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Onze inspiratie
De kribbe en het kruis zijn onlosmakelijk 

met elkaar verbonden. Beide momenten, 

de geboorte van Jezus, maar ook zijn dood 

en verrijzenis, laten onze eigen kwets-

baarheid zien. Tussen de geboorte en de 

dood gaan wij een levensweg, een weg met 

prachtige uitzichten en mooie gelukkige 

momenten. Maar ons leven bestaat niet 

alleen uit mooi geplaveide paden. Er zijn 

ook hobbels, zijpaden en kruispunten; mo-

menten dat we moeilijke keuzes dienen te 

maken en even niet weten welke kant we 

op moeten gaan. We kunnen ook verdwa-

len en soms letterlijk de weg kwijt zijn. 

Dan hebben wij inspirerende mensen no-

dig. Mensen, zoals de herders en de ko-

ningen, die zonder berekening van winst 

naar de kribbe gaan. Leerlingen, die alles 

achterlaten en met Jezus mee op weg 

gaan. Vrouwen als Maria, Martha, Maria 

Magdalena die 

luisteren naar de 

verhalen en zien 

wat er gebeurt. 

Mannen en vrou-

wen die geïnspi-

reerd zijn door 

Jezus en ons 

tot op de dag 

van vandaag 

nog inspireren. Vaak den-

ken wij dat deze inspirerende mensen niet 

meer bestaan. Maar ik kom ze gelukkig 

nog regelmatig tegen en ik hoop u ook. 

Mensen die met een glimlach, een luiste-

rend oor, een warm gebaar en een hel-

pende hand anderen helpen verrijzen uit 

een moeilijke situatie. Mannen en vrouwen 

die helpen denken of ondersteunen op de 

kruispunten van moeilijke wegen. Mensen 

Pasen komt er weer aan. Met een beetje 

geluk hebben we er ook nog zon bij.  

Alhoewel, vaak is het ook nog erg fris en 

eigenlijk nog te koud voor de nieuwe paas-

kleren. Of bestaat dat inmiddels niet 

meer; met nieuwe kleren op zijn ‘paas-

best’ naar de kerk? Volgens Wikipedia 

voert deze term terug naar katholiek ge-

bruik waarbij men in elk geval eens per 

jaar ter communie ging en wel met Pasen. 

Dit kon alleen in staat van genade, zodat 

men dus eerst te biecht moest gaan. Niet 

alleen het innerlijk, maar ook het uiterlijk 

werd in het nieuw gestoken. Als kind vond 

ik het altijd heel speciaal dat dan de nieu-

we kleren aan mochten. En ook voor onze 

kinderen, weet ik nog, maakte het wach-

ten tot de nieuwe kleren voor het eerst aan 

mochten deze nog specialer. Uitgesteld 

verlangen, ergens op verheugen, kennen 

we dat nog in een maakbare wereld van 

‘vandaag besteld, mor-

gen - of zelfs dezelf-

Op zijn paasbest
de dag nog - in huis’. Kiezen we voor ge-

mak en deze directe behoeftebevrediging 

of kunnen en willen we nog wachten, heb-

ben we nog geduld? Het valt te proberen, 

misschien brengt dit ons af en toe nog het 

‘paasbest-gevoel’. 

Ook deze Geestig hebben we geprobeerd 

een paasbest-gevoel mee te geven. Een 

echt paasnummer met eieren zoeken,  

inspirerende verhalen en informatie over 

allerlei paasactiviteiten. Zo kunt u gaan 

genieten van bijvoorbeeld de Passie van 

Bentelo of de speciale Kruisweg van Cantu 

in Hengevelde. De voorbereiding hiervoor 

zijn in volle gang. Nog even geduld, u kunt 

zich er al wel vast op verheugen! 

Zalig Pasen!

José Cornel

die wachten onder-

weg zodat iedereen 

mee kan komen. 

Die laten voelen en 

merken dat elkander 

liefhebben het groot-

ste gebod is. Ook wij 

hebben geïnspireerde 

mensen nodig tussen 

de kribbe en het graf. 

Mensen die ons helpen 

opstaan zodat wij weer 

kunnen verrijzen, als het leven, op bepaal-

de momenten, niet over geplaveide wegen 

gaat. Laat ons op weg naar Pasen belan-

geloze herders en koningen zijn voor el-

kaar. In die geest wenst het pastorale team 

u een Zalig Pasen.

Carin Timmerman
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Het is paaszaterdag 1945. Stille zaterdag. In de verte rommelt 

het afweergeschut. Zo nu en dan fluit een granaat voorbij. Die 

treft ons in ieder geval niet. Met oma, zijn moeder, zijn kleine 

broertje en beide zusjes heeft hij al een dag en een nacht geleefd 

in de kelder. Door het kelderluik, zo goed mogelijk afgedekt met 

zandzakken, valt een kiertje daglicht naar binnen. Buiten spelen 

is er niet meer bij. Zijn vader komt en gaat. Hij blijft nooit lang 

weg. Ieder vertaalt voor zichzelf de geluiden van het schieten, 

een voorbijrijdende auto en een denderende tank. 

De uren kruipen voorbij. Na een beker melk valt hij in slaap. Een 

donderende knal. Helemaal wakker. Hij ziet gelukkig zijn moeder 

en oma. Ze kunnen de angst op hun gezicht niet verbergen. Het 

is nu stil, doodstil. De doffe knallen van het afweergeschut in de 

verte lijken dichterbij te komen. 

Een prettige onderbreking. Joost, de buurjongen, komt met een 

paar bekers warme soep de keldertrap af. “Buurvrouw, de man-

nen zeggen dat het niet lang meer kan duren. Eerste Paasdag 

zijn we bevrijd. “Kan ik dan gewoon weer naar buiten,” vraagt hij. 

“Eerst moet je nog slapen, en dan….” In het gefluit van overvlie-

gende granaten, is de buurjongen weer verdwenen.

De Nacht
Opnieuw is het lang onheilspellend stil. Er valt geen licht meer 

naar binnen door de kier in het kelderluik. Alle besef van tijd 

en uur, van avond en nacht is weggezakt. Dan is daar weer 

Joost, nu gejaagd en paniekerig. “Jullie moeten hier weg, uit 

huis, uit de kelder. Het huis van de buurman en van de schoen-

maker staan in brand. Het vuur gaat alle kanten op.” Zijn 

moeder met de meisjes, oma met een volle tas kleren, en hij 

met zijn broertje komen op adem in de stal achter het huis. 

Vonken uit de brandende huizen dwarrelen in de stal, in het 

stro. Hij trapt zo links en rechts de vonken uit in het hooi bij de 

koeien. Zijn moeder maakt de riemen en de kettingen los en 

jaagt de koeien naar buiten. Daar is Joost weer. “Buurvrouw, 

vlug, naar de kelder in de school. Als het geschut even stil is, 

dan rennen.” 

Onder een regen van lichtkogels, vallende sterren, fluitende gra-

naten komen ze bij de lange trap naar de schoolkelder. Een stal-

lamp verlicht spookachtig de ruimte. Allemaal bekende gezich-

ten. De hele buurt is er. Buurvrouw Mulder bidt voor: de 

rozenkrans. Iedereen, jong en oud, bidt mee in een vertrouwd 

ritme. Het geeft rust en veiligheid. Op het ritme van het bidden 

heeft hij lekker kunnen soezen op de schoot van een buurvrouw. 

Lang, kort, hij weet niet meer van nacht en uur.

Op de derde dag
Is het een droom, is het echt. De evacué, die op de zolder van 

de buurman woont, staat schreeuwend boven aan de trap van 

de kelder: “De Engelsen zijn er. Wij zijn vrij. Het is paasmor-

gen.” Iedereen wil naar boven, naar buiten, maar dat feest gaat 

niet door. Hij snapt het niet. Ieder keert terug naar zijn plekje. 

Buurvrouw Mulder bidt weer voor, nu opgelucht, uit dankbaar-

heid. De toon is anders.

En dan, opeens, komt zijn vader de trap af. Zijn vader en moeder 

vallen elkaar in de armen. Tranen bij beiden. Vader beurt zijn 

zoon op tot boven zijn pet. Even zweeft hij en ziet stralende ogen 

boven een grijze stoppelbaard. Zijn broertje en de zusjes worden 

geknuffeld. Dan mag hij mee naar huis. Alles is kapot en nat van 

het bluswater. Op tafel ligt een heel wit brood, onaangesneden. 

“Van de Engelsen gekregen.” Zijn moeder snijdt de laatste met-

worst aan. Zijn vader: “Dun snijden en dik beleggen. Het is Pa-

sen. Wij zijn bevrijd.” Hij ziet opnieuw het stralende gezicht van 

zijn vader.

Pasen
feest van bevrijding

Eindelijk mag hij nu met zijn broertje 

naar buiten. Het huis van de buurman, van 

de schoenmaker en de volgende buur zijn weg. 

Zwart verbrand. De straat is doorsneden met tankspo-

ren, in het dak van de kerk zit een groot gat. Bij de smid hangt 

een rood-wit-blauwe vlag. Mensen staan in groepjes bij elkaar. 

Praten, vertellen. Verhalen. Uitgelaten. 

Hoe zijn moeder het gehoord heeft, weet hij niet. Maar hij mag 

mee. De pastoor doet vanavond de mis in de loods van het ver-

huisbedrijf. Steigerplanken van de aannemer liggen op kistjes 

van de groenteboer. Kerkbanken zonder leuning. Eerste Paas-

dag. Hij zit naast zijn moeder. Zij heeft haar arm om hem heen 

geslagen. In de verte hoort hij de stem van de pastoor: “Wees 

niet bang. U zoekt Jesus. Hij is opgestaan uit de dood.” Dan zin-

gen alle mensen Alleluia. Hij kent dat woord niet. Wat een feest.

Gerard Geurts
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“Wees niet bang.  
U zoekt Jesus.  

Hij is opgestaan  
uit de dood.”
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Van de bestuurstafel

Vandaag doe ik mijn vormsel omdat…

Op zaterdag 11 maart om 18.30 uur hebben 

in Delden 27 tieners het Sacrament van het 

Vormsel ontvangen van rector Kuipers. 

