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Opzij, opzij, opzij, maak plaats, maak
plaats, maak plaats… u kent het liedje van
Herman van Veen vast wel. Van dit liedje
word ik altijd erg onrustig. Net zo onrustig
wanneer ik soms zelf aan het rennen,
springen, vliegen en duiken ben. Dan
wordt het tijd om een pas op de plaats te
maken, afspraken afzeggen, vroeg naar
bed, om hopelijk de volgende dag weer
wat meer uitgerust op te staan en door te
gaan. Maar soms gebeuren er dingen in je
leven waarvoor een andere ‘pas op de
plaats’ nodig is, voor je weer verder kunt
gaan. In dit paasnummer hebben we twee
van dit soort echte opstandingsverhalen
voor u. Verhalen op pagina 7 en 9 die
illustreren waarom Pasen een belangrijke
feestdag is. Een feestdag zoals pastor

Geurts in het artikel op pagina 4 vertelt,
die zich niet in woorden laat vangen, net
zomin als het leven. Daarom hebben we
wellicht dit soort opstandingservaringen
nodig. Die mooi en inspirerend laten zien
waar mensen de kracht vandaan halen om
weer op te staan en verder te gaan met
hun leven. Verhalen om in de goede week
of tijdens de paasdagen eens rustig bij stil
te staan, zonder haast of tussen het eieren
zoeken en eiereneten door.
Zalig Pasen!
P.S. We hebben trouwens weer een ﬂink
aantal eieren verstopt in het blad. Succes
met zoeken!
José Cornel
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Opstaan
Op weg naar Pasen
De meeste mensen
komen elke ochtend uit
hun bed, want er wordt een beroep op hen
gedaan door hun werk, school, door anderen of er liggen allerlei taken op hen te
wachten.
In januari en februari heeft de griep ervoor
gezorgd, dat velen van ons aan bed gekluisterd waren. Dan besef je pas wat het betekent als je de levenskracht ontbreekt. Er
zijn mensen, voor wie dit de dagelijkse werkelijkheid is door allerlei vormen van lijden:
door ziekte, door donkere gevoelens en gedachten, door het gevoel zinloos te zijn. Hoe
heerlijk is het, als je na een ziekte weer zin
en energie voelt terugkomen.

Foto: José Cornel

We dragen deze ervaringen met ons mee
in de goede week, wanneer we stil staan
bij de weg naar het kruis van Jezus. Het
kruis is een teken van hoop, nieuw leven.
God wil dat wij leven. Zelfs de dood, onderdrukking, geweld, donkere gevoelens en
gedachten kunnen dat niet verhinderen.
Daarin ontdekken we de betekenis van de
verrijzenis van Jezus. Dat wij mogen opstaan en leven.
Pastor Hélène van den Bem
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Pasen
niet in woorden te vangen

Afspraak is afspraak. Onze kinderen gaan, zolang ze bij ons thuis
wonen, met Kerstmis en met Pasen met ons mee naar de kerk.
Daar hebben we geen gezeur en geen discussies meer over.
Maar kinderen blijven je verrassen. “Moeder, we gaan morgen,
Paaszondag, met jou en pa mee naar de kerk. Waarom is dat zo’n
belangrijke dag, dat we net als met Kerstmis mee moeten naar
de kerk? Kerstmis is de geboorte van Jezus. Maar Pasen, is dat
de sterfdag van Jezus?” De beide jongens genoten van hun vraag,
zeker toen moeder niet direct antwoordde en hun vader naar het
plafond keek.

Een eerste poging
“Het gaat niet over de paashaas en over eieren eten,” zei hun
vader om de stilte te doorbreken. “Dat is het dus niet, oké, maar
wat is het dan wel?”, herhaalden ze hun vraag.

"Het leven gaat door
voor de levenden,
maar ook voor
de doden."
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“Het is niet de sterfdag van Jezus. Pasen is wat er na de dood van
Jezus gebeurde met de vrienden en de familie van Jezus”, begon
hun moeder te vertellen. “Allemaal verdrietige mensen, die verder
moesten met hun leven. Een goede vriendin van Jezus kon zich
geen leven voorstellen zonder hem. Als ze naar zijn graf ging,
vond ze daar niets en niemand. Eén keer was ze geweldig geschrokken. Ze had een tuinman aangezien voor Jezus. Toen ze dat
aan haar vrienden vertelde, werd haar verhaal niet weggewuifd.
Zij hadden, ook op weg naar het graf, met een paar mannen gepraat, die daar de graven verzorgden. Die mannen, kennelijk vertrouwd met de dood, hadden gezegd dat ze het beste maar weer
terug konden gaan naar waar ze vandaan kwamen. Daar moesten
ze het leven weer oppakken. Hun vriend zou niet anders gewild
hebben.”

"Als je het niet
kunt zeggen, zing
het dan maar.”

Een tweede poging
“Wat ma jullie hier vertelt, is het verhaal dat in de bijbel staat,”
zei hun vader. “Ze hebben mij op het werk ook gevraagd wat Pasen voor mij betekent. Ik heb het Bijbelverhaal niet verteld, maar
gezegd dat voor iedereen het leven doorgaat. Vraag me niet hoe,
heb ik gezegd, dat weet ik niet. Ik geloof dat ik blij ben dat ik kan
leven met wat die Jezus is overkomen. Hij is levend gebleven voor
zijn vrienden en familie. Ook voor mij. Het leven gaat door voor de
levenden, maar ook voor de doden. Het leven is sterker dan de
dood. Dat geeft zin, levenslust, toekomst aan mijn leven. Dat is
voor mij Pasen. Ik ben blij, heb ik gezegd, met zo’n kijk op het
leven. Ik vind het een feest. De ontdekking dat er nog een andere
wereld schuilgaat achter de harde feiten, achter alles wat je ziet,
wat je meemaakt. Ook achter een mensenleven, dat uiteenvalt in
de dood.”
Hij was even stil en ook de beide jongens konden even niet doorvragen. Hun vader zei nog maar een keer: “Ik weet niet hoe ik het
allemaal moet zeggen. Ik heb er eigenlijk geen woorden voor.”
Weer viel er een stilte. Hij zei het niet, maar dacht: ‘wat een
mooie naam voor deze dag voor Pasen: stille zaterdag.

Naar woorden zoeken
“Heb jij vroeger ook aan je moeder, aan oma, gevraagd wat we
met Pasen vieren?”, vroeg de oudste van de jongens. “Ja, zelfs
meerdere keren.” zei hun moeder nadenkend. “Zij vertelde me
toen met andere woorden wat de pastoor in de kerk preekt. Zij zei:
Pasen is het feest van mensen die nooit en nergens voor stil blijven staan, die altijd doorgaan, die nooit opgeven, die vinden dat
er altijd toekomst, hoop en leven is, Wat je ook meemaakt of moet
doormaken. Jullie oma wist ook niet van ophouden. Ze heeft ook

een keer tegen me gezegd, toen ik weer eens iets vroeg over Pasen: je moet niet alleen lezen wat er staat, maar ook luisteren
naar wat tussen de regels staat. Daar ligt verborgen wat niet gezegd kan worden: de binnenkant van het leven, de werkelijkheid
achter de harde feiten. Daar gaat het over met Pasen.”
De jongens keken haar met wazige ogen aan. “Ja, jongens,” zei
hun vader, “Pasen laat zich niet vangen in woorden, net zomin als
het leven. Ik heb tegen mijn collega’s op het werk gezegd dat
Jezus uit Nazareth, en wij ook, een weg gaan van dood naar leven,
en niet andersom. Naar een gevuld leven, waarin we niet hoeven
te rekenen en te berekenen, waar geldt, eens gegeven blijft gegeven, waarin de laatsten ook de eersten zijn, waar liefde en
barmhartigheid heersen over rechtelijke uitspraken en de wetten
van de economie.”

Een slotakkoord
De jongens keken ook nu hun vader aan met wazige ogen. Nu de
jongste: “Ik vind Pasen maar moeilijk. Ik begrijp het nog niet eens
voor de helft. Verschil ik nu veel van de grote mensen?” In de
glimlach van zijn vader en moeder zag hij dat hij aardig met hen
op één lijn zat. Zijn broer kon toen eindelijk zeggen waar hij al
steeds op had zitten broeden. “Onze meneer op school zegt altijd:
als je het niet kunt zeggen, zing het dan maar.” Moeder neuriede
toen, ﬂuisterde onhoorbaar: de steppe zal bloeien, ….de dode zal
leven ….zal horen, nu leven.
Gerard Geurts
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Vanuit het pastoraal team
Juist rond Pasen zijn we als pastores druk
met voorbereiding op sacramenten en de
invulling en uitvoering van activiteiten en
vieringen, passend in het ritme van het
kerkelijk jaar. Al doende merken we hoe
belangrijk deze zijn in de snelle, soms ook
moeizame vaart door het leven.
Bijzonder om in de Veertigdagentijd als
pastores en vrijwilligers samen een dag
stil te staan bij het leven als een pelgrimstocht. Kostbaarheden verzamelend, maar
ook ballast in jezelf loslatend, juist om jezelf te hervinden in relatie tot (zie verslag
hieronder). Mooi ook hoe M25 jongeren in
de Goede Herder parochie dan een soberheidsmaaltijd organiseerden.

