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“voor de kinderen”

Het zit er weer op. Hopelijk heeft u ook
lekker genoten van de vakantie en bent
u toegekomen aan andere dingen dan
normaal?
Zelf heb ik in de vakantie de tijd gehad om
wat familie op te zoeken: twee zussen van
mijn ouders. Op de een of andere manier
leveren deze bezoeken mij altijd veel gedachten en herinneringen op, maar ook
een goed gevoel. Nu ook. Samen hebben
we herinneringen opgehaald aan overleden familieleden en natuurlijk hebben we
ook gezellig gekletst over van alles en nog
wat. Bij vertrek bedankten zij mij voor een
leuke en fijne middag. Maar ik bedankte
hen net zo goed. Ook ik had die middag als
fijn en bijzonder waardevol ervaren. Het

bracht me meer dan ik van tevoren had
verwacht.
Deze ervaring hebben veel meer mensen
die zich bekommeren om anderen. Leest
u maar in deze Geestig. Over wekelijkse
bezoeken aan een kameraad op pagina 4
en 5. Paus Franciscus spreekt over leven
gevende liefde om niet, pastor Ria Doornbusch heeft het over noaberschap vanuit
christelijk perspectief en op pagina 8 en 9
hebben we parochianen geïnterviewd die
omzien naar een ander. Welllicht herkent
u zich erin of inspireert het u. Wij wensen
u veel leesplezier!
José Cornel
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Op de cover:
Miriam uit Goor gaat één keer per maand
duofietsen met een mevrouw uit Haaksbergen.
Foto: Nathalie Mensink (Zie ook pagina 9)

Terug van vakantie
Misschien hebt u vanwege vakantie de
mooie lezingen in de kerk gemist. Jezus
aan het strand en tussen korenvelden vertellend over God als de zaaier van het Rijk
Gods in ons hart. Over de schat in de akker
van het leven. In ‘simpele’ verhaaltjes vertellend: hier, in het dagelijkse leven, kun
je het vinden en waar maken!
En dan bovenop de berg Thabor zelfs in
zo’n hemelse sfeer, dat Petrus drie tentjes
wil opzetten, om daar toch maar te kunnen blijven. Maar met deze ervaring in hun
hart neemt Jezus hen weer mee terug het
dagelijkse leven in.
Ik wens, dat ook u, terugkerend uit de vakantietijd, vernieuwende ervaringen mag

meenemen, vergelijkbaar met de man uit
het onderstaand ‘simpele’ verhaaltje:
Een man droomde eens, dat hij van iemand bij de poort van de stad een kostbare steen kreeg. Begerig ging hij naar de
stadspoort en vertelde aan een man op
een bankje zijn droom. Deze rommelde
even in zijn rugzak en zei: “Misschien bedoel je deze, die ik vond in het bos. Hier, je
mag hem hebben!”

geef me iets van uw rust en wijsheid, om
zo’n steen zomaar weg te geven!”
Pastoraal werker Henk Ogink

Begerig keek de man naar een fantastische diamant. Hij ging snel naar huis en
de hele nacht lag hij te woelen en te piekeren, wat hij met de kapitale opbrengst allemaal zou gaan doen. Afgemat stond hij
op en liep terug naar de man bij de poort.
Hij zei: “Hier heb je de steen terug, maar
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Van bezoek naar bezoek.
Hij was nu ruim tien jaar met pensioen. Moe maar voldaan was hij net terug van zijn
wekelijks bezoek aan Cees. Zij hadden deze middag samen even gewandeld in de tuin
van het verpleeghuis. Het afscheid, beter gezegd op een gesloten afdeling Cees aan de
deur achterlaten, is voor hem het moeilijkste en pijnlijkste moment van zo’n middag.
Dat gezicht van “waarom-mag-ik-niet-mee” staat hem altijd uren voor ogen.

Een collega.
Cees. Hij kende hem al jaren. Samen hadden ze meer dan 25 jaar bij dezelfde baas
gewerkt, in hetzelfde bedrijf, achter dezelfde werkbank. En in de kantine hadden ze elke
middag samen hun boterhamtrommeltje leeg gegeten. Vrienden hadden ze zich nooit
genoemd. Kameraden, vaste maatjes. Ze waren er voor elkaar. Familiair en vertrouwelijk waren ze zelden. Hij had Cees gefeliciteerd met de trouwdag van zijn dochter. Daarover vertelde hij toen met ingehouden enthousiasme wat hij beleefd had in het stadhuis,
in de kerk en onder het diner. Hij straalde na de geboorte van zijn kleinzoon. Cornelis.
Roepnaam Kees.
Na zijn pensioen had hij wekelijks met hem contact gehouden. De ene keer een uurtje
wandelen, zo nu en dan een fietstochtje en bij slecht weer een partijtje biljarten. Maar
deze afwisseling was van korte duur. De wekelijkse contacten werden al heel gauw een
bezoek aan hem in het ziekenhuis en nu al jaren in het verpleeghuis. Langzaam, heel
langzaam, stokte het hedendaagse leven van Cees. Hij luisterde naar zijn verhalen,
later alleen nog maar naar zijn woorden over vroeger. Hij merkte ook dat Cees niet meer
wist dat zijn vrouw overleden was. Steeds kreeg hij de groeten mee voor haar. Uitleggen,
verbeteren en vernieuwen had hij inmiddels uit zijn woordenboek geschrapt. Wel vroeg
hij zich steeds vaker af of hij nog iets betekende voor Cees. Wat voor zin zijn wekelijks
bezoek had. Hij wist niet wat hem dreef, maar een week overslaan en niet gaan, kon hij
niet over zijn hart verkrijgen.
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Meer dan een collega.

Een vertrouweling.

De laatste maanden was hij begonnen na een bezoek aan
Cees iets op te schrijven: hoe lang hij bij Cees was gebleven,
wat had Cees gezegd, wat had hem goed gedaan, waar was
hij zelf blij om geweest, wat had hem verdriet gedaan, pijnlijk
getroffen. In zijn opgeschreven woorden en zinnen zag en
hoorde hij Cees. “Het is hier zo stil”. “Niemand”. “Niemand
van de fabriek”. “Mama komt.” Toen week in week uit: “Ik ga
verhuizen. Ik blijf hier niet lang meer”. Hij had hem gezegd
dat hij dan meeging. Kameraden. Aan het gezicht van Cees te
zien vond hij dat vanzelfsprekend. Op die bladzijde had hij geschreven: "Ik begin te geloven dat mijn bezoek hem goed doet.
En mij ook.” De volgende bladzijde hoefde hij niet te lezen.
Aan de inktvlek bovenaan wist hij wat hij daar geschreven had.
Het gebeurde een paar weken later. Cees wist niet meer wie
hem begroette en wat hij kwam doen. “Ik ben uit zijn leven
verdwenen; na bijna veertig jaar ben ik een vreemdeling voor
hem”. Zo had hij het opgeschreven. Hij had weleens gehoord
dat familie en vrienden zoiets hadden meegemaakt: niet meer
gekend worden. Maar dat het zo pijnlijk en verdrietig was… en
dan tegelijk ook weer die duivelse vraag: wat heeft een bezoekje nu nog voor zin? Een afdoende antwoord had hij niet.
Wel dat Cees een deel van zijn leven was geworden. En hij kon
en wilde dat deel van zijn leven, de man Cees, niet los laten,
alleen laten. Wat hij nog nooit gedaan had, deed hij afgelopen
zondag. Hij had in de kerk een kaarsje opgestoken bij het
beeld van piëta. Voor Cees had hij gebeden.

Zijn bezoek aan Cees verliep de laatste tijd in stilte. Cees zei
geen woorden meer. Zo nu en dan sloeg hij zijn ogen op. Op
zijn kamer stond de radio aan. Klassieke muziek. Geen muziek die hoort bij Cees, voor het leven erelid van de Fanfare
Sint Caecilia. Hij zocht en vond een zender met evergreens.
Een lichte glans zag hij in de oogopslag van Cees. Het deed
hem goed dat hij dit deze middag met Cees beleefd had.
De laatste tijd ging hij niet wekelijks meer naar zijn kameraad. Hij ging nu om de dag. Het waren korte bezoekjes geworden. Zelden nog een oogopslag, als hij Cees begroette en
zijn naam noemde. Altijd ging hij naast hem zitten, zijn hand
op Cees zijn arm. Zo nabij waren ze elkaar in al die jaren nog
nooit geweest. De vraag of deze bezoekjes enige zin hadden,
werd voor hem in dit woordeloze contact beantwoord. Wat
Cees niet zeggen kon, voelde hij als zeker: hij was iemand
voor deze man.
Na een telefoontje van Cees zijn dochter waren zijn bezoekjes
overgegaan in een nachtelijk waken. Hij was met de familie
één van de vertrouwelingen geworden aan het bed van Cees.
Met hen heeft hij gewacht en gewaakt tot Cees tot een ander
leven kwam. In de leegte was er voor hem nu niemand meer.
Gerard Geurts

"Een week overslaan
en niet gaan, kon
hij niet over zijn
hart verkrijgen"
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Vanuit het pastoraal team
In de vakantieperiode is het pastoraat door gegaan, al hadden de
leden van het pastorale team ook vakantie. Samen met u starten
we een nieuw pastoraal seizoen. We hebben er zin in.

De boer op
Pastor Ria Doornbusch verdiept
zich in de moeilijkheden die boerenbedrijven in deze tijd ondervinden. Zij doet dat door contact
met hen te leggen. In het verlengde daarvan hebben vanuit
het pastorale team de pastores
Ria Doornbusch, Henk Ogink en Hélène van den Bemt op woensdag 2 augustus 2017 deel genomen aan tour de boer, een fietstocht langs boerenbedrijven in de Hof van Twente. We hebben veel
gezien en geleerd over deze bedrijven. Vooral hebben we veel
ontmoetingen gehad met parochianen. Vaak hoorden we: “Goed
dat je er bent”. Het was een mooie intense pastorale dag.

