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Op vrijdagavond 1 juni werd ik in de  

Thaborkerk door vicaris Ronald Cornelis-

sen gepresenteerd als nieuwe pastoraal 

werker in de parochies De Goede Herder, 

H.H. Jacobus en Johannes en De Heilige 

Geest. Margrieten voor mijn tuin kreeg ik 

met de wens, dat ik hier na 12,5 jaar in de 

St. Paulusparochie nieuwe wortels mag 

krijgen en dat mijn talenten hier tot bloei 

mogen komen. Ook mocht ik een kaars op 

het altaar aansteken als symbool van het 

licht dat Jezus Christus is, met de wens 

dat ik een lichtdrager mag zijn, een ver-

kondiger van het Evangelie. Hartelijk en 

warm ben ik verwelkomd.

Ik ben geboren in Enschede, maar ik woon 

al 48 jaar in Haaksbergen. Van oorsprong 

ben ik niet kerkelijk opgevoed, maar toen 

ik tweeëntwintig was, ben ik gedoopt. In de 

Haaksbergse parochies ben ik jaren  

betrokken geweest bij jongerenvieringen. 

Ook volgde ik de Pastorale Kadertraining. 

Inmiddels getrouwd en moeder van twee 

kinderen begon ik in 1987 aan de studie 

Theologie in Amsterdam, omdat ik graag 

pastoraal werker wilde worden. Mijn  

pastorale stage liep ik in de H. Hartparo-

chie in Hengelo. In 2005 begon ik als  

pastoraal werker in de St. Paulusparochie 

in de Achterhoek met als taak catechese 

en later ook opbouwwerk. Sinds 2011 ben 

ik gescheiden en leef ik alleen. Tot mijn 

grote vreugde ben ik ook oma.

Ik zie er naar uit om met mensen en  

groepen in de drie parochies kennis te 

maken en hier als pastor te werken.

Met hartelijke groet,

Annet Zoet

Licht en wortels

Instant society
Bent u inmiddels ook al zover dat als u 

even iets niet weet u ”gewoon even goog-

let” op uw smartphone, iPad of computer? 

Makkelijk, handig en u krijgt gelijk ant-

woord op uw vraag. Nieuwe technologieën 

op het gebied van kunstmatige intelligen-

tie creëren een ‘instant society’. Een om-

geving waar beloning en toegang tot alle 

informatie onmiddellijk en gratis is. Ont-

wikkelingen die veel goede en mooie per-

spectieven heeft, maar waar wij in deze 

uitgave van Geestig ook graag ons licht op 

willen laten schijnen. Kunnen we nog af-

schakelen? Even tot rust komen, even de 

stilte in? De multimedia op pauze. En heb-

ben ons geloof en onze mooie kerkgebou-

wen, waar mensen in alle drukte even tot 

rust kunnen komen, hier niet een belang-

rijke tegenrol te spelen. 

Juist de vakantietijd is zo’n periode dat we 

graag de broodnodige stilte en rust op 

gaan zoeken. Juist als tegenwicht op de 

24/7 economie en samenleving. Want 24/7 

is dat wat je wilt? Voor de kinderen hebben 

we een uitgebreide knutselpagina om in 

de vakantie mee aan de slag te gaan. Er is 

een mooi achtergrondverhaal vanuit een 

van onze geloofsgemeenschappen. Dit 

keer vanuit Hengevelde. En in voor u ge-

vonden een mooie tip om dichtbij een 

‘Oosterse kerk’ te bezoeken. Wij wensen u 

een mooie vakantietijd toe.

José Sluiter
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“Nou jij het zegt, bij mij is het niet anders. Het is elke dag meer 

hollen dan stilstaan. Alles moet direct gebeuren bij mij. Als ze 

niet per ommegaande reageren op mijn e-mail, irriteert mij dat 

mateloos. Ik zou niet weten wanneer ik mijn mobieltje heb  

afgezet. Toen iemand tegen me zei, dat ik een “bereikbaarheids-

syndroom” had, werd ik kwaad. Nu tegen jou durf ik wel te  

bekennen dat hij gelijk had.”

“Jij hoort letterlijk en figuurlijk bij de snelle jongens,” deed Arjan 

er nog een schepje bovenop. “Toen ik laatst bij je in de auto zat, 

was het gelijk toeteren als je voorganger bij een stoplicht in alle 

rust optrok. Het was voor jou nooit snel genoeg.” “Dat klopt” zei 

ik, “dat ik zo ongeduldig ben, heeft me al een paar keer parten 

gespeeld. Als ik even gewacht had, de tijd genomen had, in alle 

rust even met iemand overlegd had, had ik niet zoveel tijd nodig 

gehad om mijn overhaaste beslissingen weer te corrigeren. Alles 

was dan sneller en rustiger voor elkaar gekomen. Had ik mij 

maar meer teruggetrokken in het gebergte, om met jouw zinnen 

uit de Bijbel te spreken.”

Nabeschouwing
“Wat zalig om op zondagavond zonder op de klok te kijken in alle 

rust met elkaar te praten.” zei Arjan. “Dat doen we te weinig.  

Nu ik die zinnetjes wat meer op me laat inwerken,” ging Arjan 

verder, “ben ik wel erg benieuwd wat die Jesus gebeden heeft, 

of hij iets gevraagd heeft of dat hij onder het bidden ook in slaap 

is gevallen.” 

Zondagavond, na het sportjournaal. De bel. “Nou heb ik toch iets 

gedaan, wat ik nog nooit gedaan heb.” Met deze woorden stond 

Arjan onaangekondigd voor de deur. “Voordat je gaat vertellen,” 

zei ik, “kun je het beste eerst maar eens rustig gaan zitten.”   

Na de koffie kwam hij met zijn verhaal. “Ik had mijn beide boeken 

van bibliotheek uit. De televisie boeide mij niet. De detectives van 

mezelf had ik allemaal al gelezen. Toen heb ik wat in de Bijbel 

zitten bladeren. Ik zou niet weten wanneer ik dat boek voor het 

laatst heb ingekeken.” Enigszins verbaasd keek ik hem aan. 

“Neen, ik ga je niets voorlezen. Maar wat mij opviel, en dat komt 

in meerdere varianten voor, waren de zinnetjes, dat Jesus zich 

terugtrekt om te bidden, een hele nacht lang, in de stilte, op een 

berg. Hij moest toen wel een belangrijke beslissing nemen. Maar 

ook als hij druk was en de mensen zich aan hem opdrongen, een 

beroep op hem deden, op die momenten na gedane arbeid trok 

hij zich evengoed terug op een eenzame plaats om te bidden.”  

Arjan keek mij aan, wachtend op een reactie. Hij wilde wel een 

biertje. 

Eerste reacties
“In de Bijbel lezen en hier komen om mij te vertellen wat je  

gelezen hebt, is wel heel apart. En ook nog op zondagavond,” zei 

ik. Arjan knikte. “Ik bewonder mensen,” zei hij, “die afstand  

kunnen nemen van hun werk. Die zich terugtrekken uit hun  

gedoetje, als het ware er even de rem opzetten, voor een ogen-

blik, voor een paar uur of voor een hele nacht het leven langs 

zich heen laten gaan. Dat lukt mij niet. Daarom zullen die  

zinnetjes mij wel geraakt hebben.”

Uit de drukte de stilte in
(Die oude verhalen zijn zo gek nog niet)



5
Geestig, 05  |  juli/aug 2018

“Ik denk, maar misschien reageer ik nu 

weer te snel, dat hij de woorden in de mond 

heeft genomen die hij later ook aan zijn 

vrienden heeft doorgegeven. Die woorden 

die we nu kennen als  het Onzevader.” Zon-

der elkaar aan te kijken zaten we stilletjes 

voor ons zelf af te checken of we het Onze-

vader nog uit ons hoofd kenden. We wisten 

van elkaar wat we deden en we moesten er 

om lachen.

“Ik zie dat je op wilt stappen” zei ik. “Als je 

in de komende tijd weer eens in de bijbel 

gaat bladeren en weer door een zinnetje of 

een verhaal geraakt wordt, ben je bij mij 

van harte welkom. Want die oude verhalen 

zijn zo gek nog niet, als je er even bij stil 

staat.”

“Ik ga nu naar huis,” zei Arjan en hij bracht 

zijn lege glas naar de keuken. “Vanavond 

nog schrijf ik met een stift op de spiegel in 

de badkamer: EVEN STIL STAAN BIJ JE-

ZELF IS EEN HELE VOORUITGANG. Dat is 

dan elke avond en morgen mijn gebed, mijn 

mantra, mijn checkpoint, of hoe je het 

maar noemen wilt.”

Gerard Geurts

"EVEN STIL 
STAAN BIJ 

JEZELF IS EEN 
HELE VOOR-

UITGANG”
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Vanuit het pastoraal team

Ik schrijf dit stukje buiten in de zon. Het is 

nog maar midden juni, maar het lijkt wel 

hoogzomer. De vakanties breken overal 

aan en veel mensen zijn al op pad. Ook in 

onze parochie wordt het rustiger. Veel  

activiteiten gaan in de zomerstand of zijn 

afgerond. De voorbereidingen voor de  

Eerste Communie kunnen worden  

genoemd. 

De enquête over Geestig is uitgedeeld en 

zal bewerkt worden in de zomer. Ook de 

werkzaamheden van de toekomstwerk-

groep van de parochie zullen doorgaan in 

de zomer zodat we er na de zomer mee 

verder kunnen. De zomer is wat dat betreft 

altijd een periode van bezinning. Het bestuur 

is benaderd met vragen over het kerkhof 

in Goor. De asbestsanering in Goor is aan-

leiding geweest tot overleg met de locatie-

raad in Goor, het parochiebestuur, ge-

meente en provincie.  Onderwerp was dat 

het kerkhof in Goor wat dicht bij vervuilde 

gebieden ligt. 

Afgesproken is dat er wel gemeten zal 

worden, maar dat de grafrust nu en in de 

toekomst strikt gehandhaafd wordt. Ook 

kunnen begrafenissen gewoon plaats vin-

den. Mogelijk dat het stuk achter, dus bui-

Van de bestuurstafel
ten de huidige begraafplaats, gesaneerd 

moet worden.  

Rest mij u allen een geweldige zomer te 

wensen, een goede vakantie als u nog gaat 

en een behouden thuiskomst. 

Peter Helle

Vicevoorzitter parochiebestuur Heilige 

Geest

Sfeervol mochten we Annet Zoet in de 

Thaborkerk welkom heten als pastoraal 

werker binnen ons pastoraal team voor de 

drie parochies. Na het afscheid van Carla 

Roetgerink betekent dit, dat we ons  

opnieuw bezinnen hoe we de taken zo 

goed en efficiënt mogelijk kunnen  

verdelen.  Maar eerst willen we haar even 

de tijd geven om wat bekend te raken met 

besturen, vrijwilligers en sfeer in het grote 

gebied van onze dertien geloofsgemeen-

schappen.

De vakantietijd biedt vaak sowieso  

gelegenheid tot bezinning op prioriteiten 

en invulling van het nieuwe seizoen.  

Verschillende activiteiten zijn afgerond, 

nieuwe activiteiten worden voorbereid. 

Na het voorbereidingstraject ontvingen 

zo’n 185 kinderen in sfeervolle vieringen 

de Eerste Heilige Communie. Natuurlijk 

jammer als het daar bij blijft. Hoe kunnen 

we met ouders en vrijwilligers speciaal 

ook voor deze kinderen activiteiten ontwik-

kelen, dat hun groei in geloof voortgang 

mag vinden? 