Bijzonder om met grote groepen kinderen,
met nadruk nu ook samen met hun ouders, op weg naar de Eerste Heilige Communie stil staan bij Gods Naam van vertrouwen: ‘Ik zal bij je zijn!’. Enthousiast
schrijven ze op briefjes hun dingen van
dankbaarheid, maar ook hun gemopper en
klachten. Ze weten: Bij God met die Naam
mag allebei.
Bijzonder om met vier paren stil te staan
bij hun aanstaande huwelijk. De keus om
voortaan zo voor elkaar te zijn, zoals God
voor ons wil zijn: ‘Ik zal er zijn voor jou’. In
trouw en gericht op elkaars geluk. Ook
daarin mag je dan best wel eens mopperen.

Het Jacobspad naar Santiago
Bezinningsdag
Op zaterdag 3 maart kwam een zestigtal
parochianen uit de drie samenwerkende
parochies bijeen bij de Zusters Franciscanessen in Denekamp voor een bezinningsdag met als motto: “Je kiest het leven
niet… Je leeft er een?” Centraal stond de
pelgrimstocht naar Santiago de Compostella, de redenen achter een dergelijke
onderneming en de invloed die zo’n tocht
heeft voor het leven van de pelgrims.

Persoonlijk

Speelﬁlm
De dag werd geopend met de film The Way
van Emilio Estevez. Daniel (Emilio Estevez)
komt tijdens zijn pelgrimstocht naar Santiago de Compostella om het leven. Zijn
vader Tom (Martin Sheen) begrijpt niet
waarom Daniel op pelgrimage ging. Op
zoek naar antwoorden begint Tom aan dezelfde tocht. De camino leert hem zijn
overleden zoon beter te begrijpen. Uiteindelijk ziet hij het verschil tussen het leven
dat we ondergaan en het leven dat we bewust kiezen.
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Na de lunch vertelden twee pelgrims,
Debby Baake en Nathalie Mensink, over
hun persoonlijke ervaringen. Het enthousiasme waarmee zij hun verhaal deden,
leidde als vanzelf tot een reeks vragen van
de aanwezigen. In groepjes werd later verder van gedachten gewisseld over de pelgrimstocht in ons eigen leven.

Inspirerend
Met een woord van dank, een kort gebed
en de zegen sloot Pastoor Marc Oortman
de bijeenkomst. Alle aanwezigen konden
terugkijken op een informatieve en inspirerende dag.
Jan Schage

Vanuit het pastoraal team wensen we u
van harte een ZALIG PASEN. Mag dit feest
van Verrijzenis ons uitnodigen om ook in
onszelf te doen opstaan, wie we werkelijk
willen zijn, vertrouwend: Hij zal bij jou zijn.
Pastoraal werker Henk Ogink

Kracht vinden en verder gaan
Mijn ervaringen in Rwanda.

De eerste behoeften

Soms zijn er momenten in je leven die je niet vergeet en regelmatig in je gedachten zijn. Soms ontmoet je mensen die ervaringen
hebben die voor mij, ons, haast ondenkbaar zijn. Hoeveel verdriet
kan een mens verdragen om toch weer kracht te vinden verder te
gaan met het leven. Nog regelmatig gaan mijn gedachten terug
naar het bezoek dat ik bracht aan Rwanda in 1996, twee jaar na
de genocide die daar plaats vond. Hutu’s en Tutsi’s, mensen die
jaren als buren leefden, het dorpsleven met elkaar deelden en
kinderen die samen speelden, werden ineens vijanden.

Zo reden we van dorp tot dorp en zagen onderweg lange colonnes in roze pakken, dit
waren gevangenen die tewerk werden gesteld. Soms werden we aangehouden door
soldaten die onze papieren wilden controleren, maar dit gaf geen problemen.

Aanleiding tot de genocide was de moord op president Habyarimana. Ons bezoek vanuit Agriterra had als inzet het inventariseren van de hoogste nood en zo snel mogelijk hulp te bieden. Maar
wat moet je in een land dat in totale ontreddering en armoede
verkeerd, overal getraumatiseerde mensen die proberen te overleven en weer een leven op te bouwen. Ons eerste bezoek was aan
de ambassade voor info over, waar is het veilig, waar nog niet en
wat moeten wij weten voor een goed verloop van ons verblijf.

Verwerken van verdriet
Het eerste dorp dat we bezochten bestond voor 90% uit vrouwen
en kinderen. De vrouwen bewerkten het land met elkaar om de
monden te voeden. Samen op het land werken geeft veiligheid en
tijd om je zorgen te delen. Deze vrouwen waren allen weduwe en
stonden er alleen voor. En met elkaar kunnen praten helpt bij het
verwerken van verdriet. Deze vrouwen moesten het zonder enige
hulp zelf klaren, geen sociaal vangnet of wat dan ook. In dit dorp
konden we helpen met de aanschaf van een geit om zo de kinderen van melk te voorzien.

Al rijdend door de heuvels, na de eerste indrukken
opgedaan en verwerkt te hebben, dringt de omvang van zo’n menselijke ramp tot je door. Er spelen vele gedachten door mijn hoofd
maar ook de vraag; hoe kunnen wij het beste helpen, waar hebben deze mensen als eerste behoefte aan, enzovoort?

Altijd weer opstaan
Bij een ander bezoek werden we ontvangen door weer een alleenstaande moeder. Na een hartelijke ontvangst werden we
meegenomen naar haar tuintje. Daar liet zij vol trots zien hoe
mooi de groenten erbij stonden en hoe mooi haar huisje was. De
kinderen weken niet van haar zijde en vonden die witte mensen
maar vreemd. Maar het ijs brak na een klein cadeautje, een sleutelhanger. Achter haar huisje zag ik een grafsteen liggen en ik
vond dit wat vreemd. Tijdens ons gesprek vroeg ik of op deze
wijze de doden begraven worden. In een normale situatie worden
de doden naar de begraafplaats gebracht, vertelde ze. Maar nu
haar man en zoon achter het huis vermoord waren wilde zij hen
thuishouden. “Dit helpt bij het opvoeden van de kinderen”, aldus
de moeder, “want als de kinderen niet luisteren dan zeg ik: pappa
ziet alles dus jullie moeten wel luisteren, en dat helpt.” Dit verhaal greep me erg aan maar maakte direct duidelijk hoe sterk
deze vrouwen zijn en altijd weer opstaan, hoe zwaar het leven
soms ook is.
Marianne Koebrugge

"Hoeveel verdriet kan een
mens verdragen om toch
weer kracht te vinden verder
te gaan met het leven"
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Eieren zoeken in het
cross-bos in De Hoeve
Het exacte aantal jaren weten we niet precies maar toch al een
jaar of 35 wordt op eerste Paasdag in St. Isidorushoeve gezamenlijk paaseieren gezocht. Voor meer achtergrondinformatie
gaan we te rade bij Marleen Westendorp van de werkgroep
Gezinsviering en Gerrie ter Braak, leidster van ‘Vrij en blij’.
Wat houdt dit eieren zoeken op
Eerste Paasdag precies in?
Om half 10 is er een gezinsviering in de H.
Isidoruskerk. De kerk is dan mooi versierd
door de dames van de ”vrij en blij”. Op het
moment dat de viering is, worden de eieren verstopt door de paashaas. Aan het
einde van de viering komt deze paashaas
de kerk in om de ouders en de kinderen op
te halen. Samen lopen de kinderen en de
ouders met de paashaas naar het cross
bos. Dit bos is opgedeeld in vakken, voor
de onderbouw en de bovenbouw, zodat de
kleine kinderen ook de kans hebben om
een eitje te vinden. En de kinderen gaan
dan aan het eieren zoeken. De eieren hebben allemaal een nummer. Deze nummers
corresponderen met de nummers op prijzen. Er zijn drie leeftijdscategorieën en in
elke categorie zijn er drie prijzen te verdelen. De laatste jaren werden de winnende
nummers getrokken door de pastor.

In hoeverre heeft het (nog) een
kerkelijke achtergrond?
Het paasfeest is een kerkelijke gebeurtenis. De eieren zijn een teken van nieuw
leven en een nieuw begin. De “vrij en blij”
organiseert het al jaren. De samenwerking
met de kerk is pas iets van de laatste jaren. “Vrij en blij” is een jeugdvereniging
die iedere zaterdagmorgen een knutselen speelochtend heeft in het gemeenschapshuis. Van oudsher is het een wandelvereniging die zo’n 60 jaar geleden is
opgericht. Het echte eieren zoeken wordt
door de “vrij en blij” geregeld. De werkgroep gezinsviering zorgt voor de koffie,
ranja en iets lekkers.
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Is er veel belangstelling?
Ruim 50 kinderen zijn de laatste jaren
aanwezig bij het eieren zoeken. Het wordt
ieder jaar nog meer. Het is niet zo dat het
alleen kinderen zijn die in de kerk zijn geweest. Alle kinderen van de Hoeve zijn uitgenodigd. Het is dan ook altijd heel mooi
om te zien dat van alle kanten ouders met
kinderen komen aangelopen of aangefietst.

Wat vinden jullie het
mooiste aan deze
activiteit?
De saamhorigheid van
de mensen in het dorp.
Ook oud Hoevenaren
met kinderen die met
Pasen op familiebezoek in de Hoeve zijn,
komen naar het cross bos
om, net als zij zelf vroeger, eieren te
zoeken. Het is een activiteit die je
echt niet mag missen omdat het
een heel gezellig samen zijn is
voor Hoevenaren met kinderen. Het is altijd heel leuk
om elkaar met Pasen op
deze wijze nog even te
treffen en elkaar fijne
dagen te kunnen wensen.
José Cornel

We did it
De hond van Nathalie Mensink
racet om me heen als ik haar huis
in Goor binnenstap. Bijna net zo
energiek vertelt Nathalie over een
periode uit haar leven die op 5 december 5 jaar geleden begon met
het plotseling breken van haar rug.