Het is bijzonder om te ontdekken hoe deze 

tieners op hun eigen wijze bezig zijn met 

hun leven en geloof. Eén van de vormelin-

gen startte de vormselviering met haar 

eigen motivatie:

“Vandaag doe ik mijn vormsel omdat ik 

geloof in Jezus en omdat hij mij steunt en 

omdat hij er altijd voor mij is.” 

Vanaf november zijn kinderen op school en 

thuis, met de klas en hun ouders bezig ge-

weest met een eigentijds project. Ook  

waren er ouder-kindbijeenkomsten in  

Stadscentrum het Parochiehuis. De vor-

melingen hebben onder andere een heel 

eigen bouwsteen gemaakt, waar ook ou-

ders en groepsgenoten een bijdrage aan 

hebben geleverd. Hiermee laten ze zien 

dat je op hen kunt bouwen. Ze zijn ook 

naar een gastgezin geweest waar ze een 

verhaal hebben gelezen over Jezus. En ze 

hebben daar samen over gepraat. We kun-

nen terug kijken op een inspirerende voor-

bereiding met een heel enthousiaste groep 

vormelingen. Na het Vormsel gaan een 

aantal vorme lingen en ouders verder met 

het project M25 onder begeleiding van 

pastor Ria Doornbusch. Zij gaan hun han-

den uit de mouwen steken voor minder 

bedeelden in de samenleving.

Hélène van de Bemt, 

pastoraal werker    

Deze keer een wat persoonlijker verhaal. 

We zijn weer op weg naar Pasen, midden 

in de 40 dagen tijd. Zoals elk jaar denk ik 

dan na over het leven van Jezus op weg 

naar zijn grootste beproeving en latere 

verrijzenis en wat dat voor mij en mijn fa-

milieleden betekend. Ik kan niet zonder 

dat verhaal. 

Elk jaar ben ik meer bezorgd. Zijn wij over 

een aantal jaren nog in staat om dit onge-

looflijke, fascinerende verhaal door te ver-

tellen binnen onze katholieke kerk, binnen 

onze eigen Twentse regio? Het is voor mij 

duidelijk dat er nieuwe wegen gevonden 

moeten worden. Op de oude manier door-

gaan in de huidige situatie met vergrijzing, 

steeds minder kerkbezoek, minder pries-

ters en pastoraal werkers lijkt mij niet de 

aangewezen weg. Het blijkt ook steeds 

moeilijker om nieuwe bestuurders te vin-

den die opengevallen plaatsen in locatiera-

den en parochiebesturen willen opvullen. Ik 

denk vaak dat dit komt doordat men het 

geloof in de toekomst van de kerk is kwijt-

geraakt. Er is blijkbaar geen lichtend per-

spectief. Maar u wilt toch ook dat het ver-

haal wordt doorverteld? Binnen de Heilige 

Geest parochie zijn er verschillende locatie-

raden waar men de vacatures niet opgevuld 

krijgt. Binnen het parochiebestuur is er een 

niet opgevulde vacature voor secretaris en 

komen er in januari 2018 drie vacatures bij 

omdat deze leden een termijn van 2 maal 

vier jaar erop hebben zitten en niet meer 

voor herbenoeming in aanmerking komen. 

Er zitten ook te weinig jonge mensen in. Als 

we deze plaatsen niet op kunnen vullen 

wordt het heel moeilijk om de parochie 

adequaat te besturen en ligt verdere 

schaalvergroting binnen de regio voor de 

hand wat we als plattelandsparochie niet 

zouden moeten willen.

Creatieve en ondernemende mensen
Dit terwijl er in de praktijk binnen de ver-

schillende geloofsgemeenschappen en 

binnen de dorpen veel ondernemende 

mensen zijn die bereid zijn om zich in te 

spannen voor verschillende activiteiten 

binnen de dorpen. Er zijn vanuit dorpsra-

den allerlei plannen hoe verder in de toe-

komst om te gaan met de verschillende 

kerkgebouwen en de kerk te behouden 

voor allerlei, ook religieuze, activiteiten 

binnen de dorpen. Waarom is de stap naar 

een vrijwillige bestuursfunctie binnen de 

HG-parochie dan toch een stap te ver? Als 

je invloed wil uitoefenen, ik heb het zelf 

gemerkt, is dat mogelijk als bestuurder. Je 

kunt bijdragen tot het behoud van de ker-

ken en erediensten binnen de diverse dor-

pen, het streven van het huidige parochie-

bestuur. Daarom deze oproep: Als de 

toekomst van de katholieke kerk en van 

het kerkgebouw binnen de dorpen je aan 

het hart gaat kom eens praten met de hui-

dige bestuursleden. Laat je informeren 

over de mogelijkheden en de werkzaam-

heden. Wij zijn te bereiken via het secreta-

riaat, of mail naar pieterhelle@gmail.com 

of bel 0547 260878. Er ligt een geweldige 

uitdaging om onze HG-parochie vitaal te 

houden. 

Een zalig paasfeest toegewenst. 

Peter Helle

Vice voorzitter Heilige Geest

parochiebestuur 

Wie wil? Wie laat zich uitdagen? 
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Palm Palm Pasen

In Delden
Tijdens de gezinsviering op zondag 9 

april om 9.30 u. mogen alle kinderen een 

zelf versierde palmpaasstok meebren-

gen. Voor de jongste kinderen zal er tij-

dens deze gezinsviering kinderwoord-

dienst zijn. Na de viering gaan we sámen 

met de kinderen van de protestantse 

kerk in processie naar het verpleeghuis 

om ook aan de bewoners dáár onze 

mooie palmpaasstokken te laten zien. Na 

afloop is er gelegenheid om gezamenlijk 

nog wat te drinken.

In Goor
Op zaterdag 8 april om 18.30 u. worden 

de kinderen uitgenodigd om met een 

zelf versierde palmpaasstok te komen 

naar de Palmpaasviering. We lopen een 

heuse Palmpaasoptocht door de kerk en 

tijdens de viering zal op een groot 

scherm het verhaal van de goede week 

worden verteld. 

In Bentelo
Op zaterdag 8 april is er om 18.30 u. een 

gezinsviering in het teken van Palmpa-

sen. Het kinderkoor zingt en pastor Tim-

merman gaat voor in de viering. Er is 

ook kindernevendienst.

Zondag 9 april is het Palmpasen en dat gaan we vieren!

In Beckum
Op zondag 9 april om 9.30 u. Is de ge-

zinsviering in het kader van Palmpasen. 

De zang wordt verzorgd door Spirit.

In Hengevelde
Op zaterdag 8 april is er om 18.00 u. 

een gezins-palmpaasviering waarna er 

een palmpaasoptocht is door de kerk. 

Pastor Ogink gaat voor en het kinder-

koor zorgt voor de zang.

In St. Isidorushoeve
Op palmzondag, 9 april is er om 9.30 u. 

een viering, die in het teken zal staan 

van Palmpasen. Alle kinderen worden 

uitgenodigd om met hun Palmpaasstok 

naar de kerk te komen. De kinderen 

mogen met hun mooi versierde palm-

paasstok meelopen in de palmpaasop-

tocht. Het kinderkoor zal de zang ver-

zorgen. 

Palmpaasstok
Maak een kruis van 2 latten. Het 

kruis kun je nu omwikkelen met stro-

ken crêpepapier. Je kunt aan een 

touwtje doppinda's, rozijnen of chips 

rijgen en dat als slinger gebruiken. 

Ook kun je er een netje aanhangen 

met paaseitjes, of een mandarijn. 

Verder maak je er groene takjes van 

buxus aan. Als laatste steek je een 

broodhaantje boven op de palmpaas-

stok en klaar is kees.

Een paar dingen die je moet 
weten over de palmpaasstok:
De stok/kruis doet ons herinneren 

aan het kruis waaraan Jezus gestor-

ven is. Buxustakjes staan voor de 

palmtakken waarmee de mensen 

naar Jezus zwaaiden. Broodhaantje 

is de haan die 3 keer kraaide toen 

Petrus had gezegd dat hij Jezus niet 

kende. Mandarijn/sinaasappel is de 

spons met zure wijn die Jezus te 

drinken kreeg aan het kruis.
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Column

Beloken Pasen
Een zalig Pasen? Dat gaat zomaar niet!

Ik las eens wat echte paaseitjes zijn. Die kost-

bare momenten, dat je opgewekt weer verder 

kunt. Een lentezonnetje. Spelende kinderen. 

Plots valt een klein meisje van haar driewielertje.

Huilen. Mamma ziet een kapotte knie. Ze troost 

de kleine meid met een kusje op de knie en daar 

huppelt het kind weer opgewekt verder… Dit is 

nog geen Pasen, maar wel een paaseitje!

Dagelijks komen we zulke paaseitjes tegen. Een 

nieuw broertje er bij. Pa een nieuwe baan. Gene-

zen van een rot ziekte. Maar ook de buurman zei 

me weer goede dag. Mijn kleindochter belde mij 

spontaan op. Ik kreeg een kaart uit Spanje. Kleine 

dingen om opgewekt weer verder te gaan. Mooi, 

die paaseitjes, zoek ze, geef ze en deel ze uit!

Maar het kan niet altijd zomaar. Oorlogsgeweld 

laat je niet zomaar achter. Het  verdriet om de 

dood van een geliefde plak je niet met een 

pleister weg. Een dreun van een ernstige 

ziekte schuif je niet zomaar opzij.

Beloken Pasen! Een mooi woord. Behalve  

‘afsluiting’ van de paasweek (het paas octaaf)  

betekent ‘beloken’ ook de luiken gesloten. Zoals 

de vrienden van Jezus na zijn wrede dood de lui-

ken gesloten houden. Zoals bij jezelf de luiken 

dicht kunnen gaan bij verdriet, ziekte of verlies. 

Hoezo lente? Je ziet ze wel, die narcissen, de 

krokusjes, de vogeltjes, die weer kwetterend 

achter elkaar aan zitten of fanatiek met een  

snavel vol takjes de heg in vliegen. Het wil je 

maar niet raken. De guurheid van herfst, de kou 

van winter zit nog helemaal in jou. Het verlies, de 

ziekte houdt je in de greep.

Op beloken Pasen horen we over de ‘ongelovige’ 

Thomas en een week later over de Emmaus-

gangers. Ze hoorden de geruchten over het lege 

graf, en dat vrienden Jezus weer gezien zouden 

hebben. Hij zou leven? Ze voelen nog de pijn. 