De samenleving in
Als pastoresteam willen we graag met alle diaconale vrijwilligers
van de drie parochies en hen die zich betrokken voelen bij de di-

aconie, diaconale werkbezoeken organiseren in het najaar
van 2017 en het voorjaar 2018 onder begeleiding van pastor
Ria Doornbusch. Je kunt daarbij denken aan een bezoek aan de
voedselbank, het inloophuis, een asielzoekerscentrum en vele
andere maatschappelijke instellingen. Het kan de diaconale vrijwilligers helpen om ook een 'kijkje' in de samenleving te nemen, daar
waar noden zichtbaar en onzichtbaar aanwezig zijn en deze bevindingen verwerken in het diaconaal beleidsplan van de parochies.

De voorbereiding op het Vormsel begint in september
Vanuit de drie parochies begint in september de vormselvoorbereiding. Na de lagere school waaieren de vormelingen uit naar
verschillende middelbare scholen. Hun wereld wordt groter dan
hun eigen woonplaats of geloofsgemeenschap. In het voorbereidingstraject brengen we de vormelingen uit verschillende geloofsgemeenschappen bij elkaar in twee vormseltrajecten onder
begeleiding van de pastores Carla Roetgerink en Hélène van den
Bemt: namelijk in de Heilige Geestparochie (vormselviering zaterdag 18 november) en in de H.H. Jacobus en Johannesparochie/
Goede Herderparochie (vormselviering zondag 26 november 11.00
uur in de Sint Lambertusbasiliek).
Pastor Hélène van den Bemt

Het sacrament van de zieken
Op het moment dat je als priester binnenkomt, is meestal de hele familie al verzameld rond het bed van de vrouw of man die
het Sacrament van de Zieken zal gaan ontvangen. Als degene die gezalfd wordt nog
goed bij kennis is, is het aangrijpend – ook
voor een priester, telkens opnieuw – hoe
bewust iemand het sacrament ontvangt.
Iedereen is zich zeer bewust van het moment. Vaak worden er nog dingen gezegd,
die gezegd moeten worden. Te vaak worden
we geroepen bij mensen die het bewustzijn
al verloren zijn en wordt het sacrament
bediend in aanwezigheid van
mensen die soms overvallen
zijn door plotselinge afscheid dat aanstaande is.
Het Sacrament van de
Zieken is dan niet alleen
een zegen voor degene
die het ontvangt, het is
dan eveneens een zegen
voor de familie.

Voor Gods nabijheid en
kracht
De ziekenzalving wordt met grote regelmaat door de priesters van het pastoraal
team bediend. En wij zijn beschikbaar om
dit werk van barmhartigheid te doen. Wij
willen echter herhalen wat vaker is gezegd
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en geschreven: wacht niet te lang, stel niet
te lang uit. Het sacrament heeft zoveel
meer betekenis als degene die het ontvangt, het bewust kan ontvangen. Niet alles
hebben we in de hand en soms worden we
geconfronteerd met onverwachte ontwikkelingen. Is het echter zo, dat je ziet dat
iemand echt ziek is en het vanuit een gelovig perspectief zinvol is om bij het ziek-zijn,
het lijden, Gods kracht te vragen, maak het
bespreekbaar! Vaak zijn ouderen bang om
erover te spreken, omdat zij leven met het
idee dat zij het sacrament van de
stervenden ontvangen. Nee,
het is het Sacrament van
de Zieken. Een sacrament dat bedoeld is
om mensen die ziek
zijn of op andere manieren hun kracht
verliezen, Gods nabijheid te laten ervaren
en kracht te geven.
Maak als familie, vrienden
en kennissen dit soort thema’s bespreekbaar. Vaak bewijst u
degene die ziek is er een grote dienst mee!

per jaar een gezamenlijke ziekenzalving
wordt georganiseerd. Wellicht te combineren met een dag waarin mensen samenkomen voor gezelligheid en bezinning. Iedereen die op leeftijd is en/of bemerkt dat zijn
of haar krachten afnemen, kan dan het
sacrament ontvangen. In de parochiebladen zult u op de hoogte worden gebracht
van dit soort momenten. U weet dat priesters tegenwoordig een min of meer schaars
goed zijn. Het is daarom soms niet mogelijk
om op een verzoek tot ziekenzalving in te
gaan. De pastoraal werkers in het pastoraal
team zijn bereid en vanuit hun zending van
de bisschop geroepen, daar waar het nodig
is, met zieken en hun familie te bidden en
de ziekenzegen te geven. Ook dit is waardevol en van grote betekenis.

Maak het bespreekbaar
Onze oproep aan u: maak het ontvangen van
het Sacrament van de Zieken, het ontvangen
van de ziekenzegen, bespreekbaar en neem
tijdig contact op met leden van het pastoraal
team om teleurstellingen te voorkomen. Het
is niet gemakkelijk om erover te spreken,
maar u zult ervaren dat het een bevrijding is
als het onderwerp open op tafel ligt.

Gezamenlijke ziekenzalving
Als pastoraal team willen we bevorderen
dat er in iedere parochie, zeker éénmaal

Namens het pastoraal team,
Marc Oortman, pastoor

Barmhartigheid
onthult de naam
Voor de katholieke kerk onthult barmhartigheid de naam van God;
ze is 'de draagbalk die het leven van de Kerk schraagt'. Ze is ook de
sleutel tot het begrijpen van het mysterie van de mens, van die
mensheid die, ook vandaag, grote nood heeft aan vergeving en vrede.
Maar het mysterie van de barmhartigheid wordt niet in woorden
alleen gevierd, maar bovenal door daden, door een waarlijk barmhartige manier van leven gemarkeerd door belangeloze liefde,
broederlijke dienst en oprecht delen. De Kerk verlangt steeds
meer zich deze manier van leven eigen te maken, ook als deel van
haar “taak om de eenheid en de liefde” onder alle mannen en
vrouwen “te bevorderen”.
Met medelijdende liefde neerbuigen voor de zwakken en behoeftigen is deel van de authentieke geest van religie, die de verleiding
afwijst om haar toevlucht te nemen tot geweld, weigert om mensenlevens te verhandelen en anderen ziet als broeders en zusters,
en nooit als louter statistieken.
Om allen nabij te komen die leven in situaties die om onze zorg
vragen, zoals ziekte, handicap, armoede, onrechtvaardigheid en
de nasleep van conflicten en migraties: dit is een oproep die oprijst uit het hart van iedere echte religieuze traditie. Het is de echo
van de goddelijke stem die gehoord wordt in het geweten van iedere persoon, hem of haar roepend egoïsme af te wijzen en open
te zijn. Open naar de ander boven ons, die op de deur van ons hart
klopt, en open naar de ander naast ons, die op de deur van ons
huis klopt, vragend om aandacht en bijstand.

Liefde die niet “vergeet”
Het woord ‘barmhartigheid’ zelf is een oproep tot een open en
medelijdend hart. Het komt van het Latijnse woord misericordia,
dat een hart - cor - naar buiten roept dat gevoelig is voor lijden,
maar in het bijzonder voor wie lijden, een hart dat onverschilligheid te boven komt omdat het in het lijden van anderen deelt.
In de semitische talen, zoals Arabisch en Hebreeuws, heeft de
wortel r(a)h(a)m, die ook Gods barmhartigheid uitdrukt, te maken
met de baarmoeder van een moeder, de diepste bron van men-

van God

selijke liefde, de gevoelens van een moeder voor het kind waarvan
ze zal bevallen. In dit opzicht brengt de profeet Jesaja een prachtige boodschap over die, van Gods kant, zowel een belofte van
liefde als een uitdaging is: “Zal een vrouw haar zuigeling vergeten, een liefhebbende moeder het kind van haar schoot? En zelfs
als die het zouden vergeten, Ik vergeet u nooit!” (Jes. 49,15).
Barmhartige liefde, liefde die niet “vergeet”, maar zich “herinnert”, en iedere menselijke ellende nabijkomt om die te ontlasten.
Zoals een moeder. Welk kwaad haar kind ook gedaan heeft, een
moeder kijkt altijd voorbij de zonde om het gezicht te herkennen
dat zij in haar baarmoeder droeg.

"In de steeds hectischere
wereld hebben we de zuurstof nodig van deze leven
gevende liefde om niet"
Deuren van hoop
In de steeds hectischere en vergeetachtigere wereld van vandaag,
die zoveel mannen en vrouwen achterlaat terwijl zij ademloos en
doelloos voort racet, hebben we de zuurstof nodig van deze leven
gevende liefde om niet. We dorsten naar barmhartigheid en geen
technologie kan die dorst lessen. We zoeken een liefde die voortduurt voorbij tijdelijk genot, een veilige haven waar we onze
rusteloze omzwervingen kunnen beëindigen, een oneindige omhelzing die vergeeft en verzoent. Mogen de godsdiensten baarmoeders van leven zijn, de barmhartige liefde van God naar een
gewonde en behoeftige mensheid brengend; mogen zij deuren
van hoop zijn die helpen om de door trots en angst opgerichte
muren te doorstoten. (bron: toespraak van Paus Franciscus tot
vertegenwoordigers van verschillende religies, 3 november 2016)
Jan Horck
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~ Omzien naar
Helpen verliezen
verwerken
Rob Ypma zit in de werkgroep
‘verliezen en verwerken’ van
de geloofsgemeenschap
H. Blasius in Delden.

Rob: “Regelmatig komt deze werkgroep bij
elkaar. Er wordt dan afgesproken wie van
de werkgroep een nabestaande van een
overleden medelid van onze geloofsgemeenschap zal benaderen. Deze poging
tot contact maken vindt doorgaans plaats
enkele maanden na het overlijden. Het
eerste contact gaat via de telefoon. Na uitleg over het doel van mijn telefonade stel
ik voor een afspraak te maken bij de desbetreffende nabestaande aan huis, indien
althans hij/zij daar mee akkoord kan gaan.
Mijn ervaring is dat niet ieder, die ik benader, behoefte heeft aan een bezoek. Vooral kinderen van een overleden laatste ouder reageren sympathiek op mijn voorstel
maar wensen geen bezoek.
Tijdens zo’n huisbezoek komen allerlei gespreksonderwerpen aan de orde. Na af-

loop maken we eventueel een afspraak
voor een vervolgbezoek.
Ook breng ik zo nu en dan kruisjes die een
jaar lang in een zijkapel van de kerk blijven hangen, na het overlijden van de desbetreffende overledene, bij een van de
nabestaanden aan huis.”
“Nadat mijn vrouw was overleden,’ legt
Rob uit, ‘werd ik gebeld door een van de
leden van de werkgroep om een afspraak
te maken voor een bezoek bij mij aan huis.
Aldus heb ik kennis gemaakt met de activiteiten van de, tot dan mij onbekende,
werkgroep. Ik heb dat initiatief zo gewaardeerd dat ik mij als eventueel nieuw lid
van de werkgroep heb aangeboden. Sedertdien doe ik mee en ervaar veel voldoening daarin.”