Foto: Nathalie

Mensink

Opstaan lukte niet meer, ze was

"God werkt
via mensen"

van het ene op het andere moment
vanaf haar middel verlamd.
Nathalie: “Ik kon niets meer en moest direct worden geopereerd aan een tumor
hoog in mijn rug. Onderzoek wees uit dat ik
de ziekte van Kahler had, een ongeneeslijke
ziekte, waarbij de ongecontroleerde deling
van kwaadaardige plasmacellen in het
beenmerg zit. Gelukkig voelde ik na de operatie weer heel voorzichtig iets in mijn
grote teen.” Bestraling, chemo en een
stamceltransplantatie volgde. De totale behandeling bedroeg 3 maanden in het ziekenhuis en 3 maanden bij haar ouders omdat ze zich niet alleen kon redden. En
daarna nog heel lang revalideren.

Gelaten mee omgegaan
Nathalie: “Vanaf het begin had ik de instelling: oké, domme pech dat ik dit krijg en
wat nu? Wat is de volgende stap? En ook:
al is er nog niemand van genezen, maar
kan ik de eerste dan niet zijn? Ik ben nooit
boos geweest en ben er eigenlijk heel gelaten mee omgegaan.”
Wel heeft Nathalie nog voor de behandelingen begonnen, samen met haar vriendin Miriam en met pastor Klaassen haar
uitvaart geregeld. Nathalie legt uit: “Ja dat
gaf rust en daarna heb ik altijd gekeken
naar wat ik nog wél kon. De stamceltrans-

plantatie was echt heel heftig en is een
soort ‘reset’. Ik heb alles weer opnieuw
moeten leren. Van zindelijk worden, kinderziektes met de BMR-inenting tot leren
lopen en autorijden. Echt alles opnieuw.”

Betrokkenheid van mensen
De kracht om telkens weer door te gaan,
vond Nathalie in haar geloof. Bijvoorbeeld
de betrokkenheid van mensen die ze meemaakte, dit ziet ze als een beetje hulp van
God. Ze overdrijft hier niet in, maar ze kan
zich nog steeds verwonderen over deze
dingen.
Nathalie: “In het ziekenhuis was Tweede
Kerstdag een viering waar ik persé naar
toe wilde. Hier bleek het Dames- en herenkoor van Goor te zingen. Aan het einde
deelde men rozen uit. Naast mijn bed
stond hierna een hele mooie grote bos.
Deze tekenen van betrokkenheid hebben
me erg geholpen. De halsketting met geloof-hoop-en-liefde-hanger gekregen van
het pastoraal team heb ik altijd om gehouden. Zo ook dozen vol kaarten. Ik wist niet
dat ik zoveel mensen kende en dat zoveel
mensen mij kenden. Ieder kaartje doet je
zo goed. Vooral als je even in de put zit.
God werkt via mensen.”

Nog een keer naar Santiago
“In 2012 had ik samen met mijn vriendin
Miriam 225 km van de Camino naar Santiago de Compostella gelopen. Zo mooi! En
toen ik tegen mijn fysiotherapeut in het
Roessink vertelde dat ik de rest ook wilde
lopen, dacht hij leuk dat ze dat wil, maar
hoe ga ik dat in vredesnaam voorelkaar
krijgen.” Inmiddels heeft Nathalie in 2015
met een outdoor-terreinrollator en haar
vriendin als steun en hulp een volgende
etappe van de tocht naar Santiago afgelegd. Voor komend najaar staat een nieuwe etappe gepland.

Geloof, hoop en liefde
Tijdens deze etappe in 2015 heeft ze uit
vertrouwen en dankbaarheid dat ze weer
kon lopen op het hoogste punt van de route, op de berg Cruz Ferro, een steen achtergelaten. Nathalie: “Tijdens de voorbereidingen heb ik een lieveheersbeestje
geschilderd op de ene kant van deze steen
en op de andere kant ‘geloof, hoop en liefde’ geschreven. Het was samen met Miriam een heel bijzonder moment. Een gevoel van ‘we did it’.”
José Cornel
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Column

Actueel Pasen
Als het voorjaar doorbreekt, krijgen veel mensen lentekriebels.
Als het een mooie lentedag is, dan zie je velen bezig in hun tuin.
De boeren zijn volop aan het werk op het land. Zeker vroeger was
het de tijd voor de grote schoonmaak. Na de doodse winter wordt
het tijd om weer in beweging te komen, de natuur en de mensen
ontwaken uit een winterslaap.

Leven is om je heen kijken, luisteren naar de geluiden om je heen,
dingen doen voor jezelf of voor anderen. Wie zijn ogen sluit om te
slapen, is in het duister, of het nu nacht of dag is.

Pasen is een lentefeest, niet alleen omdat het op de eerste zondag
na 21 maart met volle maan valt, maar veel meer nog om zijn diepste betekenis: Nieuw leven voor Jezus na Zijn dood op Goede Vrijdag: Nieuw leven ook voor iedereen die gelovig Zijn weg wil
gaan.

Als wij elkaar binnenkort Zalig Pasen toewensen, dan betekent
dat eigenlijk: mensen wakker worden, opstaan, aan het werk, ieder op zijn eigen plek, maar ook samen als parochiegemeenschap.

In de natuur gaat dat "weer tot leven komen" bijna automatisch:
de mens hoeft er niets aan te doen dat bomen en struiken weer
groen worden. Dat gebeurt door de groeikracht die de schepping
in zich draagt. Het "weer tot leven komen" van Jezus gebeurt niet
automatisch: daarvoor moeten mensen die in Hem geloven in beweging komen en met elkaar en voor elkaar de dingen doen die
Hij ons heeft voorgedaan.
Dat gebeurde op dat eerste Paasfeest twintig eeuwen geleden.
Na Goede Vrijdag zaten zijn leerlingen moedeloos bij elkaar, ze
waren bedroefd, teleurgesteld en ze worstelden met de vraag of
alles wat zij samen beleefd hadden niet zinloos was geweest?
Maar al biddend en pratend met elkaar begint het langzaam maar
zeker bij hen te dagen dat hun Jezus niet in een graf op te sluiten
is, dat Zijn dood niet het einde van alles is. Maar dat Hij, in hen,
door hen en naast hen verder leeft. Dat geldt voor zijn leerlingen
van toen, dat geldt nog steeds voor allen die in Hem geloven.

Pasen is opstaan, ook voor ons.
Als de nacht voorbij is en de wekker gaat, komen we overeind en
maken ons klaar voor de dag om actief te zijn. Dat is leven. Wie
slaapt leeft niet echt, want leven uit zich in activiteiten.
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Dan zien we niet de mogelijkheden die we krijgen om iets te doen
voor anderen, om licht te zijn voor anderen.

Wij zijn licht, om anderen bij te lichten. Wij zijn vuur om anderen
te verwarmen. Wij zijn levend water in onze geloofsgemeenschap.
Zo houden wij de Liefde van Jezus levend, niet alleen in onze herinneringen, niet alleen in onze vieringen… maar ook en vooral in
onze daden, in onze dagelijkse manier van leven.
Pasen is elke dag actueel. Jezus leeft en schept nog steeds toekomst ondanks alle duisternis en ondergang in de wereld van
vandaag. Hij schept nog steeds leven en liefde, ondanks de vele
doden die nog wereldwijd vallen… Jezus helpt ons verder te kijken via het kwetsbare naar het ongelofelijke dat God deelt in
ons gewone leven.
Onlangs nog mocht ik ervaren dat kleine Paaswondertjes ook in
onze parochies gebeuren… bijvoorbeeld wanneer er bij ons mensen zijn, - gevlucht naar een vrij land als het onze -, om hun kinderen bewust in vrijheid te laten opgroeien als Christen. Jonge
blijde mensen die kiezen voor een toekomst vanuit en samen met
Jezus. Maken zij ons wakker? Krijgen we lentekriebels? Christelijk geloven gaat door…. Zalig Pasen.
Carla Roetgerink, pastoraal werkster

Voor u gevonden

Door Richard Wermelink

Kloostermensen

Jongerenreis “Giro d’Italia”

Vlöggeln

Onlangs is een nieuw boek verschenen van
Leo Fijen en Thomas Quartier, getiteld
“Kloostermensen”. De auteurs zien dat op
tal van plekken steeds vaker mannen en
vrouwen toetreden tot contemplatieve en
meer actieve orden en congregaties. Zijn
we getuige van het begin van een nieuwe
lente in kloosters en abdijen? Aan de hand
van persoonlijke interviews wordt er geluisterd naar de inspirerende verhalen,
idealen, dilemma’s
en spirituele zoektochten van verschillende kloosterlingen.
ISBN
9789492-3400, uitgeverij Adveniat,
prijs € 18,95.

Van 16-27 juli 2018 wordt er door het bisdom een jongerenreis (16 tot 30 jaar) georganiseerd naar Italië. “We maken een
rondje (‘giro’) Italië,” aldus de leiding, onder wie pastoor Zweers, Linda Vink, Jeanique Brus en Henri ten Have. Diverse middeleeuwse steden worden aangedaan,
zoals Florence, San Gimignano, Siena en
natuurlijk het indrukwekkende Assisi, de
stad van de Heilige Franciscus. Het belooft
een prachtige inspirerende reis te worden
met vieringen op mooie plaatsen, genieten
van natuur, cultuur en gezelligheid. De
kosten bedragen € 599,-. Interesse om
mee op reis te gaan? Meer informatie is te
vinden op de website: www.jongaartsbisdom.nl

Op eerste en tweede paasdag (1 en 2 april)
kunt u in Ootmarsum weer getuige zijn van
(en meedoen met) het Vlöggeln. De vroegste vermelding van deze paastraditie
stamt uit 1840. In ieder geval sinds die tijd
(en waarschijnlijk eerder) trekt een lange
stoet van jong en oud, met de Poaskearls
en voorzanger voorop, hand-in-hand door
de straten van het centrum van Ootmarsum. Afwisselend worden twee paasliederen gezongen: “Christus is opgestanden” en “Allelujah, den blijden toon”. Het
Vlöggeln begint beide paasdagen om 17.00
uur op de Paasweide, waarna men dan
richting centrum loopt.

