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In gesprek met een van mijn kinderen
komt het onderwerp op vasten. Eerst mag
ik uitleggen wanneer dat ook alweer is en
hoelang het ook alweer duurt. ‘Toch niet
helemaal blijven hangen’ - bedenk ik tot
mijn schrik. Niet dat we de kinderen echt
met vasten hebben opgevoed in de vorm
van vastentrommeltjes. Nee dan moeten
we een generatie verder terug. Maar de
kinderen voorbereiden op het paasfeest
gebeurde altijd wel.
Al pratend denken we na wat een goede
manier van vasten in de huidige tijd zou
zijn. Iets met minder beeldschermen
wordt voorzichtig geopperd. Geen Netflix.
’s Avonds geen mobiel stel ik voor. Er
wordt een beetje moeilijk gekeken en de
vraag gesteld: “Wat ga jij doen dan mam?”

Ik vertel dat ik erover nadenk om in de komende vastentijd alles met meer aandacht
te doen. Minder vluchtig. Meer aandacht
bij mijn werk, bij gesprekken, bij eten en
bij eten koken. “Grappig” zegt mijn zoon,
“dus dan gaat het eigenlijk om iets doen in
plaats van iets laten.” We praten nog wat
door en concluderen dat het een kwestie
van formuleren is. Door in de vastentijd
iets te laten kun je ook iets doen voor een
ander. En zo komen we uit op de vastenactie. Dit jaar het project ‘Gaan waar niemand gaat’ waarbij we slachtoffers van de
hiv/aidspandemie in Zambia helpen in hun
eigen levensonderhoud te voorzien. Mooi!
Of u nu in de vastentijd iets laat of niet,
u kunt altijd iéts doen!

Inhoud

Iets laten of iets doen
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Op de cover:
Startviering 900 jaar Heilige Blasius Delden. Zaterdag 3
februari met hoofdcelebrant Kardinaal W. Eijk.

Foto: Lidy Katier

Stof zijt gij, en tot stof
zult gij wederkeren
Veertig dagen lang krijgen we de tijd om tot rust en inkeer te komen, tot
dieper geloven. Veertig dagen lang krijgen we de kans om los te komen
van het materiële van deze tijd. Een kans ook om na te denken over hoe
wij zelf met de rijkdommen van de aarde omgaan. Een kans om onszelf
de vraag te stellen of in onze manier van leven en verbruiken wel genoeg
respect zit voor de heelheid van de schepping.
We zijn getekend aan het begin van de veertigdagenperiode. Getekend met
as, symbool van onze menselijke beperktheid, maar tegelijk ook teken van
hoop, van mogelijkheid tot verandering en tot nieuw leven.
Dat wij in deze periode van inkeer weer mogen weten, dat wij gemaakt
zijn, genomen, gevormd, uit stof van de aarde. Dat wij weer weten, dat
wij gemaakt zijn, en ons voegen in het werk van Zijn handen.
Het pastoresteam wenst u allen een verstillende en vruchtbare veertigdagen periode op weg naar de Verrijzenis.
Ria Doornbusch, Pastor
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Hun kerkgebouw was gesloten, verkocht en omgebouwd tot appartementencomplex. Het café tegenover de kerk was uitgegroeid
tot een plaats waar de bewoners van de wijk elkaar ontmoeten in
goede en kwade dagen. De voorzitter van de buurtvereniging had
iedereen via facebook en twitter uitgenodigd voor donderdagavond in de Stille/Goede Week. “Een avondje-anders-dan-anders
op de laatste werkdag voor Pasen”, zo had hij geschreven. Veel
bewoners hadden gehoor gegeven aan zijn uitnodiging. De achterzaal van het café was goed bezet.

In de zaal
Rond acht uur werd het stil, toen de voorzitter achter de microfoon ging staan. ”U krijgt om te beginnen allemaal een belegde
boterham en een bekertje koffie. Over een kwartier gaan we de
wijk in, en rond negen uur zijn we hier terug.”De dames en heren
van het bestuur deelden het brood uit en schonken koffie. Het
bleef stil in de zaal. Het was zo anders dan op andere avonden.
Opnieuw nam de voorzitter de microfoon. “Wij vertrekken nu. We
gaan door de straten van onze wijk. Omdat elk huis bij ons al zijn
kruis heeft, dragen de jongelui geen kruis, maar een paar brandende fakkels. Levend licht. Achter hen lopen de bestuursleden
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met een mand met paasbroden en doosjes met eieren. Wij gaan
op weg en onze eerste stop is bij het ‘huis met de stokrozen’.”

Op straat
Iedereen kende dit huis en wist wie daar woonden. In stilte, sprakeloos, hadden ze in de rij gestaan om een laatste groet te brengen aan die vrolijke tiener. Dodelijk verongelukt op weg naar
school. Elke week had ze de huis-aan-huis krant overal in de bus
gedaan. Iedereen kende haar. Een kind verliezen in de dood. Een
kruis in het leven van die vader en moeder en hun zoontje. Bij
deze mensen blijft de stoet stilstaan. In het schijnsel van de fakkels zag iedereen dat een meneer en een mevrouw van het bestuur bij hen aanbelden. In de deuropening verscheen de vader
en even later ook de moeder met hun zoontje. Een paasbrood en
een doosje eieren. Tranen in de ogen van de gevers en de ontvangers. Een warm applaus klonk op vanaf de straat. Niet minutenlang, maar wel hartelijk. Met een buiging sloten ze de deur en de
stoet trok verder de wijk in.
Het leven erin houden. Gaan en stilstaan. Een paar straten verder
het hospice. Zacht licht scheen door de gordijnen naar buiten.
Daarbinnen en nu ook hierbuiten staan mensen stil bij elkaar. Wat

kun je meer doen dan elkaar nabij zijn op een plaats waar de
geheimen van leven en dood, van lijden en verdriet, van toekomst
en verleden beleefd worden? Waar liefde en zorg gedeeld en gegeven wordt, groeit verbondenheid. Terwijl een paasbrood en een
doosje eieren voor bewoners en vrijwilligers wordt afgegeven,
vraagt de voorzitter via zijn megafoon om een minuut stilte.
Weer verder om stil te staan bij mensen. Niet iedereen weet wat
zich achter een voordeur afspeelt. Meerdere keren blijven de dragers van het licht stil staan. En elke keer wordt aangebeld, gepraat, handen geschud, een paasbrood en een doosje eieren
afgegeven. In de stoet wordt gefluisterd. “Hier woont, dacht
ik, een gezin dat gevlucht is uit Syrië.” Anderen menen
te weten dat we zojuist waren bij een weduwnaar met
drie opgroeiende kinderen.” En daar waar die kinderen de deur opendeden, is die vader in een revalidatiecentrum en zal hun moeder wel op bezoek zijn.” Dit wist iemand te vertellen die ook
in deze straat woonde.

Meer mensen hadden zich aangesloten bij de tocht door de wijk.
Als de stoet weer even stil staat bij een huisnummer, weet iedereen dat daar mensen lijden, verdriet hebben en een teken van
leven, van meeleven ontvangen. Een paasbrood en een doosje
eieren.
Rond negen uur loopt de achterzaal van het café weer vol. Er
wordt zachtjes gepraat. Als de voorzitter met enkele mensen naar
voren loopt, wordt het stil. “Ik geef even het woord aan de vader
van het ‘huis met de stokrozen’.” “Beste mensen, uw aanwezigheid, uw brood en eieren, uw applaus heeft ons leven gegeven in
deze lijdensweek. Dank u.” Het bleef stil in de zaal. Wat kunnen
mensen elkaar goed doen.
Opnieuw de voorzitter: “U hebt hem al zien staan. De trompettist
van onze harmonie. Hij zal deze avond besluiten met de Last
Post.”
Toen de laatste tonen wegstierven, ging ieder naar huis. Velen
arm in arm.

Weldadig
De vlammen van de fakkels werden
kleiner en kleiner. De stoet was inmiddels wel langer en groter geworden.

