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Voor het schrijven van dit voorwoord moet
ik altijd even de geest krijgen. Net als mijn
dochter die vanochtend achter haar studieboeken zat en ook duidelijk eerst de
geest moest krijgen. U herkent dat vast
wel. Maar als je dan eenmaal de geest
hebt, dan gaat het ook vlotjes en wil het
allemaal. Wat die geest dan precies is, dat
blijft lastig te omschrijven. Een inspiratie,
een vuurtje, een wind die gaat waaien. Het
zijn de beelden die we komend weekend
met Pinksteren ook voor de Heilige Geest
gebruiken. Beelden die we soms nodig
hebben om vat te krijgen op begrippen die
moeilijk te beschrijven zijn. Wat is bijvoorbeeld uw beeld van God?

Wellicht heeft u er helemaal geen beeld bij
of schiet elk beeld dat we van God maken
sowieso te kort? Hoe dan ook… waar wij
als redactie ook heel benieuwd naar zijn,
is uw beeld van dit infoblad Geestig. Wat is
uw mening? Wij hopen dat u het ons wilt
laten weten door de bijgaande enquête in
te vullen. Natuurlijk hopen we dat we u
niet alleen informeren, maar ook inspireren met boeiende verhalen en interviews.
Laat het ons weten. Alvast bedankt!

Inhoud

Welk beeld heeft u?

Wind, vuur en andere godsbeelden
4
Bij ons in de geloofsgemeenschap...
7
Het goddelijke uitdrukken in abstracte kunst 8
Van de Achterhoek naar Twente
Kennismaking met onze nieuwe pastoraal werkster
9
Pastorale Column: Verheug u en jubel
10
Geest in en om de kerken
12
Informatie uit de geloofsgemeenschappen

Dicht bij de mensen die zoeken en vragen
Te zien in de kerk
Bisschoppen aan het woord
Vieringen mei en juni

16
17
17
20

Overzicht van alle vieringen

José Cornel

Geef uw mening over Geestig
Verhaal van Pinksteren
“Voor de kinderen”

ENQUÊTE

22
23

En verder

In samenwerking met studenten van het Saxion college willen het bestuur en de redactie van
Geestig weten hoe het blad wordt ervaren. Door het invullen van deze enquête kunt u ons helpen
met het uitvoeren van dit onderzoek. Tevens maakt u kans op het winnen van één van de 5 cadeau-

In deze Geestig gaan pastor Gerard Geurts
en pastor Herman Scholte Albers in op
godsbeelden: De schepper van Michelangelo in de sixtijnse kapel. Een witte wolk.

bonnen ter waarde van 20 euro. Indien u de enquête liever digitaal invult kunt u deze vinden op de
site van de Heilige Geest: heiligegeestparochie.nl/geestig
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Schilderij ter ere van 90 jaar De Hoeve.

Pinksteren
Soms kom je op een plek in de stad waar
iemand muziek maakt die je ineens diep
raakt. Een nummer dat je doet denken aan
een bepaald moment. Je staat even stil,
maakt oogcontact met de speler en er is
een wederzijdse glimlach. Een ontmoeting
van verbondenheid zonder dat er één
woord wordt gewisseld. Elkaar verstaan

zonder woorden als we elkaar aankijken
bij vreugde en verdriet.
Pinksteren is eigenlijk de omgekeerde
Toren van Babel. Mensen willen als God
zijn en een hoge toren bouwen die tot aan
de hemel reikt. Iedereen is druk met zijn
eigen plan, we werken niet samen, luiste-

ren, horen en zien elkaar niet. Iedereen
leeft in zijn eigen wereld en er ontstaat
een enorme spraakverwarring. Als de
mens als God wil zijn, dan leidt dat tot
machtstreven, elkaar zien als concurrent.
We horen op dit moment het wapengekletter van de grote wereldleiders. Op deze
manier kunnen en willen we elkaar niet
begrijpen.
Pinksteren is de omgekeerde Toren van
Babel. Pinksteren is de Heilige Geest die
neerdaalt, die ons inspireert om te luisteren naar elkaar, soms zonder woorden. Het
is de geest van de mens die niet de macht
wil maar de hand uitsteekt en begrip toont.
Niet wil concurreren maar samen wil werken. Want alleen dan kunnen we verbinden
en verstaan we elkaar echt en kunnen we
samen bouwen aan Gods Rijk.
Pastor Carin Timmerman
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Ze sloten de week af met een drankje en een hapje in hun stamcafé. Het gesprek aan de bar kon iedereen volgen. Hij snapte niet
dat een god die almachtig is, zoveel ellende laat gebeuren, niet
ingrijpt. Dat de jongste speler van zijn seniorenelftal kanker
krijgt en die oude mensen maar blijven leven. Een van zijn kameraden op de kruk naast hem vroeg zich ook af, duidelijk hoorbaar
voor alle aanwezigen, wat je aan zo’n god hebt die zo’n verwoestende orkaan en aardbeving maar laat gebeuren met al die
slachtoffers. Een paar knikten instemmend, maar de meesten
zetten hun voorbeschouwing voort over de komende Ajax-Feyenoord.

Woordbeeld
Met dit verhaal kwam Lex thuis. De reactie van zijn vrouw was
kort en duidelijk: “In die god van die mannen aan de bar daar
geloof ik niet in en die bestaat ook niet voor mij. Die god schrijf
ik met een kleine letter. Dat is een afgod.”
’s Avonds, toen de beide jongens uit waren gegaan, kwam zij er
nog eens op terug. “Wonderlijk wat voor een beeld mensen van
God kunnen hebben. Zoals jij daar in het café hebt opgevangen.
Als ik me goed herinner, mochten de Joden geen beeld van God
hebben. Ze mochten Hem niet eens afbeelden zoals de hen omringende volkeren hun goden in steen, of in zilver en goud vastlegden. Zij moesten het doen met zijn Naam: ‘Ik-Zal-Er-Zijn”. Dat
vind ik zo gek nog niet.”
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Zijn beeld
Lex moest bekennen dat hij toch zo nu en dan die krachtige
man met witte haren en een baard voor zich zag. Die God, die
Michelangelo had geschilderd in de Sixtijnse kapel. Gezien de
vragende blik van zijn vrouw zei hij: “Maar de laatste tijd heb ik
meer met die duif, een vredebrenger. Het beeld van God de
Heilige Geest. Maar dat zal wel komen door die naamsverandering van onze aloude parochies in de Heilige Geest parochie.”

Haar beeld
“Ja, nu jij dat zegt,” ging zijn vrouw verder, “ik denk sinds die
naamsverandering vaak aan het Pinksterverhaal. Wind en vuur
zijn daar de beelden. Ongrijpbaar. Zo stel ik me God voor,
warm, vluchtig, overal aanwezig. Tegelijk wisselt dat bij mij
heel sterk. Als ik bid, heb ik het tegen een persoon, tegen
iemand. Niet tegen iets. Soms denk ik, hoop ik, dat God een
vrouw is, maar dan wijk ik wel erg af van Jezus. Hij sprak God
aan als Vader. Hij begon zijn gebed met Onze Vader.”
“Jij sluit wel mooi aan,” zei Lex, “bij wat in de bijbelse verhalen
verteld wordt. Daar kunnen de mensen God nooit zien. Hij
spreekt vanuit een wolk of ze horen alleen zijn stem vanuit de
hoogte, vanaf een berg. Zijn gezicht, zijn figuur is altijd verborgen. En zijn stem klinkt de ene keer bestraffend, boos, en dan
weer bemoedigend, hoopvol.”

“En toch zie ik Hem altijd voor me,” zei zijn vrouw. “Hij is niet
niets. Hij gaat met me mee als ik bang ben, als ik vragen heb, als
ik blij en dankbaar ben.”

In hart en ziel
Ze keken elkaar aan en er viel een aangename stilte. Lex moest
denken aan een verhaal over een joodse rabbi: Rabbi Mendel. Hij
vroeg aan een paar bijbelgeleerden: weten jullie waar God is,
waar God woont? Ja natuurlijk wisten zij dat. God is overal. De
hele wereld is vol van zijn heerlijkheid. Rabbi Mendel schudde
zijn hoofd: Neen, God is alleen daar waar je Hem binnenlaat.
Lex had dit verhaal net verteld aan zijn vrouw, toen de jongens
terugkwamen van het stappen. Zij keken verbaasd dat hun vader
en moeder nog op waren.

"Soms denk ik, hoop
ik, dat God een vrouw
is, maar dan wijk ik
wel erg af van Jezus."

“Hoe was het?” vroeg hun moeder onder het opruimen van de
glazen. “Ja, geweldige avond. Leuke muziek en leuke meiden, we
waren in de zevende hemel.”
Toen de jongens op hun slaapkamer waren, vroeg Lex aan zijn
vrouw: “Zullen onze jongens deze avond hetzelfde beleefd hebben als wij?”
“God zal het weten,” zei ze.
Gerard Geurts
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Vanuit het pastoraal team
In het pastorale team zijn er veranderingen. Pastor Annette Zoet komt ons team
versterken en we hebben afscheid genomen van pastor Carla Roetgerink. We zijn
verheugd om u te kunnen melden dat Pastor Carin Timmerman weer helemaal hersteld en volledig aan het werk is.

Afscheid pastor Carla Roetgerink
Op vrijdag 20 april hebben we met een viering en receptie afscheid van genomen
pastor Carla Roetgerink. Met ingang van
1 mei 2018 heeft zij een nieuwe benoeming als pastoraal werker aanvaard in de
parochies van St. Paulus en St. Ludger in

Groenlo en omgeving. Vanaf 2012 heeft zij
zich met grote deskundigheid, energie,
begeestering en inzet sterk gemaakt voor
met name de catechese in onze parochies.
We zijn haar daarvoor dankbaar.