Lucifers

Wonder boven wonder
Er zit een kleine pimpelmees net op het
dunste takje van mijn forsythia, tussen de
gele bloemetjes komt zijn blauwe petje
echt mooi uit. En met de kopjes van de
koffie nog in mijn handen vergeet ik even
wat ik aan het doen was. Ik ben even afgeleid. Dan vliegt het meesje weg en ik ga
door met mijn dagelijkse besognes, zoals
opruimen, afwasmachine legen en vullen,
en dan zit ik achter de computer en schrijf
voor u een lucifer.
Een lucifer schrijven helpt mij, (en ik hoop
u ook een klein beetje) om eens na te denken over die hele kleine wondertjes die je
zo gemakkelijk meestal voorbijloopt. Zo’n
meesje, maar ook die vriendelijke mensen
die achter mij aan kwamen toen ik een en-

veloppe uit mijn zak verloor. Of iemand die
een moeilijke tijd doormaakt, en dan ineens toch met een glimlach aan de keukentafel met me zit te praten. Ik ben er
dankbaar voor en geniet ervan.
Toch realiseer ik me terdege dat het leven
niet alleen bestaat uit wondertjes. Je hoeft
niet ver weg te gaan om soms ontsteld te
raken over dingen die mensen overkomen.
Een jong mens dat het leven niet meer ziet
zitten. De pijn die mensen elkaar kunnen
doen in relatie. Een ziekte die langzaam
maar zeker het laatste restje levensmoed
opzuigt. De dingen die wij mensen elkaar
gedachteloos aan doen. Dat is iets van
vandaag denk ik, dat zijn weerspiegeling
vindt in het lijdensverhaal van Goede Vrij-

dag. Als Jezus machteloos aan dat kruis
hangt. Zo verloren …genoeg om de moed te
verliezen.
Maar gelukkig wordt het ook Pasen. Het
eindigt niet in duister maar met licht. Onze
Lieve Heer geeft ons het grote wonder van
opstaan en leven gaan. En als ik bedenk
hoe blij de vrouwen moeten zijn geweest,
toen zij Jezus zagen bij het lege graf…
Dan hoop ik dat wij allemaal zo nu en dan
afgeleid mogen worden door een klein of
een groot wonder…
Zalig Pasen
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.
Overleden |
• 30 januari 2018 Jan Vossebeld, 90 jaar
• 5 februari 2018 Diny Damveld-Pot, 81 jaar
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Secretariaat | Elke maandag van 10.00 tot
12.00 uur kunt u terecht voor misintenties
en andere kerkelijke zaken. Tel. 0547292221. Vrijdags na de viering kunt u terecht bij de koster.

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.
Raad van Kerken organiseert
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.
Werkgroep Beleving
Dodenherdenking | Vrijdag 4 mei met zang
Believe. 19.00 uur Kerk open voor de Herdenkingsbijeenkomst in kerk, 20.00 uur bloemlegging bij monument
Hemelvaartdag | ‘s-morgens Hemels ontbijt
in de pastorietuin

Lezing Prof. Erik Borgman op dinsdag 17
april in de Oude Blasius om 19.00 uur over
"Kerk blijven in de wereld van nu en van
morgen." In de vorige Geestig onder de rubriek...Voor u gevonden stond zijn boek
"Zielen winnen" met als ondertitel....".op
zoek naar kerk buiten de gebaande paden"
dat pas van hem is uitgekomen.
Erik Borgman is theoloog en hoogleraar aan
de universiteit van Tilburg. Hij schrijft.....
"Als wij willen dat de kerk ook morgen nog
bestaat, dan is vasthouden wat er nu is

geen optie. Maar planmatig veranderen op
basis van wat wij nu denken dat voor de
toekomst nodig is, ook niet. De kerk is ervoor, om ons te laten veranderen door Gods
toekomst. Daarvoor is het nodig dat de kerk
weet dat zij een teken is "van onze innige
verbondenheid met God en van de eenheid
van het menselijk geslacht".
Erik Borgman legt uit wat dit kan betekenen voor het denken over de kerk en voor
de praktische vormgeving van kerkelijke
praktijken. In 2015 kwam zijn boek uit
"waar blijft de kerk?"
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. Iedereen van
harte welkom.
Veertigdagenproject 2018 | Jezus in onze
wereld
Zie je het voor je? Jezus die door onze
straten loopt? Met je meegaat naar
school? En een boterhammetje met je
mee-eet? Jezus die voor het eerst kennismaakt met auto's', fietsers, de televisie, de
ipad en de stofzuiger? Zie je het voor je?
Jezus in onze wereld?? En andersom? Wij
in de wereld van Jezus? Meer dan 2000
jaar terug in de tijd? Dat we naast hem lopen, als hij de zware tocht door de woestijn maakt? Met hem bergen gaan beklimmen? Op onze sandalen? Zonder mobiele
telefoon die ons de weg wijst? Tijdens de
kinderwoorddiensten en vieringen in de
Veertigdagentijd gaan we proberen een
brug te slaan tussen deze twee werelden.
En met Pasen zullen we zien, dat het een
hele mooie, stevige brug is geworden.

18 maart
25 maart
30 maart
01 april

Goor
H.H. Petrus en Paulus
Hengevelderstraat 24
7471 CH GOOR
T: 0547-260114
I : www.heiligegeestparochie.nl/goor

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

E: goor@heiligegeestparochie.nl
IBAN: NL25ABNA0593726634
Openingstijden secretariaat
Woensdag van 8.30 uur tot 11.00 uur.
Beheerders Parochieel centrum: Marian en
Henny te Wierik. Voor het reserveren van een
ruimte eerst contact opnemen met
Marian te Wierik. Tel: (0547) 273996 of
mjatewierik@gmail.com
Locatieraad | Secretaris: W. Stokhof, Helmersstraat 5, 7471 XS, Goor, 27 20 97,
locatieraadgoor@heiligegeestparochie.nl
Administrateur: W. van Sermondt, Kloosterlaan 24, 7471 BC, Goor, 27 31 82, vansermondt@gmail.com
Liturgie: Mw. A. Schreijer-Oude Wesselink,
Dieckertsweg 1a, 7495 SL, Ambt Delden,
27 34 80, jbhm.schreijer@hetnet.nl
Beheer: J. Onland, Gondalaan 75, 7471 LC,
Goor, 06 12162018, jaonland@hotmail.com
Pastoraatgroep: Voorzitter: B. BrunnekreeftPolman, b.polman@heeckeren.nl, 0547271543
Kerktelefoon: secretariaat of 0547-272097
Begraafplaats: G. Huisstede | 06-16541464.
Misintenties | De vergoeding voor misintenties, gebedsintenties zijn € 9.-.
Voor een jaargedachtenis € 12,Openstelling kerk | De kerk is iedere werkdag geopend van 14.00 uur tot 15.00 uur

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.
Meimaand – Mariamaand | De maand mei is
toegewijd aan de moeder Gods Maria. In
deze maand willen we wat extra aandacht
aan haar schenken. Dit doen we in onze parochiekerk door samen de rozenkrans te bidden tijdens de Mariavieringen. Deze worden
gehouden elke woensdagavond in mei om
19.00 uur. De eerste keer is dat 2 mei en vervolgens 9 mei, 16 mei, 23 mei en 30 mei. Wij
nodigen u allen van harte uit om samen de
Mariavieringen tot zinvolle bijeenkomsten te
maken. Riet Besselink en Riet Tenhagen
Bingomiddag | “Op 25 april organiseert de
bezoekgroep “verliezen verwerken” een
bingomiddag in de parochiezaal in Goor. Aanvang 14.30 uur. Zegt het voort.”
Hartelijk dank, namens de bezoekgroep,
Herman Terra

Vieringen | Iedere zaterdag om 18.30 uur en
woensdag om 09.00 uur (tenzij anders ver-

Kinderwoorddienst
Gezinsviering
Palmpasen
Kinderkruisweg
Goede Vrijdag (13:00 uur)
Kinderwoorddienst
Pasen
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Open huis | Senioren Actief van de H.H. Petrus- en Pauluskerk in Goor organiseert iedere tweede zondag van de maand van 14 tot
16 uur in de Parochiezaal Open Huis voor
eenieder die daar belangstelling voor heeft.
De eerstvolgende bijeenkomst is op zondag
11 maart aanstaande, waarbij een voordracht
met lichtbeelden zal worden gehouden over
de geschiedenis van het Poeliersbedrijf van
de fam. Th. Moormann, dat 110 jaar geleden
is opgericht. Op zondag 8 april worden er
muzikale optredens verzorgd door het trio
BZZ. In mei gaat de middag niet door in verband met moederdag. Ton Bolwerk

