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Komt u nog vaak bij het graf van uw ouders? Ik eerlijk gezegd niet zo vaak, 2 of 3
keer per jaar. Nou liggen ze wel begraven
in Schaarsbergen, net ten noorden van
Arnhem, dus dat kan ik opvoeren als excuus. En echt, ik vind het heel fijn hoor om
te zorgen dat het graf er weer netjes bij
ligt, een vers bloemetje erop, alsof je postuum nog voor ze kan zorgen. Maar eerlijk
gezegd is de behoefte ook duidelijk minder
geworden. Het is inmiddels 10 jaar geleden dat mijn moeder als laatste van de
twee is overleden. Tijd leert je leven met
het gemis. Maar rond Allerzielen breng ik
altijd een bezoekje en denk ik terug aan
hen, die mij het leven hebben voorgeleefd.
In alle facetten en zeker ook in het geloof.

Zoals mijn grootouders hun geloof aan hen
hebben doorgegeven. Generatie op generatie. O zo duidelijk zichtbaar op een begraafplaats!
Als redactie van Geestig vroegen wij ons af
hoe zichtbaar dit nog in de huidige tijd is.
Hoe geloven huidige generaties en geloven
we nog steeds van generatie op generatie?
In deze Geestig daarom verhalen en interviews over geloven en geloof doorgeven,
maar ook over het feest van Allerheiligen
en een foto impressie van het feest van 90
jaar H. Isidoruskerk. Wij hopen u hiermee
weer te inspireren!
José Cornel
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Zoekend en tastend het geloof doorgeven
Geloven van generatie op generatie roept
iets op van ‘ontwikkeling en voortgang’.
Dat vraagt in onze tijd en in onze kerken
om een omslag van een ‘onderhoudspastoraat’ naar een ‘missionaire parochie’. En
dit kan niet zonder een inhoudelijke bezinning op de situatie van onze parochies en
diverse geloofsgemeenschappen.
Dan hebben we het ook over het herinneren van onze identiteit en ons doel. Soms
denk je weleens dat we vergeten zijn, wie
we zijn en voor wat we geroepen zijn om te
doen als kerk? Zovelen ook binnen onze
kerken kennen Jezus niet persoonlijk en
verlangen dus ook niet naar Hem. Daar
ligt een sleutel? Moeten we Christus opnieuw voorstellen en mensen helpen om
opnieuw apostelen van Jezus te worden?
Hij is dezelfde door alle tijden heen. Na-

denkend over de voortgang van ons geloof,
komen we ook de pijnpunten tegen die de
huidige omstandigheden in onze kerken
kenmerken. Een belangrijk gegeven! Onder meer, hoeveel gelovigen ‘lijden’ er niet
onder dat hun (klein)kinderen niet (meer)
naar de kerk gaan?
Veranderingen ontstaan meestal pas echt,
wanneer de situatie daadwerkelijk daar is.
Maar we proberen ook in te spelen op dit
gegeven. Geen gemakkelijke opdracht,
maar wel eentje die voor iedereen geldt,
niet alleen voor bestuurders en pastores.
Maar voor iedere katholiek. Dan komen er
vragen op: geven we prioriteit aan het
weekend, gastvrijheid, hartverwarmende
muziek, goede overwegingen, een betrokken gemeenschap, duidelijke verwachtingen in de parochie, dienstbaarheid op ba-

sis van sterkten en talenten van mensen,
het samenbrengen van kleine groepen
mensen, de ervaring van de Heilige Geest
en een uitnodigende parochie. Zoekende
en tastende komt dit aan het licht… Ik geloof en hoop dat volgende generaties ook
zullen geloven. De vieringen rondom Allerheiligen, Allerzielen en heel bijzonder
ook Sint Maarten geven ons prachtige gelegenheden om het mooie, inspirerende en
hoopvolle van ons ‘katholiek zijn’ te delen
en door te geven aan de volgende generaties!
Namens het pastoraal team,
Carla Roetgerink, pastoraal werkster
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De oudste en de laatste
Hij kwam net thuis van de crematie van zijn zus. Hij was nu de
enige en oudste van de familie hier in het land. Hij had nog een
nichtje, ook al vijfenzestig geweest, maar die was destijds
geëmigreerd naar Canada.
Altijd als de taxi hem na een crematie weer thuis bracht, was er
niemand om even mee te praten. Niemand om te vertellen hoe
het was. Hij liep gelijk door naar zijn slaapkamer en trok zijn
donkere pak uit, voordat hij in zijn makkelijke stoel ging zitten. Op
zo’n dag ging er weer van alles door hem heen. Altijd weer de
uitvaart en de crematie van zijn eigen vrouw. Toen was zijn broer
na de koffie met cake en het condoleren nog met hem mee naar
huis gegaan. Die had aan een half woord genoeg; die wist wat het
is om je vrouw te verliezen. Maar ook die broer was al weer jaren
geleden overleden. Nu was het stil.
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Het leven gaat weer zijn gang.
De postbode tikte op het raam en stak zijn hand op. Zijn groet als
hij post voor hem had. Tussen de reclamefolders zat een brief,
aan de postzegel te zien uit Canada. Hartelijke en meelevende
woorden van zijn nichtje. Ook zij was in dat continent al jaren
zonder familie. Alleen overgebleven. Niemand die haar vader en
moeder kende, niemand om het verleden mee te delen. “Ja, ome
Leo“, schreef ze, “dat is bij tijd en wijle de donkere kant van ons
leven als we de oudste en de enige zijn geworden in de familie.”
Hij had goed geslapen. Gelukkig kon hij nog redelijk goed lopen.
Gesteund door zijn rollator had hij een paar boodschappen gedaan en de weekendkrant gekocht. “Als je eigen wereldje klein
wordt, moet je je begeven in de grote wereld van de politiek, cultuur en sport.” Dat zei hij altijd tegen zichzelf, als hij de krant

begon te lezen. Om de machtspelletjes van de grote en kleine
wereldleiders moest hij hoofdschuddend glimlachen. De moderne kunstenaars kon hij niet volgen, hoe aandachtig hij hun werken
ook bekeek; en de sportpagina’s las hij van linksboven naar
rechtsonder. Toch bleef het wereldgebeuren hem boeien. Hij
vroeg zich altijd af of hij de uitkomst van al de plannen en voornemens, van een volgende klimaatconferentie nog in vervulling
zou zien gaan. En zou hij de komende olympische spelen nog
zien? En zou hij nog nieuwe uitvindingen meemaken zoals ooit die
van de televisie, het mobieltje, het internet en de iPhone? Wat een
geluk dat hij nog goed kon zien en van lezen hield en dat het wereldgebeuren hem toch nog bezighield.
Na elke crematie werkte hij zijn adreslijst bij. De laatste van de
familie uit de lijst verwijderen, deed hij niet zonder te slikken. Ook
nu weer die emoties net als bij het doorstrepen van zijn beide
broers. Wat overbleef was geen lange lijst meer. “Iedereen om je
heen valt weg.” Dat had hij tegen de taxichauffeur gezegd bij het
uitstappen. In een keer ging het door hem heen: wie kunnen er
eigenlijk nog op mijn crematie komen? De buren? Iemand van de
bezoekersgroep? Iemand van de Zonnebloem? Zijn huishoudelijke hulp? Ja, die zeker. Een schat van een vrouw. Hij zou het er
van de week met haar over hebben. Wat hij met haar afsprak, dat
gebeurde. Daar kon hij altijd blindelings op rekenen.

Het leven onder ogen zien.
De zomer kleurde naar de herfst. Hij verveelde zich zelden. Het
dagelijkse ritme van eten en drinken wisselde hij af met lezen en
een wandelingetje. Hij was gestopt met wachten tot er iemand
kwam. ”Ik laat me verassen”, had hij tegen zijn hulp gezegd. Maar
toch, zijn zondagen waren stil. Naar wie kon hij op bezoek? En wie
zou bij hem komen? De kring om hem heen is uiterst klein. Hij
had nog nooit tegen iemand gezegd dat hij zich eenzaam voelde,
ook niet na die dagen waarop hij zijn eigen stem niet gehoord had.

Hij was begonnen al zijn foto’s uit te zoeken en te ordenen. Wat
had hij veel foto’s gemaakt van zijn vrouw en niet alleen als ze
samen op vakantie waren. Van een aantal kon hij aan haar gezicht
zien wanneer hij ze gemaakt had. Die mengeling van hoop en
teleurstelling uit die ziekenhuisperiode. Dat verlangen naar kinderen dat niet in vervulling was gegaan. Hij had van zichzelf geen
foto’s uit die tijd. Wat hadden ze toen samen ’s avonds veel gewandeld, stil, ieder met zichzelf, maar wel arm in arm. Ze hadden
toen geen woorden, alleen maar elkaar. En dat was hun geluk.
Wat een fijne oude dag hadden ze gehad en wat was die plotseling
en pijnlijk afgebroken.

