkomsten gehouden. Toen 

President Obama in 2011 een bezoek 

bracht aan El Salvador, bezocht hij ook het 

graf van Romero en hield een minuut stilte 

voor “de bisschop van de armen”. Een be-

langrijk statement.

Verwaarlozing
De katholieke kerk heeft Romero lange tijd 

“verwaarloosd”. Het Vaticaan heeft lang ge-

studeerd en getreuzeld met de vraag of Os-

car Romero zalig verklaar zou moeten wor-

den. Het officiële zaligverklaringsproces zou 

ook jarenlang tegenhouden zijn omdat het 

uitgelegd zou kunnen worden als ondersteu-

ning van linkse/marxistische politiek.

Impuls
Op 23 mei 2015 is Oscar Romero dan toch 

zalig verklaard. Het markeert tevens het 

einde van de spanningen rond de bevrij-

dingstheologie. Men is tot het inzicht geko-

men dat er niets mis is met een theologie 

die armoede bestrijdt en rechtvaardigheid 

wil bevorderen. Met dank aan Paus Fran-

ciscus. Hij zou al in 2007 als kardinaal Jor-

ge Bergoglio tegen een Salvadoraanse 

priester gezegd hebben: “Voor mij is Ro-

mero een Heilige en een martelaar. Als ik 

paus zou zijn, zou ik hem al heilig hebben 

verklaard.” 

Richard Wermelink
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Voor u gevonden
 Door Richard Wermelink

Lucifers

Spirituele natuurwandeling
In de aanloop naar Pasen, organiseert het 

“Huis van de Spiritualiteit” van onze buurpa-

rochie Lumen Christi, een spirituele natuur-

wandeling. Deze 

wandeling gaat 

rondom de Tan-

kenberg. De Tan-

kenberg (de hoog-

ste “berg” van 

Overijssel) is ei-

genlijk een stuw-

walcomplex ten noordoosten van Oldenzaal. 

Het is een fantastisch wandel- en fietsgebied. 

De spirituele wandeling wordt begeleid door 

Chris van Benthem uit Oud-Ootmarsum, die 

zich vooral richt op de schoonheid van de na-

tuur en onze menselijke verbinding daarmee. 

Tijdens de wandeling wordt stilgestaan bij het 

ontwaken van de Schepping, alles wordt weer 

nieuw, de onstuitbare kracht van de Schep-

ping. De wandeling (drie uur) vindt plaats op 

zaterdag 25 maart en start om 9.00 uur. Na 

afloop is er koffie/thee en een broodje; kosten 

bedragen € 10,- Opgave kan via secretariaat 

@lumenchristi.nl Bij opgave krijgt u info over 

het startpunt.

Er zijn fouten gemaakt (maar niet 
door mij)
Dit is de titel van een leuk boekje over hoe 

we ons soms zeer merkwaardig kunnen ge-

dragen. Waarom kunnen we van anderen 

wel inzien dat ze soms hypocriete beslissin-

gen nemen, maar van onszelf niet? Waarom 

geven politici en andere publieke figuren 

niet toe dat ze wel eens blunderen? Ons 

brein zorgt ervoor dat we denken dat we het 

juiste doen en goed zijn. Zelfs als er over-

weldigend bewijs is van 

het tegendeel. Het gaat 

over zelfrechtvaardiging, 

zelfbedrog en zogenaam-

de cognitieve dissonantie. 

Hoe we onszelf misleiden 

en hoe we er van kunnen 

leren. Auteurs zijn Carol 

Tavris en Elliot Aronson. 

ISBN 9789057123399. Het 

boek is momenteel slecht verkrijgbaar, dus 

als er nog ergens een exemplaar te vinden 

is: aanschaffen.

Concert Mardi le Vingt
Het Twents Kamerkoor Mardi le Vingt uit 

Tubbergen bestaat al bijna vijfentwintig 

jaar en alhoewel het een amateurkoor is, 

streeft men naar een hoge mate van per-

fectie. Het koor telt ruim twintig leden en 

staat al sinds de oprichting onder leiding 

van Herman 

Koops. Men heeft 

in de afgelopen 

jaren een grote 

reputatie opge-

bouwd. Op zon-

dag 12 maart 

zingt het koor in 

de R.K. Blasius-

kerk in Delden. Er zullen dan werken ten 

gehore worden gebracht van Josef Rhein-

berger en Arvo Pärt. Deze laatste is een 

van de belangrijkste hedendaagse compo-

nisten van sacrale muziek. Paus Benedic-

tus benoemde hem in 2011 zelfs tot lid van 

de Pauselijke Raad voor Cultuur. Het con-

cert van Mardi le Vingt op 12 maart in de 

R.K. Blasiuskerk begint om 15.30 uur. De 

entree bedraagt € 12,-

Routines zijn handig, vooral als het gaat 

over je sleutels, je portemonnee of je tele-

foon. Die leg je als je handig bent altijd op 

dezelfde plek. Dan hoef je niet te zoeken. 

Dat spaart tijd en ergernis. 

Hoe komt het toch dat ik die routine voor 

sommige dingen maar niet te pakken 

krijg. Altijd is er wel één voorwerp dat ik 

niet meteen kan vinden. Mijn sleutels bij-

voorbeeld: Kom ik de achterdeur binnen, 

dan liggen mijn sleutels daar op het 

plankje. Maar ga ik de voordeur in, dan lig-

gen mijn sleutels op het kastje bij de deur. 

En als ik dus mijn sleutels nodig heb… 

zoeken! Met mijn telefoon is het nog veel 

erger: Die kan overal zijn, in tas voor mijn 

werk, in de keuken op het aanrecht, in 

mijn jaszak… en ga zo maar door. Het werd 

op het laatst zo irritant dat ik een oplos-

sing ben gaan zoeken. Het zoeken naar 

mijn telefoon heb ik opgelost, door hem 

bewust neer te leggen, naast onze gewone 

huistelefoon. Het moet nog routine wor-

den, maar ik werk eraan.

Maar nu komt het… Er is een routine die ik 

al sinds mijn vierde jaar feilloos goed 

deed. Het bidden van het Onze Vader. Da-

gelijks één of twee maal gebeden en soms 

vaker. Bijna 57 jaar lang bad ik: vergeef 

ons onze schuld, zoals ook wij aan ande-

ren hun schuld vergeven, en leidt ons niet 

in bekoring. U kent het allemaal zo.