Jubileum 25 jaar Senioren Actief |
De werkgroep Senioren Actief, voorheen Ouderen en Kerk, van de H.H. Petrus- en Pauluskerk in Goor, bestaat in juni 2018 25 jaar.
Dit willen wij op gepaste wijze vieren op zondag 10 juni aanstaande. De publicatie en het
programma volgen spoedig.
Ton Bolwerk

ring met school. Deze is verplaats van witte
donderdag naar dinsdag i.v.m. een vrije dag
op donderdag.
Voorstellen 1e Communicantjes | Op zaterdag 7 april 18.30 uur worden de kinderen die
dit jaar de 1e communie ontvangen voorgesteld aan de parochie. Voorganger in deze
viering is pastor van de Bemt met koor Cantu
Gelegenheid tot dopen | De eerstvolgende
gelegenheid tot dopen in Hengevelde is op
zondag 27 mei. De voorbereidingsavonden
zijn: op donderdag 12 april de eerste avond in
Borne en op donderdag 19 april de tweede
avond in Goor
Overleden |
• 1 maart Agnes Boevink 90 jaar

Isidorushoeve
H. Isidorus

Hengevelde

Goorsestraat 126

H.H. Petrus en Paulus

T: 074-3575210

Goorsestraat 19

E: isidorushoeve@heiligegeestparochie.nl

7496 AB Hengevelde

IBAN: NL45ABNA0495351202

T: 0547 - 333 210

Openingstijden secretariaat

E: hengevelde@heiligegeestparochie.nl

Dinsdag van 9.00 tot 11.00 uur

Openingstijden secretariaat

Secretariaat | Iedere woensdagmorgen van
9.00 uur tot 12.00 uur kunt u terecht op de
pastorie voor het aanmelden van jubilea en
voor overige vragen en boodschappen.
Misintenties | De vergoeding voor misintenties/ gebeds-intenties: € 9,-. Jaargedachtenis: € 12,-. Beiden t.n.v. kerkbestuur Hengevelde.
Openstelling Maria Kapel | De Mariakapel is
dagelijks geopend van 8 uur tot 18 uur.
Palmpasenviering | Zaterdag 24 maart is er
een gezinsviering met Palmpasen optocht.
Na de viering brengen de kinderen samen
met de paashaas de versierde Palmpasen
stok naar de Pellehof. Iedereen is bij deze
viering van harte uitgenodigd.
Viering met school in de Goede Week | Op
dinsdag 27 maart om 9.00 uur is er een vie-
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Openstelling Mariakapel | De Mariakapel
in onze kerk is vanaf april wekelijks geopend op dinsdag, donderdag, zaterdag en
zondag van 9.00 uur tot 17.00 uur.
Vastenaktie | Ook dit jaar wordt uw financiële bijdrage gevraagd voor de Vastenaktie. Achter in onze kerk staat tot en met
Pasen een speciale bus, waarin u uw bijdrage kunt deponeren.
Palmpasen | Op palmzondag, 25 maart, is
er om 9.30 uur een viering, 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.
Goede Week | De vieringen tijdens de Goede Week vindt u elders in deze Geestig.

7482 CL St. Isidorushoeve

IBAN: NL35RABO0157107221
Woensdag van 9.00 tot 12.00 uur.

• Riv de Jong, zoon van Victor de Jong en
Ilse Pierik

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.
Vieringen | Iedere dinsdag om 09.00 uur is
er een viering in onze kerk. Elke 1e dinsdag van de maand, na deze viering is er
gezamenlijk koffiedrinken in de pastorie.
Iedereen is van harte uitgenodigd.
Aanmelden Doop en Huwelijk | De eerstvolgende doopgelegenheid in de H.
Isidoruskerk is op zondag 27 mei. Aanmelden kan via het secretariaat van het “pastoraal team” tel. 074-3492212, bereikbaar
op maandag t/m donderdag van 8.30 t/m
15.30 uur of per mail: contact@pastoraalteam.nl
Gedoopt | Op zondag 18 februari zijn gedoopt:
• Rutger Temmink, zoon van Robert en
Judith Temmink

Paaswake | Op Paaszaterdag zal om 21.00
uur de Paaswake worden gehouden. In
deze feestelijke Eucharistieviering zal het
koor Spirit de zang verzorgen.
Eerste Paasdag Gezinsviering | Op 1e
Paasdag, 1 april, is er om 9.30 uur een
feestelijke paasviering in onze kerk. De
zang zal worden verzorgd door het kinderkoor. Iedereen is van harte uitgenodigd. Na
aﬂoop van deze viering wordt er gezamenlijk naar het “crossbos” gelopen, waar er
een leuke verrassing is voor de kinderen.
De paashaas heeft namelijk zijn hele voorraad eieren in dit bos verstopt.
Presentatie communicantjes | Op zondag
8 april zullen tijdens de viering de kinderen,
die binnenkort de eerste H. Communie
gaan doen, zich voorstellen in onze kerk.
De aanvang van de viering is 9.30 uur. Iedereen is natuurlijk van harte welkom.
Informatieavond | Op woensdagavond 4
april is er in ’t Meuken de jaarlijkse “parochieavond” voor alle parochianen van onze
geloofsgemeenschap. Tijdens deze avond
wordt u geïnformeerd over allerlei zaken
binnen onze parochie. Daarnaast willen
we ook u, als parochianen, ruimschoots de
gelegenheid geven om vragen te stellen.
U bent van harte welkom, aanvang 20.00
uur. Wij rekenen op een grote opkomst van
jong en oud!

Woordpuzzel 3

door Richard Wermelink
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In deze puzzel van deze Geestig zitten dit keer woorden die allemaal verband houden met het Paasfeest. Aan u de vraag: welke
zeven woorden zijn het? Weet u het antwoord, stuur dat dan voor
26 april 2018 naar: Redactie Geestig/Woordpuzzel 3, Langestraat
78, 7491 AJ Delden of per mail naar redactiegeestig@heiligegeestparochie.nl Niet vergeten om behalve de oplossing ook uw
naam, adres en telefoonnummer te vermelden. Onder de goede
inzenders verloten we een leuke attentie. Alle inzenders dingen
aan het eind van het jaar mee naar de jaarprijs.
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In de puzzel van Geestig 2 zaten de volgende namen van zeven
kerkvaders: Ambrosius, Ignatius, Augustinus, Gregorius, Basilius,
Hiëronymus en Clemens. Uit de goede inzenders hebben we de
volgende winnaar getrokken: A. Vehof uit Diepenheim; 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
Dooprooster mei
13 mei Delden 11.00 u en 12.00 u
pastor H. Ogink
13 mei Goor 11.00 u en 12.00 u
pastor Z. Nowara
27 mei Hengevelde 11.00 u en 12.00 u.
pastor C. Roetgerink
27 mei St. Isidorushoeve 11.00 u en
12.00 u pastoor M. Oortman
Doopvoorbereidingsavonden 12 april om
20.00 uur in de Stefanshof, Grotestraat 207,
7622 GH Borne (tel 074-2661310) en 19 april
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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Foto's: Werkgroep Beleving

Hemels ontbijt in Bentelo

Drie jaar geleden heeft de werkgroep ‘beleving’ het idee opgevat iets te organiseren dat mensen in de geloofsgemeenschap in Bentelo verder kan verbinden. Dat is “Hemels ontbijt” geworden. Op Hemelvaartsdag, 10 mei
aanstaande wordt deze succesvolle activiteit voor de derde keer op touw gezet.
De werkgroep beleving houdt zich bezig met
de toekomst van de kerk en het kerk-zijn.
Kun je als geloofsgemeenschap ook nog andere dingen doen dan samen te bidden, of
de Eucharistie te vieren en hoe kun je dorp
en kerk dichter bij elkaar brengen? We spreken er over met Martine van BurgstedenExterkate, die lid is van de werkgroep.

Gezamenlijke aftrap
“Hemelvaartsdag is van oudsher een dag
dat mensen er op uit trekken, fietsend of
wandelend. En we dachten dat juist deze
dag geschikt zou kunnen zijn om mensen
ook samen te brengen. Zo is het idee ontstaan om een soort gemeenschappelijke
aftrap te organiseren. En dat is ‘Hemels
ontbijten' geworden,” vertelt Martine.

Jong en oud
Het is een initiatief dat aanslaat. Martine:
“In het eerste jaar hadden we zo’n 100 bezoekers en vorig jaar tussen de 150 en
200. Deelnemers aan het ontbijt zijn erg
enthousiast. Het is ook een hele mooie
mix van jonge gezinnen met kinderen tot
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hoogbejaard. Het geeft ook op een andere
manier verbinding, het leidt tot ontmoetingen en gesprekken en soms ook tot vervolgafspraken om later op de dag een
stukje te fietsen, te wandelen of een borrel
te drinken.”

Laagdrempelig en ontspannen
Het ontbijt is in de tuin bij de kerk in Bentelo. Martine daarover: “Iedereen die wil
schuift willekeurig aan bij de grote picknicktafels in een hele ontspannen sfeer. En
vorig jaar hadden we bovendien ook
prachtig weer. Er worden eitjes gebakken
die aan tafel worden geserveerd en er is
een buffet met brood, beleg, melk, koffie
en thee.”
Het is echter niet alleen ontbijt: er is tevens een open podium en dat betekent dat
wie zin heeft om te zingen of een instrument wil bespelen, op het podium kan
klimmen en het ten gehore kan brengen.
Dat zorgt voor een mooie muzikale omlijsting. Daarnaast zijn er spelletjes voor de
kleine kinderen en was er vorig jaar een
springkussen. Na het ontbijt kunnen ge-

zinnen met kinderen meedoen aan een
korte wandel-speurtocht, als men dat wil.