Sjoelen of koersballen Op ’t Niehoes
Wynanda Kroeze organiseert samen met haar
buurvrouw Truus Berenschot 1 x per week op
maandag een middag koersballen (een soort ‘jeu
de boule’) of sjoelen voor zo’n 10 bewoners van het
Wozoco Op ‘t Niehoes in Bentelo. Wynanda: “We
beginnen altijd met koffie met iets lekkers en dan
spelen we 2 rondjes en vervolgens doen we nog
een rondje koffie en maken we het lekkers op.”
Zo’n 3 jaar geleden is Wynanda hiermee begonnen. Ze heeft altijd veel gewerkt maar sinds ze de
ziekte van Lyme kreeg lukte dat niet meer.
Wynanda is ook coördinator van de kookploeg die 1 keer per 2 weken kookt voor mensen
in en buiten het Wozoco, daarnaast is ze mantelzorger van een echtpaar dat er woont en
ook mantelzorger van haar vader. Wynanda: “Ik ben nu eenmaal een mensenmens en
heb behoefte aan sociale contacten. Ik vind het dan ook hartstikke leuk om dit te kunnen
doen en de mensen vinden het erg gezellig als ik er ben. Een lolletje maken, een beetje
plagen over en weer. Het is echt altijd heel gezellig!”
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Meer dan een
fulltime baan
“Fijn dat je er bent vandaag. Waar heb je
zin in?”, zo begroet Yvonne Asbroek
’s morgens de deelnemers op ‘De Tukkerij”. Zij runt samen met haar man Rudy en
14 medewerkers deze Zorgboerderij in
Beckum. Daarnaast heeft ze de zorg voor
haar dementerende schoonmoeder die
naast hun woont en inmiddels continue in
de gaten moet worden gehouden. Yvonne
doet het graag: “Vroeger kon ik altijd bij
haar terecht. Onze 4 zonen werden door
oma altijd vertroeteld. Ik ben heel blij dat
ik nu wat terug kan doen.”

De Tukkerij biedt dagbesteding, maar ook
24 uurs zorg voor jongeren en volwassenen met psychisch-sociale, lichamelijke
en/of verstandelijke beperkingen. Yvonne:
“Zelf vind ik het leuk om met ouderen te
werken. De ouderen, dan praat ik over 45+,
die bij ons komen voor dagbesteding werken niet met de paarden maar helpen
Rudy met allerlei kluswerkzaamheden.
Ook zijn er een aantal in de ‘klusserij’
waar verschillende dingen van hout worden gemaakt. De jongeren die bij ons komen, veelal mensen met uit de psychiatrie
of ASS- gerelateerde problematiek, werken met de paarden. Ook hebben we een
moestuin en een eigen bakkerij waar onze
bakker Martin Lammers samen met een
begeleider en een groepje deelnemers
heerlijk brood en koekjes bakt.
Binnen is er een groepje deelnemers die
helpt met koffiezetten en tafeldekken.
Naast creatieve activiteiten zoals puzzelen
en schilderen kunnen binnen deelnemers
even uitrusten of rustige bijkomen van alle
activiteiten. Je merkt dat de mensen het
fijn vinden om te komen, dat ze je vertrouwen en heel dankbaar zijn.”

elkaar ~

Lekkere
‘Hollandse pot’
koken

^ Van links naar rechts: Marianne Elferink, Ria Doeschot, José Vehof en Truus Sander,
bestuur Zonnebloem Hengevelde.

Op bezoek namens de Zonnebloem
José Vehof bezoekt namens de Zonnebloem in haar wijk in Hengevelde mensen
met een lichamelijke beperking, of mensen die ziek en eenzaam zijn. Het gaat dan
om een kort bezoekje, een gesprekje, even
aandacht. Volgens José hoeft het allemaal
niet groot te zijn.
“Daarnaast,” zo vertelt José, “willen we
als afdeling Hengevelde gezelligheid brengen door uitjes te verzorgen voor de hele
groep. Gasten vinden vooral de sociale
contacten fijn. Soms met de bus naar de
dierentuin, soms ook heel eenvoudig en
dichtbij. Een picknick of een optreden van
MiXX in de plaatselijke horeca. Juist met
deze simpele activiteiten doe je de mensen
een groot plezier.”

Naast haar werk in het verpleeghuis, het
gezin en haar taken als mantelzorger, vind
José het soms wel een beetje veel. Maar
zoals zoveel mensen die vrijwillig iets
doen voor de gemeenschap, vind ze dit
omzien naar de ander er ook gewoon bij
horen. José: “En de lachende gezichten
van de mensen of het bedankje op het
einde voor de leuke dag, geven mij nog altijd het gevoel ‘toch goed dat ik dit doe’.”

Iedere donderdagmorgen komen in ’t Meuken in de Hoeve
een groep senioren bij elkaar.
Zo’n zestien ouderen die bijna
allemaal alleen
zijn, komen die ochtend om gezellig samen
te zijn. Soms worden er ontspanningsoefeningen gedaan of spelletjes. Het gaat vooral om de gezelligheid en de aanspraak.
Even niet alleen thuis zijn, maar andere
mensen ontmoeten.
Truus Lammersen is eenmaal in de maand
op deze donderdagochtend druk in de keuken van ’t Meuken om voor deze groep een
maaltijd te bereiden. Truus: “Samen met
een andere vrijwilliger bedenk ik het menu.
De dag ervoor doen we de boodschappen.
En samen koken we iets lekkers voor de
mensen. Vaak is dit iets van de gewone
‘Hollandse pot’. Dat hebben de mensen het
liefst.” Truus vindt het fijn om iets voor de
oudere mensen te kunnen betekenen en
heeft zich zo’n zes jaar geleden als vrijwilliger hiervoor aangemeld. Naast het bezoekwerk in de Hoeve en het verzorgen van
avondwaken en uitvaarten kon dit er ook
nog wel bij. “Het is altijd heel gezellig,” vertelt Truus, “tijdens de maaltijd maak je
nog een praatje met de mensen. Ze
zijn altijd heel dankbaar. Voor ze
naar huisgaan komen ze vaak nog
even bij de keuken langs om te bedanken voor het lekkere eten. Mooi
toch dat ik dit voor ze kan doen!”

Met een warm gevoel op de duofiets
Miriam uit Goor gaat één keer per maand
duofietsen met een mevrouw uit Haaksbergen.
“Het is zo leuk om te doen.” zegt ze. “Als
ik dan zie hoe ze van de fietstochtjes geniet dan word ik daar zelf ook vrolijk van.”
Meestal fietsen ze een rondje van ongeveer twee uur. Ze kletsen en zingen veel
onderweg en maken er dan ook een gezellig uitje van samen. “Als het droog en zon-

nig is dan is het natuurlijk het fijnst om te
fietsen, maar ook bij motregen gaan we
gewoon weg hoor.” zegt Miriam.
Op de vraag, “Waarom is dit belangrijk om
te doen?” zegt ze; “Als ze na afloop aan
haar man verteld dat ze zo’n leuke ochtend of middag heeft gehad dan geeft me
dat een warm gevoel en kan ik gerust zeggen, “Toch goed dat ik dit doe.”
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De kracht van verbeelding Vredesweek 2017
Al sinds 1967 wordt in september
door Pax (Christi) de Vredesweek
georganiseerd. Het is een week
van bezinning en actie voor de vrede. In de huidige tijd van groeiende
verdeeldheid doet Pax dit jaar een

Crimineel gedrag
President Duterte van de Filipijnen is zelfs
de rode lijn van pure criminaliteit al gepasseerd. Zijn “zij” zijn de drugsdealers
die overal de schuld van krijgen. Hij geeft
de politie volkomen schaamteloos een vrijbrief om de drugdealers simpelweg te vermoorden ‘als ze zich zouden verzetten’.
Ondertussen zijn er duizenden gezinnen in
diepe rouw gedompeld omdat naasten die
op de een of andere manier met drugs te
maken hadden, koelbloedig zijn vermoord.

beroep op de kracht van verbeelOorlog

ding, om samen te zoeken naar
wat ons verbindt.
We kennen ze ondertussen allemaal en
ook in vrijwel alle landen: de populistische
politici. Ze zijn er in ‘soorten en maten’ en
hebben verschillende ideeën en standpunten. Maar in één ding zijn ze vrijwel allemaal gelijk: de nadruk die ze leggen op
‘wij’ versus ‘zij’ en dan vooral de aandacht
op het feit dat ‘zij’ veelal boosdoeners zijn,
ons bedreigen, onze welvaart in de weg
staan, niet deugen, fascistisch zijn, et cetera. Vanuit politiek gewin gezien, is die
strategie van tegenstellingen creëren in
het verleden erg succesvol gebleken.

Vijandbeeld
Donald Trump, - we doen er
lacherig over -, is een meester
in het bedrijven van politiek
door middel van tegenstellingen. “Mexicanen zijn
tuig en verkrachters die
buiten de deur gehouden moeten worden en
daartoe zal een muur
moeten worden gebouwd”. Of minstens zo
gevaarlijk: “De pers is de
vijand en verspreidt fake
nieuws en moet niet worden geloofd”.