Nieuwe collega pastor Annette Zoet
Op vrijdag 1 juni om 19.00 uur wordt Pastor Annette Zoet geïnstalleerd in een speciale viering in de Thaborkerk. We zijn blij
dat zij vanaf die dag ons team komt versterken. Wij heten haar van harte welkom.
Pastor Hélène van den Bemt

!
Uitnodiging presentatieviering
pastoraal werker Annet Zoet
Op vrijdag 1 juni om 19.00 uur is de
presentatieviering van pastoraal werker Annet Zoet in de Thaborkerk in
Hengelo.
In deze viering zullen vicaris Cornelissen en de leden van het pastorale
team voorgaan. Daarna bent u van
harte uitgenodigd om kennis met
haar te maken. Wij zijn blij dat zij het
pastorale team komt versterken en
heten haar van harte welkom.

Foto: André Bourgonje

Van de bestuurstafel
Het was een heel bewogen april maand.
Na de paasviering werd er bekend gemaakt dat pastoraalwerker Carla Roetgerink ons parochieverband per 1 mei ging
verlaten en dat pastoraalwerker Annet
Zoet per 01-06 2018 het pastoraal team
weer komt versterken. Inmiddels hebben
we al afscheid genomen van Carla Roetgerink met een gebedsviering in de Stephanus in Borne op 20-04-2018. Het was een
mooie dienst waarin zij werd bedankt voor
het vele werk wat zij aanvankelijk alleen in
Borne en later in het samenwerkingsverband heeft verricht vooral op catechese
gebied. Op een drukbezochte receptie na
de dienst werd zij nog eens in het zonnetje
gezet. Wij zijn haar veel dank verschuldigd. De intreedienst van Annet Zoet zal op
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1 juni in de Thaborkerk in Hengelo zijn. Zij
zal zich vooral met catechese bezighouden. Het samenwerkingsverband tussen
de drie parochies mag zich gelukkig prijzen dat wij in deze tijden de vacature met
nog zo’n betrokken pastoraal werker hebben kunnen opvullen.
In de komende weken staat veel op stapel.
In april is het bestuur samen met een
groot deel van het pastoraal team op een
heidag geweest om verder te brainstormen over de toekomst van de parochie.
Een kleinere werkgroep gaat hier nu mee
verder en zal in de komende maanden ook
naar buiten treden. Een ander groot aandachtspunt zijn de gevolgen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming

(AVG) die per 25 mei 2018 landelijk van
kracht wordt. Een belangrijk deel van de te
treffen maatregelen ligt op het gebied van
de automatisering die per parochie een
sterke centralisering inhoudt. Ook hierover zullen de diverse geloofsgemeenschappen en u in de komende tijd intensief
worden geïnformeerd. Het beleid wordt
samen met het aartsbisdom geformuleerd. Er gaat nogal wat veranderen!
Wordt vervolgd!
Peter Helle
Vicevoorzitter parochiebestuur Heilige
Geest

Bij ons in de
geloofsgemeenschap....

Heilige Isidorus
90 jarig bestaan
De H. Isidorusgeloofsgemeenschap vierde afgelopen jaar het 90 jarig bestaan van kerk
en dorp. Een bijzondere mijlpaal. Op zondag 1 oktober was er een feestelijke Eucharistieviering, waarin Vicaris Cornelissen en pastor Ogink voorgingen m.m.v. alle drie koren.
Na afloop was er voor jong en oud een gezellig samenzijn in de prachtige pastorietuin
en ’s middags waren er diverse activiteiten in en rondom de kerk.

Vele vrijwilligers
In de afgelopen 90 jaar heeft zich een actieve en bloeiende parochie
ontwikkeld, die tot 1988 een eigen pastoor had. Maar door het
teruglopende aantal priesters werd pastoor J. Huisman in 1989 niet
alleen benoemd voor St. Isidorushoeve, maar ook voor Delden en
Hengevelde. Vanaf die tijd werd er steeds meer een beroep gedaan
op vrijwilligers. De parochianen werden daadwerkelijk aangespoord om als vrijwilliger mee te helpen bij allerlei voorkomende
zaken. Ook werden zij opgeleid om mede voor te gaan in vieringen,
zoals Woco’s en gebedsvieringen. Vele vrijwilligers zetten zich dan
ook al tientallen jaren in om de geloofsgemeenschap actief te laten
zijn. Met behulp van al deze vrijwilligers is en wordt er veel gerealiseerd in de geloofsgemeenschap.

Strooiveld
Op de begraafplaats, die altijd keurig wordt onderhouden, is eind
2016 een strooiveld aangelegd waar de as van een overledene in
overleg met de begraafplaatsbeheerder kan worden uitgestrooid.
Begin 2017 is dit strooiveld plechtig ingezegend door pastoor M.
Oortman.

Rijk kerkinterieur
Iedere keer opnieuw blijkt dat er veel interesse en bewondering is
voor het rijke interieur van de kerk. In februari jl. zijn er nog familieleden van de schilder J.M. Ydema op bezoek geweest in de kerk.
Zij waren zeer enthousiast over de rijkelijk door hem beschilderde
boogvelden in de kerk. Vorige maand is er een schitterende fotoserie gemaakt door fotograaf Diana Nieuwold. Deze kunt u bekijken
op www.kerkfotografie.nl met een link naar Sint Isidorushoeve.

onder andere het kerstspel, de palmpasenoptocht (in de week voor
palmpasen worden de paasstokken door de ouderen van de “dagopvang” samen met de kinderen van de basisschool versierd) en
het eieren zoeken in het crossbos na de gezinsviering met Pasen.
De “jongerenwerkgroep 12+” is door het jaar heen zeer actief, een
van de jaarlijkse activiteiten is het maken van kerstkaarten bij de
attenties voor de zieken en ouderen. Daarnaast is er voor de dagopvang een speciale Eucharistieviering met Kerstmis en Pasen in
het gemeenschapshuis. Ook is er iedere dinsdagochtend in de kerk
een Eucharistieviering, welke wekelijks goed wordt bezocht. Aan
het halfjaarlijks wensenlijstje wordt door de liturgiegroep en de
drie koren uitgebreid aandacht besteed. Gelukkig zijn er nog voldoende vrijwilligers bij de werkgroep avondwake en uitvaart, die er
voor zorgen dat het een waardig afscheid wordt voor onze dierbare
medeparochianen.

Uitdaging voor de toekomst
Als geloofsgemeenschap gaan we op naar 100 jaar in 2027……….
Hoe de toekomst eruit gaat zien hangt af van verschillende factoren. Kunnen we ook in de toekomst de inzet van de vele vrijwilligers
voor diverse taken zo houden en kunnen we nog rekenen op voldoende ondersteuning van het pastoraal team? De bijdrage aan de
actie Kerkbalans in de Hoeve is de laatste jaren constant. Ook het
kerkbezoek blijft nog vrij stabiel.
Voor de toekomst is het een uitdaging om samen de schouders er
onder te zetten voor onze geloofsgemeenschap en de instandhouding van onze prachtige kerk. Dit kerkgebouw met de schitterende
pastorietuin neemt in ons mooie dorp een centrale plaats in.

2018
Ook anno 2018 kunnen we in de Hoeve nog steeds een beroep doen
op vele vrijwilligers, die zich op allerlei gebieden inzetten voor onze
geloofsgemeenschap.Voor de jongeren wordt getracht deze bij de
geloofsgemeenschap te betrekken door speciale gezinsvieringen

Geloofsgemeenschap H. Isidorus

Foto's: Annelies van 't Klooster
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Het Goddelijke uitdrukken
in abstracte kunst
In de huidige wetenschappelijke ontwikkelingen zijn oude godsbeelden
eigenlijk onmogelijk geworden. Religie en kunst kunnen je helpen om
daarmee in het reine te komen. Pastor Herman Scholten Albers uit
Almelo houdt hier boeiende lezingen over. In gesprek met een
bevlogen pastor.
Waarom vindt u godsbeelden
belangrijk?
Dat heeft te maken met mijn verbazing en
deze wordt misschien wel het beste omschreven door Titus Brandsma, Karmeliet
en in Dachau om het leven gebracht. Toen
hij rector werd in Nijmegen zei hij in zijn
aanstellingsrede het volgende: “Onder de
vele vragen die ik mij zelf stel, houdt geen
mij meer bezig dan het raadsel dat de zich
ontwikkelende mens prat en fier op zijn
vooruitgang zich in grote getalen afkeert
van God.”

Welk beeld heeft u bij God? En wat
zegt dat u?
Ik ben in 1946 geboren en God was voor
mij een vanzelfsprekendheid: God als een
mannelijke krachtige figuur in de hemel.
Mensen die niet meer in God geloven, geloven niet meer in dat beeld. Dat doe ik
ook niet meer, maar God is voor mij geen
misvatting. Zowel in de hoogte als de dieptepunten is God voor mij present. Niet
meer als veroorzaker maar als al aanwezig in wat mij ten deel valt. De schilderkunst helpt mij om dit onder ogen te zien
en er woorden voor te vinden. Niet het
beeld is het belangrijkste, maar wat tussen mij en het beeld gebeurt.

Wat zeggen moderne schilders
u hierover?
In de sixtijnse kapel heeft Michelangelo
God als schepper afgebeeld, een vertrouwd en prachtig beeld, maar voor mij is
dat God niet. Ik zie dat moderne schilders
een religieus besef hebben en ontzag voor
alles wat ons overstijgt en dat zij ons in
aanraking willen brengen met het transcendente, wat voor mij God is. Elk beeld
dat we van God maken schiet te kort. Al

het figuratieve moet je weg laten en dan
kom je bij kleuren terecht. Zwart of rood of
wit of blauw.