Aanschuiven
Opvallend is dat mensen zich niet hoeven
aan te melden. Iedereen kan aanschuiven.
Om de kosten te kunnen dekken wordt er
een bijdrage gevraagd van € 2,50. Natuurlijk zijn er veel enthousiaste vrijwilligers
nodig om zo’n activiteit op te zetten en uit
te voeren, en die zijn er in Bentelo. Martine
daarover: “Ondertussen heeft de werkgroep (waarin ook Marianne de Jong, Ilse
Visscher, Martine Leuvelink en Linda Leus
zitting hebben; red.) ook een draaiboek en
krijgen we veel hulp van de Culturele Werkgroep in Bentelo en daarnaast is de Dorpsraad betrokken bij deze activiteit.”
Het “Hemels ontbijt” in Bentelo is op Hemelvaartsdag 10 mei 2018, met een inloop
van 9.00 tot 11.00 uur, in de tuin bij de
kerk van Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand. Als het weer ook nog mee
zit, zal het vast een mooie ochtend gaan
worden. Bij slecht weer wordt uitgeweken
naar de kerk.
Richard Wermelink

Bisschoppen aan
het woord…
De Korte: paus wil inclusieve kerk

^ Keramieke Kruiswegstatie in de OLV kerk in Bentelo.
Foto: Tonnie Tuinte

Te zien in de kerk

In de komende nummers van ons parochieblad hoop ik u telkens iets te
vertellen over voorwerpen, symbolen, gebruiken, die we in de kerk tegenkomen. Komt u ook wel eens iets tegen in de kerk, waarbij u zich afvraagt
‘waarom of hoe?’ schrijf of mail het gerust naar de redactie. Dan zal ik
proberen er een antwoord op te geven.

Dit keer: ‘Enge plaatjes’
In groep 4 van de basisschool trof mij de vraag van een kind: ‘Waarom
hebben ze van die enge plaatjes in de kerk?’ Ik zag in zijn eerlijke ogen hoe
hij, zoals veel kinderen, erdoor afgeschrokken werd bij het zien van de
levensgrote lijdende Jezus op het kruis, de kruiswegstaties en andere levensechte afbeeldingen van lijden en verdriet.
Ik had geluk, want ik had net aan de kinderen verteld hoe de bange Mozes
door God naar Egypte gestuurd werd om zijn volk uit ellende en slavernij
te bevrijden met de geruststelling: ‘Wees niet bang, Ik zal bij je zijn!’
Zo weten we ook in de kerk, dat niet alles mooi en goed is en dat er ook
verdriet en pijn is. Juist in de kerk durven we dat te laten zien, omdat we
vertrouwen op God, die ook tegen ons zegt ‘Wees niet bang, Ik zal bij je
zijn!’ Met de lijdende Jezus op het kruis geloven en mogen we weten: God
zal redden!’
Ik vroeg het jongetje, of hij het begreep en met opluchting in zijn ogen schudde hij van ja.
Pastoraal werker Henk Ogink

“In Amoris Laetitia houdt Franciscus een pleidooi voor
een inclusieve Kerk. De paus wil geen muren bouwen
maar bruggen. Ook mensen die relationeel falen, maken deel uit van de Kerk en moeten met hun leven verder kunnen. Wijze pastores kunnen in de beslotenheid
van de pastorale ontmoeting falende mensen bijstaan
en helpen zodat zij de reis van hun leven kunnen vervolgen. Het gaat om blijvende dialoog met mensen die,
ook als zij te kort schieten, schepselen van God zijn en
blijven.”
Pastorale ruimte
Volgens De Korte biedt de exhortatie katholieke zielzorgers veel pastorale ruimte. “De paus wil vanzelfsprekend de eenheid van de wereldkerk beschermen
maar beseft dat binnen de ene Kerk pastoraat altijd
contextueel bepaald is. Wat zonde is moet niet worden verzwegen en de oproep tot bekering mag klinken, maar altijd vindt een pastorale ontmoeting
plaats voor het aangezicht van een liefdevolle God.”
(Uit Roerom april 2016)

Van den Hout: Fierheid in waar we voor staan
Wie hem vraagt wat de toekomstplannen zijn voor
het bisdom Groningen-Leeuwarden krijgt een antwoord in het Latijn. “In primo anno nihil innovetur.
‘Men verandere in het eerste jaar niets’, zo luidt een
tip die iedere pastoor vroeger al meekreeg. Dat ga ik
dus ook niet doen. Ik neem eerst volop de tijd om
mensen te leren kennen.” Eerst komt de mens en wil
hij de context helder krijgen, dan pas kan hij beleid
maken en de juiste beslissingen nemen. Hij heeft al
wel ideeën. “We zouden als gelovigen, en dan bedoel
ik katholieken, wel iets meer van onze identiteit mogen laten zien, vind ik. Fierheid in waar we voor
staan.” Graag gaat hij ook in gesprek met christenen
van andere kerken. “In het Zuiden was het zoeken
naar een protestantse partner in de oecumene. Hier
ligt dat voor het oprapen.” Bisschop Van den Hout
vindt dat “natuurlijk uitgesproken mag worden dat
wat je met elkaar deelt, maar ook dat de verschillen
die er zijn niet weggemoffeld worden.” “We zijn niet
hetzelfde en hoeven ook niet hetzelfde te worden.”
(Uit een interview van Lodewijk Born met Mgr. Ron van den Hout,
bisschop van Groningen-Leeuwarden 9-1-2018)
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Ingezonden berichten
Helpende handen gezocht
De kinderkerk Nieuwe Blasius Delden organiseert door het jaar heen uiteenlopende vieringen vooral voor kinderen uit de
groepen 3 tot en met 8
• kinderwoorddienst (iedere eerste zondag
van de maand)
• themavieringen (driemaal in het jaar)
• gezinsvieringen (driemaal in het jaar)

Zorgen en ontzorgen; Tweede diaconaal werkbezoek
aan zorgboerderij 'Erve Knippert'
Op een zonnige februarimorgen worden
we door Marga Waanders gastvrij ontvangen op zorgboerderij “Erve Knippert”,
waar in 2001 werd gestart met dagbesteding voor 50plussers.
De aankomst ‘s morgens met koffie, het
bijpraten, de gezamenlijke maaltijd en de
middagrust zijn vaste onderdelen van de
dag. Verder wordt de dag gevuld met
klusjes op het erf, in de werkplaats of in
de keuken: alles mag, niets hoeft.
Een dagzorg-deelnemer leidt ons rond en
neemt ons mee naar de kippen, duiven,
konijnen, geiten, kalveren, pinken en paarden die verzorgd moeten worden. Dan
naar de moestuin, die de basis vormt voor
het middagmaal. In de werkplaats worden
kleine klusjes uitgevoerd en is het gezellig
bij de houtkachel.
Een zoon vertelt hoe zijn moeder, die al
bijna tien jaar dagzorg-deelnemer is,
mede hierdoor nog steeds zelfstandig
woont.

En een echtgenote en dochter vertellen,
hoe een jaar geleden hun man en vader
ernstig verward en teruggetrokken raakte.
Thuis na zijn ziekenhuisopname, zitten
deze mantelzorgers vol met vragen over
hoe nu verder.
De dagbesteding staat naast de mantelzorgers en biedt hen de ruimte om ook
weer wat zaken voor zichzelf op te pakken.
Hun dierbare voelt zich nuttig op de dagbesteding en ervaart een thuisgevoel bij
erve Knippert en dat geeft de familie rust.
Indrukwekkend was dit inkijkje in de wereld van de mantelzorger.

We zijn op zoek naar enthousiaste
papa's', mama's' en zelfs grootouders. Houd je van verhalen vertellen?
Vind je het leuk om na te denken hoe
je het verhaal kunt verwerken in een
spel en/of een creatieve opdracht? En
haal je energie uit het in gesprek gaan
met kinderen? Dan is de kinderwoorddienst misschien iets voor jou?
In de themavieringen duiken we verder in
een thema (bijvoorbeeld Driekoningen,
Maria en Sint Maarten) en zoeken we naar
een manier hoe we dit thema kunnen uitleggen en “ervaren” tijdens een gebedsviering op de zaterdagavond

Tijdens de warme maaltijd met de dagzorgdeelnemers heb ik een grote onderlinge
solidariteit en behulpzaamheid ervaren.

In de gezinsvieringen proberen we de
'traditionele' vieringen rondom Kerst, Pasen en vakantie in een jas te steken die de
kinderen past.

Dank aan Marga en de dagzorg-deelnemers.

Wil je de kinderkerk komen versterken? Dan zijn wij superblij.

Jan Wielens,
Voorbereidingsgroep diaconale werkbezoeken

Vragen en aanmelden kun je via ons emailadres: kinderkerkrkblasius@gmail.com

Byzantijnse
Paasconcerten

in de weekenden rond Pasen verzorgt het
Twents Byzantijns Koor enkele concerten.
Onder leiding van dirigent Ivo Boytchev
brengt het koor gezangen en liederen,
meest uit de Grieks-orthodoxe Paaslitur-

18
Geestig, 03 | maart/april 2018

gie, in de oorspronkelijke kerk-slavische
taal. U hoort werk van compo-nisten als
Bortnianski, Turchaninov, Tchaikovsky en
Chesnokov.

