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Deskundigen veronderstellen dat de naam 
mei afgeleid is van de Griekse godin Maia. 
In de jaren zestig van de vorige eeuw wijd-
de paus Paulus VI een speciale encycliek 
aan de Mariamaand mei. Daarin schrijft hij 
dat de Mariaverering nooit los gezien kan 
worden van haar zoon Christus: elke ont-
moeting met haar is vanzelf ook een ont-
moeting met Christus.” Daarmee sluit de 
Mariaverering in mei ook weer nauw aan 
bij de Paastijd die tot Pinksteren duurt.
Bij Maria voelen mensen zich thuis. Bij di-
verse gelegenheden brengen mensen een 
bezoekje aan de Moeder Gods. Dat is 
meestal een warm en ontroerend mo-
ment. Maria is het vriendelijke gezicht van 
de kerk: bezorgd, toegankelijk en goed 
voor ons. Dat mag blijken uit de vele 
kaarsjes die bij haar branden en waar ach-
ter ieder kaarsje een verhaal schuilgaat.
Zaterdag 13 mei 2017 zullen de bisschop-
pen de zeven Nederlandse bisdommen 
toewijden aan het Onbevlekt Hart van Ma-

ria. Dit zal gebeuren tijdens een nationale 
middagviering in de Onze-Lieve-Vrou-
webasiliek in Maastricht om 15.00 uur.
Het is dan precies honderd jaar geleden 
dat Maria in Fatima voor de eerste van de 
zes keer verscheen aan de herderskinde-
ren Lucia, Francisco en Jacinta. Maria 
openbaarde drie geheimen, ze vroeg om 
boete te doen en de rozenkrans te bidden.
Twee geheimen hadden betrekking op ge-
beurtenissen in de 20e eeuw rond de we-
reldoorlogen en de revolutie in Rusland. 
Het derde geheim is lang onbekend geble-
ven en werd in 2000 door Vaticaan bekend 
gemaakt en betrof de aanslag op paus Jo-
hannes Paulus II op 13 mei 1981 op het 
Sint-Pietersplein. De kogel is later ver-
werkt in de kroon van het Mariabeeld van 
Fatima, omdat de paus beschermd is door 
Maria op deze normaal gesproken dode-
lijke aanslag.  

Z.P. Nowara, parochievicaris

Waarom mei de Mariamaand is?

Hoe moeilijk is het soms om de goede 
woorden te vinden. De woorden die uitdruk-
ken wat je echt voelt en echt bedoeld. En bij 
het uitdrukken van je geloof lijkt dat nog 
lastiger. Ik weet niet hoe dat bij u vroeger 
was, maar bij ons werd er niet zoveel over 
het geloof gepraat. Nou ja, we hadden wel-
eens heftige discussies waar om we 
nu per se mee moesten naar 
de kerk. Vaak kwamen 
die gesprekken niet 
verder dan ‘omdat 
ik het belangrijk 
vind’ en ‘omdat 
ik het je graag 
mee wil geven’. 
Wel kerkten we 
bij een ‘leger-
kapel’ waar een 
aalmoezenier de 
kunst verstond 
om met zijn preken 
ons als jongeren aan 
te spreken. Dit leverde 
soms boeiende discussies 
op bij de koffie daarna thuis. Dat 
wel. Gesprekken over wat het geloof voor je 
betekent, ik kan ze me niet herinneren. Het 

geloof werd meer voorgeleefd dan dat er-
over werd gepraat. 
In het artikel ‘Pinksteren; verstaan we el-
kaar nog?’ gaat het over het uitdragen van 
ons geloof met een taal die door andere 
kan worden begrepen. En bij Maria in het 
artikel op pagina 7 zijn woorden juist weer 

helemaal niet belangrijk. Velen put-
ten woordeloos troost bij haar. 

Ook op pagina 17 bij de 
nieuwe jongerengroep 

M25 gaat het niet om 
woorden, maar om 
‘doen’. Als redac-
tie zoeken we wel 
steeds naar woor-
den (en beelden) 
om u met iedere 
Geestig weer te 

inspireren en te 
informeren over 

ons mooie geloof. We 
hopen dat we er weer 

in geslaagd zijn. Veel 
leesplezier!

 José Cornel 

Woorden zoeken

Op de cover: 
Mariabeeld uit de Heilige Blasius in 

Delden. Foto: Anne Tuinte.
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  Pinksteren: verstn we elkr nog?

Vijftig dagen na zijn Verrijzenis stuurde de Heer uit de 
hemel de Heilige Geest naar zijn leerlingen. Het tijdperk 
van de Kerk begon. 
Met Pinksteren maakt de Heilige Geest van door angst bevangen 
apostelen moedige getuigen van Christus. Binnen korte tijd lieten 
duizenden mensen zich dopen: het was de geboorte van de Kerk. 
Het taalwonder van Pinksteren is het bewijs dat de Kerk vanaf het 
begin voor iedereen is; ze is universeel (Latijn voor het Griekse 
katholiek) en missionair. Ze spreekt tot alle mensen, overwint 
etnische en taalgrenzen en is voor iedereen te begrijpen. Tot op 
de dag van vandaag is de Heilige Geest het levenselixer van de 
Kerk (youcat 118).

Spreken in voor iedereen begrijpelijke taal.
Kennen jullie deze grap? Een Franciscaan en een Dominicaan 
biechten afwisselend bij elkaar. Toen nu op een dag de Domini-
caan kwam biechten zei de Franciscaan op het einde: “Als peni-
tentie moet je een rozenhoedje bidden, en na ieder tientje een 
litanie van alle heiligen. De Dominicaan ergerde zich duidelijk en 
dacht bij zichzelf: “Wacht maar tot jij bij mij te biechten komt.” En 
als de Franciscaan dan echt te biechten kwam zegde de Domini-
caan op het einde van de biecht met vaderlijke stem: “En als  
penitentie bid je heel eenvoudig een litanie van alle heiligen en na 
iedere heilige een rozenhoedje.” 

Pinksteren

Wat gebeurde er met Pinksteren?

Beste vrienden,

Jullie lachen. Jullie kunnen hierom lachen want jullie hebben de 
grap begrepen. Maar wat zou er gebeuren wanneer ik dezelfde 
grap aan een groep jongeren op school zou vertellen? Zouden die 
scholieren nog weten hoe lang een rozenhoedje duurt? Of wat 
men verstaat onder een litanie van alle heiligen? En als ik de-
zelfde grap zou vertellen op de werkvloer van een groot bedrijf? 
Hoe velen zouden me dan niet raar aankijken en zich afvragen wat 
eraan dat verhaaltje zo grappig zou zijn. 

Over grappen kun je alleen maar lachen als je ze hebt begrepen. 
En als een grap handelt over biechten, rozenhoedjes en litanieën, 
dan is dat al een insidergrap. Dan kun je er al echt niet meer op 
rekenen dat iedereen die grap nog verstaat. 

Het volstaat niet dat een dergelijk verhaal in gewoon Nederlands 
wordt verteld. Het volstaat niet als je alleen de woorden en de taal 
begrijpt. Als je het verhaal echt wilt begrijpen moet je ook de 
achtergrond kennen. Je moet op de hoogte zijn als je mee wilt 
kunnen lachen. Je moet niet alleen dezelfde taal spreken, maar 
ook dezelfde horizon hebben. 
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Spraakverwarring
En dat is niet alleen bij grappen zo. Dat is altijd zo, wanneer an-
deren moeten begrijpen waar het mij om gaat, altijd wanneer ik 
iets aan anderen wil meedelen. Daarom is die grap ook alleen 
maar een voorbeeld. Een voorbeeld voor het feit dat grappen over 
religieuze inhoud in onze tijd door bijna niemand meer worden 
begrepen. Een heleboel dingen die met de Kerk te maken hebben 
zijn voor onze medemensen intussen zo vreemd geworden dat ze 
voor hen gewoon niet te begrijpen zijn. De leefwereld, het denken 
en de omgeving van onze jongeren bijvoorbeeld, is intussen zo 
verschillend van het klassieke kerkelijke milieu dat alles wat de 
Kerk vertelt over de samenleving, over de verhouding tussen 
partners of over seksualiteit, compleet wereldvreemd overkomt. 
Dan kunnen de bisschoppen zich nog zo erg inspannen, dan mo-
gen hun kerkelijke mededelingen nog zo goed geformuleerd zijn, 
een groot deel van de mensen zal ze gewoon niet meer begrijpen. 
We spreken nog wel allemaal dezelfde taal, maar we denken ge-
woon totaal anders. En spraakverwarring begint niet bij de taal, 
ze begint bij het denken van de mensen. 

Nieuwe beelden en nieuwe woorden
Op Pinksterdag heeft de Geest de spraakverwarring overwonnen. 
Op Pinksterdag werd duidelijk dat de boodschap van Jezus Chris-
tus een boodschap voor alle mensen is, ongeacht hun ras, hun 
taal of hun levensomstandigheden. Toen heeft de Geest zelfs alle 
taalgrenzen doorbroken. En dat heeft Hij bereikt door er zorg voor 
te dragen dat iedereen de boodschap zo hoorde, als was ze in zijn 
taal gesproken, binnen de horizon van zijn denken. 

Christenen van alle tijden hebben dat begrepen en hebben zich 
door de eeuwen heen steeds ingespannen om de boodschap van 
de verrezen Heer in voor de mensen begrijpelijke taal om te zet-
ten. Ze leerden vreemde talen en vertaalden de Evangelies uit het 
Aramees naar het Grieks, uit het Grieks naar het Latijn, uit het 
oosterse denken naar het denken in het avondland. Daarbij heb-
ben ze voortdurend nieuwe beelden en nieuwe woorden gezocht. 
Beelden en woorden die de mensen in de betreffende tijd en 
ruimte konden begrijpen en die hen aanspraken. 

Soms heb ik het gevoel dat wij dat in onze tijd hebben vergeten. 
Sommigen doen net alsof er in de Kerk nooit een dergelijke over-
dracht naar een nieuw denken is geweest. Sommigen wekken de 
indruk als zou de taal van de verkondiging eeuwig, onaantastbaar 
en altijd dezelfde zijn geweest. En zij vinden dat andere mensen, 
in een gedurig veranderende tijd en in een totaal veranderde we-
reld, de woorden, de beelden en de taal van honderden jaren ge-
leden nog steeds zouden moeten begrijpen. En dan staan we 
verbaasd als we ontdekken dat ze dat al lang niet meer doen. 