Wat bedoelt u met God als ‘open
plek’, ‘een leeg midden’?
Transcendentie als grond voor hoop in tragische omstandigheden, niet als een onwrikbaar vaste grond maar een ‘open plek’
die hoop markeert, ‘een leeg midden’ dat
perspectief en zin symboliseert, en dat ik
in de Karmeltraditie zo bijzonder gerespecteerd zie. Die ‘open plek’ waarmee ook
de vrouwen, op weg naar het graf om de
gekruisigde en gestorven Jezus te zalven,
zich geconfronteerd zien (Marcus 16,1-8).
De plaats waar ze Hem hadden neergelegd, blijkt leeg. “Hij is niet hier”, krijgen
ze te verstaan, “Hij is opgewekt”. Ze
vluchten weg. Door siddering en ontzetting
bevangen, kunnen ze geen woord uitbrengen. In stilte houden ze de schrik vast en
doorleven ze haar, zoals de schilder
Rothko dat op zijn artistieke wijze met zijn
schilderijen doet.

als de onmogelijke uitbeelding van God die
geen mens kan zien. Rothko wil tot uitdrukking brengen hoezeer God, weliswaar verborgen, alomtegenwoordig is. Het geeft een
gevoel van intimiteit en tegelijk ontzag.
José Cornel-Sluiter

"Elk beeld dat we
van God maken
schiet te kort"

Mark Rothko, Untitled 1959.
(zie afbeelding hiernaast)
Als ik dit werk een titel zou moeten geven,
zou ik zeggen: ‘Met de Liefde als midden’.
Voor mij is dit een heel betekenisvol werk.
In Rothko’s ogen volstaat het oude vertrouwde beeld niet langer als uitdrukking
van het goddelijke. “Een kunstenaar van
vandaag kan alleen nog maar zwijgen”,
zegt Rothko. En hooguit in de abstractie
kun je daarvoor uitdrukkingsvormen vinden. God wordt niet uitgebeeld, maar met
het omverwerpen van de traditionele religieuze afbeeldingen wordt hier voor mij de
ervaring van de alom aanwezige en nabije
God opgeroepen. Dit werk spreekt tot mij
^ Mark Rothko, untitled 1959
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Van de Achterhoek
naar Twente
Kennismaking met onze nieuwe
pastoraal werkster
Per 1 juni aanstaande wordt Annet Zoet aangesteld als pastoraal
werkster in onze samenwerkende parochies. Alle reden dus om alvast
met haar kennis te maken, in de keuken van de sacristie in Delden.

Niet kerkelijk
Ons gesprek begint enigszins verrassend
wanneer Annet vertelt dat ze niet is opgegroeid in een kerkelijk gezin. “Aan vaders kant waren er wel veel verschillende geloven ‘ingetrouwd’, van
gereformeerd tot oudkatholiek. Mijn ouders vonden dat wij als kinderen (ze
heeft één broer-red) iets moesten weten
van het christendom. En het klinkt wellicht gek, maar de kinderbijbel is bij ons
thuis van kaft tot kaft voorgelezen”, geeft
Annet aan. Haar ouders hebben haar geleerd om met respect om te gaan met
verschillende levensovertuigingen.
Annet is geboren in 1958 in Enschede,
waar ze naar de kleuterschool en de basisschool ging. Daarna verhuisde het gezin
naar Haaksbergen om meer ruimte te
hebben. Haar vader werkte bij Vredestein
en haar moeder was onderwijzeres. In
Haaksbergen heeft ze de middelbare
school gevolgd en in dit overwegend katholieke dorp kwam Annet via vrienden in
aanraking met de katholieke kerk.

De missionaris
Zo was ook ‘de verkering’ katholiek en
kwam ze daardoor ook wat vaker in de
kerk. Annet: “In de zomer van 1980 kwam
een oom van hem over uit Brazilië, die
daar als missionaris werkte. Ik vond de
verhalen die hij vertelde over zijn werk
fascinerend. Werken aan landbouwcoöperaties, alfabetisering en het uitdragen van
het geloof en de bevrijdingstheologie. Ik
heb veel boeiende gesprekken met hem
gevoerd. We waren in die tijd ook bezig
met trouwplannen en het was mijn
schoonvader die opperde: waarom laat je

je niet dopen, in plaats van dispensatie te
vragen? Daarop heb ik ja gezegd en heb
me door oom Ben (de missionaris) laten
dopen, voordat hij weer terugging.”
In het begin voelde Annet zich niet echt
thuis in de kerk. Dat ze geen echte geloofsvorming had gehad, brak haar op. Dat
veranderde toen ze werd gevraagd voor de
tekstgroep van het jongerenkoor. “Ik ging
wel graag naar de jongerenvieringen en
met een groep bereidden we de viering
voor en gingen we met elkaar in gesprek;
ik vond dat belangrijk en daar heb ik veel
van geleerd. Later vroeg het pastoraal
team me om in die vieringen de overweging te houden. Dat vond ik heel mooi om
te doen.”

"Het geeft nieuwe
energie en naast
platteland komt er
nu ook de stad bij."
Zenderen en Denekamp als bron
Aansluitend is ze de pastorale kadertraining gaan volgen in Zenderen en Denekamp, destijds een kadercursus voor vrijwilligers. “Dat is heel belangrijk voor mij
geweest, vanwege onderwerpen als bijbeluitleg, groepsdynamica en spiritualiteit. Ik
vond dat helemaal geweldig en had honger
naar meer en mijn vader opperde om
theologie te gaan studeren.”

Dat traject is ze toen ingegaan. “Het lag
niet direct voor de hand met de twee kleine kinderen die er ondertussen waren,
maar ik heb veel ondersteuning gehad van
onder andere mijn ouders en schoonouders.” Het traject was lang: eerst ruim zes
jaar de lerarenvariant MO-A en B, vervolgens een schakeljaar en daarna de doctorale vrije studierichting in deeltijd, gedurende drie jaar.
In 2005 is Annet afgestudeerd aan de Katholieke Theologische Universiteit Utrecht
en is vervolgens met veel plezier gaan
werken in het parochieverband St. Paulusparochie (Groenlo, Lievelde, Neede en omgeving).

Wisseling
“Ik heb veel dingen in die parochie gedaan
en sinds vorig jaar was ik ook werkzaam in
de St. Ludger parochie (Lichtenvoorde,
Aalten, Winterswijk en omgeving), maar na
ruim twaalf jaar is het goed om te rouleren. Het geeft nieuwe energie en naast
platteland komt er nu ook de stad bij. Ik
ben heel benieuwd naar deze nieuwe plekken en heb er veel zin in.” Annet gaat in
onze parochies aan de slag met als aandachtsgebied catechese en opbouwwerk
en blijft in Haaksbergen wonen. Graag verwelkomen we Annet in onze geloofsgemeenschappen en wensen we haar heel
veel succes met deze nieuwe plek.
Richard Wermelink
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Column

Verheug
u en jubel!

Gaudete et
Exsultate!
Het feest van Pinksteren is een feest dat tot de verbeelding spreekt. Het gaat bij de viering van dit
feest over vurige tongen die zich neerzetten op de
apostelen, het spreken in vreemde talen en het
overwinnen van angst. De apostelen die zichzelf
opgesloten hadden, treden naar buiten en verkondigen, zij vertellen over hun geloof in Jezus Christus. De Heilige Geest kwam over hen en zij gingen er op uit.
De Heilige Geest is misschien wel de moeilijkst te begrijpen Persoon van God. Want al zijn Vader en Zoon ongrijpbaar en gaan zij
ons begrip te boven, de Heilige Geest is helemaal vluchtig, abstract
en alomvattend.

De zeven gaven van de Heilige Geest
In de Youcat, de Jongeren catechismus, staat het volgende geschreven: “De zeven gaven de van de Heilige Geest zijn: wijsheid,
inzicht, raad, sterkte, kennis, vroomheid en ontzag voor God. Daarmee ‘begiftigd’ de Heilige Geest christenen; dat wil zeggen: Hij
geeft hun, boven hun natuurlijk aanleg uit, bepaalde krachten en
de kans om speciale werktuigen van God in deze wereld te worden.” (Youcat, 310) Deze beschrijving van de gaven van de Heilige
Geest, geven wat meer duidelijkheid waardoor de leerlingen vanaf
het moment dat zij deze gave hebben ontvangen, de moed en de
durf hebben om naar buiten te treden en te verkondigen.

Werktuigen van God
Het mooie is dat zij niet de enige ontvangers zijn van de Heilige
Geest. Bij ons Doopsel hebben wij de Heilige Geest ontvangen en
meer in het bijzonder als we het Vormsel ontvangen. Vanaf dat
moment zijn ook wij mensen die in staat zijn om door Zijn kracht,
werktuigen van God te worden in deze wereld. En laten we het zijn
van ‘werktuigen van God’ niet te eng opvatten en dat alleen betrekken op een kerkelijke wereld. We zijn geroepen om werktuigen van
God in de wereld te zijn en dat kan de mens op allerlei manieren
doen.

Dat doen wat bij jou past
Paus Franciscus heeft in zijn nieuwe apostolische exhortatie “Gaudete et Exsultate” (“Verheug u en jubel”) dat iedere mens, iedere
gelovige geroepen is tot heiligheid. Dat is op zich geen nieuws, die
oproep is ook gedaan in de Lumen Gentium, één van de documen-
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ten van het Tweede Vaticaans Concilie. Sprankelend,
verheugend en nieuw is de manier waarop hij ons,
zijn medegelovigen, oproept om die heiligheid na
te streven. Want het zit hem niet in grote en
dramatische dingen, het zit in het kleine, in
dat doen wat bij jou past, in de situatie waarin jij leeft. Doe wat je kunt doen, met vreugde en
een opgewekt hart. De paus zegt daarbij ook dat het
christelijk geloof altijd gepaard gaat met een gezonde dosis humor. Streven naar heiligheid, aangespoord door de Heilige Geest, de paus geeft in zijn
brief een weg aan die het proberen meer dan waard is.