• 24 maart Kristalkerk Hengelo
• 8 april Barockkirche Vreden
• 15 april Plechelmus Oldenaal
Voor meer informatie raadpleegt u www.
twentsbyzantijnskoor.nl
Han Paus, secretaris TBK

!
Gezocht vakantie-ouders

Cursus Theologische Vorming Twente start
met nieuwe groep
Het voorjaar moet nog beginnen, maar nu
alvast roepen wij in heel Twente in het
rond: met ingang van het nieuwe seizoen
is het weer mogelijk om aan de driejarige
cursus Theologische Vorming voor Geïnteresseerden mee te gaan doen. Deze cursus loopt nu al jaren bijzonder succesvol
met volle groepen. De evaluaties van afzwaaiende cursisten zijn telkens buitengewoon positief. De groepsgesprekken, het
samen op zoek zijn, de enthousiaste docenten, het brede aanbod van allerlei aspecten van geloof en theologie maken dat
mensen deze cursus als zeer verdiepend
voor hun kijk op het leven ervaren.

Voor wie?
Voor iedereen die meer wil weten van geloof, kerk en theologie. Eerlijk is eerlijk,
het is een stevige cursus. De cursus TVG
is als het ware een soort uittreksel van de
studie Theologie met kernvakken als Oude
en Nieuwe Testament, kerkgeschiedenis,
geloofsleer en ethiek, maar ook praktischtheologische vakken als liturgiek, pastoraat en diaconaat. Daarnaast zullen een
aantal andere vakken worden onderwezen

zoals spiritualiteit, filosofie, contextuele
theologie (bijvoorbeeld feministische
theologie, vredestheologie) en overige
wereldgodsdiensten (Jodendom, Islam).
Ook al wordt de cursus ondersteund
door de Protestantse Kerk, het beoogt
heel nadrukkelijk een oecumenische
cursus te zijn: kerkelijk of niet-kerkelijk, protestant of Rooms-Katholiek of
anderszins: iedere geïnteresseerde is
van harte welkom.
Per seizoen wordt er ongeveer dertig
avonden les gegeven, per avond twee
lessen van vijf kwartier. De kosten zijn
€220,- per seizoen.

Meer weten? Informeer bij:
• mw. Ina ter Kuile, cursuscoördinator;
tel. 074-2774288 of email: kuile@hetnet.nl
• ds. Herman Koetsveld, cursusleider;
tel. 074-2783203 of email: hkoetsveld@
pkn-hengelo.nl, of kijk op:
www.protestantsekerk.nl/actief-in-dekerk/leren/theologische-vorming-gemeenteleden/over-tvg

Doe mee met de kledinginzamelactie
van Sam’s Kledingactie en steun
Cordaid Mensen in Nood.
Zaterdag 7 april 2018 vindt in Goor de kledinginzamelingsactie van Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood plaats. U kunt dan uw gebruikte kleding, schoeisel en huishoudtextiel in gesloten plastic zakken afgeven bij het volgende adres:
Innamepunt:
Tijd:

Parkeerterrein van de schoolfeestweide
10.00 uur tot 12.00 uur

Sam’s Kledingactie heeft voor het komend voorjaar, in samenwerking met hulporganisatie Mensen in Nood van Cordaid, een nieuw doel uitgekozen. De opbrengsten van
de ingezamelde kleding gaat voor de eerste helft van 2018 naar een bijzonder project
in de Centraal Afrikaanse Republiek. De Centraal Afrikaanse Republiek is een straatarm land midden in Afrika met bijna vijf miljoen inwoners. Het land wordt al jaren
geteisterd door burgeroorlogen en het is ontwricht door aanhoudend geweld. Bijna
een miljoen mensen is hun huis ontvlucht en leeft als vluchteling. Bijna de helft van
de bevolking heeft structureel te weinig voedsel, tweederde heeft geen toegang tot
schoon drinkwater en gezondheidszorg. Onder deze zware omstandigheden schiet
het onderwijs tekort. Voor meer informatie over Sam’s Kledingactie en de gesteunde
projecten kunt u kijken op www.samskledingactie.nl of bellen naar 073-687 10 60.

Stichting Europa Kinderhulp zoekt vakantie-ouders. Wat doet een vakantie-ouder?
Een vakantie-ouder stelt zijn/haar huis
open tijdens de vakantie voor een kind uit
een Europees land dat in een achterstandsituatie verkeert voor een periode van tien
dagen tot drie weken (afhankelijk van de
reis). Meer informatie? De website www.
europakinderhulp.nl biedt veel informatie.
Bellen mag ook naar 0523-610197 (Arjan
ter Haar).
Bij voorbaat dank.

Hoera: Kamerkoor Pur Sang is jarig.
Op vrijdag 20 april om 20.00 uur viert het Oldenzaals Kamerkoor Pur Sang zijn twintigste
verjaardag met het concert Magnificat in de
Plechelmusbasiliek in Oldenzaal. Tijdens dit
jubileumconcert zal het Jongemannenkoor
Oldenzaal samen met ons dit feest zingend
vieren. Het wordt een echt Oldenzaals feest.
Het twintigjarig jarig bestaan van het koor
wordt gevierd met muzikale werken van bekende en minder bekende componisten. Zo
worden er Magnificats uitgevoerd van Pärt,
Dyson en Monteverdi. Maar ook Lauridsen,
Whitacre en Allegri passeren de revue. Een
gevarieerd programma, van bijzonder ingetogen tot bruisend en hoopgevend.
De algehele leiding is in handen van niemand
minder dan onze dirigent Frank Deiman. Het
Jongemannenkoor staat onder leiding van
Mariëtte Effing.

Meer informatie
De entree voor het Jubileumconcert Magnificat is € 12,50 per persoon (inclusief een consumptie na aﬂoop), kinderen tot 12 jaar gratis.
Reserveren kan eenvoudig via www.pursangtwente.nl of koop kaartje(s) bij de VVV in Oldenzaal. De kerk is open vanaf 19.30 uur.
Meer informatie over Kamerkoor Pur Sang
vindt u op www.pursangtwente.nl. Volg Pur
Sang ook op Facebook of Twitter (@PurSangTwente).
Namens Kamerkoor Pur Sang,
De concertcommissie

Bestuur ZIJACTIEF AFDELING GOOR
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Vieringen
maart,
april en mei
Vieringen door de week:

Datum

H. Blasius
Beckum

O.L. Vrouw van Altijd Durende
Bijstand, Bentelo

Zaterdag 24 maart

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

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

Dinsdag 27 maart
Boeteviering
Donderdag 29 maart
Witte Donderdag

Di. 18.30 Boeteviering in Delden
Do. 18.30 Witte Donderdag
viering
Delden of Goor

Di. 18.30 Boeteviering in Delden
Do. 18.30 Witte Donderdag
viering in
Delden of Goor

Vrijdag 30 maart
Goede Vrijdag
Zaterdag 31 maart
Paaszaterdag

Vrij. 15.00 u Kruisweg
Werkgroep
Zat. 21.00 u in de Hoeve

Vrij. 15.00 u Kruisweg
Werkgroep
Zat. 20.00 Woco-viering
Viering van het Licht
mmv. Believe
Pastor R. Doornbusch

Zondag 1 april
Eerste Paasdag en
maandag 2 april
Tweede Paasdag

Zon. 9.30 u. Eucharistieviering
Pastoor M. Oortman
Ma. 09.30 Eucharistieviering in
Delden

Zon. 9.30 u. Eucharistieviering
mmv. Dames- en herenkoor
Pastor Th. Escher
Ma. 09.30 Eucharistieviering
in Delden

Zaterdag 7 april en
zondag 8 april

Zat. 18.30 u Eucharistieviering
Pastor Th. Escher

Zon. 9.30 WoCo-viering
CD's
Werkgroep

Zaterdag 14 april en
zondag 15 april

geen viering

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

Zaterdag 21 april en
zondag 22 april

Zat. 18.30 WoCo-viering
Werkgroep

Zat. 18.30 u WoCo-viering
Voorstellen communicantjes
Bentelo/Beckum/Wiene
mmv. Kinderkoor
Pastor H. van de Bemt

Zaterdag 28 april en
zondag 29 april

Geen viering

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

Zaterdag 5 mei en
zondag 6 mei

Geen viering

Zon. 09.30 WoCo-viering
Werkgroep

Donderdag 10 mei
Hemelvaartsdag

Woe. 18.30 Eucharistieviering
Pastor Z. Nowara

Geen viering

Zaterdag 12 mei en
zondag 13 mei

Zon. 09.30 WoCo - viering
Pastor R. Doornbusch

Zat. 18.30 WoCo - viering
Werkgroep

en zondag 25 maart
Palmzondag

H. Blasius Beckum
dinsdagmorgen 9.00 uur

O.L. Vrouwe kerk Bentelo
vrijdagmorgen 9.00 uur

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

HH. Petrus en Paulus Goor
woensdagmorgen 9.00 uur

HH. Petrus en Paulus Hengevelde
donderdagmorgen 9.00 uur

H. Isidorus St. Isidorushoeve
dinsdagmorgen 9.00 uur

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

St. Stephanus Borne
vrijdagmorgen 9.00 uur

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

Onze Lieve Vrouwe kerk
woensdagmorgen 9.00 uur

Thabor
donderdagmorgen 9.30 uur

Lambertus basiliek
dinsdagavond 18.30 uur
woensdagmorgen 9.00 uur
donderdagavond 18.30 uur
vrijdagmorgen 9.00 uur
zaterdagmiddag 12.00 uur
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H. Blasius
Delden

H.H. Petrus en Paulus
Goor

H.H. Petrus en Paulus
Hengevelde

H. Isidorus
St. Isidorushoeve

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

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

Zat. 18.00 u WoCo-gezinsviering
mmv. Cantu
Pastor H. van de Bemt

Zon. 9.30 u WoCo-gezinsviering
mmv. Kinderkoor
Pastor H. van de Bemt

Di. 18.30 Eucharistieviering
mmv. Dames- en Herenkoor
Pastoor M. Oortman
Don. 18.30 u Eucharistieviering
mmv. Dames-, en Herenkoor
Pater R. van de Vegt