Verstaanbaar in het huidige denkpatroon
Als de Geest, die de taalbarrières overwint, ons op deze Pinkster-
dag één ding zou willen leren, dan is het zeker dit: dat we zo 
moeten spreken dat de mensen ons kunnen verstaan. 

Dat betekent in de eerste plaats dat we de boodschap van ons 
geloof moeten vertalen zodat ze weer in het denkpatroon van de 
mensen past. Daartoe moeten we eerst onszelf vertalen; we moe-

ten ons opnieuw in de mensen inleven, vooral in diegenen die we 
in het kerkelijke milieu reeds lang niet meer ontmoeten. 

Wanneer we, zoals het in onze Kerk toch veel te dikwijls gebeurt, 
willen vervallen in het geven van geniale antwoorden op vragen 
die door niemand meer gesteld worden, dan moeten we eindelijk 
de vragen die bij de mensen leven herkennen en leren begrijpen. 
Zonder begrip voor de anderen gaat het niet. Ook als dat moeite 
vraagt en soms zeer veel inspanningen van ons vergt. 

Afscheid nemen van verouderde formuleringen
En dan hebben we ook nog moed nodig. Moed om onze geloofs-
overtuiging ook uit te dragen. Haar uit te dragen op een manier 
en met een taal die door de anderen ook begrepen kan worden. 
Daarvoor zijn moderne beelden en een moderne taal in de ere-
dienst nodig. Daar horen gelovige antwoorden bij die ook in de 
levenswerkelijkheid van de mensen passen en die niet, zoals nu 
zo dikwijls gebeurt, aan de werkelijkheid van het leven voorbij-
gaan. 

De Geest zelf drijft ons daar naartoe. Hij zet ons aan om naar de 
mensen te luisteren en om de boodschap van Jezus Christus op 
een manier door te geven waarmee de mensen vertrouwd zijn. We 
moeten de moed hebben om van verouderde beelden en formu-
leringen afscheid te nemen, ook dan wanneer anderen dan weer 
de vrees uiten dat de boodschap zelf anders zou klinken. 

Wees maar niet bang. Het mag dan op het eerste gezicht iets 
anders klinken, andere talen klinken nu eenmaal anders. Maar 
het is alleen de klank die anders is. Jezus Christus blijft dezelfde, 
ondanks vertaling en actualisering. Niet alleen gisteren, vandaag 
en in de toekomst, maar ook in alle talen en beelden ter wereld. 

(2013, Frank Theré, diaken bisdom Antwerpen)

Jan Horck

"Jezus Christus  
blijft dezelfde, ondanks  

vertaling en actualisering"
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Van de bestuurstafel

Vanuit het pastoraal team

• Inzameling voedselbank tijdens de vastenperiode
Tijdens de veertigdagentijd zijn er in alle kerken van onze paro-
chies heel veel houdbare producten ingezameld voor de voedsel-
bank. Het was een geslaagde actie. Dank u wel voor uw bijdrage.

• Vormsel en Eerste Communie
De voorbereiding op het Vormsel en de vormselvieringen zijn 
voorbij. In onze parochies hebben in 2016-2017 in het totaal 144 
tieners het sacrament van het Vormsel ontvangen. Op dit moment 
is de voorbereiding op de Eerste Communie op een aantal plekken 
nog in volle gang. Het aantal Eerste Communicanten in De Goede 
Herderparochie Hengelo is 97, de H.H. Jacobus en Johannes Bor-
ne/Hertme 40, de Heilige Geestparochie 105. Op dit moment wordt 
een door het secretariaat van het pastorale team een inventarisa-
tie gemaakt van het aantal Eerste Communicanten en Vormelin-
gen in 2017-2018.

•  Contact scholen/speciale activiteiten voor de scholen 
op weg naar Pasen

In het kader van de Eerste Communie en het Vormsel hebben 
teamleden een bezoek gebracht aan de groepen 4 en 8. In de 
Goede Week zijn er op school en in de kerk verschillende activi-
teiten geweest op weg naar Pasen: zoals een Pesachmaaltijd in 
de klas of in de parochie, een kinderkruisweg, een viering rond 
het lijdensverhaal. 

• Aandacht voor de boeren
Pastor Ria Doornbusch besteedt vanuit het pastorale team aandacht 
aan de nood van de boeren in onze omgeving. Veel boeren verkeren 
financieel in de problemen door onder andere de lage melkprijs en 
de verschillende regelingen. Het rendement is heel laag in het boe-
renbedrijf. Pastor Ria Doornbusch zet zich in om in contact te komen 
met boeren en boerengezinnen in nood. Zij doet dat in de vorm van 
presentie om via deze manier het leven van een boerengezin in beeld 
te krijgen en aanwezig (present) te kunnen zijn. 

• Midvastenwandeling
Op zondag 26 maart was de midvastenwandeling van de Heilige 
Geestparochie en de H.H. Jacobus- en Johannesparochie georga-
niseerd door de MOV-groepen en protestantse gemeente Delden. 
Er waren 35 personen. Ook een aantal mensen van het AZC  wan-
delden mee. Ook vanuit de geloofsgemeenschap  Raphaël-Exodus 
in Hengelo was er een vastenwandeling. Het was stralend weer 
op deze dag. Het waren succesvolle activiteiten met mooie ont-
moetingen. 

Pastoraal team

Na Pasen zijn we nu op weg naar Pinkste-
ren. Op eerste pinksterdag vieren we naast 
het hoogfeest, de naamdag van onze paro-
chie. We doen dat dit jaar voor het laatst 
tijdens Pinksteren centraal voor de hele 
parochie in het eucharistisch centrum in 
Delden. De vele andere verplichtingen van 
het pastoraal team op deze dag, er zijn 
ook nog diensten in twee andere paro-
chies, en de wens van veel geloofsge-
meenschappen om zelf ook vieringen op 
Pinksteren te kunnen organiseren hebben 
tot dit besluit geleid. In die zin is het jam-
mer dat een van de twee diensten die van-
uit het bestuur worden georganiseerd voor 
de parochie als geheel vervalt. Aan de an-
dere kant geeft het ook weer kansen om in 
2018 een nieuwe gemeenschappelijke 
dienst te organiseren waarin we de een-
heid van de Heilige Geest parochie tot uit-
drukking kunnen brengen. 

Een andere methode om de eenheid van 
de Heilige Geest parochie tot uiting te 
brengen ligt nu voor u, ons parochieblad 
Geestig. Dit blad wordt nu inmiddels 7 jaar 
door onze parochie uitgegeven, met veel 
goede recensies, en wij zijn er als bestuur 
erg trots op. Maar ook hier geldt stilstand 
is achteruitgang. In het najaar van 2017 
wordt met hulp van de Saxion Hogeschool 
een project gestart om Geestig te evalue-
ren en te kijken hoe het kan worden verbe-
terd. Ook naar de relatie met de website 
zal worden gekeken. Op deze wijze hopen 
we Geestig bij de (digitale)tijd te houden 
zodat het aantrekkelijk blijft.

Zoals ik al eerder geschreven heb was het 
bestuur van plan om de exploitatie van 
`t Proggiehoes in Beckum over te dragen 
aan de inwoners van Beckum zelf. Dit is 
inmiddels op 1 mei gebeurd. Op instignatie 
van de dorpsraad in Beckum is de stich-

ting `t Proggiehoes in Beckum opgericht. 
Aan deze stichting hebben wij, na een aan-
tal gesprekken waarin afspraken zijn ge-
maakt, de exploitatie overgedragen. Het 
bestuur heeft er alle vertrouwen in dat dit 
een succes wordt. Dit vertrouwen is ook 
gebaseerd op het feit dat zich veel vrijwil-
ligers hebben aangemeld om in het ‘t 
Proggiehoes te helpen. Het bestuur hoopt 
dat veel van deze vrijwilligers ook bereid 
zijn om zich in te zetten voor de geloofsge-
meenschap. Zij kan wel extra steun ge-
bruiken. Wij zullen deze vrijwilligers dan 
ook zeker benaderen. 

Peter Helle

Vice voorzitter Heilige Geest 

parochiebestuur 
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Zij staat met haar dochter aan de arm in de Mariakapel. Zij zijn 
niet alleen. Een jochie is bezig voor oma een kaarsje aan te ste-
ken. Verder is het stil. Haar dochter legt de meegebrachte narcis-
sen aan de voet van het Mariabeeld en zij laat in haar jack de 
kralen van de rozenkrans tussen haar vingers doorglijden. Zij 
staan weer arm in arm, stil. Het zonlicht valt naar binnen, ge-
kleurd door de glas-in-loodramen.

Zij zijn blijven staan, gaan niet zitten en knie-
len ook niet. Met een schuin oog hield zij 
haar moeder in de gaten. Een getekende 
vrouw. Haar ogen stijf dichtgeknepen om de 
tranen tegen te houden. Zij slaat een arm 

om haar heen en geeft haar zakdoek aan 
haar moeder.

Op weg naar huis komen de eerste 
woorden van haar moeder. “Bij Maria 
hoef ik niets te zeggen. Zij weet wat 
het is om een zoon te verliezen.” Nu 
laat ze haar tranen de vrije loop. Haar 
dochter hoefde nu niet te vragen wat 
er door haar heenging. Ook zij voelde  
nu het pijnlijke gemis van haar broer. 
Zonder te praten lopen ze verder. Zo 
één met haar moeder had ze zich nog 
nooit gevoeld.

“Zullen we door het park naar huis lopen?” Haar moeder knikte. 
Om de stilte te verbreken: “Ga je ook weleens alleen naar deze 
Mariakapel?” Met haar zakdoek depte ze de tranen. “Ja, als ik 
boodschappen ga doen en hier langs kom, ga en ging ik altijd 
even naar binnen. Maria is voor mij een sterke vrouw en een ge-
lovige vrouw. Mij zo nabij. Ze weet wat er in een moeder, in een 
vrouw, in mensen omgaat. Bij haar kan ik danken en huilen. Dat 
geeft adem, levenskracht. Zij zegt niets, maar ze troost me wel.” 
Zonder het vragende gezicht van haar dochter af te wachten, ging 
ze verder: “Zo nu en dan lees ik haar levensverhaal over de ge-
boorte van haar zoon, over haar vlucht voor het geweld om haar 
kind te redden, over haar zorg en angst toen zij en haar man hem 
kwijt waren op een bedevaart, en natuurlijk hoe ze erbij was toen 
ze hem gemarteld en vermoord hebben.”

