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De balans opmaken
Heerlijk zo’n rustige januari maand. Na
alle hectiek van december vind ik het een
verademing. Tijd om weer even rustig de
balans op te maken. Hoe staan we ervoor?
Wat gaan we doen dit jaar? De tijd van de
goede voornemens. Echt eens de boel opruimen, gezonder gaan eten, de tuin aanpakken, op tijd die mooie reis gaan boeken. De Libelle’s van deze wereld spelen
er altijd op in met artikelen over afslanken
en de vakantiebeuzen zijn niet voor niets
altijd in januari.
Ook onze parochie maakt de balans op.
Januari is tenslotte de maand van de Actie
Kerkbalans. Wat is mogelijk voor het nieuwe jaar, waar willen we naar toe. Hoe wil-
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len we kerk zijn? Geen makkelijke vragen
in deze tijd, maar wel goed om over na te
denken. In deze Geestig hebben we een
aantal artikelen die u hopelijk hiertoe aanzetten. Het artikel ‘Een Inloopkerk’ op pagina 4 of ‘Welkom in de kerk’ op pagina 8.
Ook zijn we benieuwd naar welk beeld u
van de kerk heeft. Fotografeert u graag,
doet u dan mee met de fotowedstrijd!
Denk en doe mee, in ieder geval met de
Actie Kerkbalans. Zo kunnen we samen
een bron van geloof blijven in alle geloofsgemeenschappen. Geef om uw kerk, geef
voor uw kerk!
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Mijn kerk een oase van geloof,
hoop en liefde
Een plek om tot jezelf te komen of juist
anderen te ontmoeten, een markant gebouw, een plek om te vieren en te geloven
– de plek om te bidden en God te ontmoeten, een plek om Maria te bezoeken, waar
mensen voor je bidden en klaar staan
met praktische steun, waar we samen
één gemeenschap zijn en geven aan anderen. De kerk als pleisterplaats, om bemoedigd te gaan naar waar we leven,
wonen en werken.
Voor iedereen heeft de kerk een eigen
betekenis. We willen een plek zijn waar
iedereen terecht kan, of je nu lid bent of
niet. De kerk krijgt geen subsidie, maar er
zijn wel kosten. Geeft u om de kerk? Doe
dan mee. Samen kunnen we van betekenis
zijn en blijven voor de mensen om ons
heen. Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk en de Oudkatholieke Kerk.
De actieperiode is van 20 januari tot en
met 3 februari 2018.

Geef slim
Uw bijdrage aan Kerkbalans is (deels) aftrekbaar voor de belasting. Geeft u een periodieke gift? Dan kunt u het volledige bedrag aftrekken. Zo krijgt u van de belastingdienst
meer terug. Zie www.kerkbalans.nl
Pastoraal werkster
Carla Roetgerink

Proficiat!

Jaarwinnaar puzzel 2017
Uit alle goede inzendingen van de puzzels
in ons parochieblad Geestig van het afgelopen jaar, hebben we in december een
jaarwinnaar getrokken. Dat is geworden:
Gerard Averdijk uit Hengevelde. We hebben hem de hoofdprijs, een gebruikte
paaskaars die in de parochiekerk van
Hengevelde heeft gebrand, overhandigd.
Gerard was blij verrast; hij vond het een

heel mooi ‘kerstcadeau’. Namens de
redactie: van harte gefeliciteerd. Tevens
willen we geloofsgemeenschap van de
H.H. Petrus en Paulus in Hengevelde hartelijk bedanken voor het feit dat men de
paaskaars ook dit jaar weer beschikbaar
heeft gesteld.
Redactie Geestig
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Een inloopkerk
Zij zaten met zijn tweeën op het bankje voor de kerk. Harm en
Gerrit. Mensen kijken. Groeten en begroet worden. Wat praten
en filosoferen met elkaar.”Heb je gelezen dat Koningin Maxima
een inloophuis bezocht heeft? Ik weet niet meer waar.” Gerrit
had het niet gelezen.
“Ze heeft gepraat met de mensen die daar komen voor wat aanspraak en voor de gezelligheid. En een kop koffie daar is niet
alleen lekker en warm, maar ook een echt bakkie troost. Dat huis
en die vrijwilligers daar zijn voor de bezoekers als het ware een
toevluchtsoord. Eén van die weinige plaatsen waar mensen nog
gezien worden, een naam hebben en welkom zijn.”
“Wij hebben elkaar nog hier op het bankje, maar jammer genoeg
geen koffie,” was de droge opmerking van Gerrit. Harm reageerde niet. Hij volgde een groep scholieren, die stoeiend, trekkend
en duwend hem bijna op de tenen trapte. “Vrij uur of leraren
tekort; dus tijd om een zak chips en een paar gevulde koeken in
de supermarkt te halen.” Zo beoordeelde Gerrit dit tafereeltje.
Zonder commentaar bleven ze naar de voorbijgangers kijken en
knikten terug na hun vriendelijke begroeting.

Ideetje
Harm, wat aarzelend en voorzichtig: “Zo’n inloophuis is hier niet
in de buurt….. Maar hier tegenover, de kerkdeur staat open. Wat
denk je, Gerrit, van een inloopkerk?” Gerrit keek Harm aan, omdat hij niet wist of deze vraag serieus of grappig bedoeld was.
“Inloophuiskerk bedoel je?”, vroeg Gerrit en zonder een antwoord af te wachten, praatte hij door. “Ja, als een kerk open is en dat is niet altijd zo - kan iedereen toch altijd zomaar binnenlopen? Maar jij bedoelt natuurlijk dat die kerk een inloophuis
moet gaan worden, waar je welkom bent en gezien wordt, en
waar je koffie krijgt. En dat je daar kunt praten en dat ze daar
naar je luisteren en waar je niet bepreekt wordt. Ja, zonder er
lang en diep over na te denken, zou ik zeggen: een goed idee,
Harm.”
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“Jij hebt het al helemaal ingevuld,” zei Gerrit, “maar voor het
zover is, zal er wel veel vergaderd en overlegd moeten worden.
Wij kunnen ons natuurlijk al wel vast aanmelden als bezoekers
of als vrijwilligers. Jij kunt koffiezetten, heb je me verteld en ik
kan de buurvrouw meevragen. Die is erg alleen en heel bezorgd
voor mij.”
“Nu ga jij wel erg vlug,” zei Harm. “Het duurt wel even, voordat
bijvoorbeeld naast de bidstoel in de Mariakapel, stoelen, een tafel, een straalkachel, een koffiezetapparaat geregeld is.” “En een
toilet,” zei Gerrit. Hij keek Harm aan met een gezicht van ‘dathebben-we-even-mooi-geregeld.’

Spijkers met koppen
Tussen al de winkelende voorbijgangers bleef er één iemand
stilstaan. Eén van de pastores. Hij had wat boodschappen gedaan. “Wij hebben wat zitten fantaseren over de leegstand van
het kerkgebouw,” zei Gerrit. “Nee,” zei Harm, “je kunt beter zeggen dat we gedaan hebben wat de paus graag wil. Dat heb ik
tenminste in de krant gelezen: zoeken naar vormen van vernieuwend, innovatief pastoraat. Inloopkerk als een inloophuis. Je
collega heeft dat in de krant laten zetten, dat de paus dat graag
wil. Nu jij hier toch net langs komt, willen jullie en het kerkbestuur dat ook graag?”
De pastor zou zorgen dat het bij zijn collega’s en het bestuur op
de agenda kwam en ook besproken werd. “Wij willen het wel
komen toelichten,” zei Harm. “Nog een tip,” zei Gerrit met een
beginnende glimlach, “maak er geen meerjarenplan van. Wij als
eerste en vaste bezoekers hebben de meeste jaren al achter ons
liggen.”
Samen gingen ze uiteen. De pastor met een volle boodschappentas, Harm met zijn wandelstok en Gerrit achter de rollator.
Gerard Geurts

"Een kop koffie daar is
niet alleen lekker en
warm, maar ook een
echt bakkie troost."
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Vanuit het pastoraal team
Start voorbereiding
Eerste Communie
In januari start de voorbereiding voor de
Eerste Communie op verschillende plekken in onze drie parochies. Voor informatie
kunt u terecht bij het secretariaat van het
pastorale team: secretariaat@pastoraalteam.nl

Kerkbijdrage

Oudejaarsreceptie

De komende periode wordt een beroep op
u gedaan via de actie “kerkbalans”. Geef je
om de kerk, druk dat dan ook uit in een
financiële bijdrage. Door uw bijdrage kunnen we zorgen dat onze inspiratie en ons
geloof doorgaat.