Di. 18.30 Boeteviering in Delden
Don. 18.30 u Eucharistieviering
mmv. Gemengd koor
Pastor Th. Escher

Di. 9.00 u Gebedsviering Goedeweek viering met school
Do. 18.30 Boeteviering in Delden
18.30 Witte Donderdag viering
in Delden of Goor

Di. 18.30 Boeteviering in Delden
Do. 18.30 Witte Donderdag viering
in Delden of Goor

Vrij. 13.30 u Kinderkruisweg
pastor H. Ogink
Vrij. 15.00 u Kruisweg
Werkgroep
Vrij. 18.30 u Eucharistieviering
mmv. Dames- en Herenkoor
Pater R. van de Vegt
Zat. 20.00 Eucharistieviering
mmv. Dames- en Herenkoor
Pater R. van de Vegt

Vrij. 15.00 u Kruisweg
Werkgroep
Vrij. 18.30 u Eucharistieviering
mmv. In Between
Pastor Th. Escher
Zat. 19.30 Eucharistieviering
mmv. Schola Cantorum
Pastor Th. Escher

Vrij. 15.00 u Kruisweg
Werkgroep
Zat. 18.30 Eucharistieviering
mmv. Cantu
Pastoor M. Oortman

Vrij. 15.00 u Kruisweg
Werkgroep
Vrij. 19.30 u Themaviering
Werkgroep
Zat. 21.00 u Eucharistieviering
mmv. Spirit
Pastor Z. Nowara

Zon. 9.30 Eucharistieviering
mmv. Cantu
Pater R. van de Vegt
Kinderwoorddienst
Ma. 9.30 u. Eucharistieviering
mmv. Dames- en Herenkoor
Pastoor M. Oortman

Zon. 11.00 WoCo-viering
mmv. Gemengd koor
Pastor C. Timmerman
Ma. 09.30 Eucharistieviering
in Delden

Zon. 18.00 u WoCo-viering
mmv. Herenkoor
Pastor H. van de Bemt
Ma. 09.30 Eucharistieviering in
Delden

Zon. 9.30 u WoCo - viering
Gezinsviering /eierenzoeken
mmv. Kinderkoor
Pastor H. Ogink
Ma. 09.30 Eucharistieviering
in Delden

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

Zon. 11.00 Eerste heilige
Communie
mmv. Kinderkoor
Pastor Z. Nowara en
pastor H. van de Bemt

Zat. 18.30 u WoCo-viering
Voorstellen communicantjes
mmv. Cantu
Pastor H. van de Bemt

Zon. 9.30 u WoCo-viering
Voorstellen communicantjes
mmv. Kinderkoor
Pastor H. van de Bemt

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

Zat. 18.30 WoCo-viering
mmv. In Between
Werkgroep

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

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

Zon. 9.30 Voorstellen
Communicantjes
mmv. Cantu
Pastoor M. Oortman en
pastor. H. Ogink

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

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

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

Zon. 9.30 Eucharistieviering
mmv. Dames- en Herenkoor
Pastor Th. Escher

Zat. 18.30 WoCo-viering
mmv. Gemengd koor/volkszang
Werkgroep

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

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

zon. 09.30 Eucharistieviering
mmv. Dames- en Herenkoor
pastor Z. Nowara

Zat. 18.30 WoCo-viering
Werkgroep

Zat. 18.30 WoCo - viering
Werkgroep

Zat. 18.30 WoCo-viering
Werkgroep

Do. 09.30 Eucharistieviering
mmv. Dames- en Herenkoor
pastoor M. Oortman

Do. 09.30 Eucharistieviering
Pastor Th. Escher

Do. 09.00 WoCo-viering
in de Tent
Pastor C. Roetgerink

Do. 09.30 WoCo-viering
Pastor H. Ogink

Zat. 18.30 Gebedsviering Maria
mmv. Dameskoor
Werkgroep
Zo. 09.30 Eucharistieviering
mmv. Herenkoor
pastoor M. Oortman

Zat. 18.30 Eucharistieviering
Pastor Z. Nowara

Zon. 09.30 WoCo-viering
Pastor H. van den Bemt

Zon. 09.30 WoCo-viering
Werkgroep
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Een week voordat
het Pasen is….
De week voor Pasen heet “de Goede
Week” en deze week heeft een paar hele
bijzondere dagen.
De Goede Week begint op
Palmzondag. Met Palmzondag herdenken we de
intocht van Jezus in Jeruzalem. Jezus kwam op
een ezel de stad binnenrijden en werd door de
mensen toegejuicht met
palmtakken.
Witte donderdag is ook een bijzondere
dag, velen van jullie kennen het verhaal
wel, maar misschien
weet niet iedereen dat dit
bij “Witte donderdag”
hoort. Het verhaal van
het “laatste avondmaal”
hoort bij deze dag. Jezus
waste de voeten van zijn
leerlingen en daarna
ging Hij met al zijn leerlingen aan tafel en
deelde brood en wijn. Hij zei; “Blijf dit doen
om mij te gedenken”. Als we naar de kerk
gaan, en we gaan te communie, dan doen
we hetzelfde als wat Jezus met zijn leerlingen deed. We delen en eten samen
brood. We doen dus wat Jezus vroeg. Na
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dit avondmaal gingen ze naar de olijfberg
om te bidden. Daar werd Jezus verraden,
door Judas, met een kus. Jezus werd gevangen genomen
Dan krijgen we “Goede Vrijdag”. Nadat Jezus gevangen was genomen
heeft Pilatus hem veroordeeld tot de
dood. Hij vroeg aan de mensen wie
er sterven moest, Barabas de moordenaar of Jezus. De mensen
schreeuwden dat Jezus gekruisigd
moest worden. Jezus noemde zich de
“Zoon van God” en de hogepriesters zeiden dat dat niet kon. Zij hadden de mensen opgestookt. Jezus moest zijn eigen
kruis de berg Golgota opdragen en werd
uitgescholden. Rond
3 uur ’s middags
werd het donker en
stierf Jezus aan het
kruis.

Paaszaterdag wordt ook wel “stille zaterdag” genoemd, dit is de dag tussen de
dood van Jezus en zijn opstanding.
En dan het komt het grote feest van Pasen. Maria Magdalena en
een paar andere vrouwen
gingen ’s morgens naar het
graf van Jezus. Ze zagen dat
de steen was weggerold,
een engel zei hun dat Jezus
was opgestaan uit de dood.
Maria schrok, maar ze was
ook heel erg blij. Ze rende
naar de leerlingen van Jezus om het
goede nieuws te vertellen. Er was gebeurd wat Jezus had voorspeld.
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Zoek en tel de eieren
Vind alle 107 gekleurde eieren die verstopt zitten in
deze “Geestig” , Vul de aantallen per pagina in het
schema hiernaast en wie weet ben jij degene die
een chocolade paasei wint!

Maak een foto van het ingevulde schema en
stuur dit vóór 27 april naar;
redactiegeestig@heiligegeestparochie.nl onder
vermelding van je naam, leeftijd en adres.

TIP: Zoek ook goed IN de foto's!

Paashaasjes maken
Nodig;
- plastic lepels
- watervaste stift,
- schaar,
- papier
- potloden/stiften
- wattenschijfjes.

• Teken met stift een gezichtje op de bolle kant van de lepel.
• Knip oortjes uit het papier en plak deze aan de achterkant van
de lepel vast.
• Knip een truitje/jurkje uit dubbel gevouwen papier, knip een
klein stukje uit het midden van de vouw (dit is de hals en hierdoor kun je de lepel steken)
• Plak daarna het truitje/jurkje aan elkaar.
• Je kunt ook een wattenschijfje op de lepel plakken en dan gras
uit papier knippen en dit op het wattenschijfje plakken.
Als je klaar bent kun je ze bij de planten zetten als versiering of
gewoon om mee spelen.

Door: Nathalie Mensink
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Pasen
is na grote schoonmaak
na stof en spinnenwebben
uit je huis en hoofd te halen
ramen en deuren open gooien
en lente ruiken.

Pasen
is je ogen op de horizon richten
en zien groeien
wat in koude donkere aarde
een winter lang
gekiemd heeft.

Pasen
is het botten van het blad
in je lijf voelen,
een frisse wind doen waaien
en je woorden warmgeel kleuren.

Pasen
is opstaan
en een nieuw lied zingen
nog enkel over de toekomst,
is geloven dat het kan:
de dood achter je laten
en leven smaken
in zuur, zout en zoet.
Kathleen Boedt

Pasen
de stilte van de dood
is doorbroken
De stilte van de dood is doorbroken.
God houdt Zijn woord:
Hij laat ons niet alleen en spreekt ons aan.
Hij sprak in de tekenen van een leeg graf
tot Petrus en zijn geliefde leerling.
Hij sprak de naam uit van Maria
toen ze in de tuin op zoek was naar haar Heer.
Hij sprak een woord van vrede
tot de elf leerlingen die zich opgesloten hadden.
Hij sprak een uitnodigend woord
tot Thomas die eerst zo twijfelde.
Hij sprak woorden van geloof
tot de twee op weg naar Emmaus.
Hij spreekt ook vandaag op Pasen
tot ieder van ons die het wil horen.
Laat ons dan samen ook de stilte doorbreken
en aan ieder die het horen wil verkondigen:
“Hij leeft en gaat met ons mee!”

The Passion 2018 naar
de Bijlmer; 29 maart;
20.30 uur live op NPO1.

Antoon Vandeputte

Door: Jan Horck