Hun vriend Jezus, op wie ze zo hoopten, zo 

zinloos vermoord. Hij zou leven? Alsof dat 

akelige kruis niet echt was, zomaar vergeten 

kan worden?  Zoals mensen jou met je  

verdriet maar liever mijden of alleen over koe-

tjes en kalfjes praten. Of vinden, dat je er nu 

maar een keer er over heen moet zijn. Alsof er 

niets gebeurd is! De luiken blijven dicht.

Maar dan komt die man bij hen lopen, luistert 

naar hen en vertelt dan over de God van Bevrij-

ding in de geschriften. Hij gaat met hen aan tafel, 

breekt en deelt het brood met hen. Plots voelen 

ze weer ten diepste Zijn liefde en verbondenheid, 

levend in hun midden. Vreugde en hoop barsten 

door het verdriet en de pijn heen. Thomas, die de 

wonden mag zien en voelen. “Mijn Heer en mijn 

God” roept de gelovige Thomas uit! Hij weet nu: 

dat wrede akelige kruis, het was en is echt. 

Maar de duistere, boze krachten zullen niet 

overwinnen. Niet bij God! God zelf kuste 

Zijn kind wakker! En zijn eerste woorden 

zijn: “Vrede zij U!”

Beloken Pasen is de zondag geworden van 

God als de barmhartige Vader nabij, die je won-

den kust en je vasthoudt. Wanneer je in een  

donkere tunnel zit, de luiken gesloten, dan kan 

het tijd kosten, om die vrede in jezelf te voelen 

groeien om je weer op-gewekt te voelen. Daarbij 

heb je soms zo hard de paaseitjes van anderen 

nodig. Ook bij de leerlingen werden pas met 

Pinksteren, 50 dagen later, de luiken compleet 

weg geblazen. Helemaal opgewekt !

Pastoraal werker Henk Ogink
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Muzikale hartstocht De Passie door Bentelo

Op vrijdag 14 april om 

klokslag 20.00 uur be-

gint de verteller, vanaf 

het balkon aan het 

hoofdveld op sportpark 

De Pol in Bentelo, zijn verhaal. Het is een bekend verhaal van zo’n 

2000 jaar geleden over de kruisweg van Jezus. Maar in Bentelo is 

het verhaal vertaald naar de actualiteit van 2017. Meer dan zestig 

vrijwilligers werkten vele maanden aan de voorbereiding van De 

Passie, een indrukwekkende muzikale hartstocht door en rond 

Bentelo, de haast professionele choreografie, de live muziek en 

de lichtshows onderweg. ‘Iedereen is welkom om dit mee te ma-

ken’ roept initiator Stephan Ottink, ‘maar één tip: trek een paar 

stevige, waterdichte wandelschoenen aan.’ 

Live muziek en lichtshows
Stephan Ottink, zelf ook zanger bij BeLieve, het koor dat actief 

deelneemt aan de muzikale hartstocht, is enthousiast. ‘Dit is de 

eerste keer dat we De Passie in Bentelo organiseren, maar we 

pakken het meteen groots aan. Je zult zien, het wordt een hele 

bijzondere tocht om nooit te vergeten’, belooft hij. ‘Bij het start-

punt, onderweg en natuurlijk in de Paaspartytent is er muziek van 

lokaal bekende bandjes en zangers. We hebben een geweldige 

Jezus ‘geboekt’ (Dennis Exterkate, zie foto), een levensechte  

Judas (Hans van Veen), een mooie Maria Magdalena (Marlies  

Ottink) en vele andere figuren uit die tijd. Met Jezus dragen zij een 

groot, verlicht kruis met zich mee door het dorp en het bos. We 

hebben de uitvoering van dit verhaal met een groep mensen ont-

wikkeld vanuit verschillende achtergronden. In de loop van de tijd 

kwamen er steeds meer goede ideeën bij. Door samen te werken 

met de organisatie van de Paasparty, lukt het ons om echt iets 

spectaculairs neer te zetten. Ik kan haast niet wachten tot het 

zover is.’

Mysterieus decor in het Hagmolenbos
Een paar jaar geleden ging Ottink 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 meteen. Op een eigen manier, met onze eigen 

zangers en muzikanten. We beginnen op het hoofdveld van sport-

park De Pol midden in het dorp. Ons sportcomplex heeft een 

groot balkon waar de verteller, Henk Kamp, om 20.00 uur begint 

met het verhaal van lang geleden. De tocht van zo’n drie kilome-

ter lang, gaat langs de kerk en door het Hagmolenbos dat een 

mysterieus decor vormt. Onderweg en op een open plek in het 

bos, is er tijd en ruimte voor optredens.  Van daaruit steekt de 

lange stoet de beek over richting ‘de paasboake’, naar de tent van 

de Paasparty voor het slotspektakel.’  

Foto: Jezus (Dennis Exterkate) in het midden tijdens een repetitie.

14 april vanaf 19.30
Ottink roept jong en oud op: ‘Zorg dat je erbij bent op Goede Vrij-

dag 14 april, vanaf 19.30 uur staat er koffie klaar op sport- en 

gemeenschapscentrum De Pol in Bentelo. De verteller begint zijn 

verhaal precies om 20.00 uur. Meelopen is gratis. Wel staat er een 

bus in de tent voor een vrije gift.  Mocht je graag mee willen maar 

slecht ter been zijn: geef dan even bericht en dan wordt er ge-

zorgd voor vervoer: depassiebentelo@gmail.com.

De Passie Bentelo

 Foto: Verlichte kruis bij The Passion in Enschede. Bron: wel.nl
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Het is zover, het is weer Pasen. En we 

hebben goed nieuws voor u. Nieuws dat 

de ziel raakt, nieuws dat onze ogen ver-

licht, het goede nieuws dat een horizon 

voor onze levensweg toont en zin geeft 

aan ons bestaan. Een boodschap van 

hoop, van liefde en overwinning. 

Bij de dageraad op de eerste dag van de 

week, gingen drie vrouwen met welrie-

kende kruiden om Hem te balsemen naar 

het graf van Jezus van Nazareth; Maria 

Magdalena, Maria de moeder van Jakob 

en Salome. Maar ze vonden een leeg graf. 

Er ligt geen lichaam meer in. Zij zijn ver-

bijsterd, zeker als ze horen dat Jezus uit 

de dood is opgestaan. Dan vluchtten zij 

weg van het graf en vertellen wat zij heb-

ben meegemaakt aan hen die de metge-

zellen van Jezus zijn geweest. 

"Het nieuws  

van Pasen dat onze  

ogen verlicht."

De discipelen zijn geschokt. Petrus en de 

jongste van de apostelen zijn ook vroeg 

naar het graf gegaan en bevestigen wat 

de vrouwen zeggen. De geliefde discipel 

van de Heer, Johannes is de eerste die 

gelooft en getuigt: Jezus is uit de dood 

opgestaan. Naarmate de dag vordert 

wordt het nieuws bevestigd: Jezus Chris-

tus verschijnt op plaatsen waar ze alle-

maal samen zijn. Verdwenen is de angst. 

Iedereen verkondigt met veel enthousi-

asme, moed en kracht de opstanding van 

de Heer.

Er zijn ook ongelovigen. Thomas, bijvoor-

beeld, was niet in staat om de dood van 

zijn meester te verdragen. Hij wilde liever 

even weg van de groep om de pijn te 

weerstaan. Het lijkt alsof hij in stilte lijdt. 

Twee van hen, de Emmaüsgangers waren 

teleurgesteld door de dood van hun Ver-

losser, zij begrijpen het niet. Maar alle 

drie zien en ervaren Jezus op een zeer 

sterke wijze als de verrezen Heer. Ze ko-

men weer samen en overtuigen elkaar en 

ieder die het horen wil: Jezus de Heer is 

opgestaan. 

Verrijzenis als belofte
De ‘verrijzenis’ is meer dan een nieuw 

woord voor ons, het is een werkelijkheid. 

Een belofte die Jezus ons heeft gegeven. 

Wij hebben het niet gezien, maar wij gelo-

ven het wel. Wij hebben niet onze hand 

uitgestoken om met de vinger de wond 

van de Gekruisigde aan te raken, maar wij 

getuigen over de vreugde van de verrijze-

nis. Wij kunnen u niet vertellen over 

vreemde visioenen, over mystieke erva-

ringen, maar wij voelen vrede en liefde in 

ons hart. Wij ervaren een levende Jezus 

op vele momenten in ons leven. 

De verrijzenis gaat ons verstand te boven, 

maar we ervaren dat het waar is. Nog 

sterker, onze geest en die van miljoenen 

van onze medemensen ervaren een ge-

voel van volheid, de aanwezigheid van de 

opgestane Heer. Zijn naam klinkt nu over-

al, tijd en ruimte zijn niet langer een be-

perking voor Hem. Hij is dezelfde giste-

ren, vandaag en tot in eeuwigheid. Hij is 

de Emmanuel, God met ons.

Deze bovenstaande woorden zijn niet 

slechts mooie en vrome woorden. Als wij 

diep in ons eigen hart kijken, zien wij te-

kenen van vrede, kracht, moed en liefde. 

Het zijn allemaal wonderen, sterker dan 

onze persoonlijke ervaring van kwets-

baarheid. Ondanks onze zwakheid, zijn wij 

sterk. De opgestane Jezus heeft ons Zijn 

Geest gegeven, als gast van onze ziel. Hij 

zelf fluistert de zekerheid van het geloof 
in ons innerlijk. 

Wij nodigen u uit
Voel u vrij om u in het mysterie van het 

geloof te verdiepen. Wij nodigen u in deze 

bijzondere tijd uit, om stil te staan bij de 

Bijbel; om de Heilige Eucharistie te vie-

ren; om deel te nemen aan de activiteiten 

van de geloofsgemeenschap; en naar de 

getuigenis van de gelovigen te luisteren. 

Wij nodigen u uit om uw eigen ervaring te 

beschouwen, naar uw eigen innerlijke 

stem te luisteren; uw persoonlijke gods-

ervaring te beleven. Het geloof is een ge-

nade die we van God ontvangen. En deze 

genade kan voor ons een weg van hoop 

zijn, een bron van kracht en een pad dat 

ons naar de bruiloft van het lam leidt. Het 

is nu duidelijk waarom Hij gestorven is. 

