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Vakantie: leeg worden voor...
Bij ‘vakantie’ schiet me vaak het moment 
van lang geleden te binnen. Half liggend 
voor mijn tentje aan de oever van een klein 
riviertje in Frankrijk. Een glas wijn in de 
hand starend naar de prachtig heldere 
sterrenhemel. Een moment dat al het ge-
doe van me afglijdt en ik me dankbaar 
thuis voel op dit bolletje tussen de sterren. 
Met Gods glimlach op mijn eigen mond om 
mezelf met al mijn gedoetjes en gepruts 
soms, stond ik op om mijn glas bij te vul-
len. Ik struikelde over een steen en onhan-
dig zocht ik naar de glasscherven tussen 
het gras en kreeg daarbij een diepe snee 
in mijn duim. Maar de glimlach om mijn 
mond bleef: zweef je even tussen de ster-

ren, sta je gelijk weer met twee benen 
op de grond.

Ik wens ieder, met of zonder vakantie, 
in vreugde of in verdriet, deze momen-
ten toe. Momenten, waarin zorgen en 
drukte van alledag even van u af mo-
gen glijden en er even een leegte, 
stilte mag zijn, waarin u, in al uw eigenheid, 
zich geliefd mag weten bij de Schepper, als 
een trouwe Vader nabij. Momenten, waar 
je ruimte voor moet maken of, nog mooier, 
om die een ander te gunnen door zelf als 
een liefdevol mens nabij te zijn.

Pastor Henk Ogink

Nog een paar weken en dan kan mijn com-
puter uit, mijn mobiel uit: vakantie, rust! 
Ja ja…, red ik dat nog, mobiel uit? Kunt u 
dat nog? Ik ben bang dat dat mij niet lukt. 
Gelukkig hebben we een goed excuus. We 
willen foto’s maken en dat doen we mas-
saal met de mobiel, dus ja die kan niet uit. 
Voor de kosten van het internetten in het 
buitenland hoeven we het ook niet te doen, 
dat is sinds kort in Europa hetzelfde tarief 
geworden. En wifi is inmiddels op veel 
plaatsen beschikbaar. Een paar jaar gel-
den was dat bij ons nog dé reden om in het 
buitenland koffie bij een Starbucks te drin-
ken. Hele familie blij om weer even ‘aan-
gesloten’ te zijn.
Dus het wordt steeds lastiger om echt af 
te schakelen en tot rust te komen. En toch 

hebben we het harder nodig dan ooit, denk 
ik. Gelukkig hebben we nog steeds plek-
ken die hier wel toe uitnodigen. De bossen, 
de meren, de bergen en niet te vergeten 
de kerken en kapellen. Belangrijke rust-
plekken, gewoon in een stad of dorp. Koe-
le en/of ‘coole’ kerken in ons eigen land of 
in het buitenland die eenieder op zijn ei-
gen manier bezoek. Dit kunt u lezen in het 
verhaal op pagina 9. Kerken die u naast 
verkoeling of rust ook hopelijk kunnen in-
spireren om weer even stil te staan bij ons 
mooie geloof. Dat hopen we, zoals altijd, 
ook met deze Geestig weer te bereiken. 
Wij wensen u veel leesplezier, een fijne 
vakantietijd en even rust!

José Cornel

Even rust
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Uitgaan en 
   thuiskomen 
   bij jezelf

Nog twee dagen. En dan is het zover. Vakantie. Hij had er 
voordien nog geen minuut aan gedacht. Druk en alle avon-
den overwerken. Hij en al zijn collega’s vonden het een 
gekkenhuis, maar niemand deed er wat aan. Blik op on-
eindig en gas op de plank. En tot besluit van de week nog 
een BBQ en een paar pilsjes. 

Inpakken en wegwezen
Thuis gekomen heeft hij het hoognodige in een koffer ge-
pakt, de wekker op vier uur gezet en is toen naar bed ge-
gaan. Dit jaar ging hij voor het eerst alleen op vakantie. 
Waar zijn ex en de kinderen dit jaar heengingen, wist hij 
niet. In het voorjaar had hij zelf maar een huisje besproken 
op het platteland van Frankrijk, in een provincie van dat 
land waar hij nog nooit was geweest. Het werd een lange 
en vermoeiende zit achter het stuur. Na een korte stop bij 
een tankstation, duurde het even voordat de wagen weer 
wilde starten. Gelukkig kreeg hij hem aan de praat en toen 
verder voor de laatste tientallen kilometers.

Het huisje was geriefelijk, geen overdadige luxe. Hij sliep 
een gat in de dag. Na een korte verkenning in en rondom 
het huis stapte hij in de auto om de nodige boodschappen 
te doen. Ook nu weer startproblemen en het duurde niet 
lang of de motor gaf geen enkel teken van leven meer. Dan 
maar lopen. Het is per slot van rekening vakantie! Het lo-
cale supermarktje en de auberge waren gauw gevonden, 
dichtbij het dorpskerkje. Op de kerkdeur de enige mede-
deling “eucharistieviering derde zondag van september”.  

Voor een garage moest je hier naar de stad, tien kilometer 
verderop. Ondertussen was het beginnen te regenen. Nat, 
maar met een goed gevulde rugzak kwam hij terug in zijn 
huisje. De radio deed het niet en de televisie gaf op alle 
kanalen hetzelfde beeld. En voor dat beeld was hij in slaap 
gevallen.

Bij weer en ontij
De volgende morgen kleurde donker zonder een gat in het 
wolkendek. Het regende behoorlijk. Geen weer om erop 
uit te trekken. In de kofferbak van zijn auto één paar wan-
delschoenen, maar geen laarzen. In zijn koffer twee de-
tectives. “Dat wordt lezen vandaag,” zei hij hardop tegen 
zichzelf. En de weersberichten: regen en nog eens regen, 
ook op lange termijn. Daar werd hij niet vrolijk van.

De dagen waren lang en saai met als enige onderbreking 
dat een monteur zijn auto op een aanhanger had meege-
nomen naar de garage. En dat het enkele dagen kon duren 
voor hij hem terugbracht! Zo kreeg hij ongewild tijd om te 
denken over zijn werk en zijn leven. Hij werd er onrustig 
van. Onder een oude paraplu, die hij in het halletje had 
gevonden, liep hij opnieuw naar het supermarktje. Naast 
een paar blikjes groente en vis kocht hij een aantal an-
sichtkaarten en postzegels. Hij ging schrijven. Hij was van 
zichzelf geschrokken. Wat had hij nog meer gedaan dan 
werken? Niets. Hoe ging het met zijn kinderen? En wan-
neer had hij voor het laatst zijn vriend gebeld, laat staan 
gesproken? Hij was in ieder geval dit jaar nog niet bij hem 
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thuis geweest. En zijn broer: hoe zou het met hem gaan? 
Was het laatste bericht van hem niet geweest dat hij naar 
het ziekenhuis moest? Zijn kaartclub. Hij had steeds ge-
schitterd door afwezigheid en de contributie was gelukkig 
automatisch van zijn bankrekening afgeschreven. ‘Hij 
wilde het leven niet zoals hij het de laatste tijd geleefd 
had.’ Dit had hij het in het Franse huisje meerdere keren 
hardop tegen zichzelf gezegd.

Op andere gedachten gekomen
De eerste kaart schreef hij naar zijn kinderen. “Ik hoop dat 
jullie het eerste weekend van september bij me willen ko-
men. Ik ga echt tijd vrij maken voor jullie, vaker dan één 
keer in de maand. Veel liefs.” Aan zijn vriend schrijft hij: 
“Noodgedwongen heb ik hier stil gestaan bij mezelf. Door 
mijn manier van leven heb ik je in de steek gelaten. Zo voel 
ik het nu en ik durf het jou ook te schrijven. Als ik terug 
ben, bel ik je direct. Hier heb ik gemerkt wat het is als je 
je werk heilig verklaart en je vriendschap verwaarloost.” 
Hij kon moeilijk woorden vinden voor op de kaarten naar 
zijn broer en de andere familie. “Ik kom. Sorry. Hier al 
dagen regen.” Alle kaarten deed hij in een enveloppe. Zijn 
voornemen, zijn beslissingen, de werkelijke veranderin-
gen in zijn leven, waren niet voor de postbode bestemd. 

Ook schreef hij nog, in het klad, een briefje voor de direc-
tie van zijn bedrijf. Hij wilde één dag in de week minder 
gaan werken. Maar deze beslissing wilde hij eerst met zijn 
vriend bespreken.

Na dit schrijven en ondanks de regen had hij een voldaan 
gevoel. Dat schrijven, dat bewust stilstaan bij jezelf, het 
was een verademing. Meerdere keren schudde hij zijn 
hoofd. Hoe had hij zich toch zo laten opjagen. Hij was maar 
doorgehold. Geen uur rust had hij zich gegund. Nooit even 
stilgestaan en naar zichzelf gekeken. Achteraf, hier op het 
platteland, stil in het ritme van de regen, kon hij lachen 
om zichzelf, om zijn eigen dommigheden. “Als ik alles op 
een rijtje zet, is veel betrekkelijk”. Deze zin plakte hij op 
de spiegel in de badkamer.  

