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Na een warme zomer gaat het pastorale 

seizoen weer van start. Naast de vakantie 

en dagjes uit heb ik een bijzondere manier 

van reizen ontdekt. Een andere omgeving 

helpt om los te laten en met andere ogen 

naar je leven te kijken. Mijn kinderen van 

14 en van 17 jaar zie ik altijd met een 

smartphone en oortjes lopen. Zij lopen 

door het huis, maar het beeldscherm 

neemt hen mee naar een andere wereld. 

Door hun inspiratie kwam ik op mijn ont-

dekkingsreis terecht op de website van de 

Jezuïten. Daar ontdekte ik “Bidden onder-

weg” met elke dag een nieuwe gebeds-

podcast: een combinatie van muziek, en-

kele verzen uit de Bijbelteksten van de dag 

en vragen om de link te maken met je ge-

wone leven. Het geheel is geïnspireerd 

door de ignatiaanse spiritualiteit, die ge-

baseerd is op “God vinden in alles”.  

Daarnaast heb ik ook het levens-

gebed gevonden om aan het eind 

van de dag terug te blikken: stil 

staan met God om biddend te re-

flecteren op je eigen ervaring van 

de dag en zo aandachtiger te le-

ven. En zo ben ik terug van weg 

geweest, klaar voor het nieuwe 

pastorale seizoen met een pleis-

terplaats op het wereldwijde web. 

Veel inspiratie in het nieuwe pasto-

rale seizoen.

Pastor Hélène van den Bemt

Terug van weg geweest
Over een pleisterplaats op het wereldwijde web

Websites: 
• www.biddenonderweg.org/home/ 

• biddenonderweg.org/levensgebed/

Coverfoto: Jezusbeeld geprojecteerd bij 

The Passion Goor met op de voorgrond 

het kinderkoor de PeePeetjes. 

“Geen ontuchtige priester, geen misdadige 

bisschop en ook geen aarzelende paus 

krijgt mij de kerk uit.” Dit schrijft Stijn 

Fens in zijn column in Trouw van zaterdag 

25 augustus als reactie op de laatste ont-

wikkelingen en berichten over misbruik in 

onze Kerk. Het is zijn antwoord op de 

vraag die ook ik regelmatig krijg: “Waarom 

wil je in hemelsnaam bij een Kerk blijven 

die zoveel fout doet?”. “Omdat het ook 

mijn kerk is,“ zegt Fens en zo voel ik het 

ook. En het is trouwens niet alleen 

‘mijn’ Kerk, maar ook ‘onze’ 

Kerk. Ook wij hier samen in 

de Heilige Geestparo-

chie, pastores en ge-

lovigen, kunnen wer-

ken aan een Kerk die 

wars is van misbruik in 

welke vorm dan ook; of 

het nu om seksueel, 

geestelijk of machtsmis-

bruik gaat. Werken aan een 

Kerk die een troostrijke 

plaats biedt aan iedereen. 

Was Jezus ook niet een hervor-

mer pur sang, die geen blad 

voor de mond nam en tegen de 

autoriteiten in ging? Een inspirerend fi-

guur voor ons allen. Is het toevallig dat 

juist deze Geestig als thema “Jezusbeel-

den” heeft?

Laat u inspireren door het verhaal “Jezus 

in beeld” van Gerard Geurts of door de  

diverse beelden die jongeren hebben van 

Jezus (zie pagina 7). Of lees over de aan-

trekkingskracht die Taizé uitoefent op 

jonge mensen. Laten we hiervan leren, 

want wij kunnen wel wat meer jongeren 

gebruiken. Volgens Stijn Fens 

heeft nu de koers van het 

aandeel Katholieke 

Kerk zijn dieptepunt 

bereikt. Beleggers we-

ten dat dat het ideale 

moment is om in te 

stappen. Waarom, zo 

schrijft Fens, dan nu 

ook niet in te stappen 

en katholiek te wor-

den? Het kan immers al-

leen maar beter worden… 

Ik wens u veel leesplezier. 

José Sluiter

Het kan alleen maar  
beter worden
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Doodmoe liet hij zijn koffer los onder de kapstok. Zijn fototoestel 

legde hij voorzichtig op zijn bureau. Terug van een reis langs de 

bijbelse plaatsen in het Heilig Land. Hij had te veel gezien en 

beleefd in te weinig dagen. Eerst maar slapen en tot rust komen.

Zaterdagmorgen nog maar net wakker belde zijn vriend. “Wan-

neer kom je vertellen?” Een afspraak was gauw gemaakt. “Ik heb 

op dezelfde grond gestaan als Jezus van Nazareth.” Zo begon hij 

zijn verhaal. “We hebben veel gelopen. Onderweg werden gedeel-

tes uit de Bijbel voorgelezen: Jezus op de berg, Jezus bij het 

meer, in de synagoge, in de hof van Olijven, op weg naar zijn 

kruisdood. Mijn voorstelling van Jezus was en is niet die van een 

Jesus Christ Superstar, van een geweldenaar. Gaandeweg daar 

groeide in mij het beeld van een gewone joodse jongen, die met 

zijn vader en moeder op bedevaart was naar Jeruzalem, van een 

jonge man die op sabbat naar de synagoge ging net als iedereen, 

kwetsbaar door zijn oprechtheid en ontwapenend zelfbewust.”

Van gewoon naar buitengewoon
“Maar Jezus is toch wel meer dan een gewone Joodse man,”  

reageerde zijn vriend. “Ik vind hem meer een revolutionair, een 

activist, een rebel. Hij joeg die kooplui en geldwisselaars uit de 

tempel omdat ze er een rovershol van gemaakt hadden. Hij nam 

het op voor een vrouw die vreemd was gegaan. Hij durfde tegen 

de kerkelijke en religieuze leiders in te gaan; hij nam geen blad 

voor de mond. Echt een wereldverbeteraar. Een hervormer ook. 

Zoals hij de woorden van Mozes en de profeten uitlegde, dat von-

den de godsdienstige leiders van die tijd heiligschennis, een gods-

lastering. En het gewone volk stond te klappen, blij met zijn op-

beurende en bevrijdende woorden.”

Jezus in beeld
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"Jezus, een 
inspirerend 

figuur"

De wonderdoener
“In ons reisgezelschap was een jonge man die hetzelfde beeld van 

Jezus had als jij,” zei hij, “maar ik heb ook een avond zitten praten 

met iemand die Jezus zag als een gebedsgenezer, een goeroe 

met magische krachten. Kijk maar, zei hij, naar al die mensen die 

om genezing van hun ziekte en handicap vroegen. Gezond en wel 

gingen ze weer bij hem vandaan. De lamme lopend, de dove ho-

rend en de blinde ziende. Als je maar bidt en gelooft, als je je 

maar aan hem overgaf.” Zijn vriend haalde de schouders op. “Ik 

heb ook eerlijk tegen hem gezegd, dat ik Jezus wel een bijzon-

dere man vind, dat er best een kracht van hem zal zijn uitgegaan, 

maar een gebedsgenezer, een Jomanda, nee dat wil er bij mij niet 

in.” Zijn vriend knikte instemmend.