De dood bestaat niet meer. In plaats daar-

van vieren wij nu Pasen.

Laten we elkaar feliciteren. Want de dood 

is overwonnen, de zonde is vergeven, 

wanhoop is veranderd in overwinning, en 

de angst is voortaan niet zonder hoop. 

Christus is verrezen.

Zalig paasfeest namens het pastoraal 

team

J. Mauricio Meneses Santiago 

priesterstudent

Het nieuws van Pasen
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Voor u gevonden
 Door Richard Wermelink

Lucifers
Geloof je dat echt…?

Het nieuws van Pasen
Bedevaart naar Banneux 
Bedevaarten horen bij de katholieke tradi-

ties en ook dit jaar organiseert het Aarts-

bisdom Utrecht weer een aantal bedevaar-

ten. Vanzelfsprekend naar Lourdes of naar 

Rome, maar er is ook een interessant be-

devaartsoord in België: Banneux. Volgens 

de overlevering is daar Maria in 1933, acht 

keer verschenen aan het elfjarige meisje 

Mariette Beco. Nog in hetzelfde jaar is op 

de verschijningsplek een kapel gebouwd, 

in 1948 gevolgd door een basiliek. Sinds-

dien trekt de plaats jaarlijks duizenden 

pelgrims, vanzelfsprekend uit België maar 

ook uit de omringende landen. De bisdom-

bedevaart naar Banneux vindt plaats van 

26 tot en met 30 mei 

2017, in samenwer-

king met het bisdom 

’s-Hertogenbosch. 

Door de inzet van 

vele vrijwilligers, is 

de prijs van deze  

vijfdaagse reis aan-

trekkelijk, namelijk  

€ 305,- per persoon. 

Voor informatie of aanmelding kunt u een 

mail sturen naar pastor B. Wolters van het 

aartsbisdom: bwolters24@outlook.com 

De Koran uitgelegd
Het was bij de Tweede Kamerverkiezingen 

een van de meest besproken thema’s: de 

Islam en dan vooral de uitwassen daarvan. 

Velen spreken over de Koran, maar slechts 

weinigen kennen dit islamitische heilige 

boek ook echt. De auteur van het boek “De 

Koran uitgelegd” is de Franse islamoloog 

van Marokkaanse afkomst, Rachid Benzi-

ne. Wat leert ons de Koran en wat zijn de 

overeenkomsten met de Bijbel? Hij richt 

zich met dit boek op iedereen die meer wil 

weten over de Koran, maar ook op de in-

ternetgeneratie, die zonder veel echte 

kennis, eigen in-

terpretaties van 

de Koran geeft. 

En ook op groe-

pen jongeren die 

kritiekloos uit-

spraken van ra-

dicale imams in 

internetfilmpjes 

overnemen. Het boek geeft ook een goed 

inzicht aan de critici van de islam en leert 

de verhalen beter te begrijpen door ze in 

de historische context te plaatsen. ISBN 

9789089649898, prijs € 14,95

Silence
In 1966 bracht de Japanse schrijver 

Shusaku Endo, de roman Silence (“Stilte”) 

uit. Het boek, waarin de vervolging van ka-

tholieke Japanners 

centraal staat, was ge-

baseerd op zijn eigen 

ervaringen met religi-

euze discriminatie en 

racisme. Martin Scor-

sese (1942) liep al heel 

lang rond met het idee 

om dit boek te verfil-

men. Hij is een Ameri-

kaanse filmregisseur 

van Siciliaanse afkomst, bekend van on-

dermeer de film The last Temptation of 

Christ. Na tientallen jaren van strubbelin-

gen en rechtszaken is de verfilming vorig 

jaar werkelijkheid geworden. De film laat 

de spirituele zoektocht zien van twee jezu-

itische paters die op zoek gaan naar een 

verdwenen missionaris, hun voormalige 

leermeester. Tot hun verbijstering ontdek-

ken ze dat hun leermeester het christelij-

ke geloof heeft afgezworen. Het verhaal 

speelt in het gesloten Japan van de 17e 

eeuw, waar christenen op een gruwelijke 

manier werden vervolgd. De film is eind 

maart op DVD verschenen.

Op een avond loop ik buiten. Het is nog 

koud, maar om te lopen is het prima. Ik 

ben met een groepje aan de wandel naar 

de locatie van een gezellige bijeenkomst 

van een van de openbare scholen waar ik 

werk. Het gesprek komt op Pasen, een van 

de wat jongere teamleden probeert van mij 

te weten te komen wat er ook weer met 

Pasen herdacht wordt. Ze begint met mij 

te vragen waarom met Pasen er eigenlijk 

eieren gezocht worden, en wat de oor-

sprong is van de paashaas. En wat beteke-

nis is van het Paasvuur.

Ik heb het niet allemaal helemaal paraat, 

maar over de paashaas, het verschijnsel 

dat je in het voorjaar weer hazen ziet in 

tegenstelling van in de winter, zijn we het 

al gauw eens. Dan vertel ik over onze kip-

pen die eigenlijk alleen maar leggen van 

begin april tot juli, en dat ik vermoed dat 

dat ook wel eens te maken zou kunnen 

hebben met waarom eieren speciaal zijn 

met Pasen. De oorsprong van 

het Paasvuur, de oude Ger-

maanse vreugdevuren van-

wege de terugkeer van de 

zon, weet ze mij uit te leg-

gen, en dan zeg ik maar 

voor mij zijn dat allemaal 

maar bijkomstigheden.

En ik leg haar uit: Voor mij 

is Pasen het feest van de op-

standing van Jezus, Dat we bij 

het paasfeest door die opstan-

ding het begin mogen vieren van 

een nieuwe mensheid, een mensheid 

vol hoop geloof en liefde. Een mensheid 

die zoekt naar het goede, niet voor zichzelf 

alleen, maar voor alle mensen. Tot zo ver 

snapt mijn jonge collega het Christelijke 

Paasfeest wel…

Maar als zij vraagt: Maar die Jezus hè, die 

is toch niet echt weer levend geworden, 

dat kan toch helemaal niet, voel ik weer 

eens het grote verschil 

aan tussen mensen die 

niet gelovig zijn en 

mensen die dat wel 

zijn. Want voor mij is 

dat “dat kan toch hele-

maal niet” het verschil 

tussen het nuchtere 

verstand, die ene bui-

tenkant van onze wereld 

en het diepe vertrouwen 

dat voor mij altijd weer 

zichtbaar wordt als we elkaar 

zalig Pasen wensen. Het vertrou-

wen dat we dit mogen geloven, dat God 

ons zo lief heeft dat de dood niet het einde 

van alles is. Het geloof dat Onze Lieve 

Heer is opgestaan.

Zalig Pasen 

Cathinka
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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 kunnen 

dit doorgeven aan het secretariaat 074-

3676209.

Ziekencommunie | Parochianen die thuis de 

H. Communie wensen te ontvangen kunnen 

dit doorgeven aan het secretariaat. Mevrouw 

T. ter Avest zal iedere eerste vrijdag van de 

maand bij u aan huis komen om de H. Com-

munie te brengen. Tevens kunt u ook de H. 

Communie voor uw familielid of buren mee 

naar huis nemen tijdens de viering. Commu-

niedoosjes zijn af te halen bij het secretariaat.

Onder ons | Berichten die vermeld dienen te 

worden in Onder Ons, moeten op donderdag 

voor 13.00 uur binnen zijn bij het secretariaat. 

Parochianen die Onder Ons via de mail wen-

sen te ontvangen kunnen contact opnemen 

met het secretariaat; 074-3676209 of mailen 

met beckum@heiligegeestparochie.nl

Dinsdagmorgenviering | Elke eerste dinsdag 

van de maand, staat na de viering de koffie 

klaar voor alle aanwezigen. De dinsdagmor-

genviering wordt in de sacristie gehouden.

Overleden | 

• 28 jan. Bennie Vossebeld, 84 jaar

Opdat we niet vergeten........ | Hierbij nodigen 

wij u uit om donderdagavond 20 april a.s. de 

jaarlijkse herdenking van de slachtoffers van 

oorlogen en geweld bij te wonen, die gehou-

den wordt bij het herdenkingsmonument van 

de Indiëgangers op de begraafplaats in  

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 viering. Na de viering, 

op de eerste vrijdag van de maand, drinken 

wij na afloop gezamenlijk met de voorgan-

ger 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

• 5 februari, Jidde ter Avest

Overleden | 

•  Hennie Konink, 27 febr. 67 jaar

• Belia Nab, 14 mrt. 63 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. 

Palmpasen, goede vrijdag en Pasen 
met de kinderen in de H. Blasius Del-
den | Zondag 9 april is het Palmpasen en 

dat gaan we vieren! Tijdens de gezinsviering 

om 9.30 uur mogen alle kinderen een zelf 

versierde palmpaasstok meebrengen. Voor 

de jongste kinderen zal er tijdens deze ge-

zinsviering kinderwoorddienst zijn. Na de 

viering gaan we sámen met de kinderen van 

de protestantse kerk in processie naar het 

verpleeghuis om ook aan de bewoners dáár 

onze mooie palmpaasstokken te laten zien. 

Na afloop is er gelegenheid om gezamenlijk 

nog wat te drinken. Op Goede Vrijdag staan 

we stil bij de laatste uren van Jezus’ leven. 

Ook dat doen we met de kinderen. In de H. 

Blasiuskerk zal op vrijdag 14 april om 13.30 

uur een kinderkruisweg plaatsvinden: de 

kinderen horen over de laatste gang die Je-

zus gemaakt heeft voor hij stierf, en praten 

daar met elkaar en met de pastor over.

En daarna wordt het toch weer feest, het 

feest van het Licht! Op Eerste Paasdag, zon-

dag 16 april, zal er tijdens de eucharistievie-

ring om 9:30 uur een kinderwoorddienst 

zijn. Na deze viering gaan we samen op 

zoek naar paaseieren in de tuin van de pas-

torie. We hopen je te zien!

Werkgroep gezinsviering en kleuterkerk 

H. Blasius Delden

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

Beckum. We vertrekken om 19.00 uur, samen 

met de kinderen van groep 8 van basisschool 

"de Bleek", vanaf de parkeerplaats bij school. 