We gaan zingend het nieuwe jaar in na de
oudejaarsreceptie op vrijdag 29 december
2017, waar deze keer de koren uit onze
drie parochies expliciet waren uitgenodigd. Samen zingen verbindt.
Het pastorale team wenst u
veel inspiratie en zegen in 2018.

Lourdesbedevaart
Hélène v. de Bemt
Pastoraal werkster

Een goede vertegenwoordiging uit onze drie
parochies zal deelnemen aan de bisdombedevaart naar Lourdes van 28 april tot en
met 5 mei 2018. Vanuit het pastorale team
nemen de pastoraal werksters Ria Doornbusch en Carla Roetgerink en pastoor
Oortman deel aan deze bedevaart.
Wilt u ook mee? Neem dan contact op met:
Borne/Hertme en Hengelo:
Mw. R. Keizers, tel. 074 – 24 22 303
Delden en omstreken (H. Geestparochie):
Mw. B. Cent, tel. 0547 – 27 50 88

Van de bestuurstafel
Ik wil graag van deze gelegenheid gebruik
maken om u nog de beste wensen en Gods
zegen voor 2018 toe te wensen namens
het parochiebestuur.
Het komend jaar zal voor de parochie een
spannend jaar worden. De toekomstplannen voor de diverse kerken zullen naar
buiten worden gebracht en de gesprekken
met de diverse geloofsgemeenschappen
hierover zullen worden gestart. Het doel
van dit alles is om de parochie bestendig
te maken voor de komende tien jaar. Aan
de ene kant zal dit offers vergen, aan de
andere kant biedt het ook mogelijkheden
voor nieuwe ontwikkelingen en innovaties.
Veel nadruk zal komen te liggen op de initiatieven vanuit de parochianen zoals nieuwe vormen van diensten. Er zal een toenemende vraag zijn naar vrijwilligers die het
team willen ondersteunen met bijvoorbeeld catechese onderwijs, organiseren
van Eerste Communie en het Vormsel. De
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samenwerking van het team met betrokken vrijwilligers zal worden geïntensiveerd.
Voor de geloofsgemeenschap van de Heilige Blasius in Delden is 2018 een vreugdevol jaar met de viering van het 900-jarig
bestaan. Op 3 februari 2018 komt kardinaal Eijk voor een plechtige eucharistieviering naar Delden om de feestelijkheden
in te luiden. Daarna is er een receptie in
het parochiehuis. Er zijn vele feestelijkheden in 2018 gepland. De aankondigingen
hiervan zullen in Geestig worden gepubliceerd.
Van een drietal leden van het bestuur is de
aanstelling door het bisdom met een
tweetal jaren verlengd. Het betreft hier leden die elk al acht jaar of meer bij het parochiebestuur in de een of andere vorm
zijn betrokken. Dit biedt de gelegenheid
om nieuwe leden beter in te kunnen werken. Inmiddels heeft Jan Put het bestuur

versterkt als secretaris en zijn er gesprekken met een andere kandidaat. Wij zullen
actief blijven werven omdat vernieuwing
noodzakelijk is.
De locatieraad van Bentelo is ook versterkt
met vijf nieuwe leden. Een uitbreiding en
vervanging waar wij erg blij mee zijn. Het
geeft ruimte voor vernieuwende initiatieven. De zittende leden hebben de kar lang
getrokken en wij zijn hen veel dank verschuldigd.
Tot slot: Denkt u nog aan de Actie Kerkbalans? Uw financiële bijdragen zijn de
grootste kurk waar onze parochie financieel op drijft. Help onze parochie, team en
kerken in stand te houden.
Peter Helle
Vicevoorzitter bestuur
Heilige Geestparochie

Kerk midden in de samenleving,
diaconale werkbezoeken
Onze parochies de Goede Herder, de Heilige Geest en de H.H. Jacobus en
Johannes ontplooien steeds meer activiteiten die niet direct of indirect
met liturgie te maken hebben maar waar veel parochianen bij betrokken
zijn in onze samenleving.
De deur van onze kerk mogen en moeten we openen om naar
buiten te treden, aangezien we als kerk veel te bieden hebben aan
onze medemensen in onze samenleving, vanuit onze christelijke
bron. Omzien naar onze medemensen die om de één of andere
reden extra aandacht van ons mogen verwachten.
De diaconie van onze parochies willen we nog krachtiger maken
door met elkaar op werkbezoek te gaan in onze samenleving. Op
werkbezoek naar een inloophuis, voedselbank en zorgboerderij.
Organisaties die midden in onze samenleving staan. Maar waar
dienen zij voor?
De werkgroep ‘diaconale werkbezoeken’ wil u allen uitnodigen,
en in het bijzonder onze diaconale vrijwilligers, om mee te gaan
naar verschillende organisaties.

In de maand februari
zijn we van harte welkom bij Zorgboerderij
Erve Knippert, Hulstweg 11, Haaksbergen,
daar waar senioren een
prachtige invulling van
de dag mogen beleven.
We worden ontvangen
op dinsdag 13 februari
van 9.30 uur tot 12.00
uur door mevrouw
Marga Waanders. Zij zal een korte inleiding houden, waarbij we
een video zien over de dagelijkse gang van zaken. Tevens worden
we rondgeleid door een gastvrouw en deelnemers van de zorgboerderij, en praten we na met mantelzorgers over hun rol als
mantelzorger. Er is tevens een mogelijkheid om
voor € 10,- mee te eten als afsluiting van dit
werkbezoek.
Gaat u mee naar deze diaconale werkbezoeken? Geef u dan op aangezien er beperkte
plaatsen beschikbaar zijn voor deze twee bezoeken. U kunt zich opgeven bij het secretariaat
van het pastorale team contact@pastoraalteam.
nl voor het werkbezoek Inloophuis Hengelo
waar tien plaatsen beschikbaar zijn. En bij
Zorgboerderij Erve Knippert waar twintig plaatsen beschikbaar zijn. Voor beide werkbezoeken
geldt dat u zelf voor vervoer zorgt en op de genoemde aanvangsttijd aanwezig bent.

Ons eerste werkbezoek zal plaats vinden op woensdag 24 januari van 10.00 uur tot 12.00 uur bij het Inloophuis te Hengelo aan
de Wetstraat 29. Het inloophuis is opgericht in 1992 door de verschillende kerken en wordt gerund door vrijwilligers. We verzamelen bij het Inloophuis waar we gastvrij worden ontvangen door
de heer Kees van Doren die ons zal rondleiden en een inleiding
zal verzorgen om ons te informeren.