Een man van gebed
Hij had zelf al een paar foto’s afgedrukt. Een dalende avondzon, 

wandelaars op een smal bergpad, een bijna verlaten strand langs 

een meer. Aarzelend begon hij weer te vertellen. “Toen ik op een 

avond – het was al laat en stil - met onze reisleider langs dat 

meer wandelde, vertelde hij dat hij zich goed kon voorstellen dat 

Jezus hier ook gelopen had. Alleen. Hij vond Jezus een mysticus, 

een hele spirituele man. Er wordt zo vaak over hem verteld dat hij 

zich terugtrok in het gebergte; dat hij de hele nacht daar bleef om 

te bidden. Voor hem was en is Jezus een vrome jood die God in 

zijn leven toeliet. Bij al zijn activiteiten wist hij tijd en ruimte vrij 

te maken voor zijn eigen geloofsleven. Hij snapte goed dat zijn 

vertrouwelingen, de mensen die hem van nabij meemaakten, hem 

‘zoon van God’ genoemd hebben.” Zorgvuldig deed hij de foto’s 

weer in het mapje.

Zijn vriend bleef langer stil dan normaal. “Een reisverslag van jou 

op deze manier had ik niet verwacht. Geen woord over gebouwen, 

steden en dorpen, over het landschap. Ben je nog in een woestijn 

geweest?” “Ja,” zei hij met een glimlach, “op weg naar Jericho 

stopte de bus bij de herberg uit het verhaal van de barmhartige 

Samaritaan. Een schamel gebouwtje van een slimme zakenman. 

Daar hebben we wat gedronken en ik heb een stukje gewandeld. 

Zo stil heb ik het nog nooit gehoord als daar in de woestijn, een 

eind weg bij dat gebouwtje.” 

Hij vertelde dat ze hem hadden gevraagd een reisverslag te 

schrijven. “Ik ga het zo schrijven,” besloot hij, “zoals ik hier met 

jou over Jezus gepraat heb. Hoe ik hem voor me zie en hoe jij over 

hem denkt. De grote lijn zal zijn: een inspirerende figuur. Begaan 

met mensen, vertrouwd met het geloof van zijn volk en open en 

ontvankelijk voor de signalen uit een wereld, waar hij God aanwe-

zig wist.”

Gerard Geurts
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Vanuit het pastoraal team

In de zomerperiode, als het in de werkvel-

den wat rustiger is, geeft dat ons als team 

de gelegenheid om de voorbereidingen te 

treffen voor het komende seizoen. 

Maar daarnaast hebben wij deze zomer 

ook samen als team een nieuw beleids-

plan, met de daarbij behorende werkplan-

nen, geschreven. Het was wel puffen met 

het warme weer maar de sfeer was goed 

en er is hard gewerkt. We hopen, nadat de 

besturen onze plannen hebben goedge-

keurd, deze ook in de drie parochies te 

presenteren. We willen vooral inzetten op 

samenwerking omdat we ervaren dat er 

veel inspiratie, creativiteit en positieve 

energie vrij komt door samen te werken.

In de zomerperiode is bijna het hele team 

wezen fietsen tijdens de “Tour de Boer”. 

Zo ontmoeten we veel mensen en horen 

we ook de problematiek die bij de boeren 

speelt. Zeker dit jaar zien en horen we dat 

de aanhoudende droogte voor nieuwe pro-

blemen zorgt. Het geeft ons als team de 

kans om op een andere manier betrokken 

te zijn en onze blik naar buiten te richten. 

Zondag 9 september vieren we de paro-

chieviering van de Heilige Geest op een 

boerenerf in de Hoeve. Wij nodigen alle 

parochianen van de drie parochies bij deze 

al van harte uit. 

Pastoraal werker Carin Timmerman

De vakantiemaanden juli en augustus zijn 

van oudsher ook maanden waarin het be-

stuurlijk erg rustig is binnen de parochie 

en het bisdom. Maanden waarin bij uitstek 

wat afstand genomen kan worden van de 

dagelijkse bestuurlijke beslommeringen 

van de parochie. Een mooie gelegenheid 

om na te denken over de grote lijnen van 

het beleid, over de toekomst en over wat 

ons bedreigd. Ik wil in dit stukje aan aantal 

gedachten met u delen. 

Tijdens mijn vakantie heb ik naast het 

mooie weer ook erg genoten van bezoeken 

van allerlei kerken o.a. in Sint Pietersburg. 

Kerken, prachtig om te zien, die vaak 

stampvol waren met gelovigen die in dit 

geval op orthodoxe wijze uiting gaven aan 

hun geloof. Vele iconen werden aanbeden. 

Kerken die de religievijandige tijd binnen 

het regiem, om het zo maar even te noe-

men, hebben overleefd en bloeien. De ver-

gelijking met ons eigen land dringt zich 

dan vaak op, waar wij geconfronteerd wor-

den met krimp, leeglopend kerken, en een 

toenemende desinteresse in het geloof. 

Deze Russische kerken en later ook in 

Helsinki (de “rots kerk”) waren tegelijk 

ook erg bemoedigend voor mij. Het gaf 

voor mij aan dat ons geloof zo sterk is dat 

het een uitgesproken vijandige omgeving 

langdurig kan overleven en in een in dit 

geval wat gunstiger socioculturele omge-

ving weer opbloeit. 

Voor ons in Nederland, in onze kerkprovin-

cie en parochie is het belangrijk dat als wij 

willen dat ons geloof overleeft, verkondigd 

wordt en onze geloofsgemeenschappen 

intact blijven, dat wij als gelovigen elkaar 

opzoeken, elkaar blijven bemoedigen, 

nieuwe impulsen oppikken en vooral met 

elkaar samenwerken. Wij moeten onze 

ogen niet sluiten voor de vele fouten die 

zijn ingeslopen en de, zo nu en dan ver-

schrikkelijke schandalen die de wereld-

kerk teisteren en ons beijveren daar op-

lossingen voor te zoeken voor zo ver dat in 

onze macht ligt. Binnen onze geloofsge-

meenschappen en onze parochie ligt het 

wel binnen onze macht om te proberen 

verder te ontwikkelen. Uiteraard zijn er 

grote meningsverschillen over het “hoe en 

waarom”, maar laat ons geloof ons bin-

Van de bestuurstafel
den. Met name voor de verschillende ge-

loofsgemeenschappen en de betrokken 

vrijwilligers is het van belang samen te 

werken, elkaar te bemoedigen en elkaar 

vast te houden. Wanneer we alleen voor 

onze eigen geloofsgemeenschap opko-

men, hoe voor de hand liggend en begrij-

pelijk ook, zijn we, naar mijn oprechte  

mening te kleinschalig om te overleven en 

dreigt er een kaalslag. 