U kunt zich hierbij aansluiten maar u kunt ook 

rechtstreeks naar het monument op de be-

graafplaats gaan. Als u wilt mag u een rode 

roos (zonder verpakking) meebrengen en 

deze plaatsen bij het monument. Wij hopen u 

ook dit jaar weer te begroeten. 

Werkgroep Dodenherdenking Beckum
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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 | 12 mei

Viering in De Stoevelaar | 13 april

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 15. 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

Overleden

• 3 februari, Johan Escher,  83 jaar

• 17 februari , Marietje Bus-Averdijk 87 jaar

• 1 maart, Louis Roetgerink, 73 jaar

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.

Gedoopt | 

• 19 februari, Emily Zwienenberg

• 19 februari, Pien Katier

Vastenzeker | Woensdag 1 maart 2017, As-

woensdag. Een mooi begin van de vasten-

periode; in een erg goed gevulde Petrus- en 

Pauluskerk in Goor werden tijdens de Eu-

charistieviering de door de kerkgangers van 

huis meegebrachte palmtakjes van afgelo-

pen jaar verbrand om volgend jaar op As-

woensdag weer als askruisje toegediend te 

worden. Tijdens deze viering werd de as van 

vorig jaar gewijd en als askruisje uitgereikt.

De asverbranding in onze kerk tijdens de 

viering mag al bijna een traditie genoemd 

worden. Het is de tijd van vasten en bezin-

ning.

Henny te Wierik

Meimaand Mariamaand | In de maand mei 

worden er in onze parochiekerk Mariavie-

ringen gehouden op elke woensdagavond 

om 19.00 uur. De maand mei is toegewijd 

aan de Moeder Gods Maria. Het is bij uitstek 

de maand van de rozenkrans. Het bidden 

van de rozenkrans laten we vergezeld gaan 

met toepasselijke Marialiederen en gebe-

den. Het is een warme traditie die we graag 

willen voortzetten. De eerste keer komen 

we samen op woensdag 3 mei, vervolgens 

op woensdag 10 mei, woensdag 17 mei, 

woensdag 24 mei, woensdag 31 mei. Wij 

nodigen ieder van harte uit om met ons 

mee te vieren en zodoende Maria een warm 

hart toe te dragen.

Riet Besselink, Riet Tenhagen.

Tijdelijke afsluiting kerkhof aan de Iepen-

dijk in Goor |  In week 16 (met ingang van 18 

april) en zoveel langer als nodig blijkt, is het 

kerkhof aan de Iependijk gesloten voor be-

zoek. Dit in verband met asbestsanerings-

onderzoek. Voor eventuele uitvaarten vervalt 

deze afsluiting uiteraard. 

Rondleiding op het R.K.kerkhof
Belangstellenden kunnen binnenkort een 

rondleiding krijgen op het Rooms-Katholie-

ke kerkhof in Delden. Er wordt ondermeer 

een stukje geschiedenis besproken, er zul-

len enkele graven bekeken worden, er wordt 

stilgestaan bij de ongewijde aarde en an-

dere opmerkelijke dingen. Nabestaanden 

van overledenen hebben (waar mogelijk) 

toestemming gegeven om bij een graf stil te 

staan om er iets over te vertellen. De rond-

leiding is voor groepen van minimaal zeven 

personen tot maximaal twintig personen. 

Iedereen kan zich opgeven voor een bepaal-

de datum. Groepen kunnen zich, in overleg, 

opgeven voor een bepaalde dag. Er zijn 

geen kosten aan verbonden.

De eerste rondleiding is op donderdag 20 

april om 19.00 uur. Verder zijn er rondleidin-

gen op donderdag 18 mei om 19.00 uur, 

donderdag 29 juni om 19.00 uur, donderdag 

20 juli om 19.00 uur. Bij voldoende belang-

stelling volgen nog enkele rondleidingen en 

deze zullen op dezelfde manier bekend wor-

den gemaakt.

Opgave bij: 

Rudi Dijkmans, e-mail: rudi-ans@hetnet.nl  

telefoon: 074-3764801

Rinus de Kamper, e-mail: jmdekamper48@

kpnmail.nl, telefoon: 074-3762729

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
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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. 

Vieringen | Iedere dinsdag om 09.00 uur is er 

een viering in onze kerk. Elke 1e dinsdag van 

de maand. na de viering is er gezamenlijk kof-

fiedrinken in de pastorie. Iedereen is van 

harte uitgenodigd. 

Aanmelden Doop en Huwelijk | Via het secre-

tariaat van het “pastoraal team” tel. 074-

3492212, bereikbaar op maandag t/m donder-

dag van 8.30 t/m 15.30 uur of per mail: 

contact@pastoraalteam.nl

Openstelling Mariakapel | De Mariakapel in 

onze kerk is vanaf april wekelijks geopend op 

dinsdag, donderdag, zaterdag en zondag van 

9.00 uur tot 17.00 uur. 

Vastenaktie | Ook dit jaar wordt uw financiële 

bijdrage gevraagd voor de Vastenaktie. Achter 

in onze kerk staat tot en met Pasen een spe-

ciale bus, waarin u uw bijdrage kunt depone-

ren. Daarnaast is er dit jaar ook weer de mo-

gelijkheid om houdbare produkten voor de 

Voedselbank in te leveren. Deze houdbare 

producten kunt u in een speciale mand ach-

terin de kerk leggen. Meer info vindt u in de 

folder, die u heeft ontvangen.

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 | 

• 18 februari, Jan Kuipers, 72 jaar

• 8 maart, Lien Rotink- Haverkate, 88 jaar

 

Dopen | De eerstvolgende gelegenheid tot 

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

centrale secretariaat.

 

Palmpasen | Op 8 april is er een gezinsvie-

ring met palmpaasviering en een palmpaas-

optocht.

Witte donderdagviering | Donderdag 13 

april om 9.00 uur is de witte donderdagvie-

ring met school. Voorganger is pastor Ogink.

1e Communie | Op zondag 28 mei zullen 27 

kinderen voor het eerst de H. Communie 

ontvangen.

Palmpasen | Op palmzondag, 9 april is er om 

9.30 uur een viering, die in het teken zal staan 

van Palmpasen. Alle kinderen worden uitge-

nodigd om met hun palmpasenstok naar de 

kerk te komen. De kinderen mogen met hun 

mooi versierde palmpaasstok meelopen in de 

palmpaasoptocht. Het kinderkoor zal de zang 

verzorgen. 

Goede Week en Pasen | De vieringen tijdens 

de Goede Week en met Pasen vindt u elders 

in dit blad. Wilt u goed letten op de aanvangs-

tijden van de verschillende vieringen. 

Eerste Paasdag Gezinsviering | Op 1e Paas-

dag, 16 april is er om 9.30 uur een feestelijke 

paasviering in onze kerk. De zang zal worden 

verzorgd door het kinderkoor. Iedereen is van 

harte uitgenodigd. Na afloop van deze viering 

wordt er gezamenlijk naar het “crossbos” ge-

lopen, waar er een leuke verrassing is voor de 

kinderen. De paashaas heeft namelijk zijn 

hele voorraad eieren in dit bos verstopt. 

Presentatie communicantjes | Op zaterdag-

avond 22 april zullen tijdens de viering de kin-

deren, die binnenkort de eerste H. Communie 

gaan doen, zich voorstellen in onze kerk. De 

aanvang van de viering is 18.30 uur en het 

koor Spirit zal de zang verzorgen. Iedereen is 

natuurlijk van harte welkom.

H. Isidorus

De viering op zondag 14 mei a.s. zal in het 

teken staan van de heilige Isidorus naar wie 

onze kerk is vernoemd. Het dames- en heren-

koor zal de deze viering muzikaal opluisteren. 

Eerste H. Communie | Tijdens de feestelijke 

Eucharistieviering in onze kerk op zondag 21 

mei zullen de communicantjes van onze ge-

loofsgemeenschap samen met de communi-

cantjes van de geloofsgemeenschap Beckum 

de Eerste Heilige Communie doen. Het kin-

derkoor zal deze viering de zang verzorgen. 

De aanvang is om 9.00 uur. Iedereen is van 

harte uitgenodigd. 

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.

De tocht die Jezus maakte van het paleis van Pilatus naar de heuvel 

Golgotha, staat bekend als de kruisweg. Net ter dood veroordeeld 

mocht hij zelf het kruis dragen waaraan hij op Golgotha zou sterven. 

Deze kruisweg van Jezus proberen wij te vertalen naar het hier en 

nu, de huidige tijd, met bijzondere passende teksten en muzikale 

ondersteuning willen wij dit aan u ten gehore brengen.

Datum:  14 april 2017

Locatie:   H.H. Petrus- en Pauluskerk 

 Hengevelde

Tijd:  19.30- 20.30 uur 

U bent van harte welkom

Hierbij willen wij u uitnodigen voor de Kruisweg op vrijdagavond 14 april door koor Cantu
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Woordpuzzel 3
In de puzzel van deze Paas-editie van Geestig, zitten dit keer na-

men van personen die in het lijdensverhaal voor komen. Aan u de 

vraag: welke zeven personen zitten in de woordzoeker verstopt? 

Weet u het antwoord, stuur dat dan voor 25 april naar: 

Redactie Geestig/Woordpuzzel 3, 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 2 zaten de volgende zeven woorden die 

iets met carnaval te maken hebben: optocht, praalwagen, prins, 

sleutel, verkleden, feest, alaaf.

Uit de goede inzendingen hebben we de volgende winnaar getrok-

ken: mevrouw A. Roetgerink uit Goor. 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 mei
7 mei    Hengevelde Pastor Ogink
14 mei  Hoeve Pastoor Oortman 
21 mei Delden Pastoor Oortman

door Richard Wermelink

Doopvoorbereidingsavonden 6 april om 
20.00 u. in de Stefanshof, Grotestraat 
207, 7622 GH Borne (tel 074-2661310) en 
20 april om 20.00 u. in het parochieel 
Centrum, Hengevelderstraat 24, 7471 CH 
Goor

Maand juni
11 juni   Bentelo Pastor Nowara
18 juni  Beckum Pastor Roetgerink 
2 juli Goor Pastor Nowara
Doopvoorbereidingsavonden 11 mei om 
20.00 u. in de Stefanshof, Grotestraat 
207, 7622 GH Borne (tel 074-2661310) en 
18 mei 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
•  Pater R. van der Vegt 

E: Rinusvegt@hotmail.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.