Tevens zullen er in maart, april en mei ook diaconale werkbezoeken worden gehouden. Meer
informatie kunt u vinden in de folder achter in de
kerk van elke geloofsgemeenschap in de parochies de Goede Herder, de Heilige Geest en de
H.H. Jacobus en Johannes.
Een diaconale groet van de werkgroep ‘diaconale werkbezoeken’
uit de drie parochies.
Pastor Ria Doornbusch
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Welkom in de kerk
Wie doet het niet? Als je in het buitenland op vakantie bent even een kerk binnenlopen, soms een kaarsje
opsteken maar ook genieten van het interieur en de stilte in de kerk. In de zomermaanden werd met de actie
Het Grootste Museum van Nederland aandacht gevraagd voor de schoonheid van de kerken in ons eigen land.
Met elkaar vormen deze het grootste museum van Nederland.
Ruimte voor ontmoeting
Te midden van vele andere gebouwen, die
gebruikt worden voor bewoning en bedrijvigheid, bieden kerkgebouwen ruimte voor
de ontmoeting met God.
Een kerkgebouw is een ‘gezamenlijk project’
van God en van de mens. Door mensen in
geloof gebouwd en aan God toegewijd. In
de ruimte van de kerk is er de ontmoeting
tussen God en de mens, maar ook de samenkomst van de gelovigen als geloofsgemeenschap. De gelovigen zijn de levende
stenen die samen de gemeenschap rond
de Heer vormen. Bovendien is een kerk
een teken van menselijk kunnen in bouwkunst en in gezamenlijkheid: voor God is
vaak het mooiste nog niet mooi genoeg.
Maar of een kerkgebouw nu bijzonder
mooi is of niet, een
kerkgebouw wordt in
de loop van de tijd
voor mensen bijzonder dierbaar. Wanneer je in een kerk
samen de scharniermomenten van het
leven in geloof kunt vieren en gedenken in
Gods nabijheid, is dat van onuitwisbare
betekenis.

Een Open kerk
Veel kerken zijn, om begrijpelijke redenen,
buiten de vieringen niet toegankelijk. Toezicht is helaas noodzakelijk. Voor parochies ligt in de kerkopenstelling echter
een missionaire kans. Vorig jaar bleek uit
een Brits onderzoek dat jeugdigen aangaven dat ze interesse voor het christelijk
geloof hadden gekregen na het bezoek aan
een historisch belangrijk kerkgebouw.
Niet dat dit alles zegt, maar het geeft te
denken. Vaak zonder het te beseffen hebben we goud in handen.

Landelijk zijn er een
aantal
momenten
waarop veel kerken
geopend zijn. Denk
aan de jaarlijkse Open
Monumentendag in
september. September
jongstleden
vond
‘Back to Church:
Kerkproeverij’ plaats. En in Brabant was
eind november een Open Kerkendag.
We beseffen steeds meer dat we de kerken meer moeten openstellen voor bezoek
en bezichtiging. Maar doe je dit dagelijks
of wekelijks? Op welke dag en welk uur? Is
openstelling gedurende marktdagen en op
zaterdag- of zondagmiddag een goed
idee? Of openstellen als er tegelijkertijd evenementen
zijn.
Met
Kerstmis zijn gelukkig nog veel
kerken open en in
bijvoorbeeld Hengelo en Borne organiseert men gedurende het jaar
CandleNight avonden, waarbij men op
straat kaarsjes uitdeelt en mensen uitnodigt deze in de sfeervol verlichte kerk aan
te steken. Dit is laagdrempelig en er zijn
goede ervaringen mee opgedaan.

Vraag: Wat vindt u? Voelt u zich welkom
in onze kerken? Hoe kunnen we dit verbeteren? Hoe kunnen we een echte Open
kerk zijn?
Geef uw reactie op
www.heiligegeestparochie.nl/geestig

José Cornel
Bron: Bisdom magazine van Bisdom Breda en Bisdom
’s-Hertogenbosch bij gelegenheid van Open Kerkendag 2017
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Lintjesregen
Op 16 november heeft Bennie Goselink, voorzitter Locatieraad
Beckum, een lintje gekregen voor zijn verdienste voor Beckum en
dus ook voor de H. Blasius in Beckum. Op diezelfde avond kreeg
Johan Mensink bij de H.H. Petrus en Pauluskerk in Goor een lintje van burgemeester Ellen Nauta vanwege zijn grote betrokken-

Bennie Goselink: Beckum (16 november)

heid bij de Twentse Mariakappelen. En op 25 november kreeg
Herman Assen in Bentelo tijdens de Caeciliaviering een lintje. Hij
is ruim 60 jaar organist geweest van het Dames- en Herenkoor in
Bentelo en moest dit jaar om gezondheidsredenen stoppen. Allen
van harte gefeliciteerd!

Johan Mensink: Goor (16 november)

Herman Assen: Bentelo (25 november)
Foto's: TC Tubantia

Heilige Geest parochie Fotowedstrijd 2018
"Jouw kerk in beeld"
Ken je het plaatje: een kerktoren aan de
horizon die al van ver laat zien waar het
hart van het dorp of de stad is. Een vertrouwd en kostbaar beeld. Kerken zijn
beeldbepalend voor ons land. Niet alleen
de gebouwen, ook wat er in de kerken
gebeurt: de gemeenschap waarin mensen elkaar vanuit het geloof ontmoeten,
zich laten inspireren, een helpende hand
uitsteken of juist hulp ontvangen.
We dagen je uit om de kerk en wat deze
voor jou betekent in een foto vast te leggen. Zoals je zelf wilt: gewoon met je
smartphone of juist professioneel met een
goede spiegelreflexcamera. Stuur je foto
in en doe mee. Wie weet win jij dit boek
van Anki Wijnen; Shoot! Fotograferen met
je hart.

Fotograferen kan iedereen. Maar echt
mooie foto’s maken, hoe doe je dat? Anki
Wijnen, bekend van haar blog Zilverblauw.nl,
weet hoe je plaatjes schiet die sprankelen
en die je raken. Waarop ogen twinkelen,
eten er net zo goed uitziet als het smaakt
(of beter!) en een middag in het bos iets
weg heeft van een sprookje. In dit boek

geeft Anki haar fotografiegeheimen prijs.
Zonder ingewikkelde technische termen,
maar met heldere uitleg en véél inspirerende beelden.
Fotografeer je graag? Doe dan mee met
deze wedstrijd en leg vast wat de kerk
voor jou betekent. Heb je al een briljante
‘kerkfoto’ liggen? Het insturen van een bestaande foto mag ook, als je ‘m maar zelf
gemaakt hebt. Anne Tuinte, juryvoorzitter,
zal de ingezonden foto's professioneel beoordelen en de winnaar bepalen.

Hoe doe je mee?
• Stuur je foto naar geestig@heiligegeestparochie.nl, onder vermelding van
naam, telefoonnummer, e-mailadres,
geboortedatum, kerk waar je naartoe
gaat en een kort fotobijschrift.
• Per persoon kun je één foto insturen.
• Is je foto groter dan 10 MB? Stuur
deze dan met WeTransfer.
• Inzenden kan tot en met 2 maart 2018.
Bron: Actie kerkbalans
Boek: Anki WIjnen, Zilverblauw

WIN!
9
Geestig, 01 | januari 2018

Voor u gevonden
Door Richard Wermelink

Kosters: een dienstbaar volkje

De jonge paus

Ik zal altijd

Fotograaf Edith Gerritsma en journalist
Andrea Hijmans verdiepten zich een jaar
lang in het werk van kosters in het Nederland van nu. Ze volgden een vijftal kosters
in hun dagelijkse bezigheden. Ze woonden
huwelijken, begrafenissen, doopplechtigheden en andere vieringen bij, zaten bij
vergaderingen en bezochten trainingen en beurzen.
Het kosterschap was ooit
een beroep dat velen goed
kenden, maar waarvan
menigeen tegenwoordig
niet meer weet wat het inhoudt. In een halve eeuw
tijd is het aantal kosters in
loondienst namelijk teruggelopen van een
paar duizend naar een paar honderd. En
dat aantal daalt nog steeds. De auteurs
Gerritsma en Hijmans kozen ervoor deze
onzichtbare ondersteuners in de coulissen
in het zonnetje te zetten. Om niet alleen te
beschrijven wat ze doen, maar dat ook te
laten zien via mooie foto’s. “Een dienstbaar volkje. Kosters in het Nederland van
nu”, ISBN 9789491525612, prijs € 29,95.