Met vreugde zien we in de drie parochies 

M25 groepen ontstaan van jongeren, die 

zelf (en een beetje hulp van ouders  

en pastor Ria Doornbusch) diaconale  

activiteiten organiseren. Hoe kunnen we 

meer jongeren na het Vormsel hierbij  

betrekken? Want de aanmeldingen voor 

het Sacrament van het Vormsel in het  

najaar komen alweer binnen.

Misschien een tip voor u in deze vakantie-

tijd: Denk eens na over ideeën, tips of  

motivatie, om mee te doen,  om in deze zo 

nieuwe tijd nieuwe inhoud te geven aan 

ons samen als Kerk van Christus.  

Meld het ons.

Pastoraal werker Henk Ogink

U gaf uw mening 
over Geestig. 
Dank u wel!
Allereerst dank u wel voor uw medewer-

king aan de enquête over Geestig die bij 

het vorige nummer van zat gevoegd. Zo’n 

kleine 300 inzendingen hebben we mogen 

ontvangen en worden nu door twee stu-

denten van de hogeschool Saxion ver-

werkt. Het bestuur en de redactie van 

Geestig zijn zeer benieuwd naar de resul-

taten. In de volgende Geestig hopen we 

hier meer over te kunnen zeggen.

Inmiddels is er geloot onder de inzenders 

en de volgende personen kunnen een ca-

deaubon van € 20,- tegemoet zien: 

de heer G.J.M. Reimert, mevr. E. Hem-

mink, de heer en mevrouw De Wit, mevr. 

S. Van Coesant en de heer J. Koebrugge. 

Op korte termijn ontvangen zij hierover 

bericht.

Namens redactie Geestig en bestuur, 

José Sluiter 
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Blijkbaar is er een nieuwe trend op komst, en wel één die we van 

vroeger kennen, “gezelschapsspellen”. 

Tegenwoordig zien en horen we steeds vaker dat jongeren  

spelletjesavonden houden, meestal met vriendengroepen.  

Ze spreken af bij iemand thuis, drinken een glaasje en praten 

eerst een poosje over wat ze meegemaakt of gedaan hebben om 

vervolgens de spellen op tafel te zetten.  Vooral spellen die je met 

meer dan vier personen speelt zijn in trek, onder andere 30  

seconds, Boonanza, Saboteur en Machiavelli;  de jongens willen 

ook nog wel eens een potje pokeren. 

Op deze avonden blijft de telefoon in de zak. Als er dan toch ie-

mand op de telefoon kijkt wordt diegene erop aangesproken.   

De gezelligheid en lol die ze samen hebben is van grote waarde. 

“Je kent elkaar wel maar door samen bezig te zijn leer je elkaar 

nog beter kennen. Er is ruimte voor een gesprek, als iemand  

ergens mee zit kun je het daar met elkaar over hebben. Je krijgt 

advies van de anderen en het is aan jou of je daar wat mee kunt.” 

Multimedia op pauze en communicatie in volle gang. Een trend waar 

we met zijn allen onze goedkeuring aan kunnen geven, lijkt me. 

Samen spelen
Samen spelen is genieten van elkaar, is botsen met elkaar, is 

winnen en verliezen, is doorgaan en opgeven. Oud en jong,  

senioren en kinderen spelen met elkaar en tegen elkaar. Dit kun 

je horen en zien in de spellenwinkels (De Dondersteen Hengelo 

en Lamers Delden). Steeds meer volwassenen, en ook de  

jongelui, ontdekken  weer de mogelijkheden en de gein van de 

bordspelen, de dobbelstenen en de kaarten. Nieuwe variaties en 

aanpassingen van de oude spelletjes zijn aantrekkelijk voor  

pubers, maar zijn ook een verfrissende afwisseling voor de  

gamers van alle leeftijden. Samen aan tafel: direct contact,  

emoties bij winnen en verlies, lachen, verhalen tussendoor, een 

drankje. De tijd vliegt om. Het spel van onze eeuw, gamen,  blijft 

en behoudt ook zijn charme. De  contacten zijn  

niet zo lijfelijk, maar vaak wel wereldwijd  

en verruimend. 

Samen spelen verbindt mensen met elkaar, door-

breekt eenzaamheid, schept nieuwe banden en 

verbanden. Samen spelen brengt jong en oud tot 

leven, tot samen leven. Samen spelen verlegt de 

spanningen van werk en zorg naar de ontspanning 

in het heden. Dan ben je mooi bij de tijd. 

Nathalie Mensink en Gerard Geurts 

Multimedia op 'pauze'

"Samen spelen brengt 

jong en oud tot leven, tot 

samen leven"

Foto's: Nathalie Mensink en Gerard Geurts
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Middeleeuwen
In een bewaard gebleven reisroute van de 

bisschop van Utrecht door Twente uit 1236 

worden Delden, Goor, Haaksbergen en 

Markelo als etappeplaatsen genoemd. 

Daaruit mag worden afgeleid dat deze 

plaatsen toen al over een eigen kerk  

beschikten. 

Reformatie
Als Luther in 1517 zijn stellingen op de 

deur van de slotkapel te Wittenberg spij-

kert leidt dat uiteindelijk tot een scheuring 

binnen de katholieke eenheidskerk.  

Luther en Calvijn legden misstanden bin-

nen de katholieke kerk bloot en streefden 

naar hervorming. De machthebbers in Eu-

ropa kozen voor of tegen de hervormers, 

voor of tegen de katholieke kerk, vaak met 

het oog op het versterken van eigen poli-

tieke belangen. De bevolking werd meest-

al gedwongen het geloof van de landsheer 

te volgen. Zo werd ook gehandeld in de 

Republiek der Verenigde Nederlanden. In 

Overijssel, één van de zeven gewesten van 

de Republiek, werd het katholieke geloof 

in 1633 verboden. De Nederduits Gerefor-

meerde Kerk werd de enige toegestane 

kerk. 

Contrareformatie
De katholieke kerk trok zich de kritiek aan 

en hervormde zichzelf van binnenuit. Dat 

proces wordt Contrareformatie genoemd 

en leidde tot een ongekende bloei van de 

katholieke kerk in de katholiek gebleven 

gebieden. 

Tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568-

1648) bleven grote delen van Twente lange 

tijd onder Spaans gezag. Daar kon de Con-

trareformatie volop wortel schieten met 

als gevolg dat de gelovigen de katholieke 

kerk trouw bleven, ook na 1633. Hun ge-

loof konden ze echter niet langer in het 

openbaar belijden.

Hollandse Missie
Vanaf 1633 is Twente missiegebied en 

wordt de kerkelijke bediening toever-

trouwd aan rondtrekkende geestelijken. 

Om de mis bij te kunnen wonen waren de 

gelovigen aangewezen op schuilkerken, 

verstopt in schuren op het platteland. De 

gelovigen uit Goor en omgeving waren 

aangewezen op een schuilkerk op Het 

Slot, nabij het huidige Hengevelde. De ker-

kelijke organisatie in het Hollandse Mis-

siegebied was opgebouwd uit staties. De 

katholieken uit Goor en omgeving vorm-

den zo’n statie. De overheid gedoogde 

deze organisatievorm, maar katholieken 

waren hoe dan ook tweederangs burgers. 

Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap
De Franse Revolutie maakt ook in de Re-

publiek der Verenigde Nederlanden een 

einde aan de oude machtsstructuren. Vrij-

heid, gelijkheid en broederschap vormden 

de grondbeginselen van een nieuw staats-

bestel. Daar hoorde ook de vrijheid van 

godsdienst bij.

Vanaf dat moment kregen de staties van 

de Hollandse Missie het recht om nieuwe 

kerken te bouwen. Binnen de Statie Goor 

gebeurde dat door de verplaatsing van de 

schuilkerk op Het Slot in 1803 naar de 

Wegdamshöfte, gelegen op een kruispunt 

van regionale wegen. Vanwege het grote 

aantal gelovigen werd in 1806 een tweede 

kerk in Goor gebouwd. In deze ontwikke-

ling ligt na 1853, toen de bisschoppelijke 

hiërarchie werd hersteld, het ontstaan van 

twee zelfstandige parochies besloten, één 

rond  De Wegdam en één rond Goor. 

Beiden werden gewijd 

aan de Heilige Apostelen 

Petrus en Paulus, net als de statie. 

Twee eeuwen, vier kerken
Vanaf 1803 zijn er op de Wegdamshöfte 

vier kerken gebouwd. De gestage groei van 

het aantal parochianen maakte in 1845 en 

1913 uitbreiding of nieuwbouw noodzake-

lijk. De kerk van 1913 werd tijdens de 

Tweede Wereldoorlog ernstig beschadigd, 

hetgeen later leidde tot de bouw van de 

huidige kerk. Deze werd op 19 april 1955 

geconsacreerd.

Een monument van gemeenschapszin
De tegenwoordige kerk op De Wegdam is 

een schitterend bouwwerk, ontworpen 

door Richard van Remmen. In de beste 

tradities van de wederopbouw heeft hij ge-

kozen voor een gebouw dat verwijst naar 

het verleden door zijn Romaanse hoofd-

vormen en verstilde soberheid. Tegelijker-

tijd drukt het de zelfbewuste drang tot 

overleven uit van een geloofsgemeen-

schap die deze kerk beschouwt als sym-

bool voor de toekomst, ook binnen het 

verband van de veel grotere parochie van 

de Heilige Geest, waar Hengevelde nu deel 

van uitmaakt.

Beknopte geschiedenis van 
de geloofsgemeenschap
H.H. Petrus en Paulus  
te Wegdam
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Twentse gemeenschapszin
Als men Hengevelde binnenrijdt staat dus 

aan de Goorsestraat in het centrum van 

het dorp de parochiekerk van de geloofs-

gemeenschap van de H. H. Petrus en Pau-

lus.  Er omheen een markpleintje dat 

vooral functioneert als parkeerterrein. 

Rechts en links ervan horecagelegenhe-

den.  Het terrein waar de Hengeveldse 

zomerfeesten worden gevierd is ook in de 

buurt. Schuin er tegenover nog een res-

taurant. Dit is typisch voor het dorp. Bin-

nen het dorp is er een grote samenhorig-

heid wat activiteiten betreft. Alleen bij de 

zomerfeesten zijn al meer dan driehon-

derd vrijwilligers vanuit het dorp betrok-

ken.

Actieve vrijwilligers
Ook de geloofsgemeenschap van Henge-

velde heeft niet te klagen over het aantal 

vrijwilligers. Onderhoud van het kerkhof, 

van de kerk en de tuin gebeurt door vrij-

willigers. Er is ook een actieve woord- en 

communiegroep, avondwakegroep en er 

zijn koren met een eigen professionele di-

rigent. Vrijwel alle activiteiten ter voorbe-

reiding van de Eerste Communie en het 

Heilig Vormsel vinden plaats met behulp 

van de vele actieve vrijwilligers. Ook in de 

diaconie gebeurt er veel. 

Het kerkgebouw
Het kerkgebouw is in prima conditie. Voor 

grote gelegenheden (Pasen, Kerstmis, 

grote avondwakes) wordt de gehele kerk 

gebruikt, normaal gebeuren de diensten in 

de dagkerk waar ongeveer tachtig mensen 

in kunnen. Een van de grote voordelen 

hiervan is dat de ruimte goed warm te sto-

ken is in de winter hetgeen zeer plezierig 

is voor de wat oudere kerkgangers.   

Ongeveer tweemaal per maand is er een 

voorganger vanuit het pastorale team, de 

andere weekenden gaat er een vrijwilliger 

vanuit de geloofsgemeenschap voor.  

Het kerkbezoek is gelukkig nog goed te 

noemen. De dagkerk is meestal goed ge-

vuld tijdens de diensten. Op donderdag-

ochtend is er in de dagkerk ook een 

dienst, vaak een gebedsviering en enkele 

keer een eucharistieviering.