J  Y  G  S  J  U  D  A  S  V  B 

B  D  B  P  A  O  R  Y  C  W  T 

C  S  A  E  S  I  R  O  P  B  G 

S  U  R  T  V  H  R  M  K  E  Q 

I  T  R  R  J  M  O  A  X  C  K 

M  A  A  U  O  E  H  W  M  W  P 

O  L  B  S  K  A  Z  A  L  T  K 

N  I  A  C  Y  M  J  U  J  X  Z 

D  P  S  S  T  Y  E  I  S  E  A 

P  C  L  Q  Q  L  L  P  H  L  P
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Pater Van der Vegt is 73 jaar, 

karmeliet en woont momenteel in 

Zenderen. Niet in het karmel-

klooster maar in een woning aan 

de Hoofdstraat. Wij mogen hem in 

zijn woning interviewen. Daar 

geniet hij van zijn rust, vertelt hij 

ons. Gedurende het interview 

blijkt al snel dat deze rust maar 

betrekkelijk is: Pater Van der Vegt 

staat nog volop in het leven.

Roeping en inspiratie 
Pater Van der Vegt: “Ik ben geboren in 

Dalfsen, in mijn jeugd had de kerk veel 

meer betekenis dan nu. Ik was misdienaar 

en ik vond de kerk heel boeiend en inte-

ressant. Het groepsverband in een kloos-

ter sprak mij aan. Daarom koos ik voor de 

Karmel.” In juli 1971 is pater Van der Vegt 

priester gewijd door mgr. Ernst in de kar-

In gesprek met

Emeritus pater Van der Vegt

melkerk in Amstelveen. Pater Van der 

Vegt: “Dat was de tijd van bisschop Simo-

nis en de polarisatie van de Nederlandse 

kerkprovincie. Een tijd waarin anderen 

tegen mij zeiden: priester worden, dat doe 

je toch niet?!” Toch koos pater Van der 

Vegt na een proefjaar in Amstelveen voor 

het parochiepastoraat. Inmiddels had hij 

zes jaar, vanuit het klooster in Boxmeer 

waar hij was ingetreden, theologie gestu-

deerd aan de Katholieke Universiteit in 

Nijmegen. “Vanuit de karmelitaanse spiri-

tualiteit keken wij altijd heel kritisch naar 

het instituut kerk, naar de kerkelijke lei-

ders, en dat doen we nog steeds. Paus 

Franciscus is de eerste paus die mij echt 

iets te zeggen heeft. Hij voegt daadwerke-

lijk de daad bij het woord. Hij is zichtbaar 

en dat kan niet van alle kerkelijke leiders 

gezegd worden. Sommige zijn niet zicht-

baar en niet hoorbaar, maar trekken wel 

aan de touwtjes vanachter het bureau.”

Karmel
Aan het begin van de 13e eeuw leefde 

een groep kluizenaars in het Karmelge-

bergte, in het noorden van het huidige 

Israël. Deze heremieten bouwden daar 

een kapel ter ere van Maria. Vandaar 

dat de karmelieten later de naam aan-

namen 'Broeders van Onze Lieve Vrouw 

van de Berg Karmel'. Het Karmelge-

bergte was voor hen een heilige plaats 

omdat de profeet Elia daar geleefd 

heeft in de 9e eeuw voor Christus. Ze 

beschouwden hem als de oervader van 

hun leefwijze van intieme omgang met 

God in stilte en gebed. 

Op verzoek van de kluizenaars schreef Alber-

tus van Avogrado, patriarch van Jeruzalem, de 

karmelregel. Deze leefregels voor de karmel-

beweging overhandigde hij tussen 1206 en 

1214 aan hen. In 1247 gaf paus Innocentius IV 

zijn goedkeuring aan deze regel. De oorspron-

kelijke tekst had toen al enkele wijzigingen 

ondergaan naar aanleiding van de verhuizing 

van de monniken naar Europa. Rond 1235 wa-

ren zij door de oprukkende Saraceense legers 

van de berg Karmel verdreven. In Europa slo-

ten de karmelieten zich aan bij de beweging 

van de bedelorden. Zij vestigden zich in de ste-

den en hielden zich naast hun beschouwende 

leven bezig met pastorale zorg en onderwijs.
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Geloofscommunicatie
Als we pater Van der Vegt vragen naar zijn 

roeping vertelt hij dat hij een product is 

van de samenleving waarin hij is opge-

groeid: “In deze tijd is de kerk niet in. Ik 

denk dat het komt door een gebrek aan 

geloofscommunicatie; in het verleden, 

maar ook nu. We zullen daar weer mee 

moeten beginnen en dat begint dan thuis. 

Wat doe je als ouders thuis aan je geloof? 

Wat doen de leerkrachten op school? Wat 

doen we als kerk bij de voorbereidingen 

van de Eerste Heilige Communie, het Hei-

lig Vormsel en wat doen we voor de jonge-

ren? We zullen weer moeten leren om over 

ons geloof te praten. En dat moet dan van-

uit je eigen hart komen, zoals ook paus 

Franciscus vanuit zijn hart spreekt.”

Paastriduüm
Pater Van der Vegt gaat binnenkort voor in 

Delden tijdens het paastriduüm. Sinds een 

aantal jaren is deze term weer in ere her-

steld. Pater van der Vegt: “Het is niks 

nieuws, maar behelst de drie dagen in de 

Goede Week: Witte Donderdag, Goede Vrij-

dag en Pasen. Het avondmaal, de eucha-

ristie, het lijden en sterven, en de verrijze-

nis. Het is het hoogtepunt in het kerkelijk 

jaar. Op Witte Donderdag vieren we het 

avondmaal de instelling van de eucharis-

tie, het middelpunt en hoogtepunt van ons 

geloof. Daar geloof ik heilig in. Goede Vrij-

dag zien we dat het leven uitloopt tot niets…

ogenschijnlijk. En met Pasen vieren we de 

opstanding; Jezus’ verrijzenis uit de dood. 

Het zou weleens kunnen zijn dat als je naar 

het Paastriduüm komt, dat je ogen open-

gaan, het zou je maar zo kunnen raken.”

Kerken lopen leeg en sluiten
Sinds april 2016 is de Theresiakerk in Bor-

ne aan de eredienst onttrokken. Het slui-

ten hiervan raakte pater Van der Vegt om-

dat hij daar tien jaar gewerkt heeft. Zijn 

laatste post in de lange rij van parochies 

waar hij in het parochiepastoraat werk-

zaam is geweest. “Het is erg voor de parochianen die er al 

jaren kerken, maar als je kijkt naar het aantal dat naar de 

kerk gaat, dan kunnen ze in Borne makkelijk met één kerk af. 

Dat is anders in de kleinere dorpen, daar moet naar mijn mening 

de kerk zolang mogelijk open worden gehouden, tot het echt 

niet meer kan. De lokale gemeenschap maakt dat uit. En 

dan nog zou er, in die plaatsen, een andere ruimte moe-

ten zijn waar de geloofsgemeenschap kan blijven vieren. 

In het streven naar vollere kerken moeten we goed besef-

fen dat de kerk een middel is en de mens een vrij wezen.” 

Mooi werk
Met veel plezier gaat pater Van der Vegt voor in vieringen in Hert-

me, Weerselo, Deurningen, Saasveld en sinds kort in Delden. Het 

zorgt ervoor, zo vertelt hij ons, dat hij elke keer weer in de evan-

gelielezing moet duiken om uit te vinden wat deze wil zeggen, wat 

het met hem doet en wat de boodschap kan zijn voor de parochi-

aan in de kerk. Daarnaast fietst of wandelt hij iedere dag, bezoekt 

het karmelklooster voor bezinning, en doet zijn gebedsleven zelf 

thuis. Daarnaast brengt hij veel tijd door met asielzoekers uit Sy-

rië en Eritrea. Zie ook de foto op de linker pagina. “Ik geef Neder-

landse les en bezoek de mensen in het centrum of in de woningen 

waar ze inmiddels zijn ingetrokken. Het is mooi werk en het zou 

goed zijn als meer mensen dit zouden doen. Ik weet zeker dat ze 

anders zouden denken over asielzoekers dan dat je nu vaak op 

televisie hoort.” Binnenkort gaat pater Van der Vegt naar Gambia. 

Hij ondersteunt daar gezinnen die, meestal door gebrek aan geld, 

moeilijk in de fundamentele levensbehoeften kunnen voorzien.  

Dienstbaar zijn
Tot slot vragen we pater Van der Vegt naar zijn wens voor de ko-

mende jaren. “Ik hoop dat ik nog lang gezond mag blijven en dat 

ik mij dienstbaar kan maken voor wie dan ook. Als ik anderen 

gelukkig kan maken, maakt mij dat ook gelukkig.”

Jan Horck en José Cornel

"Als ik anderen gelukkig 
kan maken, maakt mij 

dat ook gelukkig"

Foto's: pater Van der Vegt
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Ingezonden berichten

Bedevaart naar Echternach

Het Aartsbisdom Utrecht organiseert ook in 2017 een bedevaart 

naar Echternach, waar elk jaar de ‘springprocessie’ wordt gehou-

den. Deze korte pelgrimage (5 en 6 juni) voert naar het graf van 

de eerste bisschop van Utrecht en de patroon van de Nederland-

se kerkprovincie, Sint Willibrord. Het vertrek is op Tweede Pink-

sterdag, maandag 5 juni. De springprocessie zelf vindt plaats op 

dinsdag 6 juni. Hieraan doen jaarlijks twaalf- tot veertienduizend 

pelgrims mee. Daar zijn acht- tot negenduizend springers bij. De 

bedevaart wordt begeleid door de huidige aartsbisschop van 

Utrecht, kardinaal Eijk. 