Wie wij hebben liefgehad, sterven eigenlijk niet
(E. Husserl)
Gisteren was er iemand van de kerk geweest. Die mevrouw had
hem uitgenodigd voor de viering van Allerzielen, waarin de overledenen van het afgelopen jaar werden herdacht. Zij zou hem komen halen en dan kon hij die avond met haar meerijden naar de
kerk. Hij ging elk jaar naar die viering waarin al die namen, sommigen met een gezicht en een verhaal, aan hem voorbijtrokken.
Dit jaar ook die van zijn zus. En als het even stil werd in de viering
hoorde hij nog de naam van zijn vrouw en van zijn beide broers,
en van zijn vriend, en van zijn collega van het kantoor, en van dat
kind bij hem uit de straat, dat voor zijn deur was verongelukt. Een
lange rij. En zeker voor hem als je een van de laatsten in die rij
gaat worden.
November. Een regen van vallende bladeren dwarrelden voor zijn
raam. De boom voor zijn huis vertoonde steeds meer zijn takken.
Het late zonlicht verlichtte zijn kamer. Hij kon nu verder kijken
dan een paar maand geleden.
Gerard Geurts

"Ze hadden toen
geen woorden, alleen
maar elkaar. En dat
was hun geluk."
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Vanuit het pastoraal team
Marialof in de St. Lambertusbasiliek.

Bisdombedevaart naar Lourdes in meivakantie 2018

De hele maand oktober zal er een Marialof worden gehouden op
zondagen om 18.00 uur. Het pastoraal team nodigt u hiervoor van
harte uit om samen te komen rondom ons aller Moeder.

Na de succesvolle eerste reis (sinds het aantreden van kardinaal
Eijk als aartsbisschop van Utrecht) in 2009 met ruim 1.000 deelnemers, wordt deze pelgrimage opnieuw voor de vierde keer op
rij aangeboden in samenwerking met de bedevaart organisatie
VNB van 28 april tot en met 5 mei 2018. Het pastoraal team steunt
dit initiatief van harte, door gezamenlijk met de drie parochies
naar Lourdes te gaan. Contacten gaan tijdens een bisdom bedevaart vaak over de grenzen van de eigen geloofsgemeenschap of
parochie heen. En ze duren langer dan de bedevaart. Samen naar
Lourdes reizen is een ervaring van betekenis. Houdt u het volgende parochieblad in de gaten voor meer info en aanmelden.

Heilig Vormsel
Er zijn twee hernieuwde voorbereidingstrajecten gestart voor
onze drie parochies.
• Vormselviering in de Heilige Geestparochie: zaterdag 18 november in H. Blasiuskerk Delden.
• Vormselviering in de H.H. Jacobus en Johannesparochie / Goede
Herder Parochie: zondag 26 november 11.00 uur in de St. Lambertusbasiliek.

Namens het pastoraal team,
Z.P. Nowara, parochievicaris

Eerste Heilige Communie
De voorbereidingstrajecten zijn meer geclusterd dan voorheen en
opgave is centraal nog mogelijk door een verzoek tot deelname
per mail te sturen aan secretariaat@pastoraalteam.nl

Priesterwijding diakens Mauricio Meneses
Santiago en Ronald den Hartog
Dit zal plaatsvinden op zaterdag 11 november in de St.
Catharinakathedraal in Utrecht (Lange Nieuwstraat 36).
Aanvangstijd van de viering is 11.00 uur. Iedereen is van
harte welkom dit bijzondere moment mee te vieren en
om de wijdelingen te feliciteren.
Zijn eerste Heilige Mis zal Mauricio de volgende dag
opdragen in de St. Lambertusbasiliek Hengelo om
11.00 uur. Ook daar bent u van harte welkom.

Van de bestuurstafel
Tegen de tijd dat u dit leest is het bestuurlijke gebeuren weer in volle gang. Vrijwel
iedereen is terug van vakantie en de standaard zaken zijn weer opgepakt. Begrotingen voor het volgend jaar worden gemaakt, de Actie Kerkbalans wordt
opgestart om maar een paar activiteiten te
noemen. In oktober wordt een begin gemaakt met Saxion om te onderzoeken of
en hoe ons parochieblad Geestig beter aan
de tijd aangepast kan worden. Er is genoeg te doen.
Tijdens de zomer werd het bestuur blij
verrast met de werving van een nieuw lid
voor het bestuur. Jan Put, afkomstig uit
Hengevelde, is bereid gevonden om de al
lang vacante positie van secretaris van het
bestuur op te vullen. Jan heeft al een ruime ervaring als parochiebestuurder in
Hengevelde en is indertijd nauw betrokken
geweest bij het ontstaan van de Heilige
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Geest parochie. Op het secretariële gebied
is er veel te doen en zaken als bv. ledenadministratie gaan in de toekomst veranderen. Het bestuur is erg blij met zijn
komst per 01-09-2017. Dit betekent niet
dat we er al zijn. Er zijn in het komend jaar
nog 3 vacatures in te vullen. Wij houden
ons aanbevolen!
Volgend jaar bestaat de Heilige Blasius
kerk 900 jaar. Er is vanuit de geloofsgemeenschap Delden een werkgroep gevormd die de organisatie van allerlei feestelijkheden op zich genomen heeft,
variërend van een plechtige eucharistieviering met de kardinaal tot een revue.
Men wil ook proberen ter ere van het
jubileum een Mariakapel in Delden te
realiseren. Dit jubileum zal zeker een
hoogtepunt vormen binnen de Heilige
Geest parochie in 2018. U wordt hierover
natuurlijk nog uitgebreid geïnformeerd via
Geestig en de site.

De toekomst van onze parochie is al geruime tijd een onderwerp van discussie en
overleg tussen bestuur en pastoraal team.
Het is nu zover dat de discussies verbreed
kunnen worden tot de verschillende geloofsgemeenschappen. In het komend najaar zal hier een begin mee worden gemaakt. Ook hier zal u nog uitgebreid over
worden geïnformeerd.
Tot slot wil ik u nog attenderen op de
priesterwijding van Mauricio Meneses op
11 november in Utrecht. Zijn eerste mis is
op zondag 12 november in de St. Lambertusbasiliek in Hengelo (zie ook tekst hierboven). Mauricio heeft tijdens zijn stageperiode binnen ons parochieverband een
goede indruk gemaakt en u wordt allen
opgeroepen om met name zijn eerste mis
in Hengelo bij te wonen.
Peter Helle
Vice voorzitter bestuur HG parochie.

De Beatmis
Na het Tweede Vaticaans Concilie in de jaren ’60
ontstond binnen de kerk een vernieuwingsdrang. Naast de oude Latijnse taal werd de
landstaal ingevoerd en de Heilige Mis moest voor
iedereen te begrijpen zijn. Ook de Latijnse en Gregoriaans gezangen werden vervangen door gezangen in de volkstaal. De beatmis, gebaseerd op de muziek van de Beatles, werd geïntroduceerd en men
hoopte zo de jongeren weer naar de kerk te krijgen.
Dit om de leegloop van de kerk, die toen al begonnen
is, tegen te gaan. De piano, het drumstel en de gitaar deden zijn intrede in de kerk, moderne muziek
werd vertaald naar het Nederlands en een jongerenkoor werd opgericht. Niet iedereen was blij
met deze verandering, er werd dan ook een liturgische werkgroep gevormd voor en door jongeren. Zij kregen een
actieve taak binnen de kerk. Het was geen gek idee en de beatmis
werd door de jeugd beter bezocht dan de reguliere vieringen. De
jongeren van toen zijn inmiddels de 50 gepasseerd en velen heb-

ben goede herinneringen aan de beatmissen. Tegenwoordig spelen de jongerenkoren nog vaak de liederen die in de jaren ’60
geïntroduceerd zijn. Ze gaan door volgens het concept van de
beatmissen van toen.

^ Jongerenkoor “Eigen Wijs” in 1993.