Thuis gekomen valt het haar nu pas op dat de foto van haar broer 
bij het Mariabeeld staat. Zij zet er een flakkerend waxinelichtje 
bij. Haar moeder glimlacht door haar tranen heen. Een wonderlijk 
gebeuren.

Gerard Geurts

“Maria; zij zegt 
niets, maar ze 

troost me wel...”

In de Mariakapel

<  Mariabeeld in de H.H. Petrus  
en Paulus in Hengevelde.

Foto's: Anne Tuinte
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Tijd voor de Eerste Heilige Communie

“Welkom”…..ik mag aan-
schuiven bij een vergade-
ring van de Communie-
werkgroep in de Hoeve. 
Deze bestaat uit drie  
enthousiaste vrouwen:  
Irene Hofstede, Maurien 
Hollak en Heleen Lansink. 
Om 21.00 uur rapen ze de 

papieren bij elkaar, vragen zich nog even kort af of ze alles wat 
belangrijk is besproken hebben, en gaan wat achterover zitten op 
de stoel voor het beantwoorden van mijn vragen. 

Wanneer en waar vieren jullie dit jaar de Eerste Heilige 
Communie?

Op 21 mei aanstaande in de  
H. Isidoruskerk. We vieren het sinds 
vorig jaar samen met Beckum en dit 
jaar is het hier in de Hoeve. In totaal 
hebben we dit jaar 19 communi-
cantjes, 11 vanuit de Hoeve en 8 
vanuit Beckum. Alleen de 
presentatievieringen en de 
puzzeltocht door de kerk 
doen we allebei apart in de 
eigen geloofsgemeenschap. 

Hoe gaat deze samenwerking met Beckum?
Dat is leuk en verloopt prima. Zowel tussen de werkgroe-
pen als tussen de ouders en de communicanten onder-
ling. De eerste voorbereidingsavond begint in de zaal met 
een ‘rijtje Hoeve’ en een ‘rijtje Beckum’, maar daarna is 
dat over. Iedereen wordt ingedeeld in groepen om al het 
voorbereidende werk te doen en als je die gelijk goed 
mengt, gaat de samenwerking vanzelf. Dat zag je vorig 
jaar ook. Zo zijn er verschillende taken die door de ouders 
verzorgd worden: de liturgie van de viering samenstellen, de ver-
siering van de kerk verzorgen, rijden naar Bakker Nollen, de 
broodmaaltijd mee organiseren etc. We maken een groepsapp 
aan of gebruiken die van groep 4. Wel zo makkelijk. Iedere ouder 
heeft een taak en is daardoor ook echt betrokken bij de voorbe-
reiding. En natuurlijk helpt het samen met je kind werken in het 
werkboek hier ook goed bij.

Hoe bevalt dit werkboek, ik begrijp dat jullie nu werken 
met een nieuwe methode als voorbereiding op de Eerste 
Communie?

Ja, de nieuwe methode heet 
‘Blijf dit doen”. Hier werken 
de communicanten in op 
school en ook de kinderen 
die geen communie doen. 
Zowel in Beckum als in de 
Hoeve gebeurt een groot 
deel van de voorbereiding 
nog steeds op school. Maar 

ook thuis moeten de kinderen, 
soms samen met hun ouders, 
hier opdrachten in maken. Het 
is een leuke nieuwe methode, 
weer meer van deze tijd. Hoe 
een gezin dit beleefd is heel 
verschillend. De kinderen gaan 
zelf vragen stellen over het  
geloof en de thema’s die wor-
den behandeld. Als je als ouders daarop in gaat kunnen er mooie 
gesprekken ontstaan. De methode geeft hier voldoende aanlei-
ding voor. 

Hoe bevalt jullie dit vrijwilligerswerk?
Irene: Ik zit inmiddels zes jaar in deze werkgroep en ik vind dit 
leuk werk om te doen, ook om andere mensen te leren kennen. 
Wat mij heel erg opvalt is de betrokkenheid van de voorgangers. 
Pastor Ogink en pastoor Oortman gaan bijzonder leuk om met de 
kinderen. Ze bereiden ze echt goed voor. Ook bij de generale re-
petitie in de kerk. Daardoor verloopt het allemaal heel gemak-
kelijk en soepel en maken ze het voor het kind heel speciaal. 

Heleen: Ik ben nu twee jaar bezig in deze 
werkgroep. Mijn motivatie is om hiermee 
een beetje bij te kunnen dragen aan de ge-
loofsgemeenschap. Ik vind vooral het ge-
hele groepsproces van groep 4, waarbij 
alle ouders en kinderen worden uitgeno-
digd erg mooi. Iedereen is erbij en mag het 
meemaken. 

Maurien: Dit is voor mij het eerste jaar. Ik 
wil graag meehelpen omdat vele handen 
het werk lichter maken. Vooral organisato-
risch wil ik graag bijdragen, maar aange-
zien mijn dochters nu hun Eerste Commu-

nie doen, merk ik dat ik er ook inhoudelijk mee bezig ben. Ik vond 
het bijzonder om te ontdekken dat er ook glutenvrije hosties zijn. 

En wat gebeurt er na de Eerste Communie?
We hebben een actieve gezinsvieringgroep en een leuk kinderkoor. 
In deze periode op weg naar de Eerste Communie zoals bijvoorbeeld 
bij Palmpasen hebben we de 
ouders van de communicanten 
aangespoord om bij gezins-
activiteiten in de kerk er ook te 
zijn. De palmpaasstokken wer-
den door de school gemaakt 
en dit jaar door de ouderen in  
't Meuken versierd. We organi-
seren ook een terugkom-
bijeenkomst na de Eerste 
Communie. Op die manier hopen we de betrokkenheid van de ouders 
en kinderen bij de kerk te vergroten. Een mooie en goed voorbereide 
Eerste Communie is een belangrijke stap hierin. 
 José Cornel

Foto's van de presentatieviering in de Hoeve; Heleen Lansink
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Hoewel heel Nederland blij is met een 
vrije dag, zullen weinig mensen weten 
waar ze die vrije dag aan te danken heb-
ben. . . . Is het eigenlijk een belangrijk 
feest, Hemelvaart? In het kerkelijke jaar 
wordt de indringende ervaring van Jezus’ 
verrijzenis lang uitgesponnen, tot aan 
Pinksteren toe. Eerst zijn er de verschij-
ningsverhalen in verschillende vormen en 
beelden. Dan is hij, de verrezen heer, nog 
in de aardse werkelijkheid tegenwoordig. 
Het lijkt erop alsof de leerlingen nog even 
de gelegenheid wordt gegeven om zich 
aan die aanwezigheid en de indringende 
ervaring van zijn verrijzenis te laven. Maar 
nu, met Hemelvaart, is het definitieve mo-
ment aangebroken dat hij de aarde gaat 
verlaten. Op nogal botte wijze worden de 

leerlingen gemaand op te houden met het 
naar boven te kijken en te denken dat ze 
het daarvan moeten hebben. Wat staan 
jullie naar de hemel te kijken, zegt de en-
gel in het verhaal van Hemelvaart. Jullie 
kijken de verkeerde kant op. Daar moet je 
het niet van hebben. Neem zelf je verant-
woordelijkheid en zorg dat het verhaal 
doorgaat.

Bron: Uit: 'Van macht ontdaan' van René 
Grotenhuis, pag. 121 (zie ook 'Voor u  
gevonden, pag. 11).

Op pad met de verlossende  
boodschap
De schrijver trekt uit dit verhaal van He-
melvaart de conclusie dat Gods verlos-

sende boodschap toen in handen is gelegd 
van ons mensen, en dat zijn mensen van 
allerlei slag: angsthazen, spijkerharde 
managers en naïevelingen. Sinds Hemel-
vaart wordt de verlossende boodschap aan 
ons toevertrouwd, allemaal gelovigen op 
onze eigen manier. Wij moeten ermee op 
pad. En meer dan verhalen hebben we niet 
meegekregen. Geen uitgewerkt handboek, 
geen managementadvies en geen checklist. 
En dit levert een scala van meningen, orga-
nisatiemodellen en ideaalbeelden op met 
bijbehorende fanatieke gevechten om het 
gelijk. Hemelvaart: een dag om met eerbied, 
respect en in tastend geloof op weg te gaan 
met Gods verlossende boodschap.
 

Gerard Geurts
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Column

Slangen in de woestijn
“Onze kerk zal toch wel dichtgaan…”
Kinderogen in een kerkgebouw zijn altijd 
weer verrassend. Bij het rondje kerk met 
de Eerste Communicantjes in Beckum riep 
ik de problemen over me af, toen ik in de 
sacristie onbewust een mooi oud kazuifel 
uit de kast trok. Daarop stond een kleurig 
geborduurde afbeelding van het kruis met 
daarover heen gekronkeld een grote le-
vensechte slang. Ze schrokken er-
van. Snel vertelde ik over het slan-
genteken op ambulances en bij 
huisartsen. Hoe ook Jezus de wereld 
en mensen geneest van ziektes en 
narigheid. Maar het bleef 'eng'! 

Mopperend en klagend
Gelukkig begrijpen kinderen (Bij-
belse) verhalen vaak nog makkelij-
ker en beter dan volwassenen en zij 
wisten al van het Joodse volk in de 
woestijn. Hoe God ondanks hun 
voortdurende gemopper en geklaag 
telkens weer zijn Naam: ‘Ik zal bij je 
zijn’ tot waarheid maakte. Er viel 
manna (brood) uit de hemel en uit de 
rots stroomde het water. Maar ze 
bleven maar mopperen. Zelfs het 
brood uit de hemel kwam hen de 
keel uit. Sommigen zeiden: “Waren 
we maar doodgegaan in Egypte”. En 
al mopperend en klagend kwamen 
ze in een dal met allemaal slangen, 
die hen beten. De kinderen snapten 
meteen hoe de sfeer thuis, op school 
of waar ook vergiftigd kan worden 
door gemopper en geklaag. Iedereen 
chagrijnig. Je ziet alleen nog wat le-
lijk is en geen oog meer voor wat 
mooi en goed is.