In het volgende nummer zijn we weer wat 

zakelijker en zullen wij u informeren over 

de Geestig enquête en het financiële reilen 

en zeilen van de parochie. 

Tot slot: Vergeet u de boerderij kerkdienst 

niet in Sint Isidorushoeve? Een mooi nieuw 

samenbindend initiatief. 

Peter Helle 

vice-voorzitter bestuur Heilige 

Geest parochie
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Jezusbeelden
Antwoorden op de vraag: "Wie is Jezus voor jou?"

Gemaakt door leerlingen van de eerste en tweede 

klas van het Twickelcollege in Delden
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De aantrekkingskracht van Taizé

Roger Louis Schütz-Marsauche (1915-2005) was theoloog en kocht in 

1940 een huis in Taizé, in de Franse Bourgogne. Deze destijds vijfentwin-

tigjarige, uit Zwitserland afkomstige broeder Roger, stichtte daar samen 

met enkele medebroeders een oecumenische gemeenschap, met het 

idee: “leven in solidariteit”. Ondertussen is het een internationale, chris-

telijke oecumenische kloostergemeenschap geworden. In de loop der 

jaren werd Taizé niet alleen door theologen bezocht, (die onder de indruk 

waren), maar de plek is vooral een magneet geworden voor leken. 

Uit heel Europa
Vanaf de jaren vijftig kwamen in toene-

mende mate jongeren op bezoek. Jaarlijks 

trekken nu vele duizenden jongeren vanuit 

heel Europa naar Taizé. Het betekent uit-

genodigd worden om te zoeken naar een 

verbondenheid met elkaar en met God 

door stilte, zingen en gemeenschappelijk 

gebed. Vooral rond Pasen en in de zomer 

is het er erg druk.

En ook uit Hengelo
Wij vroegen Eddy en Angelika Oude Wes-

selink naar hun ervaringen in Taizé, want 

als er al mensen zijn die iets van Taizé we-

ten, dan zijn zij het. 
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Eddy heeft de sociale 

academie gedaan en 

werkt voor het KCWO 

(Katholiek Centrum 

voor Welzijnsbevorde-

ring Overijssel). Ange-

lika is kleuterleidster 

en heeft later de HBO-

opleiding theologie ge-

volgd aan de Fontys 

Hogeschool en was do-

cent levensbeschou-

wing. Momenteel is ze 

actief als vrijwilliger in 

de pastoraatsgroep van 

de Thabor geloofsge-

meenschap in Hengelo.

Eddy was in zijn jeugd-

jaren actief in het jon-

gerenpastoraat en de 

jongerenliturgiegroep 

in Hengelo en ging 

eind jaren zeventig re-

gelmatig naar Taizé. 

Eddy: “Als de broeders 

je kennen vragen ze je 

vaker en of je langer 

kunt blijven en hel-

pen.” In 1981 wilde 

Eddy voor één jaar 

naar Taizé maar dat is 

anderhalf jaar gewor-

den. In die tijd heeft hij 

veel gereisd om elders 

groepen te ontmoeten, 

ook achter het ijzeren gordijn. “Belangrijk 

was het promoten van solidariteit en uitleg 

geven over Taizé. Het was vrijwilligers-

werk, je had geen inkomen, maar ook 

geen kosten. Je werd als vriend van Taizé 

overal goed en hartelijk ontvangen.”

Leven vervlochten met Taizé
Begin jaren tachtig heeft hij in Taizé (hoe 

kan het ook anders) Angelika uit München 

leren kennen. In 1983 zijn ze getrouwd en 

de liefde voor Taizé is daardoor wellicht 

nog verder versterkt, want sindsdien is er 

vrijwel geen jaar geweest dat ze Taizé niet 

hebben bezocht. Als gezin, met twee kin-

deren gingen ze elke twee jaar. Nu de kin-

deren volwassen zijn gaan ze weer elk 

jaar. Sinds 2013 doen Eddy en Angelika 

daar rond Pasen en in de zomer vrijwilli-

gerswerk door te helpen bij de ontvangst 

en bij de begeleiding van de gezinnen die 

er komen.

“De Bijbelteksten zijn de aanleiding tot 

gesprek. Er is voldoende ruimte om na te 

denken, tot rust te komen en als het nodig 

is staan er broeders klaar om steun te 

geven, als gasten het even moeilijk 

hebben”, vult Angelika aan. “Er is geen 

discussie over tegenstellingen tussen 

allerlei geloofsrichtingen, maar juist goede 

gesprekken en uitwisseling over wat je 

deelt met elkaar. Het uitgangspunt in Taizé 

is: God van Liefde. Taizé moet je beleven, 

het is een prachtige, spirituele ervaring en 

samen met de ontmoetingen zijn dit voor 

velen de belangrijkste redenen om terug te 

komen.”

Naar Taizé?
Jongeren zijn altijd welkom in Taizé; ouderen moeten vooraf reserveren. 

Zo wil men er zeker van zijn dat Taizé primair een plek blijft voor jonge-

ren. Vanuit Nederland gaat er in de mei- en zomervakantie een bus van-

uit Utrecht naar Taizé; Eddy en Angelika Oude Wesselink zijn hiervoor het 

contactadres. Ook is er een herfstreis naar Taizé, van 21 tot en met 28 

oktober 2018, voor jongeren tussen de 18 en 30 jaar. Voor meer informa-

tie kunt u contact opnemen via de mail: oudewesselink.taize@gmail.com

Dichterbij huis
Op twee locaties in de buurt zijn er Taizévieringen:

• Waterstaatskerk van de PKN Hengelo 

• PKN Hofkerk in Goor.

Houdt de websites in de gaten: 

www.pkn-hengelo.nl en www.hofkerkgoor.nl

Angelika: “De eerste dag is het wennen 

maar als je de weg eenmaal weet voel je je 

thuis. Er komen heel veel jongeren uit veel 

verschillende landen, die verschillende 

talen spreken, verschillende achtergron-

den hebben, katholiek, protestant, agnost. 

Al met al een mooie, bonte mengeling van 

nationaliteiten en achtergronden.”

Het ritme van de dag
“Het dagelijkse gebeuren is strak georga-

niseerd om alles in goede banen te lei-

den”, geeft Eddy aan. “Bij aankomst krijg 

je uitleg over hoe alles in zijn werk gaat en 

over de dagindeling. Die begint om 8.30 

uur met een kort ochtendgebed, dan is er 

gezamenlijk ontbijt en om 10.00 

uur komt men in groepen bij el-

kaar voor bijbeluitleg en discussie. 