De begraafplaats
Op de begraafplaats, met een eigen rela-

tief nieuwe aula, is een strooiveld aanwe-

zig. Het aantal begrafenissen neemt gelei-

delijk af, ten gunste van het aantal 

crematies. In het afgelopen jaar zijn we 

opgeschrikt door het omvallen van een 

aantal bomen na een grote storm, waar-

door ook schade is ontstaan aan een aan-

tal graven. De schade is inmiddels her-

steld. De toestand van de bomen is hierna 

door deskundigen beoordeeld en goed 

bevonden. Honderd procent zekerheid is 

hier uiteraard niet aan te ontlenen.

De financiële positie
De financiële situatie van de geloofsge-

meenschap is gelukkig goed te noemen. 

Binnen de Heilige Geest parochie is het 

één van de financiële steunpilaren van de 

parochie. De geloofsgemeenschap ver-

keert in de positieve omstandigheid dat er 

uit vroegere tijden forse opbrengsten uit 

bezittingen en beleggingen zijn, naast de 

bijdragen van de parochianen. Wij prijzen 

ons hier mee gelukkig omdat het ook rich-

ting de toekomst meer zekerheid biedt.  

Samenwerking
Er zijn natuurlijk ook problemen binnen de 

geloofsgemeenschap. Ook Hengevelde 

heeft last van de krimp waar alle paro-

chies binnen ons bisdom onder lijden. Het 

is een geweldige uitdaging naar de toe-

komst toe om hier adequaat op te reage-

ren. Hoe hier op te reageren hangt van 

veel factoren af. Hoe gaat het met de on-

dersteuning vanuit het pastorale team, 

houden we wel het aantal vrijwilligers, hoe 

gaat het met het kerkbezoek? Meer sa-

menwerking met andere geloofsgemeen-

schappen in de buurt ligt voor de hand. 

Met zijn allen sta je sterker dan alleen. Het 

is een mooie taak voor de locatieraad en 

het parochiebestuur om samen met het 

pastorale team hier de schouders onder te 

zetten en onze geloofsgemeenschap 

toekomstbestendig te maken.  

Ten slotte
Wij willen onze geloofsgemeenschap 

graag vitaal houden, maar dat lukt alleen 

als we ook in de toekomst mogen rekenen 

op de steun vanuit de dorpsgemeenschap 

Hengevelde. Daar ligt onze uitdaging. Die 

willen we oppakken door enerzijds lokaal 

herkenbaar en aanwezig te blijven, maar 

anderzijds ook en vooral door de hiervoor 

genoemde samenwerking

Locatieraad geloofsgemeenschap 

H.H. Petrus en Paulus te Wegdam, 

Hengevelde

Een schets van de geloofsgemeenschap in 2018
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Wij leven in een wonderlijke wereld. Aan de ene kant zijn wij zo 

vrij als een vogel, we kunnen reizen, veel mensen hebben vol-

doende over voor een vakantie. Luisterend naar parochianen die 

genieten van hun pensioen, hoor ik nog steeds over reizen naar 

het buitenland. Wij zijn vrij. We kunnen zeggen wat we willen, we 

kunnen schrijven wat we willen. Vrijheid van meningsuiting. We 

kunnen dus getuigen van Hem, van wat God voor ons heeft ge-

daan, we kunnen voor zijn Zaak opkomen, voor zijn Koninkrijk. De 

vraag is of we dat ook doen?

 

Geloof motiveert
Het lastige daaraan ervaar je wanneer je hierover tot kerkgangers 

spreekt, omdat je dan spreekt tot hen die wel naar de kerk ko-

men. Veel parochianen zijn ook vrijwilligers in de kerk, steken de 

handen uit de mouwen en helpen waar nodig. Actieve gelovigen 

komen er in de statistieken ook goed uit. Uit verschillende onder-

zoeken blijkt steeds weer dat het percentage gelovigen onder de 

vrijwilligers op school, in de sport en waar dan ook, relatief hoog 

is. De kerk is de grootste vrijwilligersorganisatie in ons land. Ge-

loof motiveert om anderen nabij te zijn, om tijd te geven en niet 

alles voor jezelf te houden. Geloof motiveert om de vrijheid die je 

hebt ten goede te laten komen aan anderen. Jezus vraagt van ons 

om naastenliefde, actief kerkbezoek, een actief gebedsleven, 

maar daarnaast klinkt ook de oproep om te getuigen. Te durven 

spreken over hetgeen ons bezielt en motiveert. 

Wellicht is dit laatste het moeilijkste. Ik word blij als ik zie dat 

mensen daartoe komen. En naastenliefde, goed zijn voor de ander 

en eigenbelang overwinnen, zijn voor sommige mensen de eerste  

betrokkenheid vanuit hun geloof.  

De Heilige Geest zet ons in beweging
Deze twee, God en de naaste liefhebben, komen ook samen als je 

God kunt zien in de naaste, als je God kunt dienen in de naaste en 

God kunt liefhebben in de naaste. Dit alles is vrucht van de Hei-

lige Geest. Want de Heilige Geest schenkt ons die liefde en zet 

ons in beweging, vuurt ons aan, maakt ons gul en ruimhartig, 

mild en behulpzaam. De Heilige Geest maakt ons warm van hart 

en geeft ons wijsheid.

Getuigen van Christus
Maar getuigen, woorden geven aan je diepste bezieling is vaak 

toch lastiger. Er is vaak weinig ruimte om te spreken over Wie ons 

bezielt. Soms hoor ik mensen met bewondering spreken over 

evangelische christenen, mensen die langs de deur gaan, die op 

de markt iets uitdelen, die blaadjes in de bus doen, mensen die je 

aanspreken over geloof en kerk. Voor de een hebben we meer 

waardering dan voor de ander, maar we kijken in het algemeen 

met bewondering, want “ze doen het toch maar”.

En wat te denken van al die missionarissen: zij gingen erop uit om 

te getuigen van Christus. Jezus nodigt u en mij nog iedere dag uit 

om te getuigen. Te beginnen in onze directe omgeving, opkomen 

voor de zaak van Jezus, opkomen voor zijn kerk, voor zijn evan-

gelie en de zwakkere mens in onze omgeving. Daarvoor hoeven 

we niet allemaal theoloog te zijn, al zal verdieping ons wel helpen. 

Iedereen kan getuigen, maar we moeten het soms weer leren, 

getuigen in liefde en in hulpvaardigheid, niet alleen metterdaad, 

maar ook zeggen waarom je dit doet en belangrijk vindt. Opkomen 

voor bepaalde keuzen in bedrijfsleven, medische wereld, sport, 

school, etcetera.

Gelovig zichtbaar zijn
Maar eerst moeten we ons eerlijk afvragen of we het ook echt 

willen. De vluchtelingen die gekomen zijn naar een vrij land als 

het onze, niet voor een vakantie, maar uit het verlangen om chris-

ten te mogen zijn in een vrij land. Om hun kinderen te laten do-

pen, de Eerste Heilige Communie of het Heilig Vormsel te ontvan-

gen. Zij verbazen zich dat we hier in een vrij land betrekkelijk 

weinig over God en zijn Zaak spreken met elkaar. En wij…. verba-

zen ons eveneens om hun motiverend spreken en handelen. Gods 

wegen zijn ondoorgrondelijke en wonderlijk. Hij vraagt ons GE-

TUIGEN TE ZIJN VAN ZIJN NAAM…en geeft ons mensen om ons 

heen. Hij geeft ons tijd en ruimte en een vrije wil om deze keuze 

te maken.

In deze vakantietijd mogen we onszelf deze vraag voorleggen: 

HOE ZIJN WE GELOVIG ZICHTBAAR IN ONZE SAMENLEVING? Hoe 

wil ik daar deelgenoot in zijn? Mede namens het pastoraal team 

wens ik u een ontspannen en rustige vakantietijd toe met veel 

goede ontmoetingen met nieuwe en bekende mensen.

Zygfryd  Nowara, parochievicaris    

Een vakantie-
gedachte...
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Voor u gevonden
 Door Richard Wermelink

Lucifers

Oosterse R.K. kerk
Heeft u altijd al eens een ‘Oosterse’ kerk 

willen bezoeken, maar wilt u liever niet de 

lange reis maken? Dan is de R.K. Cenakel-

kerk in Heilige Landstichting (bij Nijme-

gen) een geweldig mooi alternatief. De 

Cenakelkerk is een schatkamer: een on-

Nederlands gebouw, ontworpen door de 

architect Jan Stuyt en binnen van top tot 

teen versierd met mozaïeken en schilde-

ringen. Alle afbeeldingen zijn op een of 

andere manier verbonden met het Cena-

kel, de zaal van het Laatste Avondmaal. De 

Schatkamer
De in Oldenzaal gebo-

ren Herwi Rikhof 

(1948), is emeritus 

hoogleraar systemati-

sche theologie aan de 

Katholieke Universi-

teit Brabant (Tilburg) 

en is momenteel als 

pastor verbonden aan 

de Cenakelkerk in de Heilig Landstichting. 

Onlangs is van zijn hand een boek versche-

nen “Een schatkamer voor pelgrims”, over 

de kunstzinnige afbeeldingen in deze bij-

zondere kerk. Die afbeeldingen vertellen 

verhalen, die voor ons allen een inspiratie-

bron kunnen zijn. Ze gaan over de beginpe-

riode van de Kerk die in feite ook beginsel-

verhalen zijn. Alle afbeeldingen in de kerk 

zijn gemaakt door kunstenaar Piet Gerrits, 

ook de fraaie afbeelding van de Heilige 

Geest, in de koepel. Herwi Rikhof kijkt in 

het boek met spirituele én theologische 

ogen naar die verhalen en brengt de ge-

laagdheid ervan aan het licht. Het is een 

prachtig geïllustreerd boek geworden. Prijs 

€ 24,95 ISBN 9789056254872.

In een vakje in mijn tas reist vaak een klei-

ne rozenkrans mee. Ik heb die rozenkrans 

al meer dan 50 jaar. Het was een cadeau 

van mijn Heeroom. De rozenkrans kwam 

uit Lourdes, Loerd, zei mijn oom altijd. Ik 

vond de rozenkrans prachtig: de witte 

kraaltjes, het zilveren kruisje, en het sca-

puliertje, de kleine munt die aan de ene 

kant Jezus liet zien en aan de andere kant 

Maria. Natuurlijk ik wilde die mooie ket-

ting aandoen naar school. Ik was er trots 

op. Helemaal uit Lourdes!

Maar dat was niet de bedoeling van het 

cadeau. Mijn Heeroom nam de tijd om mij 

uit te leggen wat een rozenkrans eigenlijk 

is. Jong als ik was luisterde ik maar half. 

Ja, oké, het weesgegroetjes dat kende ik 

wel  maar die geheimen… daar snapte ik 

niet zo veel van. Het was ook zo’n lang ver-

haal van mijn Heeroom. En daarom was 

wat ik zo ongeveer onthield van het ver-

haal, dat de rozenkrans een geheime ket-

ting van Maria was… En dus werd de ro-

zenkrans zorgvuldig weggelegd in het 

sieradenkistje van mijn moeder.. en heel 

lang vergat dat ik die rozenkrans had.

Tot het moment dat ik op reis ging naar 

Israël. 19 jaar was ik. Mijn moeder had de 

rozenkrans zonder dat ik het wist in mijn 

koffer gedaan. En na al die jaren, kwam 

die rozenkrans uit Lourdes in Bethlehem 

terecht, en met een van mijn reisgenootjes 

bad ik de weesgegroetjes in een stil hoek-

je in de geboortekerk,  vol van het geheim 

van de geboorte van Jezus. Een bijzondere 

herinnering werd verbonden aan die kleine 

ketting.

Daarna nam ik de rozenkrans vaak mee 

als ik op reis ging. Als een soort ankerket-

ting die mij bond aan mijn thuis en mijn 

geloof en steeds kwam er een mooie of 

bijzondere herinnering bij, aan de reizen 

die ik maakte, en aan de mensen die ik 

ontmoette.

Pas later in mijn leven heb ik het andere 

geheim van de rozenkrans leren kennen. 

Heb ik mogen ontdekken hoe die cirkel 

van gebeden mij troost en houvast kon ge-

ven. Toen ik diep verdrietig was, en niet 

meer wist waar naar toe. Toen de einde-

loze herhalingen van ‘wees gegroet Maria’ 

mijn razende gedachten tot rust brachten, 

toen het langzaam verschuiven van de 

kraaltjes mijn rusteloze handen stillegden. 

Toen ontdekte ik een nieuwe waarde van 

die rozenkrans. Sindsdien gaat die kleine 

rozenkrans overal met me mee. Soms 

echt, in mijn tas, en soms alleen in mijn 

gedachten. Dan ligt de echte ketting in een 

la naast mijn bed, maar onderweg op reis 

tel ik in mijn hoofd de kralen.

De geheime ketting 

van Maria is voor

mij een lichtend 

teken  geworden van Gods 

liefdevolle aanwezigheid.

Cathinka 

De geheime ketting van Maria

kerk is open voor bezichtiging op donder-

dag tot en met zondag van 14.00 - 16.30 

uur en op de zondagen is er een Eucharis-

tieviering om 11.00 uur. De kerk maakt 

onderdeel uit van “Het grootste museum 

van Nederland”, een initiatief van Het Ca-

tharijneconvent en is zeker een bezoek 

waard. Op vijf minuten lopen van de kerk 

bevindt zich museumpark Orientalis, waar 

op een heel interessante manier verschil-

lende wereldreligies tot leven komen. 
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Delden
H. Blasius

Langestraat 78 

7491 AJ Delden

074-3761201

E: delden@heiligegeestparochie.nl

IBAN: NL24RABO0313302057

Openingstijden secretariaat 

Dinsdag, woensdag en vrijdag 

van 9.00 tot 12.00 uur.

Secretariaat | Het secretariaat is op dinsdag, 

woensdag en vrijdag geopend van 9.00 tot 

12.00 uur. Op maandagmiddag van 14.00 tot 

15.00 u. zijn de heren W. ten Dam en M. Wor-

kel op het secretariaat aanwezig voor inlich-

tingen over grafrechten en verdere vragen die 

betrekking hebben op het r.k. kerkhof. 

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 de pastor kun-

nen dit doorgeven aan het secretariaat. 

Derde Jubileumconcert 900 

jaar H. Blasius Delden | Op 

zaterdag 14 juli 2018 vindt het 

derde jubileumconcert plaats. 

Het jongerenkoor Cantu (Del-

den en Hengevelde) zingt in dit 

concert. Zij vieren tevens hun 

vijftig jarig jubileum. Het concert begint om 

19.30 uur. U bent van harte uitgenodigd. De 

toegang is gratis (na afloop: vrije gift).

Beckum
R.K. Geloofsgemeenschap 

H. Blasius

Haaksbergerstraat 187

7554 PA Beckum 

T: 074-3676209

E: beckum@heiligegeestparochie.nl

IBAN: NL83RABO0104701137

Openingstijden secretariaat 

Dinsdagmorgen van 08.30 -12.30 uur 

(Diny Annink) 

Vrijdagmorgen van 08.30 - 11.00 uur 

(Diny Annink)

Mariakapel | De Mariakapel is geopend op 

zondag, dinsdag en donderdag tot 17.00 uur. 

Bezoek pastor | Parochianen die behoefte 

hebben aan een bezoek van de pastor kun-

nen dit doorgeven aan het secretariaat 074-

3676209.

Ziekencommunie | Parochianen die thuis de 

H. Communie wensen te ontvangen kunnen 

dit doorgeven aan het secretariaat. Mevrouw 

T. ter Avest zal iedere eerste vrijdag van de 

maand bij u aan huis komen om de H. Com-

munie te brengen. Tevens kunt u ook de H. 

Communie voor uw familielid of buren mee 

naar huis nemen tijdens de viering. Commu-

niedoosjes zijn af te halen bij het secretariaat.

Onder ons | Berichten die vermeld dienen te 

worden in Onder Ons, moeten op donderdag 

voor 13.00 uur binnen zijn bij het secretariaat. 

Parochianen die Onder Ons via de mail wen-

sen te ontvangen kunnen contact opnemen 

met het secretariaat; 074-3676209 of mailen 

met beckum@heiligegeestparochie.nl

Dinsdagmorgenviering | Elke eerste dinsdag 

van de maand, staat na de viering de koffie 

klaar voor alle aanwezigen. De dinsdagmor-

genviering wordt in de sacristie gehouden.

Overledene | 

•  1 juni 2018, Grada Winters-Hartgerink,  

84 jaar

Secretariaat | Elke maandag van 10.00 tot 

12.00 uur kunt u terecht voor misintenties 

en andere kerkelijke zaken. Tel. 0547-

292221. Vrijdags na de viering kunt u te-

recht bij de koster.

Vrijdagmorgenviering | Op vrijdagmorgen 

is er om 9.00 uur een viering. Na de viering, 

op de eerste vrijdag van de maand, drinken 

wij na afloop gezamenlijk met de voorgan-

ger koffie in de pastorie. 

Bezoek pastor | Parochianen die behoefte 

hebben aan een bezoek van een van de pasto-

res kunnen dit doorgeven aan het secretariaat.

Mariakapel | De Mariakapel is alle dagen ge-

opend van 9.00 tot 19.00 uur, zodat de parochi-

anen en de toeristen in alle rust een bezoek 

kunnen brengen en hun intenties in een boek 

kunnen schrijven. Deze worden vrijdagmorgen 

in de viering in de voorbeden genoemd. 

Bentelo
O.L. Vrouwe van 

Altijddurende Bijstand

O.L. Vrouwestraat 3

7497 MA Bentelo

T: 0547-292221

E: bentelo@heiligegeestparochie.nl 

IBAN: NL34RABO0157108112

Giro: 88.73.19

Openingstijden secretariaat

Maandag van 10.00 tot 12.00 uur

Geest in en om de kerken
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Goor
H.H. Petrus en Paulus

Hengevelderstraat 24

7471 CH GOOR

T: 0547-260114

I : www.heiligegeestparochie.nl/goor

E: goor@heiligegeestparochie.nl

IBAN: NL25ABNA0593726634

Openingstijden secretariaat

Woensdag van 8.30 uur tot 11.00 uur.

Zomerzegening 15 juli 2018 | Op zondag 

15 juli vindt er in de H. Blasius in Delden 

een gezinsviering plaats.In deze viering 

word je Christoffelmedaille gewijd (deze 

mag je zelf meenemen) Kinderen van de 

basisschool die nog  geen medaille hebben, 

kunnen er een krijgen; anderen kunnen er 

een kopen. Na afloop van de viering is er 

koffie en ranja en een lekkernij. In het ka-

der van “Heel de parochie bakt” zal het 

smullen worden van al het meegebrachte 

lekkers. 

Beheerders Parochieel centrum: Marian en 

Henny te Wierik. Voor het reserveren van een 

ruimte eerst contact opnemen met  

Marian te Wierik. Tel: (0547) 273996 of  

mjatewierik@gmail.com

Locatieraad | Secretaris: W. Stokhof, Hel-

mersstraat 5, 7471 XS, Goor, 27 20 97, 

locatieraadgoor@heiligegeestparochie.nl

Administrateur: W. van Sermondt, Klooster-

laan 24, 7471 BC, Goor, 27 31 82, vanser-

mondt@gmail.com

Liturgie: Mw. A. Schreijer-Oude Wesselink, 

Dieckertsweg 1a, 7495 SL, Ambt Delden,  

27 34 80, jbhm.schreijer@hetnet.nl

Beheer: J. Onland, Gondalaan 75, 7471 LC, 

Goor, 06 12162018, jaonland@hotmail.com 

Pastoraatgroep: Voorzitter: B. Brunnekreeft-

Polman, b.polman@heeckeren.nl, 0547-

271543

Kerktelefoon: secretariaat of 0547-272097

Begraafplaats: G. Huisstede | 06-16541464.

Misintenties | De vergoeding voor misinten-

ties, gebedsintenties zijn € 9.-.

Voor een jaargedachtenis € 12,-

Openstelling kerk | De kerk is iedere werk-

dag geopend van 14.00 uur tot 15.00 uur

Vieringen | Iedere zaterdag om 18.30 uur en 

woensdag om 09.00 uur (tenzij anders ver-

meld in Geestig of via een mededeling).

Op iedere eerste woensdag en iedere laatste 

zaterdag van de maand na de viering geza-

menlijk koffiedrinken in de parochiezaal.

Viering in Herfstzon | 13 juli, 16.30 uur

Viering in  De Stoevelaar | 

9 augustus, 16.00 uur 

"Met veel  
lege woorden  

worden de kerken 
niet voller."

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  een-

maal per twee maanden gedoopt. Voor data 

zie dooprooster op pagina 15. Voor opgave en 

vragen kunt u terecht bij het centrale  

secretariaat van onze parochie. tel: 260878 of 

contact@heiligegeestparochie.nl.  

Gedoopt

Maria Hoekstra

Overleden

5 mei, Rika Overbeek-ten Tije, 94 jaar

ANNIE BEDANKT…

Vanaf maart 2005 is Annie Schroer-Banis, 

beter bekend als Annie Banis actief bij de 

bezoekgroep “Verliezen verwerken”. In deze 

jaren heeft ze 27 personen bezocht. Voor 

deze mensen was zij het luisterend oor, de 

schouder waarop je mocht uithuilen en zeker 

een troostende persoon. 

Maar nu wil ze ermee stoppen. Dat respec-

teren we. We willen haar hierbij hartelijk 

danken voor haar grote en warme inzet.

Namens de bezoekgroep 

“Verliezen verwerken”, Herman Terra.

Heel de parochie bakt | Bij deze word je 

uitgenodigd om iets te bakken. Neem je 

baksel op zondag 15 juli mee naar de zo-

merzegeningviering. Na deze viering gaan 

we met z’n allen genieten van dit lekkers.

Als er veel wordt gebakken, delen we dit 

met de bewoners van het ‘St. Elisabeth’.

Vrijwilligersavond | De gezellige avond 

voor vrijwilligers wordt gehouden op 20 

september in de blokhut van de scouting in 

Delden.  Houdt deze datum vrij.  We hopen 

u in groten getale te mogen begroeten.
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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

In de maand juli is het secretariaat in onze 

geloofsgemeenschap i.v.m. vakantie ge-

sloten. Er is de mogelijkheid om na de 

weekendvieringen uw misintenties op te 

geven in de sacristie. Ook mag u de misin-

tenties schriftelijk doorgeven in een geslo-

ten envelop en deze in de brievenbus van 

de pastorie deponeren. Vanaf augustus is 

het secretariaat elke dinsdagmorgen van 

9.00 uur tot 11.00 uur weer geopend. U 

kunt dan op de pastorie terecht voor het 

opgeven van misintenties, het aanmelden 

van jubilea en overige zaken.  

Vieringen | Naast de weekendvieringen is 

er ook iedere dinsdagmorgen om 09.00 

uur een viering in onze kerk. 

Openstelling Mariakapel | De Mariakapel in 

onze kerk is wekelijks geopend op dins-

dag, donderdag, zaterdag en zondag van 

9.00 uur tot 17.00 uur.

Aanmelden Doop en Huwelijk | Via het se-

cretariaat van het “pastoraal team”, be-

reikbaar op maandag t/m donderdag van 

8.30 uur t/m 15.30 uur telef. 074-3492212 

of per mail: contact@pastoraalteam.nl 

Themaviering Vakantie ….

Op zaterdagavond 11 augustus is er een 

speciale themaviering. De aanvang van de 

Secretariaat | Iedere woensdagmorgen van 

9.00 uur tot 12.00 uur kunt u terecht op de 

pastorie voor het opgeven van misintenties, 

het melden van een overlijden en voor verder 

vragen en boodschappen.

Misintenties | De vergoeding voor misinten-

ties/ gebeds-intenties: € 9,-. Jaargedachte-

nis: € 12,-. Beiden t.n.v. kerk bestuur Henge-

velde.

Openstelling Maria Kapel | De Mariakapel is 

dagelijks geopend van 8 uur tot 18 uur.

Dopen | De eerstvolgende gelegenheid tot 

dopen in Hengevelde is op zondag 21 okto-

ber. Opgave vooraf bij het centrale secretari-

aat in Delden. Email: contact@pastoraal-

team.nl

Schoolverlatersviering | Op zondag 7 juli  

9.30 uur is er een viering voor groep 8. Zij 

gaan de school  verlaten. Alle parochianen 

zijn hiervoor ook van harte welkom.

Dopen 27 mei 

Pien Kerkveld dochter van Edy Kerkveld en 

Janine Falkman

Siem ter Huurne zoon van Thijs ter Huurne 

en Loes Brummelhuis

Hengevelde
H.H. Petrus en Paulus

Goorsestraat 19

7496 AB Hengevelde

T: 0547 - 333 210

E: hengevelde@heiligegeestparochie.nl 

IBAN: NL35RABO0157107221

Openingstijden secretariaat

Woensdag van 9.00 tot 12.00 uur.

DE VORMSEL-

VOORBEREIDING 

GAAT VAN START!

In september gaan we van start met de 
vormselvoorbereiding voor vormelingen en 
ouders van de Heilige-Geestparochie. We 
gaan tijdens een aantal bijeenkomsten 
met zowel vormelingen als hun ouders op 
weg met het project Vormselkracht.  Er 
zijn vier bijeenkomsten alleen voor kinde-
ren en drie bijeenkomsten voor ouders en 
kinderen gezamenlijk en er is een ouder-
avond. We rekenen hierbij op de betrok-
kenheid en hulp van de ouders. 

De eerste bijeenkomst is voor ouders en kinderen: 
  
Voor Goor, Hengevelde en Sint Isidorushoeve 
dinsdag 11 september van 18.30 tot 20.00 uur 
in de parochiezaal van R.K. kerk, Hengevelderstraat 22, Goor
Voor Delden, Bentelo en Beckum 
woensdag 12 september van 18.30-20.00 uur
in Stadscentrum het Parochiehuis, Langestraat 79, Delden

De viering van het Heilig Vormsel van de Heilige-Geestparochie is op zondag 18 
november in de Heilige Blasiuskerk in Delden. Als u uw kind wilt aanmelden, dan kan 
dat nog tot 1 augustus. U kunt daarvoor contact opnemen met het secretariaat 
pastoraal team: secretariaat@pastoraalteam.nl of bellen naar: 074 – 349 22 12. Voor 
andere vragen over de voorbereiding op het Heilig Vormsel, kunt u contact opnemen 
met Hélène van den Bemt htymvandenbemt@gmail.com tel 06-13609293

Namens het pastorale team,
pastor Annet Zoet en pastor Hélène van den Bemt

viering is 18.30 uur en het thema van deze 

viering is: “Vakantie, een periode van rust 

voor jezelf en tijd voor elkaar”.  In het dage-

lijks leven zijn we vaak druk en opgejaagd 

en hebben we weinig tijd voor elkaar. In 

deze vakantieperiode een viering met spe-

ciale aandacht voor rust en stil worden…. 

In memoriam 

Theo Ros | De 

leden van het 

L o c a t i e ko o r 

van de Sint 

Isidorushoeve 

hebben met 

grote versla-

genheid verno-

men dat zijn lid 

Theo Ros, op Hemelvaartsdag 10 mei 

jongstleden, op 76-jarige leeftijd na een 

kort ziekbed is overleden.

Wij wisten dat zijn gezondheid te wensen 

over liet, maar hoopten toch met z'n allen 

dat hij nog enige tijd bij ons zou blijven. 

Voor het koor was Theo als tenor goud 

waard.

Een meedenkend en meewerkend lid. 

Meer dan vijfentwintig jaar voorzitter van 

ons koor, Soms terecht kritisch, maar bo-

venal een man met daadkracht en een 

groot gevoel voor humor. Door het opluis-

teren van de uitvaartdienst en zijn crema-

tie, hebben wij waardig afscheid van Theo  

genomen. Een pijnlijk en een groot verlies 

en dat geldt zeker voor zijn vrouw Gerda, 

zijn kinderen, kleinkinderen en naaste fa-

milieleden. 

Theo, rust zacht.
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Woordpuzzel 5 
De puzzel staat dit keer in het teken van de zomervakantie. Daar-

om zitten er zeven, veelal kleine (vakantie)landen verborgen in de 

puzzel. Aan u de vraag: welke zeven landen zijn het? Weet u het 

antwoord, stuur dat dan voor 10 augustus 2018 naar: Redactie 

Geestig/Woordpuzzel 5, Langestraat 78, 7491 AJ Delden. of per 

mail naar redactiegeestig@heiligegeestparochie.nl Niet vergeten 

om behalve de oplossing ook uw naam, adres en telefoonnummer 

te vermelden. Onder de goede inzenders verloten we een leuke 

attentie. Alle inzenders dingen aan het eind van het jaar mee naar 

de jaarprijs. 

Uitslag
In de puzzel van Geestig 4 zaten de volgende zeven kerkelijke at-

tributen: altaar, kazuifel, monstrans, tabernakel, doopvont, cibo-

rie en Godslamp. Uit de goede inzenders hebben we de volgende 

winnaar getrokken: mevrouw M. Haafkes-Grefte uit Goor; van 

harte gefeliciteerd.

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

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

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

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

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

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

door Richard Wermelink

Ziekenzalving
Gelieve contact op te nemen 
met eigen locale secretariaat 
(zie pag 15 t/m 17)

Dopen en Huwelijk
Aanmelden bij secretariaat pastorale 
team T: 074- 349 22 12

  Facebook.com/heiligegeestparochie

   www.twitter.com/heiligegeestpar

In de maanden juli en augustus wordt er 
niet gedoopt i.v.m. de vakantie.

Emeriti
•  Pastor Th.B.M. Escher 

E: T.Escher@chello.nl
•  Pater R. van der Vegt 

E: Rinusvegt@hotmail.nl

Pastorale team
•  Mr. M.J.A. Oortman, pastoor (liturgie) 

M: 06 - 204 537 13 (maandag niet 
bereikbaar) 
E: mjaoortman@heiligegeestparochie.nl 
Vrije dag: maandag

•  Z.P. Nowara, priester (liturgie) 
M: 06 - 224 692 20  
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 - 136 092 93 
E: htymvandenbemt@gmail.com  
Vrije dagen: maandag en vrijdag

•  Mw. C.E.J.M. Timmerman,  
pastoraal werker 
M: 06 - 250 913 77 
E: Carin.timmerman@gmail.com 
Vrije dag: vrijdag

•  Mw. A. Zoet, 
pastoraal werker 
M: 06 - 271 276 95 
E: annettezoet@gmail.com 
Vrije dag: vrijdag

•  Drs. Hr. H. Ogink,  
pastoraal werker (catechese)  
M: 06 - 214 835 12  
E: hogink@heiligegeestparochie.nl 
Vrije dag: vrijdag

V  N  X  A  I  M  T  Q  W  G  U 

A  E  A  O  T  E  V  A  E  X  H 

T  V  F  N  C  L  N  J  P  N  J 

I  I  F  D  D  A  A  U  L  S  J 

C  D  B  J  H  O  N  M  R  O  T 

A  E  F  I  J  I  R  O  I  B  B 

A  L  N  S  M  H  O  R  M  D  S 

N  A  N  G  T  T  V  N  A  R  G 

X  M  N  P  K  M  P  V  L  V  Y 

B  F  R  Q  H  T  V  N  H  O  R 
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24/7 is dat wat je wilt? 

Overwegingen bij het idee van een wekelijkse rustdag

Een paleis in de tijd
Op de zevende dag rustte God van al zijn werk dat Hij ver-
richt had (Genesis 2,2). De rustdag is een dag voor de Heer, 
de dag van God. De sabbat is de kern van de joodse gods-
dienst. Het is de betrokkenheid op de dimensie van de tijd. 
Geen ruimtelijke zaken  staan in het middelpunt, maar de 
‘heiliging’ van de tijd. De sabbat is het teken en het voor-
beeld van die beleving. Wil je deze dag onderhouden of hei-
ligen dan moet je eerst het wereldlijke van het rumoerige 
zakendoen van je af zetten, het juk van het dagelijkse har-
de werken van je afschudden. 

Tijd en schepping
De tijd is het proces van de schepping, de dingen van de 
ruimte zijn de vruchten van de schepping. De dingen van de 
ruimte vertonen een misleidende onafhankelijkheid. Zij 
pronken met een vernis van beperkte duurzaamheid. In de 
dimensie van de tijd ontmoet de mens God en komt hij tot 
het inzicht dat elk ogenblik een scheppingsdaad is. Elk mo-
ment is een begin dat nieuwe wegen opent voor de uitein-
delijke voltooiing. Tijd is de nabijheid van God in de wereld 
van de ruimte.

Wij leren dat de schepping geen gebeurtenis is die zich 
destijds voor eens en altijd voltrokken heeft. Het laten ont-
staan van de wereld is een doorlopend proces. God riep de 
wereld tot leven en die roep klinkt voort. Tijd is eeuwigdu-
rende vernieuwing, een synoniem voor onafgebroken 
schepping. Een wereld zonder tijd zou een wereld los van 
God zijn, een ding op zichzelf, realiteit zonder realisering. 
Een wereld in de tijd is een wereld die dankzij God verder 
gaat, het verwerkelijken van een oneindige bedoeling.

Getuige te zijn van het eeuwige wonder van het ontstaan 
van de wereld is zich de nabijheid van de Gever in het ge-
gevene bewust te zijn, te beseffen dat de eeuwigheid de 
oorsprong van de tijd is en het eeuwige in de tijd het ge-
heim van het bestaan is. Wij kunnen het probleem van de 
tijd niet oplossen door de verovering van de ruimte, door 
piramiden of roem. Wij kunnen het probleem van de tijd 
alleen oplossen door heiliging van de tijd.

De zuivere, stille rust van de sabbat leidt ons naar een rijk 
van oneindige vrede of naar het begin van een besef van wat 
eeuwigheid betekent. De eeuwigheid uit zich in een dag.

 Jan Horck

Sedert eeuwen hebben christenen de zondag als de ‘Dag des Heren’ gevierd. De voorgeschiedenis van de 

zondag vindt zijn oorsprong in het Joodse sabbatgebod (Genesis 2,2 en Exodus 20,10). De viering van de 

sabbat was één van de belangrijke inspiratiebronnen van Abraham Joshua Heschel, een joodse denker uit 

de 20ste eeuw. In 1951 verscheen van zijn hand : “De sabbat. Zijn betekenis voor de moderne mens.” 

Hierin geeft hij antwoord op de vraag: Waarom bestaat er een rustdag? 
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"Blij dat ze nog even 

met Maria had 

kunnen praten."

Levende spiritualiteit
Een Mariakapel is zoals de naam aanduidt 

een christelijk gewijde kapel. Met name zijn 

Mariakapellen en landkruisen een symbool 

van traditioneel geloof en staan ze meestal 

op bijzonder mooie plekjes. Het christendom 

is diepgeworteld in Twente, met name het 

katholicisme. Voortkomend hieruit zijn ka-

pellen vaak een bron van levende spirituali-

teit waaraan een groeiende behoefte is, 

soms in de kerk en/of daarbuiten.

Van en voor ons allen
De kapellen geven toeristen een beeld van 

de streek waarin ze vertoeven, maar ook een 

plekje om te schuilen of voor een rustmo-

ment. De kapel op het Zeldam heeft de titel 

“Maria, Moeder van en voor ons allen”. Dit 

komt tot uiting in de vrijwilligersgroep die 

ook niet katholieke leden telt. Als vrijwilliger 

is het bijzonder om te zien hoeveel mensen 

de kapel bezoeken en een kaarsje opsteken. 

In het bezoekersboek staan bijzondere wen-

sen geschreven zoals hulpvragen aan Maria, 

uitingen van dankbaarheid, een smeekbede, 

maar ook het zoeken van troost in zware  

tijden.

Even met Maria praten
Mijn bijzondere ervaring is dat ik op een 

avond de kapel wilde sluiten en er een me-

vrouw vroeg of zij nog even naar binnen 

mocht. “Jazeker,” zei ik, en wachtte op ge-

paste afstand. Het duurde zeker een kwar-

tier voordat zij tevreden naar me toe kwam 

en bedankte voor mijn geduld. Maar zij was 

blij dat ze nog even met Maria had kunnen 

praten. Mevrouw nam afscheid, stapte weer 

bij haar zoon in de auto en ik dacht “kijk, hier 

doen we het voor”. Hierna sloot ik de kapel 

en fietste met een voldaan gevoel naar huis.

Niet alleen vroeger maar ook nu nog kom je dorps- of veldkapellen tegen op het platteland. De laatste jaren 

zijn er plaatselijke initiatieven ontstaan voor het bouwen van een Mariakapel in de naaste omgeving, veel 

mensen maken hier gebruik van tijdens wandel- of fietstochten.

Geweldig dat er zoveel vrijwilligers zijn die 

ervoor zorgen dat de kapellen en landkrui-

sen in ere worden gehouden zodat passan-

ten, zoals deze mevrouw, even nader tot 

Maria kunnen komen.

Voor veel mensen, gelovig of niet, heeft de 

Mariakapel een bepaalde aantrekkings-

kracht. Zoekt men de Moeder Gods,  

geborgenheid, even onthaasten, even tijd om 

tot jezelf te komen of houvast?

Marianne Koebrugge

12½ jaar Mariakapel op ’t Zeldam

Foto's: Nathalie Mensink
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Ingezonden berichten

!

Dank u wel

Via dit berichtje bedank ik iedereen welge-

meend voor de vele hartelijke en oprechte 

afscheidswensen. De vele kaartjes, mail-

tjes, berichtjes, post en vindingrijke ca-

deautjes die mij bereikt hebben. Uit alles 

spreekt betrokkenheid en genegenheid. 

Dank ook aan iedereen die persoonlijk 

aanwezig was tijdens de afscheidsviering. 

Dank voor uw aandacht en gebed. 

Het is me opgevallen hoeveel verhalen 

mensen in een kleine zeven jaren met el-

kaar delen! Zeker kom ik graag nog eens 

langs in Twente. Mijn adres in het vicariaat 

Arnhem is: Beukenlaan 23, 7271 JK Borculo. 

Dank aan de besturen en het pastoraal 

team, die dit afscheid mogelijk hebben ge-

maakt.

Mag ik u vragen om te blijven bidden en 

zorgen voor een vruchtbare samenwerking 

in de parochies H.H. Jacobus en Johannes, 

de Goede Herder en de Heilige Geest. Alle 

goeds en vrede voor de toekomst.

 

Met Gods rijke zegenwens, Mw. C.A.M. 

Roetgerink, pastoraal werkster

Lutherse diensten
De Lutherse dienst in Enschede ( Twekkelo) 

vindt plaats in de Johanneskerk, Twekke-

lerweg 110 te Enschede en begint om 10.30 

uur. Onze predikant, Da. IJda de Mol-Bui-

zert is wegens ziekte verhinderd. De data 

voor de diensten van het tweede halfjaar 

2018 zijn bekend, maar de predikant nog 

niet.

In de maand juli 2018 is er geen dienst  

(in verband met vakanties)

• 19 augustus 2018: n.n.b.

• 9 september 2018: Ds. Otto Mulder

• 14 oktober 2018: Ds. Frans Wiersma

• 1 november 2018: Da. Andre Fuhrmann.

•  9 december 2018 is gewijzigd in zondag 16 

december; Nog geen predikant bekend.

•  26 december 2018 (Tweede Kerstdag):  

onder voorbehoud!

De Lutherse dienst in Hengelo vindt plaats 

in de Lebuinuskapel te Hengelo, Dorpsma-

tenstraat 40. De dienst begint om 10.30 uur.

• 1 juli 2018: Ds. Otto Mulder

• 5 augustus 2018: Ds. Wiert Sarolea

• 2 september 2018: Da. Andrea Furhmann

• 7 oktober 2018: Da. Louisa Vos

• 4 november 2018: Ds. Otto Mulder

• 2 december 2018: Ds. Frans Wiersman

Parochieviering op de boerderij
Op vele plaatsen wordt er gevierd in onze parochie van de Heilige Geest.  We vieren in 

verschillende kerkgebouwen van onze geloofsgemeenschappen, zorgcentra en ver-

pleeghuizen. Waarom dan niet op een boerderij? Op een boerderij zie ik u al denken, 

ja, op een boerderij. Daar waar de boer 24 uur per dag met onze schepping verbonden 

is door te ploegen, zaaien, oogsten, maar ook onder andere het melkvee te melken.

Met grote vreugde willen wij u uitnodigen voor de parochiële boerderijviering op  

zondag 9 september om 10.30 uur bij de Melktapperij, familie Lansink, Stegenhoek-

weg 21, Haaksbergen. 

Er is een mogelijkheid om op deze ochtend op de fiets via de verschillende geloofs-

gemeenschappen te fietsen naar de boerderij. We starten om 8.30 uur bij de R.K. kerk 

in Delden; Bentelo kan instromen bij de Grondhuttenweg waar we tegen 8.55 uur 

aankomen. We fietsen met elkaar door naar de kruising Bentelerhaarweg/Gorsveld-

weg waar we tegen 9.10 uur Beckum en Hengevelde kunnen verwelkomen. Met een 

nog grotere groep fietsen we naar de Goorsestraat waar we 9.30 uur de parochianen 

uit Goor verwelkomen. De laatste etappe zal de R.K. kerk zijn in Sint Isidorushoeve 

waar we 9.40 uur de parochianen uit de Hoeve meenemen naar de boerderij.

We zullen niet alleen vieren deze ochtend, de familie Lansink laat na de viering ook 

graag haar bedrijf zien. Voor de kinderen zal er een kindernevendienst zijn tijdens de 

viering. Na de viering is er een springkussen, een melkkoe en een speurtocht.

Het programma voor deze dag in grote lijnen:
10.30 uur  Eucharistieviering met het gehele pastorale team

11.30 uur  Einde viering  

Na de viering koffie/thee en limonade voor de kinderen 

12.30 uur  Rondleiding en speurtocht

12.30-13.30 uur  Soep met een broodje

12.30 uur  Muzikale invulling

Van harte bent u allen uitgenodigd voor deze boerderijviering. Indien mogelijk, neem 

gerust uw klapstoel mee om op te zitten of/en een kleed voor de kinderen.

We zien u graag op deze dag,

Pastorale team

Een bijzondere 
ontmoeting
Op dinsdag 1 mei had ik kerkwacht in Goor. 

Net binnen komt er een man binnen, loopt 

het middenpad van de kerk in en gaat links 

op de vijfde bank zitten. Even later gaat zijn 

jas uit. Toen begon hij zacht te zingen, in het 

Latijn. Na zo’n  vijftien minuten jas weer aan, 

blijft nog even zitten, loopt dan de kerk uit en 

groet mij, ook in het Latijn. Een paar minuten 

later komt hij weer terug, en vraagt: u bent 

toch tot drie uur open? Op mijn ja zegt hij, dan 

kom ik nog even weer. Ik was bij de auto en 

hond en voelde dat het gebed nog niet ver-

hoord was. Dus weer naar voren, jas uit en 

weer zo prachtig zingen. Na weer zo’n vijftein 

minuten jas weer aan, even rust en toen ging 

hij weg na eerst nog met mij gesproken te 

hebben. 

Hij kwam van origine uit Rhodesië. Had een 

huisje in Italië, was getrouwd, maar niet altijd 

samen. Was bezig met de Tempeliers, had 

daar contacten mee en wilde daar mee ver-

der. Het lied dat hij uit een boekje zong was 

heel oud, van ongeveer 1200.

Zoiets als dit meemaken is als een cadeautje.

Irene Kuitert
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Uitnodiging jubileum-
concert Koor Cantu 
Op zaterdagavond 14 juli geeft Koor Cantu 

een jubileumconcert in de Heilige Blasius-

kerk te Delden. Het koor, ontstaan door 

een fusie tussen 

Jongerenkoor Del-

den en Koor El Qa-

hal uit Hengevelde, 

bestaat dit jaar vijf-

tig jaar. Om dit én 

het 900-jarig be-

staan van de Bla-

sius- parochie te 

vieren geven wij 

een concert waarin 

we een prachtige mix van de mooiste liede-

ren van vroeger en nu ten gehore  zullen 

brengen. 

Wij nodigen u allen van harte uit bij dit con-

cert aanwezig te zijn. We zouden het ont-

zettend leuk vinden om tijdens deze avond 

ook voormalig koor- en comboleden te mo-

gen verwelkomen, alsook iedereen die op 

welke wijze dan ook betrokken is geweest 

bij de koren in de afgelopen vijftig jaar.

Het concert zal om 19.30 uur beginnen. 

Daaraan voorafgaand kunt u vanaf 19.00 

uur genieten van een kop koffie of thee.  

Hopelijk tot ziens op 14 juli in de Heilige 

Blasiuskerk te Delden.

JUBILEUM

CONCERT

ZATERDAG 14 JULI 
IN DELDEN

v a n  h a r t e  w e l k o m

N a  a f l o o p  v r i j e  g i f t

AANVANG CONCERT   19:30U

ONTVANGST VANAF   19:00U  koffie/thee

HEILIGE BLASIUS DELDEN

TOEGANG    GRATIS

K O O R  C A N T U

Met dank aan: Drogisterij Aarsen; Annette Lamers; Autobebrijf Vossenbrink; Autobedrijf Feijten; Bakker Meen; Bas Baake; 

Carelshaven; Chin. Ind. Rest. Hong Kong; Gemeente Hof van Twente; Henk van Loon; Hotel Restaurant Het Witte Paard; Kuipers; 

Leferink en Wennink; Leferink schoenen; Notariskantoor Rouwenhorst; PDK Delden; Prins Bernhard Cultuurfonds; Read Shop; 

Reijerink; Rupert Accountants & Fiscalisten; Schildersbedrijf Ter Horst; Siemar Zonwering; Slagerij Visschedijk; Slimsmart; Sloot-

2Wielers; Sonneveld en Groothuis; Sophisticated; Ceramics;  ‘t Oaldershoes; Ten Vregelaar bouwbedrijf; Het Wapen van Delden.

50
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Joko Delden 

anno 1967

El Qahal Hengevelde

anno 1969

Bedevaart Kevelaer 2018
“Zoek vrede!”
Haaksbergse Processie naar Kevelaer 

2018

Programma:

zaterdag 8 september 2018

09.15 uur Aankomst Genadekapel/Kaars-

offer Kaarsenkapel

10.00 uur Grote Kruisweg Mariapark

10.30 uur Kleine Kruisweg Pax-Christi  

13.30 uur H. Mis Basiliek  

16.45 uur Lof Kaarsenkapel

17.45 uur Afscheidsgebed Genadekapel

Kevelaerslof zondag 7 oktober 2018  

Bonifatiuskerk Veldmaat Haaksbergen        

Aanvang 19.00 uur

Programma:

donderdag 1 november 2018 

10.00 uur Pontificale Hoogmis Basiliek

14.30 uur Grote Kruisweg Mariapark

14.30 uur Kleine Kruisweg Pax-Christi 

16.45 uur   Afscheidsmoment Genadekapel

17.00 uur Lof St. Antoniuskerk 

Opgave voor de bedevaart van 8 september 

en  van 1 november bij de plaatselijke 

broedermeester of bij de heer B. klein 

Rot Haaksbergen. Telefoon  053-5724699; 

mevr. B. Broekhuis 074-3575416; de heer 

H. Scharenberg 074-3575681  

Twentse Processie 
Kevelaer
Op zaterdag 1 september 2018 vertrekt 

voor de 148e keer de Twentse Processie 

naar Kevelaer.  We gaan naar een plek waar 

duizenden mensen samenkomen om dank 

te brengen en om bemoediging te vinden.

Wij nodigen u, evenals in andere jaren, uit 

om met ons mee te gaan naar Kevelaer en 

daar een persoonlijke intentie te brengen 

aan Maria.

Vanuit Goor vertrekt de 

bus om ongeveer 08.00 

uur vanaf het kerkplein 

van de Petrus- en Pau-

luskerk. Kosten bedra-

gen: € 27,50

U kunt zich opgeven 

door middel van:

• € 27,50 over te maken op bankrekening 

 nummer NL16 INGB 0003 8097 95 van  

 W.A.M.H. Tijdink. Onder vermelding:  

 Bedevaart Kevelaer 2018 (tot uiterlijk  

 13 augustus)

• na afloop van  de woensdagviering op  

 8 augustus achterin de kerk

• of in het weekend van 11 augustus, na  

 afloop van de viering.

Opgave is mogelijk tot en met  13 augustus.

Voor verdere informatie kunt u contact op-

nemen met: Wilma Tijdink (contactpersoon 

namens de Petrus en Paulus Parochie 

Goor) Telefoon: 0547-275190

e-mail:  kevelaer.goor@outlook.com

Jubileum Senioren-
Aktief Goor
Zondag 10 juni was er een jubileumviering 

in de Petrus- en Pauluskerk te Goor, dit 

om het heugelijke feit van vijfentwintig jaar  

Senioren-Aktief te vieren. Tijdens deze vie-

ring zong het gemend koor en was er een 

gastoptreden van Anke Nijland, Johan 

Geerdink en Jos Beunders. Dit werd door 

iedereen zeer gewaardeerd.

De viering had als thema liefde en verbon-

denheid, door de aanwezigheid van vele 

ouderen was de verbondenheid met elkaar 

dan ook merkbaar tijdens en na de viering 

bij zalencentrum De Bebsel. Er was een 

gezellig samenzijn waarbij menigeen ver-

heugd was om elkaar weer te zien en te 

spreken.

De heer De Wit zong een zelfgeschreven 

lied samen met de organisatoren, het re-

frein kon men al gauw meezingen. De toon 

was gezet en een ieder kan terug kijken op 

een geslaagde middag.

Senioren-Aktief houd iedere tweede zon-

dagmiddag van de maand (14:00u-16:00 

uur) een gezellig samenzijn in de paro-

chiezaal van de Petrus- en Pauluskerk te 

Goor. U bent van harte welkom.

Foto's: Nathalie Mensink
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Vieringen
juli en
augustus
Vieringen door de week:

H. Blasius Beckum
dinsdagmorgen 9.00 uur

O.L. Vrouwe kerk Bentelo
vrijdagmorgen 9.00 uur

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

HH. Petrus en Paulus Goor
woensdagmorgen 9.00 uur

HH. Petrus en Paulus Hengevelde
donderdagmorgen 9.00 uur

H. Isidorus St. Isidorushoeve
dinsdagmorgen 9.00 uur 

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

H. Stephanus Hertme
om de week donderdag 18.30 uur 

St. Stephanus Borne 
vrijdagmorgen 9.00 uur

Parochie de Goede Herder  
www.degoedeherderhengelo.nl

Moeder Teresa kerk
dinsdagmorgen 9.30 uur

Onze Lieve Vrouwe kerk
woensdagmorgen 9.00 uur 

Thabor
donderdagmorgen 9.30 uur 

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

Datum H. Blasius 
Beckum

O.L. Vrouw van Altijd 
Durende Bijstand 
Bentelo

Zaterdag 7 

en zondag 8 juli

Géén viering Géén viering 

Zaterdag 14 

en 15 juli

Zat. 18.30 u WoCo-viering  

Schoolverlatersviering 

mmv.  Spirit

Pastor H. Ogink

Zat. 18.30 Woco-viering 

Gezinsviering einde schooljaar

mmv. Kinderkoor

Pastor R. Doornbusch

Kindernevendienst

Zaterdag 21

 en zondag 22 juli

Zon. 9.30 Wocoviering

mmv. Dames- en herenkoor

Werkgroep

Zat. 18.30 Wocoviering       

mmv. Dames- en herenkoor 

Werkgroep

Zaterdag 28 juli 

en zondag 29 juli 

Zat. 18.30 WoCo-viering

mmv. Dames- en herenkoor

Pastor H. van den Bemt

Zon 9.30 WoCo-viering

mmv. Dames- en herenkoor

Pastor C. Timmerman

Zaterdag 4 

en zondag 5 aug.

geen viering Zon 9.30 WoCo-viering

mmv. Geen koor CD's 

Werkgroep

Zaterdag 11

en zondag 12 aug.

Zon. 9.30 Woco-viering

mmv. Dames- en herenkoor  

Pastor H. Ogink

Zon. 9.30 Woco-viering

mmv. Geen koor CD's 

Werkgroep

Zaterdag 18 

en zondag 19 aug.

Geen viering Zat. 18.30 Eucharistieviering  

mmv. Dames- en herenkoor  

Pastoor M. Oortman 

Zaterdag 25 

en zondag 26 aug.

Zon. 9.30 Wocoviering 

mmv. Dames- en herenkoor

Werkgroep

Zon. 9.30 Wocoviering

mmv. Geen koor CD's

Werkgroep

Zaterdag 1 

en zondag 2 sept.

Geen viering Zat. 18.30 Wocoviering

mmv. Dames- en herenkoor

Werkgroep

Zondag 9 sept.
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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 

mmv.  Dames- en Herenkoor 

Pastor Z. Nowara       

Zat. 18.30 u WoCo-viering 

Pastor R. Doornbusch

Zon. 9.30 WoCo-viering       

mmv. Dames- en herenkoor 

Pastor C. Timmerman

Zon. 9.30 Eucharistieviering 

mmv. Dames- en herenkoor 

Pastor Groothuis

Zon 9.30 Zomerzegening, 

WoCo-Gezinsviering 

en dankviering communicanten 

mmv. Kinderkoor 

Pastor H. Ogink

Zat. 18.30 Wocoviering 

mmv.  In Between 

Werkgroep

Zat. 18.30 Wocoviering 

mmv. Dames- en herenkoor 

Werkgroep

Zat. 18.30 Wocoviering 

mmv. Dames- en herenkoor 

Werkgroep

Zon. 9.30 Eucharistieviering

mmv.   Dames- en Herenkoor

Pastor Z. Nowara

Zat. 18.30 Eucharistieviering 

mmv. Gemengd Koor/Volkszang

Pastor Th. Escher

Zon 9.30 WoCo-viering

mmv. Dames- en herenkoor

Pastor H. Ogink

Zon 9.30 WoCo-viering 

mmv. Dames- en herenkoor

Pastor A. Zoet

Zat. 18.30 u. Thema 

gebedsviering kinderen

mmv. Kinderkoo

Pastor H. Ogink  

Zat. 18.30 Eucharistieviering  

mmv. Schola Cantorum

Pastor Th. Escher  

Zat. 18.30 WoCo-viering

mmv. Dames- en herenkoor  

Pastor C. Timmerman

Zat. 18.30 u WoCo-viering

mmv. Dames- en herenkoor

Werkgroep

Zon. 9.30 Eucharistieviering

Stille mis

Pastoor M. Oortman 

Zat. 18.30 Woco-viering

mmv.Gemengd Koor/Volkszang

Werkgroep

Zon 9.30 WoCo-viering

mmv. Dames- en herenkoor

Werkgroep

Zon. 9.30 u WoCo-viering

mmv. Dames- en herenkoor

Werkgroep

Zon. 9.30 Eucharistieviering

mmv. Dames- en Herenkoor

Pastoor M. Oortman 

Zat. 18.30 Eucharistieviering

mmv.  Schola Cantorum

Pastor Z. Nowara                  

Zat. 18.30 WoCo-viering  

Maria ten Hemelopneming

mmv.  Dames- en herenkoor

Pastor H. Ogink

Zat. 18.30 u WoCo-viering

met CD muziek

Werkgroep

Zon. 9.30 Eucharistieviering

mmv. Dames- en Herenkoor uit 

Beckum

Pater R. van de Vegt

Zat. 18.30 Woco-viering

mmv. Gemengd Koor/Volkszang

Werkgroep

Zon. 9.30 Woco-viering

mmv. Dames- en herenkoor

Werkgroep

Zon. 9.30 Woco-viering

mmv.  Dames- en herenkoor

Werkgroep

Zon. 9.30 Eucharistieviering

mmv. Dames- en Herenkoor

Pater R. van de Vegt

Zat. 18.30 u WoCo-viering

mmv.Gemengd Koor/Volkszang-

Pastor R. Doornbusch

Zat. 18.30 Eucharistieviering

mmv. Dames- en herenkoor 

Pastor Th. Escher

Zat. 18.30 Eucharistieviering   

mmv. Dames- en herenkoor

Pastoor M. Oortman 

Zon. 9.30 Eucharistieviering

mmv. Dames- en Herenkoor 

Rector P. Kuipers                  

Zat. 18.30 Woco-viering       

mmv. Gemengd Koor  

Werkgroep

Zon. 9.30 Woco-viering

mmv. Dames- en Herenkoor

Werkgroep

Zon. 9.30 Woco-viering

mmv. Dames- en herenkoor

Werkgroep

10.30 uur  Heilige Geestviering  Boerderijviering (zie ook pagina 18)
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Het startschot van de “Driesprong”
"Op de driesprong".... informatie over catechese uit de drie parochies.

Leren over ons geloof, praten over het leven en de rol die ons geloof 

daarbij heeft. De bijbel, een rozenkrans, heiligen, iconen, hebben 

allemaal te maken met de lerende kant van ons geloof, met de 

catechese. In elke parochie worden er wel activiteiten  

georganiseerd die hiermee te maken hebben. Bijbelgroepen,  

gespreksgroepen... enz.

Deze groepen geven ons de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten 

en van elkaar te leren. Daarom is enige tijd geleden het idee ont-

staan om in de parochiebladen daar meer aandacht aan te geven. 

Hoe? Door de activiteiten van drie parochies samen in één agenda 

te publiceren. Die agenda gaat "Op de driesprong" heten, met als 

onder titel "Samen leren en elkaar inspireren". In deze agenda is 

plaats voor alle activiteiten die als doel catechese hebben.

Werkgroep
Vanuit de drie parochies is er een werkgroep gevormd, die zich ten 

doel stelt het catechese-aanbod beter te profileren. De werkgroep 

wordt op dit moment vertegenwoordigd door: Nathalie Mensink en 

Cathinka Bloom (coördinator) uit de Heilige Geest parochie.

Uit de HH. Jacobus en Johannes parochie: Hanneke Verdonschot. 

Er is een vacature voor de Goede Herderparochie. Vanuit het  

pastorale team wordt de werkgroep versterkt door pastor Hélène 

van den Bemt.

Agenda
Het nieuwe pastorale seizoen gaat bijna al weer van start. We kun-

nen ons voorstellen dat u een activiteit wilt melden voor de agenda. 

Wilt u dan de volgende gegevens doorgeven aan Cathinka Bloom: 

catechesetwentezuid@gmail.com 

• Activiteit met korte formulering van de doelstelling

• Datum en tijd

• Locatie

• Informatie over opgave en contactpersoon e-mailadres/tel.nummer

Startbijeenkomst
Om de agenda goed te kunnen lanceren beginnen we dan ook in 

het nieuwe werkjaar met het organiseren van een ontmoeting voor 

alle mensen die, op welke manier dan ook, betrokken zijn bij  

catechese. Voor hen organiseren wij op maandag 24 september een 

bijeenkomst 'Lekker Bijbels', deze keer bij de Lambertuskerk in 

Hengelo. Op de agenda voor die avond staat:

• Kennismaken met elkaar,

•  Een bezinning over de bijbeltekst die ons inspireerde,  

waarin de namen van onze 3-parochies voor komen. 

•  Het proeven van bijbelse gerechten bereid door leden van  

het pastoarale team: Lekker Bijbels!

Datum: maandag 24 september om 19:30 uur

Plaats: parochiezaal Lambertusbasiliek te Hengelo 

ingang achterkant kerk, Wemenstraat) Thema: Lekker bijbels

Opgave voor: 15 september, bij Cathinka Bloom, 

catechesetwentezuid@gmail.com 

Wij hopen dat u net zo enthousiast wordt van dit nieuwe 

initiatief als wij. Graag tot 24 september !

Namens de werkgroep 

Cathinka Bloom

Het blijft duidelijk, als parochie moeten we op meer manieren 

mensen bereiken, dan alleen via de kerkvieringen en de korte me-

dedelingen in de diverse, overigens zeer waardevolle dorpsbladen. 

Eén van deze eigentijdse manieren is dit parochieblad ‘Geestig’, 

waarin we op moderne, luchtige, fleurige en serieuze wijze voor 

alle leeftijden het geloof, dat ons kostbaar is en ons samenbindt, 

uitnodigend willen uitdragen. Zo kunnen mensen zien en proeven 

wat ons bezielt en wat er in onze geloofsgemeenschappen gebeurt. 

Niet als iets van vroeger, maar als iets van NU en van de toekomst.

Ook voor dit jaar vragen wij u een bijdrage van € 15,- voor dit 

clubblad. Dit kan door € 15,- over te maken op NL94 RABO 0109 

0696 25 ten name van R.-K. Heilige Geest parochie, onder vermel-

ding van “Geestig”. 

Wij proberen te zorgen dat de inhoud van het blad dit meer dan 

waard is. Uw mening en bijdrage zijn daarbij van harte welkom. 

Mede namens de redactie en parochiebestuur uw bijdrage warm 

aanbevolen en daarvoor onze hartelijke dank.

Pastor Henk Ogink.

Geestig! Denkt u nog aan de overschrijving?

BECKUM, BENTELO, DELDEN, GOOR, HENGEVELDE, ST.  ISIDORUSHOEVE

Maandelijks infoblad van de Heilige Geest parochie

Jaargang 8, september 2017

06

Van bezoek naar bezoek

Barmhartigheid onthult de naam van God

Noaberschap en vierende mensen

De kracht van verbeelding,  
vredesweek

En verder

Thema-artikel

“ Omzien  
naar elkaar”

BECKUM, BENTELO, DELDEN, GOOR, HENGEVELDE, ST.  ISIDORUSHOEVE

Maandelijks infoblad van de Heilige Geest parochie

Jaargang 8, juli, augustus 2017

05

Uitgaan en thuiskomen bij jezelf

H. Christoffel, nog altijd populair

Каніку
ли voor Oekraïense kinderen

Op weg gaan

En verder

Thema-artikel

“ Even in een  

andere wereld”

BECKUM, BENTELO, DELDEN, GOOR, HENGEVELDE, ST.  ISIDORUSHOEVE

Maandelijks infoblad van de Heilige Geest parochieJaargang 8, mei, juni 2017

04

In de Mariakapel

Pinksteren; 
verstaan we elkaar nog?
M Twentyfive

Hoe Maria dit jaar in Utrecht verscheen?

En verder

Thema-artikel

“Maria zegt  niets, maar ze troost me wel”

BECKUM, BENTELO, DELDEN, GOOR, HENGEVELDE, ST.  ISIDORUSHOEVE

Maandelijks infoblad van de Heilige Geest parochie

Jaargang 8, april, mei 2017

03

Pasen: feest van bevrijding

Beloken Pasen

Muzikale hartstocht 

De Passie door Bentelo

In gesprek met emeritus 

pater Van der Vegt

En verder

Thema-artikel

“Het nieuws van 

 Pasen, dat onze 

ogen verlicht”

BECKUM, BENTELO, DELDEN, GOOR, HENGEVELDE, ST.  ISIDORUSHOEVE

Maandelijks infoblad van de Heilige Geest parochie
Jaargang 8, februari, maart 2017

02

Een doorlopende vaste aktie

Voedselbank Midden Twente, 
in gesprek met Bert WindBisschop met lef

Carnaval niet van gisteren…!

En verder

Thema-artikel

“Eiland  van hoop”

BECKUM, BENTELO, DELDEN, GOOR, HENGEVELDE, ST.  ISIDORUSHOEVE

Maandelijks infoblad van de Heilige Geest parochie

Jaargang 8, januari 2017

01

Kruis of Munt

Nieuwe verbindingen

Bouwen aan een huis

 De Actie Kerkbalans gaat van start

Driekoningen

 De ster van Bethlehem

En verder

Thema-artikel

“Mijn kerk  

 verbindt”

BECKUM, BENTELO, DELDEN, GOOR, HENGEVELDE, ST.  ISIDORUSHOEVE

Maandelijks infoblad van de Heilige Geest parochie

Jaargang 8, december 2017

08

Kerstmis 2017

Verhalen bij het ‘stalletje’

Suporters gevraagd 
voor vormelingen

Op bedevaart naar Lourdes

En verder

Thema-artikel

“  Terug  
naar de  
stal”

BECKUM, BENTELO, DELDEN, GOOR, HENGEVELDE, ST.  ISIDORUSHOEVE

Maandelijks infoblad van de Heilige Geest parochie

Jaargang 8, oktober, november 2017

07

Geloven in verschillende generaties
De oudste en de laatsteDe beatmis

90 jaar H. Isidoruskerk

En verder

Thema-artikel

“ Geloven van  generatie op  
generatie”
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Vakantie knutselpagina.

1: Balspel

Nodig: Schaar,verf,kwast,doos,bal.

Knip vier poortjes in de doos waar de bal door kan, schrijf 

getallen boven de gaten en schilder de poortjes, probeer 

drie keer de bal in de gaten te rollen en noteer de punten, 

wie na vier rondes de meeste punten heeft is de winnaar.

2: Strand

Nodig: Oude cd, 

verf, dop van een fles, klei, satéprikker, papier, zand, schelpen en knutsellijm.

 

Schilder de helft van de cd blauw en laat dit drogen, doe op de andere helft ruim 

lijm, strooi zand op de nog natte lijm  en leg de schelpen erop. Doe een klein 

klompje klei in de dop, knip een zeil uit het papier en plak deze aan de satéprikker 

en prik die vervolgens in de dop, lijm het bootje op de zee en klaar.

3: Schelpenpotje

Nodig: Potje/flesje, knutsellijm (witte droogt transparant op), schelpen.

 

Doe een ruime laag lijm op het potje, laat het een klein beetje aandrogen en 

plak de schelpen erop. Als je ze er te snel opplakt dan glijden de schelpen 

weer van het potje, heb je teveel lijm gebruikt en duurt het drogen te lang dan 

kun je ook een föhn gebruiken.

4: Zeemeermin

Nodig: Potje/flesje, knutsellijm (witte droogt transparant op), schelpen.

 

Schilder bijna de hele wasknijper in een kleur die je mooi vind maar houd 

een stukje over voor het gezichtje, knip een staart uit een dubbelgevouwen 

papiertje en schilder dit in dezelfde kleur. Lijm de staart aan de wasknijper, 

teken een gezichtje en plak haren van de wol op de wasknijper. Als laatste 

teken je schubben op het lijfje.

Maria bruidjes/jonkers voor Kevelaer
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 je opgeven via onderstaande mailadres.

Als je nog vragen hebt of meer informatie wilt dan mag je ons natuurlijk ook mailen.

Parochie H.Geest: Nathalie Mensink  ajf.mensink@gmail.com

Door: Nathalie Mensink



 

Door: Jan Horck

Tijdgeest

DE WELDOENDE SCHADUW DIE MENSEN NODIG HEBBEN … 
Er is leven dat schaduw nodig heeft 

om tot bloei te komen.

 

Bloemen en planten 

zoals de akelei, de rododendron, de kamperfoelie,  

de clematis of de camelia … 

doen het goed in een schaduwrijke omgeving. 

Schaduw laat de natuur, 

voorwerpen en mensen 

tot hun recht komen, 

in de werkelijkheid, 

op foto’s en schilderijen, 

laat hen niet opgaan in het decor.

 

Ook mensen hebben een streepje schaduw nodig, 

even weg van de hitte van de dag 

die het werk op school meebrengt. 

Even weg van de verblindende zonnen van al wat zich aandient 

als zinvol en waardevol. 

Om duidelijk te onderscheiden waarop het aankomt. 

Om niet zomaar op elk aanbod  

of elke oproep in te gaan. 

Soms gewoon om op adem te komen 

en zich over te geven  

aan wat zomaar wordt aangereikt en geschonken, 

en wat de psalmist de overweging ingeeft: 

Hoe kostbaar is uw liefde, God!  

In de schaduw van uw vleugels schuilen de mensen (Psalmen 36,8).

voor de jon
geren

Leeftocht 2015 
Ging je ooit in de lente, de zomer of het najaar, 

te voet of met de fiets, 

op tocht naar Compostella 

of naar een andere zuiderse bestemming? 

Dan weet je wat het is, 

even te kunnen uitblazen  

in de schaduw van een struik of een boom onderweg, 

na urenlang stappen of fietsen  

onder een blakende zon: 

adem- en rustpunt,  

oplaadstation voor de verdere tocht …

Even in de luwte mogen verblijven, 

beschermd tegen de overdaad aan licht en warmte 

van een verschroeiende zon, 

die wij, noorderlingen, nochtans zo graag opzoeken. 

 

Licht en schaduw … 

ze roepen elkaar op, versterken elkaar. 

Zonder licht geen zichtbare werkelijkheid. 

Maar is het niet de schaduw  

die een voorwerp of een persoon 

meer reliëf, meer diepte, meer aanwezigheid geeft? 

 

Dat is niet alleen een zaak van fysica of biologie. 

Dat blijkt ook uit de manier waarop schaduw, 

als symbool, 

een plaats heeft in ons bestaan, 

in onze taal, in onze expressievormen, 

in ons aanvoelen, in ons ziels- en gemoedsleven.