Maar sinds de advent zijn die regels ver-

anderd. En hoe ik ook mijn best doe om 

mijzelf het nieuwe Onze Vader te laten bid-

den, acht van de tien keer, moet ik stoppen 

om mijzelf te verbeteren, en de nieuwe 

tekst: vergeef ons onze schulden, zoals 

ook wij, oh help! daar ga ik al weer… even 

de tekst erbij pakken: zoals ook wij verge-

ven aan onze schuldenaren en breng ons 

niet in beproeving… 

Was de vernieuwing van het Onze Vader 

nodig? Dat laat ik maar aan de experts 

daarvan over, die zullen vast goede rede-

nen hebben gehad om te gaan sleutelen 

aan zo’n oude tekst. Zelf ben ik eigenlijk 

wel blij met de verandering: want nu bid ik 

het Onze Vader weer bewuster, met aan-

dacht voor wat het gebed eigenlijk zegt. 

Na al die lange jaren, waar het Onze Vader 

als een mantra werd gebeden zonder dat 

ik eigenlijk goed luisterde, moet ik nu op-

lettend en bewust de woorden uitspreken, 

die onze lieve heer ons leerde. En ik reali-

seer me nu dagelijks weer, hoe De Liefde 

weerklinkt in die bijna 2000-jaar oude 

woorden.

 Cathinka

Onze Vader…
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Beckum
R.K. Geloofsgemeenschap 

H. Blasius

Haaksbergerstraat 187

7554 PA Beckum 

T: 074-3676209

E: beckum@heiligegeestparochie.nl

IBAN: NL83RABO0104701137

Openingstijden secretariaat 

Dinsdagmorgen van 08.30 -12.30 uur 

(Diny Annink) 

Vrijdagmorgen van 08.30 - 11.00 uur 

(Diny Annink)

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 11 december is Anne Evi Siegerink gedoopt

Overleden | 

•  Nicole Doeschot-Haverkate, 10 dec, 45 jaar

• Jan Eeltink, 14 dec, 82 jaar

• Jan Loonen, 23 dec, 79 jaar

• André Westendorp, 24 dec, 52 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 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. 

Kleding inzameling | Zaterdag 1 april 

houdt Mensen in Nood weer haar kledingin-

zameling op de parkeerplaats bij het  

station. Van 10-12 uur. Bij voorbaat dank,  

Raad van Kerken organiseert :

Wereldgebedsdag | Vrijdag 3 maart is de 

Wereldgebedsdag om 19.30 uur in de Oude 

Blasius. De liturgie is samengesteld door men-

sen uit de Filipijnen. Op hetzelfde tijdstip zullen 

mensen met elkaar bidden en zich met elkaar 

verbonden voelen. Van harte bij u aanbevolen.

 

Lezing in het kader van het jaarthema: 

Naasten voor elkaar | Maandag 6 maart 

geeft Drs. Rob van Lint een lezing in de 

Oude Blasius. Rob van Lint, Hoofddirecteur 

Immigratie- en Naturalisatiedienst van het 

ministerie van Veiligheid en Justitie, is ie-

mand die als geen ander de dilemma’s kent 

tussen menselijkheid en het uitvoeren van 

de regels. De dienst heeft als hoofdtaak te 

beslissen wie wel en wie geen verblijfsver-

gunning krijgt. Aanvang 19.30 uur

Midvastenwandeling

Zondag 26 maart is er een Midvastenwan-

deling om 14.00 uur vanuit Delden. Verdere 

mededelingen zullen nog volgen. U bent al-

len van harte welkom mee te wandelen. 

Aansluitend is er een solidariteitsmaaltijd.

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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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 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.

Viering in Herfstzon | 10 maart

Viering in De Stoevelaar | geen

Vormen | Op zaterdag 11 maart om 18.30 

zullen de kinderen het Sacrament van het 

Vormsel ontvangen in de Heilige Blasiuskerk 

te Delden.

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.

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

Overleden | 

•  23 januari, Annie Exterkate-Raanhuis, 84 jaar

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 . 

Bingo middag | “Op woensdag 26 april orga-

niseert de bezoekgroep “Verliezen verwer-

ken” een bingo-middag in de parochiezaal. 

Aanvang 14.30 uur. Zegt het voort.” 

Hartelijke groet, Herman Terra

Theo Tomesen heeft 2 februari jl. deze 

hoge pauselijke onderscheiding ontvan-

gen van kardinaal Eijk. Hij ontving deze 

bijzondere onderscheiding vanwege de 

grote hoeveelheid werk en de lange ter-

mijn waarbinnen hij als vrijwilliger actief 

is geweest binnen het aartsbisdom 

Utrecht. Dit gebeurde tijdens de Eucha-

ristieviering van Maria Lichtmis, tevens 

de startviering van parochie Maria Lae-

titia waarin de voormalige parochies HH. 

Maria en Laurentius en De Verrijzenis 

zijn opgegaan. Onder andere heeft Theo 

sinds 2010 een voortrekkersrol vervult in 

dit fusieproces.

Ook heeft Theo vanaf 2001 een voortrek-

kersrol vervult bij het tot stand komen 

Ine Hoek in het zonnetje

Wanneer daar een aanleiding voor is, wordt 

er in onze geloofsgemeenschap een vrijwil-

liger in het zonnetje gezet, uiteraard met de 

bedoeling om hem of haar te bedanken voor 

de getoonde inzet. Begin januari viel de eer te 

beurt aan Ine Hoek. Tijdens een gezellige bij-

eenkomst in onze kerkzaal bedankte de voor-

zitter van onze lokatieraad haar voor haar 

jarenlange inzet voor de verzorging van litur-

gie-aangelegenheden in onze kerk. Hij sprak 

met name over haar bevlogenheid en bewon-

derde haar niet aflatende energie. Als dank 

voor dat alles ontving zij een paaskaars waar 

ze zeer content mee was.

Henny te Wierik.

van de samenwerking van de toenmalige 

parochies van onze huidige Heilige Geest 

parochie en in het proces van eenwording 

van onze parochie. Daarnaast is Theo sinds 

2008 Diocesaan Financieel Adviseur van het 

aartsbisdom Utrecht, was op 1 september 

2016, 25 jaar bestuurslid van achtereenvol-

gens verschillende parochiebesturen in het 

bisdom en is hij tot op de dag van vandaag 

administrateur van de RK begraafplaats in 

Goor. Deze opsomming van al het vrijwilli-

gerswerk van Theo Tomesen is verre van 

volledig en kan ook het enthousiasme en de 

gedrevenheid van Theo niet uitdrukken. Een 

zeer terechte onderscheiding. 

Van harte gefeliciteerd!

Theo Tomesen onderscheiden met Ridder in de orde van Sint Sylvester

!
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Isidorushoeve
H. Isidorus

Goorsestraat 126

7482 CL St. Isidorushoeve

T: 074-3575210

E: isidorushoeve@heiligegeestparochie.nl

IBAN: NL45ABNA0495351202

Openingstijden secretariaat

Dinsdag van 9.00 tot 11.00 uur

Secretariaat H. Isidorus | Elke dinsdagmor-

gen van 9.00 uur tot 11.00 uur kunt u op de 

pastorie terecht voor het opgeven van misin-

tenties, het aanmelden van jubilea en overige 

zaken.