Ongewild, noodgedwongen had hij stilgestaan bij zichzelf. 
Dat hem dat zoveel ruimte had gegeven. Een nieuwe weg 
zag hij voor zich. Nog steeds onder de paraplu, in zijn 
klamme jack, wandelde hij naar de auberge. Hij trakteer-
de zichzelf op het “menu du chef”.

Gerard Geurts

“Als ik alles op 
een rijtje zet, 
is veel betrekkelijk”
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Van de bestuurstafel

Vanuit het pastoraal team

Ondanks de relatief rustiger zomermaanden of zoals we het ook 
wel eens duiden: met de liturgische kleur groen is er kerkelijk 
niets bijzonders te doen, blijven we bezig en vieren we, want wist 
u dat…

>  Per 1 juli ‘onze’ diaken Mauriciio gaat wer-
ken in de parochies in Baarn en omstreken 
en dat hij op 11 november Deo Volente in de 
Catharinakathedraal in Utrecht tot priester 
gewijd zal worden…

>  Dat op 18 juni Kardinaal 
Simonis zijn zestigjarig priesterfeest vierde 
in dezelfde kathedraal.

>  Dat we vreugdevol terugkijken op de vele 
communie- en vormselvieringen waarin 
opnieuw vele jongeren een volgende stapje 
in geloof hebben gezet…

>  Dat we een nieuw beleid hebben gepresenteerd voor deze tra-
jecten en dat we met nieuwe projectboeken nog nauwer gaan 
samenwerken in onze drie parochies…

>  Dat we bezig zijn met de jongeren om antwoorden 
te formuleren op de vraag wat zij met de kerk heb-
ben of waarnaar zij verlangen…

>  Dat er in juli weer een jongeren kampeer-
bedevaart naar Lourdes gaat waarvoor je je 
nog kunt aanmelden op nummer 06 2246 
9405. Dat we in mei 2018 weer een bisdom 
bedevaart organiseren naar Lourdes.

Pastoraal team

	
	

Zomer, tijd van vakantie en uitrusten voor veel mensen. Een periode 
om naar uit te zien. Het is ook een periode waarin vaak wat dieper 
over de zaken wordt nagedacht omdat de hectiek van alle dag wat 
minder is. Dit geldt ook voor het bestuur van de Heilige Geest. Veel 
zaken zijn afgesloten en het bestuur houdt zich in de komende zo-
merperiode bezig met brainstormen over de toekomst van de paro-
chie. Alle geloofsgemeenschappen komen aan de orde, er zijn inven-
tarisaties gemaakt van de financiële situatie, de gebouwen, het 
kerkbezoek en de diverse initiatieven die er plaats vinden. Ik hoop 
dat het bestuur na de zomer met een beleidsplan voor de komende 
jaren naar buiten kan komen en hierover met de verschillende ge-
loofsgemeenschappen in gesprek kan gaan. Er zijn al verschillende 
geloofsgemeenschappen die zelf ook al bezig zijn met hun toekomst 
al dan niet in nauwe samenwerking met een dorpsraad. Ook gaan 
we de bestuurlijke samenwerking met de onze collega parochies in 
Hengelo en Borne opnieuw bekijken en beoordelen waar we het ver-
der kunnen verbeteren. Ik hoop U hierover ook na de zomer hier 
verder over te kunnen berichten. 
In wat inmiddels een traditie kan worden genoemd heeft het pasto-
rale team en het Heilige Geest bestuur de vakantieperiode ingeluid 
met een gezamenlijke activiteit die dit jaar bestond uit een uitge-
breide wandeling gevolgd door een gezellig samenzijn. Gelukkig 

hebben we kunnen constateren dat de relatie tussen team en be-
stuur goed te noemen is. Door een goede taakverdeling worden veel 
problemen voorkomen. Carla Timmerman kon helaas niet aanwezig 
zijn wegens ziekte. Wij wensen haar vanuit deze plaats sterkte in de 
komende maanden en een snel herstel toe. 
Op 25 juni hebben wij het 25-jarig priesterjubileum van pastor Zygf-
rid Nowara mogen vieren (zie foto's). Er was een feestelijke eucha-
ristieviering in de St. Stephanuskerk in Borne, gevolgd door een 
drukbezochte receptie,  waar vertegenwoordigers van de geloofs-

Foto's: Jos Emaus

gemeenschappen van alle drie parochies aanwezig waren en ook 
verschillende koren zongen.  Aan het einde van de middag was er 
nog een vespers gevolgd door een gezellig samenzijn. Het tekent 
pastor Nowara dat hij geen eigen cadeau wilde maar een gezellig 
samenzijn met de parochies. Hij heeft natuurlijk toch wel wat gekre-
gen. 
 Rest mij U allen een goede en gezegende vakantieperiode toe te 
wensen en mocht u op reis gaan, weer een behouden thuiskomst.

Peter Helle, 

Vice voorzitter Heilige Geest parochie. 
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Reizen is tegenwoordig iets vanzelfsprekends. In de 
middeleeuwen was het een gevaarlijke onderneming. 
De middeleeuwse reiziger bad daarom voordat hij op 
reis ging tot de heilige Christoffel, de patroonheilige 
van de reizigers. 24 juli is zijn naamdag.

Het verhaal
De meest populaire versie van het verhaal van Christoffel in de 
middeleeuwen staat beschreven in de Legenda Aurea. Volgens de 
Legenda was Christoffel een reusachtige man uit Kanaän die alleen 
de machtigste heerser wilde dienen. Zijn eerste meester was een 
koning, maar Christoffel ontdekte dat hij bang was voor de duivel. 
Hij concludeerde dat de duivel daarom nog machtiger moest zijn 
dan de koning en besloot in dienst van de duivel te treden. Vervol-
gens merkte Christoffel dat de duivel bang was voor Christus. Hij 
verliet daarom de duivel en ging op zoek naar Christus, om hem 
van dienst te zijn. Onderweg ontmoette Christoffel een kluizenaar 
en vroeg hem hoe hij Christus kon dienen. De kluizenaar vertelde 
over Christus en wist een manier voor Christoffel om Christus te 
helpen. Hij bracht hem naar een wilde, gevaarlijke rivier, waarin 
veel mensen verdronken als zij de rivier probeerden over te steken. 
Met zijn uitzonderlijke lengte en kracht kon Christoffel de mensen 
veilig aan de overkant brengen. Op een nacht stond er een kind aan 
de oever van de rivier. Het kind vroeg aan Christoffel of hij hem 
veilig over wilde zetten. Christoffel nam het kind op de schouders, 
maar met elke stap die hij zette, werd het kind zwaarder. Nadat hij 
met moeite de rivier had overgestoken, vertelde het kind aan Chris-
toffel dat hij Christus was en dat hij, door hem te dragen, de zonden 
van de wereld op zijn schouders had gevoeld. Nadat Christus was 
verdwenen, vertrok Christoffel naar Lycia om de lokale bevolking 
te bekeren tot het Christendom. De koning van Lycia dwong hem 
om de heidense goden te vereren, maar Christoffel weigerde dit. 
Hij werd daarom ter dood veroordeeld en onthoofd.

Pestheilige
Christoffel was niet alleen patroonheilige van de reizigers, maar er 
werd ook tot hem gebeden als iemand ernstig ziek was en dus ‘op 
weg’ was naar de dood. In deze functie nam zijn populariteit enorm 

toe tijdens de grote pestepidemieën. Hierdoor behoorde hij tot de 
zogenaamde pestheiligen.

Kunstobject
Christoffel werd zó bewonderd, dat de mensen geloofden dat zij, 
door een afbeelding van Christoffel te zien, die dag niet een onver-
wachte dood zouden sterven. Hierdoor werd Christoffel een zeer 
geliefde heilige om in allerlei kunstvormen af te beelden. (zie hier-
boven het schilderij van Jheronimus Bosch (ca.1450-1516). Niet 
alleen werd Christoffel afgebeeld op altaarstukken, muurschilde-
ringen en beelden, maar ook op penningen, medaillons, vaantjes 
en borduursels. Reizigers konden deze kleine objecten namelijk 
makkelijk meenemen op reis en dienden voor privédevotie.

Christoffel in de auto
Ook nu is Christoffel nog een actuele en populaire heilige. In ka-
tholieke landen zie je bijvoorbeeld nog regelmatig een Christof-
felbeeldje in auto’s liggen 
om de inzittenden te be-
schermen tijdens de reis. 
Bijgeloof dus? Welnee. Mis-
schien moet u dit oude le-
gendarische verhaal niet 
zien als fetisj of talisman, 
maar als een verwijzing 
naar Hem, die (ook) door 
Christoffel gezocht en ge-
vonden werd en van wie wij 
allen afhankelijk zijn.
(bron: GeschiedenisBeleven.
nl, auteur: Roland Gieles)

José Cornel

De heilige Christoffel, nog altijd populair

Zomerzegening  

16 juli H. Blasius, Delden

(zie pag. 13).
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Even rust, even kleuren!
Iedereen kan kleuren, wel tot je 100ste! Het ontspant en het traint je brein. Bovendien is het ook nog eens heel leuk om te doen!
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Kerk- en 
kathedralen bezoekers
in de vakantie

Met zijn drieën waren ze op vakantie ge-
weest. Deze avond keken ze terug op die 
zonnige veertien dagen. Foto’s en verha-
len. Het werd even serieus toen ze elkaar 
vertelden hoe ieder op zijn eigen manier 
een kerk, een kapelletje of een kathedraal 
bezocht.