Slobodan Milosevic zette zich in de jaren
negentig in het voormalige Joegoslavië af
tegen de Bosnische moslims, uitmondend
in een volledige oorlog, waarvan de Srebrenica-tragedie maar een van de uitvloeisels was. En over de hetze tegen de Joden
in de jaren dertig en veertig zullen we al
helemaal niet spreken. Dat ‘wij’ tegen ‘zij’
is geen kwestie van historie of iets van
vroeger; waarvan we nu zeggen “dat nooit
meer….”.

het een glijdende schaal van (in het begin)
het cultiveren van tegenstellingen, tot uiteindelijk gelegitimeerd geweld en zelfs
oorlog. Reden te meer om te zoeken naar
wat ons verbindt in plaats van wat ons
scheidt.
Daarom is het heel goed dat de Vredesweek (van 16 tot en met 24 september) dit
jaar in teken staat van “De kracht van verbeelding”. Verbeelding biedt immers hoop
op een betere wereld; een wereld waarin
plaats is voor iedereen. Door verbeelding
gaan mensen anders kijken en denken.

Open staan voor

Anders kijken en denken

Het is meer dan ooit van belang om open
te staan voor elkaars dromen, beelden en
ideeën. In de Vredesweek is het een mooi
moment om extra stil te staan bij het feit
dat juist vrede iets is dat ons allen verbindt; dat we elkaar moeten blijven zoeken
en vinden. Elkaar inspireren om vrede en
recht te dromen, en te doen. In Europa, in
de wereld; maar ook dichter bij huis in
onze dorpen, buurten, kennissenkring of
familie.

Vrede wordt dus ook in onze huidige maatschappij op de proef gesteld, en soms is

Startzondag samen vieren
Al vele jaren wordt de startzondag in de
Vredesweek, als begin van het nieuwe kerkelijk jaar, samen gevierd met de protestante gemeenschap in Delden. Op kleine
schaal elkaar opzoeken, hoe anderen het
christelijke geloof vorm geven. Dat is
een uitstekende traditie en past ook
heel mooi bij de vredeswens die de
priester in elke eucharistieviering uitspreekt: “…geef vrede
in Uw naam en maak ons
één.” Een mooie oproep om in
de praktijk te brengen, ook al is
het maar één of twee keer per
jaar, om echt samen te vieren
en te bidden, in plaats van om
ons enkel te richten op onze eigen gewoontes, waarvan we veronderstellen dat die de beste
zouden zijn. De startzondag in
de Vredesweek is dit jaar op
zondag 17 september in Delden en St. Isidorushoeve en op
24 september in Goor.
Richard Wermelink
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Voor u gevonden

Door Richard Wermelink

Samenleven met gezond verstand

Open monumentendag

Boekje van Gerard

De samenleving is momenteel erg ingewikkeld. Aanslagen, vluchtelingen, onzekerheid: er wordt veel geschreeuwd, weinig
geluisterd. Het gevolg is dat
we dreigen te vergeten hoe
we kunnen samenleven. In
het boek “Samenleven met
gezond verstand” gaat Patrick Loobuyck op zoek naar
positieve elementen in onze
samenleving. We moeten
ons volgens hem inspannen
om te verbinden. Hij beschrijft de morele uitgangspunten en mechanismen: vrijheid, gelijkheid, wederkerigheid en solidariteit. Die ‘wederkerigheid’
is extra interessant. Diverse groeperingen
mogen bijvoorbeeld wel tegen het homohuwelijk zijn (moslims en ook de katholieke
kerk), ze kunnen het niet verbieden, want
we wonen in een seculiere staat. Maar hier
gaat het wel vaak mis. ‘Respect, man’ zeggen sommige islamitische jongeren. Maar
vrouwen in een zomerjurkje op de markt,
worden uitgescholden voor ‘hoer’. Daarmee begrijpt men het principe van de wederkerigheid niet. Van ons allen wordt gezond verstand verwacht, rekening houdend
met de uitgangspunten. De seculiere staat
is in feite de ideale ruimte om te zijn wie
men wil zijn, sjiitisch of soenitisch, joods,
katholiek, hindoe, atheïstisch, etcetera. De
Belg Patrick Loobuyk is hoogleraar aan de
Universiteit Antwerpen en Gent. ISBN
9789463102711; prijs € 19,99.

In het tweede weekend van september is
het traditiegetrouw “Open Monumentendag” en zijn er weer diverse monumenten
in onze omgeving opengesteld voor het
publiek. In Hengelo is er dit jaar op zaterdag 9 september een aantrekkelijk en gevarieerd programma gemaakt. Zo is er een
rondwandeling in de binnenstad langs historische gebouwen alsmede
een
optreden van
theatergroep
Barst (Pastoriestraat). Bij
het sluizencomplex van
het Twentekanaal (Twekkelerweg 135) is er een tentoonstelling over tachtig jaar Twentekanaal en zijn het gemaal, de bunker en de
sluizen te bezoeken. Ook is het ‘Kabouterhuisje” (Hyacintenpad 2) opengesteld op
deze monumentendag. Dat huisje is ingericht met meubels uit de wederopbouwperiode 1940-1965. Natuurlijk mag ook de
Lambertusbasiliek niet ontbreken. Deze
basiliek midden in de stad op de Enschedesestraat 3, met zijn prachtig beschilderde muren, is te bezoeken met gids om
11.00 uur. In de middag, van 13.30 tot
16.00 uur zal het orgel in de kerk worden
bespeeld door amateurs in het kader van
nationale orgeldag. Voor meer informatie:
www.openmonumentendag.nl

Gerard Geurts zet zich al verschillende jaren in als redactielid van dit blad Geestig.
Onlangs zijn de “verhalende gedachten”
die Gerard heeft geschreven voor Geestig
gebundeld in een boekje, met als titel
“Met andere woorden”. Het zijn verhalen
die aanspreken, omdat een bijbels thema
of een kerkelijk feest telkens weer naar de
huidige tijd wordt getrokken. Gerard kan
dat als geen ander. Het zijn actuele thema’s, ingrijpende gebeurtenissen uit een
mensenleven: ze komen aan de orde op
een aantrekkelijke en aansprekende manier en vaak met andere woorden dan we
gewend zijn. Hiermee krijgt ons geloof
handen en voeten; menselijk, herkenbaar
en met voorbeelden uit het dagelijks leven. In de ondertitel van het boekje staat:
verhalende gedachten voor Kerstmis, Pasen en Pinksteren en andere bijzondere
tijden en dagen. De verhalen zijn onderverdeeld in vier
hoofdstukken: kerkelijke feestdagen,
dagen om bij stil te
staan, kerk in de wereld, en ‘mijmeringen’. “Met andere
woorden” is te koop
voor € 4,95 bij The
Read Shop, Langestraat 19 in Delden.

Vrij…

tief en druk, ’s middags reflectief en rustig. Niet verkeerd natuurlijk, maar het
onderstreept één ding heel duidelijk. Veranderen is niet eenvoudig. Je dagritme na
jaren is niet eenvoudig te veranderen.
Want echt, de wekker staat niet aan, maar
toch word ik nog steeds om half zeven
wakker. Natuurlijk weten we allemaal, dat
veranderingen werk vragen. Je aanpassen, een nieuw doel vinden, een ander leven leiden… dromen erover gaat gemakkelijk, tenminste bij mij. Maar de
werkelijkheid is van stugger materiaal.
En toch, wij mensen zijn in staat om opnieuw te beginnen, een ander leven te
gaan leiden. Voorbeelden daarvan zijn er
genoeg. Kijk eens naar Petrus, die sterk
genoeg was om zijn boot en zijn werk in de
steek te laten voor die ene man die hem

riep… om mensenvisser te worden. Of kijk
naar Mattheüs, die volgens de verhalen
geld ophaalde voor de Romeinen, en die
schrijver werd van het levensverhaal van
Jezus. Zij konden veranderen, en velen
volgden hen na. Niet op eigen kracht,
maar omdat ze geroepen werden, ze hoorden naar die ene stem die door tijd steeds
opnieuw mensen roept… Stoppen met
werken, vrij zijn om je eigen tijd in te vullen, de kans is er dat je jezelf in het midden van de wereld zet. Maar als ik om mij
heen kijk, zie ik zoveel mensen die hun tijd
geven voor anderen… Ik weet wat mijn volgende stap moet zijn, en ik bid dat Onze
Lieve Heer mij net als al die anderen de
kracht geeft om er voor anderen te zijn.

En dan is het ineens zo ver, je hebt ernaar
toe geleefd, je hebt je voorbereid, je hebt
je afgevraagd of het nu wel zo’n goed idee
is, maar het moment is daar. Je werk
stopt, en voor je ligt een zee aan mogelijkheden. Een nieuwe periode breekt aan. En
toch merk ik dat veel dingen blijven gaan
zoals je altijd deed. Kortgeleden toen ik
nog werkte, besteedde ik de zaterdag aan
het huishouden. En hoe ik me ook heb
voorgesteld dat dat als ik eenmaal vrij zou
zijn anders zou gaan. Ik betrap me erop
dat ik op zaterdagmorgen de stofzuiger en
de dweil door het huis haal, net als altijd.
Dat ik boodschappen doe op die drukke
vrijdagmiddag, dat ik het ritme van de tijd
dat ik werkte nog vast heb. ’s Morgens ac-

Lucifers

Cathinka
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Geest in en om de kerken

Beckum

Bentelo

R.K. Geloofsgemeenschap
H. Blasius

O.L. Vrouwe van
Altijddurende Bijstand

Haaksbergerstraat 187

O.L. Vrouwestraat 3

7554 PA Beckum

7497 MA Bentelo

T: 074-3676209

T: 0547-292221

E: beckum@heiligegeestparochie.nl

E: bentelo@heiligegeestparochie.nl

IBAN: NL83RABO0104701137

IBAN: NL34RABO0157108112

Openingstijden secretariaat

Giro: 88.73.19

Dinsdagmorgen van 08.30 -12.30 uur

Openingstijden secretariaat

(Diny Annink)

Maandag van 10.00 tot 12.00 uur

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 0743676209.
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. Communie te brengen. Tevens kunt u ook de H.
Communie voor uw familielid of buren mee
naar huis nemen tijdens de viering. Communiedoosjes 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 wensen 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 dinsdagmorgenviering wordt in de sacristie gehouden.
Overleden |
• 21 juni, Jan Kuipers, 93 jaar
• 28 juni, Gerrit Groothuis, 81 jaar
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Secretariaat | Elke maandag van 10.00 tot
12.00 uur kunt u terecht voor misintenties
en andere kerkelijke zaken. Tel. 0547292221. Vrijdags na de viering kunt u terecht 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 voorganger koffie in de pastorie.
Bezoek pastor | Parochianen die behoefte
hebben aan een bezoek van een van de pastores kunnen dit doorgeven aan het secretariaat.
Mariakapel | De Mariakapel is alle dagen geopend van 9.00 tot 19.00 uur, zodat de parochianen 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.
Overledenen
7 juni is overleden Suze Nijhuis-Borre op de
leeftijd van 81 jaar. Wij wensen de familie veel
sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Delden
H. Blasius
Langestraat 78
7491 AJ Delden
074-3761201
E: delden@heiligegeestparochie.nl
IBAN: NL24RABO0313302057
Openingstijden secretariaat
Dinsdag, woensdag en vrijdag
van 9.00 tot 12.00 uur.
Secretariaat | Het secretariaat is op dinsdag,
woensdag en 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
betrekking hebben op het r.k. kerkhof.
Bezoek pastor | Parochianen die behoefte
hebben aan een bezoek van de pastor kunnen dit doorgeven aan het secretariaat.
Raad van Kerken organiseert | Op zondag
17 september is er een Oecumenische viering om 11 uur in de Nieuwe Blasius. Pastor Henk Ogink en ds. Kees Bergström
(plaatsvervangende dominee in Delden)
zullen voorgaan in deze viering en het koor
CANTU zal zingen. Het is VREDESZONDAG.