Informatieavond | Op woensdagavond 8 

maart is er in ’t Meuken de jaarlijkse “paro-

chieavond” voor alle parochianen van onze 

geloofsgemeenschap. Tijdens deze avond 

wordt u geïnformeerd over allerlei zaken bin-

nen onze parochie. Daarnaast willen we ook 

u, als parochianen, ruimschoots de gelegen-

heid geven om vragen te stellen. U bent van 

harte welkom, aanvang 20.00 uur. Wij reke-

nen op een grote opkomst van jong en oud! 

Misintentie/jaargedachtenis | De vergoe-

ding voor een misintentie is € 9,- en voor 

een jaargedachtenis € 12,-.

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 misinten-

ties/ gebeds-intenties: € 9,-. Jaargedachtenis: 

€ 12,-. Beiden t.n.v. kerk bestuur Hengevelde.

Openstelling Maria Kapel | De Mariakapel 

is dagelijks geopend van 8 uur tot 18 uur.

Overleden | 

• 11 dec. Mien Groot Kormelink, 100 jaar

• 21 dec. Jan ten Hagen, 75 jaar

• 21 dec. Ruud Stoop, 96 jaar

• 28 dec, Jan Ottenschot, 83 jaar

• 13 jan. Dinie Lenselink-Krebbers, 94 jaar

 

Dopen | De eerstvolgende gelegenheid tot 

dopen is op zondag 7 mei a.s. Opgave bij het 

centrale secretariaat

 

Palmpasen | Op 9 april is er een gezinsvie-

ring met palmmpasenviering en een palmpa-

senoptocht.

positie te ondersteunen. We kunnen dan den-

ken aan het bezoeken van de voedselbank, 

kledingbank, inloophuis en verpleeghuis. 

Maar het aller belangrijkste is dat de jongeren 

zelf kiezen waar ze zich voor willen inzetten, 

met de link naar de zeven werken.

Tevens heeft dit project ook de mogelijkheid 

om de maatschappelijke stage uit te voeren 

bij M25. In maart zal de eerste groep gaan 

starten in de parochie De Goede Herder, in-

middels hebben zich vier ouders opgegeven 

om het project te ondersteunen en tien jonge-

ren die zich willen inzetten. We nodigen alle 

jongeren uit die zich aangesproken voelen 

door M25, om mee te doen. Meer en meer 

krijgt deze activiteit vorm en inhoud. 

Wil je meedenken en of actief meedoen neem 

dan contact op met pastor Ria Doornbusch, 

pastordoornbusch@gmail.com

Hélène van den Bemt, pastoraal werker

Bezinningsdag voor vrijwilligers op 
zaterdag 25 november 2017
Op zaterdag 25 november zal er een bezin-

ningsdag verzorgd worden door het pastorale 

team in het klooster van de zusters Francis-

canessen in Denekamp. 

Diaconaal jongerenproject: M25
Het pastoresteam is blij met het nieuwe dia-

conale project M25, dat wordt aangeboden 

aan de jongeren die het vormsel gedaan heb-

ben in de afgelopen periode of nog gaan doen. 

M25 staat voor, Matteus 25, waarin de zeven 

werken van barmhartigheid staan beschre-

ven. De hongerigen eten geven, de dorstigen 

te drinken geven en we kunnen er nog meer 

noemen. Vanuit het geloof, onze bron, in de 

samenleving onze handen en voeten gebrui-

ken om onze medemensen in een kwetsbare 

Mariakapel | Gedurende de winterperiode is 

de Mariakapel alleen tijdens de vieringen 

geopend. 

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.

Aswoensdag | Op 1 maart, Aswoensdag, is 

er in onze kerk geen viering. Voor een viering 

op deze dag, raadpleeg het overzicht van de 

vieringen, elders in deze Geestig. 

Vastenactie | Ook dit jaar wordt uw financi-

ele bijdrage gevraagd voor de Vastenactie. 

Meer informatie over het vastenproject kunt 

u lezen in deze Geestig en in de folder, die u 

binnenkort ontvangt. Achter in onze kerk 

staat vanaf het 1e weekend van de vastentijd 

tot en met Pasen een speciale bus, waarin u 

uw bijdrage kunt deponeren.

 

Viering rond Hongerdoek | In de vastentijd 

is er op zondag 12 maart een speciale vie-

ring, die in het teken zal staan van het “hon-

gerdoek”. Het koor Spirit zal zingen tijdens 

deze viering en de aanvang is 9.30 uur. 

Palmpasen | Op palmzondag 9 april is er om 

9.30 uur een gezinsviering, die in het teken 

zal staan van Palmpasen. Alle kinderen wor-

den uitgenodigd om met hun palmpasenstok 

naar de kerk te komen. De kinderen mogen 

met hun mooi versierde palmpaasstok mee-

lopen in de palmpaasoptocht. Het kinderkoor 

zal de zang verzorgen.

Eerste Communie en Vormsel 
De voorbereidingen voor de Eerste Communie 

zijn in alle geloofsgemeenschappen van start 

gegaan. We kunnen terugkijken op een goede 

voorbereiding en een goede vormselviering in 

Hengelo en Hengevelde. Op de andere plek-

ken is de voorbereiding nog in volle gang. 

Vormelingendag
Op zondag 19 maart tussen 12.00 en 16.00 

uur kunt u een aantal bijzondere figuren zien 

rondlopen in Borne. Dan is er een speciale 

dag voor alle vormelingen van ons vicariaat 

Deventer met een vossenjacht. De dag start 

om 12.00 uur in de Stefanshof, Grotestraat 

207, 7622 GH Borne. Vormelingen kunnen 

zich aanmelden voor 19 februari 2017 bij Sa-

muel Luz: jongerenpastoraat@aartsbisdom.nl 

(Zie ook pagina 19.)

Vanuit het pastoraal team

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.

1e communie | Op zondag 28 mei zullen 

27 kinderen voor het eerst de H Communie 

ontvangen.
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Woordpuzzel 2
In de puzzel van deze vasteneditie van Geestig zitten dit keer ze-

ven woorden die iets met carnaval te maken hebben. Aan u de 

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

dat dan voor 10 maart naar: Redactie Geestig/Woordpuzzel 2

Langestraat 78, 7491 AJ Delden

of per mail naar redactiegeestig@heiligegeestparochie.nl Niet 

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

foonnummer 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 1 zaten de volgende zeven slechte  

gewoontes: schransen, stressen, roken, luiheid, gierigheid, ego-

isme, nagelbijten. Uit de goede inzendingen hebben we de  

volgende winnaar getrokken: M. ter Braak uit Delden. Van harte 

gefeliciteerd.