Erin op gaan
“Jij ging altijd in de laatste bank of op een 
stoel zitten, de handen gevouwen en de 
ogen open. Onbewegelijk. Alleen je hoofd 
draaide van links naar rechts, van boven 
naar onder. En wij moesten steeds buiten 
op je wachten.” Ze reageerde met een 
knikje op de observatie van haar vriendin-
nen. “Ja, weet je,” zo vulde zij hun verhaal 
aan, “ik kan me weinig van die gebouwen 
herinneren. Maar die ruimte, die hoogte, 
die stilte in die gebouwen. Daar ging ik he-
lemaal in op. Even uit de tijd. Even in een 
andere wereld.”

Erin verdiepen
“In welk gebouw ook, kerk of paleis, jou 
zie ik altijd lopen met de reisgids open in 
de hand. Lezen en dan opkijken. Net alsof 
je afcheckt of het allemaal klopt wat in dat 
boekje staat. En dan maakte je een foto. 
Als je zo een hele ronde had gemaakt, 
stond je daarna buiten lekker in de zon op 
mij te wachten.” “Dat klopt. Ja zo doe ik 
dat.” Toen haalde ze voor ieder van hen 
een boekje uit haar tas met eigen tekst en 
foto’s van hun tocht door dat glooiende 
bergland.

Erin en eruit gaan
“Ik heb jullie nooit zo bezig gezien in die 
gebouwen, en zeker niet in al die kerken. 
Voor mij zijn die: even-erin-en-eruit. Het 
is er altijd donker. Muren en oude stenen. 
Het ruikt er vochtig of naar wierook.” Meer 
woorden had ze niet op dat moment. “Jij 
fleurde helemaal op als we heuveltje op, 
bergje op wandelden of reden. Jij zag altijd 
iets wat wij niet zagen,” reageerden de  
andere twee als uit één mond. 

Een vakantie. Drie vriendinnnen. Drie ma-
nieren van kijken. Een en al ontspanning 
en samen genieten.

Gerard Geurts
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Column

In de Bijbel staan vele verhalen over reizen. Abraham 
trok met zijn gezelschap van zijn stad Ur, naar het 
Beloofde Land; Mozes leidde zijn volk uit Egypte en 
trok veertig jaar door de woestijn; Maria ging op weg 
naar haar nicht Elisabeth en trok met Jozef naar 
Egypte. En wat te denken van Jezus die eigenlijk con-
tinue onderweg is. En na de dood en verrijzenis van 
Jezus, gingen zijn leerlingen onderweg: Paulus, Pe-
trus om twee apostelen te noemen. En ook in onze 
streken werd het verhaal van Jezus bekend door rei-
zende mannen als Willibrord en Bonifatius. Niet voor 
niets worden christenen “mensen van de weg” ge-
noemd.

Vertrekken of thuisblijven
Reizen zit de mens in het bloed. In deze zomermaan-
den trekken we er weer massaal op uit. In vliegtuigen, 
met auto’s en volgeladen caravans, anderen op de 
fiets met een tentje en weer anderen lopen zelfs hele 
afstanden. We gaan weg uit onze eigen vertrouwde 
omgeving om iets nieuws te ontdekken of om in den 
vreemde tot rust te komen. Er zijn zoveel redenen om 
te gaan en ook heel veel redenen om niet te gaan. 
Want er zijn genoeg mensen die niet de financiële 
middelen hebben om te reizen en weer anderen moe-
ten er niet aan denken om de vertrouwde omgeving te 
verlaten en zijn prima in staat om thuis hun vakantie 
te vieren.

Met een bestemming
In de Bijbel hebben de reizigers vaak een doel voor 
ogen. Ze willen iets bereiken, het Beloofde Land bij-
voorbeeld of ze hebben voor ogen om het verhaal van 
Jezus bekend te maken bij anderen. Bijna niemand 
verlaat zijn vertrouwde omgeving zomaar. De veilig-
heid van het vertrouwde geef je niet op voor het onze-

kere. Zo zit de mens nu eenmaal in elkaar. Nieu-
we wegen bewandel je als je de bestemming 

weet of als je overtuigd bent dat je weer op 
je vertrouwde plek terugkeert. In die zin 
is de reis die wij als christenen door ons 
leven afleggen, best onzeker. We vertrou-

wen op een belofte. Een belofte is niet een 

zekerheid, je vertrouwt op degene die 
de belofte heeft gedaan. In ons geval is 
dat Jezus die ons beloofd heeft dat wij een 
bestemming hebben in Hem, in Zijn Liefde in 
huis van Zijn Vader waar plaats is voor velen. Dat 
is de grote belofte die ons in beweging brengt. Dat 
is voor velen van ons de motivatie voor onze levensreis. 
Een groot avontuur. De levensreis is er één van vallen 
en opstaan, van incasseren, presteren, falen, slagen, 
teleurstelling en vreugde. De kunst is het, om door te 
gaan. De moed opgeven ligt soms voor de hand, is soms 
heel aantrekkelijk, maar daarmee geef je de kans om 
te kijken achter de volgende horizon op. 

Alsmaar doorgaan
Doorgaan, verdergaan, het klinkt eenvoudig. “Wij zullen 
doorgaan!”, het lied is u vast bekend. Het is ook een 
valkuil. Er zijn mensen die maar door blijven gaan, die 
geen moment stil staan, voor ze verder gaan. Als je dat 
doet, zie je geen enkele horizon, dan zie je geen moge-
lijkheden om het leven mooier te maken, aangenamer, 
inhoudsvoller en plezieriger. Een pas op de plaats is dus 
niet verkeerd.

Pas op de plaats
Velen van u gaan tijdens die vakantie, tijd nemen om 
een pas op de plaats te maken. Een periode van rust en 
dingen doen, waarvoor je de rest van het jaar minder 
tijd hebt. Ik wens u dan ook een goede vakantieperiode 
toe. Neem de tijd. Neem tijd voor bezinning, voor uw 
gezin, voor uw familie of voor anderen die u lief en dier-
baar zijn. Ontdek het moois dat Gods schepping te bie-
den heeft, kijk uw ogen uit naar alles wat mensenhan-
den in het verleden hebben gebouwd: kerken, 
kathedralen, kastelen, prachtige dorpen en steden en 
noem maar op. Maar kijk ook naar uzelf: u bent immers 
ook een schepsel van God. Zorg goed voor uzelf en kom 
behouden thuis.

Fijne vakantie!  

             Marc Oortman, pastoor

Reizen met een pas 
op de plaats
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Voor u gevonden
 Door Richard Wermelink

Lucifers

Concert: prayers of the heart
Dit jaar is het al weer de dertiende keer 
dat het Stift Muziekfestival wordt georga-
niseerd.  Het is een achtdaags zomerfes-
tival met klassieke kamermuziek op en 
rond het historische landgoed het Stift in 
Weerselo. Internationale musici delen sa-
men met jong talent hun passie voor mu-
ziek, van traditioneel tot experimenteel. 
Daarnaast verbindt het festival klassieke 
muziek met kunst, dans, literatuur en film. 
Maar het Stift in Weerselo is niet de enige 
locatie. Ook worden Singraven in Dene-
kamp en de Plechelmusbasiliek in Olden-
zaal bij het festival betrokken. Op maan-
dag 21 augustus staat “Prayers of the 

heart” op het pro-
gramma, in de Ple-
chelmus. Dit 
avondconcert (aan-
vang 19.30 uur) is 
doordrongen van 
spiritualiteit, met 
componisten die 
hun visie en blik 
hebben geworpen 
op het oneindige, 

zoals Bach en Purcell (bijvoorbeeld met 
het “Hear my prayer, O Lord”, voor acht-
stemmig koor). Zeker de moeite waard. 
Kijk voor meer informatie en het bestellen 
van kaarten op: www.stiftfestival.com

Reisroman & familiedrama
Wat is er mooier dan in de vakantietijd een 
goed boek te lezen? De roman “Adam”, 

geschreven door D. 
Hendrik Janssens, is 
een spannend ver-
haal dat gaat over 
een man die voor za-
ken naar Mumbai 
reist en daar slacht-
offer wordt van een 
bomaanslag. Hij 
vlucht weg en denkt 
na. Onder andere 
over zijn ongelukki-

ge leven, zijn werk en zijn slechte huwe-
lijk. En over de optie om eens helemaal 
opnieuw te beginnen. Hij worstelt met het 
nalatenschap van zijn calvinistische vader. 
Het boek is een familiedrama en reisro-
man in één. Een karakterreis tegen de 
achtergrond van opvattingen vanuit o.a. de 
islam, het katholicisme en agnosticisme. 
Het is daarmee een modern verhaal over 
globalisering, individualisering en ook 
over wijsheid, geloof en liefde. Een span-
nende roman, ideaal voor deze zomer-
maanden; tevens een boek dat ook nog 
eens ergens over gaat. ISBN 
9789082601800, prijs € 19,95

Wandelen met Elia
Het duurt nog een aantal weken, maar aan 
het eind van de vakantieperiode organi-
seert het “Huis van Spiritualiteit” een in-
teressante activiteit. Op dinsdag 29 augus-
tus 2017 staat er een kloosterwandeling 
op het programma. Samen met pastor Jan 
Kerkhof-Jonkman gaat men al wandelend 
op zoek naar de profeet Elia. In het Nieuwe 
Testament wordt herhaaldelijk naar Elia 
verwezen. Hij wordt daar gezien als een 
redder van het geloof en belangrijk af-
godsbestrij-
der. Elia was 
ook de grote 
inspirator van 
de Carmel-
orde. In de 
kerk in Zen-
deren zijn 
schilderingen aangebracht van het leven 
van deze profeet. Een van de paters geeft 
uitleg en zal ook iets over de Karmelitaan-
se spiritualiteit vertellen. De wandeling 
(circa vijf kilometer) gaat langs het kloos-
ter van de Karmelietessen, de Zwanenhof 
en over de fraaie Zenderse Es; de kloos-
terkapel wordt bezocht voor een kort ge-
bed. Deze kloosterwandeling op 29 augus-
tus start om 14.00 uur. Het verzamelpunt 
is bij de kerk van het Karmelklooster, 
Hertmerweg 44 in Zenderen; de kosten 
bedragen € 5,-.