Vruchten van de Heilige Geest én humor
Veel van wat de paus in zijn laatste exhortatie schrijft is terug te
brengen tot wat in de Rooms-Katholieke Kerk, de vruchten van de
Heilige Geest genoemd wordt: liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtheid, ingetogenheid, bescheidenheid, matigheid en kuisheid. (Youcat 311) Als je dat lijstje zo beziet,
dan geef ik onmiddellijk toe, dat het mij vaak niet lukt om alles
waar deze woorden voor staan na te streven. Ook ik ben een zondig
mens…… maar kijken wij eens naar de maatschappij als geheel;
veel van de voorgaande woorden worden daar geassocieerd met
zwakheid. Het past zeker niet bij het mensbeeld dat ons vaak als
ideaal wordt voorgehouden. En toch liggen in die woorden, die
vruchten van de Heilige Geest, de wegen naar persoonlijke heiligheid die de paus beschrijft. Goed: hij heeft er humor aan toegevoegd.

Dichtbij het verschil maken
Pinksteren: een feest om ons te bezinnen op de vraag of wij met
behulp van de Heilige Geest een verschil in deze wereld kunnen
maken. De exhortatie van de paus wil ons in ieder geval oproepen
om het niet ver van ons zelf af te zoeken, maar het dichtbij te ontdekken. Ik denk dat we onszelf maar al te vaak inbeelden dat wij in
deze wereld geen verschil kunnen maken; dat het kleine wat ik
doe, er niet toe doet. De paus laat ons zien dat de Heilige Geest ons
in staat stelt om grootse dingen te doen. Misschien niet groots in
de ogen van de wereld, maar wel groots in de ogen van God.
Dat Zijn Geest ons mag bezielen.
Marc Oortman, pastoor

Voor u gevonden

Door Richard Wermelink

Ongelofelijk

Wandel de ochtend tegemoet

Gedichten van Oosterhuis

“Het is tijd dat we religie weer serieus nemen als maatschappelijk verschijnsel dat
betekenis geeft”, zegt Yvonne Zonderop.
Van haar hand is onlangs het boek “Ongelofelijk’ verschenen. Ze beschrijft
daarin de recente
geschiedenis van een
ontzuilend Nederland, aan de hand van
persoonlijke ervaringen. Nederland is
een seculiere samenleving
geworden,
maar geloof laat zich niet wegdrukken.
Het Christelijke geloof is immers ook een
stelsel van zingeving en de basis van onze
cultuur, democratie en ethiek. Yvonne
Zonderop was de eerste vrouwelijke adjunct hoofdredacteur van De Volkskrant en
vervult nu verschillende maatschappelijke
functies, onder andere bij het Sociaal Cultureel Planbureau. Uitgeverij Prometheus,
ISBN 9789044633016, prijs € 19,99

Het Huis van Spiritualiteit (Parochie Lumen Christi) organiseert door het jaar
heen een grote verscheidenheid aan activiteiten. Op zondag 17 juni is er een bijzondere ochtendwandeling door het Arboretum “PoortBulten” in De Lutte. Volgens de
organisatoren is de natuur een plek om op
adem te komen, een plek om de zon te
voelen, het water aan de planten te geven
en de wind door onze haren te laten waaien. Er wordt stil gestaan bij het ontwaken
van de schepping en de wandeling wordt
afgesloten met een broodmaaltijd. U moet
er wel vroeg voor op: de wandeling start
om 5.00 uur in de ochtend. Kosten bedragen € 7,-. Aanmelden via: secretariaat@
lumencristi.nl

Huub Oosterhuis (1933) kreeg ooit als bijnaam ‘priester in spijkerpak en is sterk
verbonden geweest bij moderniseringen in
de kerk. Grote bekendheid kreeg hij ook
als dichter; vele mooie teksten van Nederlandstalige kerkliederen komen van zijn
hand, alhoewel sommige liederen door
‘kerkelijke keurmeesters’ ondertussen zijn
verbannen. Van hem
is een nieuwe gedichtenbundel verschenen
met als titel “Die wij
denken”. Volgens de
uitgever zijn het geestelijke oefeningen,
ook vanwege de indringende vragen die
Oosterhuis aan de lezer stelt. Uitgeverij
Ten Have, ISBN 9789025906450, prijs
€ 14,99

Lucifers

De duif in het raam
Als je in de Petrus en Pauluskerk in Goor
kijkt naar de glas-in-lood-ramen, dan zie
je drie afbeeldingen die verwijzen naar het
leven van Jezus. Op het linker raam staan
Maria en de engel, en zweeft er boven het
hoofd van Maria een duif. Op het middelste
raam staat een afbeelding van de geboorte van Jezus en op het rechter
raam staat de verrezen Heer. Ik kom
nog al eens in deze kerk, vandaar
dat ik u over dit raam vertellen
kan.
Het linker raam is heel sereen,
er gaat rust vanuit en wanneer
je er naar kijkt ga je als vanzelf
denken aan de symboolbetekenis van het raam; aan het
“Ja“ van Maria als zij zich bereid verklaart om te doen wat
haar gevraagd wordt, om
moeder te worden van de Zoon
van God. Je ziet de engel bij
haar staan. De boodschapper

van het heil dat komen gaat. En de witte
lelies die bloeien, in wat misschien wel
een tuin moet zijn. Witte lelies als symbool
van de zuiverheid van de moeder Gods. En
boven haar hoofd zie je een duif in een
soort stralenkrans. Toch staat er in de
evangelies niets over die duif bij de aankondiging van de komst van Onze Lieve
Heer. Er staat iets over de Geest van
God die over haar kwam. Dit beeld
hebben, door de eeuwen heen, heel
veel kunstenaars gebruikt om de
Geest van God aan te geven.
Maar, heb ik mij afgevraagd,
waarom een duif? Er zullen
vast en zeker duiven in de
Bijbel staan, die de verbinding van de duif met Gods
Geest verklaren. Je kunt
dat opzoeken op het internet of in een bijbelconcordantie. Daarnaast zou je ook
kunnen afvragen: welke eigen-

schappen heeft een duif die we kunnen
verbinden met de Geest van God?
Is het omdat de duif tussen de mensen
leeft? In veel steden zie je ze wel op pleinen of in parken. Op die manier zou de duif
een symbool van Gods aanwezigheid kunnen zijn bij ons mensen.
Of is het dat wonderlijke vermogen om de
weg terug naar huis te kunnen vinden, hoe
ver de duif ook van huis wordt losgelaten?
Zo wordt deze vogel ook een symbool. Want
hoe ver wij mensen ook van God losraken,
bij Hem mogen wij altijd terug keren.
En tenslotte als de Geest van God als symbool een witte duif heeft, is dat dan omdat
witte dieren nu eenmaal onze aandacht
trekken? Omdat de witte vogel iets symboliseert dat onze aandacht vraagt?
Gods Geest, als een duif, ongrijpbaar,
maar zichtbaar aanwezig…een gedachte
om ons te inspireren.
Cathinka
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Geest in en om de kerken

Beckum

Bentelo

R.K. Geloofsgemeenschap
H. Blasius

O.L. Vrouwe van
Altijddurende Bijstand

Haaksbergerstraat 187

O.L. Vrouwestraat 3

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

Delden
H. Blasius

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 |
• 20 april, Johnny ter Avest, 89 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.

In de maanden juni, juli en augustus is het
secretariaat van onze geloofsgemeenschap
alleen geopend op vrijdagmorgen van 9.00
tot 12.00 u.

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

Bezoek pastor | Parochianen die behoefte
hebben aan een bezoek van de pastor 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.

"Wat was het
eerst: Hebben
de jongeren de kerk
verlaten of heeft de
kerk de jongeren
verlaten?"

Raad van Kerken organiseert
Pinkstermaandag: 21 mei 10.00 uur Oecumenische viering in de tuin van de Oude
Blasius. Als het weer het toelaat is deze
oecumenische dienst in de tuin, bij slecht
weer wordt de dienst in de kerk gehouden.
Voorgangers in deze dienst zijn Ds. C.
Bergström en pastor C. Timmermans. Het
R.K. Dames- en herenkoor zingt. De collecte is voor het werk van de P.D.K.
Kleuterkerk | Op 20 mei, Pinksteren en 24
juni is er weer kleuterkerk. Aanvang 9.00
uur. Van harte welkom!
Tweede jubileumconcert door Deldense
solisten in het kader van 900 jaar H. Blasius | Zaterdag 16 juni om 20.00 u. in de H.
Blasiuskerk. De solisten die optreden zijn:
Ellen Bouwmeester, Maaike Dessens en

Louis te Vregelaar. Met medewerking van
koor Voices to heaven. Entree gratis. Na
afloop vrije gift.

Goor

H.H. Petrus en Paulus
Hengevelderstraat 24
7471 CH GOOR
T: 0547-260114
I : www.heiligegeestparochie.nl/goor
E: goor@heiligegeestparochie.nl
IBAN: NL25ABNA0593726634
Openingstijden secretariaat

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

Hengevelde

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

Goorsestraat 19

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.