Info RK Heilige Geest parochie
www.heiligegeestparochie.nl
IBAN: NL94RABO0109069625

Centraal secretariaat Pastorale team
•  Mevr. B. Horck, Langestraat 78,  

7491 AJ Delden 
T: 074 3492212 
E: contact@pastoraalteam.nl 
Bereikbaar op maandag tot en met 
woensdag van 08.30 - 15.30 uur en 
donderdagmiddag van 14.00 - 15.30 uur.

Centraal secretariaat Heilige Geest 
parochie
Hengevelderstraat 24, 7471 CH Goor
T: 0547 260878
E: contact@heiligegeestparochie.nl

Bezoek pastor:
Parochianen die behoefte hebben aan 
een bezoek van een van de pastores
kunnen dit doorgeven aan het centraal 
secretariaat: 074 349 22 12

Pastorale nood
Mocht u buiten kantoortijden dringend 
pastorale hulp nodig hebben dan kunt u, 
als geen van de pastores op eigen nummer 
bereikbaar is, bellen met het mobiele 
nummer: 06 23 25 44 88. Dit nummer is 
niet voor het melden van uitvaarten.

Ziekenzalving
Gelieve contact op te nemen met eigen  
locale secretariaat (zie pag 12 t/m 14)

Dooprooster
Maand maart
5 maart  Hengevelde Pastor Nowara
12 maart Hoeve Pastor Nowara 
19 maart Delden Pastor Nowara

door Richard Wermelink

Doopvoorbereidingsavonden 9 februari 
om 20.00 u.in de Stefanshof, Grotestraat 
207, 7622 GH Borne (tel 074-2661310) en 
16 februari om 20.00 u. in het parochieel 
Centrum, Hengevelderstraat 24, 7471 CH 
Goor

Maand april
2 april Bentelo Pastoor Oortman
9 april  Beckum Pastor Roetgerink 
23 april Goor Pastoor Oortman 
Doopvoorbereidingsavonden 9 maart om 
20.00 u.in de Stefanshof, Grotestraat 207, 
7622 GH Borne (tel 074-2661310) en 16 
maart 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.

P  R  A  A  L  W  A  G  E  N  R 

E  J  K  T  K  A  J  I  J  J  G 

S  F  J  F  H  F  U  J  B  X  N 

L  K  A  K  N  C  S  Q  Q  T  W 

E  S  A  A  T  L  O  Q  V  Y  U 

U  U  N  X  L  S  H  T  Q  H  M 

T  Q  I  I  P  A  E  N  P  Q  B 

E  E  B  Q  R  C  T  E  D  O  X 

L  Q  R  W  F  P  N  E  F  R  J 

X  W  N  E  D  E  L  K  R  E  V
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Carnaval niet
van gisteren…!

Het besef dat de vanouds overgeleverde 

volksgebruiken een betekenis hebben, is 

soms geheel afwezig. Dit geldt ook voor de 

vastelavondvierders (met vastel oavend 

wordt in het Twents en in het Limburgs 

carnaval bedoeld).

Hun ouders, grootouders en voorouders 

van generaties her hebben aan de viering 

deelgenomen, er zich op verheugd en er 

de beste herinneringen aan overgehouden. 

En nu doen ze het weer op dezelfde wijze 

zonder zich de zinvolle oerbetekenis van 

het volksfeest en de oorsprong uit oude 

religieuze handelingen te realiseren. Maar 

achter de clowneske voorstellingen van de 

carnavalsoptochten en de sfeer van de ge-

hele vastelavondviering gaat de voorstel-

ling schuil van het grootste vóórchristelij-

ke vruchtbaarheidsfeest van het jaar.

Want al heeft vastelavond zich altijd weten 

aan te passen aan een nieuwe tijd, al heeft 

elk tijdperk er zijn eigen stempel op ge-

drukt, al hebben zich invloeden van chris-

tendom en godsdiensten der klassieke 

oudheid doen gelden, al hebben zich reeds 

in de middeleeuwen carnavaleske toe-

voegsels aan deze in oorsprong boerentra-

ditie gehecht, de oude natuurcultus waar-

uit het feest is voortgekomen, is nog 

duidelijk herkenbaar. Dit ondanks dat de 

vierders het niet meer beleven en ervoor 

in de plaats het komische en groteske, het 

pret maken en het koddige als het belang-

rijkste zijn gaan beschouwen.

Carnaval is een feest dat niet alleen het uit-

bundigst wordt gevierd, maar ook de harts-

tochtelijkste bestrijders kent. Maar er zijn 

ook mensen die van mening zijn dat zonder 

de volksfeesten de gemeenschap aan psy-

chische storingen zal gaan lijden omdat ze 

zo geschikt zijn voor het afreageren van 

spanningen door magisch-mytische voor-

stellingen zoals het gemaskerd lopen. 

willen beschermen tegen allerlei nieuwe 

invloeden en daarmee het feest willen 

‘conserveren’. 

Sommigen gaan nog verder door de oor-

spronkelijke vorm te willen reconstrueren. 

Maar dit streven werpt weer vragen op: 

hoe zal die oorspronkelijke vorm er heb-

ben uitgezien en in welk tijdperk was de 

viering het zuiverst? 

(bron: Vastelavond en carnaval, A.P.van Gilst)

Verdediging van carnaval
‘Men behoeft slechts eenmaal te zijn op-

genomen in de stroom van de algemene 

vrolijkheid om voor immer te weten, hoe-

zeer die het gevoel van saamhorigheid 

herstelt. Alle levenden zijn broeders  

geworden in de gemeenschap des levens 

en ieder van hen weet en voelt dat. Bewij-

zen kan hij het zo weinig als de pijn van 

kiespijn, maar het is even reëel. En als de 

veertigdaagse vasten aanbreekt, gaan de 

feestelingen van de dag van gister om hun 

kruisje op het voorhoofd en gedenken, dat 

hun lichaam wederkeren zal tot stof, 

waaruit het gevormd werd. De broeder-

schap des levens wordt bezegeld door de 

gemeenzaamheid des doods. Maar deze is 

vergankelijker dan het leven, dat hij niet 

kan nemen, slechts veranderen; door de 

verrijzenis van Pasen wordt de broeder-

schap bestendigd in onsterfelijkheid. De 

mens die het ontmaskerd voorhoofd biedt 

om de herinneringskus van zijn moeder, 

de stof, te ontvangen, wordt getekend met 

het teken van zijn eeuwige verlossing.’