Ik weet niet of u op vakanties doet wat wij 
ook doen, waar we ook zijn; in de bergen 
aan zee, in een merengebied. Altijd wan-
neer we een plaats bezoeken trekken onze 
voeten naar een of meer kerken. Sommige 
van die kerken staan in iedere reisgids, 
andere ontdekken we toevallig, en stappen 
we zonder verwachtingen binnen. 
Maar ik heb ontdekt dat welke kerk we ook 
bekijken, ik het meeste houd van die klei-
ne stille kerkjes, waar een enkele kaars 
brandt, een kruis de centrale plaats in-
neemt en het licht wordt gezeefd door de 
gekleurde ramen. Meestal gaan we eerst 
even zitten op een bankje ergens in het 
midden van de kerk. We drinken daar de 
sfeer van de kerk in en ik begroet Onze 
Lieve Heer in gedachten. En dan zie ik de 

liefdevolle manier waarop de kerk is inge-
richt. Je kunt zien dat er mensen komen, 
er staan bloemen, er ligt een vergeten 
liedboek in een bank. Ik kan genieten op 
zo’n bank in een kerk die je niet kent, 
maar die je door zijn inrichting toch ver-
trouwd is. Wat een Godsgeschenk.
Ik heb echt iets met bankjes, voor mij zijn 
ze symbool voor momenten van tot rust 
komen, van verwondering en genieten. Die 
bankjes zijn niet alleen in kerken te vin-
den. Je vindt ze overal uitnodigend staan 
in je vakantie.
Een bankje op een bergtop in Oostenrijk, 
wolken, besneeuwde toppen gras onder 
het bankje. Daar lijkt het stil… Maar als je 
er zit, hoor je de wind, een vogel, een bel 
heel ver weg van de overkant van het dal. 
Pure schoonheid, puur genieten. Een ge-
voel van verwondering, en dankbaarheid.

Een boomstam, bedoeld als bank aan een 
meer in Zweden. Het lijkt de meest een-
zame plek op de aarde. Maar als je er zit, 
hoor je het water, de vogels. Er springt 
een vis op, een eend vliegt kwakend weg. 
Pure schoonheid, puur genieten, en ook 
daar dat gevoel dat je een wonder beleeft.
Het strand van de Duitse Waddenzee, een 
zonsondergang gespiegeld in het water, 
gespiegeld in de auto, gespiegeld in de 
ogen van de kijkers. En diepe gevoelens, 
over schoonheid en vergankelijkheid en 
een plek waar je blijven wil… als het altijd 
maar zo mooi zou zijn. 
Ik blader door de herinneringen aan  
vakanties. De rust, de stilte van de natuur, 
de schoonheid van de schepping. Wat een 
Godsgeschenk. 

Cathinka

Bankjes
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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. 

Zomerzegening 16 juli | In het kader van 

“Heel de parochie bakt” wordt u gevraagd 

om iets lekkers te bakken en dit mee te ne-

men voor bij de koffie na de viering. We eten 

het niet allemaal zelf op maar delen het 

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 | 

• 11-06-2017 Betsie Mulder-Witbreuk, 89 jaar

Secretariaat | Elke maandag van 10.00 tot 

12.00 uur kunt u terecht voor misintenties 

en andere kerkelijke zaken. Tel. 0547-

292221. Vrijdags na de viering kunt u te-

recht bij de koster.

Vrijdagmorgenviering | Op vrijdagmorgen 

is er om 9.00 uur een 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

• 11 juni:  Jill Nieland

Overledenen 

• 7 juni:  Suze Nijhuis-Borre,   81 jaar

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

Geest in en om de kerken
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Pastorale noodnummer | 06 23 25 44 88, niet 

voor uitvaarten

Doopviering | In onze geloofsgemeenschap 

wordt  1x per 2 maanden gedoopt. Voor data 

zie dooprooster laatste pagina. Voor opgave 

en vragen kunt u terecht bij het centrale se-

cretariaat van onze parochie. tel: 260878 of 

contact@heiligegeestparochie.nl .  

Overleden

•  18 april, Everdien Nieuwendijk-Eijkel-

kamp, 83 jaar

• 3 mei, Wim Spoelder, 80 jaar

• 9 mei, Jo Wigman-Evers, 88 jaar

Open huis zondagmiddag 16 juli 2017 in de 

parochiezaal van de H.H. Petrus- en  Pau-

luskerk in Goor. | Uitnodiging voor een sa-

menkomst in ontspannen sfeer met:

Muziek, koffie en thee. 

Zaal open van 14.00 tot 16.00 uur. Toegang 

gratis en iedereen is van harte welkom. 

Zondagmiddag koffiemiddag. 
Start: 16 juli a.s. | Elke woensdagmorgen is 

er om 9.00 uur een viering in de R.K kerk 

aan de Hengevelderstraat in Goor. Veel ou-

deren uit de parochiegemeenschap nemen 

hieraan deel. 

Elke eerste woensdag van de maand drin-

ken we daarna samen koffie in de parochie-

zaal. Voorts wordt er al jaren in de maand 

september een middaguitje georganiseerd 

voor eenieder die daar belangstelling voor 

heeft. Wij willen nu onderzoeken of het mo-

gelijk is om op enkele zondagmiddagen een 

koffiemiddag in de parochiezaal te organi-

seren. Het is de bedoeling om dit voor de 

eerste keer te houden op zondagmiddag 16 

juli 2017 van 14.00 tot 16.00 uur in de paro-

chiezaal, waarbij wij zoveel mogelijk be-

langstellenden verwachten. 

In kerk en samenleving

Geachte zelateurs en zelatrices,
Langs deze weg wil ik alle medewerkers 
van de missie hartelijk dankzeggen voor 
hun tomeloze inzet voor onze organisatie. 
Tevens een woord van dank aan alle dona-
teurs voor hun donaties. De opbrengst was 
het mooie bedrag van € 465,00. Hopelijk 
kunnen we ook volgend jaar weer op uw 
steun rekenen. Met vriendelijke groet,
H. Rikkerink-Gelen, hoofdzelatrice

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.

Beheerders Parochieel centrum: Marian 

en Henny te Wierik. Voor het reserveren van 

een ruimte eerst contact opnemen met  

Marian te Wierik. Tel: (0547) 273996 of  

mjatewierik@gmail.com

Locatieraad | Secretaris: W. Stokhof, Hel-

mersstraat 5, 7471 XS, Goor, 27 20 97, 

locatieraadgoor@heiligegeestparochie.nl

Administrateur: W. van Sermondt, Klooster-

laan 24, 7471 BC, Goor, 27 31 82, 

vansermondt@gmail.com

Liturgie: Mw. A. Schreijer-Oude Wesselink, 

Dieckertsweg 1a, 7495 SL, Ambt Delden,  

27 34 80, jbhm.schreijer@hetnet.nl

Beheer: J. Onland, Gondalaan 75, 7471 LC, 

Goor, 06 12162018, jaonland@hotmail.com 
Pastoraatgroep: Voorzitter: B. Brunnekreeft-

Polman, b.polman@heeckeren.nl, 0547-

271543, 

Kerktelefoon: secretariaat of 0547-272097

Begraafplaats: G. Huisstede | 06-16541464.

Misintenties | De vergoeding voor misinten-

ties, gebedsintenties zijn € 9.00.

Voor een jaargedachtenis € 12,-

Openstelling kerk | De kerk is iedere werk-

dag geopend van 14.00 uur tot 15.00 uur

Vieringen | Iedere zaterdag om 18.30 uur en 

woensdag om 09.00 uur (tenzij anders ver-

meld in Geestig of via een mededeling).

Op iedere eerste woensdag en iedere laatste 

zaterdag van de maand na de viering geza-

menlijk koffiedrinken in de parochiezaal.

Viering in Herfstzon | 14 juli  

Viering in De Stoevelaar | 10 augustus

Bezoek pastor | Parochianen die behoefte 

hebben aan een bezoek van de Pastor kun-

nen dit doorgeven aan het centraal secretari-

aat 074-3492212

met de bewoners van de Wieken en het Ver-

pleeghuis Elisabeth. Zo zorgen we ervoor 

dat de bewoners die zondag ook iets lekkers 

bij hun koffie hebben. Bakt u mee? 