7496 AB Hengevelde
T: 0547 - 333 210

Vieringen | Iedere zaterdag om 18.30 uur en
woensdag om 09.00 uur (tenzij anders vermeld in Geestig of via een mededeling).
Op iedere eerste woensdag en iedere laatste
zaterdag van de maand na de viering gezamenlijk koffiedrinken in de parochiezaal.
Viering in Herfstzon | 11 mei, 16.30 uur
Viering in De Stoevelaar | 14 juni, 16.00 uur

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

H.H. Petrus en Paulus

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.
Overleden
• 16 maart, Carel Rouweler, 77 jaar
• 29 maart, Dini Kruders-ten Elsen, 92 jaar
• 31 maart, Dinie Vaarhorst-Bekhuis, 85 jaar
• 31 maart, Dinie Peters-Assink, 93 jaar
• 23 april, Henk Slag, 81 jaar

E: hengevelde@heiligegeestparochie.nl
IBAN: NL35RABO0157107221
Openingstijden secretariaat
Woensdag van 9.00 tot 12.00 uur.

Secretariaat | Iedere woensdagmorgen van
9.00 uur tot 12.00 uur kunt u terecht op de
pastorie voor het aanmelden van jubilea en
voor overige vragen en boodschappen.
Misintenties | De vergoeding voor 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.
Overleden |
• 1 februari, Johannes Catier, 93 jaar
• 6 februari, Hendrik Ottenschot, 94 jaar
• 12 maart, Hendrik Hobbelink, 84 jaar
• 27 maart, Ard ten Heggeler, 24jaar
• 14 april, Annie Groot Kormelink, 93 jaar
• 20 april, Leo Luttikhold, 66 jaar

1e communie | Op zondag 27 mei zullen 14
kinderen de Eerste Communie ontvangen.

Jubileum 25 jaar Senioren-Aktief voorheen Ouderen en Kerk HH. Petrus en Paulusparochie GOOR
De initiatiefgroep Ouderen en Kerk werd in 1993 door het Parochieel Diaconaal Beraad (PDB) Goor opgericht met als doel: plannen uit
te werken om ouderen tot verhaal te laten komen en met elkaar in gesprek te brengen rond levens- en zinsvragen. Men ging er daarbij
vanuit, dat daaraan bij ouderen behoefte bestond en dat kerk en maatschappij van die verhalen zouden kunnen leren. De doelgroep
ouderen werd niet gezien als object van zorg, maar meer als doelgroep,waar rijke en leerzame ervaringen van te vernemen zouden zijn.
Er werd een groep geformeerd, die enthousiast rond deze doelstelling aan de slag ging en een plan ontwikkelde. Professionele begeleiding vanuit het KCWO. Hoewel de naam van de groep is gewijzigd in Senioren-Aktief in kerk en samenleving, is de doelstelling nog steeds
actueel en zijn de vrijwilligers enthousiast en bevlogen.
Op zondag 10 juni aanstaande gedenken en vieren we dit jubileum op gepaste wijze met een viering in de HH. Petrus en Paulus parochiekerk en een receptie. Wanneer u hiervoor belangstelling mocht hebben wordt u verzocht onderstaande antwoordstrook in te vullen en op
te sturen naar het secretariaat van de Parochie Hengevelderstraat 22, 7471 CH Goor.

Naam:

Adres:

wenst deel te nemen aan viering op 10 juni 2018.
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Isidorushoeve
H. Isidorus

Goorsestraat 126
7482 CL St. Isidorushoeve
T: 074-3575210
E: isidorushoeve@heiligegeestparochie.nl
IBAN: NL45ABNA0495351202
Openingstijden secretariaat
Dinsdag van 9.00 tot 11.00 uur
Secretariaat H. Isidorus | Elke dinsdagmorgen van 9.00 uur tot 11.00 uur kunt u
op de pastorie terecht voor het opgeven
van misintenties, het aanmelden van jubilea en 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 | Via het
centraal secretariaat van het pastoraal
team van de Heilige Geest parochie, contact@pastoraalteam of telefonisch van ma
t/m do van 8.30 uur tot 15.30 uur 0743492212
Openstelling Mariakapel | De Mariakapel
in onze kerk is wekelijks geopend op dinsdag, donderdag, zaterdag en zondag van
9.00 uur tot 17.00 uur.
Pinksteren | Op 1e Pinksterdag, zondag 20
mei, zal er in onze kerk een feestelijke viering zijn. Ook zal er in deze viering aandacht zijn voor het feest van de H. Isidorus,
onze patroonheilige, naamgever van de
kerk en het dorp. De aanvang van de viering is 9.30 uur en het dames- en herenkoor zal de zang verzorgen.

nicantjes van de geloofsgemeenschap
Hengevelde hun Eerste Heilige Communie
doen in de kerk van Hengevelde. Het kinderkoor van St. Isidorushoeve zal deze
viering de zang verzorgen. De aanvang is
om 9.30 uur. Iedereen is van harte uitgenodigd.
Basisschool eindviering | Op zaterdagavond 30 juni zal groep 8 van de basisschool tijdens een speciale viering in de
kerk afscheid nemen van hun schoolperiode op de Bonifatiusschool. De aanvang
van de viering is 18.30 uur en het kinderkoor zal tijdens deze viering de zang verzorgen.

Eerste H. Communie | Tijdens de feestelijke Eucharistieviering op zondag 27 mei
zullen de communicantjes van onze geloofsgemeenschap samen met de commu-

BELANGRIJK:
INFORMATIE-AVONDEN
HEILIG VORMSEL 2018

De Vormselvieringen van de Heilige Geestparochie zijn op zondag 18 november om
9.30 en 11.30 uur in de Heilige Blasiuskerk
in Delden.
Na de zomervakantie starten we met de
voorbereiding.
Wij nodigen ouders van leerlingen van
groep 7 uit voor onze informatie-avonden
over het Heilig Vormsel en voorbereiding
daar op.

De informatie-avonden Heilig Vormsel zijn op:
Datum
Woensdag 6 juni 2018

Tijd
20.00 tot 21.00 uur

Maandag 11 juni 2018

20.00 tot 21.00 uur

Woensdag 13 juni 2018

20.00 tot 21.00 uur

Maandag 18 juni 2018

20.00 tot 21.00 uur

Dinsdag 19 juni 2018

20.00 tot 21.00 uur

Donderdag 21 juni 2018

20.00 tot 21.00 uur

Locatie
Parochiehuis van de Sint Isidoruskerk in Sint Isidorushoeve
Basisschool De Bleek
Kerkpad 9 Beckum
Basisschool Bentelwijz,
Burg. Buyvoetsplein 70, Bentelo
Basisschool Erve Hooijerinck
Hooijerinksplein 9, Delden
Parochieel centrum
Hengevelderstraat 24, Goor
Petrusschool
Bekkampstraat 49, Hengevelde

Voor onze organisatie is het belangrijk om tijdig te weten op hoeveel aanmeldingen we kunnen rekenen: Opgave H. Vormsel 2018 vóór
1 juli 2018 bij het secretariaat van uw geloofsgemeenschap of het secretariaat van het pastorale team: secretariaat@pastoraalteam.nl
Informatie: pastor Hélène van den Bemt htymvandenbemt@gmail.com, Tel: 06-13609293
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Woordpuzzel 4

door Richard Wermelink
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De puzzel is dit keer niet echt makkelijk, want er zitten zeven
kerkelijke ‘attributen’ in. Aan u de vraag: welke zeven attributen
zijn het? Weet u het antwoord, stuur dat dan voor 7 juni 2018 naar:
Redactie Geestig/Woordpuzzel 4, 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.

G

E

K

R

A

A

T

L

A

S

T

E

O

I

A

H

J

N

B

Y

P

N

A

P

D

R

Z

V

S

W

L

O

O

I

T

N

S

O

U

X

Y

J

L

V

T

R

D

I

L

B

I

V

W

K

P

X

N

N

C

B

A

I

F

J

U

O

R

M

Q

Y

L

K

M

C

E

Z

O

G

D

I

R

D

M

G

P

L

L

D

O

S

N

A

R

T

S

N

O

M

R

Uitslag
In de puzzel van Geestig 3 zaten de volgende zeven woorden die
verband houden met het Paasfeest: kruisweg, licht, opstanding,
paaswake, paaskaars, poaskearls, vlöggeln. Uit de goede inzenders hebben we de volgende winnaar getrokken: mevrouw D.
Bekkedam uit Hengevelde; 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
In de maanden juli en augustus wordt er
niet gedoopt i.v.m. de vakantie. Doopvoorbereidingsavonden voor september zijn
donderdag 7 juni en donderdag 14 juni 2018

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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Dicht bij de mensen die zoeken en vragen
Exit gesprek met Carla Roetgerink
Na 6,5 jaar werkzaam geweest in onze parochies, is pastor Carla Roetgerink nu ingegaan op het herhaalde
verzoek van het bisdom. Per 1 mei is ze begonnen in een klein pastoraal team van de samenwerkende parochies St. Paulus in Groenlo en St. Ludger in Lichtenvoorde bestaande uit 16 geloofsgemeenschappen. Met het
vinden van een huis in Borculo kon deze nieuwe stap definitief worden gemaakt. We blikken met haar kort
terug en vooruit.
Je hart lag en ligt bij catechese, waarom?
Omdat je dan dicht bij de mensen komt die zoeken en vragen.
Daar liggen ook mijn competenties. Ik kan dingen laten zien en
laten ervaren die voor mij ook van belang zijn. Door de vele veranderingen ben ik nog niet toegekomen aan een inloophuis voor
catechese. Graag had ik zo’n catechetisch centrum op één plek
willen realiseren.

Wat maakt de gezamenlijke doopvoorbereiding zo
bijzonder voor jou?
Altijd mooie avonden met jonge ouders in een ontvankelijke periode van hun leven. Bij sommigen zit er nog iets van vroeger,
anderen kiezen bewust om hun kinderen christelijk op te voeden
en er is een groep ouders, die bijvoorbeeld gevlucht zijn om hun
geloof te kunnen blijven belijden. Het leverde altijd mooie en bijzondere gesprekken op.

oktober (hervormingsdag) het verbindingsfestival Borne. Daar
kwam het grote verbindende element tussen zowel de verschillende geloven als de maatschappelijke organisaties naar voren.
Zowel in mijn overweging als in de gebouwde muur met poort van
eierendozen. Deze laatste werd met veel plezier omgeduwd.