(Verdediging van carnaval; Anton van Duinkerken)

Jan Horck

Vooral omdat in onze gemechaniseerde en 

geautomatiseerde maatschappij met haar 

materialistisch-economische opvattingen 

al zoveel andere volksevenementen zijn 

verdwenen, met als gevolg verarming van 

het gemeenschapsleven, is voor velen het 

vastelavondfeest onontbeerlijk geworden.

Verwantschap met deze stroming vertoont 

de mening van mensen die vastelavond 

Poster provincie Limburg,  

geschilderd door Lou Thissen.
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In 2017 staat San Salvador, de hoofdstad van El Salvador, centraal 

in de Vastenactie die vanuit de MOV-werkgroepen worden geor-

ganiseerd. De wijken Apopa en Mejicanos gaan we in het bijzon-

der uitlichten. Deze twee wijken gaan gebukt onder extreem veel 

geweld door criminele bendes, de mara’s. De mara’s hebben ie-

der een eigen territorium en beheersen het leven in ‘hun’ wijken 

volledig. Mensen worden bedreigd, afgeperst en beroofd. Wie 

praat met de politie, wordt ernstig verminkt of vermoord. Het be-

tekent ook dat mensen niet van de ene wijk naar de andere kun-

nen: dan worden ze beschouwd als indringers op vreemd terrein.

De bendes werven actief leden onder kinderen en jongeren. Lid-

maatschap zorgt voor ‘respect’, voor geld en mooie spullen en 

vrouwen. Het is moeilijk de verleiding te weerstaan als jonge pu-

ber, zonder stabiele thuisbasis en zonder geld. Ons vastenproject 

wil voorkomen dat kinderen en jongeren lid worden van de ben-

des. De jeugdcentra die nu worden gesteund willen de kinderen 

een ander perspectief bieden en leren dat ze ook buiten de ben-

destructuren een goed bestaan kunnen opbouwen. 

Het project gaat opbouwen in Apopa en Mejicanos. In Apopa staat 

een jeugdcentrum onder leiding van de zusters Angel de la Guar-

da. Dagelijks zien ze hoe bendes het leven in de wijk beheersen 

en hoe volwassenen en kinderen te lijden hebben. Kinderen en 

jongeren hebben hier geen veilige plaats om te spelen en te leren 

vanwege de constante dreiging van geweld. Daarom is het jeugd-

centrum zo belangrijk. Hier zijn kinderen en jongeren veilig en we 

Vastenactieproject
Eilanden van Hoop in San Salvador

geven ze handvatten om zichzelf te ontwikkelen zodat ze later een 

positieve verandering in onze samenleving kunnen bewerkstel-

ligen.

Ook in Mejicanos hebben de mensen zwaar te lijden onder de 

geweldscultuur van de bendes. Hier werken de paters Passionis-

ten. Zij hebben een sociaal centrum waar jongeren en volwas-

senen diverse opleidingen en workshops kunnen volgen. Het doel: 

een eigen bedrijfje opstarten zodat mensen in hun eigen onder-

houd kunnen voorzien en de verleidingen van de bendes beter 

kunnen weerstaan. In Mejicanos is nog geen jeugdcentrum zoals 

in Apopa. De wens daarvoor is wel aanwezig. Met uw steun en uw 

bijdrage kunnen wij dit project in San Salvador ondersteunen.

Die steun willen wij bieden via verschillende activiteiten in onze 

parochie. De vertrouwde Vastenactie met bijdrage in de vasten-

periode. Een vastenwandeling op zondag 26 maart vanuit Delden 

met aansluitend een soberheidsmaaltijd. En natuurlijk de vele 

katholieke scholen die meewerken aan deze actie. 

Wanneer u niet in de gelegenheid bent om bij één van de activi-

teiten aanwezig te zijn kunt u de vastenactiebijdrage ook overge-

maakt naar: NL21 INGB 0000 0058 50 ten name van Vastenactie, 

Den Haag. Bij voorbaat dank voor uw bijdrage.

MOV-werkgroepen uit de Heilige Geest parochie.
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Ingezonden berichten

De Passie als muzikale hartstocht door Bentelo 
We pakken het meteen groots aan. Het wordt een indrukwek-

kende tocht om nooit te vergeten’, belooft initiatiefnemer Step-

han Ottink uit Bentelo. Een tocht gebaseerd op een bekend ver-

haal maar met een vertaling naar de actualiteit. Onderweg is 

live muziek van lokaal bekende bands, koren, zangers en zan-

geressen. Natuurlijk zijn er een Jezus, een Judas en andere 

volgers met een groot kruis dat de hele weg meegedragen moet 

worden. De tocht eindigt in de tent van de Paas Party aan de 

Bentelosestraat. 

Muziek en lichtshow

Een paar jaar geleden ging hij 

met een bus vol Benteloërs 

naar The Passion in Enschede. 

‘Die belevenis in het donker 

met zoveel mensen, met goede 

muziek en lichtshows… dat kan 

ook in Bentelo, dacht ik met-

een. Op een eigen manier, met 

eigen mensen, startend bij 

sportpark De Pol, langs het 

kerkplein, door het mysterieuze Hagmolenbos, over de beek rich-

ting de paosboake.’ Inmiddels zijn de plannen van Stephan gaan 

leven. Zo’n zestig enthousiaste vrijwilligers werken mee aan de 

voorbereidingen. Met veel plezier wordt er gerepeteerd, gezon-

gen, getimmerd en gebouwd om op tijd klaar te zijn. 

14 april vanaf 19.30

Ottink roept jong en oud op: ‘Zorg dat je erbij bent op Goede Vrijdag 

14 april, vanaf 19.30 uur, Sportpark De Pol in Bentelo. De verteller 

begint zijn verhaal precies om 20.00 uur vanaf het balkon aan het 

hoofdveld. Meelopen is gratis. Wel zijn er lampionnetjes te koop 

voor onderweg en staat er een bus in de tent voor een vrije gift. 

De Passie Bentelo

WAT EEN SUCCES
In de maanden oktober en november hebben wij samen met de 

Hofkerkgemeente de actie ‘HELP’ georganiseerd, met het doel voor 

de vluchtelingen die in onze gemeente zijn komen wonen onder 

andere een fiets ter beschikking te stellen. Wij hebben toen een 

beroep op u gedaan en u heeft daar groots gehoor aan gegeven.

Wat hebben we allemaal bij u opgehaald:

35 fietsen, drie naaimachines, vier strijkijzers, koffiezetapparaat, 

bankstel, kinderwagen, kinderfietsjes, tv’s en stofzuigers.

Een groot succes dus. Dankzij alle parochianen die zich betrokken 

voelen bij de medemens. En zo dichtbij.

Ook in 2017 komen weer statushouders naar onze gemeente. 

Veelal alleenstaande mannen, die wachten op gezinshereniging. 