Nieuwe moed
In opdracht van God bevestigt Mozes 
dan een koperen slang bovenaan een paal. 
En ieder die niet meer naar die akelige 
slangen daarbeneden keek, maar naar bo-
ven, naar die slang boven aan de paal, die 
werd genezen. Omhoog tegen de achter-
grond van de hemel, van God, wiens Naam 
toch is “Ik zal bij je zijn”. Wees niet bang! 
En met nieuwe moed trokken ze een-
drachtig weer verder.
Of ze het na kunnen vertellen, dat weet ik 

niet, maar ik proefde, hoe de kinderen het 
begrepen. Ook, het was net na de Goede 
Week, hoe we met Goede Vrijdag naar dat 
akelige kruis omhoogkeken in hoop, ver-
trouwen, dat God nabij zou zijn. En met 
Pasen mochten we vieren: Het kwam 
goed, God was nabij, Hij leeft.

Verwarring en onzekerheid
In deze tijd van verwarring en onzeker-
heid, zijn we ook in onze parochies samen 
op weg als in een woestijn. Het Beloofde 
Land nog ver weg. Zoekend, soms ook al-
leen naar beneden kijkend, soms klagend, 
mopperend op elkaar, de regels, de lei-
ding, het bisdom, Rome… soms ook zoals 
in het dal van de slangen besmet met 
moedeloosheid. Na een geslaagde Palm-

paasoptocht op een andere plek hoorde ik 
een paar jonge ouders zeggen: “Ach, onze 
kerk zal toch wel sluiten” in een sfeer van: 
Waar doen we het nog voor? Verbaasd 
hoorden ze, dat we er juist voor gaan om 
geloofsgemeenschappen, en als het enigs-
zins kan ook kerken, in stand te houden. 

Nieuwe toekomstvisie
Juist in een woestijn, deze tijd van ver-
warring en zoeken, is het van belang, 
dat je als groep bij elkaar blijft, elkaar 
steunend bij zwakte en profiterend van 
ieders sterke kanten. In de Goede 
Herder parochie wordt door vertegen-
woordigers van de locaties een nieuwe 
toekomstvisie ontwikkeld. En het is 
mooi om in de gesprekken de sfeer te 
proeven om samen Katholiek Hengelo 
te vormen. Juist met behoud van de 
verschillende locaties in de wijken, ie-
der met eigen kleur en mogelijkhe-
den. Om in de zwakke punten elkaar 
te versterken door samen te werken, 
zoals met gezinsviering groepen, ko-
ren, enzovoort. 

Natuurlijk, wanneer je samen zoekend 
op weg bent, blijven er ook mopper-
punten of onenigheid, maar wanneer je 
deze kunt zien in het licht van de op-
standing door alles heen, word je er 
niet door vergiftigd en worden ze in-
eens veel minder belangrijk om toch 
samen op weg te blijven. Omdat je, zo-
als ik afgelopen week bij een paar 
doopouders mocht horen, dan tegelijk 
met elkaar ook de vreugde, de hoop en 
de steun mag proeven van ons geloof in 
Hem, als een Goede Vader nabij.

Samen met de Goede Geest
Mag deze tijd van Hemelvaart en Pinsteren 
ons hierin weer sterken met de Goede 
Geest om samen op weg te blijven. Mis-
schien, dat we het Beloofde Land nog niet 
zullen bereiken, maar wel net als Mozes 
over de bergen heen mogen uitkijken en 
op weg blijven naar dit Beloofde Land voor 
onze kinderen.

Pastor Henk Ogink 
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Voor u gevonden
 Door Richard Wermelink

Van macht ontdaan
René Grotenhuis (1951) studeerde 
theologie aan de Katholieke Theologische 
Hogeschool Utrecht. Hij was tien jaar lang 
directeur van de katholieke ontwik kelings-
organisatie Cordaid. Sinds 2013 is hij 
verbonden aan de Universiteit Utrecht. Hij 
schreef meerdere boeken, waaronder het 
interessante “Van macht ontdaan.” 

Grotenhuis gaat in dit 
boek in op de crisis en de 
veranderde rol van de kerk 
in onze maatschappij. De 
kerkelijke hoogtijdagen 
liggen voorgoed achter 
ons. Voor Grotenhuis 
hebben geloof en kerk 
nog wel degelijk iets te 
bieden. Volgens hem 

moeten we de focus op “de kerk als 
organisatie” loslaten. In plaats daarvan 
moet de kerk zich afvragen wat haar 
eigenheid is in de huidige tijd. Grotenhuis 
spreekt over “aanpassing”, dat we nog 
kennen als vernieuwing uit het Tweede 
Vaticaans Concilie. Het is het steeds weer 
zoeken naar betekenisvolle verbinding; de 
kerk is een gemeenschap. “De kerk 
bestaat niet bij de gratie van haar 
functionaliteit, maar bij de gratie van haar 
relationaliteit.” Minder aandacht vestigen 
op de leerstelligheid en een ‘zuivere kerk’ 
en juist meer op de gemeenschap, dialoog 
en barmhartigheid. Prijs € 16,90. ISBN 
978-90-8972-150-1.

Inspiratieboekje over Maria
In dit nummer van Geestig komt Maria al 
op verschillende plekken aan bod. Daarbij 
mag aandacht voor een recent verschenen 
boekje dat geheel in het teken staat van 
Maria niet ontbreken. Het is getiteld “Ma-
ria, moeder van ons allemaal”. Leo Fijen 
van Uitgeverij Adveniat zegt daarover: 

“Maria is van ons al-
lemaal; van jong en 
oud, van gelovigen en 
ongelovigen, van 
kerkgangers en zin-
zoekers, van vrijwilli-
gers en professio-
nals, van parochies 

en kloosters, van gezinnen en eenlingen, 
van mannen en vrouwen. Maria overstijgt 
alle grenzen en spreekt het hart van ieder-
een aan.” Daarom bracht Adveniat dit In-
spiratieboekje over Maria kort voor de 
meimaand uit. Het bevat inspirerende 
Maria-verhalen van diverse mensen over 
‘hun’ Maria. Maar het schenkt ook aan-
dacht aan de vindplaatsen van Maria in de 
Bijbel, een toelichting op Mariafeesten en 
er staan ook mooie gebeden en toepasse-
lijke gedichten in. Dit handzame boekje  
(42 pagina’s) kost slechts € 5,95 en is te 
bestellen via de webshop van de uitgeverij: 
www.adveniat.nl

Open Kloosterdagen
In het weekend van 10 en 11 juni 2017 wor-
den voor de achtste maal de Open Kloos-
terdagen gehouden. Bijna veertig kloos-
ters zetten dan hun deuren open. De Open 
Kloosterdagen hebben dit keer als motto 
“In-zicht in onze spiritualiteit”. “Er is spe-
ciale aandacht voor de spirituele traditie 
van de deelnemende kloostergemeen-
schappen. Wat heeft de spirituele voorgan-
gers en voorgangsters destijds bewogen? 
Wat beweegt degenen die nu in hun voet-
sporen zijn getreden? Religieuzen willen 
blijven getuigen van hun intense geraakt-
heid door God en door mensen. De ont-
moeting met de religieuzen en hun spiri-
tualiteit staat centraal tijdens deze dag, 

niet het gebouw waarin 
zij leven,” aldus de Kon-
ferentie Nederlandse 
Religieuzen. Men hoopt 
op een inspirerende en 
respectvolle ontmoe-
ting, waarin bezoekers 
en kloosterlingen op in-
formele wijze in contact 
komen. Ieder klooster 

zal de open dagen op eigen wijze vormge-
ven: er zijn films, presentaties, wandelin-
gen, rondleidingen, vieringen. Maar vooral 
ook gelegenheid tot ontmoeting en ge-
sprek. In onze regio doen de twee kloos-
ters in Zenderen mee. Meer informatie is 
te vinden op www.openkloosterdag.nl

Na een lange tijd van onderscheiding, was het op 20 juni 1992 zo-
ver: Zygfryd Nowara werd priester gewijd in het bisdom Gliwice in 
Polen. Dit jaar dus precies vijfentwintig jaar geleden. Een zilveren 
priesterjubileum. Pastor Nowara kwam tijdens de Wereldjongeren-
dagen in contact met Nederlandse jongeren en priesters en op een 
gegeven moment heeft hij de stap naar Nederland gemaakt. Sinds 
15 september 2011 is hij werkzaam in onze parochies, eerst in de 
H.H. Jacobus en Johannes en sinds 2013 ook in de Heilige Geest 
parochie en Parochie De Goede Herder.

Vijfentwintig jaar priester. Dat is geen kleinigheid, zeker niet als je vanuit Polen komt en 
in Nederland je missie wilt volbrengen. We hoeven er geen doekjes om te winden: de 
Kerk in Polen neemt een totaal andere positie in, dan in Nederland. Waar de Kerk in 
Polen in de geschiedenis vaak een rots in de branding was tegen het communisme, werd 
de Kerk in Nederland vaak ervaren als een remmende factor in maatschappelijke ontwik-
kelingen. En toch: de basis van het priesterschap blijft hetzelfde. Als priester voel je je 
geroepen om, onder welke omstandigheden ook, Christus present te stellen in de maat-
schappij waarin je op dat moment leeft. Hem present stellen onder de mensen die aan 

je zorgen zijn toevertrouwd; Hem present 
stellen in het vieren van de sacramenten; 
Hem present stellen door Zijn Liefde te 
verkondigen.

Het zilveren priesterjubileum zal gevierd 
worden. Pastor Nowara zal dat in Polen 
doen en hier in Nederland. Op zondag 25 
juni 2017 tijdens een Eucharistieviering om 
11.00 uur in de St. Stephanuskerk te Borne. 
Aansluitend zal er een receptie zijn in de 
Stephanshof. De dag zal worden afgesloten 
met een plechtige vespers om 16.00 uur 
eveneens in de St. Stephanuskerk. U bent 
allen uitgenodigd om dit heugelijke feest sa-
men met pastor Nowara mee te vieren.

Marc Oortman, pastoor

Pastor Zygfryd Nowara 25 jaar priester, een zilveren priesterjubileum
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^ Maria in H. Blasius, Beckum

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.

Gedoopt | Op 9 april zijn gedoopt: Dean Pot 

en Annelynn Koenderink

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 

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

kunnen schrijven. Deze worden vrijdagmorgen 

in de viering in de voorbeden genoemd. 