1 Oktober Muzikale Wandeling
Delden
Op 1 oktober a.s. vindt de Muzikale Wandeling door Delden weer plaats. Meer dan
50 (voor een belangrijk deel professionele)
musici/vocalisten spannen zich geheel belangeloos in om de wandelaars te begeleiden op een onvergetelijke wandeling door
het oude centrum. De wandeling wordt
“weggeschoten” om 12.15 op de Markt.
Daarna zullen op de verschillende locaties,
van huiskamer, restaurant, oud station tot
kerk, om 13.00, 14.00 en 15.00 uur concerten worden gegeven van plm. 20 minuten.
Om 16.00 vindt in de Oude Blasius het
slotconcert plaats.
De opbrengst komt geheel ten goede van
een onderwijsproject in Migumomiri (Kenia) waar de Projectengroep Deldense
Kerken voor kinderen in totaal 90 schooljaren voortgezet onderwijs financiert om
hen en de gemeenschap uitzicht te bieden
op een betere toekomst. Voor Ð 300 per

kind per jaar wordt de kinderen het volgende geboden:
• Betaling van het schoolgeld
• Deelname voedselprogramma op school
• Uniform, schoenen, sokken en sportshirt
• Middelen voor persoonlijke verzorging
• Schoolmaterialen als -tas, -boeken,
schriften, pennen e.d.
• Begeleiding bij problemen in onderwijs
of thuissituatie
• Deelname aan een sportdag of schooluitje in de omgeving.
Passe-partouts zijn in voorverkoop vanaf
15 SEPTEMBER verkrijgbaar bij de VVV/
Touristinfo Delden, Langestraat 29 en de
Wereldwinkel aan de Kortestraat voor
€ 12.50. Op 1 oktober bij de VVV/Touristinfo Delden vanaf 11.00 uur voor € 15.00.
Kinderen tot 12 jaar kunnen gratis meewandelen.
Jan Vos, PDK

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

Kerktelefoon: secretariaat of 0547-272097
Begraafplaats: G. Huisstede | 06-16541464.
Misintenties | De vergoeding voor misintenties, gebedsintenties zijn € 9.00.
Voor een jaargedachtenis € 12,Openstelling kerk | De kerk is iedere werkdag geopend van 14.00 uur tot 15.00 uur
Vieringen | Iedere zaterdag om 18.30 uur en
woensdag om 09.00 uur (tenzij anders vermeld in Geestig of via een mededeling).
Op iedere eerste woensdag en iedere laatste
zaterdag van de maand na de viering gezamenlijk koffiedrinken in de parochiezaal.

Locatieraad | Secretaris: W. Stokhof, Helmersstraat 5, 7471 XS, Goor, 27 20 97,
locatieraadgoor@heiligegeestparochie.nl
Administrateur: W. van Sermondt, Kloosterlaan 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. BrunnekreeftPolman, b.polman@heeckeren.nl, 0547271543,

Hengevelde

Bezoek pastor | Parochianen die behoefte
hebben aan een bezoek van de Pastor kunnen dit doorgeven aan het centraal secretariaat 074-3492212

H.H. Petrus en Paulus

Pastorale noodnummer | 06 23 25 44 88, niet
voor uitvaarten

E: hengevelde@heiligegeestparochie.nl

Doopviering | In onze geloofsgemeenschap
wordt eenmaal per twee maanden gedoopt.
Voor data zie dooprooster pagina 15. Voor
opgave en vragen kunt u terecht bij het centrale secretariaat van onze parochie. Tel:
260878 of contact@heiligegeestparochie.nl .
Overleden
• 13 juli, Everlien Rikkert, 53 jaar
• 21 juli, Marianne Koebrugge-Cremer, 77 jr.

Woensdag van 8.30 uur tot 11.00 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

weer extra aandacht aan Maria. We gaan
weer samen de rozenkrans bidden, zoals
Maria ons heeft gevraagd in Lourdes.
Maar we gaan ook samen zingen. Zingen
is ook een vorm van bidden. Op deze manier vereren wij Maria en schenken haar
aandacht en vragen om steun in ons dagelijkse leven. De eerste Mariaviering is op
woensdag 4 oktober, vervolgens op
woensdag 11 oktober, woensdag 18 oktober en de laatste keer op woensdag 25
oktober. U bent allen van harte uitgenodigd en van harte welkom.
Riet Besselink, Riet Tenhagen

Goorsestraat 19
7496 AB Hengevelde
T: 0547 - 333 210
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 misintenties/ gebeds-intenties: € 9,-. Jaargedachtenis:
€ 12,-. Beiden t.n.v. kerkbestuur Hengevelde.
Openstelling Maria Kapel | De Mariakapel
is dagelijks geopend van 8 uur tot 18 uur.

Geslaagde open-huismiddag parochiezaal
Goor | De eerste openhuismiddag in de parochiezaal in Goor was een groot succes.
Een gezellig samenzijn met accordeonmuziek was voor de vele aanwezigen een gezellige invulling van de zondagmiddag. De
volgende openhuismiddag zal worden gehouden op zondag 13 augustus 2017 en
wederom in de parochiezaal.
Bingomiddag | Op 25 oktober verzorgt de
bezoekgroep “verliezen verwerken” een
bingomiddag. In de parochiezaal naast de
kerk. Aanvang 14.30 uur. Zegt het voort.”
Herman Terra.
Oktobermaand Mariamaand
Mariaviering elke woensdagavond om
19.00u. In de maand oktober schenken we

Dopen
De eerstvolgende gelegenheid tot dopen in
Hengevelde is op zondag 26 november.
Opgave vooraf bij het centrale secretariaat
in Delden.
Overleden |
• 22 juni Jo Effink- Leferink 74 jaar
• 26 juni Toos Leferink- Bebseler 93 jaar
Opening nieuwe schooljaar
Donderdag 7 september 9.00 uur openingsviering bij het begin van het nieuwe schooljaar. Voorganger pastor Ogink. Iedereen is
in deze viering van harte welkom.
Zonnebloemviering, Ziekendag
In het weekend van 9 en 10 september is
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het Nationale Ziekendag. In de viering van
zaterdag 9 september 18.30 uur wordt hier
aandacht aan besteed. Ook worden alle zieken van Hengevelde bezocht en krijgen ze
een bloemetje aangeboden.
Haaksbergse processie naar Kevelaer op
zaterdag 9 september |
Contactadres voor Hengevelde Rita Kiezenbrink telefoon 0547-292963
Terugkomviering 1e Communiecantjes
Op zaterdag 7 oktober om 18.30 uur is er
een viering voor de kinderen die dit jaar de
eerste H. Communie hebben gedaan. Voorganger is pastoor Oortman
Oogstdankdag | Ook op zaterdag 7 oktober
18.30 uur vieren we oogstdankdag. De kerk
wordt dan binnen en buiten versierd met
groenten, bloemen, fruit en graan. De producten worden door de parochianen beschikbaar gesteld. Door de werkgroep
kerkversiering wordt de kerk prachtig versierd.

Na het weekend wordt de opbrengst geschonken aan leefgemeenschap de Wonne
in Enschede. Na afloop van de viering is
achter in de kerk gelegenheid koffie te
drinken en kan men de versiering bewonderen. U bent hiervoor van harte uitgenodigd.
Mariaviering | Op zaterdag 14 oktober is er
een gebedsviering met als Thema Maria in
verband met de oktobermaand. Deze wordt
verzorgd door ons jongerenkoor Cantu.

Isidorushoeve
H. Isidorus
Goorsestraat 126
7482 CL St. Isidorushoeve
T: 074-3575210
E: isidorushoeve@heiligegeestparochie.nl

We zijn een gezellig en enthousiast
kerkkoor met een Nederlands- en
Engelstalig repertoire. Naast de
kerkmuziek varieert dit van Claudia
de Breij en Coldplay tot Leonard
Cohen en het Ave Maria.
We repeteren op maandag van 19:45
tot 21:00 uur in de R.K. kerk in
Delden of Hengevelde en drinken
daarna gezellig een kop koffie. Eens
per maand zingen we een viering en
daarnaast verzorgen we een paar
keer per jaar een optreden (musical
Jesus Christ Superstar of
Kerstconcert). We organiseren ieder
jaar een feestavond en volgend jaar
ons 50-jarig jubileum!
Lijkt het je leuk bij Cantu te zingen?
Iedereen is welkom en vooral onze
mannen kunnen versterking
gebruiken! Kom op 18 september
2017 vanaf 19:45 uur op onze open
repetitie-avond in de R.K. kerk in
Delden (ingang achterzijde kerk) of
mail naar koorcantu@gmail.com.
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Vieringen | Iedere dinsdagmorgen is er om
9.00 uur een viering in onze kerk. Elke 1e
dinsdag van de maand na deze viering is er
gezamenlijk koffiedrinken in de pastorie.
Aanmelden doop en huwelijk | U kunt zich
hiervoor aanmelden bij het centraal secretariaat pastoraal team: contact@pastoraalteam.nl of telefonisch van maandag tot en
met donderdag van 8.30 uur tot 15.30 uur,
telefoonnr. 074-3492212.
Misintentie/jaargedachtenis | De vergoeding voor een misintentie is € 9,- en voor
een jaargedachtenis € 12,-

IBAN: NL45ABNA0495351202
Openingstijden secretariaat
Dinsdag van 9.00 tot 11.00 uur

KOOR CANTU ZOEKT

Nieuwe leden!