Fietsen blijven nodig, maar ook een dringende vraag naar lap-

tops. Als u deze nog ergens heeft liggen dan zijn deze meer dan 

welkom. Mail of bel even: caritas@heiligegeestparochie.nl of 06-

49689824. 

Namens al deze nieuwkomers in onze gemeente hartelijk dank!

Dit is slechts één van de activiteiten die de Caritas in onze paro-

chie verricht. In alle geloofsgemeenschappen zijn Caritaswerk-

groepen en zij organiseren verschillende activiteiten. Bijvoorbeeld 

kleding inzamelen voor Syrië, inzamelen en verkoop van boeken, 

begeleiden van ouderen en vluchtelingen. Veel ‘doewerk’.

Verder hebben wij de volgende contacten en/of activiteiten waar-

aan we deelnemen:

-  Vluchtelingenwerk: Caritas is in gesprek en doet mee aan de 

activiteiten. Start acties op voor onder andere fietsen.

-  Maatschappelijk werk en Salut: Caritas begeleidt cliënten die 

financiële en andere problemen hebben.

-  Kledingbank: Caritas ondersteunt de kledingbank

-  Voedselbank: Caritas organiseert voedselinzamelingen

-  Kringloopwinkel: Caritas is in gesprek om de kringloopwinkel in 

Goor weer van de grond te krijgen.

-  Fairtrade Gemeente: Caritas werkt mee om de gemeente het 

fairtrade predikaat te laten krijgen

-  Caritas werk samen met de gemeente-afdeling Werk en Inko-

men en alle kerken in de gemeente bij het verstrekken van 365 

kerstpakketten aan inwoners die een bijstandsuitkering ontvan-

gen. Caritas neemt 100 pakketten voor haar rekening.

-  Schuldhulpverlening: Caritas helpt mensen die financiële nood 

hebben.

Veel activiteiten allemaal met de gedachte van: hulp aan onze 

medeburgers. Wij zoeken in ons Caritas bestuur nog twee nieuwe 

bestuursleden om met al deze activiteiten door te kunnen gaan. 

Wij hebben een voorzitter, een secretaris en een penningmeester 

en nu u nog.

Informatie? 06-49689824, Bonne Kuitert, voorzitter Caritas

Bedevaart naar Lourdes.
Eind april gaan we weer als “Groep Twente” met verschillende 

parochies vanuit Twente op bedevaart naar Lourdes. Ontmoetin-

gen in combinatie met vakantie en bezinning, maken een reis 

naar Lourdes heel bijzonder, een plek waar mensen aandacht 

hebben voor elkaar, een ervaring die je leven verrijkt. Deelname 

is mogelijk voor alle belangstellenden, ook voor mensen die spe-

cifieke zorg of medische begeleiding nodig hebben zijn er volledig 

verzorgde reizen per vliegtuig of bus. Vliegreis van 29 april tot en 

met 4 mei en bus van 27 april tot en met 5 mei. Voor meer infor-

matie over de mogelijkheden kunt u contact opnemen met een 

van de contactpersonen van de Heilige Geest parochie:

Toos en Harry Scharenberg tel. 074 - 357 56 81

Marian Ankersmid  tel. 0547 - 29 23 94

Lies Vreman tel. 0547 - 33 34 92

Ria Rouweler  tel. 0547 - 29 23 44

Riet Besselink tel. 0547 - 27 50 93

Trudy Vaarhorst tel. 0547 - 27 07 77

Betsie Cent tel. 0547 - 27 50 88
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Landkruis Hertme (parochie H.H. 
Jacobus en Johannes) ingezegend
Het kruis met corpus uit de aan de ere-

dienst onttrokken kerk van de H. Theresia 

in Borne heeft een nieuwe bestemming 

gekregen als landkruis in Hertme. Dit ini-

tiatief van Dorette Neeskens (oud-dirigen-

te van de Theresiakerk) kwam tot stand 

met steun van sponsoren, de gemeente 

Borne en een aantal vrijwilligers. Op zon-

dag 22 januari vond de inzegening plaats 

door pastoor Oortman, met medewerking 

van het dames- en herenkoor en in aan-

wezigheid van ruim vijftig parochianen. 

“Het voelt goed dat dit kruis opnieuw een 

waardevolle plek krijgt. Op een kruispunt 

van wegen, waarin het ook een moment 

van bezinning kan zijn,” aldus Oortman.

Nieuwe koordirigente Beckum
Op 15 december 2016 hebben we op een 

feestelijke wijze afscheid genomen van 

onze dirigent van het dames- en heren-

koor: Albert Deterd Oude Weme. Albert 

had aangegeven om te stoppen met zijn 

werkzaamheden per 1 januari 2017, na 25 

jaar inzet. Hij was oorspronkelijk organist 

van het dames -en herenkoor binnen de 

locatie in Beckum (tot 2011) en daarna als 

dirigent. 

Vanaf 1 jan. hebben we Lydia van Haaren 

bereid gevonden om de leiding van het 

koor over te nemen. Lydia is woonachtig in 

Doetinchem en heeft zangopleidingen ge-

volgd met als aanvulling koordirectie. Zij 

dirigeert momenteel ook het dameskoor 

van de Martinuskerk in Didam. Inmiddels 

is Lydia met veel enthousiasme in Beckum 

gestart. Wij zijn erg blij met haar aanstel-

ling, het koor is enthousiast over haar ge-

drevenheid en we wensen haar veel succes 

met de uitvoering van de werkzaamheden.

 

Danny Koschinski,

organist Beckum

‘You’re the Voice’ jubileumvoorstelling Jongerenkoor Eigen-Wijs
Jongerenkoor Eigen-Wijs bestaat dit jaar maar liefst 50 jaar! Dit gouden 

jubileum mag zeker niet onopgemerkt blijven en wordt dan ook gevierd met 

een speciale voorstelling in de Reggehof op 11 maart. Hiervoor willen u van 

harte uitnodigen om dit met ons mee te vieren! De voorstelling bestaat naast 

liederen ook uit visuele aspecten, waarbij we u, doormiddel van een kleine 

tijdreis, de geschiedenis van jongerenkoor Eigen-Wijs tot aan nu laten zien. 

We hopen u te mogen verwelkomen op zaterdag 11 maart!

Vriendelijke groet, Jongerenkoor Eigen-Wijs

You’re the Voice!

Datum:  11 maart

Tijd:  20:00 uur

Plaats:  De Reggehof Goor

Prijs:  €10,-

Kaartverkoop:  www.reggehof.nl

Vormelingendag
van het vicariaat Deventer 

Spirit

“Oh, when de saints go marching in…”
Ha, beste vormeling!