Om 13.00 uur is er lunch en vrije-

tijd, om 16.00 uur thee (geserveerd 

door de Engelse gasten) en thea-

ter, om 18.30 uur wordt het avond-

eten voorbereid en om 20.30 uur is 

er een korte avondviering.” Samen 

doen is essentieel. Alle werkzaam-

heden van voorbereiden, eten ha-

len tot afwassen wordt onder de 

deelnemers verdeeld en dus sa-

men gedaan.”

Geen geloof aanpraten
We vragen aan Eddy en Angelika waarom 

Taizé zo’n aantrekkingskracht heeft op met 

name jongeren. “Het met leeftijdsgenoten 

uit allerlei landen in gesprek gaan over 

levensvragen en zingeving, belangrijke 

keuzes, is zeer verrijkend. Nadenken, 

bewustwording; er word je geen geloof 

aangepraat,” benadrukt Eddy.  

We danken Eddy en Angelika hartelijk voor 

de gastvrije ontvangst en hun enthousiaste 

en gepassioneerde verhalen over deze bij-

zondere plek in Frankrijk.

Marianne Koebrugge en 

Richard Wermelink

^ Op de foto: Eddy en Angelika Oude Wesselink
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Zweetdruppels en nadenken, zomer 2018

Zweetdruppels glijden langs mijn hoofd, alles voelt klam en voch-

tig aan. Zo voelt het op het moment dat ik deze woorden neer-

schrijf. Misschien wel op het hoogtepunt van de zomer van 2018. 

Droog en warm, zeer warm. Er zijn ongetwijfeld mensen die het 

prachtig vonden, maar als ik luister in mijn omgeving 

hoor ik veel mensen zeggen dat het misschien wel 

iets teveel van het goede was. Want de zon, de 

warmte worden gerekend tot de goede din-

gen van de zomer, maar de ervaring van 

deze zomer heeft ons geleerd, dat regen 

een heel groot geschenk is. Zonder 

water verdort de boel, zonder water 

zag ik dat sommige statige en prach-

tige bomen in de pastorietuin, hun 

bladeren eind juli al loslieten. 

Herfst in juli.

Stof tot nadenken
De deskundigen zijn het er niet over 

eens. Is dit nu iets wat eens in de zo-

veel tijd gebeurt? Ik kan mij nog de 

warme en droge zomer van 1976 her-

inneren. Of is dit een gevolg van kli-

maatverandering, een gevolg van het 

menselijk handelen dat de natuur en 

aarde negatief beïnvloedt. Ik durf het niet 

te zeggen, ik ben geen deskundige op dat 

gebied. Maar opmerkelijk is het wel. Het 

geeft in ieder geval stof tot nadenken.

Nieuwe voornemens
De vakantieperiode geeft ons allemaal stof en 

gelegenheid tot nadenken. We hebben de rust en 

de tijd om te reflecteren op ons leven. En niet zel-

den gebeurt het dat mensen na een vakantie een 

andere weg inslaan, of nieuwe voornemens hebben. 

Vaak nemen mensen zich voor om niet door te gaan 

zoals het voor de vakantie was, omdat het hen uit-

putte en geen voldoening gaf. De eerlijkheid gebiedt 

echter ook te zeggen dat het met die goede voorne-

mens na verloop van enige tijd ook weer gedaan is. 

Maar toch. Er is nagedacht en daar ligt de winst.

Kijken in de ziel van…
Nadenken over de zin van je bestaan, nadenken over hoe je een 

beter en ander mens kunt zijn voor je medemens. Nadenken over 

hoe je een kind van God kunt zijn. In deze vakantieperiode heb ik 

met grote belangstelling de televisie-interviews be-

keken van het programma “Kijken in de ziel 

van….”. Deze keer werden in vier afleve-

ringen voorgangers en kernfiguren 

uit verschillende religieuze stro-

mingen geïnterviewd. Ze moesten 

nadenken over vragen en de ant-

woorden gaven mij in ieder geval 

stof tot nadenken. Vooral toen 

het ging over het bestaan van 

God en Zijn betrokkenheid bij ons 

mensen hier op aarde. Voor som-

migen is Hij een afwezige God, 

voor anderen een betrokken en 

liefdevolle God, weer anderen wa-

ren in het ongewisse en wisten dat 

zij nog steeds op zoek waren naar 

een antwoord op die vraag. 

Een gave om te delen
Boeiend, dat was het zeker. En in de 

zomerse hitte denk je dan na over 

veranderingen, in het klimaat, in je 

denken over God, in het denken over 

je medemens, het denken over de we-

reld, het denken over geloven en Kerk. En 

daar kreeg ik het ook warm van, in die zin 

dat ik bedacht: wat hebben wij met de Bood-

schap van Christus een grote gave in handen, 

niet om te bezitten, maar om te delen. Wat 

kostbaar, wat mooi. Een nieuw kerkelijk werk-

jaar ligt in het verschiet, we gaan aan de slag. 

Marc Oortman, pastoor 
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Voor u gevonden
 Door Richard Wermelink

Lucifers

Grote dingen
Meestal zijn de werken van bekende en 

minder bekende filosofen niet makkelijk 

toegankelijk. In het 

boek “Grote denkers 

over grote dingen” zijn 

365 citaten van filosofen 

van alle tijden bijeenge-

bracht. Ze gaan over 

thema’s als leider-

schap, gastvrijheid, 

liefde, omgangsvormen, 

eenzaamheid en ver-

antwoordelijkheid. Veel van hun ideeën 

zijn ook heden ten dage nog actueel, ook 

al zijn ze soms vele eeuwen oud. De uitge-

ver stelt: “Goede ideeën begeesteren en 

krachtige quotes inspireren om aan een 

mooiere wereld te werken. Dit fraai ge-

bonden boek geeft voor elke dag nieuwe 

inspiratie.” De auteur is Hans Alderliesten 

die zich als amateur-filosoof verdiept in 

wat denkers door de eeuwen heen  

doorgaven. Uitgeverij Meinema, ISBN 

9789021145006, prijs € 13,99.

Nieuw seizoen Huis van Spiritualiteit
Op woensdagavond 19 september gaat het 

vijfde seizoen van het Huis van Spiritualiteit 

van start, in de kloosterkapel bij de Zusters 

Franciscanessen van Denekamp, Graven-

allee 30 in Denekamp. Speciaal voor deze 

lustrumbijeenkomst is Mink de Vries uitge-

nodigd. Hij is bijzonder geïnteresseerd in de 

vernieuwingsbeweging die gesticht is door 

Geert Groote binnen de rooms-katholieke 

Kerk en die de Moderne Devotie genoemd 

wordt. In Twente zijn nog veel sporen van 

deze beweging te vinden. In onze tijd wordt 

deze beweging herontdekt. Welke bood-

schap kan deze beweging hebben voor ons 

in deze tijd? De bijeenkomst is met mede-

werking van het themakoor Vivace onder 

leiding van Dennis Oude Nijeweme. De aan-

vang is 19.30 uur en de entree bedraagt  

€ 7,50 inclusief koffie/thee.