	

Flessenactie van M25 
Wij zijn jongeren van M25, M25 is een or-
ganisatie die jongeren helpt hun grenzen 
te verleggen in de samenleving. M25 
(matteus 25) komt oorspronkelijk uit de 
bijbel. Wij hebben de voedselbank gehol-
pen door flessen op te halen, op school 
en langs de deuren. Die hebben we daar-
na ingeleverd bij Albert Heijn, Aldi en Lidl. 
Daarmee hebben we €120.00  opgehaald, 
waarmee de voedselbank meer eten kan 
kopen voor mensen onder de armoede 
grens. In Hengelo leven 2200 kinderen in 
armoede. Wij hopen dat de Voedselbank 
Midden Twente met dit bedrag vele kinde-
ren kunnen helpen, en wij bedanken de 
ouders van de kinderen van Basisschool 
Erve Hooijerink te Delden die zoveel fles-
sen hebben gegeven.
 
M25 Delden-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 | Vanaf 15 juli tot 

en met 14 augustus is het secretariaat in 

onze geloofsgemeenschap i.v.m. vakantie 

gesloten. Er is de mogelijkheid om na de 

weekendvieringen uw misintenties op te ge-

ven in de sacristie. Ook mag u de misinten-

ties schriftelijk doorgeven in een gesloten 

envelop en deze in de brievenbus van de 

pastorie deponeren. Vanaf 15 augustus is 

het secretariaat elke dinsdagmorgen van 

9.00 uur tot 11.00 uur weer geopend. U kunt 

dan op de pastorie terecht voor het opgeven 

van misintenties, het aanmelden van jubilea 

en overige zaken.  

Vieringen | Iedere dinsdagmorgen is er om 

09.00 uur een viering in onze kerk. In de va-

kantieperiode is er een aantal keren geen 

viering op de dinsdagochtend, dit zal bij de 

kerkberichten in het weekblad “Rond 

Haaksbergen”  vermeldt worden. 

Openstelling Mariakapel | De Mariakapel 

in onze kerk is wekelijks geopend op dins-

dag, donderdag, zaterdag en zondag van 

9.00 uur tot 17.00 uur.

Aanmelden Doop en Huwelijk | Via het se-

cretariaat van het “pastoraal team”, bereik-

baar op maandag t/m donderdag van 8.30 

uur t/m 15.30 uur telef. 074-3492212 of per 

mail: contact@pastoraalteam.nl 

Themaviering Vakantie .... | Op zaterdag-

avond 12 augustus is er een speciale the-

maviering. De aanvang van de viering is 

18.30 uur en het thema van deze viering is: 

“Vakantie, een periode van rust voor jezelf 

en tijd voor elkaar”. In het dagelijks leven 

zijn we vaak druk en opgejaagd en hebben 

we weinig tijd voor elkaar. In deze vakantie-

periode een viering met speciale aandacht 

voor rust en stil worden …. 

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.

Overleden | 

•  3 mei 2017 Christie Hafkamp- Groothuis 

80 jaar

 

Dopen | De eerstvolgende gelegenheid tot 

dopen in Hengevelde is op zondag 26 no-

vember a.s.

                

Zonnebloem viering Ziekendag | Zaterdag 

9 september is de jaarlijkse ziekendag van 

de Zonnebloem.

 

Opening nieuwe schooljaar | Donderdag 7 

september 9.00 uur openingsviering b.g.v. 

het begin van het nieuwe schooljaar. Voor-

ganger pastor Ogink. Iedereen is hiervoor 

van harte welkom.

!

Geestig! Denkt u nog aan de 
overschrijving?
Als parochie proberen we op meer ma-
nieren mensen bereiken, dan alleen via 
de kerkvieringen en de korte medede-
lingen in de diverse, overigens zeer 
waardevolle dorpsbladen.  Eén daarvan 
is dit parochieblad ‘Geestig’, waarin we 
op moderne, luchtige, fleurige en seri-
euze wijze voor alle leeftijden het ge-
loof, dat ons kostbaar is en ons samen-
bindt, uitnodigend willen uitdragen. Zo 
kunnen mensen zien en proeven wat 
ons bezielt en wat er in onze geloofsge-
meenschappen gebeurt. Voor NU en 
voor de toekomst. Ook voor dit jaar vra-
gen wij u een bijdrage van € 15,- voor 
dit clubblad. Dit kan door € 15,- over  
te maken op rekeningnummer  
NL94 RABO 0109 0696 25 ten name van 
R.K. Heilige Geest parochie, onder ver-
melding van “Geestig”. Wij proberen te 
zorgen dat de inhoud van het blad dit 
meer dan waard is. Uw mening en bij-
drage zijn daarbij van harte welkom. 
Mede namens de redactie en parochie-
bestuur uw bijdrage warm aanbevolen 
en daarvoor onze hartelijke dank.

Pastor Henk Ogink

Eerste Heilige Communie 
2017- 2018 Heilig Vormsel

Communie in de 
Paastijd 2018

Start traject Vormsel 
direct na de zomer-
vakantie

Mailen naar secretariaat@pastoraalteam.nl 
Onder vermelding van naam, school,  
geloofsgemeenschap en welk sacrament 
vóór 15 juli 2017
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Woordpuzzel 5 
In deze (komende) vakantietijd staat de puzzel dit keer in het te-
ken van “reizen”. Er zijn veel woorden die beginnen met ‘reis’. In 
de puzzel zitten negen woorden die allemaal met het woord ‘reis’ 
ervoor, een betekenis hebben. Aan u de vraag: welke negen woor-
den zijn het? Weet u het antwoord, stuur dat dan voor 10 augustus 
naar: Redactie Geestig/Woordpuzzel 5, Langestraat 78, 7491 AJ 
Delden of per mail naar redactiegeestig@heiligegeestparochie.nl 
Niet vergeten om behalve de oplossing ook uw naam, adres en 
telefoonnummer te vermelden. Onder de goede inzenders verlo-
ten we een leuke attentie. Alle inzenders dingen aan het eind van 
het jaar mee naar de jaarprijs. 

Uitslag
In de puzzel van Geestig 4 zaten de volgende zeven bedevaarts-
oorden: Kevelaer, Lourdes, Lisieux, Fatima, Overdinkel, Assisi, 
Banneux .
Uit de goede inzendingen hebben we de volgende winnaar getrok-
ken: mevrouw D. Huisstede 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)

door Richard Wermelink

Dooprooster
Maand Oktober
1 oktober    Beckum Pastor Ogink
15 oktober   Bentelo Pastor Roetgerink 

Doopvoorbereidingsavonden 13 september 
om 20.00 u. in de Stefanshof, Grotestraat 
207, 7622 GH Borne (tel 074-2661310) en 
21 september om 20.00 u. in het parochi-
eel 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

L  N  O  N  Y  K  E  O  B  R  O 

A  F  U  V  Z  X  K  H  U  P  H 

P  I  A  T  I  N  Z  J  O  L  Q 

O  G  E  O  E  D  L  U  S  T  H 

T  I  R  O  K  Y  U  C  H  P  G 

H  D  U  N  T  I  J  D  H  L  B 

E  S  B  E  E  Y  P  W  J  M  R 

E  H  J  G  P  L  Q  O  U  M  K 

K  Y  S  B  T  S  M  E  Y  W  B 

G  N  I  R  E  K  E  Z  R  E  V 
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Канікули

Oftewel vakantie in het Oekraïens. Inmid-
dels tien jaar komen de kinderen van het 
kinderinternaat uit Krakovets naar Hen-
gelo voor vakantie. Het is een busreis van 
23 uur, maar dat hebben Oksana , Adriana 
en Roman en vele anderen er graag voor 
over, omdat er dan voor even niet meer 
gedacht hoeft te worden aan thuis. 

Thuis is Krakovets (spreek: Krakowets) 
een plaatsje in Oekraïne waar de scholing 
achtergesteld is en veel armoede heerst. 
Deze kinderen, met o.a. een Grieks katho-
lieke en Pools katholieke achtergrond, 

voor zover ze geen familie 
hebben, verblijven een 

aantal alle dagen 

is het koffiedrinken en ranja met de door 
de kinderen gebakken appeltaart.  

Tiende jubileum
Dit alles is mogelijk gemaakt door Stich-
ting Onderwijs Twente Oekraïne (SOTO) in 
samenwerking met de Moeder Teresa 
Kerk, onderdeel van de Goede Herder pa-
rochie. Het laat duidelijk zijn dat dit pro-
ject, ondanks zijn tiende jubileum, elk jaar 
weer veel inzet vraagt van alle betrokken 
partijen. Van de werkgroep Esreinmarkt 
die de financiële bijdrage levert voor de 
busreis en de verzekering tot aan de Oe-
kraïense lerares Engels, de dames Nata-
liia Kulyk en Natalya Frankyv (directrice 
van het Internaat) die plichtsgetrouw met 
de kinderen meereist om ze te begeleiden. 