Ben je inmiddels al gevormd? Of gaat dat nog gebeuren? Gevormd of nog niet… je bent 

van harte welkom op de vormelingendag Zondag 19 maart 2017 in Borne. Deze dag is 

voor álle vormelingen van het vicariaat Deventer. Als jij komt, dan wordt de vormelingen-

dag nóg mooier! We beginnen samen met een eucharistieviering en aansluitend is er 

een vossenjacht. Dat wil je toch niet missen? Graag tot ziens 19 maart.

Hartelijke groet, Vicaris Ronald Cornelissen

Programma 

12.00 uur Beginnen met een kopje koffie, thee of limonade en iets lekkers. 

12.30 uur Eucharistieviering in de St. Stephanuskerk

13.15 uur Indeling in groepjes en begin van de vossenjacht

15.15 uur Samenkomst in de St. Stefanshof met een lekkere verrassing

15:30 uur Uitslag en prijzen

15.45 uur Einde Vormelingendag 

Aanmelding vóór 19 februari 2017. Je kunt je persoonlijk of als groep aanmelden door 

je voor- en achternaam én de naam van jouw parochie te mailen naar: 

Samuel Luz: jongerenpastoraat@aartsbisdom.nl 

Voor vragen kun je Samuel mailen of bellen: 06 - 28 44 88 75. 

Deelname aan deze dag is gratis. Aanmelden kan tot 19 februari 2017. Wees zorgvuldig 

want het is belangrijk dat jouw gegevens goed en volledig doorgegeven worden. 

Adresgegevens van de vormelingendag: 

St. Stephanuskerk Borne

Stationsstraat 1, 7622 LW Borne

Ingang Stefanshof, Grotestraat 207, 7622 GH Borne
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H. Blasius
Beckum

O.L. Vrouw van Altijddurende 
Bijstand, Bentelo

Zaterdag 18 febr. en 

zondag 19 febr.

Zaterdag 25 febr. en 

zondag 26 febr.

Woensdag 1 maart

Aswoensdag

Zaterdag 4 maart en 

zondag 5 maart

Zaterdag 11 maart en 

zondag 12 maart

Vieringen
februari
en maart
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 18 maart en 

zondag 19 maart

Zaterdag 25 maart en 

zondag 26 maart

Zaterdag 1 april en 

zondag 2 april

Géén viering

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

Géén viering

Géén viering

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

Géén viering 

Zat. 18.30 u. WoCo-gezinsviering 

mmv. Spirit

Pastor H. Ogink

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

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

Zon. 11.11 u. WoCo-Carnavalsviering 
mmv. Be-lieve
Pastor C. Timmerman
Kindernevendienst

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

Zat. 18.30 u. Heilig Vormsel
mmv. Be-lieve
Rector P. Kuipers en 
pastor C. Timmerman
Kindernevendienst

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

Zon. 9.30 u. WoCo-viering 
Werkgroep

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

Zaterdag 8 april en 

zondag 9 april

Palmpasen

Zat. 18.30 u. WoCo-gezinsviering 

Pastor C. Timmerman 

Wo 18.30 u. Eucharistieviering
in H. Blasius Delden
Pastoor M. Oortman

Wo 18.30 u. Eucharistieviering
in H. Blasius Delden
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

Zon. 9.00 u. Kleuterkerk
Zon. 9.30 u
Eucharistieviering
mmv. Dames- en Herenkoor
Pastor G. Geurts 

Zat 18.30 WoCo-viering
mmv. Gemengdkoor
Werkgroep

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

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

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

Zat. 18.30 u. Eucharistieviering 
mmv. Schola Cantorum
Pastor Z. Nowara

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

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

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

9.00 u Eucharistieviering 
mmv. Gemengdkoor
Pastoor M. Oortman
Wo 18.30 u. Eucharistieviering
in H. Blasius Delden
Pastoor M. Oortman

Zon. 9.30 u. Eucharistieviering 

Presentatie communicanten
mmv. Kinderkoor
pastor H. van de Bemt en 
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. 9.00 u. Kleuterkerk
Zon. 9.30 u
Eucharistieviering
mmv. Herenkoor
Pastor G. Geurts
Kinderwoorddienst

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

Zat. 18.30 u. Eucharistieviering
mmv. Herenkoor
Th. Escher

Zat. 18.30 u. Eucharistieviering
mmv. Dames- en Herenkoor
Pastor G. Geurts

Zon. 9.30 u. Eucharistieviering
mmv. Kinderkoor
Pastor R. v.d. Vegt
Kinderwoorddienst

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

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

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

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

Zat. 18.30 u. Eucharistieviering 
mmv. Eigen-wijs
Pastor G. Geurts

Zat. 18.30 u. WoCo-viering 
Presentatie communicanten
mmv. Cantu
Pastor R. Doornbusch 

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

Zat. 18.30 u. Heilig Vormsel
mmv. Cantu
Rector P. Kuipers en pastor H. 
van de Bemt
Zon. 9.30 u. Eucharistieviering
mmv. Dameskoor
Pastor Th. Escher
Kinderwoorddienst

Zat. 16.00 u. Heilig Vormsel
mmv. In Between
Rector P. Kuipers en 
pastor C. Roetgerink

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

Zon. 9.30 u. WoCo-viering 
Thema: Hongerdoek
mmv. Spirit
Pastor R. Doornbusch

Zon. 9.30 u 

Eucharistieviering Gezinsviering

mmv. Kinderkoor

Pastoor M. Oortman 

Zat. 18.30 u. WoCo-gezinsviering 

mmv. Kinderkoor

Pastor C. Roetgerink

Zon. 9.30 u. WoCo-gezinsviering 

mmv. Kinderkoor

Pastor H. Ogink

Zon. 09.30 u.

WoCo-gezinsviering 

mmv. Kinderkoor

Pastor C. Timmerman

Wo 18.30 u. Eucharistieviering
in H. Blasius Delden
Pastoor M. Oortman

Wo 18.30 u. Eucharistieviering
in H. Blasius Delden
Pastoor M. Oortman
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Carnaval is het feest drie dagen voordat de 

vastentijd begint. Carnaval komt waar-

schijnlijk van het woord “carne vale’ wat 

‘vaarwel vlees’ betekent. Vroeger mocht je 

in de vastentijd dan ook geen vlees eten. 

Drie dagen voordat de vasten begon kon je 

je nog even lekker uitleven, want daarna 

was het 40 dagen lang geen vlees, snoep, 

koek, alcohol of andere luxe dingen. 

Aswoensdag, is de eerste dag van de vas-

tentijd en is de woensdag na het carnaval.

Op Aswoensdag worden de palmtakjes van 

het vorige jaar verbrand. De as die dan 

overblijft, doet ons denken aan ons eigen 

leven en de dood. In de kerk krijg je tijdens 

de viering een askruisje op je voorhoofd. 