Betaalzender HBO (in
ons land te zien via het
Pluspakket/series van
KPN en dan On Demand
en bij Ziggo) zendt dit
seizoen een aantal nieuwe series uit. Eén er van
is “The Young Pope”. Deze serie draait om
de vraag: wat als de paus jong was? Deze
paus veroorzaakt een cultuurschok in het
Vaticaan. Een Amerikaan op de stoel van
Petrus; een kettingroker en heel erg jong
voor pauselijke begrippen. Wie denkt dat
dit een jongere versie van paus Franciscus
is, komt bedrogen uit, want de jonge paus
in deze serie is vooral aartsconservatief.
“Heilige Vader, u bent zo jong, maar u
heeft zulke oude ideeën”, zegt een van de
kardinalen tegen hem. Gedurende de serie
veranderen zijn denkbeelden wel iets en
komt de kijker ook meer te weten over de
zielenroerselen van deze paus (zijn ouders
hebben hem gedumpt). De serie is ook
verkrijgbaar op DVD of digitaal aan te
schaffen via Videoland.

Toon Tellegen (1941) is niet alleen schrijver maar ook arts en dichter, die met
name bekend is geworden om zijn kinderboeken. Vooral de dierenverhalen rond
mier en eekhoorn zijn erg geliefd en worden ook door volwassenen graag gelezen
vanwege de amusante, bizarre situaties en
filosofische diepgang. “Ik zal altijd” is een
boek met zijn mooiste dierenverhalen die
troost kunnen bieden en bemoedigend
kunnen zijn voor wie het even nodig heeft.
In tijden van eenzaamheid, afscheid en gemis is er gelukkig altijd
wel een dier dat een ander moed in wil praten:
‘Jij kunt ook mooi fladderen,’ zegt de vlinder
tegen de zwaan, ‘als je
maar aan iets anders
denkt als je ergens aan
denkt.’ De eekhoorn in
zijn verhalen vindt verdriet een naar gevoel dat pijn doet en hij
vindt troost bij tal van andere dieren. ISBN
9789021408224, prijs € 9,99

Lucifers

Sleutelwoorden…
Het is vandaag slecht weer, nat en koud en
somber. Ik kijk naar buiten, de takken zijn
kaal en regendruppels hangen aan de
puntjes. Wat ben ik dankbaar voor de warme kachel en dat ik hier zo luxe binnen
mag zitten, en niet zoals de jongens en
meisjes die net druipnat in hun kraag gedoken naar huis fietsen, want hun schooldag
zit er op. Ik hoor nog net hoe een van de
jongens een groot woord bezigt, een hartgrondige verwensing tegen het weer, tegen
de wereld en alle nattigheid van die dag.
Het brengt ineens een herinnering boven
aan mijn eigen middelbare schooltijd.
Ik moet denk ik een jaar of vijftien geweest
zijn. Ik ben er in ieder geval zeker van dat ik
toen nog met de tram naar school moest.
De tram ja, want ik ben geboren en getogen
in Amsterdam. Bij de halte van de tram
hing een enorm aanplakbiljet met daar op
de zin: Twijfel niet, God is er!
Natuurlijk was ik in die tijd nergens zeker
van. Niet van wie ik was, niet of ik wel in
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God geloofde, niet over de toekomst van de
wereld. Alles was onzeker. Maar nu dat
aanplakbiljet… Het drong binnen, het deed
me vragenstellen over wie daar nu zo zeker
van kon zijn… Wie durfde zo’n uitspraak zo
confronterend aan te plakken waar iedereen het kon zien? Twijfel niet… God is er.
Elke dag weer als ik de poster zag, ging ik
een discussie aan met dat biljet.. “O ja, God
is er? Waar dan, waar vind ik hem dan? Hoe
wordt hij zichtbaar, zodat ik niet hoef te
twijfelen. En… wie gelooft dat nu, dat God er
is, in deze wereld van narigheid en dreiging...” En zo ontstond er, als ik op de tram
wachtte, een innerlijk gesprek. Een ruzie
soms, en soms, bijna onbewust een aanvaarden, een geloven, dat het waar was…
Dat God er is. In de stormen van mijn jonge
bestaan heeft die poster, mij door de moeilijkste tijden heen geholpen.
Hoe kunnen we in onze tijd aan jonge mensen duidelijk maken wat het betekent om te
geloven dat God er is. Voor mij is er maar

één manier: doen wat Onze-Lieve-Heer ons
aanraadde: Opletten 'waakzaam zijn' wanneer een moment is, dat je erover kan
spreken, over je ervaringen met het geloof.
Over je eigen twijfels en over de genade die
kunnen geloven is.
Cathinka
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Geef voor je kerk
Samen een bron
van geloof blijven
In 2014 heeft het pastoraal team een beleidsplan opgesteld tot en met 2017. Dit betekent, dat
we in 2018 opnieuw in gesprek zullen gaan met de geloofsgemeenschappen om te bezien waar
en in hoeverre we ons beleid inmiddels moeten aanpassen.
We bemerken telkens weer de angst voor opheffing van de eigen geloofsgemeenschap. Toch
was en is het beleid, dat we geloofsgemeenschappen in stand willen houden zolang de financiën en een gezond vrijwilligersbestand dit mogelijk maken.

Echter als elke locatie alles wil behouden, dan brokkelt alles af.
De voortgaande terugloop vereist dat we meer en meer de handen ineenslaan en een gezamenlijke parochie gaan vormen. Juist dan kunnen we gezamenlijk hoogtijvieringen en kernactiviteiten, zoals Eerste Communie en Vormsel een goede en stimulerende inhoud en vorm geven.
Tegelijk kunnen we dan met elkaar activiteiten ontwikkelen passend bij de geloofsgemeenschap
en aansprekend in de tijd en samenleving van nu.
Dit geldt des te meer, waar de participatie en mogelijkheden van pastorale begeleiding over
drie parochies minder worden. Inmiddels hebben vele vrijwilligers positief de handschoen opgepakt om te zorgen, dat in elke geloofsgemeenschap geloof gevierd, beleefd en gedaan kan
worden. Waar mogelijk willen we dit behouden maar dit vraagt wel steeds meer om samenwerking met andere geloofsgemeenschappen.
De uitdaging blijft om samen een bron van geloof te blijven in al onze leefgemeenschappen.
We hopen, dat u om uw kerk blijft geven. Denk en doe mee!
Namens het pastoraal team,

Henk Ogink,
pastoraal werker

BECKUM, BENTELO, DELDEN, GOOR, HENGEVELDE, ST. ISIDORUSHOEVE
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Geef voor je kerk
Help ons het werk
voort te zetten
De activiteiten van de Heilige Geest parochie omvatten veel. Het kerkgebeuren: eucharistie, doopsel, vormsel,
de weekenddiensten, de diensten door de week, het zijn allemaal zaken die binnen de verschillende geloofsgemeenschappen plaats vinden en die voor veel mensen belangrijk zijn. Het zijn vaak de trouwe kerkbezoekers
die hiervoor warmlopen. Daarnaast heeft het pastorale team nog vele andere taken. Er gebeurt veel op diaconaal gebied, er is innovatief pastoraat, er is catechese aanbod en dan is er nog de persoonlijke pastorale
begeleiding.
Al deze werkzaamheden zullen in de komende jaren veranderen. De accenten zullen verschuiven. De redenen
hiervoor zijn simpel. Door de vergrijzing komen er minder mensen naar de kerken en worden de geloofsgemeenschappen kleiner. Het blijkt tot nu toe lastig, ondanks veel nieuwe initiatieven, om de jongere generaties
op eenzelfde wijze aan de kerk te binden. De kleiner wordende geloofsgemeenschappen zullen meer gaan
samenwerken om het kerkgebeuren in te vullen. Ook zullen er steeds meer activiteiten worden ontwikkeld
om de jongere generaties kennis te laten maken met het geloof in de hoop en de verwachting daardoor meer
mensen te binden. Dat zal ook steeds meer een beroep doen op ons pastoraal team en onze vrijwilligers.
• Wij willen graag het pastorale team in standhouden om zoveel mogelijk van de hier boven beschreven activiteiten uit te voeren. Zonder een goed team gaat het niet.
• Wij willen graag zoveel mogelijk de kerken in stand houden om ruimte te kunnen bieden aan de activiteiten
van de verschillende geloofsgemeenschappen. Wij weten nu al dat dit moeilijk zal zijn, maar het is wel een
geweldige uitdaging.
• Nieuwe ontwikkelingen en innovatie zullen in de komende jaren ook steeds meer een beroep doen op onze
financiële middelen.
Daarom is de actie kerkbalans elk jaar weer heel belangrijk voor onze parochie. Er is een mogelijkheid dat
wij in het komend jaar te kort gaan komen. Dat zou een reden voor bezuiniging zijn.
Wij hopen met uw bijdragen in staat te worden gesteld het werk van de Heilige Geest parochie voort te zetten.
Wij hopen dat u om uw kerk blijft geven. Blijf de parochie steunen!
Namens het parochiebestuur,