Secretariaat H. Isidorus | Elke dinsdagmorgen van 9.00 uur tot 11.00 uur kunt u op
pastorie terecht voor het opgeven van misintenties, het aanmelden van jubilea en
voor vragen omtrent overige zaken.

Mail ons!
koorcantu@gmail.com

Openstelling Mariakapel | De Mariakapel
in onze kerk is wekelijks geopend op dinsdag, donderdag, zaterdag en zondag van
9.00 uur tot 17.00 uur.
Themaviering 1e communicantjes | Op zaterdagavond 23 september is er een speciale viering voor de communicantjes van dit
jaar. De kinderen, die afgelopen mei hun 1e
H. Communie hebben gedaan, zullen tijdens deze viering hun communieproject
afronden. Het kinderkoor verzorgt de zang.
De aanvang van de viering is 18.30 uur.
90 jarig jubileum | Zondag 1 oktober is er
om 11.00 uur een feestelijke Eucharistieviering met als hoofdcelebrant vicaris
R.G.W. Cornelissen.
Oogstdankviering | De viering van zaterdagavond 7 oktober zal in het teken staan
van dankbaarheid voor de oogst van het
afgelopen jaar. De kerk zal ter gelegenheid
hiervan worden versierd met allerlei produkten, die de oogst heeft voortgebracht.
De aanvang van de viering is 18.30 uur en
de zang zal worden verzorgd door het dames- en herenkoor.
Gezinsviering | Op zondagmorgen 15 oktober zal er een speciale gezinsviering zijn.
Deze viering zal in het teken staan van Wereldmissiedag voor de kinderen. De aanvang van de viering is 9.30 uur en het kinderkoor verzorgt de zang.

Woordpuzzel 6

door Richard Wermelink
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Al eeuwen is het de kunst om met alle religies vreedzaam samen
te leven. In het kader van de Vredesweek zitten in de puzzel dit
keer zeven religieuze stromingen. Van links naar rechts, van boven naar beneden, van beneden naar boven en diagonaal. Aan u
de vraag: welke zeven zijn het? Weet u het antwoord, stuur dat
dan voor 16 september naar: Redactie Geestig/Woordpuzzel 6,
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 verloten we een leuke attentie. Alle inzenders
dingen aan het eind van het jaar mee naar de jaarprijs.
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In de puzzel van Geestig 5 zaten de volgende negen woorden die
allemaal met het woord ‘reis’ ervoor, een betekenis hebben: gids,
verzekering, lust, apotheek, bureau, genoot, ziekte, tijd, boek. Als
‘bonus’ zat ook het woord pet er nog in. Uit de goede inzendingen
hebben we de volgende winnaar getrokken: P. Leferink uit
Delden. Van harte gefeliciteerd!

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

Centraal secretariaat Pastorale team

Dooprooster maand oktober
1 oktober Beckum Pastor Ogink
15 oktober Bentelo Pastor Roetgerink

• 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.

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 parochieel Centrum, Hengevelderstraat 24, 7471
CH Goor

Centraal secretariaat Heilige Geest
parochie

5 nov.
5 nov.
26 nov.
26 nov.

Hengevelderstraat 24, 7471 CH Goor
T: 0547 260878
E: contact@heiligegeestparochie.nl

Maand november
Beckum
Goor
Hengelvelde
De Hoeve

Pastor Ogink
Pastor Nowara
Pastor Roetgerink
Pastor Nowara

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

Doopvoorbereidingsavonden 5 oktober
om 20.00 uur in de Stefanshof, Grotestraat 207, 7622 GH Borne (tel 0742661310) en 12 oktober om 20.00 uur in
het parochieel centrum, Hengevelderstraat 24, 7471 CH Goor.

Pastorale nood

Dopen en Huwelijk

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.

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

Ziekenzalving

• 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

Bezoek pastor:

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

facebook.com/heiligegeestparochie

Emeriti

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
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Noaberschap
en vierende mensen
Vieren, een woord met zes letters. Als je het woord tot
je neemt, het uitspreekt, en het woord enkele dagen

wikkelen. Misschien zouden we aan het einde van de dag even
kunnen stilstaan en besluiten dat, wat er ook gebeurd is, we ons
deze dag toch willen herinneren als een dag om dankbaar voor
te zijn.

opneemt in je geest, dan kan het woord vieren, meer
Noaberschap vanuit christelijk perspectief

en meer een bepaalde betekenis krijgen. Het heeft bij
mij wel zo gewerkt in de afgelopen periode bij het
schrijven van dit artikel. Misschien heeft mijn denken
over dit woord, het verwerken in mijn geest, wel te
maken met mijn pastor zijn.
Verschillende betekenissen
Als je op internet kijkt naar definities en betekenissen van het
woord vieren kom je verschillende uitingen tegen. Bij één van de
vele betekenissen zou ik stil bij willen staan. De betekenis van;
‘het verminderen van kracht aan een touw’, ‘de lengte van een
touw of kabel waaraan iets vastzit langer maken’. Ik heb daar zo
mijn beelden bij wanneer we het vieren van een touw, kunnen
weerleggen in een mensenleven. Maar ook, de verhalen van mensen bij wie het touw vast zit, geen beweging in te krijgen, waar het
touw vastgeklampt is in het leven van het moment.

De manier waarop we reageren is een keuze
In de afgelopen jaren heb ik vele mensen mogen ontmoeten die
in hun leven niet konden vieren. Die het ‘touw’ van hun zijn niet
konden vinden, om de adem te ervaren op dat moment in hun
leven waarin ze zich bevonden. Misschien heb je zelf zo’n periode
ervaren of bevind je je er nog midden in. Het zijn van die momenten in je leven, dat je het liefst de andere kant op wilt kijken, om
het niet te ondergaan. Maar vaak heb je geen keuze in verschillende omstandigheden waarover we zelf geen zeggenschap hebben. We kunnen echter wel kiezen, niet zozeer onze levensomstandigheden, maar wel de wijze waarop we op die
omstandigheden reageren. Het is de moeite waard ons af te vragen hoe we ons vermogen om de vreugde te kiezen, kunnen ont-
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Maar waar blijft dan de ‘adem’, het ‘vierende touw’ als je levensomstandigheden, omstandigheden zijn waarbij er geestelijke of
financiële nood is in het leven? Dan mag ik hopen dat er in onze
geloofsgemeenschapen noaberschap plaats vindt. Noaberschap
vanuit christelijke perspectief, want ik had honger, en je hebt mij
te eten gegeven. Ik had dorst, en je hebt mij te drinken gegeven.
Ik was naakt en je hebt mij gekleed. Ik was vreemdeling en je hebt
mij onderdak geboden. Ik was gevangen en je hebt mij bezocht.
Door deze werken van barmhartigheid te doen, kunnen wij mensen nabij zijn die in hun persoonlijke en menselijke waardigheid
zijn aangetast. Kunnen wij mensen nabij zijn die even niet ‘het
vierende touw’ in hun leven zelf kunnen vinden. Eigenlijk mogen
we zeggen vanuit ons christelijk perspectief; dat we in de barmhartigheid mogen ervaren wat de liefde van God inhoudt en hoe
we die zelf een gezicht, een hart en handen en voeten mogen
geven.

Noaberschap vanuit onze bron, vanuit de kerk, in onze
samenleving. Geloven is (niet alleen biddend luisteren
maar ook) doen; de liefde van Christus praktisch zichtbaar maken in werken van barmhartigheid
(Mat.25:31-46).

Ga zou ik zeggen, en doe als Hij, zo kunnen wij samen, vierende
mensen worden, voor onszelf en voor de (A)ander.
Pastor Ria Doornbusch
www.facebook.com/ria.doornbusch

Onbezorgde vakantie voor Lamin
Willy en Johny aan de Stegge uit Goor, hebben de afgelopen mei
een jongen uit Duitsland in huis gehad voor een korte vakantie.
Willy heeft een kinderopvang bij huis en ze geniet van haar werk
met kinderen. Daardoor was de keuze om gehoor te geven aan
een oproep van Pax kinderhulp in de krant, “Welk gezin zou een
kind willen opvangen in de vakantie?” vrij eenvoudig.
“Kinderen een onbezorgde vakantie geven is toch prachtig, als je
daar de mogelijkheid voor hebt.” zegt Willy. “Ik heb de advertentie
uitgeknipt en het met mijn man besproken. We waren er al snel
uit. Dat gaan we doen, zeiden we tegen elkaar.”

Met voetbal en gebaren
Ze hebben gesprekken gevoerd met Pax kinderhulp. En Lamin,
een negenjarige jongen uit Berlijn die in een pleeggezin woont,
zou een weekje komen logeren. Lamin heeft gewoon meegedraaid
in het gezin. Dat wil zeggen, ’s morgens met Johny de hond uitlaten, boodschappen doen, in de tuin ravotten en ’s middags spelen
met de “Pippikids.” Dat zijn de kinderen die naar de BSO van
Willy komen. Eerst was er nog een taalbarrière tussen de kinderen maar al gauw begrepen ze elkaar op hun eigen manier. Er
werd veel gevoetbald en gebaren zeggen dan soms meer dan
woorden.

Met plezier en een goed gevoel
Regelmaat en ruimte had hij nodig. Lamin had zoveel energie dat
ze blij waren met hun grote tuin, waarin hij naar hartenlust kon
spelen. Lamin is ook nog een middag met één van de Pippikids
mee geweest naar de Duitse les op de Heeckerenschool. “Dat
vond hij heel erg leuk.” zegt Willy.
“Acht dagen een vreemde buitenlandse jongen in huis is best vermoeiend, maar wel een erg mooie ervaring.” zeggen Willy en
Johny. “We kijken er dan ook met een voldaan en goed gevoel op
terug en hopen dat hij met plezier aan ons terugdenkt.”
Nathalie Mensink
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Ingezonden berichten

VORMSELKRACHT gaat van start!
Zoals u wellicht al gehoord en/of gelezen
heeft zijn we sinds april bezig om de start
van het voorbereidingstraject voor de vormelingen, leerlingen uit groep 8 van het
basisonderwijs, vorm te geven in een
nieuw proces.
Voor het eerst verloopt de aanmelding
centraal voor de drie parochies via het secretariaat@pastoraalteam.nl Vormselvieringen en voorbereidingen zullen plaatsvinden in het najaar, zodat er in het
voorjaar ruimte is voor de communievoorbereidingen en er een evenwichtiger verdeling van de werkzaamheden zal ontstaan.
Voor velen is dit even wennen. Daarom zijn
we al in april gestart met informatiebijeenkomsten en het aanschrijven van
groepen 7 (huidige groepen 8) via de basisscholen en het oproepen via diverse media
voor aanmelding van de vormelingen.
Op dit moment hebben zich 46 vormelingen aangemeld voor het vormsel in de
Heilige Geest parochie. Dit jaar zijn er
geen vormelingen uit de geloofsgemeenschappen van Bentelo en Sint Isidorushoeve, doordat het afgelopen jaar nog een
deelname was van zowel groep 7 als 8 van
de basisscholen. Volgend jaar zijn er dus
wel weer vormelingen te verwachten uit
bovengenoemde locaties.
Aan de hand van het aantal aanmeldingen is
er gekozen voor één viering van het Heilig
Vormsel voor alle geloofsgemeenschappen
van de Heilige Geest parochie. Daarnaast
zijn er twee voorbereidingstrajecten.
a. Het voorbereidingstraject Delden-GoorBeckum. Voor dit traject zijn er nu 33
aanmeldingen.
b. Het voorbereidingstraject Hengevelde
(volgend jaar aangevuld met vormelingen uit Bentelo en Sint Isidorushoeve).
Voor dit traject zijn er nu 13 aanmeldingen. De vormselviering voor de hele
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Heilige Geest parochie is op zaterdag 18
november 2017. Plaats en tijdstip volgen
nog.
Op de eerste ouder/kind bijeenkomst zal
er een planning van het voorbereidingstraject en het nieuw gekozen project
‘Vormselkracht’ worden aangereikt.
• Eerste ouder/kind bijeenkomst van Delden-Goor-Beckum: donderdag 14 september 2017 18.30 - 20.00 uur in de RK
basisschool Erve Hooijerinck, Hooijerinksplein 9, 7491 Delden.
• Eerste ouder/kind bijeenkomst van Hengevelde: woensdag 27 september van
18.30 - 20.00 uur in de Petrus- en Pauluskerk van Hengevelde.
Mochten ouders/verzorgers vragen hebben of de aanmelding hebben gemist, dan
kunnen zij contact opnemen met het pastorale secretariaat: 074 – 349 22 12.
Namens het pastoraal team,
Pastor Hélène van den Bemt en
Pastor Carla Roetgerink

Sint Isidorushoeve
90 jaar geloofs- en
dorpsgemeenschap
Op 27 september a.s. is het 90 jaar geleden dat de H. Isidoruskerk werd ingezegend door de Aartsbisschop van Utrecht,
Mgr. Van de Wetering. Een bijzondere mijlpaal, die we als geloofsgemeenschap toch
niet ongemerkt voorbij willen laten gaan.
Daarom zal er op zondag 1 oktober a.s. om
11.00 uur in de H. Isidoruskerk een feestelijke Eucharistieviering zijn met als
hoofdcelebrant Vicaris R.G.W. Cornelissen.
Alle koren van onze geloofsgemeenschap
zullen hun medewerking verlenen aan
deze jubileumviering.
Na afloop van deze viering is iedereen uitgenodigd voor een gezellig samen zijn in
de pastorietuin. Hier worden koffie/thee/
ranja en broodjes voor iedereen geserveerd.
’s Middags staan er verschillende activiteiten op het programma. In de kerk en de
pastorie is een tentoonstelling van verschillende voorwerpen van 90 jaar H.
Isidoruskerk en dorpsgemeenschap door
het Dorpsarchief Sint Isidorushoeve. Er
worden rondleidingen in de kerk gegeven.
Daarnaast exposeren een aantal Hoevese
“kunstenaars” in de pastorietuin hun
kunst. Ook voor de kinderen zullen er tijdens deze middag leuke activiteiten zijn.
Iedereen is van harte uitgenodigd om het
90 jarige jubileum op zondag 1 oktober
mee te vieren.
Geloofsgemeenschap H .Isidorus

Bedankt voor die Blumen!
In grote dankbaarheid kijk ik terug op de
hartverwarmende viering van mijn zilveren
priesterjubileum in de Sint Stephanuskerk
in Borne. Het was een groot parochiefeest.
Zoals ik dat ook graag wilde. De zeer goed
verzorgde BBQ was voor mij een waardevol cadeau.
Als parochiegemeenschap vierden we samen Eucharistie, met een inspirerende
muzikale bijdrage door de gezamenlijke
koren van Borne en Hengelo.
Jong en oud waren samen gekomen en de
kinderen maakten me blij met een prachtig
boeket witgele rozen en hartelijke felicitatiekaartjes.
De Poolse gemeenschaap
verraste mij met een
spontaan ten gehore gebracht lied in mijn moedertaal. Ook goed omdat
een jubileum je herinnert
aan al die voorbije jaren; ineens wordt duidelijk dat een
kwart eeuw veel teweeg brengt… je
denkt terug aan de mensen die je mist
omdat ze zijn gaan hemelen of omdat ze
hier niet wonen en leven. Dat er ook veel
parochianen uit verschillende van mijn vorige parochies naar Borne waren afge-

reisd deed mij goed.
Zo kwamen hier samen,
verleden en heden bij
elkaar rondom mijn
priesterjubileum, waarvoor ik heel dankbaar
ben.
De week voorafgaand aan deze heugelijke
dag was ik in Polen om met mijn wijdingsgenoten van toen samen dit jubileum te
vieren. Bij thuiskomst in Borne werd ik
verrast door een naar goed Twents gebruik, versierde voordeur van de pastorie.
Dat
maakt je blij. Je bent weer
thuis. Dit alles getuigt
van saamhorigheid.
Als kroon op de dag
mochten we ook devotie delen in de vesper met een muzikale opluistering door
het parochiekoor van
Delden.
Woorden schieten tekort om te
bedanken en toch wil ik graag zeggen: parochiecommissie, collega’s en
iedereen die heeft meegewerkt, buitengewone dank voor de organisatie en haar/
zijn inzet om dit feest te doen slagen.

Najaarsprogramma Karmel Twente.

!

De Karmelkloosters in Zenderen en Almelo hebben een bezinningsaanbod onder
de naam Karmel Twente. Het jaarthema
is “Titus Tegenwoordig”. De karmeliet Titus Brandsma stierf 75 jaar geleden (1942)
in het concentratiekamp Dachau omdat hij
geloofde in de waardigheid van iedere
mens ongeacht afkomst, ras, nationaliteit.
Hij kwam in verzet tegen een systeem dat
deze waardigheid aantastte; de kracht en
geestelijke weerbaarheid die hij daarbij
toonde heeft op vele tijdgenoten een diepe
indruk gemaakt. Nog steeds inspireert hij
velen door de wijze waarop hij tot het einde toe weerbaar wist te blijven door te zijn
gegrond in zijn Godsrelatie.
Een greep uit het aanbod: icoonschilderen,
meditatie, spirituele biografie, zingen vanuit de ziel en diverse gespreksgroepen
zoals: rond de Schrift, mystieke tekstlezing en zoeken naar God. Het volledige
programmaboekje ligt achterin de kerken
of ga naar www.karmelcentra.nl/twente.

Dank voor de talloze gelukwensen,
e-mails,
kaarten en bijzondere
attenties.
Samen hebt u er voor
mij een onvergetelijke dag
van gemaakt. Ik voel een diepe dankbaarheid jegens God en u en jullie allen, om
hopelijk nog jarenlang uw priester te mogen zijn. ‘Ik ben niet bang’, om met paus
Johannes Paulus II vanuit mijn preek te
spreken, God geeft leiding in je leven, als
je Hem dat toevertrouwt.
Tenslotte wil ik u vragen om voor mij, voor
alle priesters en voor nieuwe priesterroepingen te blijven bidden. En....... ik ben
ontzettend blij met de nieuwe vloerbedekking.
Dank aan Hem, die mij sterkt,
aan Christus Jezus onze Heer,
dat Hij mij zijn vertrouwen heeft geschonken door mij in Zijn dienst te nemen.
(1 Tim. 1,12)
Z.P. Nowara,
parochievicaris

VREDESWEEK 2017
Als leven overleven wordt…

Een Syrisch kind zei: “Gelukkig is mijn vader in de hemel, want daar is zeker water
en eten en elektriciteit.” De Enschedese
stichting Humanitaire Hulp Syrië helpt
sinds 2013, in samenwerking met De Wilde Ganzen, vluchtelingen in Noord-Syrië
en Zuid-Turkije door scholen te openen,
het ondersteunen van een ambulancedienst, een fysiotherapiepraktijk, het verstrekken van schapen, geiten en kippen,
alles met oog voor de toekomst: onderwijs
voor kinderen: de beste remedie tegen
terrorisme; melk en eieren voor eiwitrijke
aanvulling op eenzijdig voedsel en dus gezondheid; werk voor de mannen terwijl de
vrouwen yoghurt en kaas maken, de wol
verwerken; lammetjes en kuikens geven
toekomstperspectief. Zonnepanelen maken het gemis aan elektriciteit goed, belangrijk voor oppompen van drinkwater,
koelkasten, verkoeling en verwarming op

de scholen. En de ronddwalende straatkinderen? In de Turkse stad Gaziantep worden zij opgevangen op een activiteitencentrum/school met als resultaat: socialer
gedrag, meer lachen, geen verloren generatie. Rond 300 kinderen krijgen nu les.
Warme maaltijden zijn nodig voor de kinderen. De kosten zijn hoog: de moeders
koken maar slechts 1 maaltijd per week is
nu betaalbaar.
Helpt u helpen?
Triodosbank NL33 TRIO 0781 3627 68
Voor meer informatie:
www.humanitairehulpsyrie.nl
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Vieringen
september
en oktober
Vieringen door de week:

Datum

H. Blasius Beckum

O.L. Vrouw van Altijd Durende
Bijstand Bentelo

Zaterdag 2 sept.
zondag 3 sept.

Geen viering

Zat. 18.30 u. WoCo-viering
Met CD muziek
Werkgroep

Zaterdag 9 sept. en
en zondag 10 sept.

Zon 9.30 u. WoCo-viering
Ziekenzondag
mmv. Dames- en herenkoor
Pastor H. vd Bemt

Zon. 9.30 u. WoCo-viering
mmv. Be-Lieve
Werkgroep

Zaterdag 16 sept. en
zondag 17 sept.

Geen viering

Zat. 18.30 u. WoCo-viering
Met CD muziek
Pastor H. vd Bemt

Zat. 23 sept. en
zondag 24 sept.

Zon. 9.30 u. Woco-viering
terugkom communicanten
mmv. Spirit
pastor H. Ogink

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

Zaterdag 30 sept. en
zondag 1 okt.

Geen viering

Zat. 18.30 u. WoCo-viering
mmv. Be-Lieve
Werkgroep

Zaterdag 7 okt. en
zondag 8 okt.

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

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

Zaterdag 14 okt. en
zondag 15 okt.

Geen viering

Zat. 18.30 u. Eucharistieviering
jubileum 50 jaar kinderkoor
Pastoor M. Oortman

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 avondgebed 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
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H. Blasius Delden

H.H. Petrus en Paulus Goor

H.H. Petrus en Paulus Henge- H. Isidorus, St. Isidorusvelde
hoeve

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

Zon. 9.30 u. Eucharistieviering
mmv. Dames- en herenkoor
Pastor R. van de Vegt

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

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

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

Zon. 9.30 u. Eucharistieviering
mmv. Dames- en Herenkoor
Pastor Z. Nowara
Zon. 11.00 u. Oecumenische
viering Vredesweek
Dominee K. Bergström en
Pastor H. Ogink

Zat. 18.30 u. Woco-viering
mmv. Kinderkoor
Werkgroep

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

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

Zon. 9.30 u. Eucharistieviering
mmv. Dames- en herenkoor
Pastor R. van de Vegt

Zon. 10.00 u. Oecumenische
viering Vredesweek
mmv. Goorsmannenkoor
Ds. W. de Jong en
Pastor C. Roetgerink

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

Zat. 18.30 u. Woco-viering
terugkom 1e Communicanten
mmv. Kinderkoor
Pastor H. Ogink

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

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

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

Zon. 11.00 u. Eucharistieveringviering 90-jarig bestaan
H. Isidoruskerk
mmv. Alle koren
Vicaris R. Cornelissen
en pastor H. Ogink

Zon. 9.30 u. Eucharistieviering
mmv. Kinderkoor
Pastor Th. Escher

Zat. 18.30 u. WoCo-viering
mmv Eigen-Wijs
Pastor H. Ogink

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

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

Zat. 18.30 u. Maria gebedsviering
mmv. Dameskoor
Werkgroep
Zon. 9.30 u. Eucharistieviering
mmv. Herenkoor
Pastor Z. Nowara

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

Zat. 18.30 u. Maria gebedsviering
mmv. Cantu
Werkgroep

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

Omzien naar
elkaar

Dit nummer van Geestig gaat over “omzien
naar elkaar”. Omzien betekent: kijk eens
waar je een ander mee kunt helpen. Dat
kunnen verschillende dingen zijn. Je kunt
iemand helpen met…. boodschappen doen,
klusjes in huis, vrijwilligerswerk, maar ook
iemand troosten die verdrietig is, op visite
gaan bij een buurman of buurvrouw die altijd alleen is. Iemand helpen die gepest
wordt. Dat is allemaal “omzien naar elkaar”. Als je iemand helpt, dan wordt die-

gene blij. En dan word je vanzelf ook vrolijk,
je krijgt er een goed gevoel van. Dus eigenlijk is omzien naar elkaar voor iedereen
heel erg fijn, de wereld wordt dan een
beetje mooier. In de bijbel staan heel
veel teksten die allemaal gaan over omzien naar elkaar, de bekendste is denk ik
wel “Heb uw naaste lief.” Hieronder een
ander verhaal dat gaat over “Omzien
naar elkaar.”

Hoe het Lieveheersbeestje aan zijn naam komt
Lang geleden heette het lieveheersbeestje nog geen
lieveheersbeestje, maar
gewoon "heersbeestje",
omdat hij altijd over iedereen de baas speelde.
Hij was helemaal zwart. En niemand vond
hem aardig. Want heersbeestje hield alles
wat hij had voor zichzelf. Als hij lekkere
luisjes had, kreeg niemand er wat van.
Op een dag kwamen er wat insecten
langs, die een lange reis achter de rug
hadden. Heersbeestje was net luisjes aan
het bakken met boter en suiker. "Geef ons

alsjeblieft wat te eten, we hebben zo’n
honger." En weet je wat heersbeestje
dacht? "Vooruit, ik geef ze wat."
En toen hij dat gedaan had, verscheen er
ineens een rood stipje op zijn zwarte
schild. Hij liep door het
dorp en de andere insecten zeiden verwonderd: "Wat een
mooi rood stipje heb je
daar!".
Heersbeestje besloot nóg een keer aardig
te zijn voor een ander. Zo kreeg hij zijn
tweede rode stipje. Nu had hij de smaak

helemaal te pakken. Heersbeestje begon
steeds meer weg te geven... en er verschenen steeds meer rode stipjes op zijn
schild, totdat het helemaal vuurrood was
met nog maar een páár zwarte vlekjes.
En zijn vrienden noemden hem niet meer
heersbeestje maar lieveheersbeestje. Zo
is het gegaan. Echt waar. En als je soms
nog weleens een zwart lieveheersbeestje
ziet met rode stipjes, dan
weet je: die is het nog
aan het leren. Net als
wij...
(Roderick Vonhögen, www.geloventhuis.nl)

Roos maken van papieren zakdoekjes
Nodig:
• papieren zakdoekjes
• schaar
• binddraad
• blanco kaartjes • stiften/potloden.
Knip het zakdoekje doormidden en vouw
het in de lengte op als een harmonica, zet
het dan met binddraad in het midden vast
en draai de draad in elkaar als steeltje.
Een zakdoekje heeft meerdere laagjes,
haal die voorzichtig van elkaar en klaar is
je roosje. Maak er nu nog een kaartje aan
en dan kun je hem weggeven aan iemand.
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Geloof in beeld

Geslaagd uitstapje WOCO groep Hoeve
Zondag 13 augustus heeft de Liturgiegroep van St. Isidorushoeve samen met hun
partners haar jaarlijkse uitstapje gehouden. Om halfelf zijn wij samengekomen
bij de familie Hag, waar wij getrakteerd werden op koffie met heerlijk gebak, gebakken door Dinie en Jo. Tegen 12 uur zijn wij vertrokken voor een fietstocht door
onze mooie omgeving naar Diepenheim. Onderweg waren er enkele picknickstops met een hapje en een drankje. In Diepenheim werd er geborreld en hebben
wij een heerlijk diner gehad. Om ongeveer 19.30 uur waren wij na een geslaagd
uitstapje terug in St. Isidorushoeve.
Henny Evers
Foto's: Henny Evers

Zomerzegening Delden, 16 juli
met heel de parochie bakt.

^ Ine Wentink en Lidy Tuinte vinden de
Heilige geest in Oostenrijk
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Waardering
“Geef mensen een pluim
en ze krijgen vleugels”,
bedacht ooit Bond zonder Naam.
Pas als achting en waardering
je te beurt vallen,
kun je ten volle zijn wie je bent,
kun je probleemloos uitgroeien
tot een evenwichtig mens.
Wie eerbied mag ervaren,
wie bijval en instemming krijgt,
wie op begrip mag rekenen,
vindt sneller vrede in zichzelf
en voelt zich minder bedreigd.
Niet zonder belang om anderen
waarderend te kunnen bekijken.
Om ze met sympathie
en respect te bejegenen.
Om ze vlot te erkennen
en te appreciëren:
omdat ze er zijn,
om wie ze zijn,
om wat ze kunnen.

Waardering is een kostbaar goed
in alle relaties.
Graag geziene mensen
voelen zich verbonden en
betrokken. Ze zijn geraakt
tot in hun wezen en
zetten zich in met hart en ziel.
“Mogen liefde en trouw
je nooit verlaten…
schrijf ze in je hart.
God en de mensen
zullen je genegen zijn
en je zult waardering
ondervinden.”
Levenswijsheid uit het Bijbelse
boek Spreuken (3, 3-4).
Jezus heeft heel wat mensen
‘opgetild’ met een opbeurend
woord, een tedere aanraking…
Hoe hoog staat WAARDERING
op jouw verlang- en to do-lijstje?
Leeftocht 2016

Ieder mens
We supporteren en juichen voor coureurs
en voetballers,
maar niemand bemoedigt of feliciteert de
bankwerker.
We omhelzen en kussen populaire
rocksterren,
en mijden onze zonderlinge eenzame
buurman.
We rollen de rode loper uit voor de
stiletto’s van filmdiva’s,
en laten een dakloze op karton slapen.
We luisteren naar het hoogdravende
betoog van politici,
maar doen alsof we de vreemdeling die
de weg vraagt, niet verstaan.
Nochtans zijn politicus, vreemdeling,
filmdiva, dakloze,
rockster, buurman, coureur of voetballer
en bankwerker
allen gelijk ooit geboren uit een moeder
die haar kind toewenste
dat het omhelsd en gekust zou worden,
dat er voor hem gesupporterd en gejuicht
zou worden,
dat zijn leven over een rode loper zou
mogen gaan,
dat het beluisterd zou worden en geëerd
in zijn menselijke waarde,
wat er ook van hem zou worden.
Leeftocht 2016

Door: Jan Horck