Vormsel | Zaterdagavond 18 maart hebben 

veertig kinderen het Heilig Vormsel mogen 

ontvangen.

Eerste H. Communie | Maandag 17 april, 

Tweede Paasdag , hebben vierentwintig kin-

deren de Eerste Heilige Communie mogen 

doen.

^ Maria in O.L. Vrouwekerk, Bentelo

Geest in en om de kerken

Vacatures
Iets voor u?

•  Secretaris Heilige Geest parochiebestuur,  
per direct

•  Vicevoorzitter Heilige Geest parochiebe-
stuur, per 01-01-'18

•  Portefeuillehouder personeel en 
vrijwilligers, Heilige Geest parochiebe-
stuur, per 01-01-'18 

•  Portefeuillehouder begraafplaatsen en 
wnd. vicevoorzitter bij afwezigheid 
vicevoorzitter, Heilige Geest parochie-
bestuur, per 01-01-'18

•  Voorzitter Locatieraad Beckum, per direct
•  Penningmeester Locatieraad Beckum,  

per direct
•  Gebouwenbeheer Locatieraad Beckum,  

per direct
•  Voorzitter locatieraad Hoeve, per 01-01-'18
•  Voorzitter locatieraad Goor, per 01-01-'18

Als U zelf interesse heeft of mensen kent 
die in aanmerking kunnen komen neem 
dan contact op met Peter Helle, vicevoor-
zitter van het bestuur, of met het secreta-
riaat. pieterhelle@gmail.com of 06-51 08 
98 24. Het nummer van het secretariaat is 
0547-26 08 78 (bestuur) of 074-34 92 212 
(secretariaat pastoraal team). 
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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 Parochiesecretariaat is 

in de maanden juni, juli en augustus alleen 

op vrijdag geopend van 9.00 tot 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. 

               

Oecumenische viering 
2e Pinksterdag.
Op maandagmorgen – tweede Pinksterdag 

- op 5 juni om 10.00 uur vieren we in Delden 

de Oecumenische dienst  op het grasveld bij 

de Oude Blasius. We gaan altijd van mooi 

weer uit en rekenen er ook dit jaar op. 

Mocht het toch minder mooi weer zijn, dan 

zal de viering in de kerk zijn.

Leden van de Raad van Kerken hebben sa-

men met pastor Hélène van den Bemt en 

dominee Kees Bergström een mooie viering 

voorbereid. Deze beide pastores zullen 

voorgaan in deze viering. Het RK dames en 

herenkoor zal deze dienst begeleiden met 

hun zang en de trompetist Douwe de Vries 

zal met zijn trompetklanken de vreugde van 

het Pinksterfeest aan ons laten horen. We 

hopen op een grote opkomst om samen het 

vuur in onze oecumenische harten bran-

dend te houden.  Bovendien zal de Kuti-

bijbel uit Keszthely – Hongarije, weer wor-

den doorgegeven en zal hij weer verhuizen 

van de Nieuwe Blasius naar de Oude Bla-

sius. Deze Bijbel werd jaren geleden gege-

ven door ds. Kuti, die de oecumenische 

verbondenheid van de kerken hiermee wilde 

verstevigen. U bent allemaal uitgenodigd 

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 | Geen

Viering in De Stoevelaar | 8 juni

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 . 

Overleden

• 30 maart, Rikie Kuipers-Nijenhuis,  72 jaar

• 04 april, Herman Veehof, 74 jaar

• 16 april, José Reiners-Pol, 56 jaar  

Gedoopt | 

• 23 april, Noud Ringersma

• 23 april, Jaylinn Koch

• 23 april, Lola Koch

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. 

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.

om het Pinksterfeest samen met ons te vie-

ren. Ook van buiten Delden bent u uitgeno-

digd. We zijn in de natuur en hopen dat u 

zich allen thuis voelt in deze dienst. Laat u 

zich deze morgen inspireren door het vuur 

van de Heilige Geest. 

Ria Mudde, voorzitter Raad v. Kerken

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,  

^ Maria in H.H. Petrus en Paulus, Goor
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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 dinsdagmorgen 

van 9.00 uur tot 11.00 uur kunt u op de pastorie 

terecht voor het opgeven van misintenties, 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 gezamen-

lijk koffiedrinken in de pastorie. Iedereen is 

van harte uitgenodigd. 

Aanmelden Doop en Huwelijk | Via het se-

cretariaat van het “pastoraal team” tel. 074-

3492212, bereikbaar op maandag t/m don-

derdag 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 ge-

opend op dinsdag, donderdag, zaterdag en 

zondag van 9.00 uur tot 17.00 uur. 

Eerste H. Communie | Tijdens de feestelijke 

Eucharistieviering in onze kerk op zondag 

21 mei zullen de communicantjes van onze 

geloofsgemeenschap samen met de com-

municantjes van de geloofsgemeenschap 

Beckum de Eerste Heilige Communie doen. 

Het kinderkoor  zal deze viering de zang 

verzorgen. De aanvang is om 9.00 uur. Ie-

dereen is van harte uitgenodigd. 

Hemelvaart | Op donderdagmorgen 25 mei 

is er om 9.00 uur een feestelijke viering in 

de kerk ter gelegenheid van de opening van 

de Zomerfeesten in St. Isidorushoeve. Het 

kinderkoor en Spirit verzorgen de zang tij-

dens deze viering.  Alle kinderen, ouders, 

opa’s oma’s, iedereen is van harte welkom.  

Basisschool eindviering | Op zaterdagavond 

1 juli zal groep 8 van de basisschool tijdens 

een speciale viering in de kerk afscheid ne-

men van hun schoolperiode op de Bonifatius-

school. Aanvang 18.30 uur en het kinderkoor 

zal tijdens deze viering de zang verzorgen.

Hengevelde
H.H. Petrus en Paulus

Goorsestraat 19

7496 AB Hengevelde

T: 0547 - 333 210

E: hengevelde@heiligegeestparochie.nl 

IBAN: NL35RABO0157107221

Openingstijden secretariaat

Woensdag van 9.00 tot 12.00 uur.

Secretariaat | Iedere woensdagmorgen van 

9.00 uur tot 12.00 uur kunt u terecht op de 

pastorie voor het aanmelden van jubilea en 

voor overige vragen en boodschappen.

Misintenties | De vergoeding voor 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.

Gedoopt 7 mei:

•  Ise Lesscher, dochter van Ralf Lesscher en 

Kelly Pierik

•  June Nijhuis, dochter van Jeroen Nijhuis 

en Linsey Pierik

•  Jip Scharenborg, zoon van Michel Scharen-

borg en Loes Blokhorst

•  Nora Pierik, Dochter van Niels Pierik en 

Marleen Rupert

•  Siem Pierik, zoon van Niels Pierik en Mar-

leen Rupert

•  Sepp Spekreijse, zoon van Niels Spekreijse 

en Rosanne Heuker of Hoek

 

Eerste Communie | Op zondag 28 mei 9.30 

uur ontvangen 27 kinderen de Eerste Heilige 

Communie

 

Hemelvaart | Donderdag 25 mei om 9.00 

uur viering op het plein

 

Schoolverlatersviering | Zaterdag 15 juli 

18.30 uur is er een viering voor groep 8 van 

de basisschool. Iedereen is hiervoor van 

harte welkom.

Dauwtrappersviering te Hertme
Hemelvaartsdag 25 mei 2017
Binnenkort is het weer Hemelvaartsdag. 
Veel mensen zijn al jarenlang in alle 
vroegte naar Hertme getogen om deel te 
nemen aan de Dauwtrappersmis. 

Ook dit jaar is dat weer mogelijk. Op het 
gebruikelijke tijdstip van halfzeven in de 
ochtend wordt in het Openluchttheater van 
Hertme de eucharistie gevierd, onder-
steund met zang van het parochiekoor van 
de Sint Stephanus te Borne.

U wordt van harte uitgenodigd deel te ne-
men aan deze Dauwtrappersviering. Houd 
u er alstublieft vanwege het vroege tijdstip 
wel rekening mee dat het ’s ochtends op 
dat tijdstip nog erg fris is en de banken in 
de open lucht koud optrekken. Wij raden u 
aan een kussen mee te nemen.

Na afloop kunt u zich opwarmen aan een 
warme kop koffie of thee in het naast  
gelegen Theaterhoes. Daar kunt nog even 
na- en bijpraten.

Wij heten u van harte welkom.

Werkgroep Dauwtrappersviering Hertme

!

^ Maria altaar Heilige Isidorus, De Hoeve
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Woordpuzzel 4 
Er zijn in de wereld vele bedevaartsoorden. In de puzzel van deze 
mei-editie van Geestig, zitten dit keer zeven bedevaartsplaatsen. 
Aan u de vraag: welke plaatsen zijn het? Weet u het antwoord, 
stuur dat dan voor 10 juni naar: Redactie Geestig/Woordpuzzel 4
Langestraat 78, 7491 AJ Delden. Of per mail naar redactiegees-
tig@heiligegeestparochie.nl Niet vergeten om behalve de oplos-
sing ook uw naam, adres en telefoonnummer te vermelden.
Onder de goede inzenders verloten we een leuke attentie. Alle 
inzenders dingen aan het eind van het jaar mee naar de jaarprijs. 

Uitslag
In de puzzel van Geestig 3 zaten de volgende zeven personen die 
in het lijdensverhaal voor komen: Petrus, Judas, Simon, Barrabas, 
Pilatus, Maria, Jezus. Uit de goede inzendingen hebben we de 
volgende winnaar getrokken: mevrouw R. Kroeze 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)

door Richard Wermelink

Dooprooster
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.

L  E  K  N  I  D  R  E  V  O  U 

L  R  B  X  F  I  B  F  L  G  S 

O  E  A  U  A  S  S  I  S  I  I 

U  A  N  E  T  R  B  V  K  V  U 

R  L  N  I  I  B  I  K  M  G  W 

D  E  E  S  M  I  N  J  U  O  R 

E  V  U  I  A  A  B  I  E  Y  S 

S  E  X  L  K  E  D  O  X  M  B 

V  K  R  A  B  K  F  N  L  R  K 

B  O  U  Q  A  L  B  W  A  U  J 
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Hoe Maria dit jaar in Utrecht verscheen

Al eeuwenlang bezoeken duizenden men-

sen de bekende bedevaartsoorden. Dat is 

niets bijzonders. Wel bijzonder is het, dat 

dit jaar naar verwachting vele duizen-

den mensen naar Utrecht trekken 

om daar Maria te zien.