Bijbelse schilderkunst
In het fraaie museum Catharijneconvent in 

Utrecht bestaat een deel van de vaste col-

lectie uit Bijbelschilderkunst en heeft als 

thema “Rembrandt en de Gouden Eeuw”. 

De bezoeker van het museum loopt door 

de kloostergangen van het museum en 

maakt kennis met de geschiedenis van de 

schilderkunst en de 

ontwikkeling die het 

heeft doorgemaakt. 

Het centrale punt in de 

tentoonstelling is het 

schilderij ‘De doop van 

de man uit Ethiopië’ 

van Rembrandt en het 

wordt omringd door 

schilderijen van tijdge-

noten, leerlingen en 

navolgers. Het museum dat gevestigd is in 

een oud klooster midden in de stad, is ge-

opend van dinsdag t/m zondag en is te vin-

den op Lange Nieuwstraat 38 in Utrecht.

Toen ik nog werkte ging ik bijna dagelijks 

met de bus mee om kwart over zeven  

‘s morgens vanuit Diepenheim naar Goor 

en dan verder en als ik klaar was stapte ik 

weer terug op de bus naar Goor. De bus 

naar Diepenheim rijdt overdag één keer 

per uur, en als ik pech had moest ik soms 

drie kwartier wachten.

Wat doe je als je moet wachten op een 

bus? Je gaat appen op je telefoon, of naar 

facebook, sociale media noemen ze dat. Of 

ik las het boek dat toevallig in mijn tas zat. 

Of als het koud was ijsbeerde ik de bus-

halte op en neer, of ik ging bedenken wat 

ik allemaal nog wilde doen als ik thuis 

kwam. Maar in al de jaren met de bus, is 

het nooit voorgekomen dat de bus niet 

reed volgens het briefje op de halte. De 

bus kwam altijd, daar kon ik gewoon op 

vertrouwen. De overheid zorgt voor een 

betrouwbare verbinding in ons land. Maar 

in de afgelopen tijd zag ik op de tv hoe een 

brug instortte, met auto’s en mensen erop. 

Ondanks waarschuwingen dat die brug 

slecht was, was daar niets mee gedaan. Je 

vertrouwt erop dat je over een brug kan 

rijden... maar dan. In de nieuwsberichten 

daarna haastten de overheden van ver-

scheidene landen om ons gerust te stel-

len. Er zijn wel slechte bruggen, maar we 

houden ze in de gaten.

Natuurlijk werd de vraag gesteld wie er 

schuld heeft. En ze gaan het uitzoeken. 

Maar het heeft toch aan mijn vertrouwen 

geschud. Al die dingen die zo vanzelfspre-

kend lijken. Een bus die op tijd gaat een 

brug die veilig is, het zijn mensen die daar 

verantwoordelijk voor zijn. En zijn die 

mensen zich bewust van de consequenties 

als ze dingen op hun beloop laten? Het is 

een vraag om lang over bezig te zijn.

Maar eigenlijk hou ik meer van de vraag, 

die de mensen die zich inzetten voor de 

slachtoffers van zo’n ramp stellen: Hoe 

kan ik helpen? Wat kan ik doen? Zij her-

stellen voor mij het vertrouwen, voor hen 

is leven waardevol. Ze zetten zich ervoor 

in, soms zelfs met gevaar voor eigen le-

ven. Zij spiegelen voor mij de grootste red-

der van de mensheid, Onze Lieve Heer.

Ik ben dank-

baar, dat er 

redders zijn bij 

de rampen die 

gebeuren in de 

wereld en dicht-

bij.

Cathinka

Vertrouwen?
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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. 

Bezoek pastor | Parochianen die behoefte 

hebben aan een bezoek van de pastor kun-

nen dit doorgeven aan het secretariaat. 

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.

Kleuterkerk | Op zondag 16 september is 

er weer Kleuterkerk om 09.00 uur. Iedereen 

van harte welkom.

Kinderkerk | Op 9 september is de boerderij 

viering. (zie pagina 18) Ook kinderkerk is 

hierbij betrokken met een kinderwoorddienst. 

De unieke viering is dus geschikt voor het 

hele gezin. U ben alle van harte welkom.

Informatiebijeenkomst voor ouders met 

jonge kinderen | Op de informatiebijeen-

komst op 4 oktober willen we ouders van 

jonge kinderen graag informeren over wat er 

het komend seizoen te doen is voor kinderen 

in de kerk. Daarnaast komen we graag in 

contact ouders om te horen waar hun be-

hoeften en die van hun kinderen liggen. 

Deze avond wordt georganiseerd door Kin-

derkerk en pastor Henk Ogink. Het vindt 

plaats in Stadscentrum het Parochiehuis. 

Inloop is om 19.30 u. Van harte welkom!

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.

Secretariaat | Elke maandag van 11.00 tot 

13.00 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. 

Overleden  | 

•  Annie Wegdam-Braakhuis, 19 juli 2018,  

96 jaar 

•  Catharina Ros, 5 augustus.  59 jaar

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 11.00 tot 13.00 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.

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, 

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,-

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 | 14 september en 9 no-

vember, 16.30 uur.

Viering in  De Stoevelaar | 4 oktober en 21 

december, 16.00 uur.

Bezoek Pastor

Parochianen die behoefte hebben aan een 

bezoek van de pastor kunnen dit doorgeven 

aan het centraal secretariaat 074-3492212

Pastorale nood nummer: 06 23 25 44 88

niet voor uitvaarten

Doopviering

In onze geloofsgemeenschap wordt eenmaal 

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: 260 878 of 

contact@heiligegeestparochie.nl.  

Overleden

• 14 juni, Marie Khalil, 84 jaar

• 28 juni, Lia Stapelbroek-Marijnusse, 71 jaar

• 30 juli, Harrie Stevens, 78 jaar

VERLIEZEN VERWERKEN. En hoe verder.

In het najaar van 1977 is de bezoekgroep 

“verliezen verwerken” opgericht onder de 

naam “welzijn alleenstaanden”, met als 

doel mensen die hun partner hebben ver-

loren door overlijden, te bezoeken en te 

troosten. Enkele jaren later is de naam 

veranderd In “verliezen verwerken”. De 

namen van de eerste leden: Mevr. A. Kui-

pers, Mevr. A. Koebrugge, mevr. J. Pothof, 

mevr. C. Hulshof en de heer H. Roetgerink.

In de loop van de nu reeds 41 jaar heeft de 

groep veel troostende bezoeken mogen 

afleggen. Vele vrijwilligers hebben zich 

daar voor ingezet. Maar de huidige groep 

bestaat vijf leden. De leeftijd begint mee te 

tellen. Ikzelf ben 82. Het zou fijn zijn als er 

wat jongere mensen zich hiervoor open-

stellen. Als u als parochiaan er iets voor 

voelt om uw medemens te troosten of te 

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.