Meer informatie/aanmelden: www.aartsbisdom.nl/bedevaarten

Het is al een lang gekoesterde wens van het 

Overijssels Byzantijns Mannenkoor om een 

concert te geven in de prachtige Sint Lamber-

tusbasiliek in Hengelo. Zaterdag 8 april om 

20:00 uur gaat deze wens in vervulling. De 

bewoners van Hengelo en omgeving kunnen 

kennis maken met de bijzondere Byzantijnse 

en Oost-Europese klanken van dit koor. Het 

Overijssels Byzantijns Mannenkoor werd op-

gericht op 10 januari 2000.  Zoals de naam 

reeds aan geeft,  bestaat het koor uit ca. 35 

leden uit de gehele provincie Overijssel. De 

wekelijkse repetities staan, sinds de oprich-

ting, onder de bezielende leiding van dirigent 

Marian Stouwdam.

Het repertoire bestaat uit a capella gezongen 

liederen uit de Byzantijnse liturgie en Russi-

sche koormuziek. Daarnaast worden er vro-

lijke en melancholische wereldlijke liederen 

uit Oost-Europa gezongen. Met de tonen van 

de lage bas- en hoge tenorregisters, die zo 

karakteristiek zijn voor deze muziek, heeft 

het koor niet alleen in de provincie maar ook 

daarbuiten naam gemaakt, zo ook in het bui-

tenland.

Toegangsprijs: €10,- aan de kassa. Voorver-

koop €9,-. Voorverkoopadressen: CIGO TA-

BAK- en Lectuurshop, Uitslagweg 91-5 Hen-

gelo, tel. 074-2913910. Dolf Severein 

Tabaksspeciaalzaak, Industriestraat 51, Hen-

gelo, tel 074-2913456. Kerk open voor pu-

bliek: 19:30 uur. Kijk ook op www.OBMK.nl

Ton Somhorst, OBMK

Diensten Evangelisch-Lutherse kerk

De diensten in de Lebuïnuskapel in de Stille Week en met Pasen 

zijn gezamenlijke diensten van de Evangelisch-Lutherse Gemeen-

te en de Oud-Katholieke Statie St. Lebuïnus:

• 9 april Palmarum,10.30 uur

• 13 april Witte Donderdag, 19.30 uur

•  14 april Goede Vrijdag, 19.30 uur. Kruismeditatie, met medewer-

king van de cantorij.

• 15 april Paaswake, 20.30 uur.

•  16 april Paasmorgen, 10.30 uur. Met medewerking van de cantorij.

Voorgangers: ds. Frans Wiersma en pastor Ward Cortvriendt.

Plaats: Lebuïnuskapel, Dorpsmatenstraat 40, Hengelo

Louisa Vos

Passion:  
Wereldjongerendag 2017 op Palmzondag

Paus Franciscus heeft de Wereldjongerendag van dit jaar als 

thema gegeven: ‘Wonderbaar is het wat Hij mij deed, de Machtige, 

groot is zijn Naam!’ (Lc 1, 49) uit het Magnificat (de lofzang van 

Maria). In het Aartsbisdom heet deze jaarlijkse WJD op Palmzon-

dag (dit jaar op 9 april): Passion. De dag vindt plaats in Dijnsel-

burg (Amersfoortseweg 10 Zeist) en begint om 10.30 uur met een 

eucharistieviering met als celebrant kardinaal Eijk. Aansluitend 

zijn er diverse activiteiten rondom het WJD-thema. Ook is er 

ruimte voor ontmoeting met andere jongeren, bezinning, verdie-

ping en voor de actieve jongeren zijn er bovendien sportieve acti-

viteiten. Passion wordt afgesloten met een aanbidding en avond-

eten. De eigen bijdrage voor deze dag is € 5.

Meer informatie/aanmelden: www.jongaartsbisdom.nl

of via Facebook: Jong Aartsbisdom

Het concert begint om �����  uur 
Kerk open vanaf  19��� uur

Entree 
€ 9��� bij de voorverkoopadressen

€ ����� aan de kerk

Zaterdag� 8 april ���7

Zingt liederen uit de Byzantijnse liturgie 
en

vrolijke en melancholische klanken uit Oost Europa

Voorverkoopadres 
Cigo

 Uitslagsweg 91-5 
Hengelo

Concert 8 april Overijssels Byzantijns Mannenkoor

  Foto: Jan Horck
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Geschonken kandelaars

Tijdens begrafenissen in de Heilige Blasi-

uskerk in Delden staan er altijd zes grote 

kandelaars met kaarsen bij de kist opge-

steld.Deze kandelaars zijn in 1841 ge-

schonken door erfgenamen van Henrici 

Civati of van Daniël Hendrik van Damme. 

Op de kandelaars staan familiewapens en 

de volgende (uitgewerkte) tekst; Ad 

perp[etua]m me[moria]m Henrici Civati, 

d[omi]ni in Baaken Haagen, nat[us] d[ie] 

10 julii 1772, dorm[..] d[ie] 9 maii 1841. 

Heres D[aniel] H[endrik] van Damme ex 

Haga Comitis eccl[esi]ae R.C. Deldensi 

dedit. R.I.P.

Vertaling: 
Ter eeuwige gedachtenis van Henrici Civati, 

wonend op Backenhage, geboren op 10 juli 

1772 overleden op 9 mei 1841. Erfgenaam 

Daniel Hendrik van Damme, vroeger vriend 

en begeleider, schonk deze aan de R.K. 

kerk van Delden. Moge hij in vrede rusten.

In deze tekst komt de naam van Daniël 

Hendrik van Damme voor. Daniël Hendrik 

van Damme had twee zussen. Zijn oudste 

zus, Jeanette Antoinette Rochelina van 

Damme, was getrouwd met Olivier Christi-

aan Eickma. Henrici Civati, geboren in 

Dordrecht (1772) was rentenier en koop-

man. Hij kocht in 1824 havezate Backen-

hage in Deldenerbroek voor ruim 42.000 

gulden. Olivier Christiaan Eickma en zijn 

echtgenote Jeanette Antoinette Rochelina 

van Damme gingen in Backenhage wonen.

Al in 1826 stierf Olivier Christiaan Eickma 

waarna zijn weduwe in 1828 hertrouwde 

met Henrici Civati. Hierdoor werd Henrici 

Civati familie van Daniël Hendrik van Dam-

me. Het echtpaar Civati ging, volgens de 

overlevering, naar de R.-K. kerk in Bor-

nerbroek. In die kerk werden gedurende 

lange tijd bepaalde overledenen omgeroe-

pen en het echtpaar ergerde zich hier zo 

aan dat ze besloten om naar de R.-K. kerk 

in Stad Delden te gaan.

Op 9 mei 1841 stierf Henrici Civati en op 18 

mei 1841 zijn vrouw. Beiden zijn zeer 

waarschijnlijk begraven op het R.-K. kerk-

hof in Delden. Rond die tijd is ook Daniël 

Hendrik van Damme overleden. Hij is mo-

gelijk in Den Haag overleden. De erfgena-

men van Daniël Hendrik van Damme voer-

den de opdracht van Henrici Civati uit voor 

het schenken van de zes kandelaars aan 

de R.-K. kerk in Stad Delden.

Belangrijke gegevens voor dit artikel ko-

men van stamboomforum en vertalen.nu

Rinus de Kamper

Vastenaktieproject
Eilanden van hoop in San Salvador

Dit gaat over opbouw in Apopa en Mejica-

nos. In Apopa staat een jeugdcentrum on-

der leiding van de zusters Angel de la 

Guarda.

Dagelijks zien ze hoe bendes het leven in de 

wijk beheersen en hoe volwassenen en kin-

deren te lijden hebben. Kinderen en jonge-

ren 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 geven ze handvat-

ten om zichzelf te ontwikkelen zodat ze la-

ter een positieve verandering in onze sa-

menleving kunnen bewerkstelligen.

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 volwassenen diverse opleidin-

gen en workshops kunnen volgen. Het doel: 

een eigen bedrijfje opstarten zodat mensen 

in hun eigen onderhoud kunnen voorzien en 

de verleidingen van de bendes beter kun-

nen 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.

Bij voorbaat dank voor uw bijdrage.

MOV-regio

^ Foto's: Rinus de Kamper
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H. Blasius
Beckum

O.L. Vrouw van Altijddurende 
Bijstand, Bentelo

Zaterdag 8 april en 

zondag 9 april

Palmpasen

Dinsdag 11 april

Donderdag 13 april

Witte donderdag

Vrijdag 14 april

Goede vrijdag

Zaterdag 15 april 

Paaszaterdag 

Zondag 16 april en 

Vieringen
april en
mei
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 

maandag 17 april

Eerste Paasdag en 

Tweede Paasdag

Zaterdag 22 april en 

zondag 23 april

Zaterdag 29 april en 

zondag 30 april

Zaterdag 6 mei en 

Zon. 9.30 u. WoCo-gezinsviering
Palmpasen
mmv. Spirit
Pastor H. Ogink

Parochieviering 
in H. Blasius Delden

15.00 u. Kruisweg
mmv. Dames- en Herenkoor
Werkgroep

21.30 u. Eucharistieviering
mmv. Dames- en Herenkoor 
en Spirit
Pastoor M. Oortman

Zon. 9.30 u. In H. Isidorus, 
St. Isidorushoeve

Ma. 9.30 u. Parochieviering
in H. Blasius Delden

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

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

Geen viering

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

Zon. 9.30 u. Eerste Heilige 
Communieviering in 
H. Isidorus, St. Isidorushoeve

Zat. 18.30 u. WoCo-gezinsviering 
mmv. Kinderkoor
Pastor C. Timmerman
Kindernevendienst

zondag 7 mei

Roepingenzondag

Zaterdag 13 mei en 

Parochievering 
in H. Blasius Delden

15.00 u. Kruisweg
Werkgroep
19.30 u. Passiewandeling

20.00 u. WoCo-viering Viering 
van het Licht
mmv. Believe
Pastor C. Timmerman

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

Ma. 10.00 u. Eerste Heilige 
Communieviering
mmv. Kinderkoor
pastoor M. Oortman en H. Ogink

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

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

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

zondag 14 mei

Zaterdag 20 mei en 

zondag 21 mei

Zat. 18.30 u. WoCo-viering 
Gezinsviering Moederdag
mmv. Kinderkoor
Pastor H. Ogink
Kindernevendienst