Maria uit de tijd? Dus niet! 
Museum het Catharijneconvent 
in Utrecht heeft de grootste 
tentoonstelling uit haar ge-
schiedenis samengesteld, 
met als thema: Maria. Velen 
zullen gedacht hebben: is dat 
nog wel van deze tijd? Ja 
dus: in de eerste twee maan-
den na de opening heeft de 
tentoonstelling al meer dan 
dertigduizend bezoekers ge-
trokken.

Mondiaal symbool
Wat verklaart het succes? De 
conservator zegt daarover: “Je 
komt Maria overal tegen. Kijk op internet, 
dan zie je Beyoncé als Maria, zwanger tus-
sen de bloemen.  We hebben in deze roe-
rige tijden ook wel behoefte aan gebor-
genheid, aan een moeder. En misschien 
wel contact met het 'hogere' en daar is 
Maria de ideale figuur voor.” De tentoon-
stelling geeft inzicht hoe zeer Maria een 
mondiaal symbool is voor liefde, vrouw-
zijn, gezin, angst, verdriet, troost en be-
scherming.

Maria als inspiratiebron
Er zijn zeven thema’s te zien: ‘Oermoeders 
en godinnen’, ‘Oost en West’, ‘Het leven 
van Maria’, ‘Devotie’, ‘Processies en bede-
vaarten’, ‘Maria in de hedendaagse kunst’ 
en ‘Moeders in andere religies’. Maria 
wordt belicht vanuit verschillende cultu-
rele en religieuze perspectieven. De rode 
draad is haar veelbewogen leven dat ver-
beeld wordt door beroemde kunstenaars 
als Rubens, Rembrandt, Jan Toorop, Jan 
Fabre en Bill Viola. De vertellingen, legen-
des en volksverhalen over Maria zijn een 
inspiratiebron voor diverse kunstenaars, 
van klassiek tot modern, van Gerard Reve 
tot aan Beyoncé. 

Vele betekenissen
Voor velen is Maria de moeder van Jezus, 
waaraan we vragen voor ons te bidden. 
Voor sommigen is Maria meer een sym-
bool, voor anderen een mythe of een 

vrouw van vlees en bloed. Op de ten-
toonstelling is ze te zien in al haar 

verschijningsvormen. Ze is meest 
afgebeelde vrouw ter wereld; ge-
schilderd op doek, uitgebeeld in 
beelden, video-kunstwerken en 
zelfs als tatoeage. De kunstwer-
ken en afbeeldingen zijn uit di-
verse musea in Utrecht samen-
gebracht, o.a. uit de Koninklijke 
Musea voor Schone Kunsten 
van België, Museum Boijmans 
van Beuningen en het Van Gogh 
Museum. Maar ook bedevaarten 
en Maria-devotie komen aan de 
orde, alsmede Maria in relatie tot 
andere religies. Zo blijkt Maria 
zelfs meer voor te komen in de 
Koran dan in de Bijbel (waarin re-
latief weinig over haar wordt ge-
sproken).

Woensdag 31 mei 2017; met de parochie mee 
naar de tentoonstelling in Utrecht.
De parochies van de Heilige Geest, de Goede Herder en HH Jacobus & 
Johannes nodigen u uit om op woensdag 31 mei mee te gaan naar 
Utrecht. Daar wordt de Maria tentoonstelling bezocht en zal priesterstu-
dent Mauricio Meneses de Mariawandeling door de stad begeleiden. Er 
wordt met de trein naar Utrecht gereisd. De kosten bedragen de treinreis 
en de toegang tot het museum. U kunt zich opgeven bij Ria van Bemmel; 
telefoon 074-2428335 of via de mail bem@kpnmail.nl. Vertrekpunt en 
vertrektijden zullen worden doorgegeven bij opgave. 

Museum in karmelieten Klooster
Het Catharijneconvent is gevestigd in een 
prachtig oud kloostercomplex van de Kar-
melieten in hartje Utrecht, waarvan de eer-
ste bouwwerken dateren uit 1468. In de 
sfeervolle gangen en gewelven komen de 
kunstwerken van deze tentoonstelling extra 
goed tot hun recht. De vaste collectie van 
het museum staat bekend om de prachtige 
monstransen, kazuifels en de middeleeuw-
se collectie beelden en schilderijen. Tevens 
is er een restaurant en een leuke museum-
winkel. De Maria tentoonstelling is een ab-
solute aanrader en nog te zien tot en met 
20 augustus 2017. Voor meer informatie: 
www.catharijneconvent.nl

1

2

Foto's/referenties: 

1.  Maria met kind, atelier Adriaen Isenbrant (naam 

vervaardiger onzeker), ca 1520, Museum Catha-

rijneconvent, Utrecht

2. Mur de la MontÇe des Agnes, Jan Fabre, 1993

3.  Roosenkrans, Maria Roosen, 2008-2016, courtesy 

the artist, Galerie Fons Welters, Amsterdam and 

Roberto Polo Gallery, Brussel

3

Richard Wermelink
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Wat is M25? In M25 worden jongeren tussen de twaalf en zestien jaar uitgedaagd hun grenzen te 
verleggen door zich in te zetten voor anderen. Je komt in contact met andere kanten van de sa-
menleving, met mensen die je anders misschien niet zo gauw zou ontmoeten, bijvoorbeeld daklo-
zen, vluchtelingen, ouderen, gehandicapten, verslaafden enzovoort.

M Twentyfive | De naam M25 is afgeleid van de Bijbeltekst Matteüs, 
hoofdstuk 25, waarin Jezus tegen zijn leerlingen zegt dat het vooral be-
langrijk is wat ze voor de zwakkeren in de samenleving kunnen beteke-
nen. Hij noemt zes groepen: de hongerigen, de dorstigen, de naakten, de 
vreemdelingen, de zieken en de gevangenen. En hij zegt daarbij: alles 
wat jullie voor deze minsten van de mijnen gedaan hebt, heb je uiteinde-
lijk voor mij gedaan.

Wat doet M25? Het ‘doen’ staat bij M25-groepen centraal. Je gaat je 
ook actief mét en voor de mensen die je ontmoet inzetten. 

Waar is M25? M25 is in 2003 ontstaan in Delft, maar sindsdien zijn erin steeds meer plaatsen in 
Nederland nieuwe groepen actief geworden.

M Twentyfive Twente Zuid is gestart | Op donderdag 9 maart is M25 De Goede Herder 
gestart. Met een groep van zeven jongeren hebben ze met het licht in het midden gelezen 
over de zeven werken van barmhartigheid, een kwartet gespeeld en met elkaar 
activiteiten bedacht voor de komende drie bijeenkomsten.

Cup cakes voor de Voedselbank | De eerste activiteit was op 20 april jongst-
leden. De jongeren hebben op die avond hun eerste, zelf uitgekozen, project ge-
daan: cupcakes bakken voor de voedselbank. Twee grote schalen met cupcakes 
werden overhandigd aan de voedselbank. Tijdens deze avond hebben de jongeren 
een uitleg gekregen wat de voedselbank doet voor mensen die niet zoveel te beste-
den hebben in Hengelo. De groep was onder de indruk van zo’n grote armoede in de sa-

menleving, waaronder 2200 kinderen. Ja, meer dan een school vol. En hoe ga je nu met iemand in 
gesprek als je denkt dat die persoon niet zoveel te besteden heeft, best moeilijk.

Op 8 juni komen ze weer bij elkaar, dan gaan ze bingo spelen bij ouderen in een verzorgingshuis. 
Ook een project waar de jongeren zelf voor hebben gekozen.

Ook iets voor jou? Binnenkort, 17 mei, start er een M25 groep voor jongeren uit Delden en Goor 
en een M25 groep voor jongeren uit Borne en Hertme. Iets voor jou? Welkom 
ben je vanaf groep 8. 

Kijk op facebookpagina: M Twentyfive Twente Zuid en geef je op via 
m25heiligegeestparochie@gmail.com.

José Cornel

Foto's: Ria Doornbusch
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Ingezonden berichten

Nieuwe benoeming voor Mauricio Meneses
Met ingang van 1 juli 2017 heeft onze stagiaire een nieuwe benoeming gekregen van de Aartsbisschop 
van Utrecht. Vanaf die datum zal Mauricio werkzaam zijn als jongerenwerker van het Aartsbisdom 
Utrecht en daarnaast zal hij als pastor werkzaam zijn in de parochie H.H. Martha en Maria in Baarn, 
Soest, De Bilt, Bilthoven, Eemnes en Maartensdijk. Mauricio zal gaan wonen in de pastorie in Soest. 
Wij wensen hem heel veel zegen toe bij zijn nieuwe benoeming. U weet dat hij in onze parochies nog 
aanwezig zal zijn, zeker rond zijn priesterwijding die zal plaatsvinden op zaterdag 11 november 2017 
in de Catharinakathedraal in Utrecht en de eerste Heilige Mis in de Lambertusbasiliek op zondag 12 
november 2017.