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.

Raad van kerken organiseert | 

Programma Raad van Kerken 2018-2019 

heeft als thema: "Waardig levenseinde". 

Voor die sprekers die de Raad van Kerken 

dit jar heeft uitgenodig staat dit thema cen-

traal.

Vredeszondag: 16 september om 11.00 uur 

in de Nieuwe Blasius. Thema: “Generaties 

voor Vrede”. De oecumenische viering, die 

wordt voorgegaan door pastor Hélène van 

den Bemt en ds. Dick Juijn, wordt onder-

steund door het RK Dames- en Herenkoor.

Mee te vieren en te beluisteren via de com-

puter.

ondersteunen in moeilijke momenten, 

neem dan contact op met mij: Herman 

Terra, Mulderskamp 68, Goor. telefoon 

271727. Wij hebben in onze bezoekgroep 

echt mensen nodig, anders is het mooie 

werk spoedig afgelopen. En dat mag echt 

niet gebeuren.

Namens de bezoekgroep “verliezen ver-

werken”,

Herman Terra.

Oktobermaand Mariamaand | In de maand 

oktober schenken we weer extra aandacht 

aan onze Moeder Gods Maria. Oktober is 

de tweede Mariamaand en is de maand 

van de rozenkrans. De rozenkrans is een 

simpel gebed, dat we samen kunnen bid-

den. Dit gaan we dan ook doen in oktober 

en wel op elke woensdagavond om 19.00 

uur in onze parochiekerk in Goor. De eer-

ste keer is op woensdag 3 oktober, vervol-

gens woensdag 10 oktober, 17 oktober, 24 

oktober en 31 oktober. Wij nodigen ieder-

een van harte uit om met ons mee te doen.

Met vriendelijke groeten Riet Besselink 

en Riet Tenhagen.
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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 dinsdag-

morgen van 9.00 uur tot 11.00 uur kunt u 

op pastorie terecht voor het opgeven van 

misintenties, het aanmelden van jubilea en 

voor vragen omtrent overige zaken. 

Vieringen | Iedere dinsdagmorgen is er 

om 9.00 uur een viering in onze kerk. Elke 

1e dinsdag van de maand na deze viering 

is er gezamenlijk  koffiedrinken in de pas-

torie. 

Aanmelden doop en huwelijk | U kunt zich 

hiervoor aanmelden bij het centraal secre-

tariaat pastoraal team: contact@pasto-

raalteam.nl of telefonisch van maandag tot 

en met donderdag van 8.30 uur tot 15.30 

uur, telefoonnr. 074-3492212.

Misintentie/jaargedachtenis | De vergoe-

ding voor een misintentie is € 9,- en voor 

een jaargedachtenis € 12,-

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.

Parochiële Boerderijviering | Het pasto-

raal team nodigt iedereen uit om met de 

zes geloofsgemeenschappen van de H. 

Geest parochie op zondag 9 september om 

10.30 uur bij de familie Lansink, Stegen-

hoekweg 21 de parochiële boerderijviering 

mee te vieren. Het pastoresteam gaat 

hierin voor. Na afloop van de viering is er 

de mogelijkheid om het bedrijf te bezich-

tigen, elkaar te ontmoeten en een broodje 

met soep te nuttigen. Voor de kinderen zijn 

er ook verschillende activiteiten.

Themaviering 1e communicantjes | Op 

zaterdagavond 22 september is er een 

speciale viering voor de communicantjes 

Opening nieuwe schooljaar | Donderdag 6 

september om 9.00 uur openen we het 

nieuwe schooljaar met een viering in de 

kerk. Deze wordt verzorgd door de leer-

krachten.

 

Ziekendag | In het weekend van 9 en 10 

september is het Nationale Ziekendag. In 

de viering van zondag 16 september wordt 

hier aandacht aan besteed. Alle zieken van 

Hengevelde worden bezocht en krijgen 

een bloemetje aangeboden.

 

Terugkomviering 1e communiecantjes | 

Op zaterdag 6 oktober om 18.30 uur is er 

een viering voor de kinderen die dit jaar de 

Eerste H. Communie hebben gedaan.  

Pastor v/d Bemt is de voorganger.

 

Oogstdankdag | Ook op zaterdag 6 oktober 

om 18.30 uur danken we voor de oogst. De 

kerk wordt dan van binnen en buiten ver-

sierd met groenten, bloemen en fruit. De 

producten worden door de parochianen 

beschikbaar gesteld. Door de werkgroep 

kerkversiering wordt de kerk prachtig ver-

sierd. 

Na het weekend wordt de opbrengst ge-

schonken aan leefgemeenschap De Wonne 

in Enschede. Na afloop is er achter in de 

kerk gelegenheid koffie te drinken en kan 

men de versiering bewonderen. U bent 

hier voor van harte uitgenodigd.

  

Marialof | Op zondag 14 oktober hebben we 

een marialof. Pastor Oortman gaat hier in 

voor.

Overleden | 

• 12 april, Lidwien Tijhuis – Koster 94 jaar

• 4 juli, Ria Kiezenbrink- Effink 68 jaar

• 7 juli, Rudi Spijkerman 58 jaar

• 28 juli, Dinie Maatman-Screever 91 jaar

  

Dopen | De eerstvolgende gelegenheid topt 

dopen in Hengevelde is op zondag 21 ok-

tober. Opgave vooraf bij het centrale se-

cretariaat in Delden. Email: contact@pas-

toraalteam.nl

 

In Memoriam 

Harrie ten 

Vregelaar 

 Opnieuw wor-

den we als le-

den van het 

dames- en 

herenkoor van 

Sint Isidorus-

hoeve gecon-

fronteerd met 

het overlijden 

van een dier-

baar koorlid. Het ongelofelijke bericht 

kwam hard binnen, Harrie ten Vregelaar is 

plotseling overleden. 

Met zijn diepe basstem was Harrie een 

waardevolle zanger voor ons koor. Sinds 

1963 was hij met hart en ziel bij het koor 

betrokken, Ook als bestuurslid/penning-

meester en bibliothecaris.

Altijd klaarstaan voor de ander, een aima-

bel man en koorvriend. Hij heeft veel voor 

ons koor betekent en zijn gemis zal groot  

zijn. Een pijnlijk en een groot verlies dat 

zeker geldt voor zijn vrouw Ciska, zijn kin-

deren en kleinkinderen. 

Door het opluisteren van de uitvaartdienst 

en bij zijn crematie, hebben wij waardig 

afscheid van Harrie kunnen nemen. 