Beatmissen in Goor
Ook in Goor werd er in 1967 een “beatkoor” opgericht op initiatief
van kapelaan IJselmuiden. De oudere kerkgangers vonden dat de
muziek van het koor te hard was. Een “Dat geplea heurt nit in de
karke.” was dan ook wat men na de viering wel eens hoorde. Maar
het koor was bij de jongeren een succes. Toen kapelaan Heuven
(later pastor) in Goor kwam was hij dan ook een groot voorstander
van het jongerenkoor en hij moedigde de jongeren aan om door te
gaan. Hij zei dan ook, ”Samen kerk zijn maakt vreugde”.
Vanaf 1976 is het repertoire van het Goorse jongerenkoor verder
uitgebreid, onder leiding van de heer Gerard Nije Bijvank werden
er ook Engelse en Franse liederen gezongen. In 1988 kreeg het
koor de naam “Eigen Wijs”, deze naam werd bedacht door John
Rikkert. Het koor heeft zelfs een CD gemaakt ter gelegenheid van

het 100-jarig bestaan van de HH. Petrus en Pauluskerk in 1993.
De opbrengst was voor de restauratie van het kerkgebouw. Dat
zegt al veel over de betrokkenheid van het koor. Ondanks dat het
aantal jongeren dat de kerk bezocht minder werd, bleef het koor
voldoende leden behouden. Saamhorigheid en gezelligheid zijn
heel belangrijk. Afgelopen maart heeft het koor dan ook haar
50-jarig bestaan gevierd.
Helaas moet ik u nu melden dat het koor Eigen Wijs gaat stoppen.
Binnenkort zal er een afscheidsviering worden gehouden.
Nathalie Mensink
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Geloven
Gelovig zijn van
toen en nu
Op de koffie bij een van onze
actieve senioren. Zonder een
vraag te stellen opende hij het
gesprek.
“De hele straat is katholiek, maar er gaat
er niet één naar de kerk. Dat is het grote
verschil met vroeger. Maar allemaal goede
mensen.” Hij vertelde met grote betrokkenheid over kerk en geloof van vroeger en nu.
“Vroeger ging ik met mijn vader naar de
‘Hoogmis’ en ’s middags naar het lof. Ik trof
mijn vriendjes achter de kerk tussen al die

pratende mensen. Als ze er niet waren, waren ze ziek. Je hoorde er gewoon bij en je
was er. Kerk en dorp was een geheel. De
kerk en het geloof hoorde bij het leven van
alledag. Over het geloof werd bij ons thuis
niet gepraat. Ik vraag me nu af of ze er wel
over konden praten, of ze daar wel woorden
voor hadden. Ik zag hoe mijn vader en moeder geloofden: ’s morgens en ’s avonds en
voor het eten werd er gebeden, zij gingen
biechten, liepen mee in de processie en
aanhoorden hele lange vastenpreken. Ik
ging gewoon mee. Maar vroeger was alles
echt niet beter dan tegenwoordig. Helemaal

niet. Wel vind ik het jammer dat beplaalde
gebruiken en gewoontes verwaterd zijn. Ze
gaven wel houvast.” Hij nam een slok van
zijn koffie. “Ik blijf nu gewoon doen waar ik
me goed bij voel. Ik bid, --gewoon het oude
Onze Vader-- ga zondags naar de kerk, en
in de week ga ik met de collectebus langs
de deur. Alles kan ik niet meer, maar iets
vrijwilligerswerk in de kerk wil ik zo lang
mogelijk blijven doen. Het geloof van mensen die ik daar ontmoet, raakt me tot diep
in mijn ziel. Het is de bonus op alles wat ik
van thuis heb meegekregen en dat houdt
me nu gaande.”

Tieners, trots, nieuwsgierig en actief
In gesprek met Ans
ter Morsche, docent
vak levensbeschouwing op het
Twickelcollege
voor de klassen
1 en 2.
Trots en nieuwsgierig
Ans: “Een aantal jaren geleden deden veel
leerlingen nog het vormsel, tegenwoordig
zitten er maar een paar in een klas. Tieners van nu missen op dit gebied een referentiekader. Wat is een rozenkrans, of
wat is Lourdes, het zegt ze niets. Is dit
erg? Nee, want tieners zijn wel nieuwsgierig en willen er meer over weten. Dit zorgt
ervoor dat ze opener staan ten opzichte
van geloof dan tieners een aantal jaren
geleden. Met de kerk hebben ze niet zoveel, maar er is ook geen weerstand. Tegenwoordig zijn tieners die geloven trots
op hun geloof; laten trots hun vormselkruisje zien, of zeggen trots ‘ik ben christen’ of ‘ik ben moslim’.”

Wat is hun kijk?
Bij levensbeschouwing leert Ans de tie-
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ners hun eigen kijk op het leven onder
woorden brengen. Wat voelen ze en wat
vinden ze. Ze zijn op zoek naar antwoorden
op levensvragen, soms helpen daarbij de
antwoorden die de grote levensbeschouwingen als jodendom, christendom en islam hier op geven. Ans: “We proberen een
vertaling te maken naar de kinderen met
aansprekende werkvormen zoals films en
handvaardigheid. Door het creëren van
een veilige omgeving met respect voor elkaar ontstaan mooie gesprekken.”

heel eerlijk op en ook moedig ik ze aan om
eens met opa of oma te praten.” Zo gaat
geloven van generatie op generatie.

Wat zijn hun vragen?
Ans: “Over het algemeen zijn tieners maar
weinig bezig met geloof en dat is volgens
mij van alle tijden. Behalve als er iets gebeurt in de wereld of bij geboorte, ziekte of
sterfte in de familie. Bijvoorbeeld de orkaan op St. Maarten; in korte tijd zamelen
ze geld in voor het goede doel. Bij ziekte
komen vragen naar boven zoals: “Gemeen
dat zo’n vader of moeder ziek wordt. Kan
God daar niets aan doen?” Eigenlijk zijn
het geloofsvragen. Deze herkennen ze niet
als zodanig, maar we praten er dan toch
over in de klas.” Kinderen durven wel vragen te stellen ook aan Ans, zoals: “Gelooft
u in God?” Ans: “Daar antwoord ik altijd

Binnen onze parochie is sinds een
half jaar de jongerengroep M25 actief.
20 september jl. waren ze op bezoek
bij de Voedselbank.

door generaties
Kinderen betrekken
bij het geloof
Kinderen, het geloof en de kerk: het is
al lang geen vanzelfsprekendheid
meer dat deze drie woorden bij elkaar
horen. Toch is er een groep enthousiaste vrijwilligers die zich inzet om
kinderen iets van ons geloof mee te
geven, ondanks het feit dat het aantal
kinderen in de kerk soms erg klein is.
We spreken hierover met Marije
Averdijk-Varenbrink (28 jaar, geboren
in Hengevelde)
Kinderwoorddienst
“Iedere eerste zondag van de maand verzorgen we in Delden een kinderwoorddienst en
tevens bij de vier zondagen voor Kerst en bij
de zeven zondagen voor Pasen. Daarnaast nog
drie gezinsvieringen per jaar en enkele themavieringen op zaterdagavond”, vertelt Marije. Ze legt ook uit hoe zo’n kinderwoorddienst er uit ziet: “Na het welkom, geven we
een korte introductie over het verhaal dat die
zondag wordt gelezen in de kerk, soms met
verhaal-platen om het te verduidelijken, want
beelden spreken veel meer. Ook proberen we
er een kleine activiteit aan te koppelen, niet
om de kinderen bezig te houden, maar juist
om zodoende te zorgen dat er meer van het
verhaal blijft hangen.” Ze geeft voorbeelden
over verhaal van Bartimeus en van de herder
die voor zijn schapen zorgt: “Dan vragen we
aan de kinderen hoe ze zelf ook voor anderen
zouden kunnen zorgen. Dan zie je dat ze toch
iets met de verhalen gaan doen; heel mooi.”

woorddienstgroep zitten naast Marije ook Inge Lansbergen en Mignon Sanchez. Over
de themavieringen op zaterdagavond zegt ze: “Die bereiden we voor met de pastores
Henk Ogink of Carla Roetgerink, bijvoorbeeld met een Mariathema, of vorig jaar over
barmhartigheid. We zijn dan minder gebonden dan bij de vieringen op zondag en je
ziet dat we de kinderen echt kunnen bewegen”.
We spreken ook over haar jeugd. ‘Vroeger’ was lang niet alles beter en er zijn nu ook
zeker lichtpunten. Marije: “Er is bijvoorbeeld nu een kinderkruisweg, dat was er vroeger niet. We gaan dan met de kinderen langs alle staties, geven uitleg en leggen bloemen bij het kruis. Via de kerkbladen en het Hofweekblad plaatsen we oproepen om
ouders te motiveren om met de kinderen naar deze kruisweg te komen. En meestal
halen we een mooie opkomst van zo’n dertig kinderen, daar doen we het voor.”

Voorbereiden
Op de vraag wat Marije verder nog aanspreekt
om zich in te zetten voor de kinderwoorddienst, geeft ze aan: “Het voorbereiden vind ik
erg leuk; wat is het verhaal, wat kunnen we er
mee doen richting de kinderen? Elke keer bereidt één van ons het voor.” In de kinder-

"'Vroeger’ was lang niet
alles beter en er zijn nu ook
zeker lichtpunten"
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Column

Allerheiligen vieren is waardevol
Het is een prachtig schilderij. Ik heb er een hele tijd naar staan
kijken. “De Voorlopers van Christus en de Heiligen en Martelaren”, zo heet het. Het is geschilderd door Fra Angelico (13871455) en het hangt in de National Gallery in London.

Voorsprekers
Deze afbeelding is een detail. Minutieus geschilderd, met aandacht voor detail, schitterende kleuren, vooral het blauw springt
er echt uit als je het schilderij in het echt ziet. Alle heiligen: mannen, vrouwen, jong oud, vaak met een attribuut waaraan ze te
herkennen zijn. De H. Agnes met een lam, de H. Barbara met een
toren, H. Antonius met een varken en ga zo maar door. Heiligen
in soorten en maten en de Kerk kent er een heleboel. Vele mannen en vrouwen die heilig verklaard zijn. De Kerk is er bij een
heiligverklaring van overtuigd, dat die persoon nu reeds deelgenoot is van de heerlijkheid van God de Heer. Het zijn meestal
mensen met een bijzondere geschiedenis, een bijzonder verhaal
dat getuigt van een groot geloof en vertrouwen in God. De eerste
onder alle heiligen is Maria, de Moeder Gods, die door haar vertrouwen in God, Moeder van Zijn Zoon is geworden. Zij is een
voorspreekster, zoals alle heiligen dat zijn: wij kunnen hen in gebed aanroepen en vragen om voor ons te bidden bij God.

Naamdagen vieren
Door het jaar heen vieren wij de feesten van heiligen. Op 29 september vieren wij de HH. Aartsengelen Gabriël, Michaël en Rafaël; 7 november H. Willibrord; 31 december H. Sylvester en op 25
april de H. Marcus, de heilige naar wie ik vernoemd ben. Op die
dag zou ik mijn naamdag kunnen vieren. In sommige landen is
het gebruikelijk die dag te vieren en niet je verjaardag. De vieringen van de heiligen zijn een soort van lint dat door het jaar gaat.
In vroegere tijden werd vaak de tijdsaanduiding verbonden met de
heiligendagen. In sommige akten komt je tegen: “op de woensdag
na H. Bartholomeus in 1471”, om maar iets te verzinnen. De viering van de naamdagen van de heiligen bestaat nog steeds, maar
is wat naar de achtergrond gedrongen. Heiligen zijn er niet alleen
uit het verleden, maar ook uit het heden. Velen kennen het ver-
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haal en de televisiebeelden van bijvoorbeeld de H. Moeder Teresa
van Calcutta. Zij is een ‘moderne’ heilige.

Bekende én onbekende heiligen
Het Hoogfeest van Allerheiligen, dat wordt gevierd op 1 november,
heeft een bijzondere oorsprong. De Kerk heeft altijd het besef
gehad dat er naast de bekende heiligen die wij op de dagen door
het jaar heen, gedenken en aanroepen, er ook onbekende heiligen
zijn. Al hebben wij bij een groot aantal mensen met een voorbeeldig leven het uitgesproken vermoeden dat zij heilig zijn, uiteindelijk is het God die het oordeel geeft. Daarom zijn er naar de overtuiging van de Kerk vele heiligen die wij niet kennen, die een
heilig leven hebben geleid maar die niet bij ons bekend zijn, maar
wel bij God. Het hoogfeest van Allerheiligen gedenkt alle heiligen,
de bekende, maar juist ook de onbekende. Het feest is daarom
ook direct verbonden met de gedachtenis van alle overledenen op
2 november. Op die dag gedenken we niet alleen de overledenen
die wij kennen bij name en aan wie wij nog levende herinneringen
hebben, maar juist ook al degenen van wie niemand meer weet
wie zij waren, maar die wel door God gekend zijn.

Heel de kerk viert
De Kerk is meer dan wat wij zichtbaar kunnen waarnemen. Christenen vormen hier op aarde de Kerk, het Lichaam van Christus, maar
het is niet alleen dat. De Kerk omvat ook hen die er eens waren en
nu overleden zijn. De Kerk bestaat dus uit Christus die haar Hoofd
is, levenden en doden, heiligen en zaligen – bekend en onbekend, van
het verleden, nu en in de toekomst. Als wij de Eucharistie vieren,
viert de hele Kerk, niet alleen een deeltje, maar het geheel.
Allerheiligen is dus een feest met betekenis. Een feest dat ons
duidelijk wil maken dat wij allen geroepen zijn tot heiligheid, tot
een leven dat Christus heiligt.
Allerheiligen is een hoogfeest dat het vieren waard is.
Marc Oortman, pastoor

Voor u gevonden

Door Richard Wermelink

Rouw op mijn dak

Collegetour

Israël en Palestina

Zeer recent is een boek verschenen van
pastoor Martin Los van de parochie Licht
van Christus. Het is een bijzonder en ook
persoonlijk boek dat hij schreef naar aanleiding van het overlijden van zijn dochter
Rosa. Zij overleed op 37-jarige leeftijd na
een slopende ziekte.
De uitgever van het
boek is Leo Fijen en hij
MARTIN LOS
zegt daarover: “Het is
een boek van een pastoor die een scharniermoment in zijn eigen
leven deelt.” Het is een
boek vol herinneringen: aan Rosa’s ziekteperiode, aan haar jeugd in het gezin van
Martin Los met zijn vrouw Nelleke en vijf
kinderen; herinneringen aan zijn kindertijd
in Pernis waar hij de dood leerde kennen;
herinneringen aan mensen die hij als geestelijke begeleidde in situaties van sterven,
afscheid en verdriet. Het boek telt 37
hoofdstukken – net zoveel als het aantal
levensjaren van Rosa. Los zegt zelf: “Het is
een boek dat er eigenlijk niet had moeten
zijn. Het is geen biografie, maar een weefsel. Ik dank mijn parochianen en vele anderen, maar vooral dank ik Rosa voor dit
boek. Want wij laten onze doden niet los. Ik
ervaar dit boek dan ook als geschenk.”
Martin Los was gereformeerd predikant en
is nu pastoor in Vleuten, bij Utrecht. Uitgeverij Adveniat, prijs € 19,95

Op dinsdagavond 31 oktober vindt er een
soort collegetour plaats in het klooster
Franciscanessen in Denekamp. Pater Fons
Eppink (oorspronkelijk uit Noord-Deurningen) zal die avond onder leiding van Ton
Huttenhuis vertellen over zijn dienstbaar
priesterleven in Afrika en zijn ervaringen
binnen de kerk wereldwijd. Zijn studietijd
speelde zich af tijdens het Tweede Vaticaans Concilie. De kerk moest dichter bij
de mensen gebracht worden. Hij koos voor
een priesterleven als missionaris bij de
paters van Mill Hill. Als jonge priester vertrok hij naar Afrika, waar hij niet alleen in
Kongo onder de inheemse bevolking werkte maar ook diverse functies bekleedde
binnen de kerk van Afrika. Momenteel is
hij weer terug in Nederland en is hij missionair journalist van Mill Hill en beheert
hij de website van de congregatie, in combinatie met retraitewerk en geestelijke
begeleiding. Deze avond met de gedreven
Fons Eppink belooft een boeiende avond te
worden met mooie verhalen en leuke
anekdotes. Dus op 31 oktober, om 19.30
uur, Klooster Franciscanessen (Huize Elisabeth), Gravenallee
30, Denekamp. De
kosten bedragen € 7,inclusief koffie/thee.
Aanmelden kan via:
secretariaat@lumencristi.nl

In 1967 bezette het Israëlische leger onder
andere de Westelijke Jordaanoever inclusief Oost-Jeruzalem en de Gazastrook. De
VN-Veiligheidsraad onderstreepte op 22
november 1967 (unaniem) dat het ontoelaatbaar is, door oorlog gebied te verwerven, en eiste de ontruiming van bezet gebied en erkenning van soevereiniteit en
integriteit van alle staten in de regio. Maar
na 50 jaar op- en afgaande vredesonderhandelingen is het conflict nog steeds niet
opgelost; verre van dat. Israël bouwt illegaal Joodse nederzettingen op het land
van de Palestijnen. Het conflict lijkt zich de
komende tijd te verergeren, door een recente, vrij schokkende verklaring van premier Netanyahu in bezet gebied: ‘Wij zijn
hier om te blijven, voorgoed. Er worden
geen nederzettingen meer gesloopt in het
Land van Israël. (…) We zullen onze wortels verdiepen, we zullen bouwen, versterken en koloniseren.” Voor wie de achtergronden van dit ingewikkelde conflict nog
eens op een rij gezet wil zien, raad ik het
boekje “Israël & Palestina” aan. Hierin
leggen Brigitte Herremans en professor
Ludo Abicht de probleempunten bloot, aan
de hand van een historisch overzicht van
het ontstaan van het conflict. Twee volken
die strijden om zelfbeschikking. De auteurs proberen feiten te scheiden van
emoties. Uitgever Pelckmans Pro, € 24,50

ROUW OP
EEN PRIESTER, EEN VADER, DE DOOD VAN ZIJN KIND

H.G. parochie heeft eigen app
Onze parochie heeft er sinds kort een extra communicatiemiddel bij. Als een van de eerste parochies in Nederland
heeft onze parochie een eigen app. Met deze app heb je vanuit je mobiele telefoon direct contact tot onder andere de
laatste vieringen, het laatste nieuws, het digitale fotoalbum,
de laatste Geestig, contactadressen en historische informatie
over de kerken. Verder kan je gemakkelijk vanuit de app een
viering uit een van onze kerken live volgen of een van de laatste vieringen beluisteren.
De app is nu nog alleen verkrijgbaar in de Google Playstore.
Je kan hem vinden onder de naam 'Heilige Geest App'. Wanneer je deze app goed vindt zou het leuk zijn dat je hem waardeert met 4 of 5 sterren. Veel plezier met de app.
Rob Legtenberg,
webredactie
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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 |
• 25-08, Wilfried Boink, 64 jaar
Gehuwd |
• 23-09, Frank Ottink en Nicolle Lehman
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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.

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 | Lezing van
Dr. Arjan Plaisier op maandag 13 nov. om
19.30 uur in de Oude Blasius. Ds. Arjan
Plaisier is voormalig scriba van de Protestantse kerk. Momenteel is hij voorganger
van de missionaire gemeente de Fontein in
Apeldoorn. Daarnaast is hij docent spiritualiteit aan de Protestantse Universiteit.
Vrijwilligersavond op 7 september |
Vrijwilligersavond 2017 was wederom gezellig. Op 7 september vond deze plaats. Na
een korte gebedsviering werd onder genot
van een hapje en een drankje de avond
voortgezet. Ook dit jaar was er weer een
loterij met als inzet de grote Paaskaars.
Het winnende lot werd door Annie Strikker
getrokken. Wim Petersen werd de gelukkige winnaar. (Zie ook de foto’s op pag. 23).
1 november - Allerheiligen |
Allerheiligen is het familiefeest van de
Kerk. Alle heiligen worden herdacht, ook
degenen die niet officieel heilig verklaard
zijn, maar tot voorbeeld werden door hun
manier van leven. De apostel Paulus noemde trouwens alle christenen ‘heiligen’. Op
woensdag 1 november zijn alle parochianen
van de Heilige Geest parochie uitgenodigd
om bij gelegenheid van het hoogfeest van
Allerheiligen de Eucharistie te vieren in de

H. Blasiuskerk in Delden. De aanvang is
19.00 uur.

2 november - Allerzielen
Op Allerzielen vieren we alle doden, wij
denken aan hun dood en aan onze eigen
dood. Wij vieren tegelijkertijd de opstanding
van de doden en de overwinning van het leven op de dood. De Eucharistieviering in de
H. Blasiuskerk in Delden, begint donderdag
om 19.00 uur. Na afloop van de H. Mis gaan
we samen naar het kerkhof. Hier worden de
graven gezegend en men kan er lichten
ontsteken. Voor deze viering worden alle
parochianen van harte uitgenodigd.

Beheer: J. Onland, Gondalaan 75, 7471 LC,
Goor, 06 12162018, jaonland@hotmail.com
Pastoraatgroep: Voorzitter: B. BrunnekreeftPolman, b.polman@heeckeren.nl, 0547271543,
Kerktelefoon: secretariaat of 0547-272097
Begraafplaats: G. Huisstede | 06-16541464.
Misintenties | De vergoeding voor misintenties, gebedsintenties zijn € 9.-.
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.

Viering in Herfstzon | 10 november

Goor
H.H. Petrus en Paulus
Hengevelderstraat 24

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.

Kleutervieringen | Op 15 oktober en 19
november is er weer een kleuterviering in
de H.Blasius. Deze start om 09.00 uur.
Van harte welkom!

Hengevelde

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.

Viering in De Stoevelaar | 19 oktober
Bezoek Pastor
Parochianen die behoefte hebben aan een
bezoek van de Pastor kunnen dit doorgeven
aan het centraal secretariaat 074-3492212
Pastorale nood nummer: 0623254488
niet voor uitvaarten

Allerzielenviering | Donderdag 2 november om 19.00 uur. In deze viering herdenken wij onze dierbare overledenen. In het
bijzonder de overledenen van het afgelopen
jaar. Na de viering gaan we in stilte naar het
kerkhof waar de graven worden gezegend.
Zij die dat willen kunnen een kaarsje op het
graf van een dierbare plaatsen.

7471 CH GOOR
T: 0547-260114
I : www.heiligegeestparochie.nl/goor
E: goor@heiligegeestparochie.nl
IBAN: NL25ABNA0593726634
Openingstijden secretariaat
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
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

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 secretariaat van onze parochie.
tel: 260878 of contact@heiligegeestparochie.nl .
Overleden
22 augustus, Gerrit te Riet, 80 jaar
Bingomiddag
Op 25 oktober verzorgt de bezoekgroep
“verliezen verwerken” een bingomiddag. In
de parochiezaal naast de kerk. Aanvang
14.30 uur. Zegt het voort.”
Hartelijke dank,
Vriendelijke groet, Herman Terra.

Dopen | De eerstvolgende gelegenheid tot
dopen in 2018 is op zondag 18 februari om
11.00 uur
Ceciliafeest | Op zondag 25 november is
het Ceciliafeest. In de viering van 18.30 uur
worden er 5 jubilarissen gehuldigd.
Vormen | De viering van het H. Vormsel is
dit jaar op zondag 18 november in de H.
Blasius kerk in Delden
Kerstconcert | Op zondag 17 december
15.30 uur wordt er een kerstconcert gehouden in de kerk. Waarna de kerstmarkt
wordt gehouden. 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.
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Isidorushoeve
H. Isidorus
Goorsestraat 126
7482 CL St. Isidorushoeve
T: 074-3575210
E: isidorushoeve@heiligegeestparochie.nl
IBAN: NL45ABNA0495351202
Openingstijden secretariaat
Dinsdag van 9.00 tot 11.00 uur
Secretariaat H. Isidorus | Elke dinsdagmorgen van 9.00 uur tot 11.00 uur kunt u op de
pastorie terecht voor het opgeven van misintenties, het aanmelden van jubilea en
voor vragen omtrent overige zaken.
Misintenties/jaargedachtenis | De vergoeding voor een misintentie is € 9,- en voor
een jaargedachtenis € 12,-

Vieringen | Iedere dinsdag om 09.00 uur is
er een viering in onze kerk. Elke eerste
dinsdag van de maand na deze viering is er
gezamenlijk koffiedrinken in de pastorie.
Aanmelden Doop, Huwelijk | U kunt zich
hiervoor aanmelden bij het secretariaat
pastoraal team: contact@pastoraalteam.nl
of telefonisch 074-3492212 van maandag
tot en met donderdag van 8.30 uur tot
15.30 uur.
Openstelling Mariakapel | De Mariakapel
in onze kerk is wekelijks geopend op dinsdag, donderdag, zaterdag en zondag van
9.00 uur tot 17.00 uur.
Gezinsviering | Op zondagmorgen 15 oktober zal er een speciale gezinsviering zijn.
Tijdens deze viering zal er ook aandacht
zijn voor Wereldmissiedag voor de kinderen. De aanvang van de viering is 9.30 uur
en het kinderkoor verzorgt de zang.

Mariaviering | De viering op zaterdagavond 21 oktober staat in het teken van
Maria. Het dames- en herenkoor zal deze
viering muzikaal opluisteren. Aanvang
18.30 uur.
Allerzielen | Op donderdagavond 2 november is er een Allerzielenviering. Tijdens deze viering zullen alle overledenen
in onze geloofsgemeenschap van het afgelopen jaar worden herdacht. De aanvang is
19.30 uur en het dames- en herenkoor zal
de zang verzorgen.
1e advent | Op zaterdagavond 2 december
zal de gezinsviering in het teken staan van
de 1e advent. Het kinderkoor zal tijdens
viering de zang verzorgen.

Kind en geloof: ‘Dag mooi vogeltje!’
Bij de terugkomvieringen van Eerste Communicantjes in Beckum en in de Hoeve
kwam het laatste onderwerp van het communieproject ter sprake: ‘De kerk als één
grote familie’.
Bij de vraag, wat bij een familie hoort, viel
me op, hoe naast samen barbecueën,
feesten, elkaar bijstaan in vreugde en verdriet, ook vaak opa en oma werden genoemd. “Het was grappig” zei een kind,
“dat opa en oma deden bidden bij het
eten.” Natuurlijk nam ik de gelegenheid te
baat om de ouderen uit te dagen met de
kleinkinderen te praten over deze vanzelfsprekende vertrouwvolle verbondenheid
met God. Een moeder vertelde me eerlijk
na de viering, dat je in de ‘ratrace’ van alledag met de kinderen daar zo weinig aan
toe komt.
Toch ligt daar de bron van ieder geloof, zeker ook bij kinderen. Zoals eens toen een
vogeltje tegen het raam botste en dood op
het terras gevonden werd door een vierjarig meisje, die in paniek mij erbij haalde.
Nog helemaal gaaf, mooie kleuren. Ik
pakte het voorzichtig op, maar wat te
doen? “Zullen we het begraven?” vroeg ik
in een opwelling. “Jaah!” zei het meisje,
“dan zoek ik bloempjes en mooie steentjes
om er bovenop te leggen”. Zogezegd, zogedaan. “Komt het vogeltje nu ook bij God

in de hemel?” vroeg ze. “Tuurlijk”, zei ik,
“God houdt ook van vrolijk zingende vogeltje.” En helemaal gerustgesteld, zei het
meisje: “Dag mooi vogeltje!” en vrolijk liepen we terug.
Maar plots vroeg het meisje, enigszins
vertrouwd met een paar Bijbelverhalen:
“Maar waarom zegt God nu niks meer tegen ons? Waar istie nou?” Even stond ik
met de mond vol tanden. Toen schoot me
het antwoord van een ander kind te binnen. Die vertelde: “God is net als oma. Die
is dood en dat vind ik heel verdrietig. Maar
soms doe ik mijn ogen dicht en denk ik
aan oma. Het is net alsof ze dan heel dicht

bij me is en we met elkaar kunnen praten.
En dan word ik vanzelf weer blij!” Ik vertelde dit aan het meisje. “O ja!,” zei ze en
babbelde vrolijk verder over wat anders.
Dus opa’s en oma’s, hoe belangrijk kunnen
jullie zijn!
Pastor Henk Ogink

Hebt u of uw kind andere moeilijke vragen
of mooie opmerkingen van kinderen?
Stuur ze gerust naar geestig@heiligegeestparochie.nl, dan zal ik proberen er
antwoord op te geven

Foto: Henny Evers
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Woordpuzzel 7

door Richard Wermelink
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Vanwege het feest van Allerheiligen op 1 november zitten er in de
puzzel dit keer zeven namen van heiligen en één naam van een
Nederlander waarvan het zaligverklaringsproces nog in volle
gang is. Van links naar rechts, van boven naar beneden, van beneden naar boven en diagonaal. Aan u de vraag: welke acht namen zijn het? Weet u het antwoord, stuur dat dan voor 5 november
naar: Redactie Geestig/Woordpuzzel 7, 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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Uitslag
In de puzzel van Geestig 6 zaten de volgende zeven religieuze
stromingen: hindoe, kopt, moslim, joods, protestant, katholiek,
shintoïsme. Uit de goede inzendingen hebben we de volgende
winnaar getrokken: A. van Vonno 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)

Maand november
5 nov.
5 nov.
26 nov.
26 nov.

Beckum
Goor
Hengelvelde
De Hoeve

Pastor Ogink
Pastor Nowara
Pastor Roetgerink
Pastor Nowara

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.

Dopen en Huwelijk
Aanmelden bij secretariaat pastorale
team T: 074- 349 22 12
Facebook.com/heiligegeestparochie
www.twitter.com/heiligegeestpar

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
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Men vergeet weleens, dat werkelijk geloven een manier van leven is, waarbij de
gehele persoonlijkheid betrokken is. Twijfelen echter appelleert alleen aan het intellect.
Het is, ook al zou men menen verstandelijk superieur te zijn aan een eenvoudige
gelovige, een kalere vorm van existentie.
Behalve ons kritisch vermogen blijven andere faculteiten (vermogens) werkeloos.
Vertrouwen, hoop, liefde en het gevoel in
een hogere bedoeling te zijn opgenomen,
zij spelen niet meer mee en in hun plaats
treedt het vermoeden, dat de dingen niet
meer betekenen dan zichzelf.
De enige gesteldheid om zulk een beproe-
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ving te ondergaan is haar als zodanig te
beschouwen.
Dit betekent dat men de twijfel als een
fase ziet, waar men doorheen moet om tot
een totale verwerping van het vroegere
bezit te komen of tot een nieuw en anders
te aanvaarden.
Wie daartussen blijft theologiseren, glijdt
gaandeweg in de situatie de knikkers voor
het spel aan te zien.
De crisis, waarin de kerk zich bevindt, kan
alleen gezond blijven wanneer wij ervan
afzien deze te versmallen tot de termen
conservatief en progressief. Dergelijke aan
de politiek ontleende uitdrukkingen laten
zich niet straffeloos naar het geloof trans-

porteren. Zij missen daar hun toepasselijkheid, omdat het geloof, anders dan de
staatsinrichting, ons hele wezen raakt.
Iemand, die voor het slapen gaan neerknielt en bidt, kan men niet behoudend
noemen.
Men kan alleen zeggen, dat hij iets behouden heeft. En de man, die gewoon in bed
stapt, is dat kwijt.
Het is, meen ik, alleen in dit besef dat de
dialoog gevoerd mag worden.

Godfried Bomans,
in Beminde gelovigen, Ambo 1970
Jan Horck

90 jaar H. Isidoruskerk
Op zaterdag was het nog zeer onzeker, maar op zondag 1 oktober
scheen de zon en werd de 90e verjaardag van de H. Isidoruskerk
feestelijk gevierd in de pastorietuin. De mooie tuin stond vol met
allerlei activiteiten voor kinderen en ouderen om het feest te vieren.
Met muziek van het dweilorkest sloot jong en oud gezellig deinend en kletsend aan in de rij voor koffie met een broodje, nog
onder de indruk van de mooie viering in de jarige kerk. Een viering waarin vicaris Cornelissen en pastor Ogink voorgingen, maar
de hele gemeenschap bij betrokken was. Het Kinderkoor, Spirit
en het Dames- en herenkoor zongen afwisselend hun liederen.
Iedere parochiaan kwam aan zijn trekken; van Latijn tot Engels

van hedendaagse songs tot aloude Marialiedjes. Het was een bijzondere verjaardagsviering, waar duidelijk heel veel aandacht aan
besteed was. Parochianen van alle leeftijden hadden een bijdrage
aan de viering; van net gedoopte kindjes tot de oudste inwoner
van De Hoeve. 90 jaar is ook niet niks. Dat vond ook de Vicaris. Hij
moedigde de kerkgangers aan om zich vooral in te blijven zetten
voor de kerk en geloofsgemeenschap, zowel in het vrijwilligerswerk als bij de Actie Kerkbalans. Volgens de vicaris was dat dé
manier om over 10 jaar de 100e verjaardag te kunnen vieren. Hij
wenste het de geloofsgemeenschap van harte toe!
José Cornel

Foto's: Henny Evers

17
Geestig, 07 | oktober, november 2017

Ingezonden berichten
900 jaar Heilige
Blasius
Delden
De oudst bekende schriftelijke vermelding van een
kerk in Delden is uit het
jaar 1118/ 1119. Voor het
1118 - 2018
eerst is er sprake van de
kerk van Delden als in
1118 Godebald, bisschop
van Utrecht, deze schenkt aan het kapittel
van St. Pieter te Utrecht. In 2018 kunnen
we derhalve spreken over 900 jaar Heilige
Blasius in Delden: 1118-2018.
Het initiatief om een werkgroep ‘900 jaar
Heilige Blasius in Delden’ te vormen is
ontstaan tijdens de avond voor de geloofsgemeenschap op 30 maart 2017. Doelstelling van de werkgroep is: het vieren en
herdenken en trots zijn op dat wat al 900
jaar is. Het programma voor het jubileumjaar 2018 is ontstaan vanuit ideeën die binnen onze geloofsgemeenschap leven en is
bedoeld voor de gehele Deldense bevolking en parochianen van de Heilige Geest
parochie.

Voorlopig programma ‘900 jaar
Heilige Blasius Delden’; 1118-2018:
– uitgeven van een boek ‘900 jaar Heilige
Blasius Delden’; te verschijnen in de
tweede helft van november 2017;
– zaterdag 3 februari 2018; opening jubileumjaar; naamdag Heilige Blasius;
Eucharistieviering met traditionele
Blasiuszegen; daarna gezamenlijk koffiedrinken in het parochiehuis en tentoonstelling van jongeren over hun beeld
van Jezus;
– een drietal concerten in de periode
maart- oktober 2018 in onze kerk;
– de stichting wil geld en middelen bij
elkaar krijgen om een Mariakapel in
Delden te realiseren;
– in samenwerking met de Deldense toneelvereniging de ‘Kwekweschudders’
een grote revue waar vele parochianen/
koren en misschien ook andere Deldense verenigingen aan mee zullen werken
als afsluiting van het jubileumjaar. De
geplande uitvoeringsdatum van de revue
is zaterdag 24 november 2018.
En ‘last but not least’: SAMEN kunnen we
van 2018 een mooi jubileumjaar maken.
Jan Horck, locatieraad Geloofsgemeenschap Delden
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Museum Ons' Lieve Heer op Solder in Amsterdam
Een verborgen schat op zolder
Met parochianen uit de parochies H.H.
Jacobus en Johannes, de Heilige Geest en
de Goede Herder is er in het voorjaar van
2017 een uitstapje geweest naar de Mariatentoonstelling in Utrecht. Graag willen wij
daar nu een vervolg aan geven met een
uitstapje naar het museum Ons’ Lieve
Heer op Solder in Amsterdam op vrijdag 3
november 2017.
De katholieke Jan Hartman is zo succesvol
als ondernemer – hij zit in de linnenhandel
en int accijnzen op wijn – dat hij op 10 mei
1661 in staat is om een huis aan de Oudezijds Voorburgwal en twee aangrenzende
steegwoningen te kopen. Onmiddellijk begint hij met een flinke verbouwing van de
panden. De zolders van de drie huizen laat
hij samenvoegen tot een katholieke huiskerk. Dit is de kerk waarnaar het museum
is genoemd: Ons’ Lieve Heer op Solder.
Met parochianen uit onze drie parochies
en overige belangstellende willen we vrijdag 3 november 2017 met de trein naar
Amsterdam. Vanaf het station zullen we in
ongeveer driekwartier, een diaconale wandeling onder leiding van pastor Doornbusch
maken door Amsterdam. Na deze wandeling is er tijd voor de lunch (zelf meene-

men).
Na de lunch bezoeken we het museum
ONS' LIEVE HEER OP SOLDER.
Hier verblijven we anderhalf tot twee uur
waarna we weer terugwandelen naar het
station (ca. tien minuten) en de trein terug
naar huis nemen.
Het vertrekpunt en de -tijden naar en van
Amsterdam worden u doorgegeven bij opgave. De kosten voor deze dag zijn de kosten van het openbaar vervoer en de entree
van museum Ons’ Lieve Heer op Solder.
Voor mensen met een museumkaart bedragen de kosten voor de dag € 15,00 en
voor mensen zonder museumkaart €
25,00 (afhankelijk van het aantal deelnemers). Verdere informatie over dit uitstapje vindt u achter in de kerk.
U kunt zich opgegeven tot 25 oktober 2017 bij
het pastoraal secretariaat: 074 – 349 22 12.
Er is plek voor in totaal zestien deelnemers, wie het eerst komt het eerst maalt,
vol is vol. Wij adviseren u om goede wandelschoenen aan te trekken.
Ria Doornbusch, pastoraal werker

Bedevaart Kevelaer
Op woensdag 1 november aanstaande wordt weer de jaarlijkse bedevaart naar Kevelaer georganiseerd. Zij die willen deelnemen kunnen zich hiervoor opgeven tot 16 oktober 2017. Kosten zijn € 17,50 per persoon. Deze kosten
moeten bij opgave worden voldaan.
Inlichtingen en opgave bij:
Mw. A. Averdijk, Lijsterstraat 5,7491 Z M Delden. Tel: 074376 34 73

Wat brengt ons samen

Steun parochies wereldwijd
In het weekend van 21 en 22 oktober 2017
staat de R.K. Kerk stil bij de missie in Burkina Faso; de naam van het land betekent:
het land van de oprechte mensen. Wat een
prachtige naam vergeleken met Nederland of Holland. Burkina inspireerde mij
om nieuwe namen voor ons landje te bedenken: Droomland, waar de dromen van
vrede en gerechtigheid uitkomen, Lievelingenland, land waar iedereen lieveling
van elkaar is, Knuffelbabwe, waar de
knuffel het meest gebruikelijk is, Rechtvaardistan, land van de rechtvaardige
mensen, Gastvrijstaat, waar vluchtelingen
een gastvrij onthaal krijgen,Chrislamia,
land van goede mensen, onder andere
christenen en islamieten, Tolerabia, waar
tolerantie in de grondwet staat, Participatia, land van de deelgenoten aan welzijn
en welvaart, Respectania, waar de Rechten van de Mens gerespecteerd worden,
Vrolika, land van de tevreden lachende
mensen. Burkina Faso, dit West-Afrikaanse land is relatief vreedzaam, maar het is
een van de armste landen ter wereld. Een
groot deel van de bevolking leeft van de
landbouw. Regio’s in de Sahelzone worden
hard getroffen door klimaatveranderingen
en droogteperiodes.

Hulp voor meisjes en vrouwen
De helft van de meisjes in Burkina Faso
wordt voor ze achttien zijn gedwongen uitgehuwelijkt. Steeds vaker verzetten meisjes zich tegen dit lot. Ze vluchten en vinden
bescherming bij de missiezusters. Het
geloof in hekserij is in Burkina Faso wijdverbreid. De slachtoffers zijn meestal oudere vrouwen. In het opvangcentrum
Delwendé in Ouagadougou wonen 245
vrouwen die uit hun dorpsgemeenschap
zijn verstoten omdat ze heks zouden zijn.
Geef in de collecte of stort uw bijdrage op
NL46RABO313363838 t.n.v. Aktie WERELDNOOD te Delden onder vermelding
van van Burkina Fas.
Meer informatie: www.missio.nl
Wim Petersen

Celebranten zullen zijn:
kardinaal W.J. Eijk, aartsbisschop van
Utrecht, pastoor A.G.M. Monninkhof, pastoor van de Jacobus de Meerdereparochie
van Enschede, geassisteerd door diaken
Th. Reuling ofs, als permanent diaken verbonden aan de parochie H. Gabriël te Didam en omstreken, tevens lid van de Orde
van Franciscaanse Seculieren (ofs) en van
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Landelijke Ariensherdenking 2017
De jaarlijkse Ariëns gedachtenisviering zal
ook dit jaar weer plaatsvinden op de derde
zondag van november, te weten 19 november aanstaande. Zoals gebruikelijk wordt
deze Eucharistieviering gehouden in de St.
Jacobuskerk aan de Oude Markt te Enschede. Aanvang 11.00 uur.

Heilige Gerardus Majella Bedevaart
Overdinkel
Op zondag 22 oktober 2017 zal in Overdinkel voor de 105de keer de Heilige Gerardus Majella Bedevaart plaatsvinden, met
als thema: Wat brengt ons samen. Muzikale medewerking van muziekvereniging
Concordia en het dames- en herenkoor.
Uitgevoerd wordt de Dweutsche Messe van
Franz Schubert.

het Ariëns Comité. Onlangs heeft paus
Franciscus de 33e zondag door het jaar uitgeroepen tot Werelddag van de Armen, als
een voortzetting van en een herinnering
aan het Jaar van de Barmhartigheid. De
Ariëns gedachtenisviering zal aandacht
besteden aan deze werelddag. Het thema
van de viering zal voorts te maken hebben
met geloofsverdieping. Medewerking verlenen het Ariënskoor uit Enschede, en de
Koninklijke Enschedese Leo Harmonie, in
1893 door Ariëns zelf opgericht. Na de H.
Mis is iedereen welkom in het parochiecentrum achter de kerk voor een informeel samenzijn. Er zullen ook weer boeken en kaarsen te koop zijn.
J.N. Hinke

Om 10.30 uur vertrekt de sacramentsprocessie van de kerk naar het park. Aansluitend om 11.00 uur Plechtige Eucharistieviering in het park, met feestpredicatie
door pater Henk Erinkveld CSsR (Klooster
Wittem), waarna de processie volgt. Om
15.00 uur is het sluitingslof in de Gerardus
Majella kerk.
Voorafgaand aan de bedevaart is er een
triduüm. Op donderdag 19, vrijdag 20 en
zaterdag 21 oktober, om 19.00 uur, is er
een viering in het teken van Gerardus.
Sinds enkele jaren worden er ook succesvolle kinderactiviteiten georganiseerd tijdens de viering op zondagmorgen.
Voor meer informatie: Parochiecentrum
van de Gerardus Majellakerk op werkdagen tussen 10.00 en 11.30 uur (woensdag
gesloten) telefoon 053-5381304. Hier kunt
u ook (mis)intenties opgeven. Kosten intenties: vrije gift. Misintenties: € 5,00
IBAN: NL 35 RBRB 0918845289 t.a.v. Gerardus Bedevaart Overdinkel.
Graag tot ziens, u bent van harte welkom.
Gerardus Bedevaart groep Overdinkel.
gerardusbedevaartoverdinkel@live.nl
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Vieringen
oktober en
november

H. Blasius Beckum

O.L. Vrouw van Altijd Durende
Bijstand Bentelo

geen viering

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

Zaterdag 21 okt.
en zondag 22 okt.

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

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

Zaterdag 28 okt. en
zondag 29 okt.

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

Zat. 18.30 u. WoCo-viering
mmv. Koor uit Rijssen
Pastor H. Ogink

Woensdag 1 nov.
Allerheiligen en
donderdag 2 nov.
Allerzielen

Woe. 19.00 u. in Delden
Do. 19.00 u. Gebedsviering
mmv. Dames- en herenkoor
Werkgroep Avondwake

Woe. 19.00 u. in Delden
Do. 19.00 u. Gebedsviering
mmv. Dames- en herenkoor
Werkgroep

Zaterdag 4 nov.en
zondag 5 nov.

Zon. 10.30 u. Hubertusviering
mmv. Dames- en herenkoor
Ds. Anne Kramer

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

Zaterdag 11 nov.
en zondag 12 nov.

Geen viering

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

Zaterdag 18 nov.
en zondag 19 nov.

Geen viering

Zon 9.30 u. WoCo-viering
mmv. Byzantijns koor
Pastor H. Ogink

Zaterdag 25 nov.
en zondag 26 nov.

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

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

Zaterdag 2 dec.
en zondag 3 dec.
1e zondag van de
advent

Geen viering

Zon. 09.30 u. WoCo-viering
CD muziek
Werkgroep

Datum

Vieringen door de week:
H. Blasius Beckum
dinsdagmorgen 9.00 uur

Zaterdag 14 okt.
en zondag 15 okt.

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

20
Geestig, 07 | oktober, november 2017

H. Blasius Delden

H.H. Petrus en Paulus Goor

H.H. Petrus en Paulus
Hengevelde

H. Isidorus, St. Isidorushoeve

Zat. 18.30 u. Gebedsviering
Maria
mmv. Dameskoor
Werkgroep
Zon. 9.00 u. Kleuterkerk
Zon. 9.30 u. Eucharistieviering
mmv . Herenkoor
Pastor Z. Nowara

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

Zat. 18.30 u. Gebedsviering
mmv. Cantu
Werkgroep

Zon 9.30 u. WoCo-viering
Gezinsviering / Oogstdankviering
mmv. Kinderkoor
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. Eucharistieviering
Voorstellen vormelingen
mmv. Dames- en herenkoor
Pastores Th. Escher en
H. van den Bemt

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

Zon. 9.30 u. Eucharistieviering
Samenzang
Pastor G. Geurts

Zat. 18.30 u. Eucharistieviering
mmv. Schola Cantorum
Pastor G. Geurts

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

Zon 9.30 u. Eucharistieviering
mmv. Dames- en herenkoor
pastoor M. Oortman

Woe. 19.00 u. Eucharistieviering
mmv. Parochiekoor
Pastor R. van de Vegt
Do. 19.00 u. Eucharistieviering
mmv. Dames- en herenkoor
Pastor R. van de Vegt

Woe. 19.00 u. in Delden
Do. 19.00 u. Gebedsviering
mmv. In Between
Werkgroep

Woe. 19.00 u. in Delden
Do. 19.00 u. Gebedsviering
mmv. Dames- en herenkoor
Werkgroep

Woe. 19.00 u. in Delden
Do. 19.00 u. Gebedsviering
mmv. Spirit
Werkgroep

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

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

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

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

Za. 18.30 u. Themaviering
St. Maarten
Pastor H. Ogink
Zon. 9.30 u Eucharistieviering
mmv. Dames- en herenkoor
Pastor Th. Escher

Zat. 18.30 u. Eucharistieviering
mmv. Kinderkoor
Pastor Th. Escher

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

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

Zat. 18.30 u. Vormselviering
mmv. Cantu
R. Cornelissen/ H. v.d. Bemt
Zon. 9.00 u. Kleuterkerk
Zon. 9.30 u. Eucharistieviering
mmv. Dames en herenkoor
Pastor G. Geurts

Zat. 18.30 u. Eucharistieviering
Caeciliafeest
mmv. Gemengdkoor
Pastor G. Geurts

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

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

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

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

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

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

Zon. 9.30 u. Eucharistieviering
mmv. Kinderkoor
pastor R. van de Vegt

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

Zat. 18.30 u. WoCo-viering
Werkgroep

Zat. 18.30 u. WoCo-viering
mmv. Kinderkoor
Pastor H. Ogink
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Door: Nathalie Mensink

Naar de kerk

“Koen, kom je nu eindelijk!” roept mama
naar boven, “Anders komen we te laat”.
Maar Koen heeft geen zin om mee te gaan
met mama en papa, ze gaan naar de kerk,
en dat is zo saai. Hij moet dan stilzitten en
luisteren naar verhalen die hij toch niet
snapt. En stilzitten kan hij niet, hij gaat liever voetballen met zijn vriendjes op het
pleintje. Mama komt de trap op en Koen
trekt dan toch maar snel zijn schoenen
aan. Mama vraagt, ”Waarom duurt het zolang? Je bent al een uur wakker.” “Ik heb
geen zin” zegt Koen. “Maar zo vaak gaan

we toch niet naar de kerk en vandaag is er
een gezinsviering dus er zijn vast meer
kinderen die je kent” zegt mama. Koen
stapt met tegenzin in de auto, maar als ze
bijna bij de kerk zijn ziet hij dat er een paar
klasgenootjes ook naar de kerk lopen. Gelukkig, denkt Koen, ik ben niet de enige.
Als hij de kerk in loopt dan ziet hij dat zijn
vriendinnetje bij het kinderkoor staat, hij
zwaait even naar haar. Misschien kunnen
ze straks met zijn allen even op het kerkplein spelen. Als Nina maar niet mee doet,
denkt Koen, zij ziet er zo stom uit.

Zoek de 10 verschillen

De viering begint, het kinderkoor zingt een
lied dat Koen kent en hij zingt mee. Dan
vertelt de lector een mooi verhaal over ‘elkaar helpen’. En de pastor leest het evangelie over de Barmhartige Samaritaan.
Zielig voor die arme man dat niemand
hem wilde helpen terwijl hij gewond was,
denkt Koen. Ze zingen nog een lied dat hij
kent; “Geef elkaar de hand…” en dan is de
viering voorbij.
Mama en papa gaan nog even koffiedrinken en alle kinderen gaan op het kerkplein
spelen. Nina staat alleen, dan moet Koen
eraan denken wat hij voor de viering dacht.
Eigenlijk wel zielig dat ze nooit mee mag
doen. Hij denkt aan de verhalen en liedjes
die hij net gehoord heeft, en loopt dan
naar Nina toe om te vragen of ze mee wil
spelen. Nina is blij verrast, dat ziet hij
meteen. Het geeft Koen een goed gevoel
en hij wil proberen om meer rekening te
houden met anderen. Want dat is wat Jezus wil.
Als ze naar huis rijden vraagt mama wat
hij van de viering vond. “Ik snapte alles en
ik vond het best leuk” zegt Koen. “Dus de
volgende keer ga je zonder mokken mee?”
vraagt mama. “Ja,” zegt Koen, “want ik
heb toch wel iets geleerd in de kerk.”
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Geloof in beeld
Mariabruidjes en
-jonkers in Kevelaer,
2 september

Foto's: Nathalie Mensink

Foto's: Henny te Wierik

Zon-dag 24 september Vredesviering in Goor
Zondag 24 september was er een oecumenische vredesviering in
onze Petrus en Pauluskerk in Goor waarin voorgingen dominee
de Jong en onze eigen pastor Roetgerink. Er was samenzang met
organist Herman Terra en ook het Goors Mannenkoor gaf acte de
présence. Ná de viering werd men uitgenodigd op het kerkplein

om daar met elkaar nog even na te praten; hier werd massaal
gehoor aan gegeven. Tegelijk met het openen van de deuren ná
het slotlied brak de zon door. Het werd een gezellig samenzijn
met koffie en thee.
Henny te Wierik

Vrijwilligersavond H. Blasius Delden - 7 september

Foto's: Lucy Kouwenhoven
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Stenen
We gedenken en herdenken
gebeurtenissen, mensen en plaatsen,
in ons persoonlijk leven
en in onze samenleving.
Ze laten onuitwisbare sporen na
in ons hart en in ons leven.
We willen de herinnering
in stand houden en bestendigen.
Gedenkplaten en monumenten
in duurzame materialen
stellen hen aanwezig.
Opschriften, symbolen,
houdingen en gebaren
vertolken de gevoelens
en de boodschap
die we willen doorgeven.

Het verleden
leeft zo verder in het heden.
Stapsteen en sleutel voor de toekomst.
Een schakel tussen generaties.

Voor wie woorden zoekt
tijd heelt
geen wonden
tijd leert
je leven
met verdriet
en wachten
zeer geduldig
tot je weer
schoonheid ziet
en tot
de tederste
herinneringen
zo diep vertakt zijn
in je ziel
dat ze
die zere plekken
kunnen overgroeien
© Kris Gelaude

in Voor wie woorden zoekt,
Averbode/Forte, 2011

Gedenkstenen zijn krachtige getuigen.
Ze verwijzen ons naar mensen
die we lief hadden,
die we eren om hun verdiensten,
die we huldigen om
hun trouw aan een ideaal …
Met Allerzielen,
gedenken we onze lieve familieleden
en vrienden die ons voorgingen
naar een nieuw leven na de dood.
Als stenen konden spreken …

Start jongerenactiviteiten 2017-2018 met Kermis-mis
Het jaarlijkse openingsfeest voor alle jongeren in het Aartsbisdom Utrecht was zondag 24 september in Hengelo. De dag begon met een bijzondere Kermis-mis op de
Lambertuskermis tussen de botsauto‘s. Na de lunch maakten ze kennis met Maurico Meneses, de nieuwe jongerenwerker. Vervolgens ging men in de middag salsa
dansen, met elkaar in gesprek, was er een Aanbidding in de Lambertusbasiliek en
genoot met van een heerlijke maaltijd. Volgens Anne Kolfschoten van het Jongerenplatform Aartsbisdom Utrecht (JPU) was het een leuke, interessante, actieve, bijzondere en zeer geslaagde dag!
www.jongaartsbisdom.nl

Jaarprogramma
Jongerenpastoraat
Aartsbisdom Utrecht
2017-2018

Jaarprogramma JPU 2017-2018
zondag 24 september
zaterdag 11 november
zaterdag 16 december
vr-zo 26-28 januari
za-zo 17-18 maart
zondag 25 maart
28 april-5 mei
zondag 1 juli

Openingsfeest in Hengelo (Gld.)
Priesterwijding Mauricio Meneses en Ronald den Hartog
St. Catharinakathedraal Utrecht
Kerstgala Utrecht
Kloosterweekend St. Willibrordus abdij Doetinchem
Stille Omgang Amsterdam
Passion, Diocesane Wereldjongerendag in Doetinchem
Bisdombedevaart naar Lourdes (met jongerenprogramma)
Slotfeest & reünie Lourdesbedevaart in Hooglanderveen

Door: Jan Horck