Je belooft dan om na te denken over je ei-

gen leven. Misschien moet je een ander 

eens vaker helpen, of heb je iemand ver-

driet gedaan en moet je dit weer goedma-

ken. Er zijn heel veel dingen waar je over 

na kunt denken.

Vastentijd/Veertigdagentijd; 

“Vasten” is ergens van af zien, 

je iets onthouden. Dat kan 

snoep, koek of het toetje zijn. Maar 

je kunt ook minder tv kijken of niet 

zolang gamen. Vasten kan ook zijn: iets 

meer voor een ander doen, bijvoorbeeld 

mama en papa helpen in huis, boodschap-

pen doen voor oudere mensen of een keer 

iemand vragen om te spelen die anders 

nooit gevraagd wordt.

Er zijn veel manieren, er staat nergens 

voorgeschreven wat wel of niet mag. Waar 

het om gaat is dat je iets niet neemt dat 

voor jou een extraatje is. En dat je nadenkt 

over de ongelijke verdeling in de wereld. 

Tijdens de vasten zie je dan ook dat er aan-

dacht is voor de mensen in ontwikkelings-

landen. Elk jaar is dit een ander project.

Vroeger hadden alle kinderen een eigen 

vastentrommeltje, daarin deden ze de 

snoepjes die ze door de week kregen. Niet 

iedereen deed mee aan de vasten, vaak 

kreeg je iets lekkers in de winkel of van 

een buurvrouw. Dit bewaarde je dan in je 

vastentrommeltje. Op zondag mocht je iets 

uit je trommeltje pakken en opeten.

Met Palmzondag kregen de kinderen een 

palmpasenstok. Hieraan maakte je palm-

takjes vast die ons aan de intocht van Je-

zus doen denken. Al het snoep dat nog in 

je trommeltje zat maakte je ook vast aan 

de palmpasenstok. Zo kon iedereen zien 

dat je gevast had.

Prijswinnaar van 
het 'Kroamschudden'

De prijswinnaar is de familie Vonder 
uit Hengevelde.
Zij hebben bijna alle kerken bezocht en 

daarmee dan ook gewonnen. Er waren  

maar liefst 62 inzendingen.

De vastentijd

Kinderkamp ‘Koning(in) voor een week!’

Ook in de zomer van 2017 organiseert 

het aartsbisdom Utrecht een kinder-

kamp voor meisjes en jongens van 8 tot 

en met 12 jaar. Het motto is: ‘Koning(in) 

voor een week!’ Er wordt gekeken naar 

bijbelverhalen waarin koningen en ko-

ninginnen voorkomen. Daarnaast staan 

leuke activiteiten, spelletjes, keten, lek-

ker eten en nog veel meer op het pro-

gramma.

Zaterdagavond 5 tot en met donder-

dagavond 10 augustus op kampeer-

boerderij de Aalbertshoeve te Ermelo. 

Kosten €115,- per kind. (N.B. bij meer 

kinderen uit één gezin, is er een speci-

aal tarief van €60,- per extra kind.)

Kampleiding: Jacqueline Kolfschoten, 

Imke Krus en vicaris Hans Pauw.

Aanmelden: op www.jongaarstbisdom.nl 

(uiterlijk vóór 1 mei 2017)

Meer info: 

Jacqueline Kolfschoten tel.: 06 29 01 53 

99 of e-mail: j.kolfschoten@upcmail.nl.
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Strooiveldje | Afgelopen najaar is er op het parochiekerkhof van Sint Isidorushoeve een strooiveldje gerealiseerd. Het Strooiveldje is 

op dinsdagmorgen 24 januari na de eucharistieviering door pastoor Marc Oortman ingewijd.  Foto's: Henny Evers

Op 14 januari ontvingen Zestien kinderen uit Sint Isidorushoeve en zesentwintig uit Hengevelde het Sacrament van het Vormsel. Het 

was een feestelijke sfeervolle viering met de rector van de priesteropleiding van het aartsbisdom Patrick Kuipers en Pastoor Oortman 

als de vormheren.  Foto's: Henny Evers

13 december adventswandeling in Hengevelde

14 januari vormsel Hengevelde

15 januari receptie pastoor Oortman 50 jaar Borne

24 januari inzegening Strooiveldje St. Isidorushoeve

Geloof in beeld

^ Foto's: Wil Velthuis

^ Foto's: José Cornel



Door: Jan Horck

Tijdgeest
voor de jon

geren

Tienerkamp: 
‘The voice of challenge’

In de zomer van 2017 (6 tot en met 

12 augustus) is er weer een tiener-

kamp voor meisjes en jongens van 

12 tot en met 16 jaar. “Dit keer gaan 

we naar Birgelen in Duitsland. We 

kamperen in een groot bos en in de 

hele omgeving zijn prachtige heu-

velachtige bossen en heidevelden. 

Je kookt zelf met je eigen groepje, 

we gaan klimmen in een klimbos, 

maken een heuse trektocht en gaan 

mountainbiken. Tussendoor zijn er 

heel wat spelen en vieren we er-

gens de mis,” aldus de kamplei-

ding. Deelname kost € 200,-. Deel-

nemers voor wie dit bedrag te hoog 

is, kunnen overleggen voor een 

oplossing. Leiding: pastoor Gerben 

Zweers, Linda Vink en andere erva-

ren leiders.

Aanmelden en info:

www.jongaarstbisdom.nl 

Een wereld van verschil 

Divers betekent uiteenlopend.

Mensen, dieren, dingen 

zijn niet identiek, 

ze verschillen van elkaar. 

Diversiteit zit in de schepping 

ingebakken.

Er is verscheidenheid 

in vele domeinen 

en op vele terreinen. 

 

Onze wereld zit boordevol variaties. 

Vandaag komen sommige sterker 

tot uiting. 

We kunnen er niet naast kijken 

op straat, in de klas, op het werk, 

in het ziekenhuis, het vrijetijdsleven, 

in de openbare ruimten, de sociale 

media … 

Onze wereld is pluralistisch. 

 

We kruisen vanzelf mensen 

met een verschillende huidskleur, 

met een andere levensstijl

en achtergrond, 

met een eigen taal 

en seksuele oriëntatie, 

met een verschillende 

levensovertuiging 

en waardenpatroon, 

met andere attitudes, 

vaardigheden … 

 

Hoe bekijk en beleef je

diversiteit? 

Hoe geef je het samenleven 

met andere mensen gestalte, 

op een harmonieuze wijze en 

binnen de leefregels van onze 

democratie? 

 

Hoe kun je onbevooroordeeld

bruggen slaan 

en verschillen overbruggen? 

Wat zegt de katholieke 

dialoogschool hierover? 

Wie met verschillen kan omgaan, 

die maakt het verschil. 

Het houdt ons allemaal bezig.
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