Gerard Geurts

"Het leven erin houden.
Gaan en stilstaan."
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Van de bestuurstafel
derhoud in de komende jaren is bekeken.
Het kerkbezoek is geteld en er is met een
aantal mensen gesproken over de vitaliteit
van de geloofsgemeenschappen. Het zal u
niet verbazen dat de uitkomst van dit onderzoek niet tot vrolijkheid stemde. Er zijn
negatieve financiële en bouwkundige uitkomsten en we zitten in een krimpsituatie
als we kijken naar kerkbezoek en aantal
vrijwilligers.

Toekomstvisie

Samenvatting
Nieuwjaarstoespraak 2018
in Bentelo
In 2017 is er nogal wat gebeurd binnen de
Heilige Geest parochie. In de secretaris
vacature, door het afscheid van Roelof Visser, kon na geruime tijd Jan Put worden
benoemd. Hij heeft een groot deel van
2017 al meegedraaid en wij zijn erg blij
met zijn inbreng. De aanstellingen die afliepen zijn door het bisdom met twee jaar
verlengd: Ik ben blij dat Yvonne Nijhof en
Laurens Bloom bereid zijn om nog eens
twee jaar energie te steken in het bestuurswerk. Ook ik zelf ben weer voor 2
jaar benoemd. Dit betekent wel dat we
moeten doorzoeken naar nieuwe bestuursleden. Er komt veel op ons af en
nieuwe inbreng is welkom.

‘t Proggiehoes
Veel ‘bestuursenergie’ is in het begin van
2017 gaan zitten in het afstoten van het
parochiehuis van Beckum. Uiteindelijk is
het gelukt om een goede regeling te bereiken en ‘t Proggiehoes te kunnen behouden
voor de Beckumse gemeenschap.

Geestig
Een ander punt van aandacht is ons parochieblad Geestig. Het bestuur was al lang
van plan om Geestig te evalueren, wij investeren er veel geld in. Ook worden de
sociale media steeds belangrijker. Uiteindelijk is er een afspraak gemaakt met
Saxion om Geestig te evalueren en plan-
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nen te maken hoe we er het beste verder
mee kunnen gaan. Dit moet voor de zomer
2018 klaar zijn.

Pastorale team
Het samenwerkingsverband met de Goede
Herder parochie en de H.H. Jacobus en Johannes parochie is in 2017 verder geïntensiveerd. Vooral het functioneren van het
pastorale team, is een continu aandachtspunt. Door de samenstelling en omvang
van het team is centralisatie van een aantal
werkzaamheden noodzakelijk. Er is hier
een begin mee gemaakt met de doopvoorbereiding, vormselvoorbereiding en voorbereiding eerste communie. Het doel is een
goede en gemakkelijke toegankelijke kwalitatieve goede voorbereiding voor de sacramenten. Ook in 2018 blijft het functioneren
van het team veel aandacht vragen.

Een aantal gedachten zijn geformuleerd
over de toekomst die het bestuur in de komende maanden met u wil gaan delen
middels bijeenkomsten. De gedachten die
binnen de diverse geloofsgemeenschappen leven over hun eigen toekomst zullen
een grote invloed hebben op het uiteindelijk beleid. Ook is het van groot belang om
komend jaar een visie te formuleren hoe
kerk te zijn in de komende jaren met een
krimpende parochie. Wat moeten de
speerpunten worden? Diaconie? Voorbereiding op sacramenten in de vorm van
catechese? Hoe vullen we de weekend-

"Samenwerking
om nieuw elan
te vinden"
diensten in? Is er ruimte voor internetdiensten, wat wordt de rol van allerlei
werkgroepen die diensten voorbereiden?
Hoe gaat het team functioneren?

Inventarisatie
Het belangrijkste actiepunt voor 2018 voor
het gehele bestuur blijft echter het formuleren van een breed gedragen toekomstvisie van onze parochie. Het is in de loop van
de afgelopen jaren duidelijk geworden dat
de huidige situatie binnen de parochie niet
langer houdbaar is.
Er is geïnventariseerd, de financiële situatie per geloofsgemeenschap is in kaart
gebracht. De bouwkundige situatie van de
verschillende kerken en het benodigde on-

Vragen waar we het komend jaar samen
met het team en u een antwoord op willen
formuleren. Een ding wil ik u alvast meegeven: Samenwerking tussen de verschillende geloofsgemeenschappen zal een
sleutelbegrip blijken te zijn in de komende
jaren om nieuw elan te vinden, nieuwe
projecten te ontwikkelen en elkaar aan te
sporen om kerk te zijn in deze tijd.
Peter Helle, vice voorzitter

Er zijn, om te zijn

In gesprek met Hermien de Wit en Lydie Nales,
twee vrijwilligers bij stichting Leendert Vriel
Stichting Leendert Vriel
Deze stichting is opgericht in 1980 door een jonge vrouw uit Enschede. Haar man was ernstig ziek en wilde graag thuis sterven.
Om dit mogelijk te maken werd de hulp van familie en vrienden
ingeschakeld. Na zijn overlijden, heeft ze gedacht dat er ook meer
mensen deze wens moeten hebben, en daarom heeft ze deze stichting in het leven geroepen. Leendert Vriel is een stichting met vrijwilligers die ’s nachts waken bij mensen in hun laatste levensfase.

keer waken bij de huishoudster van een pastoor”, zegt Lydie, “omdat zij graag iemand naast haar wilde om samen met haar de
rozenkrans te bidden. De coördinatrice weet dat ik katholiek ben
en vroeg of ik dat wilde doen.” Door de maandelijkse bijeenkomsten kent men elkaar goed en daardoor kan zij een juiste koppeling maken.

Hermien en Lydie zijn al een paar jaar actief als vrijwilliger binnen
‘Leendert Vriel Hof van Twente’. Lydie kwam in contact met een
coördinator van de stichting en werd vrijwilligster nadat haar man
met pensioen ging en zijzelf met haar werk in de verpleging stopte. Zo ging het ook met Hermien, nadat zij als mantelzorger haar
schoonvader thuis heeft bijgestaan, is haar gevraagd om vrijwilligster te worden.

“Op de achtergrond
aanwezig om de familie
te ontlasten"
We zijn er, om te zijn

Vrijwilliger worden
“Vrijwilliger bij ‘Leendert Vriel’ word je niet zomaar. Niet iedereen
is geschikt voor dit vrijwilligerswerk. Een coördinator kan al veel
eigenschappen uit een gesprek halen. O.a. ben je rustig, meelevend, een luisterend oor… enz. Vervolgens krijg je een cursus van
acht dagdelen, hierbij word je zo goed als mogelijk voorbereid op
je werk als vrijwilliger. En daarna ga je een keer mee met een
ervaren iemand”, vertellen de dames.
Er zijn ongeveer 16 vrijwilligers binnen de Hof van Twente, dit is
dan ook een hechte groep. “We weten wat we aan elkaar hebben”,
zegt Hermien. “Één keer per maand komen we bij elkaar om ervaringen te bespreken. Daarbij is het erg belangrijk dat wat binnen de groep besproken wordt ook daadwerkelijk binnen de groep
blijft”. “Die gesprekken zijn erg belangrijk omdat bepaalde momenten je toch bezighouden en dan met name als er jonge mensen overlijden,” zegt Lydie.

Gekoppeld
“De coördinatrice koppelt de mensen aan elkaar. Er moet wel een
soort van klik zijn met de naasten, je komt immers bij de mensen
op een kwetsbaar en emotioneel moment. Zo kan het ook voorkomen dat je bij een bekende moet waken. Dit wordt dan wel
eerst besproken met beide partijen.” zegt Hermien. “Ik moest een

Op de vraag: “Wat doen jullie zoal?” Geven ze als antwoord: “We
zijn er, om te zijn”. “Op de achtergrond aanwezig om de familie te
ontlasten, zodat zij de nachtrust krijgen die ze nodig hebben. Wij
komen aan het eind van de avond en bespreken dan even met de
naasten hoe het gaat met de zieke en wie we moeten waarschuwen als hij/zij achteruitgaat. Als de patiënt slaapt dan lezen of
handwerken we. Meestal word je rond een uur of drie moe, dan is
het wel fijn om iets om handen te hebben”, zeggen beiden. “Het
komt ook regelmatig voor dat de patiënt ’s nachts wakker is, dan
heb je vaak hele mooie gesprekken,” vertelt Hermien. “Men praat
soms makkelijker met een vreemde dan met eigen familie”. Beiden geven aan dat, als ze na het waken naar huis rijden, ze nog
even stilstaan bij de patiënt, maar dat ze het daarna ook goed
kunnen loslaten. Als ze thuiskomen dan neemt de coördinatrice
al snel contact met ze op om te vragen hoe de nacht geweest is.
“Wij kunnen zo ons verhaal kwijt en zij is weer op de hoogte,” zegt
Lydie. “Daarna kunnen we rustig onze slaap inhalen”.
Hermien en Lydie halen veel voldoening uit dit vrijwilligerswerk,
ze vinden het fijn om iets voor een ander te kunnen betekenen.
Niet alleen voor de familie maar ook voor de stervende, de mensen zijn zo dankbaar dat je er voor ze bent.
Nathalie Mensink
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Vasten & bezinning
Zijn we het echt helemaal kwijt?
De vastentijd herinnert ons aan het verhaal waarin Jezus veertig dagen in de
woestijn doorbracht zonder eten en drinken. Het is een waardevolle periode van
inkeer, gebed en bezinning en een voorbereiding op het Paasfeest.
Vasten kan gezien worden als ergens van
af zien, of je iets onthouden. En tevens betekent het ook om juist iets meer te doen,
voor de medemens die het echt nodig
heeft. De achterliggende gedachte daarbij
was of is: wie vast, houdt geld over en kan
dat schenken. Wie niet vast, kan via de
Vastenactie toch iets doen voor de minderbedeelden.

werd alleen het hoogstnoodzakelijke gegeten. Als katholieken hebben we er weinig of geen aandacht meer voor en we
beleven het al helemaal niet meer gemeenschappelijk.
Hoe anders is het bij onze Islamitische
landgenoten? Onder de Moslims is de Ramadan nog steeds een belangrijke periode
van inkeer, bezinning en vasten. Vrijwel de
hele gemeenschap doet daaraan mee, op
diverse werkplekken wordt er rekening
mee gehouden en de media bericht er uitgebreid over. Een schril contrast met hoe
wij ons Christelijke geloof eigenlijk uit het
openbare leven hebben verbannen en zo
ook de veertigdagentijd.

Het nieuwe vasten?
Er lijkt daarmee voorzichtig een beweging
op gang te komen dat we het belang en
nut van vasten en bezinning weer een
beetje gaan inzien. Ook komen ‘modernere’ vormen van vasten in zwang, zoals
veertig dagen geen alcohol drinken, veertig dagen geen vlees eten, veertig dagen
niet uit-eten of veertig dagen zonder social media. De organisatoren van de landelijke Vastenactie zeggen daarover: “Met
vasten probeer je vier dingen te bereiken:
een betere omgang met jezelf, met je medemensen, met het milieu en een betere
omgang met God.” Het is daarmee een bewuste en mooie voorbereiding op Pasen.

Niet typisch katholiek
Deze periode van “Vasten en bezinning” is
niet typisch katholiek of Christelijk. Het
komt op één of andere manier in veel religies voor; denk aan het Joodse Jom Kipoer
of de Ramadan in de Islam. Er is wel een
verschil ontstaan in de laatste vijftig jaar:
wij als katholieken lijken er weinig waarde
meer aan te hechten. Alleen Carnaval is
nog overgebleven; de lusten, zonder de lasten en het heeft bijna geen enkele echte
binding meer met het Christendom.
Ooit was de veertigdagentijd wel een belangrijk periode, die begon op Aswoensdag
en eindigde met het feest van Pasen. In
deze veertig dagen (zondagen niet meegerekend) leefde men vroeger heel sober en

Bezinningsdagen
Vasten en bezinning: we maken de balans
op; hoe solidair zijn we met anderen, welke
verantwoordelijkheid nemen wij? Vasten
en bezinning brengt mensen ook bij elkaar.
Met name het element van bezinning wordt
door menigeen gemist, ook omdat we elkaar er niet meer in stimuleren en het niet
gemeenschappelijk wordt opgepakt. Wel
worden er op diverse plekken in het
land retraites gehouden in de tijd
rond Pasen. Ze kunnen bijdragen
om bewust en met anderen een
moment van bezinning in het leven in te passen. Onderaan deze
pagina hebben we er enkele voor u op
een rij gezet.

Retraites rond Pasen
Brandpunt Betteld, Doorn | QS Stilteretraite | 9-11 maart 2018 |
Wat doet stilte met een mens, waarom is het heilzaam om deze
momenten in je leven in te bouwen | www.hetbrandpunt.nl

Abdij van Egmond | Stilteretraite, 19-22 maart | Een paar dagen
in stilte leven in het dagritme van de monniken. Deze retraite zit
vol | www.abdijvanegmond.nl

Zusters Birgittinessen, Weert | Maria Mater Retraite, 16-18
maart 2018 | Stilteretraite onder leiding van kapelaan Simons |
www.rkactiviteiten.nl

Willibrordushuis, Den Haag | Paastridium, 28 maart – 1 april
Samen met de broeders in retraite het Paastridium intens beleven
| www.stjan.org

Bezinningshuis Regina Carmeli, Sittard | Op weg naar Pasen met
Teresia van Lisieux | 20-23 maart 2018 | Met inleidingen door
pater Frans Vervooren.

Retraitecentrum De Spil, Maarssen | U2 retraite, 6- 7 april 2018
| Horen wat het verhaal van de band U2 is over hun geloof en
kijken wat we daar van kunnen leren. www.retraitecentrum.nl

Dominicanenklooster, Huissen | Retraite Op weg naar Pasen | 28
maart -1 april 2018 | Samen de Goede Week en Pasen beleven in
het klooster met bezinning, bijzondere vieringen, gastvrijheid en
onderlinge gezelligheid | www.kloosterhuissen.nl

Klooster Clarissen, Megen | Met psalmen Pasen vieren, 9-12
april 2018 | Aandachtig lezen van de psalmen om te ontdekken
hoe dichtbij en tastbaar de verrijzenis wordt. www.clarissen.nl
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ZA 3 FEB

Twickelo schoolproject 900 jaar. H. Blasius in Delden

20.00 Jubileumconcert met highlights voor trompet en orgel

Erve Hooyerinck schoolproject 900 jaar H. Blasius in Delden

20.00 Jubileumconcert door Deldense solisten; Ellen Bouwmeester,
Maaike Dessens en Louis ten Vregelaar m.m.v. koor Voices to heaven

Twickelcollege schoolproject 900 jaar. H. Blasius in Delden

DO 12 JUL

Toonladder schoolproject 900 jaar H. Blasius in Delden

ZA 14 JUL

19.30 Cantu Jubileumconcert
ter gelegenheid van 900 jaar H. Blasius en 50 jaar Jongerenkoor

ZO 16 SEP

10.00 Startzondag Thema: Blasius verbindt, in de Oude Blasiuskerk

VR 23 NOV

14.30 Grote Revue Kwekweschudders:
900 jaar geschiedenis met verrassende moderne technieken

ZA 24 NOV

Rannink schoolproject 900 jaar H. Blasius in Delden

19.00 Grote Revue Kwekweschudders:
900 jaar geschiedenis met verrassende moderne technieken

ZO 25 NOV

WO 11 JUL DI 19- 22 JUN

ZA 16 JUN

DI 15 MEI ZA 14 APR

Feestelijke opening jubileumjaar 900 jaar H. Blasius
19.00 Eucharistieviering, voorganger Kardinaal Eijk,
m.m.v. koor Cantu en Dames- en herenkoor H. Blasius

VR 13 APR

PROGRAMMA
900 JAAR H. BLASIUS DELDEN

Feestelijke afsluiting van het jubileumjaar
9.30 Eucharistieviering
m.m.v. Amicitia en Dames- en herenkoor H. Blasius

Locatie: H. Blasiuskerk, Langestraat 76, Delden (tenzij anders vermeld)
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Column

Vasten
Vroeger werd de veertigdaagse voorbereiding op het Paasfeest "Vastentijd" genoemd. Lag de nadruk
toen meer op het "vasten", nu meer op het gebed, de naastenliefde en het vieren van de sacramenten (vgl. prefatie I van de Veertigdagentijd). Wil dat dan zeggen dat we niet meer hoeven te vasten
gedurende de veertigdaagse voorbereiding op Pasen?

Vasten vormde vanaf het begin een belangrijk onderdeel van de
voorbereiding op het Paasfeest. Aanvankelijk hield dat één maaltijd ’s avonds in, terwijl men gedurende de hele periode afzag van
vlees en wijn. Vasten werd gezien als teken van boete, als ondersteuning van het gebed, als strijd tegen de demonen en als voorbereiding op het ontvangen van de Geest. Ook vormde vrijgevigheid een onderdeel van de voorbereiding: wat men uitspaarde
door te vasten kon aan de armen worden gegeven.

zijn hartstochten moest versterven, veel moest bidden, het lijden
van Jezus moest overwegen, aalmoezen moest geven en andere
goede werken moest doen. Nu staan in deze periode het gebed,
de naastenliefde en het vieren van de sacramenten centraal. Maar
het vasten heeft nog altijd een plaats in het leven van de christen,
zeker in de tijd van voorbereiding op het Paasfeest, zeker op een
dag als Goede Vrijdag.

Afzien van voedsel of andere geneugten
Voorbereiding op het Paasfeest
In de eerste twee eeuwen vastte men slechts enkele dagen in de
Goede Week als voorbereiding op het Paasfeest. Uit een brief van
de heilige Ireneüs aan paus Victor (189-198) blijkt, dat er in zijn
tijd twist bestond over het vasten. Sommige meenden, dat men
één dag, anderen, dat men twee dagen, anderen, dat men drie
dagen en weer anderen, dat men veertig uur achter elkaar moest
vasten. Deze korte vasten was toen al lang in gebruik en Eusebius rekent haar tot de gebruiken, die door de apostelen zijn overgeleverd. In het midden van de derde eeuw zijn veel getuigenissen
van een veertigdaagse vasten tot ons gekomen. In de vijfde eeuw
had men algemeen 36 vastendagen. In het westen telde de vasten
7, in het oosten 6 weken. De oorzaak van dit verschil was, dat in
het westen alleen de zondagen, in het oosten bovendien de zaterdagen (behalve Paaszaterdag) aan de vasten waren onttrokken.
In de zevende eeuw werd het begin van de vasten verschoven naar
woensdag voor de eerste zondag van de Vastentijd en zo kwam
men tot de veertig dagen ter herinnering aan de vasten van Mozes, van Elia en van Christus.

Gebed, naastenliefde en vieren van de sacramenten
De Veertigdaagse Vasten werd zo een tijd waarin men niet alleen
de kerkelijke vastenwet moest onderhouden, maar ook en vooral
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De vastentijd is weer begonnen: Aswoensdag 14 februari jl. Aswoensdag en Goede Vrijdag zijn nog steeds vasten- en onthoudingsdagen. Vasten is het doelbewust afzien van voedsel of andere geneugten, om zo ontvankelijker te worden voor de
boodschap van Gods Liefde. Het is één van de belangrijkste vormen van boetvaardigheid in de katholieke Kerk. Maar laat het dan
wel een vasten zijn dat de Heer aangenaam is, dat wil zeggen:
laat ons datgene wat wij ons lichaam opleggen ook met een oprecht hart beleven.

Richten tot God en daarmee dichter bij onszelf komen
De Vastentijd biedt in het bijzonder de gelegenheid om met jezelf
in het reine te komen. En niet alleen met jezelf, maar daarmee
ook met je medemensen en met God. Het is een veertigdaags
reinigingsritueel – van het lichaam maar vooral van de ziel. Door
de wezenlijke zaken van de bijkomstigheden te scheiden. Door
afstand te nemen van wat er niet werkelijk toe doet en ons zo
meer te richten tot God, komen we dichter bij onszelf bij onze
ware identiteit: als mens als christen.
Zygfryd Nowara, parochievicaris

Voor u gevonden

Lucifers

Door Richard Wermelink

Een heldere blik…

Passie- en Paasconcerten
In de aanloop naar Pasen worden er op diverse plekken weer
fraaie passieconcerten gegeven. We hebben er een paar voor u
op een rij gezet:
Gospelgroep Promises
17 maart 2018, Open Hof in Rijssen. Aanvang 20.00 uur.
Passieconcert Opus’ 94
17 maart 2018, Kristalkerk Hengelo. Aanvang 20.00 uur.
Passieconcert Cantica Nova
18 maart 2018, Klooster Bardel (bij Losser), Aanvang 17.00 uur.
Gratis entree.
Matthäus Passsion, Twentse Matthäus Passion
23 maart 2018, Plechelmus Basiliek Oldenzaal. Aanvang 19.00 uur.
Matthäus Passion, TCOV
23 maart 2018, Onze Lieve Vrouwekerk Hengelo. Aanvang 19.30 uur.
Stabat Mater van Karl Jenkins
23 maart, HH. Petrus- en Pauluskerk Goor, Aanvang 20.30 uur.
Matthäus Passion, Twentse Matthäus Passion
25 maart 2018, Muziekcentrum Enschede. Aanvang 19.00 uur.
Paasconcert, Twents Byzantijns koor
24 maart 2018, Kristalkerk Hengelo. Aanvang 20.00 uur.
Passiestonde, Christelijk Mannenkoor
28 maart 2018, Pancratiuskerk Geesteren (Ov). Aanvang 20.30
uur. Gratis entree.

De zon stond vrij laag te schijnen op een van de ramen van
mijn huis, en daardoor kwam ik opeens tot de ontdekking
dat het hoog tijd was om de ruiten weer een schoon te maken. Het leek wel matglas. Omdat het best wel redelijk weer
was toog ik meteen naar buiten met water en een spons en
zeem. Ook de binnenkant van de ramen kreeg een beurt, en
tot mijn genoegen was mijn blik op de tuin weer een stuk
helderder. Zoveel helderder, dat ik kon zien wat mij daarvoor
ontgaan was. De sneeuwklokjes in de tuin hadden al weer
witte knopjes…
Iets dergelijks overkwam mij ook toen ik een nieuwe bril
kreeg. Ik had eigenlijk niet gemerkt dat mijn gezichtsvermogen wat achteruit was gegaan, maar bij de opticien bleek
wel dat ik een ander glas nodig had. Toen ik die nieuwe bril
thuis ophad, en probeerde om wat na te tekenen (een van
mijn hobby’s), merkte ik pas hoe veel gemakkelijker het
lukte, mijn blik was helderder en ik kon de details weer beter zien.
Als ik nadenk over dingen helderder zien, denk ik dat de
manier waarop je kijkt, de bril die je als het ware opzet veel
te maken heeft met wat je uiteindelijk ziet. Als ik met liefde
naar mijn kleinzoon kijk, zie ik zijn moeder en mijn andere
kinderen in hem. In de manier waarop hij zijn hoofd draait,
of zijn blokken op elkaar zet. Het maakt een warm gevoel in
mij wakker.

Leven van wat komt
Hoogleraar Erik Borgman (1957) is directeur van het Tilburg
Cobbenhagen Center van de Universiteit van Tilburg. Hij leidt het
project 'De katholieke traditie opnieuw een levende kracht'. In
dat kader is zijn boek “Leven van wat komt” verschenen. Het
thema van het boek is dat we niet verder komen in de kerk met
‘nieuw beleid’ en ‘beheersing van alle problemen’. Borgman stelt
dat we het moeten hebben van wat zich aandient, dus ‘van wat
komt’. Zijn positieve kijk is dat wanneer we erkennen dat we in kerk en
samenleving echt in de problemen
zitten, dan kan er iets nieuws geboren worden. Borgman geeft een
‘katholiek perspectief’ dat hij definieert als: “Een katholiek uitzicht op
de samenleving is erop gericht zich
te laten gezeggen door wat zich in
verbondenheid in goedheid en liefde
aandient.” Geen makkelijke kost,
maar wel een interessant boek. ISBN
9789021143965, prijs € 16,99

Ergens in het evangelie staat een verhaal over een man die
blind is en die door Jezus genezen wordt. Jezus bekijkt de
man op zijn eigen manier, met een blik vol liefde. Geen
blinde liefde, maar liefde als bril, om de nood van deze blinde man en zijn menselijkheid te zien. Wanneer hij de man
aanraakt, moet deze nog even wennen aan wat hij kan zien:
“Ik zie mensen als bomen”, roept hij. Hij kijkt nog niet naar
mensen op de manier van Onze Lieve Heer: hij ziet mensen
nog niet als medemensen, hij is nog teveel in zichzelf verdiept. Maar wanneer Jezus hem opnieuw aanraakt en hij de
liefde van onze Heer voelt wordt zijn blik helder en ziet hij…
door de bril van de liefde…
Cathinka
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Geest in en om de kerken

Bentelo

Delden

R.K. Geloofsgemeenschap
H. Blasius

O.L. Vrouwe van
Altijddurende Bijstand

H. Blasius

Haaksbergerstraat 187

O.L. Vrouwestraat 3

7491 AJ Delden

7554 PA Beckum

7497 MA Bentelo

074-3761201

T: 074-3676209

T: 0547-292221

E: delden@heiligegeestparochie.nl

E: beckum@heiligegeestparochie.nl

E: bentelo@heiligegeestparochie.nl

IBAN: NL24RABO0313302057

IBAN: NL83RABO0104701137

IBAN: NL34RABO0157108112

Openingstijden secretariaat

Openingstijden secretariaat

Giro: 88.73.19

Dinsdag, woensdag en vrijdag

Dinsdagmorgen van 08.30 -12.30 uur

Openingstijden secretariaat

van 9.00 tot 12.00 uur.

(Diny Annink)

Maandag van 10.00 tot 12.00 uur

Beckum

Langestraat 78

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.

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.

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.

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 de pastor kunnen dit doorgeven aan het secretariaat.

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.
Gedoopt op 11 januari |
• Feline Ottenschot dv. R. Ottenschot en I. Ottenschot-Kalteren
• Suze Ottenschot dv. R. Ottenschot en I. Ottenschot-Kalteren
• Liza Ottink dv. N. Ottink en Y. Ottink-Lammersen
Famke Exterkate dv. J. Exterkate en M. Exterkate-ter Keurs
Steffie Somhorst, dv. K. Somhorst en A. Somhorst-Kortier
Guus Jannink zv. D. Jannink en M. Grijsen
Job Exterkate zv. R. Exterkate en K. Spoolder
Overleden |
• Henk Groothuis, 87 jaar
• Harry Eijsink, 88 jaar
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Raad van Kerken organiseert

Lezing Theo Krabbe op wo. 28 febr. om
19.30 u. Oude Blasius. In zijn lezing zal hij de
stelling verdedigen dat Nederland steeds
religieuzer zal worden, er een nieuwe antithese aan het ontstaan is, de gevestigde kerken zullen verdwijnen en mensen meer en
meer over een meervoudige religieuze identiteit gaan beschikken. Theo Krabbe is theoloog, journalist en uitgever. Bij velen bekend
als columnist van het dagblad Tubantia. Bovendien werkt hij aan een proefschrift aan
de faculteit religiewetenschappen van de
Radbouduniversiteit Nijmegen over de katholieke sociale leer in relatie tot de economische analyses van Karl Marx.

Wereldgebedsdag | Zondag 4 maart om
10.00 uur in de Oude Blasius
Mid-vastenwandeling | Zondag 11 maart
om 14.00 uur. Nadere mededelingen volgen.

Goor
H.H. Petrus en Paulus
Hengevelderstraat 24
7471 CH GOOR

Kleuterviering | Op 18 februari 2018 is er
weer kleuterviering. We starten om 09.00
u. In maart is er geen kleuterkerk, maar
op 25 maart 2018 Palmzondag is er een
extra viering om 9.30 u. in de H. Blasiuskerk i.s.m. gezinsvieringgroep. Iedereen is
van harte welkom.

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.

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.
Overleden |
• 11 januari, Will Kerkhoff, 90 jaar
• 21 januari, Henny Geelen, 78 jaar

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

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 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
Avond voor de geloofsgemeenschap
Op donderdag 22 maart 2018 willen de locatieraad en de pastoraatgroep wederom
een ‘avond voor de geloofsgemeenschap’
houden. Deze avond is bedoeld voor alle
mensen van onze geloofsgemeenschap H.
Blasius. De avond wordt in het parochiehuis gehouden, 19.00 uur ‘inloop’, koffie of
thee, 19.30 uur aanvang. Houdt de datum
vast vrij in uw agenda.

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.

^ Koffiedrinken na de oecumenische viering

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

Misintenties | De vergoeding voor misintenties, gebedsintenties zijn € 9.-.
Voor een jaargedachtenis € 12,Openstelling kerk | De kerk is iedere werkdag geopend van 14.00 uur tot 15.00 uur

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.

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.

Misintenties | De vergoeding voor misintenties/ gebeds-intenties: € 9,-. Jaargedachtenis:
€ 12,-. Beiden t.n.v. kerkbestuur Hengevelde.

Viering in Herfstzon | n.n.b.
Viering in De Stoevelaar | n.n.b.

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

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

Overleden |
• 26 dec., Hendrik ter Huurne, 95 jaar
• 26 dec., Gerard Seijger, 78 jaar
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Isidorushoeve
H. Isidorus
Goorsestraat 126
7482 CL St. Isidorushoeve
T: 074-3575210
E: isidorushoeve@heiligegeestparochie.nl
IBAN: NL45ABNA0495351202
Openingstijden secretariaat

donderdag van 8.30 t/m 15.30 uur of per
mail: contact@pastoraalteam.nl

tijd. De aanvang van de viering is 18.30 uur
en het kinderkoor verzorgt de zang.

Vieringen | Iedere dinsdagmorgen om 9.00
uur is er een viering in onze kerk. Elke 1e
dinsdag van de maand na deze viering is er
gezamenlijk koffiedrinken in de pastorie.

Palmpasen | Op palmzondag 25 maart is
er om 9.30 uur een gezinsviering, die in
het teken zal staan van Palmpasen. Alle
kinderen worden uitgenodigd om met hun
palmpasenstok naar de kerk te komen. De
kinderen mogen met hun mooi versierde
palmpaasstok meelopen in de palmpaasoptocht. Het kinderkoor zal de zang verzorgen.

Secretariaat H. Isidorus | Elke dinsdagmorgen van 9.00 uur tot 11.00 uur kunt u
op de pastorie terecht voor het opgeven
van misintenties, jaargedachtenissen en
voor vragen en informatie betreffende
onze geloofsgemeenschap.

Vastenactie | Ook dit jaar wordt uw financiële bijdrage gevraagd voor de Vastenactie. Meer informatie over het vastenproject kunt u lezen in deze Geestig en in de
folder, die u binnenkort ontvangt. Achter
in onze kerk staat vanaf het 1e weekend
van de vastentijd tot en met Pasen een
speciale bus, waarin u uw bijdrage kunt
deponeren.

Aanmelden Doop en Huwelijk | Via het secretariaat van het “pastoraal team” tel.
074-3492212, bereikbaar op maandag t/m

Gezinsviering | Op zaterdagavond 17 februari is er een speciale gezinsviering. Deze
viering zal in het teken staan van de vasten-

Dinsdag van 9.00 tot 11.00 uur

Openstelling Mariakapel | Gedurende de
winterperiode is de Mariakapel in onze
kerk alleen tijdens de vieringen geopend.
Misintenties | De vergoeding voor een
misintentie bedraagt € 9,- en voor een
jaargedachtenis € 12,-.

Berichten uit het pastoraal team
Enige tijd geleden hebben we als team iets
heel ongewoons gedaan. Op een morgen
hebben we een film gezamenlijk bekeken.
En dat was niet zomaar. Wij hebben de film
“The Way” bekeken die wij graag samen
met u willen gaan bekijken op zaterdag 3
maart a.s. tijdens de parochiële bezinningsdag in Denekamp. Een film over een pel-

grimstocht naar Santiago de Compostella.
Het is een indrukwekkende film, waarin
veel elementen zitten die ook te maken
hebben met de pelgrimstocht van ons leven. Een goede basis om een dag bezinning
te hebben met elkaar. Wij hopen dat u met
ons deze dag wilt beleven. Een dag die ook
een korte pelgrimstocht kan zijn.

In het team zijn we nadrukkelijk bezig met
de evaluatie van de projecten rond het
Vormsel en de Communie. Wij zoeken een
goede manier waarop wij kinderen (en hun
ouders) kunnen voorbereiden op het ontvangen van deze sacramenten. Daarnaast
ontkomen wij niet aan het bundelen van
middelen en mogelijkheden. Dat dit niet
altijd gemakkelijk is en dat dit op bezwaren stuit, daarvan is het team zich bewust.
Het is ‘learning by doing’!
Het team hoopt velen van u tijdens de parochiële bezinningsdag te ontmoeten!
Marc Oortman, pastoor

< Klooster van de Zusters Franciscanessen
in Denekamp.
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Woordpuzzel 2

door Richard Wermelink

In zijn publicaties (exhortaties) verwijst paus Franciscus graag
naar kerkvaders. In deze puzzel zitten de namen van zeven van
die kerkvaders. Aan u de vraag: welke zeven kerkvaders zijn het?
Weet u het antwoord, stuur dat dan voor 26 januari 2018 naar:
Redactie Geestig/Woordpuzzel 2, 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 1 zaten zeven woorden die allemaal met
carnaval te maken hebben: prins, praalwagen, optocht, feest,
sleutel, alaaf, vasten. Uit de goede inzendingen hebben we de
volgende winnaar getrokken: M. Wolters uit Goor; van harte gefeliciteerd!

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

Centraal secretariaat Pastorale team
• Mevr. B. Horck, Langestraat 78,
7491 AJ Delden
T: 074 3492212
E: contact@pastoraalteam.nl
Bereikbaar op maandag tot en met
woensdag van 08.30 - 15.30 uur en
donderdagmiddag van 14.00 - 15.30 uur.

Centraal secretariaat Heilige Geest
parochie
Hengevelderstraat 24, 7471 CH Goor
T: 0547 260878
E: contact@heiligegeestparochie.nl
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)

Dooprooster
Maand April

8 april Beckum 11.00 u en 12.00 u.
pastor H. Ogink
22 april Bentelo 11.00 u en 12.00 u.
pastor Z. Nowara
Doopvoorbereidingsavonden 8 maart om
20.00 uur in de Stefanshof, Grotestraat
207, 7622 GH Borne (tel 074-266 13 10)
en 15 maart om 20.00 uur in het parochieel centrum, Hengevelderstraat 24, 7471
CH Goor.

Dopen en Huwelijk

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

Emeriti

• Pastor G.J.H.M. Geurts
E: f2hgeurts@hetnet.nl
• Pastor Th.B.M. Escher
E: T.Escher@chello.nl
• Pastor C. van Breemen
E: C.van.breemen@kpnmail.nl
• Pater R. van der Vegt
E: Rinusvegt@hotmail.nl

Pastorale team

• Mr. M.J.A. Oortman, pastoor (liturgie)
M: 06 - 20453713 (maandag niet bereikbaar)
E: mjaoortman@heiligegeestparochie.nl
Vrije dag: maandag
• Z.P. Nowara, priester (liturgie)
M: 06 - 22469220
E: z.nowara@gmail.com
Vrije dag: maandag
• Mw. R. Doornbusch, pastoraalwerker
(diaconie) M: 06 - 144 06 955
E: pastordoornbusch@gmail.com
Vrije dag: vrijdag
• Drs. Mw. H.Th.Y.M. van den Bemt,
pastoraal werker (catechese)
M: 06 - 13609293
E: htymvandenbemt@gmail.com
Vrije dagen: maandag en vrijdag
• Mw. C.E.J.M. Timmerman,
pastoraal werker
M: 06 - 25091377
E: Carin.timmerman@gmail.com
Vrije dag: vrijdag
• Mw. C.A.M. Roetgerink, pastoraal werker
(catechese) M: 06 - 22469405
E: pastoraalwerkster.roetgerink@gmail.com
Vrije dag: maandag
• Drs. Hr. H. Ogink, pastoraal werker
(catechese) M: 06 - 21483512
E: hogink@heiligegeestparochie.nl
Vrije dag: vrijdag
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Geloof in beeld
Afscheidsviering
Jongerenkoor
EigenWijs
20 januari 2018

Meer foto's en beluisteren van de
afscheidsviering:
www.heiligegeestparochie.nl/foto-album/fotos-goor
Foto's: Nathalie Mensink en Rob Legtenberg

Kerstspel
St. Isidorushoeve
24 december 2017

Op kerstavond is er in de H. Isidoruskerk een kerstspel opgevoerd door kinderen van de basisschool met zang van
het kinderkoor.

Foto’s: Frans Ros

Nieuwjaarsviering en
receptie Heilige Geest
parochie, Bentelo
7 januari 2018
Foto's: José Cornel
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De Baltische kruisheuvels
De kruisheuvels behoren tot de beroemdste monumenten in de Baltische Staten: symbolen van
kracht, vertrouwen en diep geloof door het Baltische volk. Ook tijdens de vele bezettingen door
o.a. Duitsers en Russen bleef men doorgaan met het organiseren van bedevaarten naar deze voor
de Baltische bevolking zo bijzondere plaatsen. Zodra de kruisen door de bezetter waren verwijderd, stonden er binnen enkele dagen weer honderden nieuwe kruisen, rozenkransen en crucifixen. Een daad van vreedzaam verzet.
Op 7 september 1993 bracht paus Johannes II een bezoek aan een kruisheuvel in Litouwen en
noemde deze plaats een plek voor hoop, vrede, liefde en opoffering. In Litouwen bevinden zich
zeer grote heuvels met 30 tot 40 duizend kruisen, beelden en andere uitingen van diep geloof.
De hierbij geplaatste foto’s zijn gemaakt van een kleinere heuvel in Kegums (Letland) op ongeveer
50 km van Riga. Op de heuvel mag iedereen een kruis, beeld of rozenkrans plaatsen. Er is geen
toezicht. De heuvel in Kegums is jong. Het eerste grote kruis werd in 1997 gewijd. Tijdens de
jaarlijkse zonnewende komen grote groepen pelgrims over vele kilometers naar deze heuvel om
door middel van het plaatsen van kruisen, rozenkransen en beelden hun verdriet, dankbaarheid
en verkregen barmhartigheid aan God te tonen. Meer informatie: www.kruisheuvel.nl
Eduard Meester
Foto's: Eduard Meester
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Ingezonden berichten
Huis van Spiritualiteit
Donderdag 8 maart: De laatste
levensfase

Huis van Spiritualiteit
zondag 11 maart: ‘Zingend door de
dag’ voor kinderen van groep 3-8

Dokter Loman (zorggroep St. Maarten) en
pastor Kerkhof Jonkman zullen deze
avond vertellen over de laatste levensfase.
In de zorg voor onze naasten komen we in
deze levensfase veel complexe beslismomenten tegen. Belangrijk daarbij is, dat
niet alles wat kan, ook werkelijk hoeft.
Maar hoe geef je daar vorm aan? Ton Huttenhuis leidt de avond.

o.l.v. Milou Pasveer gaan we een dag zingen en dansen. We gaan in deze ene dag
een mini voorstelling maken. We studeren
liederen in, spelen toneel en maken onze
eigen uitvoering.

Soort activiteit: lezing en gelegenheid
voor het stellen van vragen
Waar: Huize Elisabeth, Gravenallee 11 in
Denekamp
Wanneer: 8 maart 2018 om 19.30 uur
Kosten: € 7,00 (inclusief koffie / thee)

Waar: Franciscushuis, Gravenallee 7 in
Denekamp
Wanneer: 11 maart van 10.30-15.30 uur,
en om 15.00 uur voorstelling in de kapel
(van het Franciscushuis) voor de ouders
en andere belangstellenden
Kosten: € 5,00 (inclusief lunch)
Opgave gewenst ivm de voorbereiding
van deze activiteit.
Opgave: 0541-35 35 51 of secretariaat@
lumenchristi.nl

MALIPROJECT - NIEUWSBRIEF

Stabat Mater
Na eclatante successen in de regio brengt
het koor Ad Fundum uit Bornerbroek voor
het 3e jaar het Stabat Mater van Karl
Jenkins ten gehore. Deze keer in de H.H.
Petrus en Pauluskerk in Goor.
Het Stabat Mater is een van de beroemdste middeleeuws-Latijnse gedichten over
de Moeder Gods in haar verdriet om de
gekruisigde Christus. Het is genoemd
naar de eerste woorden van het gedicht
Stabat Mater dolorosa (De Moeder Gods
stond bedroefd).
Het Stabat Mater is door vele componisten
op muziek gezet; Karl Jenkins schreef zijn
Stabat Mater in een eigentijdse klassieke
stijl. De zang is in Latijn, Engels en soms
Hebreeuws, Aramees en Grieks.

JANUARI 2018
Op het moment dat ik dit schrijf, 6 januari 2018, is
Cees aangekomen in Bamako, Mali. Casper heeft
hem vanuit Bamako opgehaald en vandaag rijden zij naar Manantali, naar Cool-campmali, het aan de rivier de Baffele gelegen huis met 2 gastenhutten van Casper Jansen
(www.coolcampmali.com).
Na het gereedkomen van de nieuwbouw van de toiletten bij de markt, waar ik in de
vorige nieuwsbrief, oktober 2017, over schreef, kreeg Casper bezoek van de inmiddels
gepensioneerde hoofdonderwijzer van de school in Maréna, Famakan Keita. Hij bracht
een brief mee voor Cees en Addie, waarin hij vraagt om elektrische verlichting in de
3 schoolgebouwen.
Sinds de bouw van de grote stuwdam in de Baffele, reden waarom 34 dorpen indertijd
omstreeks 1980 verplaatst zijn (w.o. Maréna, Tintilla en Nantéla) was de elektriciteitsvoorziening ter plekke niet verder gekomen dan Manantali. Nu anno 2017 is de elektriciteitsvoorziening - ja werkelijk - doorgetrokken langs de weg naar deze drie dorpen,
maar niet naar de schoolgebouwen! Lieve mensen, dit is voor ons hier in Nederland toch
ondenkbaar!
Cees en Casper gaan de situatie bekijken. Wat zal het bijzonder zijn dat er ook activiteiten kunnen zijn in de schoolgebouwen, als het ’s avonds donker is geworden. In het
hoofdgebouw en de schoolgebouwen van Le Bon Berger in Manantali was er indertijd
direct licht. M’Bimba, de initiator en directeur van Le Bon Berger, werkt immers op de
stuwdam. Hij geeft daarom ook ’s avonds Engelse les voor ieder die dat wil. Daarom
konden we ook in 2013 - bij ons bezoek samen met Elske – kerstfeest vieren ’s avonds/
nachts in Le Bon Berger, met de kleine groep christenen uit Solo.
De rekening van het Maliproject blijft open voor welkome giften: bankrekening van de
Diaconie van de Hofkerk NL66SNSB 0908 763 743 onder vermelding van MALIPROJECT.
Informatie: Cees van der Sluijs en Addie van der Sluijs-Goud, T 0547-333448, alsmede
www.maliproject.nl.
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Het koor Ad Fundum uit Bornerbroek
heeft het Stabat Mater vertaald naar onze
tijd; met dit concert wil het koor een maatschappelijke boodschap uitdragen.
Ad Fundum heeft gekozen voor de compositie van Karl Jenkins, de vertaling van de
Latijnse teksten door Willem Wilmink en
aansprekende beelden, die we dagelijks
via de media te zien krijgen.
Ad Fundum is een koor van 28 dames en
heren onder de muzikale leiding van pianist en arrangeur Hans Barkel. Het koor
ontstond bijna 50 jaar geleden als jongerenkoor van de St. Stephanus in Bornerbroek.

23 maart 20.30 u. H.H. Petrus en
Pauluskerk in Goor
Kaarten kosten € 15,00 en zijn in de
voorverkoop verkrijgbaar bij Primera:
Grotestraat 135, de Wereldwinkel,
Grotestraat 68, beide in Goor en via de
website www.adfundumzingt.nl

Campagne 2018 Vastenaktie
Thema: Gaan waar niemand gaat
Het campagne project 2018 bevindt zich in
Mbala. Deze stad ligt in het uiterste noorden van Zambia. Veel mensen komen van
het platteland en bouwen huisjes aan de
rand van de stad, waar zich sloppenwijken
hebben gevormd. Ze noemen dit Zambia
Compound. Er is geen werk en het weekinkomen is gemiddeld van 0 tot 6,90 euro.
Het project wordt uitgevoerd door de zusters van de Heilige Harten van Jezus en
Maria. Deze zijn sinds 1962 werkzaam in de
regio Mbala. Sinds het uitbreken van de hiv/
aidspandemie hebben de zusters hun
werkzaamheden verlegd naar de zorg voor

slachtoffers van deze ziekte, hun families
en hun kinderen. Ze hebben hiervoor het
Households in Distress programma opgezet. Het doel van het HID programma is om
de impact van hiv/aids te verminderen via
voorlichting en goede gezondheidszorg en
door de mensen te helpen in hun eigen levensonderhoud te voorzien.
Het campagneproject richt zich op 300 hivpositieve mannen en vrouwen, die weduwe
of weduwnaar of alleenstaande ouder zijn,
die een laag inkomen hebben. Het doel van
dit project is om de onafhankelijkheid van
deze mensen te vergroten door ze te trainen op ondernemerschap en manieren om

in hun levensonderhoud te voorzien. Ze
krijgen een startkapitaal of een starterpakket om een landbouwbedrijfje op te zetten.
Na drie jaar hebben de deelnemers aan het
programma voldoende inkomen om goed
voor hun familie te zorgen.

Bij voorbaat dank voor uw bijdrage aan dit
project.
MOV-regio

Eerste Diaconaal werkbezoek, Inloophuis
Begin januari kregen de diaconale vrijwilligers van De Goede Herder parochie en de
HH Jacobus en Johannes en Heilige Geest,
een boekje met uitnodigingen voor diaconale werkbezoeken. Initiatiefnemer is een
werkgroep, diaconale werkbezoeken en
pastor Ria Doornbusch. Wij kunnen als diaconale vrijwilligers uit de verschillende
geloofsgemeenschappen veel betekenen,
in aankomende jaren, voor onze kwetsbare
medemensen in onze samenleving.
Op 24 januari 2018 hebben een 12-tal vrijwilligers uit de drie parochies een diaconaal werkbezoek gebracht aan het Inloophuis aan de Wetstraat in Hengelo. We
werden hartelijk ontvangen door twee
bevlogen enthousiaste vrijwilligers.
Het Inloophuis in Hengelo biedt warmte en
een luisterend oor aan iedereen die behoefte heeft aan ontspanning of ontmoe-

ting. Het inloophuis wordt ondersteund
door diverse kerken in Hengelo.
Een flink aantal vrijwilligers bieden alcoholverslaafden, drugverslaafden, mensen
die op straat leven de mogelijkheid om
zomaar even binnen te lopen voor wat
aandacht, een kop koffie/thee of om een
spelletje te doen. Ook kan de was gedaan
worden en er is een douche (tegen een
kleine vergoeding): Even uit de dagelijkse
sleur! Er is informatie te verkrijgen over
allerlei onderwerpen en instanties.
Vrijwilligers zijn altijd welkom.
Het was een inspirerend, warm, heel bijzonder bezoek.
Elly Klieverik,
geloofsgemeenschap Moeder Teresa
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Vieringen
februari en
maart
Vieringen door de week:
H. Blasius Beckum
dinsdagmorgen 9.00 uur

O.L. Vrouwe kerk Bentelo
vrijdagmorgen 9.00 uur

Datum

H. Blasius Beckum

O.L. Vrouw van Altijd Durende
Bijstand Bentelo

Zaterdag 17 febr.
en zondag 18 febr.

Geen viering

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

Zaterdag 24 febr.
en zondag 25 febr.

Zat. 18.30 WoCo-viering
mmv. Spirit
Werkgroep

Zon. 9.30 WoCo-viering
Werkgroep

Zaterdag 3 maart
en zondag 4 maart

geen viering

Zat. 18.30 Woco-viering
mmv. Dames- en herenkoor
Werkgroep

Zaterdag 10 maart
en zondag 1 maart

Zat. 18.30 WoCo-viering
mmv. Dames- en herenkoor
Pastor H. Ogink

Zon. 9.30 WoCo-viering
mmv. nader in te vullen
Werkgroep

geen viering

Zat. 18.30 Woco-viering
mmv. Believe
Pastor C. Roetgerink

Zon. 10.00 WoCo-gezinsviering
mmv. Spirit
Pastor R. Doornbusch

Zat. 18.30 WoCo-gezinsviering
mmv. Kinderkoor
Pastor H. Ogink
kindernevendienst

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

HH. Petrus en Paulus Goor
woensdagmorgen 9.00 uur

HH. Petrus en Paulus Hengevelde
donderdagmorgen 9.00 uur

H. Isidorus St. Isidorushoeve
dinsdagmorgen 9.00 uur

HH. Jacobus en Johannes
Borne / Hertme
www.hhjj.nl
H. Stephanus Hertme
om de week donderdag 18.30 uur

St. Stephanus Borne
vrijdagmorgen 9.00 uur

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

Zaterdag 17 maart
en zondag 18 maart

Onze Lieve Vrouwe kerk
woensdagmorgen 9.00 uur

Thabor
donderdagmorgen 9.30 uur

Lambertus basiliek
dinsdagavond 18.30 uur
woensdagmorgen 9.00 uur
donderdagavond 18.30 uur
vrijdagmorgen 9.00 uur
zaterdagmiddag 12.00 uur
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Zaterdag 24 maart
en zondag 25 maart
Palmzondag

H. Blasius Delden

H.H. Petrus en Paulus Goor

H.H. Petrus en Paulus
Hengevelde

H. Isidorus, St. Isidorushoeve

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

Zat. 18.30 WoCo-viering
Werkgroep

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

Zat. 18.30 WoCo-viering
mmv. Kinderkoor
Werkgroep

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

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

Zat. 18.30 WoCo-viering
mmv. Dames- en herenkoor
Pastor R. Doornbusch

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

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

Zat. 18.30 WoCo-viering
mmv. In Between
Werkgroep

Zon. 9.30 WoCo-viering
mmv. Herenkoor
Werkgroep

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

Zon. 9.30 Eucharistieviering
mmv. Cantu
Pastor Th. Escher
Kinderwoorddienst

Zat. 18.30 Eucharistieviering
en voorstellen communicanten
mmv. Gemengd koor
Pastor Z. Nowara en pastor C.
Roetgerink

Zat. 18.30 WoCo-viering
mmv. Dames- en herenkoor
Pastor R. Doornbusch

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

Zon. 9.30 Eucharistieviering
mmv. Dames- en herenkoor
Pastoor M. Oortman
Kinderwoorddienst

Zat. 18.30 Woco-viering
mmv. Gemengdkoor
Werkgroep

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

Zat. 18.30 Woco-viering
mmv. Dames- en herenkoor
Werkgroep

Zon. 9.30 Eucharistieviering
Gezinsviering
mmv. Kinderkoor
Pastor Z. Nowara

Zat. 18.30 WoCo-gezinsviering
mmv. Kinderkoor
Pastor R. Doornbusch

Zat. 18.00 WoCo-gezinsviering
Palmpasen
Pastor H. van de Bemt

Zon. 9.30 WoCo-gezinsviering
Palmpasen
mmv. Kinderkoor
Pastor H. van de Bemt
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Twentse palmpasenstok
Een palmpasenstok is van oudsher
al een traditie
Vroeger kon je aan een palmpasenstok
zien of een familie welgesteld was of niet.
Rijke ouders kochten voor hun kind de
mooiste palmpasenstok met het duurste
snoep eraan.
Ouders die minder te besteden hadden
waren zeer vindingrijk om, voor hun kinderen, met weinig geld maar met veel
liefde een mooie palmpasen te maken.
Het snoep en koek dat de kinderen in hun
vastentrommeltje hadden opgespaard
kwam aan de palmpasen. Op zaterdagavond werd de palmpasenstok, door de
ouders, gemaakt zodat de kinderen ’s ochtends een palmpasenstok vonden die in
hun stoof was gestoken of aan de stoel
was gebonden. Met deze palmpasenstok
trokken ze de buurt in onder luid gezang.
En vervolgens ging men naar
de kerk.
Tegenwoordig wordt de
palmpasen samen met de
kinderen gemaakt. Het
snoep komt echter niet
meer uit een vastentrommeltje. De palmpasenoptocht is een leuke activiteit
geworden maar de achterliggende gedachte van
palmpasen ontbreekt bij
veel mensen.

Hoe ziet nou een echte
Twentse palmpasen
eruit?
Als basis neem je een gepunte stok hieraan vast maak je een bosje groene takjes,
dit is meestal buxus. Op 1/3 van boven komen 4 stokjes die schuin omhoog staan.
Op deze 4 stokjes word een broodkrans
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geplaatst, vervolgens worden er mandarijnen/sinaasappels op de 4 punten geprikt.
Van de grote stok in het midden naar de 4
kleine stokjes komt een touwtje met hieraan 12 doppinda’s, 30 rozijnen,suikereitjes
en koekjes. Bovenop de palmpasen komt
een broodhaantje. De onderkant van de
stok word omwikkeld met goudpapier/crêpepapier en verder versierd met vlaggetjes/linten.
We zien ook vaak een houten kruis als palmpasenstok. Deze verwijst naar de
kruisiging van Jezus op
Goede vrijdag.

Symboliek van de palmpasenstok
• De groene takjes verwijzen naar de intocht van Jezus in Jeruzalem. (Palmzondag)
• De ronde krans van deeg als symbool voor de kringloop van het leven. Maar ook vertelt het ons het verhaal van de broodbreking bij het laatste avondmaal. (Witte Donderdag)
• 30 rozijnen staan voor de 30 zilverlingen die Judas kreeg voor het verraden van Jezus.
• 12 doppinda’s verwijzen naar de 12 apostelen.

Palmpasen 2017
in St.Isidorushoeve

<

• Broodhaantje; de haan kraait als de zon opkomt en vertelt dat het licht eraan komt,
maar het verwijst ook naar de haan die kraaide nadat Petrus 3x had gezegd dat hij
Jezus niet kende (Goede Vrijdag).
• Mandarijn/ sinaasappel; staat voor de spons die gedrenkt was in azijn, waarmee
Jezus te drinken kreeg aan het kruis.
• Eitjes zijn een teken van nieuw leven. (Paaszondag)

< De winnaar van
'Kroamschudden 2017' is
Sam Paalman uit Hengevelde.

Door: Nathalie Mensink
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De klank van stilte
Vasten is de klank van de stilte
in het geruis van de zee
die zich op het strand rolt,
de stilte die je doet spreken met jezelf
alleen langs de branding
de wind in je oorschelp.

Door de stilte heen
Vasten is de gedragen stilte
van het echt luisteren naar de ander
waardoor woorden
een antwoord en steun worden.
Vasten is de stilte van de stemlozen
die schreeuwen om erkenning
en van de liefde
die geen uitleg behoeft
als handen spreken.

Al dagenlang probeer ik door de stilte
heen te luisteren, - de bloemen hier
op tafel voor mij zijn zo open, willen
spreken, maar ik kan ze nog niet
verstaan, - nog te veel dag is binnen
mij nagebleven, nog te veel zien
van vervalste kleuren, botte dingen,
ik heb nog geen eigen lichtverschiet.

Vasten is de confrontatie
met Gods kloppende hart
dat roept om geborgen te worden
in deze mensenwereld.

Zo stil worden dat uit zwijgen woorden
bloeien van over de grens van leven
heen, een enkele stem, een enkele vraag,
en daarop dan niet angstig voor de
aandacht van de bloemen antwoord geven,
één eigen woord, - ik hoop dat ik het waag.

Kathleen Boedt

Gabriël Smit, Evenbeeld, Baarn, Ambo, 1981

God horen
Hoe aandachtiger en innerlijker mijn bidden werd,
hoe minder ik te zeggen had.
Eerst dacht ik dat bidden spreken was,
maar ik leerde
dat bidden niet louter zwijgen is, maar luisteren.
Zo is het.
Bidden wil niet zeggen: zichzelf horen praten,
bidden wil zeggen: stil worden en stil zijn
en wachten tot de biddende mens God hoort.
In het stil zijn ligt een
wonderbare macht tot bewustwording,
reiniging en concentratie op
dat wat wezenlijk is.

Sören Kierkegaard

Dietrich Bonhoeffer

Door: Jan Horck