Dames- en herenkoor, Sint Isidorushoeve

van dit jaar. De kinderen, die afgelopen 

mei hun 1e H. Communie hebben gedaan, 

zullen tijdens deze viering hun communie-

project afronden. Het kinderkoor verzorgt 

de zang. De aanvang van de viering is 

18.30 uur.
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Fotopuzzel 6
Omdat deze Geestig in het teken staat van Jezusbeelden, 

hebben we van de puzzel een fotopuzzel gemaakt. Hier-

naast staan vier bekende afbeeldingen van Jezus. Weet u 

welke afbeeldingen dat zijn? Stuur uw antwoord naar 

Redactie Geestig/Fotopuzzel 6, Langestraat 78, 7491 AJ 

Delden of per mail naar redactiegeestig@heiligegeestpa-

rochie.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 in-

zenders dingen aan het eind van het jaar mee naar de 

jaarprijs. 

Uitslag
In de puzzel van Geestig 5 zaten de volgende zeven va-

kantielanden: Malta, Vaticaan, Malediven, Andorra, Bru-

nei, Fiji en Monaco. Uit de goede inzenders hebben we de 

volgende winnaar getrokken: de heer G. Kienhuis uit 

Ambt Delden; 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 12 t/m 14)

door Richard Wermelink

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

  Facebook.com/heiligegeestparochie

   www.twitter.com/heiligegeestpar

Dooprooster oktober
7 okt. Delden  13.00 u en 14.00 u.
 pastoor M. Oortman
7 okt. Goor  13.00 u en 14.00 u.
 pastor Z. Nowara

21 okt.  Hengevelde 11.00 u en 12.00 u. 
 pastor H. Ogink
21 okt. St. Isidorushoeve 13.00 u en 14.00 u. 
 pastoor M. Oortman

Doopvoorbereidingsavonden zijn donder-
dag 13 september in de Stefanshof, 
Grotestraat 207, 7622 GH Borne en 
donderdag 20 september in parochieel 
Centrum, Hengevelderstraat 24, 7471 CH 
Goor

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 bereik-
baar) 
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 24 695. 
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

1

2

3

4

1  

3  

2   

4   
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Er zijn nog tal van parochies en plaatsen waar jaarlijks vieringen 

rond het danken voor de oogst plaatsvinden. Wel kan de naam en 

traditie per streek verschillen. Zo zijn er: Oogstdankvieringen, 

Hagepreken, Stöppelhaene, Isidorusvieringen, Heiloovieringen en 

dankdag voor het gewas. Regelmatig vinden deze vieringen plaats 

in de buitenlucht, of bij boeren of tuinders op het erf. Katholieken, 

protestanten, gelovigen en twijfelaars komen samen om te dan-

ken voor ons eten en drinken, maar zeker ook voor de groeikracht 

van de aarde en de goede oogst.

De aarde is groter
Voor boeren en tuinders lijkt het omgaan met de natuur een da-

gelijkse vanzelfsprekendheid. Maar dat is niet zo. Zij weten hoe 

afhankelijk ze zijn van natuurinvloeden. Ondanks de technische 

ontwikkelingen blijft het werken met de natuur hen beseffen dat 

de aarde groter is dan hetgene  we kunnen meten en weten.

voor de geschonken oogst. Voor veel boeren en tuinders is dit het 

ritme van het leven, van zaaien, wachten en hopen op een goede 

oogst. Een jaarlijks terugkerend fenomeen maar niet altijd  van-

zelfsprekend. Zijn we in een wereld waarin alles maakbaar lijkt 

nog wel dankbaar ? Echte dankbaarheid ontstaat uit verwonde-

ring over wat elk jaar weer groeit.

Wie zaait moet wachten
Snelheid, duurzaamheid, innovatie en vernieuwing zijn nu de 

sleutelwoorden. Velen van ons voelen wat het betekent voor het 

leven van alledag. De een kan meekomen, bloeit op, de ander 

haakt af. Maar de seizoenen, het weer, dus de natuur kent en 

bepaald haar eigen ritme. Je kunt het niet afdwingen, je moet het 

ondergaan. Wij mensen lijken veel naar onze hand te kunnen zet-

ten, maar de natuur niet. En dat is een groot goed. Als we deze 

gedachte even vasthouden kunnen we ons afvragen of we nog wel 

dankbaar zijn voor alles wat er groeit en bloeit? 

Wie zaait moet wachten voordat er geoogst kan worden.

Marianne Koebrugge

Danken voor de oogst

Foto's: Tonnie Tuinte

"Zijn we nog wel dank-
baar voor alles wat er 
groeit en bloeit?"

Op 6 oktober om 18.30 uur is  
er een Oogstdankdag-viering 
in Hengevelde.Het ritme van het leven

Vaak worden in september en oktober de oogstdankvieringen ge-

houden. Op de eerste plaats zijn het vieringen uit dankbaarheid 
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Bisschop van Rome, paus Franciscus

AAN HET VOLK GODS
Naar aanleiding van het Pennsylvania-report over seksueel misbruik in de Verenigde Staten

“Wanneer een lid lijdt, delen alle ledematen in het lijden.” (1 Kor. 12, 26) 

Deze woorden van Sint-Paulus weerklinken krachtig in mijn hart als ik 

nogmaals het lijden vaststel dat vele minderjarigen ondergaan door sek-

sueel misbruik, machtsmisbruik en misbruik van geweten door een groot 

aantal geestelijken en godgewijde personen. Misdaden die diepe wonden 

van pijn en machteloosheid veroorzaken, voornamelijk onder de slachtof-

fers, maar ook bij hun familieleden en in de grotere gemeenschap van 

zowel gelovigen als niet-gelovigen.

Het vervolg van deze brief van 20 augustus jl. vindt u op www.rkdocumen-

ten.nl onder het tabblad documenten

Bisschop Michael Curry: 
Sta dan even stil en beeld u het volgende in.

Stel u een wereld voor waar liefde dé weg is

Stel u huizen en gezinnen voor waar liefde dé weg is.

Stel u buurten en gemeenschappen voor waar liefde dé weg is.

Stel u overheden en landen voor waar liefde dé weg is.

Stel u bedrijven en commercie voor waar liefde dé weg is.

Stel u deze oude, vermoeide wereld voor waar liefde dé weg is.

Waar liefde dé weg is – onzelfzuchtig, opofferend, verlossend.

(Trouw, 25 mei 2018)

Bisschop van Rome, Paus Franciscus.

Enkele zinnen uit de brief (9-4-2018) van de paus die begint met de woorden “verheugt u en 

juicht”. Aan de volledige vertaling wordt nog gewerkt.

…..niet alleen diegenen zijn heilig die de Kerk zalig of heilig heeft verklaard, 

maar ook bijvoorbeeld “ouders die met grote liefde hun kinderen opvoeden, 

mannen en vrouwen die hard werken om hun familie te onderhouden, de 

zieken, oudere religieuzen die hun glimlach hebben behouden” (7)…….