Wat zul je het meeste missen?
De mensen die ik heb leren kennen in de zes en een half jaar en
die een verhaal en gezicht hebben gekregen.

Wat is je wens voor de toekomst?
Ik hoop dat ik op mijn nieuwe plek met evenveel plezier mijn werk
mag voortzetten in goede gezondheid. Ik heb er heel veel zin in
en vertrouwen in!
José Cornel-Sluiter

Ook stond je regelmatig in de scholen voor de klas.
Ja, zowel bij de eerste communie als bij de vormselvoorbereiding,
in de groepen 4 en 8. Bijzonder wat voor een wijze en kritische
vragen kinderen stellen over kerk en geloof. Ook jonge ouders zijn
steeds kritischer. Daarom moet je denk ik de sacramentencatechese niet aan de school overlaten, maar zelf doen. Maar je moet
wel de connectie met de school houden.

Woord van dank

Wat was je leukste/mooiste viering?

Carla Roetgerink

Langs deze weg bedank ik iedereen bijzonder voor alle
hartelijke woorden, speciaal gekozen cadeaus, wensen en
gedeelde tijd en aandacht. Mijn nieuwe adres is Beukenlaan 23, 7271 JK Borculo. Het mailadres blijft hetzelfde:
pastoraalwerkster.roetgerink@gmail.com.

Dat was de oecumenische viering in het kader van de week van
gebed om eenheid in januari 2017. Dit kreeg als vervolg op 31

> Op de foto: Carla Roetgerink (links) tijdens de afscheidsviering op 20 april jl. (Foto: André Bourgonje)
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Te zien in de kerk:
De Godslamp
De lamp, die twee dagen in het jaar NIET brandt. In onze kerken
brandt op het priesterkoor in de buurt van het tabernakel een lampje, de zogenaamde Godslamp. Voor kinderen is het soms even zoeken, voordat een van hen het flakkerend vlammetje ziet in de vaak
rood glazen houder.
Voor velen is het een vertrouwd teken van Gods aanwezigheid in het
‘Huis van God’. Zoals Hij ons tot Licht en warmte wil zijn in het Leven.
Toch is het meer dan dat. Het is een teken van Christus aanwezigheid
in het heilig Brood, dat bewaard wordt in het tabernakel. Daarom ook
wordt na de Witte Donderdag viering, wanneer we gedenken, dat Jezus zijn lijden tegemoet gaat en sterft op het kruis, de Godslamp
gedoofd. Het tabernakel blijft leeg. Pas na Goede Vrijdag en Stille
Zaterdag wordt de lamp weer aangestoken bij de Paaswake.
Het gebruik stamt af van de altijd brandende lampen bij graven van
martelaren in de 11e eeuw, opdat hun licht mocht blijven schijnen. In
1614 werd het gebruik van de Godslamp in de kerk officieel voorgeschreven. Als brandstof moest olijfolie of bijenwas gebruikt worden.
Pastoraal werker Henk Ogink

Bisschoppen aan
het woord…
Fouten worden niet goed gepraat.
In een uitzonderlijke spijtbetuiging heeft paus Franciscus toegegeven dat hij grote fouten heeft gemaakt
in zijn reactie op verhalen over seksueel misbruik
door Chileense rooms-katholieke geestelijken.
Eerder dit jaar sprak Franciscus schande van de
beschuldigingen aan het adres van de Chileense
bisschop Borras die geweten zou hebben van het
misbruik.
Nu biedt de paus daar zijn verontschuldigingen voor
aan. ‘Ik erken dat ik grove fouten heb gemaakt in
mijn beoordeling van de situatie, vooral veroorzaakt
door een gebrek aan informatie’, schrijft Franciscus
in een brief aan de Chileense bisschoppen. ‘Ik vraag
vergeving aan een ieder die ik hiermee heb gekwetst
en ik hoop dit in de komende weken ook persoonlijk
te doen.’ De paus nodigt daartoe Chileense misbruikslachtoffers uit om naar het Vaticaan te komen
om hem daar te ontmoeten.
Bron: Trouw 12 april 2018.

Kardinaal Eijk over wijzigingen donorwet
In een opiniebijdrage in het ‘Katholiek Nieuwsblad’
hield kardinaal Eijk onlangs de wijzigingen van de
donorwet, zoals recent door zowel de Tweede als de
Eerste Kamer aangenomen, tegen het licht van de
Rooms-Katholieke leer. De kardinaal benadrukt dat
orgaandonatie een daad van naastenliefde moet zijn,
maar stelt vast dat daaraan recht wordt gedaan in
het geen-bezwaar-systeem dat nu wordt ingevoerd.
Daad van naastenliefde
“De Rooms-Katholieke Kerk prijst het doneren van
organen na de dood aan als een daad van naastenliefde en solidariteit. Anderen kunnen echter geen
recht op onze organen claimen, ook niet na de dood,”
schrijft de kardinaal. “De piëteit voor de menselijke
persoon aan wie het lichaam heeft behoord, en het
respect voor de nabestaanden sluiten een vrij en
onbeperkt beschikkingsrecht van de gemeenschap
over de organen na de dood uit. De band tussen de
overledene en zijn stoffelijk overschot ligt op een bijzondere wijze besloten in het christelijk geloof in de
verrijzenis van de mens naar lichaam en ziel aan het
einde der tijden.”
De complete tekst van kardinaal Eijk is na te lezen op
www.aartsbisdom.nl: type in het zoekveld ‘donorwet’ in.
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Ingezonden berichten
Week van de NEDERLANDSE MISSIONARIS, PINKSTEREN, mei 2018 Pater
Ben Engelbertink : “Missionering zal doorgaan...”
In de prachtige documentaire “De laatste
missionaris”, over het vijftigjarig priesterjubileum van pater Ben Engelbertink in
Borneo merkt Ben op dat het missiewerk
door zal gaan. Honderden Nederlandse
missionarissen en missionair werkers
gaan wereldwijd elke dag opnieuw de
strijd aan tegen onrecht en armoede. Hierbij kunnen zij rekenen op financiële ondersteuning van de Week Nederlandse Missionaris (WNM). Gesterkt door deze uiting
van solidariteit, zetten zij zich met overgave in voor anderen. De steun van het
thuisfront is daarvoor onmisbaar. In onze
jaarlijkse campagne tijdens Pinksteren
brengen we missiewerk onder de aandacht en collecteren we in alle kerken van
onze parochie

Guatemala werken vanuit dat vertrouwen
in de ander. Dat doen zij bijvoorbeeld in
hun contact met jongeren of landarbeiders
en in de dagelijkse strijd. Missionarissen
en missionair werkers geloven in de
kracht van kwetsbare mensen in de gemeenschap waarin zij leven. Dat geeft
hoop, kracht en moed om hun eigen situatie te veranderen.

Missionaris Bert Hagendoorn in Indonesië
en missionair werker Inge Kuiphuis in

Inge Kuiphuis (1986) werkt al een paar
jaar met arme, uitgebuite groepen in Guatemala. Zij zet zich in voor de rechten van
boeren en koffieplukkers. ‘Het werk op de
koffieplantages is heel erg zwaar. Vaak
krijgen de mensen een maand later of niet
betaald,’ weet Inge. De mensen delen hun
verhalen met haar. ‘Ze zijn blij dat ze niet
vergeten worden.

Franciscaan pater Bert Hagendoorn
(1942), is missionaris in Indonesië. ‘De
kerk zag het als haar taak de bevolking
van Papoea klaar te maken voor een soepele aansluiting bij de nieuwe maatschappij die van buitenaf hun land binnenkwam.’
Hij maakt zich sterk voor mensen met hiv
of aids en het voorkomen van nieuwe besmettingen met het virus. Iedereen kan
zich gratis abonneren op het kwartaalblad

De heer J. Koebrugge ontvangt
Willibrord onderscheiding
Zaterdag 21 april heeft pastoor Oortman de heer J. Koebrugge een Willibrord onderscheiding uitgereikt. Pastoor Oortman dankte hem namens de kardinaal voor al het
vrijwilligerswerk dat hij vele jaren voor de Goorse geloofsgemeenschap heeft gedaan:
vijfentwintig jaar collectant waarvan acht jaar penningmeester van het bestuur van de
collectantengroep, twintig jaar drager bij uitvaarten, vele jaren meegewerkt aan de kerstversiering waar de verlichting zijn specialiteit is.
De heer Koebrugge is 83 jaar. Hij bedankte ook zijn vrouw voor de ondersteuning alle
jaren. Aan het eind van de viering feliciteerden alle parochianen de jubilaris en zijn vrouw.
Na de viering was er koffie drinken in de parochiezaal voor de heer en mevrouw
Koebrugge met de naaste familie.
R. ten Berge
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In de Nieuwe Blasius wordt gecollecteerd
door de MOV-leden voor onze MENSEN
MET EEN MISSIE op Pinksterzondag 20
mei 2018.
Wim Petersen

Solidair met de landarbeiders

Respect voor tradities

Geloven in de ander: ieder mens telt
mee

van Mensen met een Missie. Ga naar www.
mensenmeteenmissie.nl of naar het parochiesecretariaat.