Zon. 9.30 u. Woco-viering
mmv. Dames- en Herenkoor
Pastor R. Doornbusch
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H. Blasius
Delden

ende H.H. Petrus en Paulus
Goor

H.H. Petrus en Paulus
Hengevelde

H. Isidorus
St. Isidorushoeve

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

Zat. 18.30 u. WoCo-gezinsviering 
mmv. Kinderkoor
Pastor C.  Roetgerink

Zat. 18.00 u. WoCo-gezinsviering
mmv. Kinderkoor
Pastor H. Ogink

Zon. 09.30 u. WoCo-gezinsviering 
mmv. Kinderkoor
Pastor C. Timmerman

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

18.30 u. Eucharistieviering 

mmv. Dames- en Herenkoor
Pater R. van der Vegt

Parochieviering
in H. Blasius Delden

Parochievering
in H. Blasius Delden

Parochieviering
in H. Blasius Delden

18.30 u Eucharistieviering 
mmv. Gemengd koor
Pastor Th. Escher

13.30 u. Kinderkruisweg
Pastor H. Ogink  
15.00 u. Kruisweg
Werkgroep
18.30 u. Goede vrijdagviering
mmv. Dames- en Herenkoor
Pater R. van der Vegt 

15.00 u. Kruisweg
Werkgroep
18.30 u. Goede vrijdagviering
mmv. Schola Cantorum
Pastor Th. Escher

15.00 u. Kruisweg
Werkgroep
19.30 u. Thema viering 
Werkgroep

19.00 u. Eucharistieviering 
mmv. Cantu 
Pater R. van der Vegt

19.30 u. Eucharistieviering 
mmv. In Between
Pastor Th. Escher

21.30 u. Eucharistievering 
mmv. Dames- en Herenkoor
Pastor Z. Nowara

21.30 u. In H. Blasius Beckum

Zon. 9.30 u. Eucharistieviering
mmv. Dames- en Herenkoor
Pater R. van der Vegt

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

Zon. 9.30 u. Eucharistieviering 
mmv. Gemengd koor
Pastor Th. Escher

Ma. 9.30 u. Parochieviering
in H. Blasius Delden

Zon. 9.30 u. WoCo-viering
mmv. Cantu
Pastor C. Timmerman

Ma. 9.30 u. Parochieviering
in H. Blasius Delden

Zon. 9.30 u. WoCo-gezinsviering
mmv. Kinderkoor
Pastor H. Ogink 
Eierenzoeken

Ma. 9.30 u. Parochieviering
in H. Blasius Delden

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. Eucharistievering
Presentatie communicanten 
mmv. Spirit
Pastoor M. Oortman en 
Pastor H. Ogink

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

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

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

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

Zon. 9.30 u.
Eucharistieviering
mmv.  Dames- en Herenkoor
Pater R. van der Vegt
Kinderwoorddienst

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

Zat.  18.30 u. Eucharistieviering 
mmv. Dames- en Herenkoor 
Pastor Th. Escher
Zon. 18.30 u. Marialof
mmv. Dames- en Herenkoor 
Pastoor M. Oortman

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

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

Zon. 9.00 u. Eerste Heilige 
Communieviering
mmv. Kinderkoor
Pastoor M. Oortman en 
pastor C. Roetgerink

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

Zon. 9.30 u. WoCo-viering Feest 

H. Isidorus
mmv. Dames- en Herenkoor
Pastor C. Timmerman

Zat. 18.30 u. Thema-viering 
mmv. Kinderkoor
Pastor H. Ogink
Zon. 9.00 u Kleuterkerk
Zon. 9.30 u.  Eucharistieviering
mmv.  Dames- en Herenkoor 
Pater R. van der Vegt

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

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

Zon. 9.00 u. Eerste Heilige 
Communieviering samen 
met Beckum
Pastoor M. Oortman en 
pastor H. Ogink

15.00 u. Kruisweg
mmv. Dames- en Herenkoor
Werkgroep
19.30 u. Thema viering 
mmv.  Dames- en Herenkoor
Werkgroep
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Door: Nathalie Mensink

Pasen; knutselpagina

1 maak eens iets anders van je eieren 

met Pasen, beschilder ze bijvoorbeeld 

als Minions. Ik weet zeker dat als je een 

schaal vol Minions op tafel hebt staan ie-

dereen trek krijgt. Ik heb plakoogjes ge-

bruikt maar je kunt ook ogen schilderen.

2 de tuin staat weer vol mooie voor-

jaarsbloemen maar in huis kun je ook 

mooie bloemen neer zetten die je zelf ge-

maakt hebt. Je hebt nodig; wc-rolletjes, 

grote satéprikkers, lijm, schaar en verf.

Knip strookjes van het wc-rolletje en knijp 

aan één kant het strookje plat zodat je een 

bladvorm krijgt. Schilder 5 strookjes in 

een kleur die je mooi vind, 2 strookjes en 

de satéprikker groen.

Als de verf droog is lijm je de bloemblaadjes 

aan elkaar (zie voorbeeld). Vergeet niet om 

het stokje ertussen te lijmen. Je kunt de 

bloemblaadjes op zijn plek houden met was-

knijpers tot de lijm gedroogd is. Als je meer-

dere bloemen maakt dan is het leuk om ze 

in een vaas of pot met oase te steken.

Voorjaarsbloemen maken

Minions 
schilderen
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3 schaapje en kuikentje van wol. 

Maak met wol pompoentjes, 

knip van pijpenragers pootjes en 

een snaveltje,en buig ze als op het 

voorbeeld. Knip uit karton het 

hoofdje van een schaap en plak dan 

alles vast op het pompoentje. Met 

verschillende kleuren kun je 

allerlei dieren maken.

4 een haantje maak je met de binnenkant van een   

eierdoosje, knip de hoge punt en een stuk van de zij-

kant van het doosje uit. (zie voorbeeld). Schilder het wit 

of bruin, bij wit moet je het twee keer schilderen. Knip 

uit het rode papier de hanenkam (plakstrookje erbij aan 

knippen) en de lellen. Uit oranje papier de snavel en de 

voetjes. Van de wol maak je twee vlechten voor de poten. 

Oogjes zelf knippen of plakoogjes gebruiken. Vervolgens 

plak je alles op zijn plek.

HaantjeS maken

Eierzoekwedstrijd voor een chocolade Paashaas
In dit nr. van Geestig zijn  14 paaseitjes verstopt, als je ze allemaal gevonden hebt dan kun je er 

3 woorden van maken. Stuur je antwoord naar; redactie@heiligegeestparochie.nl met vermelding 

van je naam, adres en telefoonnummer.

Een letter krijg je alvast cadeau!



Door: Jan Horck

Tijdgeest

Van het lege graf tot Pinksteren 
In meerdere verhalen hebben de apostelen 

beeldrijk verwoord 

wat ze meemaakten: 

dat ze Jezus 

- na zijn dood - 

eerst heel erg misten 

en dat ze Hem na verloop van tijd 

heel dichtbij voelden. 

Dat ze Hem 

doorheen een intens proces 

van pijn en verdriet 

bleven koesteren en 

een nieuwe plek schonken 

in hun hart. 

Dat ze hun relatie met Hem 

een nieuwe kleur gaven.

 

Gaandeweg namen ze hun leven 

aarzelend weer op. 

Pas dan konden ze volop vertellen 

Parabel van een leven na de geboorte
Een tweeling zit in de buik van de moeder. 

Ze zijn druk in gesprek: 

“Geloof jij in een leven na de geboorte?” 

“Natuurlijk. Er móet wat zijn. Ik denk eigenlijk dat 

dit hier de voorbereiding is op een leven na de 

geboorte.” 

“Wel nee. Hoe zou dat er uit moeten zien? 

Nee hoor, er is geen leven na de geboorte.” 

“Ik weet het niet precies, maar ik stel me toch iets 

voor met veel meer licht. En eten met eigen mond, 

en lopen op onze eigen voeten.” 

“Onzin! Zélf lopen en zelf eten! Voor lopen is hier 

geen plaats en voor eten hebben we toch een 

navelstreng. Nee hoor, er is geen leven hierna.” 

“Maar de navelstreng is wel heel erg kort. Dit hier 

kan toch niet alles zijn. Ik geloof toch dat er hierna 

iets heel nieuws begint. Iets dat we gewoon nog 

niet kennen.” 

“Maar er is nog nooit iemand teruggekeerd na de 

geboorte! Het leven eindigt hier, in deze smalle, 

donkere, waterige ruimte.” 

“Nou ja, ik weet ook niet precies hoe het leven na 

de geboorte zal zijn. Maar we zullen toch onze 

moeder zien en die zal voor ons zorgen.” 

“Moeder???? Jij gelooft in een moeder? En waar is 

die moeder dan?” 

“Nou, gewoon, om ons heen, overal om ons heen.” 

“Ik geloof er niets van. Ik heb nog nooit een 

moeder gezien, dus ze bestaat niet.” 

“Ik heb haar ook nog nooit gezien, maar af en toe, 

als we helemaal stil zijn, kan ik haar horen zingen, 

en voel ik haar hand over onze wereld strelen. 

Weet je, volgens mij begint het leven toch pas na 

de geboorte.” 

bron onbekend 

wie Hij voor hen geweest was. 

Hoe ze vanuit zijn woorden en daden 

geleefd hadden en leefden. 

Voor hen was Hij niet dood, 

maar leefde hij voor eeuwig 

bij de Oerbron van Leven 

met wie Hij zich steeds 

verbonden had gevoeld. 

Pas dan konden ze 

hun isolement doorbreken, 

hun pijn overstijgen en 

weer vrijuit mensen ontmoeten. 

Een stroom van woorden 

gutste naar buiten. 

Vuur doorstraalde hen. 

Hun geschonden vertrouwen 

was hersteld. 

En ze zetten hun leven verder,

vervuld van nieuwe zin …

Leeftocht 2016

Agenda 

Vrijdag 31 maart om 20.00 uur: 

Rockmusical ‘Jesus Christ Superstar’ 

door Studio 65 in St. Stephanuskerk 

in Borne. 

Palmzondag 9 april: 

WJD Passion om 10.30 uur in Dijn-

selburg (Amersfoortseweg 10 Zeist). 

Goede Vrijdag 14 april om 19.30 uur: 

De Passie als muzikale hartstocht 

door Bentelo, start: Sportpark De 

Pol in Bentelo.

Goede vrijdag 14 april om 19.30 uur: 

Kruisweg uitvoering door Cantu in 

Petrus en Paulus parochie Kerk 

Hengevelde.

voor de jon
geren