Peter Helle,
vicevoorzitter

BECKUM, BENTELO, DELDEN, GOOR, HENGEVELDE, ST. ISIDORUSHOEVE
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Geest in en om de kerken

Beckum
R.K. Geloofsgemeenschap
H. Blasius
Haaksbergerstraat 187
7554 PA Beckum

Dit zijn de volgende leden:
• Annelies Busscher 25 jaar
• Ellen Koster 25 jaar
• Marga Leferink 25 jaar
• Trees Grashof 12,5 jaar
• Henriëtte ten Voorde 12,5 jaar
• Jolanda Vossebeld 25 jaar
Karin Vossebeld

Delden
H. Blasius
Langestraat 78
7491 AJ Delden
074-3761201

T: 074-3676209

E: delden@heiligegeestparochie.nl

E: beckum@heiligegeestparochie.nl

IBAN: NL24RABO0313302057

IBAN: NL83RABO0104701137

Openingstijden secretariaat

Openingstijden secretariaat

Dinsdag, woensdag en vrijdag

Dinsdagmorgen van 08.30 -12.30 uur

van 9.00 tot 12.00 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 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 |
• 10 dec. 2017 Antoon ten Voorde, 92 jaar

Jubilarissen Spirit | 25 november zijn in
de H. Blasiuskerk in Beckum de jubilarissen
van SPIRIT gehuldigd.

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

Secretariaat | Het secretariaat is op dinsdag,
woensdag en vrijdag geopend van 9.00 tot
12.00 uur. Op maandagmiddag van 14.00 tot
15.00 u. zijn de heren W. ten Dam en M. Workel op het secretariaat aanwezig voor inlichtingen over grafrechten en verdere vragen die
betrekking hebben op het r.k. kerkhof.
Bezoek pastor | Parochianen die behoefte
hebben aan een bezoek van de pastor kunnen dit doorgeven aan het secretariaat.
Raad van Kerken organiseert | Op 21 januari om 11.00 uur is er in onze kerk een
oecumenische viering. De dienst van de
eenheid.

Openingstijden secretariaat
Maandag van 10.00 tot 12.00 uur
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.

Kleuterviering | Op 21 januari en 18 februari is er weer kleuterviering. We starten om 09.00 u. Iedereen is van harte welkom.

Uitreiking 1e exemplaar boek 900 jaar
H. Blasius Delden aan Annie Strikker op
26 november jl.

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.
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Gespreksavonden De Verwondering | Iedere
zondagmorgen ontvangt Annemiek Schrijver
in KRO-NCRV De Verwondering een gast met
een verhaal in haar boshuisje bij Lage Vuursche. Even weg van de waan van de dag, afdwalen met een goed ontbijt en inspirerende
woorden of muziek. Annemiek: 'Dit alles vanwege de oeroude tip van kerkvader Augustinus: 'Eert in elkander God.'
Op maandag 29 januari, dinsdag 20 februari en maandag 5 maart willen we om
20.00 u met elkaar in gesprek gaan aan de
hand van een of enkele uitzendingen van
“De Verwondering”. Dit doen we samen
met pastor Gerard Geurts. Als u zin heeft
om mee te praten, u bent van harte welkom in Stadscentrum het Parochiehuis in
Delden.
Innovatief pastoraat H. Geest parochie

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

ties, gebedsintenties zijn € 9.-.
Voor een jaargedachtenis € 12,-

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

Openstelling kerk | De kerk is iedere werkdag geopend van 14.00 uur tot 15.00 uur

Overleden |
• 2 dec. Clemens van de Eerenbeemt, 82
jaar

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 | 12 januari
Viering in De Stoevelaar | 8 februari
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
Doopviering
In onze geloofsgemeenschap wordt 1x per
2 maanden gedoopt. Voor data zie
dooprooster pagina 22. Voor opgave en vragen kunt u terecht bij het centrale
secretariaat van onze parochie. tel: 260878
of contact@heiligegeestparochie.nl.

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
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 misinten-
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Overleden |
• 8 november, Albert Pater, 84 jaar
• 15 november, Rudolf de Vent, 85 jaar

Hengevelde
H.H. Petrus en Paulus
Goorsestraat 19
7496 AB Hengevelde
T: 0547 - 333 210
E: hengevelde@heiligegeestparochie.nl
IBAN: NL35RABO0157107221
Openingstijden secretariaat

Gedoopt |
• Liv Assink dochter van Gert-Jan Assink
en Joyce Jannink
• Wies Essink dochter van Philip Essink en
Mariëlle ten Thije Boonkkamp
Ceciliafeest Dames en Herenkoor Hengevelde | In Hengevelde werden zaterdagavond 25 november 2017 tijdens de eucharistieviering twee heren en drie dames
gehuldigd. Dit waren de heren Theo Nollen
en Bennie Eissink beiden 60 jaar lid van
het herenkoor en Lies Vreman en Rikie
Grefte beiden 40 jaar lid en Truus Raanhuis 25 jaar lid van het dameskoor. Aan het
eind van de viering werd de onderscheidingsbrief van St. Gregorius vereniging
voorgelezen en de daar bij behorende eremedailles van St. Gregorius uitgereikt aan
de Jubilarissen door Pastor Escher.
Daarna werd de feestavond voortgezet bij
café De Gebrande Waateren. Hier werden
de jubilarissen nog eens in het zonnetje
gezet door de voorzitter Harrie Pelle en de
voorzitster Diny Tuinte. Van hen ontvingen
de jubilarissen de oorkonde en de daarbij
behorende speld, bloemen en cadeaus.
Nadat Amusant nog even een mooie serenade kwam brengen sprak Peter Helle hen
ook nog een lovend woordje toe namens
de locatieraad en overhandigde hen een
cadeaubon.
Na het officiële gedeelte werd de feestelijke avond voortgezet met een hapje en
een drankje en gezellige muziek van “Die
Stadlfreunde” uit Hengevelde.
Namens de hele parochie willen we de jubilarissen feliciteren en we hopen dat we
jullie nog lang in ons koor mogen horen
zingen.

Woensdag van 9.00 tot 12.00 uur.
Secretariaat | Iedere woensdagmorgen van
9.00 uur tot 12.00 uur kunt u terecht op de
pastorie voor het aanmelden van jubilea en
voor overige vragen en boodschappen.
Misintenties | De vergoeding voor misintenties/ gebeds-intenties: € 9,-. Jaargedachtenis:
€ 12,-. Beiden t.n.v. kerkbestuur Hengevelde.

Van links naar rechts: Theo Nollen; Bennie
Eissink; Truus Raanhuis, Rikie Grefte en
Lies Vreman,
Dames- en herenkoor Hengevelde

Isidorushoeve
H. Isidorus
Goorsestraat 126
7482 CL St. Isidorushoeve
T: 074-3575210
E: isidorushoeve@heiligegeestparochie.nl
IBAN: NL45ABNA0495351202

ring is 18.30 uur en het dames- en herenkoor zal deze viering de zang verzorgen.

Gezinsviering | Op zaterdagavond 17 februari is er om 18.30 uur een gezinsviering.
Het kinderkoor zal de zang verzorgen.

Themaviering Valentijn | De viering op
zondag 11 februari zal in het teken staan
van Valentijn. Deze themaviering zal het
koor Spirit de zang verzorgen. De aanvang
van de viering is 09.30 uur.

Openingstijden secretariaat
Dinsdag van 9.00 tot 11.00 uur
Secretariaat H. Isidorus | Elke dinsdagmorgen van 9.00 uur tot 11.00 uur kunt u
op de pastorie terecht voor het opgeven
van misintenties, het aanmelden van jubilea en overige zaken.
Aanmelden van doop en huwelijk | Via het
secretariaat Pastorale team, contact@pastoraalteam.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 jaargedachtenis € 12,-.
Actie Kerkbalans 2018 | In de vierde week
van januari worden de enveloppen van de
Actie Kerkbalans weer bij alle parochianen
thuis bezorgd. We hopen, dat u net als afgelopen jaren, deze actie met uw financiele bijdrage wilt ondersteunen.
Mariakapel | Gedurende de winterperiode
is de Mariakapel alleen tijdens de vieringen geopend.
Vieringen | Iedere dinsdagmorgen om
09.00 uur is er een viering. Elke eerste
dinsdag van de maand na deze viering is
er gezamenlijk koffiedrinken in de pastorie.

Huldiging koorleden
St. Isidoruskerk
Op 18 november werd de jaarlijkse Sint
Caeciliaviering in de kerk van de H. Isidorus
voorgegaan door pastor Escher. Het koor
bracht in deze viering, onder leiding van
dirigent Ham Rutten en organist Peter Kuipers, en op verzoek van de jubilarissen een
Gregoriaanse mis en mooie tussengezangen ten gehore.
De jubilarissen waren Mini Asbreuk-Heuzels die haar 40 jarig
jubileum vierde en de
heren Hennie Ellenbroek en Jan
Ros die beiden al 60 jaar het lief
en leed met het koor delen. De
eremedailles met oorkonde, toegekend
door de Nederlandse Sint Gregorius Vereniging, werden door Pastor Escher opgespeld.
De jubilarissen, werden lovend toegesproken door de pastor en zij toonden zich zeer
vereerd met al het eerbetoon dat verge-

zeld ging van een passend cadeau namens
de locatieraad en een bloemenhulde.
De huldiging werd op 25 november nog eens
dunnetjes overgedaan tijdens het jaarlijkse
Ceciliafeest met alle koorleden en hun partners. Namens het pastoresteam
was Pastor Doornbusch hierbij
aanwezig.
Na de toespraak door de voorzitter Wim Lormans ontvingen
de jubilarissen als herdenking
aan dit heugelijke feit elk een
beeldengroep van koorzangers,
speciaal voor hen ontworpen door “t Kunsteneerke” Gerard Kleyne.
Ook Sinterklaas en zijn Pieten konden het
niet nalaten om hier een korte stop te
houden om de jubilarissen persoonlijk te
feliciteren.
Dames- en Herenkoor, Hoeve

TOP 2000 | Op vrijdagavond 26 januari zullen de koren Spirit en Pablo de TOP 2000
gaan zingen in de H. Isidoruskerk in St.
Isidorushoeve. De koren zullen onder leiding van Mariëtte Waanders tal van prachtige liederen zingen. De aanvang is 19.30
uur en de kerk is open vanaf 19.00 uur. De
toegang is gratis, wel is er de mogelijkheid
voor een vrije gift. Iedereen is van harte
welkom.
Blasiuszegen | Op zaterdagavond 27 januari is er gelegenheid om na afloop van de
eucharistieviering de Blasiuszegen te ontvangen. De aanvang van de eucharistievieFoto's: Henny Evers
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Ingezonden berichten
12 ½ jarig jubileum
Danny Koschinski

Geef je hart handen en voeten
met M25

Tijdens het jaarlijkse Caeciliafeest op 25
november 2017 werd Danny Koschinski gehuldigd in verband met zijn 12 ½ jarig jubileum als organist binnen de Heilige Geestparochie. Danny bespeelt het orgel tijdens
de vieringen in de Heilige Blasiuskerk te
Beckum en was voorheen verbonden aan
de H. Isidoruskerk in Sint Isidorushoeve.
Na een korte toespraak door Magda PotLeferink, voorzitter van het dames- en herenkoor, mocht hij de bronzen eremedaille, toegekend door de Nederlandse Sint
Gregorius Vereniging met bijbehorende
oorkonde in ontvangst nemen.

Het pastoresteam is blij met het nieuwe diaconale project M25, dat vorig jaar is aangeboden aan de jongeren die het vormsel gedaan hebben in de Heilige Geestparochie.
Deze jongeren die vorig jaar begonnen zijn
met dit inspirerend project hebben de vormelingen van het afgelopen jaar bezocht om
M25 onder de aandacht te brengen met een
powerpoint, filmpje en een creatieve activiteit, waarbij kerstkaarten zijn gemaakt voor
de oudere mens.
M25 staat voor, Mattheus 25, waarin de zeven werken van barmhartigheid staan beschreven. De hongerigen eten geven, de
dorstigen te drinken geven en we kunnen er
nog meer noemen.
In de afgelopen periode heb je misschien de
flyer gezien over M25, waarbij je jongeren
met elkaar de handen uit de mouwen ziet
steken voor de medemens. Gaandeweg ontdekken ze wat dit te maken heeft met hun
geloof. We kunnen dan denken aan het bezoeken van de voedselbank, kledingbank,
inloophuis en verpleeghuis. Maar het allerbelangrijkste is dat de jongeren zelf kiezen

Jolanda ten Thije

waar ze zich voor willen inzetten.
Tevens is er ook de mogelijkheid om je maatschappelijke stage uit te voeren bij M25.
Op 18 december 2017 zal de groep van start
gaan in Stadscentrum het Parochiehuis in
Delden van 18.30 uur tot 20.30 uur. Hier hebben zich inmiddels nieuwe vormseljongeren
voor aangemeld. Op deze avond gaan we
kennismaken met elkaar en leuke projecten
bedenken waar we ons om de zes weken
voor willen inzetten.
Alle jongeren die zich aangesproken voelen
door M25 en die in groep 8 zitten nodigen we
uit om mee te doen.
Ben je nieuwsgiering geworden, kijk op de
facebookpagina van M25: M Twentyfive
Twente Zuid. Daar vindt je verslagen van
M25 jongerengroepen die al bezig zijn in de
Goede Herder.
Wil je als jongere en ouder meedenken en of
actief meedoen, neem dan contact op met
pastor Ria Doornbusch, pastordoornbusch@
gmail.com, of app 0614406955.
Doe gewoon mee.
Pastor Ria Doornbusch

Lutherse diensten
De Lutherse dienst in Enschede (is Twekkelo) in de Johanneskerk,
Twekkelerweg 110 te Enschede en begint om 10.30 uur
• Zondag 14 januari 2018: Ds. O. Mulder
• Zondag 11 februari 2018: nog geen predikant bekend
• Zondag 11 maart 2018: Ds. J. Bouwmeester

Adventsviering Senioren
Aktief Geloofsgemeenschap
H.H. Petrus en Paulus Te Goor
Op maandag 11 december 2017 is er voor
deze doelgroep een adventsviering gehouden in café-restaurant De Bebsel in Goor.
De eucharistieviering werd voorgegaan
door pastoor Z.P. Nowara en bezocht door
ruim zeventig mensen van deze doelgroep.
De begeleiding was van het dames- en herenkoor van de geloofsgemeenschap Goor.
Na afloop van de viering was er een ruime
broodmaaltijd voor alle deelnemers.
Ton Bolwerk
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De Lutherse dienst in Hengelo in de Lebuinuskapel te Hengelo,
Dorpsmatenstraat 40. De dienst begint om 10.30 uur.
• Zondag 7 januari 2018: Da. L. Vos
• Zondag 4 februari 2018: Ds. O. Mulder
• Zondag 4 maart 2018: Ds. F. Wiersma
Met vriendelijke groet, Patricia Veerman-de Graav, Evangelisch-Lutherse Kerk

!

Santiago de compostella, een weg van bezinning

Eerlijk gezegd: ik moet er niet aan denken. Een tocht van maanden te voet
naar Santiago de Compostella. Maar
tegelijkertijd spreken de verhalen die ik
hoor mij aan en heb ik een enorm respect voor mensen die de tocht maken.
Het is niet alleen een fysieke prestatie.
Een spirituele uitdaging wordt het ook
genoemd. Over deze weg naar Santiago
de Compostella gaan we spreken tijdens de bezinningsdag, die het pasto-

raal team op zaterdag 3 maart 2018 organiseert. Aan de hand van een film,
verhalen van mensen die de tocht hebben
gemaakt, bezinning, gesprek en gezelligheid willen wij deze dag vorm geven. We
zullen te gast zijn bij de zusters Franciscanessen in Denekamp. U zult nog nader
geïnformeerd worden, maar schrijft u de
datum alvast in uw agenda.
Namens het pastoraal team,
Marc Oortman, pastoor

Santiago aan het Wad
Misschien heeft u altijd al eens de camino,
de weg naar Santiago, naar het graf van de
Heilige Jacobus willen lopen of willen fietsen, maar is het er niet van gekomen.

Het kinderkoor De PeePeetjes
on tour…
Zaterdag 23 december zong het kinderkoor
De PeePeetjes samen met twee andere
kinderkoren tijdens de ‘Music Show Scotland Christmas Special’ in de GelreDome.
De week ervoor, op zaterdag 16 december,
mochten ze voor de tweede keer deelnemen aan het Pink Floyd Project, de zogenaamde XXL show in het Metropool in Hengelo. En 7 en 14 januari neemt het
kinderkoor deel aan het concert ‘Songs for
peace’. Het projectkoor VoQ Zutphen geeft
twee keer in januari dit concert en brengt
internationale Vredesliederen ten gehore.
Als nieuwjaarswens, als ideaal en inspiratie
om Vrede voelbaar te maken voor iedereen,
ongeacht geloof en ras. Op 7 januari in
Eefde, en op 14 januari in Zutphen.

In 2018 heeft u de gelegenheid om een
deel van de Nederlandse pelgrimsweg
naar Santiago te lopen.
Leeuwarden is in 2018 Culturele Hoofdstad van Europa.
In het kader van deze gebeurtenis organiseert het Nederlands Genootschap van St.
Jacob en de Stichting Santiago aan het
Wad verschillende wandelingen en fietstochten door het hele land naar Sint Jacobiparochie, de Friese tegenhanger van
Santiago de Compostela.

Het kinderkoor De PeePeetjes is een gezellige, enthousiaste groep die regelmatig de
zang tijdens gezinsvieringen in de Petrusen Pauluskerk in Goor verzorgd. Daarnaast
zingt het kinderkoor bij andere gelegenheden. Het staat onder leiding van Merel en
Bernadette Brunnekreef. Het bestaat al
ruim vijftig jaar en zingt, danst en speelt
nog steeds met veel plezier en enthousiasme.
Merel Brunnekreef

Op 3 februari wordt er begonnen in de zuidelijke regio´s. Elke maand zullen er andere regio´s aan de beurt zijn. Het eindpunt is op 25 juli, de feestdag van Sint
Jacobus in Sint Jacobiparochie.
Per regio worden deze wandelingen en
fietstochten aangeboden. Via de site: info@
santiagoaanhetwad.nl en/of www.santiago.nl kunt u informatie vinden en kunt u
zich aanmelden
Op 16 juni wandelen we vanuit Oldenzaal
naar Enschede. Geen zin in wandelen?
Op 17 juni is er een fietstocht van Oldenzaal naar Enschede, 44 kilometer (ook geschikt voor families).
Siny Wolters
Annigje Jannink

Verrassingsbezoek
van Sint in Goor
Tijdens de viering in onze Petrus- en Pauluskerk in Goor werden kerkgangers en
kinderkoortje blij verrast met een bezoek
van de goedheiligman in gezelschap van
twee enthousiaste zwartepieten. Na een
kort toespraakje en uitdelen van snoepgoed aan de jeugdige kerkbezoekers werden de koorzangertjes blij verrast met een
presentje. De Sint met zijn gevolg werd
uitbundig uitgezwaaid onder het zingen
van sinterklaasliedjes.
Henny te Wierik

Zangzaterdag Ontmoetingskerk Enschede
Zangen van zoeken en zien, 27 januari 2018

Op deze zangzaterdag worden liederen gepresenteerd en gezongen uit de oecumenische bundel Zangen van zoeken en zien, die
in 2015 is verschenen. Liederen waarin op een creatieve en vrijmoedige manier wordt omgegaan met Bijbel en geloofstraditie. In
een eigentijdse geloofstaal en beeldspraak. Uitnodigend en verbindend. Oude en nieuwe klanken.
Veel van deze liederen zijn geschreven door tekstdichters en componisten uit Noord- en Oost-Nederland. Uit deze liederen is voor
deze dag een keus gemaakt. De zangzaterdag is bedoeld voor
koorzangers, voorgangers en vrijwilligers in de liturgie en voor
iedereen die graag nieuwe liederen zingt. De liederen worden ter
plaatse ingestudeerd. Eenstemmig en meerstemmig.

De dag wordt besloten met een vesperviering waarin enkele van
de ingestudeerde liederen worden gezongen. Ds. Jaco Zuurmond
van de Ontmoetingskerk zal daarin voorgaan.
Ook wie niet aan de zangzaterdag deelneemt, is bij deze vesper
van harte welkom.
• Adres: Varviksingel 139, Enschede
• Tijd: 10.00 - 16.00 uur (inloop met koffie vanaf 9:30 uur)
• Aanvang Vesper: 15:30 uur
• Bijdrage: € 10 per persoon, inclusief zangpartijen en koffie/
thee/frisdrank (Vesper gratis).
• Voor de lunch neemt u zelf broodjes mee.
• Graag aanmelding vooraf
• E-mail (ook voor verdere informatie): zangzaterdag@gmail.com
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Vieringen
januari en
februari
Vieringen door de week:
Datum

H. Blasius Beckum

O.L. Vrouw van Altijd Durende
Bijstand Bentelo

Zaterdag 13 jan.
en zondag 14 jan.

Zon. 9.30 u. WoCo-viering
Pastor H. van den Bemt

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

Zaterdag 20 jan.
en zondag 21 jan.

Geen viering

Zat. 18.30 u. Eucharistieviering
Gezinsviering
mmv. Kinderkoor
Pastoor M. Oortman
Kindernevendienst

Zon. 9.30 u.WoCo-viering
Werkgroep

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

Zat. 19.00 u.
in H. Blasius Delden

Zat. 19.00 u.
in H. Blasius Delden

Zat. 18.30 u. Eucharistieviering
Pastor T. Escher

Zon. 11.11 u. Woco-viering
Carnavalsviering
mmv. Believe
Pastor H. Ogink

Geen viering

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

H. Blasius Beckum
dinsdagmorgen 9.00 uur

O.L. Vrouwe kerk Bentelo
vrijdagmorgen 9.00 uur

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

HH. Petrus en Paulus Goor
woensdagmorgen 9.00 uur

HH. Petrus en Paulus Hengevelde
donderdagmorgen 9.00 uur

H. Isidorus St. Isidorushoeve
dinsdagmorgen 9.00 uur

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

Zaterdag 27 jan.
en zondag 28 jan.

H. Stephanus Hertme
om de week donderdag 18.30 uur

St. Stephanus Borne

Zaterdag 3 febr.
en zondag 4 febr.

vrijdagmorgen 9.00 uur

Parochie de Goede Herder
www.degoedeherderhengelo.nl
Moeder Teresa kerk
dinsdagmorgen 9.30 uur

Zaterdag 10 febr. en
zondag 11 febr.

Onze Lieve Vrouwe kerk
woensdagmorgen 9.00 uur

Thabor

Woensdag 14 febr.

donderdagmorgen 9.30 uur

Lambertus basiliek
dinsdagavond 18.30 uur
woensdagmorgen 9.00 uur
donderdagavond 18.30 uur
vrijdagmorgen 9.00 uur
zaterdagmiddag 12.00 uur
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Zaterdag 17 febr.
en zondag 18 febr.

H. Blasius Delden

H.H. Petrus en Paulus Goor

H.H. Petrus en Paulus
Hengevelde

H. Isidorus, St. Isidorushoeve

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

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

Zat. 18.30 u. WoCo-viering
mmv. Dames- en herenkoor
Pastor H. vd Bemt

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

Zon. 9.00 u. Kleuterkerk
Zon. 9.30 Eucharistieviering
mmv. Dames- en herenkoor
Pastor Z. Nowara
Zon. 11.00 Oec. viering
mmv. Cantu
Ds. C. Bergström en
Pastor C. Roetgerink

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

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

Zon. 9.30 u. WoCo-viering
Bidweek voor de eenheid
mmv. Dames- en herenkoor
Werkgroep

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

Zon. 10.00 u. Oec. viering
Zat. 18.30 u. Eucharistieviering
mmv. Gemengdkoor
mmv. Herenkoor
Ds. W. De Jong en Pastor H. Ogink Pastoor M. Oortman

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

Zat. 19.00 u. Eucharistieviering
Startviering 900 jaar H. Blasius
mmv. Dames- en herenkoor en
Cantu
Mgr. W. Eijk en pastorale team
Kinderwoorddienst

Zat. 19.00 u.
in H. Blasius Delden

Zat. 19.00 u.
in H. Blasius Delden

Zat. 19.00 u.
in H. Blasius Delden

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

Zat. 18.30 u. Eucharistieviering
mmv. In Between
Pastor Z. Nowara

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

Zon. 9.30 u. WoCo-viering
mmv. Spirit
Werkgroep

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

Woe. 9.00 u. Eucharistieviering
mmv. Gemengd koor
Pastor Z. Nowara

Zon. 9.00 u. Kleuterkerk
Zon. 9.30 u. Eucharistieviering
Gezinsviering
mmv. Kinderkoor
Pastoor M. Oortman

Zat. 18.30 u. WoCo-viering
Werkgroep

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

Zat. 18.30 u. WoCo-viering
mmv. Kinderkoor
Werkgroep
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Woordpuzzel 1

door Richard Wermelink
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De puzzel staat dit keer in het teken van carnaval. In de puzzel
zitten zeven woorden die iets met carnaval te maken hebben. Aan
u de vraag: welke zeven woorden zijn het? Weet u het antwoord,
stuur dat dan voor 2 februari 2018 naar:
Redactie Geestig/Woordpuzzel 1, 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 8 zaten negen woorden die allemaal met
het woord ‘kerst’ ervoor, een betekenis hebben: ster, mis, boom,
bal, klok, feest, versiering, kribbe, diner. Uit de goede inzendingen
hebben we de volgende winnaar getrokken: mevrouw R. Vehof uit
Bentelo. 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 15 t/m 17)
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Dooprooster
Maand Februari
4 febr.
4 febr.
18 febr.
18 febr.

Delden
Goor
Hengevelde
Hoeve

Pastorale team
Pastoor Oortman
Pastor Ogink
Pastor Nowara
Pastor Roetgerink

Doopvoorbereidingsavonden 11 januari
om 20.00 uur in de Stefanshof, Grotestraat 207, 7622 GH Borne (tel 074-266 13
10) en 18 januari 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

• 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

CARNAVAL 2018
Carnaval is het feest drie dagen voordat de
vastentijd begint. Carnaval komt waarschijnlijk van het woord “carne vale’ wat
‘vaarwel vlees’ betekent. Vroeger mocht je
in de vastentijd dan ook geen vlees eten.
Drie dagen voordat de vasten begon kon je
je nog even lekker uitleven, want daarna
was het veertig dagen lang geen vlees,
snoep, koek, alcohol of andere luxe dingen.

Ook zie je weleens een “jeugdprins”, deze
wordt vaak op school gekozen. Iedereen
die een “jeugdprins carnaval” wil worden
mag meedoen. Er wordt op school een
soort talentenjacht gehouden en degene
met de meeste stemmen wordt de ”jeugdprins”. Meestal ben je dan de prins van de
school, maar soms mag je mee met de
plaatselijke carnavalsvereniging.
De Raad van Elf is een gezelschap van elf
mannen dat tijdens carnaval samen met
de “Prins” de activiteiten organiseert en
begeleidt.

K

Met carnaval is er in veel plaatsen ook een
“Prins carnaval”, deze wordt elk jaar gekozen op de 11e van de 11e (dat is 11 november). Het is altijd een verrassing wie
de nieuwe prins wordt.
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Bij carnaval horen ook dansmarietjes,
deze begeleiden de prins en zorgen voor
de sfeer. De groep bestaat meestal uit
meiden in de leeftijd van 14 tot 18 jaar.
Maar er zijn ook groepen met minidansmarietjes.
In een aantal plaatsen binnen onze parochie wordt er een kindercarnaval gehouden, dit is vaak op de zaterdagmiddag.
In Delden is er zaterdag 3 februari een
carnavalsoptocht voor de jeugd, iedereen
die het leuk vindt mag meedoen maar kijken is natuurlijk ook gezellig. Op de facebookpagina: Kindercarnaval Delden vind je
meer informatie. De foto’s zijn van deze
pagina.
Door: Nathalie Mensink
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Vasten
De klank van stilte
Door de stilte op te zoeken, kom je tot de kern die in
staat is om liefde te ontvangen en liefde te geven.
In de stilte kwam Jezus tot bij
zijn diepste zijn
bij die goddelijke vonk in hemzelf.
Daaruit putte Hij kracht om sober te zijn en te delen,
om zich belangeloos in te zetten,
en vastgelopen relaties te herstellen.

Bieke Vandekerckhove (1969-2015) in
De smaak van stilte, Lannoo, 2010

Vasten; Digitale ignatiaanse retraite

De les van de fles

Regelmatig (de laatste jaren onder meer elke Vastenperiode) wordt op de website, www.ignatiaansbidden.org/
ignatiaans-gebed-spiritualiteit/, een retraite aangeboden. Wie zich inschrijft ontvangt dagelijks een email met
aanwijzingen voor het gebed. Op de website vind je
geloofsimpulsen, citaten en gebedstechnische tips.

Je kunt je leven vergelijken met een fles water met
zand die steeds heen en weer bewogen wordt. In de
hectiek van elke dag word je ‘troebel’ en ben je niet
altijd meer in staat om duidelijk te zien of heldere
beslissingen te nemen. De les van de fles is heel
eenvoudig. Zet een fles een tijd stil en het water
wordt vanzelf weer zuiver doordat het zand naar de
bodem zakt. Stilstand brengt helderheid.
Wat zou je doen met een uur stilte
als je dat op dit moment
cadeau zou krijgen?

Op de website Switch to silence

Aswoensdag
Zoals een boer
de winterharde grond omploegt
om ze te openen voor
de levenskracht van de lente,
zo laten wij ons nu tekenen
met een kruisje van as
om ons leven te openen voor
de levenskracht
van het komende Paasfeest.

Door: Jan Horck