Betrokkenheid en voldoening
“Deze kinderen spreken geen Nederlands 
en geen Engels, maar met handgebaren 
en een klein woordenboekje komen we 

een heel eind” zegt Jan van Weers, direc-
teur/secretaris van SOTO. “Ze komen per 
tweetallen, dit vanwege de taal en slapen 
bij gastouders. Het zijn kinderen in de 
leeftijd van 7 tot en met 16 jaar.” Jan is 
twintig jaar geleden voor het eerst met 
hulpgoederen samen met enkele oud-
collega’s naar Oekraïne gereisd en heeft 
met eigen ogen de armoede aanschouwd. 
Het jaar erop stopte hij met werken en 
sindsdien haalt hij voldoening uit de werk-
zaamheden voor de Stichting waaronder 
het regelen en organiseren van de jaar-
lijkse reis naar Hengelo. 

Dit jaar, op 27 juli 2017 arriveert de bus en 
staat de mis op zondag 30 juli 2017 in de 
Moeder Teresa Kerk om 11.00 uur in het 
teken van deze speciale kinderen. U bent 
bij deze van harte uitgenodigd!

Er is nog een wens voor een extra gastge-
zin. Mocht u zich geroepen voelen een bij-
drage te willen leveren, meldt u zich bij 
Jan van Weers via j.van.weers1@kpnpla-
net.nl (06-12 12 26 57)

Jessieca Goossens

op het internaat. Het zijn kinderen met een 
verhaal. Ze groeien op zonder ouder(s) of 
één ouder en komen uit sociaal ontwrich-
te gezinnen. De meesten hebben een 
(geestelijke) beperking waardoor ze niet 
thuis kunnen wonen, omdat de ouders 
deze zorg niet kunnen dragen. Het inter-
naat biedt houvast en levert dagelijkse 
structuur, scholing en regelmaat.

Even een ander leven
Één keer per jaar, voor een periode van elf 

Foto's: Rob van Veen

dagen ziet hun leven er heel anders uit. 
Dan bestaat het programma onder andere 
uit het samen appeltaart bakken bij Nol-
len, onbeperkt spelen bij pretpark de 
Waarbeek, een huifkartocht maken door 
het Borkeld en een spelletjesmiddag. Dit 
alles onder toeziend oog en begeleiding 
van gastouders, coaches, tolken en andere 
vrijwilligers.

Traditiegetrouw wordt op de eerste zondag 
na arriveren in de Moeder Teresa Kerk een 
speciale mis gehouden waar de kinderen 
in klederdracht ook een paar Oekraïense 
kerkelijke liederen ten gehore brengen en 
waarbij het Twents Byzantijns Ensemble 
de vaste gezangen verzorgt. Na de viering 
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Op weg gaan
Op weg gaan is een veel gebruikte metafoor voor het menszijn. 
Het leven is een queeste, een speurtocht. De mens: een reiziger 
tussen gisteren en morgen, tussen ergens en nergens. Op weg 
gaan is hitte, koude, vermoeidheid, onwetendheid en kwaad over-
winnen. Op stap gaan is de eigen moed ontdekken. Het is de ogen 
openen, de wereld zien en zichzelf, de wind, de regen, de bomen 
en bloemen inademen en in voeling treden met de Levende. Op 
weg gaan is groen, blauw, rood en geel bewonderen, en zijn leven 
zien en plaatsen in de kleuren van de regenboog. Op weg gaan is 
de weg van de sterren volgen.

Bedevaart
Op tocht gaan... Het kan op vele wijzen en het gebeurt om vele 
redenen. Soms gebeurt het uit louter toeristische overwegingen, 
anderen doen het uit nieuwsgierigheid, weer anderen beschou-
wen het als een uitdaging. Dagelijks trekken ook hier of daar op 
onze aarde velen naar bedevaartplaatsen. Hindoes bezoeken de 
Ganges, Joden trekken naar Jeruzalem, Boeddhisten trekken 
naar Sarnath gelegen bij Benares, en Moslims gaan op tocht naar 
Mekka. Wijst dit alles niet op een diepgaande, existentiële nood 
aan uiteindelijke geborgenheid, zingeving of voltooiing? De bede-
vaarder zoekt de ‘heilige’ plaatsen op om het ‘heilige’ dat daar 
aan het licht treedt, te ontmoeten.

Ook christenen gaan op weg. De bedevaarder wordt uitgenodigd 
zich om te vormen, te vernieuwen, te (her)plaatsen in het spoor 
van Christus.

Bron van nieuw leven
Op tocht gaan is bron van nieuw leven; sedentair leven betekent 
zoveel als ‘vastroesten’. Mens zijn is een utopie hebben, van het 
Griekse ou-topos: geen plaats. Loskomen van het sedentair leven 
is een moeilijk proces.
Het houdt in: ‘je huis verlaten’, loskomen van wat je hebt opge-
bouwd, loslaten wat je opslorpt... maar ook nieuw leven krijgen 
en vinden. Bewegen is meer inherent aan menszijn dan stilstaan. 
Het bijbels op tocht gaan, is niet een op weg gaan voor zichzelf. 
Je wordt op weg getrokken samen met de andere en omwille van 
de andere, gedragen en geroepen door God. Een op weg gaan 
zonder direct zicht op een bestemming veronderstelt vertrouwen, 
vertrouwen dat Hij je thuisbrengt.
 
Nieuwe gemeenschap
De mens onderweg (figuurlijk, maar ook letterlijk) ondergaat een 
grote verandering. Tijd is geen geld meer, maar overvloedig voor-
handen. Ook de simpele dingen komen nu tot hun recht. Boven-
dien zijn we geen ‘mensen die van alles te doen hebben’; wij wor-
den mensen die met elkaar bestaan. Het zelfbesef verandert 
grondig. We ‘functioneren’ niet langer, maar beginnen te ‘zijn’. We 
blijken rijker én kwetsbaarder nu de bescherming van rol en mas-
ker weg is. We beseffen ook een beetje wat de tijdgeest ons ont-

neemt aan levenskansen, aan ontmoeting. Onderweg ervaren we 
ook: we kunnen niet veel zonder anderen. Een pelgrimstocht bij-
voorbeeld is veel meer dan een voorbijgaande mooie ervaring, 
veel meer dan een vlucht uit druk leven, het is een appel en uit-
nodiging tot nieuw leven en nieuwe gemeenschap.

Wie echt op weg gaat, weet dat het er niet om gaat zo snel moge-
lijk een einddoel te bereiken; neen, je ontdekt geleidelijk 
meer en meer dat het ‘gaan van de Weg’ zélf wezenlijk 
is.

Jezus
Jezus’ volgelingen worden vanaf 
de eerste eeuwen ‘mensen 
van de weg’ genoemd. De 
dwaasheid van die weg 
brengt een nieuw weten 
aan en roept een nieuw 
bewustzijn op. God gaat 
wegen met mensen: we-
gen die we (nog) niet ken-
nen, wegen die wij niet 
trekken. Geloven is op de 
eerste plaats een op weg 
gaan en niet een verzame-
ling van waarheden of 
leefregels.

(bron: geloven met je 

voeten,VVKSO,1999)

Op weg gaan

Jan Horck

"Op weg gaan is  
de weg van de 

sterren volgen"
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Ingezonden berichten

Afscheid dirigent Nel Niekus
Nel Niekus heeft op 30 april jl. afscheid 
genomen als dirigent van het D&H Koor in 
de Hoeve. Nel woont sinds 1974 met haar 
man Hans Niekus in Haaksbergen waar zij 
tot 1977 pianolerares aan de Haakbergse 
Muziekschool was. Tot 1999 gaf zij ook 
privé-pianolessen. Vanaf 1987 tot 1990 
pakte zij haar orgelstudie weer op in En-
schede en werd organist in kerken in 
Haaksbergen en omgeving waaronder de 
OLV Lourdes Haaksbergen gedurende een 
periode van 30 jaar. Sinds voorjaar 2013 
was zij organist op de Hoeve. Nel heeft ook 
veel gespeeld tijdens kerkdiensten in het 
Wiedenbroek en het Saalmerink. Dit jaar 
augustus wordt zij 70 jaar en vanaf januari 
2018 gaat ze “met pensioen”. Aan het eind 
van de viering heeft de voorzitter van het 
koor Wim Lormans Nel bedankt voor haar 
inzet. Pastor Doornbusch heeft haar na-
mens het pastorale team bedankt.
Henny Evers

Diensten 
Evangelisch-Lutherse kerk
De Lutherse dienst in Enschede (is Twek-
kelo) vindt plaats in de Johannes Kerk, 
Twekkelerweg 110 te Enschede en begint 
om 10.30 uur
• Zondag 18 juni: Ds. F. Wiersma
• Zondag 16 juli: Da IJ. de Mol-Buizert
• Zondag 20 augustus: Da IJ. de Mol-Buizert
• Zondag 17 september: Da L. Vos

Kritisch meedenken
In Geestig 04 las ik met belangstelling de 
column van pastor Ogink, “Slangen in de 
woestijn”. Onder anderen troffen mij de zin-
sneden: “het beloofde land nog ver weg, 
zoekend soms, alleen naar beneden kij-
kend. Soms klagend, mopperen op elkaar, 
de regels, de leiding, het bisdom, Rome.” 
Dat veroorzaakt chagrijn zegt hij zelfs, eni-
ge zinnen ervoor. Maar elke medaille heeft 
zijn keerzijde. Mijn mening is pastor: Dan 
moet het maar chagrijn geven, want zaken, 
die binnen onze kerk scheef gaan, moeten 
ook wel eens bij hun ware naam genoemd 
kunnen worden. Naar dat, door u genoem-
de gemopper in de kerk, moet juist geluis-
terd worden en waar mogelijk ook een re-
delijk antwoord op gegeven worden, anders 
ontstaat er juist een negatieve sfeer. Deze 
mensen geven een signaal af, zeker als het 
over belangrijke zaken gaat. Mensen, die 

meedenken en kritiek hebben wordt dit niet 
altijd in dank afgenomen. Ze worden niet 
zelden als lastig ervaren, uit de weg gegaan 
en genegeerd. Kijk ook maar eens wat vaak 
het lot is van de z.g. klokkenluiders in onze 
maatschappij. Overal in de wereld waar 
mensen samenwerken en samengaan wor-
den fouten gemaakt en verkeerde beslis-
singen genomen. Als die niet hersteld of 
verbeterd worden loopt de zaak, niet zel-
den, vast of valt uit elkaar. Dat geldt net zo 
goed voor de kerken. Zaken moeten niet 
onder het vloerkleed terecht komen. Dat 
kan in belangrijke zaken wantoestanden 
veroorzaken. Natuurlijk een kerk is geen 
democratisch geleide onderneming. Maar 
met name de RK-Kerk is te gesloten. He-
laas ook vaak voor de eigen gelovigen. Dat 
werkt bepaalde zaken, als leegloop van 
onze kerken m.i. ook sterk in de hand.
Maar laten we niet vergeten, de wereld is 

Twentse Processie Kevelaer
Op zaterdag 2 september 2017 vertrekt voor de 147e keer de 
Twentse Processie naar Kevelaer. We gaan naar een plek waar 
duizenden mensen samenkomen om dank te brengen en om 
bemoediging te vinden. Wij nodigen u, evenals in andere jaren, 
uit om met ons mee te gaan naar Kevelaer en daar een persoon-
lijke intentie te brengen aan Maria.

Vanuit Goor vertrekt de bus om ongeveer 7.50 uur vanaf  
het kerkplein van de Petrus- en Pauluskerk. Kosten bedragen: 
€ 27,50.

U kunt zich opgeven door middel van:

•  € 27,50 over te maken op bankrekeningnummer NL16 INGB 0003 8097 95 van W.A.M.H. 
Tijdink. Onder vermelding: Bedevaart Kevelaer 2017 (tot uiterlijk 12 augustus)

• na afloop van  de woensdagviering op 9 augustus achterin de kerk
• of in het weekend van 12 augustus, na afloop van de viering.
Opgave is mogelijk tot en met 12 augustus.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met:

Wilma Tijdink (contactpersoon namens de Petrus- en Paulusgeloofsgemeenschap Goor)
Telefoon:  0547-275190
e-mail:  kevelaer.goor@outlook.com

De Lutherse dienst in Hengelo vindt plaats 
iedere 1e zondag van de maand in de Leb-
uinuskapel aan de Dorpsmatenstraat 40 te 
Hengelo en begint om 10.30 uur.
• Zondag 2 juli: Da. A. Fuhrmann
• Zondag 6 augustus: Ds F. Wiersma
• Zondag 3 september: Da. L.  Vos

Mevr. Veerman-de Graav

onderhand zeer open geworden, door we-
tenschappelijke en technische ontwikkelin-
gen. Zelfs onze kleinkinderen, soms maar 
iets hoger als een paar turven, communi-
ceren al met elkaar met mobieltjes over 
allerlei onderwerpen. Dat heeft ook gevaar-
lijke kanten. Ja! Maar we zullen het niet 
meer terug kunnen draaien, denk ik.
De kerk aanpassen aan de tijd laat toch te 
lang op zich wachten! Paus Franciscus 
heeft onlangs paus Johannes XXIII heilig-
verklaard en ook een bezoek gebracht aan 
de 500 jaar Luther herdenking in Stock-
holm. Voor mij althans veel betekenend en 
zeggend!
Tenslotte nog dit: het mag ook niet onver-
meld blijven dat de kerk ook oneindig veel 
goeds tot stand gebracht heeft door de 
eeuwen heen.

Gerard Middelhuis, Goor
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Geloof in beeld

Op 31 mei gingen we een dagje uit met parochianen uit de drie 
parochies naar de Maria tentoonstelling in Utrecht. Het was een 
gezellig dag, vol inspiratie voor iedereen, Mauricio heeft ons nog 
een rondwandeling met uitleg gegeven in Utrecht (de “kruisweg) 
Berna Horck

Op zaterdag 6 mei 2017 is een volle Catharinakerk te 
Utrecht getuige van de diakenwijding van Mauricio 
Menesis door Mgr. Eijk. Maurico had het koor Voices 
to Heaven uit Hengelo gevraagd deze mis vocaal te 
begeleiden.

Soms heb je van die dagen dat alles mee zit, zo ook op Hemel-
vaartsdag waar de geloofsgemeenschap van de Hoeve in de pas-
torietuin om 9.00 uur samen kwam om te vieren. Kinderen, jonge 
gezinnen, ouderen, ze waren er allemaal om te zingen, bidden en 
verhalen te horen over Jezus. Met de kinderen is gesproken over 
wat nu de hemel is, en waar ze daarbij aan moesten denken. Met 
regenboogballonnen in de handen van de kinderen hebben wij tij-
dens de viering de ballonnen opgelaten met de wensen van de 
kinderen. Wensen die vooral gingen over de overleden opa’s en 

oma’s. Terwijl de laatste ballon ten hemel ging, was er nieuw jong 
leven op de aarde. Een jonge vogel die uit zijn nest was gekomen 
maar nog niet wist hoe hij zijn vleugels moest gebruiken. Een bij-
zonder moment in de liturgie en voor de kinderen en de gemeen-
schap in de tuin. Vierend met zang van het kinderenkoor en Spirit 
mag gezegd worden dat het een bijzondere Hemelvaartsviering is 
geworden, in alle puurheid onder Zijn hemel.

Pastor Ria Doornbusch

25 mei

Hemelvaartsdag vierend onder de hemel

6 mei

Diakenwijding van Mauricio Menesis 

en 7 mei

Eerste viering in Lambertus Hengelo

31 mei

Dagje uit Maria-tentoonstelling  
in Utrecht

Foto's: Berna Horck

Foto's: Frans Ros

Foto's: Jos Emaus
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Vieringen
juli en 
augustus
Vieringen door de week:
In de vakantietijd gaan de 

vieringen niet altijd door. 

Kijk hiervoor op de  

betreffende website.

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  
www.hhjj.nl

H. Stephanus Hertme
om de week donderdag 18.30 uur 

St. Stephanus Borne 
vrijdagmorgen 9.00 uur

Parochie de Goede Herder  
www.degoedeherderhengelo.nl

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 8 en 

zondag 9 juli

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

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

Zaterdag 15 juli  

en zondag 16 juli

geen viering Zat. 18.30 u. WoCo-viering   
Schoolverlatersviering    
mmv. Kinderkoor en Believe 
Pastor H. Ogink 
Kindernevendienst

Zaterdag 22 juli  

en zondag 23 juli

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

Zat. 18.30 u. WoCo-viering 
Werkgroep

Zat. 29 juli 

en zondag 30 juli

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

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

Zaterdag 5 aug.

en zondag 6 aug.

geen viering Zat. 18.30 u. WoCo-viering   
Werkgroep

Zaterdag 12 aug.

en zondag 13 aug.

Zon. 9.30 u. Eucharistieviering 
mmv. Dames- en herenkoor 
pastor Z. Nowara

Zon. 9.30 u. WoCo-viering  
Werkgroep

Zaterdag 19 aug. 

en zondag 20 aug.

geen viering Zat. 18.30 u. Eucharistieviering 
mmv. Dames- en herenkoor  
pastor Th. Escher 

Zaterdag 26 aug.

en zondag 27 aug.

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

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

Zaterdag 2 sept.  

zondag 3 sept.

geen viering Zat. 18.30 u. WoCo-viering  
Werkgroep
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H. Blasius Delden H.H. Petrus en Paulus 
Goor

H.H. Petrus en Paulus 
Hengevelde

H. Isidorus, 
St. Isidorushoeve

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

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

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

Zon 9.30 u. Eucharistieviering 
mmv. Dames- en herenkoor  
pater L. Groothuis

Zon. 9.30 u. Eucharistieviering 
gezinsviering Zomerzegening 
mmv. Kinderkoor  
Pastores G. Geurts  
en H. Ogink

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

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

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

Zon. 9.30 u. Eucharistieviering  
mmv. Dames- en herenkoor 
Pastor Westendorp

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

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

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

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

Zat. 18.30 u. Eucharistieviering 
mmv. Gemengd koor/samenzang 
Pastor Th. Escher

Zat. 18.30 u. Eucharistieviering 
mmv. Dames- en herenkoor 
Pastor Z. Nowara

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

Zon. 9.30 u. Eucharistieviering 
Gelezezen viering  
Pastoor M. Oortman 

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

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

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

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

Zat. 18.30 u. WoCo-viering 
mmv. Gemengd koor/samenzang 
Pastor H. Ogink

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

Zat. 18.30 u. WoCo-viering  
Werkgroep

Zon. 9.30 u. Eucharistieviering 
Gelezen viering  
Pastor Z. Nowara 

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

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

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

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

Zat. 18.30 u. Eucharistieviering 
mmv. Gemengd koor 
Pastoor M. Oortman

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

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

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

Zat. 18.30 u. Eucharistieviering 
mmv. Gemengd koor/samenzang 
Pastor Th. Escher

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

Zon 9.30 u. WoCo-viering  
mmv. Spirit 
Werkgroep
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Door: Nathalie Mensink

Heel de 
parochie bakt. 
Dus ook de 
kinderen.

Waarom in deze Geestig 
“Heel de parochie bakt” voor 16 juli a.s.?
Zondag 16 juli is er een zomerzegening in 

de Blasiuskerk in Delden. Alle parochianen 

die dan aanwezig zijn, krijgen de zegen voor 

de zomervakantie. Zegenen komt van het 

Latijnse woord “benedicere” dat in het Ne-

derlands vertaald “goed zeggen” betekent. 

Met andere woorden, je wenst iemand iets 

goeds toe. 

De priester vraagt tijdens deze viering aan 

God of Hij bij ons wil zijn als we op pad gaan. 

Een zegen voelt heel speciaal, je krijgt 

kracht/hulp/bescherming van God. Denk 

maar aan je 1e H. communie of aan het 

Vormsel…..voelde jij je toen ook niet anders?

Om deze zomerzegening extra bijzonder te 

maken, zouden we het leuk vinden om na de 

viering met zijn allen wat te gaan drinken. 

En daar hoort natuurlijk iets lekkers bij…

daarom vragen we, aan de mensen die ko-

men, om iets te bakken en mee te nemen 

naar de kerk. We eten het niet allemaal zelf 

op, maar delen het met de bewoners van de 

Wieken en het verpleeghuis Elisabeth. Zo 

hebben zij ook iets lekkers bij de koffie. Op 

deze pagina vind je een paar recepten die je 

zou kunnen maken.

Opa’s kindergebakjes
Nodig
Mariabiscuitjes, boter, verschillende hagelslagsoorten, musket 

(spikkels), hazelnootpasta en wat je verder nog lekker vindt.

Mes, bord.

Bereiden 
Besmeer de Mariabiscuitjes met een dun laagje boter en strooi 

er de hagelslag op of smeer een dunlaagje pasta op het koekje.

Eenvoudiger kan niet en het is héél lekker (Ik heb ook eetpapier 

gebruikt, niet zo lekker maar ziet er wel leuk uit).
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Schuimkoekjes 
bakken

Nodig
3 eieren, 190 gram poedersuiker, musket (spikkels)

Oven, mixer, beslagkom, spuitzak, bakpapier, bakplaat, 

ovenhandschoen.

Bereiden

1 Verwarm de oven voor op 140 graden. Leg het bakpapier op de 

bakplaat. Als je de bakplaat iets nat maakt, dan blijft het                                                                 

papier beter liggen.

2 Het scheiden van het eigeel en eiwit... pak een leeg water-

flesje, sla het ei kapot in een schaaltje, knijp iets in de fles en 

zet deze op het eigeel, laat de fles iets los zodat de fles het eigeel 

opzuigt. Je moet eerst het eigeel uit de fles laten lopen voordat je 

het volgende ei doet.

Het eigeel heb je voor dit gerecht verder niet nodig (Niet weg-

gooien hoor. Je kunt het nog bakken in de pan en dan op je brood 

doen).

Nodig
100 gr. roomboter, 150 gr. Bastogne koekjes, 2 

eetlepels witte bastaardsuiker, 150 gr. verse room-

kaas (naturel), pitloze druiven, 

2 kiwi’s, aardbeien, 2 eetlepels jam.

Deegroller,pan, lepel, plastic zak, springvorm van maximaal 20 

cm., bakpapier, schaaltje, vergiet, keukenkwastje. 

Bereiden

1Smelt de boter in een pan. Doe de koeken in de grote plastic 

zak. Rol er met de deegroller overheen zodat ze verkruimelen. 

Schep de kruimels door de boter. Leg bakpapier in de 

springvorm,Verdeel het koek/botermengsel over de bodem van 

de springvorm en druk het met de bolle kant van een lepel aan. 

Zet de vorm ongeveer 15 minuten in de vriezer, zodat de bodem 

wat harder wordt.

3Zet de mixer in het eiwit en klop tot het mengsel stijf is. Als je 

de mixer omhoog haalt en er blijven puntjes in het eiwit staan, 

dan is het goed. Lepel voor lepel meng  je nu ook de poedersuiker 

er doorheen. Als het goed is ziet het mengsel er stevig en glan-

zend uit als alle suiker op is.

4Schep het mengsel in de spuitzak. Spuit toefjes van ongeveer 

3 cm. breed op het bakpapier. Zorg dat er ruimte zit tussen de 

toefjes, ze zetten nog een beetje uit (Heb je geen spuitzak dan kun 

je ook met een lepel kleine bergjes maken).

5Bestrooi de schuimpjes met de gekleurde spikkels en bak ze 

één uur in de oven. Haal ze uit de oven, maar laat alles nog een 

half uur afkoelen (Pak één schuimpje om te kijken of hij aan de 

onderkant ook krokant is, zo niet, laat het nog 10 minuutjes lan-

ger in de oven).

Taart 
zonder 
bakken

2Roer intussen de basterdsuiker goed door de room-

kaas. Was de druiven en aardbeien en laat ze uitlek-

ken in een vergiet. Schil de kiwi’s  en snij ze in plakjes. Hal-

veer de druiven en de aardbeien. 

3Schep de roomkaas op de kruimellaag en strijk hem voorzich-

tig glad. Verdeel het fruit over de roomkaas.

4Verwarm de jam en een theelepel water in een klein steelpan-

netje tot hij een beetje dun is geworden. Smeer met het kwast-

je de vruchten ermee in. Laat de taart ongeveer één uur in de 

koelkast stevig worden.

5Maak de springvorm voorzichtig los en haal de rand eraf. 



Door: Jan Horck

Tijdgeest

Het verhaal van de profeet Elia 
Elia vluchtte de woestijn in. Daar ging hij onder een 

bremstruik zitten en zei: ‘Het is genoeg geweest, Heer. 

Neem mijn leven, want ik ben niet beter dan mijn voorouders.’ 

 

Hij viel er in slaap, maar er kwam een engel, die hem 

aanraakte en zei: ‘Word wakker en eet wat.’ Elia 

ontdekte naast zijn hoofd een brood en een kruik 

water. Nadat hij had gegeten en gedronken ging hij 

weer onder de struik liggen. Maar de engel van de 

Heer kwam terug, raakte hem opnieuw aan en zei: ‘Sta 

op en eet wat, anders is de reis te zwaar voor je.’   

Elia liep veertig dagen en veertig nachten door de

woestijn tot bij de Horeb, de berg van God. Daar ging 

hij een grot binnen om er de nacht door te brengen.  

Toen richtte de Heer zich tot hem met de woorden: 

‘Elia, wat doe je hier?’ Elia antwoordde dat hij zich 

ingezet had voor God, dat de Israëlieten het verbond 

naast zich hadden neergelegd, dat hij alleen was 

overgebleven en dat ze hem naar het leven stonden.  

 

‘Kom naar buiten,’ zei de Heer, ‘en treed hier op de

berg voor mij aan.’  

Viermaal verschijnt God dan aan Elia. Als een krachtige 

windvlaag, als een aardbeving, als een vuur, als het 

gefluister van een zachte bries. Maar God was niet in 

de wind, noch in de aardbeving of het vuur. 

 

Toen Elia de zachte bries hoorde, sloeg hij zijn mantel 

voor zijn gezicht. Hij kwam naar buiten en ging in de 

opening van de grot staan, en daar klonk een stem die 

tot hem sprak: ‘Elia, wat doe je hier?’ Elia gaf dan 

hetzelfde antwoord als hierboven. 

De Heer zei tegen Elia: ‘Keer terug en ga naar de 

woestijn van Damascus ...’ 

 

Je kunt het volledige verhaal van Elia lezen in de Bijbel,  

in 1 Koningen 19, 3- 15.

Buiten de tijd 
Wie bewust een tijdje 

afstand neemt 

van het gewone leven, 

wie vakantie neemt 

of zich terugtrekt in de stilte,  

kan er daarna weer beter tegen. 

Elke mens heeft dat nu en dan nodig. 

 

Wie ten einde raad, 

levensmoe,  

of getroffen door pijn of verdriet, 

wel afstand moet nemen  

van zijn gewone leventje, 

gaat door de woestijn. 

 

Hij plooit zich terug op zichzelf, 

hij legt zich neer en verbergt zich. 

Het is genoeg geweest, 

hij wil liever sterven. 

 

Diep van binnen smeult misschien 

toch nog het verlangen om te leven. 

Ook al zijn geest en ziel moe,  

het lichaam vraagt om kracht,

om voedsel en drank. 

 

Wie zich daarmee sterken kan 

kruipt uit het dal 

en gaat de berg op. 

Nog aarzelend en onzeker. 

Maar het leven lokt. 

Sterk is het appel, 

hij moet terug naar buiten. 

 

Wie tot op de bodem is gegaan

heeft misschien God ontmoet 

als een zachte bries doorheen zijn bestaan.

Zo iemand kan de draad weer opnemen, 

gesterkt door die ervaringen. 

Leeftocht 2013

voor de jon
geren