Pastoraal team

Pure Passie in Bentelo
Het was muisstil stil in het mysterieuze Hagmolenbos. Toen Ju-
das (Hans van Veen) zijn indrukwekkende betoog deed en zeker 
toen Maria  (Marlies Ottink) op adembenemende wijze “Altijd heb 
ik je lief” zong. Bijna 2000 mensen beleefden De Passie Bentelo 
op Goede Vrijdag mee. 
Stephan Ottink: “Als organisatie kunnen we zeer tevreden zijn. 
Het was nog even spannend of het goed zou komen met het ge-
luid, maar ook dat viel precies op z’n plek! Het weer zat mee en 
zorgde zelfs voor een schilderachtig decor in het bos. Het is fijn 
dat we zoveel mensen hebben weten te raken”. 
De stoet begon op het kunstgrasveld op Sport- en Gemeen-
schapscentrum De Pol en liep via het kerkplein en het Hagmolen-
bos naar de tent van de PaasParty. Op die 4 locaties werd het 
eeuwenoude verhaal over Jezus’ (Dennis Exterkate) lijden verteld 
en nagespeeld door Bentelose acteurs. Het enorme verlichte 
kruis werd gedurende de tocht meegedragen door voetballers, de 
“vrienden van Jezus” en de prinsengarde. Bentelose bands en 
koren brachten op prachtige wijze passende songs ten gehore. 
Langs het verlichte pad zongen schoolkinderen en waren hun 
zelfgemaakte staties te bewonderen. Voorafgaand aan de scène 
met het laatste avondmaal op het kerkplein, was er voor iedereen 
brood en wijn. Ottink: “Dit is echt pure passie in Bentelo. Natuur-

lijk, het verhaal raakt, maar het feit dat je dit weet te organiseren 
in ons dorp, met elkaar, is zo bijzonder;  wat een saamhorigheid 
en verbondenheid! Daar mogen we echt heel trots op zijn. Wij 
willen dan ook graag iedereen bedanken - cast, crew, regie, 
bands, koren, de school, alle verenigingen, eigenaren van de lo-
caties en gronden, aanwonenden, de vele vrij-
willigers, alle sponsoren - die op welke ma-
nier dan ook hebben meegewerkt of 
bijgedragen aan dit onvergetelijke evenement. 
De vele bezoekers hebben er hartstochtelijk 
van genoten. Dank!”. 
Martine van Burgsteden

Na het succes van vorig jaar, is er ook dit 
jaar weer een Hemels Ontbijt op Hemel-
vaartsdag in de tuin van de Onze Lieve 
Vrouwekerk in Bentelo.

Hemels Ontbijt: Hemelvaartsdag 25-5-2017

Met wie zou jij wel een beschuitje 
willen eten?
Kom sàmen met je gezin, opa, oma, vrienden, 

buurman, buurvrouw, of iemand anders 
die je een lekker uitje en eitje gunt! He-
melvaartsdag, vanaf 9.00 u (vrij aan te 
schuiven tot 11.00u).

Na dit Hemels Ontbijt kun je - eventueel 
samen met je dorpsgenoten en andere 
liefhebbers - vertrekken voor een Rond-
je Bentelo, ‘n speciale puzzelroute voor  
kinderen en ouders of een mooie fiets-  
of autotocht. Òf je blijft gezellig zitten: 
Heerlijke muziek en genoeg vermaak 
voor jong èn oud! 

Hemels Ontbijt in Bentelo, een mooi be-
gin voor een Hemelse dag!

Martine van Burgsteden
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Pastor Jan Kortstee 
vijftig jaar Priester
Op zondag 25 juni aanstaande willen we in 
Enschede feestelijk gedenken dat het vijf-
tig jaar geleden is dat pastor Jan Kortstee 
gewijd werd tot priester van het Aartsbis-
dom Utrecht door Kardinaal Alfrink. Dat 
gebeurde op 24 juni 1967 in Raalte. Daarna 
was pastor Kortstee achtereenvolgens 
pastor in Bornerbroek, Enter, Silvolde en 
Varsseveld, Delden en Almelo. In het na-
jaar van 2000 kwam hij naar Enschede. 
Daar was hij pastor voor de binnenstads-
parochies en later voor heel Enschede tot 
2010. Maar ook daarna bleef hij actief in 
het pastoraat: bijna elk weekend is hij als 
voorganger te vinden in een van de En-
schedese kerken. Zoveel herderlijke inzet, 
gedurende zovele jaren, daar zijn we dank-
baar voor en dat willen we graag met pas-
tor Kortstee vieren!

Op 25 juni aanstaande is er om 11.00 uur 
een plechtige eucharistieviering in de Ja-
cobuskerk aan de Oude Markt in Ensche-
de, met als motto: “Met dankbaarheid en 
vertrouwen verder”. Na deze viering is er, 
vanaf ongeveer 12.30 uur, een gezellig sa-
menzijn achter de kerk, waar u de gele-
genheid krijgt pastor Kortstee en zijn fa-
milie te feliciteren. Er is koffie en thee, er 
zijn broodjes en we drinken een glaasje op 
dit feestelijke gebeuren, tot ongeveer 
15.00 uur. 

Zowel voor de eucharistieviering als voor 
de receptie willen we u van harte uitnodi-
gen. Graag tot ziens op 25 juni.
Het feestcomité Enschede

Parochiegemeenschappen springle-
vend in Kameroen
Parochieraden vergaderen hele weeken-
den, liturgisch, feestelijk en eensgezind. Ik 
werd pionier-vicaris generaal, pastor van 
de kathedraal en zorgde voor zestien pa-
rochies, ging  steeds naar de buitenstaties 
op lange voettochten die soms dagen kon-
den duren.  Die ene parochie telt er nu in 
totaal maar liefst zestien. En dat in minder 
dan twintig jaar tijd. Geloofsgemeenschap 
met plaatselijke mensen en middelen. De 
kerk bruist.’

Wees solidair!
www.weeknederlandse-
missionaris.nl Geef aan 
de pinkstercollecte en 
komt u niet in de kerk  
stort uw pinksterbijdra-
ge voor de WNM op NL-
46RABO313363838 ten 
name van Aktie Wereld-

nood te Delden onder vermelding van 
Week Nederlandse Missionaris.

Voor meer informatie: 

M.O.V.groep, Wim Petersen 

Met hart en ziel zetten missionarissen en 
missionair werkers zich in voor de ANDER. 
Zij zijn SOLIDAIR met arme mensen en 
geven de ANDER kracht en moed om de 
levensomstandigheid te verbeteren. 

Father Nol Verhoeven, Mill Hill-missiona-
ris in Kameroen en Ellen Schouten, mis-
sionair werker in Venezuela: 
‘Ik geloof in solidariteit met de ander’
Ruim dertig jaar werkt Ellen Schouten in 
Venezuela ‘Internationale solidariteit is in 
onze globaliserende wereld noodzaak. Wij 
sluiten onze ogen niet voor de werkelijk-
heid van anderen op onze aarde.’  Zij 
woont en werkt tus-
sen de arbeiders 
“We trekken samen 
op voor ons recht op 
water, op elektrici-
teit, op gratis ge-
zondheidszorg en 
op onderwijs,”
‘Jezus heeft nie-
mand uitgesloten. 
Pinksteren betekent voor mij uitgezonden 
zijn  in navolging van Christus, om zijn 
Heilige Geest te ontdekken in de strijd van 
armen voor een menswaardig bestaan.’ 
Het gaat goed met de missie in Kameroen, 
zegt Father Nol Verhoeven. Hij werd in 
1968 uitgezonden. ‘Ik maakte mij eerst het 
pidgin eigen en begon enkele lokale talen 
te leren, leerde de tradities kennen en 
bouwde vriendschappen op. “Ik werd één 
met deze nieuwe leefwereld in het oer-
woud van  
Kameroen,’

Geloven in de ANDER - SAMEN werken aan Gods wereld

Voedselbank opbrengst
Zoals in voorgaande jaren is ook nu weer 
gevraagd om tijdens de vastenperiode so-
lidair te zijn met de minderbedeelde  
medemens door houdbare producten mee 
te brengen voor de voedselbank. Daar 
hebben velen weer gehoor aan gegeven. 
Mede namens een extra donatie van de 
Werkgroep Caritas hebben een flink aantal 
goed gevulde kratten hun weg gevonden 
naar de voedselbank. Een mooi resultaat.
Henny te Wierik

In de regio Bamafelé in het Zuidwesten 
van Mali - de regio waar door het Malipro-
ject scholen zijn gebouwd - werken in de 
dorpen bij het stuwmeer heel veel drink-
waterpompen niet meer. Reparatie is  
dringend noodzakelijk. Casper Jansen, die 
sinds 2013 in deze regio woont, repareert 
in samenwerking met de bevolking en  
gefinancierd door het Maliproject, veel van 
deze pompen of installeert een nieuwe 
pomp. Zie voor uitgebreidere informatie de 
website www.maliproject.nl. 

Recent nieuws is te lezen met name onder 
de kopjes “Nieuws”, “Brieven” en “Foto’s 
en video’s”. 
Giften zijn van harte welkom op de bank-
rekening van het Maliproject:
NL66SNSB0908 763 743, Diaconie Hofkerk 
Goor onder vermelding van Maliproject.

Cees van der Sluijs en 

Addie van der Sluijs-Goud

VEILIG DRINKWATER voor iedereen: ook voor mensen in Mali
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Vieringen
mei en juni
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 

Datum H. Blasius Beckum O.L. Vrouw van Altijd 
Durende Bijstand Bentelo

Zaterdag 20 mei 

en zondag 21 mei

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

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

Woensdag 24 mei  

en Donderdag 25 mei 

Hemelvaartsdag

Woe 18.30 u. WoCo-viering  
Vigili van Hemelvaart  
mmv. Dames en herenkoor  
Pastor R. Doornbusch 

Woe. 18.30 u. Eucharistieviering  
mmv. Dames en herenkoor  
Pastoor M. Oortman

Zaterdag 27 mei 

en zondag 28 mei

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

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

Zaterdag 3 juni  

en zondag 4 juni 

Eerste Pinksterdag

Zon. 9.30 u. Parochieviering  
in H. Blasius Delden

Zon. 9.30 u. Parochieviering  
in H. Blasius Delden

Maandag  5 juni 

Tweede Pinksterdag

Ma. 9.30 u. Eucharistieviering
in H. Blasius Delden

Ma. 9.30 u. Eucharistieviering 
in H. Blasius Delden

Zat. 10 juni  

en zondag 11 juni

Zat. 18.30 u. Eucharistieviering 
Samenzang  
Pastor Th. Escher

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

Zaterdag 17 juni  

en zondag 18 juni 

Sacramentsdag

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

Zaterdag 24 juni  

en zondag 25 juni

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

Zat. 18.30 u. WoCo-viering  
Werkgroep

Zaterdag 1 juli  

en zondag 2 juli

Geen viering Geen viering ivm zomerfeesten

Zaterdag 8  

en zondag 9 juli

Zat. 18.30 u WoCo-viering  
pastor H. van de Bemt,  
Schoolverlatersviering

Zat. 18.30 u. Eucharistieviering  
Pastor Escher  
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H. Blasius Delden H.H. Petrus en Paulus 
Goor

H.H. Petrus en Paulus 
Hengevelde

H. Isidorus, 
St. Isidorushoeve

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,  
pastor G. Geurts

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

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

Zon. 9.30 u. Eerste Heilige 
Communieviering samen  
met Beckum  
Pastoor M. Oortman  
en Pastor H. Ogink

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

Don. 9.30 u. WoCo-viering 
Samenzang  
Pastor H. Ogink

Don. 9.30 u. Eucharistieviering  
Op het plein  
mmv. Herenkoor  
Pastor Th. Escher

Don. 9.00 u. WoCo-gezinsviering 
Opening Zomerfeesten  
mmv. Kinderkoor en Spirit  
Pastor R. Doornbusch

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

Zat. 18.30 u. Eucharistieviering  
mmv. Schola Cantorum  
Pastor Th. Escher

Zon. 9.30 u. Eerste Heilige  
Communieviering  
mmv. Cantu  
Pastoor M. Oortman  
en Pastor R. Doornbusch 

Zon. 9.30 u. WoCo-viering  
Pastor C. van der Bemt

Zon. 9.30 u. Eucharistieviering 
Parochieviering H. Geest 
mmv. Parochiekoor  
Pastor Z. Nowara  
en pastoraal team 
 

Zon. 9.30 u. Parochieviering  
in H. Blasius Delden

Zon. 9.30 u. Parochieviering  
in H. Blasius Delden

Zon. 9.30 u. Parochieviering  
in H. Blasius Delden

Ma. 9.30 u. Eucharistieviering 
mmv. Dames- en Herenkoor 
Hengevelde  
Pastoor M. Oortman 

Ma. 9.30 u. Eucharistieviering 
in H. Blasius Delden

Ma. 9.30 u. Eucharistieviering 
in H. Blasius Delden

Ma. 9.30 u. Eucharistieviering 
in H. Blasius Delden

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

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

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

Zon 9.30 u. WoCo-viering  
mmv. Spirit  
Werkgroep

Zon. 9.30 u. Eerste Heilige  
Communieviering  
mmv. Kinderkoor 
Pastoor M. Oortman  
en Pastor C. van de Bemt 

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

Geen viering ivm zomerfeesten Zat. 18.30 u. Eucharistieviering 
Pastor G. Geurts

Zat. 18.30 u. Dankviering  
Communicanten  
mmv. Kinderkoor  
Pastor C. Van de Bemt   
Zon. 9.00 u. Kleuterkerk  
Zon. 9.30 u. Eucharistieviering 
mmv. Cantu  
Pater R. van der Vegt 

Zat. 18.30 u. Eucharistieviering  
Schoolfeest  
Samenzang  
Pastoor M. Oortman

Zon. 9.30 u. WoCo-viering  
mmv. Cantu  
Pastor R. Doornbusch, 

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

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

Zat. 18.30 u. WoCo-viering  
Werkgroep 

Zat. 18.30 u. WoCo - viering  
Werkgroep

Zat. 18.30 u. WoCo-viering 
mmv. Kinderkoor  
Pastor C. Timmerman  
Schoolverlatersviering  

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

Zat. 18.30 u. WoCo-viering  
mmv. Kinderkoor en  
gemengdkoor  
Pastor C. Roetgerink 

Zon. 09.30 u. WoCo-viering  
Pastor H. vd Bemt 

Zon 9.30 u. Eucharistieviering 
mmv. Dames- en herenkoor  
Pater L. Groothuis
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Door: Nathalie Mensink

Wham… in vuur en vlam!

Na Pasen, na Jezus’ dood en verrijzenis, 
verscheen Hij nog veertig dagen af en toe 
aan zijn leerlingen. Maar met Hemelvaart 
stijgt Jezus op naar de hemel. Hij zegt zijn 
vrienden gedag en gaat terug naar zijn Va-
der. Hij wordt onbereikbaar, onzichtbaar. 
De leerlingen hebben veertig dagen kun-
nen wennen aan hun nieuwe leven, zonder 
Jezus. Jezus heeft tegen hen gezegd: ‘Ga 
eropuit. Leer de mensen Gods liefde ken-

nen.’ Maar ze durven niet en zijn bang. Ze 
blijven daarom maar binnen. 
Dan wordt het Pinksteren: Jezus blaast 
zijn Geest, als vlammen, door de kamer 
waar de leerlingen zitten. Dan zien ze, dat 
ze allemaal een vlammetje boven hun 
hoofd hebben. En opeens weten en voelen 
ze dat Jezus nog steeds bij hen is. Ze wor-
den blij en spreken allen een andere 

Zaterdag 2 september 2017 vertrekken we 
weer met een bus vol bruidjes/jonkers 
naar Kevelaer, om daar mee te doen aan 
de jaarlijkse Twentse Processie. Ieder jaar 
doen er namens alle deelnemende paro-
chies kinderen mee, en we hopen dat dat 
ook dit jaar weer zo zal zijn. Elk jaar op-
nieuw is het een ontzettend leuke en waar-

devolle dag. We hopen dat er ook dit jaar 
weer veel kinderen met ons meegaan. 
Uiteraard zijn ook jongens van harte 
welkom. Zij kunnen als misdienaar 
meedoen, maar ook gewoon aansluiten 
bij de bruidjes/jonkers.
De leeftijd ligt tussen 6 en12 jaar. De 
kosten bedragen € 5,- (bus, patat, 
snack, drinken); daarnaast mogen ze 
max. € 5,- zakgeld meenemen voor 
een souvenirtje.
Opgave kan tot 15 juli 2017 via de  
volgende mailadressen (tevens voor 
verdere informatie/vragen):

> Parochie Heilige Geest: 
Nathalie Mensink; 
ajf.mensink@gmail.com
> Parochie De Goede Herder: 
Liedeke ten Vregelaar; 
liedeketenvregelaar@gmail.com

De winnaar van de paaseieren zoek-
actie is: Linde Tijhof uit Hengevelde. 
Antwoord: Pasen, Graf, Jezus

taal. Ze gaan naar buiten en vertellen over 
Jezus, heel veel mensen luisteren naar 
hen. En dat was wat de leerlingen nodig 
hadden, mensen die wilden luisteren naar 
de verhalen over Jezus en zijn Vader. Het 
gaf hen de moed om daarmee door te gaan.

Mariabruidjes/ -jonkers 
voor Kevelaer

Pinksteren, een feest van vlammetjes 
boven je hoofd

Heilige Geest
Jezus was weg en hij troostte zijn vrienden
Hij gaf hun de helper die ze verdienden:
een hart vol van vuur en gelovige moed.
Dát is wat Jezus nog steeds met ons doet.
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Geloof in beeld

Wham… in vuur en vlam!

Palmpasenviering in Hengevelde
Zaterdagavond 8 april om 18.00 uur was de 
Palmpasenviering in Hengevelde. Ondanks 
dat pastor Ogink dacht dat de viering om 
18.30 uur zou zijn en we dus uiteindelijk iets 
later dan 18.00 uur zijn begonnen, was het 
een leuke viering met veel mensen en voor-
al ook veel kinderen met een mooie versier-
de Palmpaasstok! Een aantal kinderen van 
groep 5 van de Petrusschool hebben voorge-
lezen en de grote Palmpasenstok versierd, 
die in de kerk stond. Aan het einde van de 
viering kwamen de paaskip en paashaas sa-
men met enkele leden van Amuzant al trom-
melend de kerk binnen en daarna hebben 
we samen met hen de grote Palmpaasstok 
in optocht naar de bewoners van de Pellehof 
gebracht. De bewoners waren er erg blij 
mee. Bij de Pellehof werd ranja, koffie en 
krentenbollen uitgedeeld aan iedereen en de 
paaskip en paashaas deelden ook nog 
schuimpjes en paaseitjes uit. Kortom, het 
was een geslaagde paasviering en een ge-
zellig samenzijn bij de Pellehof!
 Foto’s: Chantal Leushuis

Palmpaasoptocht Beckum

Palmpasen Goor | 8 april

Passie Bentelo | 14 april  Foto’s: Wouter Borre en Angèl Pierik.

 Foto’s: Nathalie Mensink

 Foto’s: Bernadette Morskieft



Door: Jan Horck

Tijdgeest
voor de jon

geren

Denk aan jezelf!
Terecht. 
Kom op voor jezelf! 
Terecht.
Neem tijd voor jezelf! 
Terecht. 

‘Meester, wat is het grootste gebod in de wet?’ 
 
Jezus antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, lief met 
heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw
verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het 
tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als 
uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles 
wat er in de Wet en de Profeten staat.’  (Mt 22, 36-40)

Gelukkig de treurenden,  
want zij zullen getroost worden.  
Zalig toch… 
de mensen die mijn verdriet willen delen.
 
Gelukkig de zachtmoedigen,  
want zij zullen het land bezitten.  
Zalig toch … 
de mensen die veel geduld hebben met mij. 

Gelukkig wie hongeren en dorsten 
naar gerechtigheid,  
want zij zullen verzadigd worden. 
Zalig toch… 
de mensen die me helpen zoeken 
hoe ik eerlijk in de wereld kan staan.
 
Gelukkig de barmhartigen,  
want zij zullen barmhartigheid ondervinden.  
Zalig toch… 
de mensen die me een warm hart toedragen.
 
Gelukkig wie zuiver van hart zijn,  
want zij zullen God zien.  
Zalig toch… 
de mensen die me op een eerlijke manier benaderen. 

Gelukkig de vredestichters,  
want zij zullen kinderen van God genoemd worden.  
Zalig toch… 
de mensen die met me op zoek gaan 
naar wat goed is voor mij en anderen. 

Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid  
vervolgd worden, 
want voor hen is het koninkrijk van de hemel.  
Zalig toch… 
de mensen die me bijstaan 
wanneer mijn zoektocht moeilijk verloopt. 

Gelukkig zijn jullie wanneer ze 
je omwille van mij uitschelden, 
vervolgen en van allerlei kwaad 
betichten.  
Zalig toch… 
de mensen die me benaderen 
zonder vooroordelen. 

Denk eens aan een ander! 
Iets voor jou? 
Kom op voor een ander! 
Iets voor jou? 
Neem tijd voor een ander!
Iets voor jou? 
Balanceren tussen 
aandacht voor God, de anderen en jezelf. 
Wie helpt je daarbij? 
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De Paus tijdens de ceremonie in een 
stadion in het oosten van Cairo:

“De enige toegestane vorm  
van extremisme voor gelovigen,  

is de naastenliefde”