14 juli jubileumconcert Koor Cantu
Op zaterdagavond 14 juli geeft Koor Cantu
een jubileumconcert in de Heilige Blasiuskerk te Delden. Het koor, ontstaan door
een fusie tussen JoKo Delden en Koor El
Qahal uit Hengevelde, bestaat dit jaar 50
jaar. Om dit, én het 900-jarig bestaan van
de Blasiusparochie te vieren, geven zij een
concert waarin ze een prachtige mix van
de mooiste liederen van vroeger en nu ten
gehore zullen brengen.
Het concert zal om 19.30 uur beginnen, de
kerk is vanaf 19.00 uur geopend. Naderhand zal er een receptie zijn, waar ook
oud-koorleden, familieleden en andere
belangstellenden van harte voor worden
uitgenodigd.
Dus reserveert u 14 juli alvast in uw agenda? Hopelijk tot ziens!

Vastenaktie kinderen
St. Isidorushoeve
Tijdens de vastenperiode hebben alle kinderen van de basisschool in de Hoeve de
kans gehad een bijdrage te leveren aan het
vastenproject in Mbala in Zambia .
Ze hebben allemaal een vastendoosje gekregen waar ze een deel van hun zakgeld
of geld dat ze kregen voor het doen van
klusjes in konden doen. Met de kinderen
die een doosje hebben ingeleverd hebben
we de doosjes geopend en het geld geteld.
Het heeft € 54,72 opgebracht voor de
mensen in Mbala.

CARITAS?
In onze Heilige Geest parochie is de Caritas, formeel heet dat: Parochiële Caritas
Instelling de PCI, op veel fronten werkzaam. Vooral op het gebied van armoede.
Wij krijgen vaak de vraag wat doet Caritas,
hoort het bij onze parochie. En ook welke
mensen die in nood zijn, wat kun je daar
voor betekenen. Hoe help je ze? En komt
het veel voor?

niet?? Wij kunnen niet naam en toenaam
noemen, maar ik kan u verzekeren dat wij
veel doen om onze inwoners te helpen met
hun leven weer op de rit te krijgen. Geld geven doen we nooit. Wel eventueel het betalen van een rekening als daarmee beslaglegging kan worden voorkomen. De overheid
kent geen enkele soepelheid bij het betalen
van een boete en of belastingen.

Kledingactie Hengevelde.
Zomaar een aantal vragen, dat ik graag wil
toelichten. Want uiteindelijk is de Caritas
van ons allemaal. Er wordt onze hulp gevraagd door mensen die in nood zijn. Financieel aan de grond zitten. Op de armoedegrens leven. Vaak niet eens door
eigen schuld. We helpen deze mensen om
hun de weg te wijzen richting de gemeente en ook zo nodig naar professionele
hulpverleners. Hoe moet ik het aanpakken. Schaamte overwinnen en tijdig hulp
vragen voorkomt heel veel problemen.
Het is aangetoond dat er een stevige verwevenheid is tussen financiële problemen
en het ontstaan van of verergeren van gezondheidsklachten. En zo zit je dan in die
vicieuze cirkel. Je krijgt meer zorgkosten,
je moet vaker naar de dokter. Noem maar
op. Het is niet leuk meer al die zorgen. Wie
helpt mij. Gelukkig zijn de mogelijkheden,
die de gemeente Hof van Twente biedt uitstekend en gaan ook heel ver. Naast bijstand is er nog bijzondere bijstand. Ze leveren ook maatwerk en bekijken de hele
gezinssituatie.
Caritas probeert hulp te bieden aan deze
medemensen. Daaronder vallen ook de
nieuwe Nederlanders, de statushouders.
Dit gaat niet alleen via vluchtelingenwerk,
maar ook Mmaatschappelijk werk. Inwoners die begeleiding nodig hebben en hulp
bij hun financiële en administratieve zaken, daar bieden we hulp. Bij vluchtelingenwerk gaat het veelal om hun administratie, formulieren, gemeentebrieven en
om fietsen. We hebben een oproep geplaatst voor fietsen en dat was een groot
succes. Gezamenlijk worden deze fietsen
opgeknapt en ze gaan dan weer jaren mee.
Want immers als je in Markelo woont en je
wekelijks naar Goor moet, dan neem je de
fiets. En als je nog geen fiets hebt, dan
moet je gaan lopen. En dat willen we toch

De jaarlijkse kledinginzameling in Hengevelde, eind september, voor inwoners van
Syrië is steeds weer een succes. Ingezameld wordt voor de Stichting Parwin en
Stichting Serafim. Op vrijdagochtend gaan
vier auto’s op pad om de kleding op te halen. Op maandagmorgen helpen vijfentwintig dames met het sorteren van de
kleding en het inpakken daarvan. Wat een
saamhorigheid mensen. Geweldig!

Sinterklaasverrassingen.
Mede op verzoek van de Gemeente Hof van
Twente hebben wij kinderkadootjes beschikbaar gesteld aan die gezinnen die
onder het minimum zitten en waar Sinterklaas op bezoek zou gaan.

Kerstpakketten.
De actie Kerstpakketten in samenwerking
met alle geloofsgemeenschappen in onze
gemeente en met de gemeente Hof van
Twente was ook in 2017 een groot succes.
We hebben 363 kerstpakketten bij de Plusmarkt in Markelo ingepakt. Een jaarlijks
terugkerende activiteit wat onze verbondenheid met de geloofsgemeenschappen
nog eens onderstreept. En het inpakken is
een geweldige gebeurtenis. Wij doen dit al
vele jaren. De gemeente bezorgt de pakketten buiten Goor. De inwoners van Goor
kunnen hun pakket ophalen bij het gemeentehuis. Komend jaar is Delden aan
de beurt om afspraken met een supermarkt te maken.

Wandelen met en naar St Jacobus
Wandelt u graag en zou u best wel eens
naar Santiago de Compostella willen lopen, maar is het u net iets te ver, of bent u
daar al eens geweest en wilt u weer even
dat caminogevoel hebben?
Loop dan met ons mee. Op zaterdag 16
juni wandelen wij een gedeelte van één
van de Nederlandse Jacobswegen, namelijk van Oldenzaal naar Enschede, zo’n 15
kilometer. Onderweg zullen we stilstaan
bij de diverse Jacobalia (“sporen die de
cultus van Sint-Jacobus in de beeldende
kunsten in Nederland heeft nagelaten“
aldus Santiago-kenner Mireille Madou) die
je ook hier in Twente kunt vinden.
We beginnen om 9.45 uur bij de Plechelmuskerk in Oldenzaal en lopen via het
Haagse Bos, Lonneker, de Lonneker Es
(waar we bij het Hilligenhuuske onze meegebrachte lunch kunnen opeten) en de
wijk Roombeek naar de Sint Jacobuskerk
in Enschede.
In 2018 organiseert het Nederlands Genootschap van Sint Jacob samen met de
Stichting Jabikspaad Fryslân een caminoestafette door Nederland: de 'Camino der
Lage Landen'. De tochten vinden plaats in
de periode van februari tot en met 25 juli
2018, de feestdag van Sint Jacobus. Tijdens de estafette wordt er vanuit het zuiden van het land via drie routes naar het
noordelijke Santiago, Sint Jacobiparochie,
gepelgrimeerd. Onze wandeling maakt
daarvan deel uit.
Voor nadere info kunt u terecht op de site
www.santiago.nl. Graag aanmelden in verband met de koffie onderweg. En mocht u
pas op het allerlaatste moment besluiten
mee te gaan: dat kan ook. U hoeft ook
geen lid te zijn.

Het geeft veel voldoening om je in te zetten voor de medemens.

En voor wie liever fietst: op 17 juni wordt
er van Oldenzaal naar Enschede gefietst:
44 km.

Uw reacties zijn welkom op ons e-mailadres: caritas@heiligegeestparochie.nl

Annigje Jannink
Siny Wolters

Bonne Kuitert
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Vieringen
mei en
juni
Vieringen door de week:
H. Blasius Beckum
dinsdagmorgen 9.00 uur

Datum

H. Blasius
Beckum

O.L. Vrouw van Altijd Durende
Bijstand, Bentelo

Zaterdag 19,
zondag 20 mei
Eerste Pinksterdag
en maandag 21 mei
Tweede Pinksterdag

Zat. 18.30 u. Eucharistieviering
mmv. Dames- en herenkoor
Pastor Th. Escher
Ma. 09.30 u. Eucharistieviering
in Heilige Blasius Delden

Zat. 18.30 u. Gebedsviering
mmv. Believe
Werkgroep
Ma. 09.30 u. Eucharistieviering
in Heilige Blasius Delden

Zaterdag 26 mei en
zondag 27 mei

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

Zat. 18.30 u. Woco-viering
mmv. Dames- en Herenkoor
Werkgroep

Zaterdag 2 juni en
zondag 3 juni
Sacramentsdag

Geen viering

Zat. 18.30 u. Woco-viering
Werkgroep

Zaterdag 9 juni en
zondag 10 juni

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

Zon. 10.00 u. Eerste Heilige
Communie
mmv. Kinderkoor
Pastor H. van den Bemt
en pastor Z. Nowara

Geen viering

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

Zaterdag 23 juni en
zondag 24 juni

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

Zon. 9.30 u. Woco-viering
Werkgroep

Zaterdag 30 juni en
zondag 1 juli

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

Zon. 9.30 u. Eucharistieviering
mmv. Dames- en herenkoor
Pastor T. Escher

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

Zaterdag 16 juni en
zondag 17 juni

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

20
Geestig, 04 | mei/juni 2018

H. Blasius
Delden

H.H. Petrus en Paulus
Goor

H.H. Petrus en Paulus
Hengevelde

H. Isidorus
St. Isidorushoeve

Zon. 9.00 u. Kleuterkerk
Zon. 9.30 u. Eucharistieviering
Dames- en Herenkoor
Pater R. van de Vegt
Ma. 9.30 u. Eucharistieviering
Parochieviering
Stille mis
pastor Z. Nowara