Je kunt groeien in heiligheid door kleine gebaren. Door geduld te hebben, 

aandacht, door vriendelijkheid en door af te zien van geroddel (16). Niet 

alleen door grote keuzes en bekering kan heiligheid vorm krijgen in je le-

ven, maar ook door meer volmaakt te doen wat je al deed (17) 

Met de apostel Paulus zegt paus Franciscus dat “alleen geloof zich uitend 

in liefde” is waar het werkelijk om gaat (Galaten 5, 6). De paus laat zien dat 

de zaligsprekingen (Matteüs 5, 3-12; Lucas 6, 20-23) aangeven hoe je hei-

lig kunt zijn in je dagelijks leven: door mild en nederig te zijn, door te 

treuren met wie verdriet heeft, door barmhartig te zijn, door vrede te stich-

ten. 

(RKKERK.NL)

Bisschoppen aan  
het woord…

Foto: Anne Tuinte

Bloemen
Soms zo vanzelfsprekend, dat we het niet 

meer zien of zelfs vergeten, dat in elke kerk 

zoveel vrijwilligers daar heel druk mee kun-

nen zijn. Bloemen drukken de schoonheid van 

Gods schepping uit en eren daarmee de 

Schepper. Zoals een verliefd iemand met bloe-

men uitdrukt, wat die ander voor je betekent. 

Ook een bloemetje als je iets fijn, mooi vindt 

en dankbaar bent. 

De Romeinen plaatsten al bloemen bij offeral-

taren. Christenen namen dit gebruik over en 

plaatsten ze bij het altaar en bij graven van 

martelaren.

De bloemen en de kleuren kregen ook speci-

ale betekenis. Sint Jozef altijd een witte lelie. 

Symbool van zuiverheid en oprechtheid. De 

rode roos, teken van liefde en je leven ervoor 

geven (martelaarschap).

Bloemen in de kerk drukken tegelijk uit wat 

we vieren en passen zich aan bij de tijd van het 

jaar en de liturgische kleuren, zoals het kazui-

fel van de priester. Wit als teken van zuiver-

heid en feest zoals met Kerstmis en Pasen. De 

rode kleur van vuur met Pinksteren. De palm-

tak als teken van vrede en overwinning.

Soms passend bij lezingen, zoals in de vasten-

tijd en advent.

Kortom ‘een bloemetje zegt meer dan je 

denkt.’ En dank aan al de bloemenvrijwilli-

gers.

Pastoraal werker Henk Ogink

Te zien in de kerk
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Ingezonden berichten
Wat in 2009 begon als project om geld te 

genereren voor de bouw van een ouderen-

huis in Mpika Zambia is in de daaropvol-

gende jaren uitgegroeid tot een vaste waar-

de op de culturele evenementenkalender 

van Delden. 

7 oktober: 10e editie

Op 7 oktober a.s. vindt de 10e editie van de 

Muzikale Wandeling door Delden plaats. 

Voor de 10e keer zullen 15 podia muzikaal 

worden bezet om de wandelaar te laten ge-

nieten. De opbrengst komt ten goede van 

een onderwijsproject in Migumomiri (Kenia) 

waar de Projectengroep Deldense Kerken 

voor kinderen in totaal 90 schooljaren 

voortgezet onderwijs financieren om hen en 

de gemeenschap uitzicht te bieden op een 

betere toekomst. Het betreft een meerja-

renproject gedurende de looptijd van de 

middelbare schoolopleiding.

Voor € 300 per jaar wordt de kinderen het 

volgende geboden:

Onderwijs voedselprogramma, schooluni-

form, persoonlijke verzorging, leermidde-

len, begeleiding bij onderwijs en in thuis-

situaties en deelname aan sportdag of 

schooluitje.

Door deel te nemen kunnen de wandelaars 

enorm genieten van divers en kwalitatief 

hoogwaardige muziek en helpen zij ons om 

onze doelstellingen te halen. Naast het on-

derwijsproject in Migumomiri steun de PDK 

een onderwijsproject van onze plaatsge-

noot Annelies Verhagen op Soelawesie In-

donesië en Mama Josephine Bakhita bij de 

opvang, revalidatie en opleiding van gehan-

dicapten in Tanzania. Passe-partouts zijn in 

voorverkoop vanaf 21 september verkrijg-

baar bij de VVV/Touristinfo Delden, Lange-

straat 29 en de Wereldwinkel aan de Korte-

straat voor € 12.50. Vanaf 1 oktober voor  

10 jaar Muzikale Wandeling door Delden

Met grote vreugde willen wij u allen, jong en 

oud, uitnodigen voor de parochiële boerde-

rijviering op zondag 9 september om 10.30 

uur bij de Melktapperij, familie Lansink, Ste-

genhoekweg 21 Haaksbergen, (Hoeve), waar 

we met al de zes geloofsgemeenschappen 

vieren en samen komen. Het pastorale team 

zal vanaf Delden de verschillende geloofsge-

meenschappen langs fietsen om uiteindelijk 

gezamenlijk met een grote groep parochia-

nen met elkaar te vieren. 

We starten om 8.30 uur bij de Rk Kerk in 

Delden, Bentelo kan instromen bij de Grond-

huttenweg waar we tegen 8.55 uur aanko-

men. We fietsen met elkaar door naar de 

kruising Bentelerhaarweg -Gorsveldweg 

waar we tegen 9.10 uur Beckum en Henge-

velde kunnen verwelkomen. Met een nog 

grotere groep fietsen we naar de Goor-

sestraat waar we om 9.30 uur de parochia-

nen uit Goor verwelkomen. De laatste etap-

pe zal de Rk kerk zijn in Sint Isidorushoeve 

waar we 9.40 uur de parochianen uit de 

Hoeve meenemen naar de boerderij. U kunt 

op verschillende plaatsen instappen als fiet-

ser. Tijdens de viering, die voorgegaan zal 

Parochieviering op de Boerderij

worden door het gehele pastoresteam, is er 

kindernevendienst voor de kinderen. Na de 

viering is er de mogelijkheid om het bedrijf 

te bezichtigen, elkaar te ontmoeten en een 

broodje met soep te nuttigen. Voor de kinde-

ren zijn er ook verschillende activiteiten.

Van harte bent u allen uitgenodigd voor deze 

boerderijviering. Neem gerust uw klapstoel 

mee om op te zitten en/of een kleed voor de 

kinderen.

We zien u graag op deze dag,

het Pastorale team

Bedevaart Kevelaer
Op donderdag 1 november 2018 wordt 

weer de jaarlijkse bedevaart naar Keve-

laer georganiseerd. Zij die willen deelne-

men kunnen zich hiervoor opgeven tot 20 

oktober 2018. Kosten zijn €17,50 per per-

soon. Deze kosten moeten bij opgave wor-

den voldaan.

Inlichtingen en opgave bij:  

 Mevr. A. Averdijk, