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Nieuwjaars-
receptie

De nieuwjaarsviering van de Heilige Geest 
parochie is dit jaar op zondag 7 januari 
2018 in de kerk in Bentelo. De viering be-
gint om 09.30 en na afloop is er net als 
voorgaande jaren weer een nieuwjaarsre-
ceptie, dit keer in Café Spoolder, dicht bij 
de kerk gelegen. Er is deze dag geen an-
dere viering binnen de Heilige Geest paro-
chie. Alle parochianen, waar ook woon-
achtig zijn van harte uitgenodigd voor deze 
viering. Het parochiebestuur en het pasto-
rale team zien dit als een gelegenheid om 
de eenheid in de diversiteit van de ver-
schillende geloofsgemeenschappen van 
de Heilige Geest parochie te benadrukken. 
Wij zijn met zijn allen onderweg!
Graag tot ziens op 7 januari a.s.!

We leven in een bijzondere overgangsperi-
ode. De laatste zondagen van het kerkelijk 
jaar worden gevierd, met als hoogtepunt 
het Hoogfeest van Christus Koning. Daar-
na gaat het in een vloeiende beweging 
over in de advent: die verwachtingsvolle 
periode aan het begin van het nieuwe ker-
kelijk jaar dat de bekroning vindt in de vie-
ring van Kerstmis. Twee periodes die in 
het teken staan van wachten. 

Tijdens de laatste zondagen van het kerke-
lijk jaar wachten we op de wederkomst van 
Christus. “Parousie”, is de theologische 
term die daarvoor wordt gebruikt. Christe-
nen geloven dat Jezus opnieuw op aarde zal 
komen. In de liturgie zeggen we het ook 
“tot Hij wederkomt”. Er zal een moment 
zijn dat Hij komt en dat zal de laatste dag 
zijn. Wij leven in die verwachting. 

De advent is ook een periode van wachten. 
Misschien zou je zelfs kunnen zeggen dat 
dit de periode is van ‘verlangen’ en ‘uitzien 
naar’ het Hoogfeest van de Geboorte van 
de Heer. Dat is een feit dat al plaatsgevon-
den heeft, maar ieder jaar opnieuw verlan-
gen we weer naar Zijn komst in ons mid-
den, naar Zijn komst in ons hart. 

Twee vormen van wachten, met een duide-
lijk verschil. Het wachten op de parousie 
gebeurt aan ons; dat ligt buiten ons. Het 
wachten op Kerstmis, ligt in ons. Als wij ons 
hart openen voor Hem, het Kerstkind, is het 
wachten op Zijn wederkomst, is ons leven, 
niet omgeven met angst, maar met vreugde.

Een goede wachttijd toegewenst.

Marc Oortman, pastoor

Wachten is niet hetzelfde als wachten

Gelooft u nog in vrede op aar-
de? Of heeft u het ook al een 

beetje opgegeven. Door alle nega-
tieve gebeurtenissen die zichtbaar zijn 

in de wereld denk ik weleens dat wereld-
vrede niet meer haalbaar is. Soms is het al 
knap als we in ons eigen kleine wereldje de 
vrede weten te bewaren. Juist met kerst wil 
het vaak niet. Te hoge verwachtingen, te 
veel willen, te druk geweest?

Toch geloof ik dat wij als mensen niets  
liever willen dan het goed hebben met  
elkaar en in harmonie willen leven. En ja 
dat zullen we zelf moeten doen. Als redac-
tie denken we dat we terug moeten naar 

de stal. Dat het daar om gaat. Om de men-
sen zelf, om rust en om leven vanuit je 
hart. Daarom proberen we in deze Geestig 
terug te gaan naar de stal. We willen u in-
spireren met het kerstverhaal: Kerstmis 
2017, met een Google Earth kerstverhaal 
en met verhalen bij het stalletje. Ook nodi-
gen we u weer uit om te komen Kroam-
schudden, alleen of samen met uw kinde-
ren of kleinkinderen. Veel vrijwilligers 
hebben hun best gedaan om deze stallen 
in onze kerken op te bouwen en we heb-
ben er weer een prijsvraag aan verbonden. 
Kom even stilstaan bij de stal. We hopen 
dat het u vrede brengt.

Zalig kerstfeest!

José Cornel

Vrede 
op aarde
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Kerstnacht op zijn verjaardag
Zij zaten nu samen op de bank. Zijn vader en moeder. Ze genoten 
van een glas wijn en de kerstzang als inleiding op de kerstviering 
via de televisie. Even zo’n vredige rust, waarbij je alle onheil van 
aanslagen, geweld en rampen vergeet. De voorganger op de tv 
nam hen mee naar Bethlehem, waar Maria en Jozef ingeschre-
ven en geteld moesten worden tot eer en glorie van de bezetter. 
Keizer Augustus was toen zijn naam. De eerste signalen dat het 
bijbelse kerstverhaal een ander geluid laat horen dan de kerst-
liederen en de meerstemmige gezangen. 

"Die pastor laat ons vermoeden dat het kerstverhaal geen sprook-
je is”, zei hij tegen zijn vrouw. Hij vulde opnieuw de glazen en zij 
namen ieder een blokje kaas. Zij bleven de uitzending van kerst-
nachtviering volgen. Dezelfde woorden en verhalen als in hun pa-
rochiekerk: Licht in de duisternis, recht en gerechtigheid, Vrede-
vorst, Wonderbare raadsman. Hij zag dat zij met de ogen gesloten 
luisterde: ‘Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling 
aan en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene…’

Kerstnacht in het ziekenhuis
Het duurde even. Zij zette het geluid van de televisie uit: “Bij die 
zinnen uit het evangelie ben ik altijd weer in het ziekenhuis, die 
dag voor Kerstmis, zes jaar geleden. Jij naast mijn bed en ik met 
ons manneke in mijn armen. Wij hadden geen woorden voor ons 
geluk. Een nieuw leven voor hem en voor ons.” “Dat zo’n oud 
verhaal zo dicht bij ons leven staat”, zei hij heel voorzichtig. 
“Daar in Bethlehem was het een Gods wonder, voor ons nu, tot 
op de dag van vandaag meer dan een gewoon wonder. Onze zoon. 
Ik ben zo trots op hem. Herinner je je nog dat vlak voor twaalf 
uur twee verpleegkundigen kwamen feliciteren? Wij zijn net als 
de herders, zeiden ze. We hebben ook geen cadeautje bij ons. U 
moet het doen met ons lang-zal-hij-leven. En ze zongen.” Zij 
knikte en met haar vertrouwde glimlach: “Het was een beschei-
den engelenkoor en ook nog meerstemmig!” Ze doofden de laat-
ste restjes kaarsen van de adventskrans en deden de lampjes 
van kerstboom uit.

Kerstmis met de familie
De volgende morgen, eerste kerstdag, was voor zijn vader en 
moeder ontspannen druk en voor hem gespannen afwachten op 
de komst van de beide opa’s en oma’s. Zij hadden een goede reis 
gehad. Geen files en de tomtom had hen feilloos de weg door de 
stad gewezen. Het duurde even voordat hij zijn cadeautjes kreeg. 
Grote mensen hebben veel te vertellen als ze elkaar niet zo vaak 
zien, maar na het uitpakken hadden ze geen kind meer aan hem. 
Hij leefde helemaal in zijn eigen wereld.

Kerstmis 2017
Met zijn drieen kwamen ze thuis uit de nachtmis: 24 december, kerstavond 

en de verjaardag van hun zoon. Hij was voor het eerst mee geweest naar de 

kerk. De hele dag was een groot feest voor hem geweest. Hij was nu wel 

moe, maar hij mocht nog opblijven. Een kop warme chocolademelk en een 

sneetje kerstbrood tot besluit van de dag. Zonder een verhaaltje was hij in 

slaap gevallen toen hij zijn bed zag.
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Vrede aan tafel
Aan tafel vertelden haar vader en moeder dat hen de kerstnacht-
viering zo was tegengevallen. Te veel over vluchtelingen en dak-
lozen. Te weinig dat er een nieuwe mens was geboren: Een licht 
voor ons mensen in bange dagen. Daar hadden ze zo op gehoopt, 
maar niet gehoord. “Wij hadden hier een goede viering,” ver-
telde hij, “over mens worden, mens zijn in deze tijd. Wat mensen 
in deze tijd allemaal moeten meemaken en doormaken. En als 
je wilt leven, moet je elkaar laten leven, ruimte geven, wie je ook 
bent en waar je ook vandaan komt. En zeker de kwetsbare men-
sen, met name de kinderen, die moet je op handen dragen.” Even 
viel er een stilte, maar zij vulde hem aan: “en waar een met zorg 
omgeven kind toe kan uitgroeien. Het was alsof het over ons 
ging. Over hem en onze verantwoordelijkheid voor ons kereltje, 
en voor de mensen op ons werk.” Oma hief het glas: “Zo serieus 
hebben we nooit gepraat onder een kerstbrunch. Meid, je hebt 
het prima verzorgd. Dank je wel. Proost, op de beloofde vrede op 
aarde! Wij hebben er hier bij jullie iets van mogen beleven, oud 
en jong aan één tafel, Kerstmis en de geboortedag van jullie zoon 
en onze kleinzoon, de toekomst spelend in ons midden.”

Geen ster
Bij het afscheid van hun ouders kon hij het niet laten: “Ik raad 
jullie aan niet de aanwijzigingen van de tomtom te volgen, maar 
hier naar beneden te rijden en dan gelijk de snelweg te nemen. 
Langs een andere weg naar huis! Daar zijn net zulke weldadige 
mensen als jullie je in voorgegaan.”

Gerard Geurts

"En als je wilt leven, 
moet je elkaar laten 

leven, ruimte geven, wie 
je ook bent en waar je 

ook vandaan komt."
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Van de bestuurstafel

Vanuit het pastoraal team
Onze Lieve Heer op Solder
Het uitstapje met parochianen naar de Mariatentoonstelling in de 
maand mei heeft een vervolg mogen krijgen. Op 3 november is 
pastor Doornbusch met parochianen naar Amsterdam geweest 
voor een diaconale wandeling in de stad. De wandeling had als 
thema; ‘in de voetsporen van vrouwen uit de geschiedenis van 
Amsterdam’. Op de middag heeft de groep het museum ‘Ons’ 
Lieve Heer op Solder’ bezocht. (zie ook pagina 23)

Vormsel
De jongeren die op weg zijn naar het Heilig Vormsel bevinden zich 
midden in hun voorbereidingen.
Het pastoresteam bemerkt dat de aanloop naar het vernieuwde 
vormseltraject best nog wel aanloopproblemen heeft. Gelukkig 
kunnen we nu zeggen dat het meer en meer vorm krijgt.

 
Voor 42 tieners uit de Heilige Geest parochie en voor 45 tieners 
uit de Goede Herderparochie en H.H. Jacobus en Johannesparo-
chie was het groot feest. Zij hebben namelijk op zaterdag 18 no-
vember in de H. Blasiuskerk in Delden en op zondag 26 november 
in  de Sint Lambertusbasiliek in Hengelo het sacrament van het 
Heilig Vormsel ontvangen. Wij feliciteren hen van harte. 

Bisdombedevaart naar Lourdes
De pastores zijn voornemens om met de drie parochies op bede-
vaart te gaan naar Lourdes in 2018. In het parochieblad leest u 
hier mee over. 

Ria Doornbusch, 
pastoraal werkster

Ik schrijf deze column nadat ik de wijding 
van J. Mauricio Meneses Santiago en Ro-
nald den Hartog door Kardinaal Eijk in 
Utrecht heb meegemaakt en vervolgens 
de eerste mis van Mauricio in Hengelo. 
Beiden waren zeer indrukwekkende plech-
tigheden en het is een voorrecht om zulke 
bewogen diensten mee te mogen maken. 
Daar nemen we de vaak lange zit op de 
koop toe. We mogen erg blij zijn met de 
uitbreiding van het aantal priesters met 
twee bevlogen mensen. Mauricio, die in 
onze parochies stage heeft gelopen en 
hier veel vrienden heeft gemaakt en  
Ronald wensen wij veel succes en Gods 
zegen toe bij hun werk  voor het jongeren 
pastoraat en hun nieuwe parochies. 

Het bestuur is de afgelopen periode vooral 
bezig geweest met de voorbereidingen van 
de actie kerkbalans, vrijwilligers aanstel-
lingen en gebouwaangelegenheden. Het 
zijn vaak niet van die grote aangelegenhe-
den waar men zich mee bezig gaat houden 
maar het vraagt toch altijd veel tijd en in-
zet van de betrokkenen vrijwilligers.  
Het stemt tot dankbaarheid dat er tot nu 
toe toch altijd, al kost het vaak moeite, 
mensen te vinden zijn, die dit vrijwilligers 
werk willen doen. Zonder vrijwilligers gaat 
het niet. 

In de komende maanden zult u weer wor-
den benaderd voor de actie kerkbalans. 
Deze actie blijft het financiële fundament 

onder de Heilige Geest parochie waarmee 
we veel activiteiten en het pastorale team 
financieren. Ik hoop dat u opnieuw deze 
actie ruim wil steunen. Zonder u gaat het 
niet. 

Rest mij u nog zalige kerstdagen te wen-
sen. Het hoogfeest van de geboorte van 
Jezus is elk jaar weer een bron van vreug-
de en moed voor de toekomst.

Peter Helle
Vice voorzitter bestuur 
Heilige Geest parochie

Foto: Eduard Meester
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Op bedevaart naar Lourdes
Jong en oud samen in de meivakantie op bedevaart 
is een ervaring van blijvende betekenis.
Het is in Lourdes aan de oevers van de rivier de ‘Gave’ dat Maria 
achttien keer aan molenaarsdochter Bernadette Soubirous ver-
scheen. Jaarlijks bezoeken miljoenen mensen de Franse bede-
vaartplaats aan de voet van de Pyreneeën. Voor de vierde keer 
gaan ook wij met onze parochies en ons bisdom op bedevaart 
naar deze bijzondere plek. In 2018 vieren we bovendien de 160e 
verjaardag van de verschijningen van Maria aan Bernadette. 

Lourdes verandert iedereen 
Onder het toeziend oog van Maria bezoeken ieder jaar vanuit de 
Vereniging Nationale Bedevaarten – VNB -  duizenden mensen 
met hun eigen verhaal en met hun eigen rugzak Lourdes. Lourdes 
is voor hen meer dan alleen maar de plek waar de hemel de aar-
de raakt. Door gezamenlijk als groep de bedevaart te maken, 
verhalen te delen en samen te zijn, veranderen mensen gedu-
rende de pelgrimage. 

Samen met het aartsbisdom op bedevaart: ontmoeting 
staat centraal 
In Lourdes gaat dit om de ontmoeting met Maria en via haar de 
ontmoeting met de Levende Heer. De contacten gaan tijdens een 
bisdom bedevaart over de grenzen van de eigen geloofsgemeen-
schap of parochie heen. Ze duren langer dan de bedevaart en er 
ontstaat een band die levenslang stand houdt. Ook een bijzondere 
gelegenheid om met uw (klein)kinderen op bedevaart te gaan: we 
zijn blij dat er zich al enkele gezinnen hebben aangemeld. 

Reisthema 
Na de succesvolle eerste reis,- sinds het aantreden van kardinaal 
Eijk als aartsbisschop van Utrecht- in 2009 reisden we met royaal 
1.000 deelnemers onder het motto ‘Op weg met Bernadette’. In 
2012 waren we opnieuw in Lourdes  met zo’n 1.500 pelgrims on-
der het motto ‘Met Bernadette de rozenkrans bidden’. De derde 
aartsdiocesane Lourdesbedevaart vond plaats in 2015 met 1.300 
pelgrims en het inhoudelijke thema was toen ‘Lourdes, de vreug-
de van de zending’. De komende bedevaart pelgrimeren we onder 
het thema ‘Doe wat Hij u zeggen zal’. Dit zei Maria tijdens de 
bruiloft van Kana toen de wijn op was. Al geruime tijd wordt er 
gewerkt aan het welslagen van deze goed georganiseerde bede-
vaart en nu is het zover dat ook u zich kunt opgeven als 
deelnemer(s). 

TGV 
We reizen met de hogesnelheidstrein TGV: deze is nog sneller in 
Lourdes dan voorheen (rond 17.15 uur na een reistijd van circa 
zeven uur vanaf het vertrekpunt in Noord-Frankrijk), zodat ‘s 
avonds al in het hotel gegeten kan worden. Daardoor hebben TGV-
reizigers een dag extra in Lourdes.

Lance zorg-bus 
Heeft u extra zorg nodig, dan biedt de VNB-Lance een oplossing. 
De VNB-Lance is een bus die, naast gezonde pelgrims, plaats 
biedt aan pelgrims die extra zorg nodig hebben. Het kan bijvoor-
beeld gaan om pelgrims die van een (elektrische) rolstoel gebruik 
maken of om pelgrims die liggend vervoerd moeten worden. Me-
dische en verpleegkundige begeleiding zijn aanwezig tijdens de 
busreis en in een speciaal zorghotel in Lourdes zelf. U kunt dus 
zorgeloos op reis gaan en u ook aanmelden als zorgpelgrim. 

Wanneer en hoe? 
TGV: 28 april t/m 5 mei 2018 
Bus: 27 april t/m 5 mei: VNB Lance (extra zorg) 

Prijzen: € 899 (driesterren hotel, op basis van tweepersoonska-
mer), jongeren (t/m 25 jaar) € 599, kinderen (t/m 11 jaar) € 499. 
Hoofdaalmoezenier voor deze reis is vicaris Cornelissen. Vanuit 
het pastoraal team nemen pastoraal werksters Ria Doornbusch 
en Carla Roetgerink en pastoor Oortman deel aan deze bede-
vaart. Voor informatie kunt u bij hen terecht of bij de onderstaan-
de contactpersonen:

Vanuit Borne/Hertme en Hengelo: Mw. R. Keizers tel. 074 – 2422303 
Heilige Geest parochie Delden e.o.: Mw. B. Cent tel. 0547 – 275088
Meer informatie vindt u ook op de websites. 

•  Komt u vrijblijvend naar de voorlichtingsavond op donderdag  
30 november 2017. Stefanshof Borne, Grotestraat 207 (naast de 
kerk) om 20.00 uur. 

•  Mariavesper zondag 18 februari 2018 om 18.00 uur St. Lam-
bertusbasiliek Hengelo: Ontmoetingsavond voor alle ingeschre-
ven pelgrims. 

•  Dinsdag 10 april 2018 om 20 uur Parochiehuis Delden, Lange-
straat 79 tegenover de kerk: Kennismakingsavond en praktische 
laatste zaken voor alle pelgrims. 

 
Carla Roetgerink, pastoraal werkster
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De kostbare stal
Het stalletje bij hem onder de kerstboom had hij nog gekocht 
samen met zijn moeder, meer dan zeventig jaar geleden. Hij weet 
nog de winkel waar het in de etalage stond. Hij vertelt: “Ik zie mij 
nog lopen met die stal in mijn handen van de winkel naar huis en 
mijn moeder maar bezorgd dat ik niet met die kostbare uitgave in 
mijn handen zou vallen.”  “De beeldjes in de stal van zijn moeder 
komen uit mijn familie,” vertelt zij. “Mijn vader en moeder, waar-
schijnlijk ook mijn opa, hebben ze in handen gehad en ook elk jaar 
onder de boom gezet, net als ik nu.” Hun kerstkribbetje vertelt 
meer dan het bijbelse kerstverhaal. 

De onbreekbare stal
Zij heeft dit jaar wel haar eigen stal onder de boom gezet, maar 
de eigen handbeschilderde beeldjes heeft ze in de doos gelaten. 
Haar dochter met haar man en de kleinkinderen komen dit jaar 
bij haar kerstmis vieren en blijven ook logeren tot Nieuwjaar. Zij 
heeft de oude houten beeldjes van vroeger in de stal gezet. De 
kleintjes mogen die aanraken en pakken om mee te spelen. Bij 
het zien van die houten figuurtjes ziet ze weer voor zich hoe haar 
kinderen toen de os en de ezel en de schaapjes door de kamer 
sleepten. Onder de bank was de stal voor mens en dier. Bij het 
uitpakken van die oude houten beeldjes zag ze ook weer hoe haar 
man toen genoot van de kinderen. Oude beelden brengen mensen 
tot leven.

De zelfgebouwde stal
Elk jaar als hij de kerststal onder de boom zet, ziet hij zichzelf 
weer met zijn vriend in de garage staan. Samen hebben ze ge-
zaagd, gespijkerd, gelakt en gelijmd om een onderdak te maken 
voor Jesus, Maria, Jozef, de dieren en de kraamvisite. Zijn vriend, 
ondanks zijn handicap, een vakman. Zonder zijn hulp en kennis 
was het met de stal niets geworden. Nog altijd komt hij tweede 
kerstdag eten en staan ze samen bij de stal, die ze ”gebouwd” 
hebben. Zijn stalletje, inmiddels al tientallen jaren oud, maar nog 
lang niet zo oud en sterk als het kerstverhaal.

Verhalen bij     het 'stalletje' 
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Verhalen bij     het 'stalletje' 
Kijkstal en speelstal.
Ook wij hebben elk jaar een kerststal in onze kamer staan, hij is 
nog van mijn ouders geweest.  Zo’n mooie met van die breekbare 
beeldjes. Toen onze kinderen nog klein waren wilden ze het liefst 
met de beeldjes spelen en angstvallig zat ik dan in de buurt van 
de kerststal om te kijken of ze er wel van afbleven. Maar een 
oplossing diende zich aan…een Playmobil kerststal, daar konden 
ze naar hartenlust mee spelen. De eerste advent haalde ik de stal 
van de zolder, en hielpen de kinderen mee een plekje uitzoeken, 
in de kamer, vanwaar Maria, Jozef en de ezel konden vertrekken 
op hun reis. De stal werd een eindje verder neergezet en ieder 
week mochten ze Maria en Jozef iets dichter bij de stal neerzet-

Onze eigen kerststal
Vroeger was het bij ons thuis duidelijk om wie het ging in de 
kerststal. Het kindje Jezus leek al wel een jongen van twaalf 
jaar oud met een lang wit kleed aan, zeker twee keer zo 
groot als Maria en Jozef. 

In de loop der jaren was hij wel een van zijn handen kwijt-
geraakt. Maar wij hielpen wel een handje mee. De laatste 
dag voor Kerstmis (geen dag eerder, want dan was het nog 
advent) gingen twee broers naar het bos om dennentakken 
en mos op te halen. De anderen haalden het met 
echt riet gedekte stalletje van de zolder en 
daarbij een doos beeldjes en kaar-

ten. Op kerstavond mocht de hele doos uitgepakt worden, kindje Jezus, de engel, herder, schapen…en konden ze echt gaan spelen 
met de stal. Ik vond het altijd een mooi gezicht om te zien hoe ze op eigen wijze het kerstverhaal navertelden. En zoals we in onze 
parochie het “kroamschudden” hebben, ging bij ons in huis de Playmobil stal op visite bij de “echte” kerststal. 

senhoudertjes. Samen zetten we de stal op en legden het kind in 
de kleine kribbe, waarbij de armen en benen ver over het krib-
betje heen uit staken. Er omheen de echte kleurige kaarsjes, die 
na de kerstnachtviering mochten worden aangestoken. Moeder 
was al bezig met de vaste gerechten van de kerstmaaltijd met als 
hoogtepunt, de enige keer in het jaar: Ananas bavorois. 

Het enige gedoe met kerst was, wie dit keer de gardes en de lepels 
mochten aflikken. Maar ook dat eindigde altijd in vrede. Daar zorg-
de ONS kerstkind wel voor. Wonderlijk, dat het voor ons geen enkel 

probleem was, dat dit kind veel groter was dan het kribbetje.
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Column VORMELINGEN

Wat kunt u zich van uw Vormsel herinneren? 
“Niets, helemaal, niets” antwoordde pastoor Oortman in een film-
pje, die we in de vormselvoorbereiding gebruiken. Herkent u zich 
in dit antwoord? Vroeger was het de gewoonste zaak van de wereld, 
dat je na de Doop en de Eerste Communie in groep 8 ook het Vorm-
sel deed. Nu is dat vaak maar één leerling uit de klas. Daar heb je 
lef voor nodig, want geloven is niet persé stoer, zeker niet op 
twaalfjarige leeftijd. Over de keuze hiervoor is meer nagedacht. 

In onze drie parochies hebben afgelopen jaar ruim 85 kinderen 
uit groep 8 het Vormsel gedaan. De vormelingen en hun ouders 
zijn geen doorsnee-kerkgangers, integendeel het merendeel 
van deze doelgroep komt niet elke week in de kerk. Vanuit het 
pastoraal team wordt er alles aan gedaan om een inhoudelijk 
goede voorbereiding te bieden, die de tieners en de ouders 
aanspreekt. 

Waarom zou je het Vormsel doen? 
Een paar vormelingen heb ik gevraagd naar hun motivatie voor 
de vormselvoorbereiding. Ze willen graag dichterbij God of bij 
Jezus komen, zeggen sommigen.  Anderen willen verder gaan 
op de weg van Jezus. Het valt op dat zij graag meer willen 
weten over het geloof en daar ook steeds meer mee willen 
doen. Ze vinden het ook leuk en leerzaam om anderen te ont-
moeten en met elkaar in gesprek te gaan. Ook gaf een vorme-
ling aan, dat hij geloven fijn vindt en dat het hem rust geeft. 
Nog weer een ander vindt het fijn om naar de kerk te gaan en 
te bidden. 

Ouders geven aan dat ze met de Doop, de Eerste Communie en 
het Vormsel de katholieke traditie door willen geven. De voorbe-
reiding op het Vormsel is een mooi moment om stil te staan bij 
het leven van alledag en te beseffen dat er meer is dan alleen het 
materiële. Geloof in God geeft hun leven betekenis, richting en 
houvast. Het verrijkt hun leven. Heel praktisch betekent dat: 
naastenliefde en zo goed mogelijk proberen te leven aan de hand 
van de normen en waarden, die het geloof biedt. Dat willen zij 
graag aan hun kinderen doorgeven. 

Supporters gevraagd 
voor vormelingen!

In het voorbereidingstraject op het Vormsel vertelde 

een vrijwilliger uit de parochie, dat ze een tattoo had 

laten zetten met de Heilige Geest op haar rechter-

hand, waarmee ze mensen de hand geeft. Ze geeft 

daarmee te kennen dat ze het belangrijk vindt om uit 

te komen voor haar geloof. 

Een uitdaging voor parochianen
Tijdens het voorbereidingstraject komen de vormelingen in een 
viering onder begeleiding van parochianen de kerk binnen. Ze 
maken kennis met hen.  Ook ontmoeten vormelingen verschil-
lende vrijwilligers van de parochie. Zij vertellen wat zij doen in de 
kerk, en vooral wat hen motiveert om dit werk te doen. Hoe fijn ze 
het vinden om bij de kerk te horen. Ze praten over de verbonden-
heid. Vertellen de vormelingen dat ze het belangrijk vinden om 
mensen te helpen, met elkaar in gesprek te gaan en het geloof 
door te geven. 

!
Een oproep aan u!
Luister naar de vragen van tieners, ga met hen in gesprek. 
Het is verrassend te horen, hoe zij geloven. Met vormelin-
gen op weg gaan is een uitdaging. Het confronteert je met 
de vraag: “Wat vind ik belangrijk aan het geloof? Wat is de 
betekenis daarvan voor mijn leven?” Daardoor ga je op een 
nieuwe manier kijken. 

Hélène vd Bemt, pastoral werkster
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VORMELINGEN
Voor u gevonden
 Door Richard Wermelink

Lucifers

Wandelen op grens van oud & nieuw
Het Huis van de Spiritualiteit (parochie Lu-
men Christi) organiseert op vrijdag 29 de-
cember een spirituele wandeling rondom 
de fraaie Galgenberg in Vasse. Door bos, 
over heidevelden, langs de bronnen en de 
grens…. En dat alles op de grens van oud 
en nieuw.
Tijdens de wandeling in de natuur rondom 
de Galgenberg zal on-
der leiding van Karel 
Tijhuis een aantal ke-
ren stil worden gestaan 
bij teksten rondom de 
schepping en de zorg 
om de aarde. Op de 
drempel van het nieu-
we jaar wordt inspiratie 
opgedaan door te wan-
delen, te luisteren en te bezinnen op het 
komende nieuwe jaar. Er wordt nagedacht 
over: wat willen we in het oude jaar ach-
terlaten? Wat willen we meenemen het 
nieuwe jaar in? De wandeling (ongeveer 7 
km.) verloopt deels in stilte en wordt afge-
sloten met een eenvoudige broodmaaltijd. 
Vrijdag 29 december, van 13.30 tot ca. 
18.00 uur. Het startpunt is op de parkeer-
plaats bij de R.K. kerk in Vasse. Kosten 
bedragen € 7,- inclusief broodmaaltijd. 
Aanmelden kan bij het secretariaat van 
Lumen Christi (’s morgens) 0541-353551.

Op zoek naar kerk
Erik Borgmans is een leken-dominicaan 
en is vooral ook bekend als hoogleraar 
theologie van de religie, in het bijzonder 
het christendom, aan de Universiteit van 
Tilburg. Lezers van dagblad Trouw verko-
zen hem enkele jaren geleden tot een van 
de drie meest inspirerende theologen. Hij 
werd in 2012 uitgeroepen tot Theoloog van 
het Jaar. Er staan diverse, interessante 
boeken op zijn naam, zoals “Leven van wat 
komt” en “Waar blijft de kerk”. In zijn 
nieuwste boek “Zielen winnen” maakt hij 
een reis door zijn eigen leven: langs 
scharniermomenten die soms ook con-
fronterend waren maar zijn betrokkenheid 
en visioen alleen maar deden groeien, en 
langs teksten en overwegingen die hij de 
afgelopen decennia op diverse plekken 
heeft uitgesproken. Het boek is een per-
soonlijke tocht door zijn leven en zijn werk 
geworden, met bespiegelingen over kerk, 
geloof en God die je als 
lezer nooit meer wilt 
vergeten. De ondertitel 
van het boek is: “Op 
zoek naar kerk buiten 
de gebaande paden”. 
Zielen winnen; ISBN 
9789492093486, de 
verkoopprijs is € 18,95.

Kerstconcerten
In onze regio worden er in de maand de-
cember diverse concerten gegeven. We 
lichten er een paar uit. Bijvoorbeeld in Ha-

vezathe Huis Brecklen-
kamp, een privé-huis in 
Lattrop dat soms wordt 
opengesteld voor con-
certen en bijzondere bij-
eenkomsten. Op vrijdag 
15 december geeft het 
Twents Byzantijnskoor 
er een kerstconcert. 

Aanvang 19.30 uur; kosten € 15,- Vooraf-
gaand is er om 19.00 uur een optreden van 
midwinterhoornblazers. Info: www.oot-
marsum-dinkelland.nl. Op zondag 17 de-
cember geeft “Muz’ en Scène” een kerst-
concert met Luciaviering in de Hofkerk in 
Oldenzaal. Muz' en Scène is een enthousi-
ast zang/theater ensemble onder leiding 
van Louise Werner en Rudolf Ruivenkamp, 
twee ervaren Opera/Operette zangers en 
zangpedagogen. Aanvang 15.00 uur, kos-
ten bedragen € 10,- inclusief Glühwein en 
kerstkoekjes na afloop. Info: www.muzen-
scene.nl. Op eerste Kerstdag, maandag 25 
december geeft het Goors Mannenkoor 
weer zijn traditionele Kerstconcert in de 
H.H. Petrus & Pauluskerk in Goor, met 
een gastoptreden van de Vocal Group The 
Journey. Aanvang 14.00 uur; de entree is 
gratis.

We kwamen terug van een reis die alles bij 
elkaar zo’n twintig uur duurde, een prach-
tige reis, en we hadden genoten. Heel bij-
zonder om in de wildernis van Botswana 
de natuur, nog bijna zonder menselijk in-
grijpen, te zien. Maar op het moment dat 
we weer op huis aan gingen, duurde ie-
dere minuut van de reis me te lang. Ik ver-
langde naar thuiskomen en de reis leek 
daarom tien keer zo lang, alsof mijn ver-
langen de reis ook echt verlengde. Daarom 
is het fijn dat er in het vliegtuig een beeld-
schermpje voor mijn stoel zat. De film die 
ik keek leidde mij af van hoe lang het nog 
zou duren voor het vliegtuig weer aan de 
grond stond. 
Ook nu zijn wij weer aangekomen in een 
tijd van verwachten en verlangen. In een 

tijd dat het licht schaarser wordt verlan-
gen we naar de tijd dat het licht was, dat 
het warmer was.  En als antwoord daarop 
groeit het licht dat wij zelf maken. Op de 
televisie worden beelden opgeroepen van 
de warmte van een haardvuur en buiten is 
er de verlichting in de straat.  Ook bij mij 
thuis staat op de tafel een krans met vier 
kaarsjes en groeit elke week het licht. 
Door de eeuwen heen hebben mensen ge-
merkt dat de donkere tijd sneller gaat 
door feesten vol warmte en licht. Sint 
Maarten is er één van. Daar brengen de 
kinderen alvast met hun lampionnen een 
beetje van het licht mee, en vragen de 
mensen om hun koude hart te laten ver-
warmen door het voorbeeld van Martinus, 
die zijn mantel deelde met een bedelaar 

voor de stad. Sint Nicolaas is er ook één 
van. Daar brengen gedichten en goede ga-
ven warmte en gezelligheid in huis (als het 
goed is tenminste, als het samen delen 
belangrijker blijft dan onze hebzucht).
En wij bedenken in voorbereiding op wat 
komen gaat verlanglijstjes voor de wereld, 
vrede, gerechtigheid, heelheid van de 
schepping. 
En als het buiten het donkerst is krijgen 
wij een onverwacht en ongedacht cadeau. 
Het licht van de wereld.  Het is goed om je 
daarop voor te bereiden, met alle licht en 
warmte die je maar kunt opbrengen.

Cathinka

Verlangen
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Delden
H. Blasius

Langestraat 78 

7491 AJ Delden

074-3761201

E: delden@heiligegeestparochie.nl

IBAN: NL24RABO0313302057

Openingstijden secretariaat 

Dinsdag, woensdag en vrijdag 

van 9.00 tot 12.00 uur.

Secretariaat | Het 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. Wor-
kel op het secretariaat aanwezig voor inlich-
tingen 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 kun-
nen dit doorgeven aan het secretariaat. 

Raad van Kerken organiseert | Op 16 de-
cember is de Kerstsamenzang in de Oude 
Blasius om 19.30 uur.

Driekoningenwandeling | Op 7 januari is 
de Drie Koningen Winterwandeling van de 
PDK in Twickel vanaf 11.00 uur Landgoed 
Twickel. Kijk voor meer info zie p. 

Adventsproject voor de kinderen 
'Brieven van boven'
Je gelooft het misschien niet, maar er is 
post voor jullie!  Een speciale postduif zal 
deze brieven tijdens de vier Adventszonda-
gen bezorgen in de kerk.  Zijn jullie ook zo 
benieuwd van wie die brieven zijn? En wat 
er in staat geschreven? Kom dan naar 1 (of 
meerdere) van de Adventszondagen van de 
kinderwoorddienst in de RK Heilige Blasius. 
Eerste adventszondag  3-12-2017
   09:30 uur
Tweede adventszondag 10-12- 2017
   09:30 uur
Derde adventszondag 17-12- 2017
   09:30 uur
Vierde adventszondag 24-12-2017
   09:30 uur

Beckum
R.K. Geloofsgemeenschap 
H. Blasius

Haaksbergerstraat 187

7554 PA Beckum 

T: 074-3676209

E: beckum@heiligegeestparochie.nl

IBAN: NL83RABO0104701137

Openingstijden secretariaat 

Dinsdagmorgen van 08.30 -12.30 uur 

(Diny Annink) 

Vrijdagmorgen van 08.30 - 11.00 uur 

(Diny Annink)

Mariakapel | De Mariakapel is geopend op 
zondag, dinsdag en donderdag tot 17.00 uur. 

Bezoek pastor | Parochianen die behoefte 
hebben aan een bezoek van de pastor kunnen 
dit doorgeven aan het secretariaat 074-
3676209.

Ziekencommunie | Parochianen die thuis de 
H. Communie wensen te ontvangen kunnen 
dit doorgeven aan het secretariaat. Mevrouw 
T. ter Avest zal iedere eerste vrijdag van de 
maand bij u aan huis komen om de H. Com-
munie te brengen. Tevens kunt u ook de H. 
Communie voor uw familielid of buren mee 
naar huis nemen tijdens de viering. Commu-
niedoosjes zijn af te halen bij het secretariaat.

Onder ons | Berichten die vermeld dienen te 
worden in Onder Ons, moeten op donderdag 
voor 13.00 uur binnen zijn bij het secretariaat. 
Parochianen die Onder Ons via de mail wen-
sen te ontvangen kunnen contact opnemen 
met het secretariaat; 074-3676209 of mailen 
met beckum@heiligegeestparochie.nl

Dinsdagmorgenviering | Elke eerste dinsdag 
van de maand, staat na de viering de koffie 
klaar voor alle aanwezigen. De dinsdagmor-
genviering wordt in de sacristie gehouden.

Overleden | 
•  18-10, Marie Heuker of Hoek-IJgosse,  

86 jaar
•  27-10, Gerrit ten Dam, 73 jaar

Secretariaat | Elke maandag van 10.00 tot 
12.00 uur kunt u terecht voor misintenties 
en andere kerkelijke zaken. Tel. 0547-
292221. Vrijdags na de viering kunt u te-
recht bij de koster.

Vrijdagmorgenviering | Op vrijdagmorgen 
is er om 9.00 uur een viering. Na de viering, 
op de eerste vrijdag van de maand, drinken 
wij na afloop gezamenlijk met de voorgan-
ger koffie in de pastorie. 

Bezoek pastor | Parochianen die behoefte 
hebben aan een bezoek van een van de pasto-
res kunnen dit doorgeven aan het secretariaat.

Mariakapel | De Mariakapel is alle dagen ge-
opend van 9.00 tot 19.00 uur, zodat de parochi-
anen en de toeristen in alle rust een bezoek 
kunnen brengen en hun intenties in een boek 
kunnen schrijven. Deze worden vrijdagmorgen 
in de viering in de voorbeden genoemd. 

Bentelo
O.L. Vrouwe van 
Altijddurende Bijstand

O.L. Vrouwestraat 3

7497 MA Bentelo

T: 0547-292221

E: bentelo@heiligegeestparochie.nl 

IBAN: NL34RABO0157108112

Giro: 88.73.19

Openingstijden secretariaat

Maandag van 10.00 tot 12.00 uur

Geest in en om de kerken

Jubileumboek '900 jaar Heilige 
Blasius in Delden'
Uitgegeven ter ere van dit jubileum 
en nu te koop in Delden bij:
• The Read Shop (Langestraat 19) 
• Fa. Lamers (Langestraat 110) 

 Prijs: € 12,-
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Pastorale nood nummer: 0623254488
niet voor uitvaarten

Doopviering
In onze geloofsgemeenschap wordt  1x per 
2 maanden gedoopt.
Voor data zie dooprooster pagina 15. Voor 
opgave en vragen kunt u terecht bij het 
centrale secretariaat van onze parochie.
tel: 260878 of contact@heiligegeestparo-
chie.nl.

Gedoopt | 
• 5 november, Tibbe Haverkate
• 5 november, Vayella Dijkstra
• 5 november, Julius Hazenkamp

Op weg naar het kerstfeest
adventsviering  
Maandag 11 december 2017
De Bebsel, Hengevelderstraat 20 te Goor
aanvang 15.00 uur (zaal open vanaf 14.30 
uur) Pastor Z.P. Nowara gaat voor in de H. 
Eucharistieviering, ondersteund door het 
gemengde koor met passend gezang. De 
middag wordt afgesloten met een feeste-
lijke broodmaaltijd. Hiervoor wordt een vrij-
willige bijdrage gevraagd. De middag zal 
uiterlijk tot 17.30 uur duren. Voor meer 
informatie:A.M. Keijzer -Schomaker, 0547-
274581, jgkeijzer@hotmail.com

Aanmelden door onderstaande strook inge-
vuld in te leveren voor 6 december bij het 
parochiesecretariaat van de H.H. Petrus en 
Pauluskerk te Goor

Goor
H.H. Petrus en Paulus
Hengevelderstraat 24

7471 CH GOOR

T: 0547-260114

I : www.heiligegeestparochie.nl/goor

E: goor@heiligegeestparochie.nl

IBAN: NL25ABNA0593726634

Openingstijden secretariaat

Woensdag van 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, Hel-
mersstraat 5, 7471 XS, Goor, 27 20 97, 
locatieraadgoor@heiligegeestparochie.nl
Administrateur: W. van Sermondt, Klooster-
laan 24, 7471 BC, Goor, 27 31 82, 
vansermondt@gmail.com
Liturgie: Mw. A. Schreijer-Oude Wesselink, 
Dieckertsweg 1a, 7495 SL, Ambt Delden,  
27 34 80, jbhm.schreijer@hetnet.nl
Beheer: J. Onland, Gondalaan 75, 7471 LC, 
Goor, 06 12162018, jaonland@hotmail.com 
Pastoraatgroep: Voorzitter: B. Brunnekreeft-
Polman, b.polman@heeckeren.nl, 0547-
271543, 
Kerktelefoon: secretariaat of 0547-272097
Begraafplaats: G. Huisstede | 06-16541464.

Misintenties | De vergoeding voor misinten-
ties, gebedsintenties zijn € 9.-.
Voor een jaargedachtenis € 12,-

Openstelling kerk | De kerk is iedere werk-
dag geopend van 14.00 uur tot 15.00 uur

Vieringen | Iedere zaterdag om 18.30 uur en 
woensdag om 09.00 uur (tenzij anders ver-
meld in Geestig of via een mededeling).
Op iedere eerste woensdag en iedere laatste 
zaterdag van de maand na de viering geza-
menlijk koffiedrinken in de parochiezaal.

Viering in Herfstzon | geen

Viering in  De Stoevelaar | 22 december

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

ADVENTSVIERING 2017 | De geloofsge-
meenschap van de H. Blasius te Delden 
nodigt alle parochianen van 75 jaar en ou-
der én de leden van de KBO-Delden uit, 
voor de Adventsviering op  woensdag 20 
december om 14.00 uur in de H. Blasius-
kerk met medewerking van het dames- en 
herenkoor. Daarna is er, tot ± 16.30 uur, 
een gezellig samenzijn onder het genot van 
een kopje koffie mét….. en een drankje in 
de “Driekoningenkapel” in het verzorgings-
huis De Wieken. (Het gebeurt weleens dat 
er óf jassen blijven hangen óf per ongeluk 
verkeerde jassen worden meegenomen. 
Het is handig wanneer u een briefje met 
naam en adres in uw jaszak doet) Indien u 
op 20 december aanwezig wilt zijn, dan 
kunt u dit doorgeven via de mail: jblchorck@
hotmail.com of telefonisch 074-3763949.
Of de onderstaande antwoordstrook invul-
len en deze inleveren bij het secretariaat 
aan de Langestraat (het strookje in de brie-
venbus doen) Opgave s.v.p. voor 17 decem-
ber aanstaande.
Met vriendelijke groet,
namens locatieraad/pastoraatsgroep van 
de H.Blasius,
J. Horck, voorzitter

Kerkhof weer verlicht met Kerstmis |
Ook dit jaar zal ’s avonds 24 december 
(Heiligabend) het kerkhof weer door mid-
del van een vierhonderdtal glazen met 
kaarsen worden verlicht. 

‘Kindje wiegen’ | 
Op Tweede Kerstdag vanaf 15.30 uur (tot 
16.30uur) vindt het traditionele ‘kindje 
wiegen’ plaats. U bent van harte welkom.

✁

✁

Invulstrook Adventsviering Goor 2017

Hierbij meld ik mij aan voor de advents viering 
op maandag 11december 2017 
Naam 

Telefoon 

Adres 

Eventuele opmerkingen/ bijzonderheden:     
 
 
 

Invulstrook Adventsviering Delden 2017

Naam 

Adres 

  Kom(t)en met           
persoon/personen naar de viering  

  Kom(t)en ná de viering in de 
 'Driekoningenkapel'.
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Isidorushoeve
H. Isidorus
Goorsestraat 126

7482 CL St. Isidorushoeve

T: 074-3575210

E: isidorushoeve@heiligegeestparochie.nl

IBAN: NL45ABNA0495351202

Openingstijden secretariaat

Dinsdag van 9.00 tot 11.00 uur

Secretariaat H. Isidorus | Elke dinsdagmor-
gen van 9.00 uur tot 11.00 uur kunt u op de 
pastorie terecht voor het opgeven van misin-
tenties, het aanmelden van jubilea en overige 
zaken.

Aanmelden van doop en huwelijk | Via het 
secretariaat Pastorale team, contact@pasto-
raalteam.nl, of telefonisch van ma t/m do van 
8.30 uur tot 15.30 uur: 074-3492212

Misintentie/jaargedachtenis | De vergoeding 
voor een misintentie is € 9,- en voor een jaar-
gedachtenis € 12,-.

Gezinsviering | Op zaterdagavond 2 december 
is er een speciale gezinsviering, die in het te-
ken zal staan van de advent. De aanvang van 
de viering is 18.30 uur en het kinderkoor ver-
zorgt de zang. 

Adventsactie | Tijdens de advent zal er ach-
terin de kerk een bus staan, waarin u uw bij-
drage kunt deponeren voor de Adventsactie. 
Op zaterdagavond 16 december is voor aan-
vang van de viering en na afloop van de vie-
ring gelegenheid om in de kerk producten te 
kopen van de Wereldwinkel o.a. koffie, wijn 
etc. Op pag. 16 in deze Geestig kunt u meer 
lezen over de Adventsactie “Straatkinderen 
terug naar huis in Rwanda”. 

Hengevelde
H.H. Petrus en Paulus
Goorsestraat 19

7496 AB Hengevelde

T: 0547 - 333 210

E: hengevelde@heiligegeestparochie.nl 

IBAN: NL35RABO0157107221

Openingstijden secretariaat

Woensdag van 9.00 tot 12.00 uur.

Secretariaat | Iedere woensdagmorgen van 
9.00 uur tot 12.00 uur kunt u terecht op de 
pastorie voor het aanmelden van jubilea en 
voor overige vragen en boodschappen.

Misintenties | De vergoeding voor misinten-
ties/ gebeds-intenties: € 9,-. Jaargedachtenis: 
€ 12,-. Beiden t.n.v. kerk bestuur Hengevelde.

Openstelling Maria Kapel | De Mariakapel 
is dagelijks geopend van 8 uur tot 18 uur.

Overleden | 
• 27 sept, Rudy Brummelhuis, 72 jaar
 
Gedoopt | 
•  26 nov, Wies Essink dochter van Philip 

Essink en Mariëlle ten Thije
•  26 nov, Liv Assink, dochter van Geert-

Jan Assink en Joyce Jannink

De eerstvolgende gelegenheid tot dopen in 
Hengevelde is op zondag 18 februari 2018
 

In Between verzorgt Wocoviering met 
gast pastor Anton Scholte | Op zater-
dag 16 december, derde advent verzorgt 
pastor Anton Scholte samen met In 
Between de woord en communieviering. 
Anton Scholte is geestelijk verzorger in ZGT 
Almelo Wij als koor In Between hebben 
daar een paar keer gezongen en door de 
goede samenwerking is deze afspraak ont-
staan. Wij hopen er als koor een mooie vie-
ring van te maken. De viering is om 18.30 
uur in de  H.H. Petrus en Pauluskerk in 
Goor. Namens In Between, Grietje Bron

Kerststal | Op Eerste Kerstdag is de 
prachtige kerststal in onze kerk te bezich-
tigen na de viering van 11.00 uur tot het 
kerstconcert van het Goors Mannenkoor. 

Kerstkaarten H. Isidoruskerk | Van de H. 
Isidoruskerk zijn kerstkaarten gemaakt. Deze 
kaarten kunt u kopen op het secretariaat. De 
opbrengst komt ten goede aan onze geloofs-
gemeenschap.

Kerstspel | Op kerstavond zal er tijdens de 
gebedsviering in de kerk een prachtig kerst-
spel worden opgevoerd door de kinderen van 
de basisschool. De aanvang van de viering is 
18.30 uur. Het kinderkoor  zal vanaf  18.00 uur 
mooie kerstliederen zingen. Iedereen is van 
harte welkom! 

Vieringen rondom Kerstmis | Tijdens de 
kerstdagen zijn er in onze kerk verschillende 
vieringen, waarvoor u natuurlijk van harte 
bent uitgenodigd. Op pag. 20 en 21 in deze 
Geestig staat een overzicht van alle vieringen. 

Kerststal | Op eerste en tweede kerstdag is 
de prachtige kerststal in onze kerk te bezich-
tigen van 14.30 uur tot 17.00 uur. Het is zeker 
de moeite waard om een kijkje te gaan ne-
men. Voor de kinderen is er ook dit jaar een 
prijsvraag aan verbonden en zijn er leuke 
prijzen te winnen. Op pag. 22 in deze Geestig 
leest u meer over hoe de kinderen mee kun-
nen doen aan deze prijsvraag.

Mariakapel | De Mariakapel is gedurende de 
winterperiode alleen tijdens de vieringen ge-
opend.

Vieringen | Elke dinsdagmorgen is er om 9.00 
uur een viering in onze kerk. Iedere eerste 
dinsdag van de maand is er na de viering kof-
fiedrinken in de pastorie.Het overzicht van de 
weekendvieringen en de vieringen met Kerst-
mis vindt u elders in Geestig.

Vormen | 
Op zaterdag 18 november hebben negen 
kinderen het H. Vormsel ontvangen in de 
H. Blasiuskerk in Delden
 
Kerstconcert | 
Op zondag 17 december wordt weer een 
kerstconcert gehouden in de H.H. Petrus- 
en Pauluskerk. Aanvang 15.30 uur. Aan-
sluitend is er een kerstmarkt die wordt 
gehouden op het plein bij de HET tent ach-
ter de kerk.

Bron: NRC Next van 13 november 2017.
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Woordpuzzel 8 
De puzzel staat dit keer in het teken van het Kerstfeest. Er zijn 
veel woorden die beginnen met ‘kerst’. In de puzzel zitten negen 
woorden die allemaal met het woord ‘kerst’ ervoor, een betekenis 
hebben. Aan u de vraag: welke negen woorden zijn het? Weet u 
het antwoord, stuur dat dan voor 10 december 2017 naar: Redac-
tie Geestig/Woordpuzzel 8, 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. 

Uitslag
In de puzzel van Geestig 7 zaten de namen van de volgende zeven 
heiligen: Bonifatius, Walfridus, Servaas, Radboud, Willibrord, Leb-
uïnus, Brandsma; en de “bijna heilige”: Ariëns. Uit de goede in-
zendingen hebben we de volgende winnaar getrokken: mevrouw 
H. Könniger-Hubers uit Delden. Van harte gefeliciteerd!

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

Centraal secretariaat Pastorale team
•  Mevr. B. Horck, Langestraat 78,  

7491 AJ Delden 
T: 074 3492212 
E: contact@pastoraalteam.nl 
Bereikbaar op maandag tot en met 
woensdag van 08.30 - 15.30 uur en 
donderdagmiddag van 14.00 - 15.30 uur.

Centraal secretariaat Heilige Geest 
parochie
Hengevelderstraat 24, 7471 CH Goor
T: 0547 260878
E: contact@heiligegeestparochie.nl
Dit nummer is niet voor pastorale zorg 
of ziekenzalving. Zie hieronder.

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

Pastorale nood
Mocht u buiten kantoortijden dringend 
pastorale hulp nodig hebben dan kunt u, 
als geen van de pastores op eigen nummer 
bereikbaar is, bellen met het mobiele 
nummer: 06 23 25 44 88. Dit nummer is 
niet voor het melden van uitvaarten.

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

door Richard Wermelink

Dooprooster
Maand januari
14 jan. Beckum Pastor Roetgerink
21 jan.  Bentelo Pastor Ogink

Doopvoorbereidingsavonden 7 december 
om 20.00 uur in de Stefanshof, Grote-
straat 207, 7622 GH Borne (tel 074-266 13 
10) en 14 december 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

G  S  S  T  E  R  N  D  F  V  Y 

N  C  K  R  F  B  P  E  X  J  Q 

I  B  D  O  K  E  N  X  T  H  N 

R  O  I  S  L  R  E  O  G  M  G 

E  O  N  G  I  K  I  S  X  V  L 

I  M  E  T  T  M  L  B  T  X  S 

S  E  R  L  R  Q  A  V  B  R  J 

R  S  F  F  Q  N  B  J  I  E  S 

E  T  J  C  C  D  F  K  J  M  T 

V  P  Z  M  I  Y  Y  R  L  Y  O
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Advent; toeleven naar Kerst
Adventswandeling en viering
“Samen op weg naar het licht” 11 december 2017
De advent is de tijd van verwachting, uitzien naar de vredevorst, 
naar een nieuw begin. Het is tevens uitzien naar  het licht en  het 
leven dat  recht doet en vrede sticht. Vanwege alle spanningen in 
de wereld verlangen we hier meer naar dan ooit. Dit jaar willen 
we  alle belangstellenden uit de Heilige Geest en de H.H.Jacobus 
en Johannesparochie uitnodigen om uiting te geven aan dit ver-
langen. Om met elkaar op weg te gaan in het donker en te bidden 
en zingen in het licht op: 

Maandagdagvond 11 december om 19.00 uur.

De wandeling start en eindigt in het parochieel centrum van de 
H.H.Petrus en Pauluskerk, Hengevelderstraat 24 in Goor. U wordt 
verwacht om 19.00 uur. Na een korte bezinning, gaan wij op weg. 
Omstreeks 20.30 uur sluiten we de avond af met een meditatief mo-
ment, waarin pastoraal werker Ria Doornbusch 
zal voorgaan. Alle belangstellenden zijn van  
harte welkom. We zien uit naar uw komst.

Wandelgroep Heilige Geestparochie 
en de H.H.Jacobus en Johannesparochie.

Kerstmis voor de kinderen: vergeet de advent niet
Gisteren, nog half november, liet een kind mij al trots een grote 
doos zien met 24 nog gesloten vakjes. Voor elke dag van decem-
ber tot kerstdag een vakje. 
Sinterklaas zou niet half zo leuk en spannend zijn, als hij niet 
eerst in Nederland aankomt, en dan pas in de eigen woonplaats. 
Je mag alvast je schoen zetten, de nachtjes worden geteld en dan 
eindelijk echt de grote dag: SINT NICOLAAS. 
Zo kan ook de beleving en inhoud van het kerstfeest veel intenser 
worden door in de vier weken van verwachting, de advent, er 
naartoe te groeien. Zoals ook in de kerk op de adventskrans met 
het groeiende licht. Het aftellen nodigt ook kinderen uit om erbij 
stil te staan, vragen te stellen, samen over te praten.

Een kaars met streepjes
Een vader vertelde me eens hoe zijn dochtertje van drie jaar de 
advent beleefde. Samen met het kind stak hij op de eerste zondag 
van de advent een adventskaars aan met voor elke zondag een 
streepje erop. Het kind werd boos, toen de kaars bij het eerste 
streepje weer uitgeblazen moest worden. Het was zo’n mooi 
vlammetjes. De tweede zondag bij het tweede streepje zei het 
kind wat teleurgesteld: ‘Moet uit, he!’. De derde zondag riep het 
kind al voor het vlammetje het streepje bereikte enthousiast naar 
pappa: ‘Pappa snel, het moet uit.’ En toen het eindelijk de vierde 
zondag was, stak pappa opnieuw de kaars aan en met glanzende 
ogen bleef het kind naar het vlammetje kijken tot de kaars hele-
maal op was. Ernaast stond al de kerststal en de dennenboom. 
Ze wist: Nu gaat het dan echt gebeuren: Het kindje wordt gebo-
ren. KERSTMIS!

Pastor Henk Ogink

Adventsactie 2017: Ook dit jaar: 
”Straat kinderen terug naar huis in Rwanda” 

Voor de adventsactie van dit jaar is door de gezamenlijke MOV-
groepen van de Heilige Geest parochie wederom gekozen voor de 
straatkinderen in Rwanda. Van de stichting Fidesco Nederland, 
de projectpartner van de Adventsactie, hebben we bericht ontvan-
gen dat het beloofde bedrag van € 70.000,00 vorig jaar kon wor-
den overgemaakt aan Cecydar en ze bedanken onze parochie heel 
hartelijk voor de keuze en de inzet van dit poject.
In het afgelopen jaar heeft Cecydar, die al jaren door Fidesco fi-
nancieel en met mankracht wordt ondersteund, 160 kinderen op 
straat gevolgd. In het centrum konden daarvan 110 kinderen wor-
den opgenomen en 46 vonden een plek in een familie. Bij de ove-
rige kinderen bleek de thuissituatie te moeilijk voor reïntegratie 
en zij verblijven nog in het centrum. Er wordt naar wegen gezocht 
om de thuissituatie te verbeteren.

Meer kinderen
In 2017 wordt het aantal opgenomen kinderen uitgebreid naar 180 
per jaar, waarvan 100 kinderen door de Rwandese overheid wor-
den toegewezen. Deze laatste groep komt uit opvangcentra van 
de overheid, eigenlijk een soort van gevangenissen voor straat-
kinderen en moet apart worden opgevangen. Dat vraagt extra 
personeel en gebouwen. De prijzen voor levensmiddelen zijn met 
dertig procent gestegen, maar gelukkig draait het landbouwpro-
ject in het voormalig moerasgebied naast het centrum op volle 
toeren. Zo kunnen de kinderen van groenten, eieren en melk wor-
den voorzien en kosten worden bespaard.

Betere thuissituatie
In de komende jaren zal meer nadruk worden gelegd op het ver-
beteren van de positie van de families door hen te helpen met het 
bouwen van een hut of een kleine winkel te beginnen of eventueel 
de ziektekostenverzekering voor hen te betalen.
Een medewerkster van de adventsactie is op bezoek geweest en 
heeft hiervan verslag gedaan en eindigt met de woorden: “Terug-
kijkend op mijn bezoek aan Rwanda denk ik vooral aan de kinde-
ren. De kinderen van de straat straalden vijandelijkheid uit, terwijl 
de kinderen die al enige maanden in het centrum leefden rustig 
en met vertrouwen de wereld inkeken. Dat is dus wat liefde en 
geborgenheid met je doet.”
De komende twee jaar zal Cecydar weer meedoen aan de  
bischoppelijke adventsactie. Wij kunnen deze actie van harte bij 
u aanbevelen en hopen ook dit jaar weer op uw steun. 

Hartelijk dank namens de MOV-groepen van de H. Geest parochie
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Het kerstverhaal  
als Google Earth
U kent misschien wel Google Earth, het 
computerprogramma, waarin je kunt in-
zoomen op de wereldbol naar het wereld-
deel, land, provincie, plaats, straat en je 
uiteindelijk zelfs je eigen auto voor je huis 
ziet staan. En dat stipje in de achtertuin, 
ben jij dat?

Inzoomen
Op eenzelfde manier vertelt de evangelist 
Lukas ons het kerstverhaal. Hij zoomt als 
het ware langzaam in. Vanuit het centrum 
van de macht, van de wereldpolitiek, het 
keizerrijk van Rome, waar steeds meer 
landen en volkeren ingelijfd worden en 
mensen geregistreerd en geteld moeten 
worden, zoomt hij verder in via de land-
voogd van Syrië, waar de meest verschil-
lende groeperingen elkaar betwisten, 
sommigen meeliftend met de welvaart van 
het Romeinse Rijk, en anderen gewapend 
vechtend voor de eigen vrijheid. En dan 
langzaam verder zoomend komt dat kleine 
plaatsje ergens achteraf, Bethlehem in 
beeld en dan nog verder…het veld in…een 
stalletje...een kribbe, een voerbak voor 

schapen...een kind. Dààr gebeurt het.

Ons licht laten stralen
Daar geschiedt voor hem het meest we-
zenlijke, waarbij al het andere in de duis-
tere achtergrond verdwijnt: licht in het 
duister: Een kind wordt ons geboren, ge-
wikkeld in doeken. Een kind, die te midden 
van al het gedoe in die grote wereld voor 
100 % waar maakt, wat Nelson Mandela 
zoveel eeuwen later uitsprak:

“Het is ons licht, niet onze schaduw, die 
ons het meest beangstigt. We vragen ons 
af: Wie ben ik om briljant te zijn, prachtig, 
talentvol, fantastisch?

Maar wie ben jij om dat niet te zijn? Je 
bent een kind van God.

Je onbelangrijk voordoen bewijst de we-
reld geen dienst. (…)

We zijn allemaal bedoeld om te stralen als 
kinderen. We zijn geboren om de glorie 
van God, die in ons is, te openbaren. Die is 

niet alleen maar in sommigen van ons, die 
is in iedereen.

En als we ons licht laten stralen, nodigen 
we onbewust anderen uit om hetzelfde te 
doen. Als we van onze eigen angst bevrijd 
zijn, bevrijdt onze aanwezigheid vanzelf 
anderen.”

Als het Licht in die kribbe
Het is alsof Lukas al inzoomend ons wil 
meetrekken naar dat Licht in die kribbe: 
In de tijd dat Trump president van Amerika 
is… met wereldspelers Poetin en Kim 
Jong-un…. naar klimaatafspraken in de 
Europese Unie... Nederland Rutte 3…
vluchtelingen…. jouw woonplaats….. jouw 
straat… jouw huis….. die stoel… het blad 
Geestig in de hand…. JIJ… kind van God.

Je mag het weten. Durf je het te zijn?

Pastor Henk Ogink
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Ingezonden berichten

Eerste Heilige Communie 
2017- 2018 Heilig Vormsel

Communievieringen vinden plaats in de 
Paastijd 2018. Info tel 074 – 349 2

Aanmelden door te mailen naar secretari-
aat@pastoraalteam.nl Onder vermelding 
van naam, kerk, school Eerste Heilige 
Communie 2018 vóór 15 december!

	 	

Op 7 januari organiseren we weer volgens 
oude traditie de DRIE KONINGEN WIN-
TERWANDELING. Bij deze 
wandeling door Twickel 
mogen we u leiden langs 
plekjes waar u normaal tij-
dens een vrije wandeling 
niet kunt/mag komen. 
Deelname is gratis.

Een prima gelegenheid om samen het 
nieuwe jaar gezond en gezellig te begin-
nen. Na de feestdagen met kinderen, 
vrienden, buren en/of kennissen lekker 
het bos in, genieten van de omgeving en 
de gezellige ambiance. Met de Drie Konin-
gen en misschien een sprookjesachtig 
winterlandschap kunnen de omstandighe-
den optimaal zijn voor een prachtige, 
sfeervolle wandeling. Op de rustplaatsen 
bij de Noordmolen en Wagenmakerij van 
de Barg zullen weer hartversterkertjes, 

Israëlreis mei 2018 
In de meivakantie van 2018 (27 april tot en met 4 mei) 
organiseren wij, Co Janssen en Henk Gerritsen weer een 
reis naar Israël. Dit keer een achtdaagse reis voor ieder-
een tussen de 20 en circa 60 jaar uit De Achterhoek en 
Goor en omstreken. Er zijn nog plaatsen vrij. Gedurende 
acht dagen bezoeken wij o.a. het  bedoeïenenkamp Kfar 
Hanokdim, waar we ook overnachten, Massada en de 
Dode Zee, Jericho, Tiberias aan het meer van Galilea, 
Nazareth en natuurlijk Jeruzalem en Bethlehem. In Je-
ruzalem bezoeken we onder andere de oude stad met de 
Via Dolorosa, de Olijfberg, Getsemane, en het Tempel-
plein. Ook bezoeken we Yad Vashem, het indrukwek-
kende holocaustmuseum en maken we bij de Klaagmuur 
een Bar Mitswa-viering mee. Mocht je belangstelling 
hebben voor deze reis, neem dan via de mail contact op 
met ons via hhwgerritsen@hotmail.com.

Henk Gerritsen. Irisstraat 9a Goor

BROOK DUO KERKENTOUR  ‘De Kasklokk’n Zwiegt’
De Kerkentour van het Brook Duo trok in een aantal seizoenen meer dan 
20.000 bezoekers naar de kerken om te luisteren naar de winterse vertel-
lingen en liedjes in het dialect. Het zijn streekromanachtige belevenissen 
van plattelandsfamilies die lief en leed met elkaar delen. Verhalen waar de 
kerk en het kerstverhaal een centrale rol vervullen. 

De Kas-klokken Zwiegt
Schrijver Gert-Jan Oplaat heeft een nieuw verhaal geschreven met de titel: 
“De Kasklokk’n zwiegt”. (De Kerstklokken Zwijgen). Een prachtige streek-
roman over het wel en wee van boerenfamilies vol tradities, cultuur en 
waarden en de rol van de kerk. Het verhaal neemt u mee naar de waters-
noodramp van 1953.

Datum: donderdag 21 december a.s.
Locatie: H. Blasiuskerk,
Haaksbergerstraat 165 te Beckum
Aanvang: 20.00 uur
Kaartverkoop: à € 7,50 p.p. 

Na afloop is er gelegenheid voor een gezellig samenzijn met koffie en glüh-
wein en de mogelijkheid het boek aan te schaffen dat vertaald is naar het 
Nederlands incl. oma’s recepten.

 Kaarten zijn 21 december vanaf 19.00 uur verkrijgbaar achter in de kerk 
of in de voorverkoop op de volgende adressen:
•  Yvonne’s bakkerswinkel, Past. Osse straat 30 te Beckum 
•  Jolande ten Thije, tel. 053-5724833; mail: secretariaat@nojg.nl 

Huis van Spiritualiteit
Woensdag 13 december: Symbolisch  
bloemschikken rond de advent. Hanneke 
Wassink en Ria Westerhof zullen deze avond 
samen met u vormgeven. Onder hun leiding 
maakt u een symbolisch adventsbloemstuk. 
Houdt u ook van bloemen en bent u graag 
creatief bezig?  Dan is dit wellicht iets voor 
u? Het bloemschikken is in Huize Elisabeth, 
Gravenallee 11 Denekamp en begint om 
19.30 uur. De kosten van deze avond zijn € 
15,00 (inclusief koffie/thee, bloemen en ma-
terialen). Opgave is gewenst in verband met 
de inkoop van materialen: secretariaat@lu-
menchristi.nl

koffie, warme chocolademelk, glüh-
wein, limonade, koffie met krentenweg-
ge/knieperkes of worstenbroodjes ver-
krijgbaar zijn. De opbrengst komt ten 
goede aan het onderwijsproject voor de 
kinderen van Migumomiri in Kenia. Van-
af 11.00 uur tot uiterlijk 15.00 uur kunt 
u starten vanaf de parkeerplaats bij het 
kasteel tegenover de landgoedwinkel. 
Er kan worden gekozen uit een tocht 

van ongeveer 5 
of 8 kilometer. 
Beide routes 
zijn duidelijk 
bewegwijzerd. 
Parkeren, on-
der andere: 
Twickelerlaan, 
‘t Hoogspel of 
bij Hotel de 
Zwaan.
Jan Vos, PDK

Drie Koningen Winterwandeling PDK
Zondag 7 januari 2018 vanaf 11.00 uur Landgoed Twickel.
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Kerstconcert Goors 
Mannenkoor
Op Eerste Kerstdag 2017 houdt het Goors 
Mannenkoor weer zijn traditionele Kerst-
concert in de H.H. Petrus- en Pauluskerk.

PDK kerststukken, kransen en 
takken op kerstmarkt  
en fair
Ook dit jaar gaan onze vrijwilligers weer aan 
de slag om voor u de mooiste kerstversierin-
gen te maken. U kunt onze producten kopen 
op de kerstmarkt in het centrum van Delden 

op zaterdag 16 december en op 
de kerstfair Stadshagen op 
woensdag 13 december. We 
mogen ons al jaren verheugen 
in uw grote belangstelling voor 
onze graftakken/  -stukken die in 
prijs, kwaliteit en creativiteit ie-
dere vergelijking met de 'con-

current-collega’s' ruim kunnen doorstaan. 

Nieuwsbrief oktober 2017
Maliproject
Beste Maliproject-vrienden,
Eerst even een terugblik: In februari 2007 
is het Maliproject van start gegaan. We zijn 
toen begonnen met de fondswerving voor 
de bouw van een schoolgebouw met drie 
klaslokalen voor de bovenbouw in het dorp 
Maréna . Inmiddels – medio oktober 2017 
– zijn we ruim tien jaar verder en zijn er  in 
de regio Bafoulabé in het Zuidwesten van 
Mali totaal vier van deze schoolgebouwen 
gebouwd mét toiletgebouwtjes, een hoofd-
gebouw voor de christelijke Le Bon Ber-

handenwassen gemonteerd. We hebben 
toegezegd dat het Maliproject de helft van 
het begrote bedrag zal bijdragen, te weten 
€ 2.000,-.
Het moment waarop ik dit schrijf, half ok-
tober 2017, heeft het Maliproject nog ruim 
€ 4.000,- in kas. 
De rekening van het Maliproject blijft open 
voor uw welkome giften: bankrekening van 
de Diaconie van de Hofkerk NL66SNSB 
0908 763 743 onder vermelding van MALI-
PROJECT.
Cees en Addie van der Sluijs-Goud, 
T0547-333448, www.maliproject.nl

Als u zo’n graftak/-stuk of een 
mooi kerststukje VOORAF bij 
ons wilt bestellen, dan kan dat 
bij Siny Engelbertink, 074 – 
3767433 of Fredien Morsink, 074 – 
3763710. Voordeel: u weet dat het geregeld 
is, wij kunnen plannen en u kunt het van de 
'werkvloer' ophalen. Dus met of zonder be-
zoek aan de kerstmarkt kunt u zich verzeke-
ren van een mooi kerststuk. Bedenk wel dat 
de 'productievloer' op 16 december wordt 
geruimd. Plaats dus tijdig uw bestelling om 
teleurstelling te voorkomen. Ook dit jaar na-
tuurlijk weer onze overheerlijke kniepertjes, 
eigen gemaakte koek, cake en baklever-/ 

bakbloedworst op de markt van 
16 december. Op de 16e is er 
ook weer een loterij. Loten € 

0,50 per stuk of vijf voor € 2,00. Er 
is een groot aantal leuke prijzen te 

winnen. De opbrengst komt ten goede aan 
ons project VAN ZWAK NAAR STERK, ten 
behoeve van voortgezet onderwijs voor de 
schooljeugd van Migumomiri in Kenia. Wilt 
u ons financieel helpen, dan is uw steun 
zeer welkom op bankrekening NL66RA-
BO0179158643 ten name van de Projecten-
groep Deldense Kerken. 

Jan Vos, PDK

gerschool, een kerkgebouw in Sollo, een 
christelijk radiostation Kanuyah (de Liefde 
van God) en kleine leesbibliotheken in ie-
dere school. Twee oude, bestaande 
schoolgebouwen zijn gerenoveerd.
Vanaf medio 2016 tot medio 2017 zijn on-
der leiding van Casper Jansen ruim dertig 
drinkwaterputten/pompen gerepareerd en 
enkel pompen zijn vervangen door nieuwe.
Inmiddels heeft zich de volgende vraag via 
Casper aangemeld: doet het Maliproject 
mee met de bouw van duurzaam gebouw-
de toiletten bij de markthallen in Manan-
tali? Daarbij worden ook kraantjes voor 

Verliezen Verwerken
Het is bekend dat veel mensen die een 
verlies te betreuren hebben opzien tegen 
de kerstdagen, die normaal iets feestelijk 
hebben, veelal in familiekring. Het begint 
al met wat men dan noemt “de donkere 
dagen voor Kerstmis “.
Ook nu staan wij weer voor de periode 
waarin veel herinneringen aan vroeger bo-
venkomen, soms wel van heel vroeger. 
Want laten wij ons niet vergissen: verdriet 
van heel lang geleden kan juist in deze tijd, 
tijdens deze feestdagen zich in alle hevig-

heid aan ons opdringen.
Zelfs verdriet uit onze jeugd kan zich dan 
weer aandienen en wat doen wij daarmee?
Verdringen wij het omdat wij er niemand 
mee lastig willen vallen of weten wij het 
een plekje te geven in onze gesprekken, in 
onze verhalen over vroeger misschien?
Ook de overlevenden van heel lang gele-
den hebben recht op onze herinnering, 
want zoals de dichter Zedlitz (1790-1862) 
ooit schreef:
Wie in de gedachten zijner geliefden leeft,
Die is niet dood,

Hij(Zij) is slechts ver weg.
Dood is alleen hij (zij), die vergeten wordt.

Kerstdagen, feestdagen van herinnering, 
liefst met volle steun van familie, vrienden, 
bekenden, dan kunnen ook deze Kerstda-
gen nog een zekere glans krijgen en in die 
zin wensen de leden van de werkgroep 
Verliezen Verwerken U een heel stevig en 
misschien  een wat ouderwets  Zalig 
Kerstfeest.
De Werkgroep “Verliezen Verwerken”, 
Delden, Yns Vreeling.

Het koor brengt onder lei-
ding van dirigent Hans 
Kienhuis bekende en min-
der bekende kerstliederen 
afgewisseld met traditio-
nele meezingers. Het 

Goors Mannenkoor wordt begeleid door 
pianist Roel Praas. Als gasten treden op 
de Vocal Group the Journey uit Goor onder 
leiding van dirigente Simone Ewouds. Het 
concert begint om 14.00 uur en duurt tot 

15.15 uur. De toegang is gratis, wel is er 
na afloop de gelegenheid voor een vrije 
gift. Het Kerstconcert van het Goors Man-
nenkoor is een van de weinige concerten 
in de regio die op Eerste Kerstdag gehou-
den worden. Al jarenlang blijkt dit concert 
in een behoefte te voorzien. Ook dit jaar 
rekent het Goors Mannenkoor weer op 
grote belangstelling. 
Jan Huistede, 
namens bestuur Goors Mannenkoor
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Vieringen
december 
en januari
Vieringen door de week:

H. Blasius Beckum
dinsdagmorgen 9.00 uur

O.L. Vrouwe kerk Bentelo
vrijdagmorgen 9.00 uur

H. Blasius Delden
woensdag 18.30 uur
donderdag 19.00 u. Oecumenisch avond-
gebed afwisselend in O. en N. Blasius

HH. Petrus en Paulus Goor
woensdagmorgen 9.00 uur

HH. Petrus en Paulus Hengevelde
donderdagmorgen 9.00 uur

H. Isidorus St. Isidorushoeve
dinsdagmorgen 9.00 uur 

HH. Jacobus en Johannes 
Borne / Hertme  
www.hhjj.nl

H. Stephanus Hertme
om de week donderdag 18.30 uur 

St. Stephanus Borne 
vrijdagmorgen 9.00 uur

Parochie de Goede Herder  
www.degoedeherderhengelo.nl

Moeder Teresa kerk
dinsdagmorgen 9.30 uur

Onze Lieve Vrouwe kerk
woensdagmorgen 9.00 uur 

Thabor
donderdagmorgen 9.30 uur 

Lambertus basiliek
dinsdagavond 18.30 uur
woensdagmorgen 9.00 uur
donderdagavond 18.30 uur
vrijdagmorgen 9.00 uur
zaterdagmiddag 12.00 uur 

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

H. Blasius Delden H.H. Petrus en Paulus Goor H.H. Petrus en Paulus 
Hengevelde

H. Isidorus, St. Isidorus -
hoeve

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

Geen viering Zon. 09.30 u. WoCo-viering
CD's
Werkgroep 

Zon. 9.30 u. Eucharistieviering
mmv. Kinderkoor
Pastor R. van de Vegt
Kinderwoorddienst

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

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

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

Zaterdag  9 dec. en
zondag 10 dec.
2e zondag van 
de advent

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

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

Zon. 09.30 u. Eucharistieviering
mmv. Dames- en herenkoor
Pastor Th. Escher
Kinderwoorddienst

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

Zon. 09.30 u. WoCo-viering
mmv. Dames- en herenkoor
Pastor R. Doornbusch

Zon. 09.30 u. WoCo-viering
mmv. Dames- en herenkoor
Werkgroep

Zaterdag 16 dec. 
en zondag 17 dec.
3e zondag van 
de advent

Geen viering Zon. 09.30 u. Eucharistieviering
Gelezen viering
Pastor Z. Nowara

Zon. 09.30 u. Eucharistieviering
mmv. Dames- en herenkoor
Pastoor M. Oortman
Kinderwoorddienst

Zat. 18.30 u. Eucharistieviering
mmv. In Between
Werkgroep

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

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

Zaterdag 23 dec. 
en zondag 24 dec.
4e zondag van de 
advent

Zon. 09.30 u. Eucharistieviering
in de Lambertus
-----
Zon. 18.00 u. WoCo-Viering  
Gezinsviering
koor onbekend
Pastor H. Ogink 

Zon. 09.30 u. Eucharistieviering
in de Lambertus
---- 
Zon. 17.00 u. Gebedsviering
Gezinsviering
mmv. Kinderkoor
Werkgroep
Zon. 19.30 u. WoCo-viering
mmv. Dames-en herenkoor
Pastor H. Ogink

Zon. 09.30 u. Eucharistieviering
in de Lambertus
---- 
Zon. 18.00 u. Eucharistieviering
Gezinsviering
mmv. Kinderkoor 
pastor Th. Escher/pastor 
H. vd Bemt
Zon. 20.00 u. Eucharistieviering
mmv. Dames-en herenkoor 
Pastor Th. Escher

Zon. 09.30 u. Eucharistieviering
in de Lambertus 
----
Zon. 19.30 u. Eucharistieviering
mmv. In Between
Pastor G. Geurts

Zon. 09.30 u. Eucharistieviering
in de Lambertus
----
Zon. 19.30 u. WoCo-Viering
mmv. Cantu
Pastor H. vd. Bemt

Zon. 09.30 u. Eucharistieviering
in de Lambertus
------
Zon. 18.30 u. Gebedsviering Gezins-
viering
mmv. Kinderkoor
Werkgroep
Zon. 21.00 u. WoCo-viering
mmv. Dames- en herenkoor
Pastor C. Roetgerink 

Maandag 25 dec.
1e Kerstdag 

Ma. 09.30 u. Eucharistieviering
mmv. Dames- en herenkoor
Pastor Z. Nowara

Ma. 09.30 u. Eucharistieviering
mmv. BeLieve
Pastor Th. Escher

Ma. 09.30 u. Eucharistieviering
mmv. Cantu
Pastor R. vd. Vegt 

Ma. 11.00 u. Eucharistieviering
mmv. Gemengd koor
Pastor Th. Escher

Ma. 09.30 u. Eucharistieviering
mmv. Dames- en herenkoor
Pastor G. Geurts 

Ma. 09.30 u. Eucharistieviering
mmv. Spirit
Pastoor M. Oortman

Dinsdag 26 dec.
2e Kerstdag 

Di. 09.30 u. Eucharistieviering
in Delden 

Di. 09.30 u. Eucharistieviering
in Delden
Di. 11.00 Kindeke Wiegen
Werkgroep

Di. 09.30 u. Eucharistieviering
mmv. Dames- en herenkoor
Pastor Z. Nowara
Di. 15.30 Kindje Wiegen
Werkgroep

Di. 09.30 u. Eucharistieviering
in Delden 

Di. 09.30 u. Eucharistieviering
in Delden 

Di. 09.30 u. Eucharistieviering
in Delden 

Zondag 31 dec. en 
maandag 1 jan.

Zon. 19.00 u. WoCo-viering
mmv. Dames- en herenkoor
Pastor H. van den Bemt
Ma. 09.30 u. Eucharistieviering
in Delden

Zon. 19.00 u. Gebedsviering
mmv. BeLieve
Werkgroep
Ma. 09.30 u. Eucharistieviering
in Delden

Zon. 19.00 u. Eucharistieviering
mmv. Dames- en herenkoor
Pastor G. Geurts
Ma. 09.30 u. Eucharistieivering
Pastoor M. Oortman 

Zon. 19.00 u. WoCo-viering
Samenzang
Pastor R. Doornbusch 
Ma. 09.30 u. Eucharistieviering
in Delden

Zon. 19.00 u. WoCo-viering
mmv. Dames- en herenkoor
Werkgroep
Ma. 09.30 u. Eucharistieviering in 
Delden

Zon. 19.00 u. Eucharistieviering
mmv Dames- en herenkoor
Pastor Th. Escher
Ma. 09.30 u. Eucharistieviering in 
Delden

Zaterdag 6 jan. en 
zondag 7 jan.

Zon. 09.30 u. Eucharistieviering 
en Nieuwjaarsreceptie
Heilige Geest parochie
in Bentelo
Pastorale team

Zon. 09.30 u. Eucharistieviering 
en Nieuwjaarsreceptie
Heilige Geest parochie
in Bentelo
Pastorale team

Zon. 09.30 u. Eucharistieviering 
en Nieuwjaarsreceptie
Heilige Geest parochie
in Bentelo
Pastorale team

Zon. 09.30 u. Eucharistieviering 
en Nieuwjaarsreceptie
Heilige Geest parochie
in Bentelo
Pastorale team

Zon. 09.30 u. Eucharistieviering 
en Nieuwjaarsreceptie 
Heilige Geest parochie
in Bentelo
Pastorale team

Zon. 09.30 u. Eucharistieviering 
en Nieuwjaarsreceptie
Heilige Geest parochie 
in Bentelo
Pastorale team

Zaterdag 13 jan. en 
zondag14 januari 

Zon. 19.00 u. WoCo-viering
Pastor H. van den Bemt

Zon. 09.30 u. WoCo-viering 
Werkgroep

Zon. 09.30 u. Eucharistieviering
mmv. Dames- en Herenkoor
Pastor R. vd Vegt

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

Zat. 18.30 u. WoCo-viering
Pastor H. vd Bemt

Zat. 18.30 u. WoCo-viering
Werkgroep
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Datum H. Blasius Beckum O.L. Vrouw van Altijd Durende 
Bijstand Bentelo

H. Blasius Delden H.H. Petrus en Paulus Goor H.H. Petrus en Paulus 
Hengevelde

H. Isidorus, St. Isidorus -
hoeve

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

Geen viering Zon. 09.30 u. WoCo-viering
CD's
Werkgroep 

Zon. 9.30 u. Eucharistieviering
mmv. Kinderkoor
Pastor R. van de Vegt
Kinderwoorddienst

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

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

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

Zaterdag  9 dec. en
zondag 10 dec.
2e zondag van 
de advent

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

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

Zon. 09.30 u. Eucharistieviering
mmv. Dames- en herenkoor
Pastor Th. Escher
Kinderwoorddienst

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

Zon. 09.30 u. WoCo-viering
mmv. Dames- en herenkoor
Pastor R. Doornbusch

Zon. 09.30 u. WoCo-viering
mmv. Dames- en herenkoor
Werkgroep

Zaterdag 16 dec. 
en zondag 17 dec.
3e zondag van 
de advent

Geen viering Zon. 09.30 u. Eucharistieviering
Gelezen viering
Pastor Z. Nowara

Zon. 09.30 u. Eucharistieviering
mmv. Dames- en herenkoor
Pastoor M. Oortman
Kinderwoorddienst

Zat. 18.30 u. Eucharistieviering
mmv. In Between
Werkgroep

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

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

Zaterdag 23 dec. 
en zondag 24 dec.
4e zondag van de 
advent

Zon. 09.30 u. Eucharistieviering
in de Lambertus
-----
Zon. 18.00 u. WoCo-Viering  
Gezinsviering
koor onbekend
Pastor H. Ogink 

Zon. 09.30 u. Eucharistieviering
in de Lambertus
---- 
Zon. 17.00 u. Gebedsviering
Gezinsviering
mmv. Kinderkoor
Werkgroep
Zon. 19.30 u. WoCo-viering
mmv. Dames-en herenkoor
Pastor H. Ogink

Zon. 09.30 u. Eucharistieviering
in de Lambertus
---- 
Zon. 18.00 u. Eucharistieviering
Gezinsviering
mmv. Kinderkoor 
pastor Th. Escher/pastor 
H. vd Bemt
Zon. 20.00 u. Eucharistieviering
mmv. Dames-en herenkoor 
Pastor Th. Escher

Zon. 09.30 u. Eucharistieviering
in de Lambertus 
----
Zon. 19.30 u. Eucharistieviering
mmv. In Between
Pastor G. Geurts

Zon. 09.30 u. Eucharistieviering
in de Lambertus
----
Zon. 19.30 u. WoCo-Viering
mmv. Cantu
Pastor H. vd. Bemt

Zon. 09.30 u. Eucharistieviering
in de Lambertus
------
Zon. 18.30 u. Gebedsviering Gezins-
viering
mmv. Kinderkoor
Werkgroep
Zon. 21.00 u. WoCo-viering
mmv. Dames- en herenkoor
Pastor C. Roetgerink 

Maandag 25 dec.
1e Kerstdag 

Ma. 09.30 u. Eucharistieviering
mmv. Dames- en herenkoor
Pastor Z. Nowara

Ma. 09.30 u. Eucharistieviering
mmv. BeLieve
Pastor Th. Escher

Ma. 09.30 u. Eucharistieviering
mmv. Cantu
Pastor R. vd. Vegt 

Ma. 11.00 u. Eucharistieviering
mmv. Gemengd koor
Pastor Th. Escher

Ma. 09.30 u. Eucharistieviering
mmv. Dames- en herenkoor
Pastor G. Geurts 

Ma. 09.30 u. Eucharistieviering
mmv. Spirit
Pastoor M. Oortman

Dinsdag 26 dec.
2e Kerstdag 

Di. 09.30 u. Eucharistieviering
in Delden 

Di. 09.30 u. Eucharistieviering
in Delden
Di. 11.00 Kindeke Wiegen
Werkgroep

Di. 09.30 u. Eucharistieviering
mmv. Dames- en herenkoor
Pastor Z. Nowara
Di. 15.30 Kindje Wiegen
Werkgroep

Di. 09.30 u. Eucharistieviering
in Delden 

Di. 09.30 u. Eucharistieviering
in Delden 

Di. 09.30 u. Eucharistieviering
in Delden 

Zondag 31 dec. en 
maandag 1 jan.

Zon. 19.00 u. WoCo-viering
mmv. Dames- en herenkoor
Pastor H. van den Bemt
Ma. 09.30 u. Eucharistieviering
in Delden

Zon. 19.00 u. Gebedsviering
mmv. BeLieve
Werkgroep
Ma. 09.30 u. Eucharistieviering
in Delden

Zon. 19.00 u. Eucharistieviering
mmv. Dames- en herenkoor
Pastor G. Geurts
Ma. 09.30 u. Eucharistieivering
Pastoor M. Oortman 

Zon. 19.00 u. WoCo-viering
Samenzang
Pastor R. Doornbusch 
Ma. 09.30 u. Eucharistieviering
in Delden

Zon. 19.00 u. WoCo-viering
mmv. Dames- en herenkoor
Werkgroep
Ma. 09.30 u. Eucharistieviering in 
Delden

Zon. 19.00 u. Eucharistieviering
mmv Dames- en herenkoor
Pastor Th. Escher
Ma. 09.30 u. Eucharistieviering in 
Delden

Zaterdag 6 jan. en 
zondag 7 jan.

Zon. 09.30 u. Eucharistieviering 
en Nieuwjaarsreceptie
Heilige Geest parochie
in Bentelo
Pastorale team

Zon. 09.30 u. Eucharistieviering 
en Nieuwjaarsreceptie
Heilige Geest parochie
in Bentelo
Pastorale team

Zon. 09.30 u. Eucharistieviering 
en Nieuwjaarsreceptie
Heilige Geest parochie
in Bentelo
Pastorale team

Zon. 09.30 u. Eucharistieviering 
en Nieuwjaarsreceptie
Heilige Geest parochie
in Bentelo
Pastorale team

Zon. 09.30 u. Eucharistieviering 
en Nieuwjaarsreceptie 
Heilige Geest parochie
in Bentelo
Pastorale team

Zon. 09.30 u. Eucharistieviering 
en Nieuwjaarsreceptie
Heilige Geest parochie 
in Bentelo
Pastorale team

Zaterdag 13 jan. en 
zondag14 januari 

Zon. 19.00 u. WoCo-viering
Pastor H. van den Bemt

Zon. 09.30 u. WoCo-viering 
Werkgroep

Zon. 09.30 u. Eucharistieviering
mmv. Dames- en Herenkoor
Pastor R. vd Vegt

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

Zat. 18.30 u. WoCo-viering
Pastor H. vd Bemt

Zat. 18.30 u. WoCo-viering
Werkgroep
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Zoals je weet is het bijna mijn verjaardag, elk jaar wordt die door jullie 

gevierd. Er is muziek ter ere van mij en het eten is uitstekend.

Ik vind het fijn om te weten dat er nog mensen zijn die mijn verjaardag 

niet vergeten. Vroeger wist iedereen nog de reden van mijn feest, maar in 

deze tijd weten veel mensen dat niet meer. Familie en vrienden wensen 

elkaar een fijne kerst…maar of ze weten waarom? 

Als ik terug denk aan vorig jaar…

Het was een feest met mooie gedekte tafels en heerlijk eten. De kerstboom 

en de lichtjes maakten het extra feestelijk. Maar weet je, Ik was niet 

uitgenodigd. Ik was wel de eregast maar ze waren vergeten om mij een 

uitnodiging te sturen.

Het verbaasde me niet, want de laatste jaren vond Ik de deur gesloten. 

Omdat ik niet was uitgenodigd, besloot ik om toch stilletjes naar binnen te 

gaan en in een hoekje naar het feest te kijken. Het zag er zo gezellig uit… 

Iedereen omhelsde elkaar bij binnenkomst, Ik stak mijn armen wijd uit en 

wachtte tot iemand mij zou omhelzen... maar niemand dacht eraan.

Na het eten en de koffie werden er pakjes uitgepakt en ik keek of er voor 

mij een pakje bij was, maar nee. Ze waren mij, de jarige, vergeten. Hoe zou 

jij je voelen als je jarig bent en iedereen krijgt een cadeautje behalve jij? 

Wat zou ik het fijn vinden als je mij deze kerst wilt uitnodigen. Ik ben meer 

dan 2000 jaar geleden geboren in een stal omdat mijn ouders nergens een 

slaapplek konden vinden. Engelen zongen, herders maakten muziek en 

dieren kwamen kijken. Iedereen was blij.

Mijn wens is; dat jij ook aan mij denkt deze kerst. Mijn verhaal leest en 

liederen voor mij zingt. Want dan pas is het echt kerst.

Liefs van Jezus

Door: Nathalie Mensink

Verjaardagbrief 
van Jezus

Prijsvraag ‘Kroamschudden’.
Net als voorgaande jaren willen we 
weer kroamschudden in onze paro-
chie. Echter hebben we het iets 
moeilijker gemaakt dit jaar. Jullie 
moeten de twee letters noteren die 
in de kerststallen liggen en deze 
twaalf letters vormen samen één 
woord. De kerken kun je bezoeken 
voor en na de vieringen/activiteiten 
rondom kerst. 
De H. Isidoruskerk in de Hoeve is 1e 
en 2e kerstdag open van 14.30 tot 
17.00 u. De H. Blasiuskerk in Delden 
is 1e en 2e kerstdag open tot 17.00 
uur. En wat kun je winnen? Vrijkaart-
jes voor zwembad ‘De Wilder’ in 
Haaksbergen. Het antwoord, je 
naam en leeftijd kun je sturen naar; 
redactiegeestig@heiligegeestparo-
chie.nl  Succes!

Zoek de
10 verschillen

In deze afbeeldingen  
zitten 10 verschillen verstopt.  

Kun jij ze alle 10 vinden? >
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Door: Nathalie Mensink

Geloof in beeld

Een dagje Amsterdam;  
innovatief pastoraat
Op vrijdag 3 november heeft een groep pa-
rochianen uit onze drie parochies een be-
zoek aan Amsterdam gebracht.
Na een kop koffie of thee, in de stations-
restauratie van het Centraal Station, werd 
onder leiding van pastoraal werker Ria 
Doornbusch een diaconale wandeling ge-
maakt. Een wandeling in de voetsporen 
van vrouwen uit de geschiedenis van Am-
sterdam.  Na deze themawandeling gingen 
we richting het Museum Ons’ Lieve Heer 
op Solder. Voordat we bij dit museum aan-
kwamen bezochten we in de Kalverstraat 
de kerk ‘De Papegaai’ (H.H. Petrus & Pau-
luskerk).

Het portaal aan de Kalverstraat is opval-
lend, vooral omdat het anders is dan de 
vele glazen winkelpuien in de straat.  
Als de deuren openstaan, vallen meteen 
de mozaïeken op. De mooiste is die van 
Christus met Maria Magdalena. De kun-
stenaar heeft juist deze voorstelling ge-
maakt omdat Maria Magdalena de mon-
daine vrouw symboliseert die in de 
Kalverstraat aan het winkelen is.

Een verborgen schat op zolder
Verscholen in het hart van de Amsterdam-
se binnenstad bevindt zich een klein won-
der: Museum Ons’ Lieve Heer op Solder. 
Een complete schuilkerk op zolder; ge-
bouwd in 1663. Na dit museumbezoek gin-

gen we weer huiswaarts. Na het bezoek 
aan de tentoonstelling over Maria in 
Utrecht was dit de tweede dag, waarop 
een groep parochianen onder leiding van 
een pastoraal werker er met elkaar op uit 
trekken. De plannen voor een derde dag 
zijn al in de maak.

Jan Horck

De Oogstdankviering 
in Hengevelde
In Hengevelde werd dit jaar, op zaterdag 7 
oktober, voor de negentiende keer Oogst-
dankviering gevierd in de huidige vorm.  Net 
als vorig jaar was er een combinatie met de 
terugkomviering van de Eerste Communi-
cantjes. Meestal het eerste weekend van 
oktober wordt dit met alle parochianen 
vormgegeven. De Werkgroep Oogstdankvie-
ring neemt hierin het initiatief. Ook was ie-
mand van de Werkgroep Communieviering 
erbij betrokken. Samen met de voorganger 
wordt de viering voorbereid en komt er een 
boekje. Dit jaar was het een Eucharistievie-
ring met pastor Oortman.Via een oproep in 
het dorpsblad De Höfte, wordt mensen ge-

vraagd groente, fruit en bloemen beschik-
baar te stellen voor de versiering van het 
altaar en de rest van de kerk, binnen en bui-
ten. Van de Wendezoele uit Delden worden 
oude gebruiksvoorwerpen geleend, er wor-
den bloemen gehaald, onder andere bij 
Marja Semmekrot. De ploeg van de familie 
Varenbrink wordt geleend en bakker Nollen 
stelt de nodige broden beschikbaar. De 
Werkgroep Kerkversiering neemt de com-
posities verder op zich.
Naast de verse producten, worden sinds en-
kele jaren ook houdbare producten ingeza-
meld voor de voedselbank. Dit ook met suc-
ces.
De verse producten worden opgehaald door 
mensen van Leefgemeenschap de Wonne in 

Enschede, waar mensen samenleven met 
het ideaal van de eerste christenen, geïnspi-
reerd door de gelovige levensinstelling van 
Franciscus van Assisi. (www.wonne.nl) Als 
op maandag de oogst binnenkomt, wordt in 
de Wonne met veel enthousiasme alles ver-
werkt om het houdbaar te maken. Inmaken, 
invriezen, sap maken; alles wordt uit de kast 
gehaald. De mensen zijn altijd heel dank-
baar voor hetgeen ze krijgen.
De viering werd goed bezocht. Veel kinderen 
waren aanwezig; of met hun ouders, of met 
opa en oma. Na afloop was er koffie en li-
monade met cake. Een gezellige afsluiting 
van deze mooie viering.

Siny ten Heggeler

Foto's: C. Leushuis

Foto's: B. Horck
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Door: Jan Horck

Tijdgeest

Advent,
Lange nachten 
Veel tijd om te dromen. 

Advent,
lange nachten
veel tijd om te dromen. 
Ook God droomt in deze dagen veel. 

Hij droomt van een wereld in vrede, 
waar mensen niet moeten vrezen voor hun 
leven, 
waar toekomst meer is dan vandaag 
of morgen. 

Hij droomt van mensen in vrede, die het opnemen 
voor elkaar in plaats van 
tegen elkaar, 
die zoeken hoe iedereen een kans krijgt om te
leven. 

Hij droomt van een kerk in vrede, 
die mee zoekt hoe mensen het leven zin 
kunnen geven,
die openstaat voor mensen van welke 
oorsprong ook. 

Ja God droomt in deze lange nachten 
en hoopt dat wat ooit in Bethlehem gebeurde
nu op vele plaatsen opnieuw werkelijkheid
wordt. 

Antoon Vandeputte 

voor de jon
geren

Advent 
Welke dromen hebben wij? 
Wat roepen ze in ons wakker? 
 
Hoe leren we vliegen?
Geloven we dat het anders kan? 
Wat schrikt ons af? 
Waarom zetten we door? 
 
Onze dromen volgen  
vraagt verbeeldingskracht. 
en vertrouwen. 
 
Vertrouwen op de magie
van de droom is als vertrouwen 
op het kompas van een vriend. 
Een kompas dat de richting wijst 
naar onze innigste waarheid.
Het is als luisteren naar een stem 
van Iemand die ons door en door kent. 
 
Onze droom volgen 
is gaandeweg obstakels overwinnen, 
andere wegen inslaan, 
blijven zoeken naar inzicht 
en op het spoor komen van 
onze menswording. 