Zat. 18.30 u. WoCo-viering
mmv. In Between
Pastor H. Ogink
Ma. 09.30 u. Eucharistieviering
in Heilige Blasius Delden

Zat. 18.30 u. WoCo-viering
mmv. Dames- en herenkoor
Pastor R. Doornbusch
Ma. 09.30 u. Eucharistieviering in
Heilige Blasius Delden

Zon. 9.30 u. WoCo-viering
mmv. Dames- en herenkoor
Pastor H. Ogink
Ma. 09.30 u. Eucharistieviering
in Heilige Blasius Delden

Zon. 9.30 u. Eucharistieviering
mmv. Dames- en Herenkoor
Pastoor M. Oortman

Zat. 18.30 u. Eucharistieviering
mmv. Kinderkoor
Pastor C. Timmerman en
pastor Z. Nowara
Terugkomviering
communicanten

Zon. 9.30 u. Eerste Heilige
Communie
Pastor H. van de Bemt
en pastor Z. Nowara

Zon. 9.30 u. Eerste Heilige
Communie
in Hengevelde

Zon. 9.30 u.Eerste Heilige
Communie
mmv. Kinderkoor
Pastoor M. Oortman
en pastor H. Ogink

Zat. 18.30 u. Wocoviering
mmv. In Between
Werkgroep

Zat. 18.30 u. Wocoviering
Afsluiting KBO jaar
mmv. Herenkoor
Werkgroep

Zon. 9.30 u. Wocoviering
mmv. Dames- en herenkoor
Werkgroep

Zat. 18.30 u. Thema
gebedsviering kinderen
mmv. Kinderkoor
Pastor H. Ogink
Zon. 9.30 u. Eucharistieviering
Pater R. van de Vegt

Zat. 18.30 u. Eucharistieviering
mmv. gemengd Koor/volkszang
Pastor Z. Nowara
Zon. 15.00 u. Pastoor
M. Oortman
Vespers Senioren Aktief

Zon. 9.30 u. Wocoviering
mmv. Dames- en Herenkoor
Werkgroep

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

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

Zat. 18.30 u. Woco-viering
mmv. gemengd Koor/volkszang
Werkgroep

Geen viering ivm Zomerfeesten

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

Zon. 9.30 u. Eucharistieviering
mmv. Cantu
Pastor T. Escher

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

Zon. 9.30 u. Woco-viering
mmv. Dames- en herenkoor
Pastor H. van den Bemt

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

Zon. 9.30 u. Eucharistieviering
mmv. Gastkoor uit Oosterbeek
Pastoor M. Oortman

Zat. 18.30 u. Eucharistieviering
mmv. In Between
Pastor T. Escher

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

Zat. 18.30 u. Woco-viering
Schoolverlatersviering
mmv. Kinderkoor
Pastor C. Timmerman
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Geloof in beeld

The Passion Goor woensdag 28 maart

Foto's: Nathalie Mensink

Geef uw mening over Geestig
Ons parochieblad Geestig gaat inmiddels
de negende jaargang in. Het blad werd destijds gemaakt met de bedoeling om de parochianen te inspireren en te informeren en
te dienen als platform voor bestuur en pastoraalteam. De zes geloofsgemeenschappen kregen daarmee een gezamenlijk blad
met informatie over alle vieringen. Ook
konden de geloofsgemeenschappen hun
activiteiten in het blad aan elkaar kenbaar
maken. Het idee was dat het blad zou
bijdragen aan de eenwording van de gefuseerde parochie. Intussen zijn ook een
website en een digitale nieuwsbrief daarvoor ontwikkeld en werkzaam.
Het bestuur en de redactie van Geestig willen nu graag weten hoe het blad wordt ervaren, in hoeverre worden de inspirerende
artikelen gelezen en ook of de informatie
voldoet aan de verwachtingen van de parochianen.
Voor het onderzoek is contact gezocht met
de Hogeschool Saxion. In nauw overleg met
hen is een enquête gemaakt om daarmee
een antwoord te krijgen op deze vragen. De
enquête is toegevoegd aan dit nummer van
Geestig.
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Wij hopen natuurlijk dat veel mensen deze
enquête willen invullen en naar Saxion
terugsturen; een antwoordenveloppe is bijgevoegd. U kunt de enquête ook digitaal invullen door gebruik te maken van de link op
de website www.heiligegeestparochie.nl/
geestig. Tenslotte is er nog de mogelijkheid
de enquête achterin de kerk in te leveren.

Als u uw naam en telefoonnummer bekend
maakt, dingt u mee naar één van de vijf
cadeaubonnen van €20,- die onder de inzenders worden verloot.
Alvast bedankt voor uw medewerking namens het bestuur en de redactie.
Laurens Bloom, bestuurslid.

"Toen het Pinksteren was waren alle leerlingen van Jezus
bij elkaar in hetzelfde huis. Ineens stak er buiten een harde
wind op. De ramen vlogen open en het waaide in het hele
huis. Toen kwam er ook vuur binnen. Het verdeelde zich in
kleine vlammetjes boven de hoofden van de leerlingen en
toen spraken zij allen een andere taal." (naar Handelingen
2, 1-13)

Verhaal van
Pinksteren

In dit verhaal lees je allemaal bijzondere dingen.

Zet alvast in
je agenda!!!

Wind
Er kwam ineens een hevige wind in het huis van
de leerlingen. Daarmee wordt bedoeld: er gebeurde iets geweldigs, iets heftigs. De leerlingen, die verdrietig bij elkaar zaten, kregen ineens weer kracht.
En zeiden tegen elkaar: het is niet voorbij. Jezus leeft.

Maria bruidjes/jonkers voor Kevelaer
Vuur
De leerlingen kregen een vlammetje boven hun hoofd. Ze voelden dat er iets bijzonders met
hen gebeurde. Ze wilden erover
vertellen, het aan anderen doorgeven. Daarom werden de vlammen "tongen" genoemd. Het
verhaal was voor iedereen bedoeld. Alle mensen hoorden het
in hun eigen taal.

Zaterdag 1 september 2018 vertrekken we weer met een bus vol
bruidjes naar Kevelaer, om daar mee te doen aan de jaarlijkse
Twentse Processie. Ieder jaar opnieuw doen er namens alle deelnemende parochies kinderen mee, en we hopen dat dat ook dit
jaar weer zo zal zijn.
Heb je zin om met ons mee te gaan dan kun je opgeven kan via
onderstaande mailadres. Als je nog vragen hebt of meer informatie wil dan mag je ons natuurlijk ook mailen.
Parochie H.Geest: Nathalie Mensink – ajf.mensink@gmail.com
Parochie De Goede Herder – liedeketenvregelaar@gmail.com

Heilige Geest
Volgens het verhaal ontvingen de leerlingen van
Jezus, met Pinksteren, de "Heilige Geest". De
geest, dat is het gevoel dat God bij je is. Dat hij je
kracht geeft om te leven zoals Jezus.

Duif
Die "Heilige Geest" wordt ook wel voorgesteld als een duif. Teken van vrede, van
hoop en toekomst. De duif is de boodschapper van nieuw leven. Pinksteren is
het feest van "Op weg gaan".

Winnaar van het paaseieren
zoeken in ons parochieblad
is:

Tygo Bloem
uit Bentelo.

Door: Nathalie Mensink
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Je zegt dat je God niet kunt vinden
Je zegt dat je God niet kunt vinden.
En ik kan je begrijpen.
Maar geef je vermoeden niet op
dat er Iets moet zijn achter de mensen en de dingen.
Je zegt dat heel ons universum alleen maar universum is.
En ik kan je begrijpen.
Maar blijf je afvragen waarom er zoiets wonderlijks bestaat
als de kosmos en het leven op aarde.
Je denkt dat God alleen maar een product is van onze gedachten.
En ik kan je begrijpen.
Maar blijf jezelf afvragen
hoe zeker jij ervan bent dat die onkenbare God er ook effectief
niet is.
Je denkt dat de mens die God niet kan kennen,
beter over God zou zwijgen.
Maar wat moeten mensen doen die wel ervaren dat God hen aan
spreekt?
Dat de dingen en mensen er zijn, dat is een wonder.
Dingen en mensen… doen ze niet iets Meer vermoeden?
Dat er profeten zijn die met gezag over God hebben gesproken,
dat behoort tot een lange traditie.
Profeten… doen ze niet iets van God vermoeden?
Ik weet het: jij blijft zoveel vragen over God stellen
en je bent te onzeker om ja te zeggen.
En ik kan je begrijpen.
Maar al lijkt God ver weg van jou, laat de deur toch openstaan.
Het leven is een mysterie.
Al wie blijft zoeken en vragen, is een mooi en rijk mens.
Als gelovigen, ongelovigen en twijfelende mensen
met elkaar blijven spreken,
zijn ze boeiend onderweg.
Jean-Paul Vermassen

Wereldjongerendagen Panama: vier reisopties
Van 22 tot en met 27 januari 2019 vinden in Panama de
Wereldjongerendagen (WJD) plaats. Jong Katholiek en de
Nederlandse bisdommen organiseren vanuit Nederland
samen met reisorganisatie VNB vier reizen hierheen.
Voor wie?
Iedereen in de leeftijd van 18 tot en met 30 jaar is welkom op de Wereldjongerendagen.
Wie ben je?
Speciaal voor deze WJD heeft uitgeverij Adveniat het
inspiratieboekje ‘Wie ben je? Jongeren in de kerk’ gemaakt: 'Wie ben je?' is het thema voor alle jongeren in
het leven, en dus ook in de Kerk. Het boekje is verkrijgbaar via www.adveniat.nl
Meer informatie jongaartsbisdom.nl

Uit: Dat is pas leven!, Lannoo, Tielt (2000)

Door: Jan Horck

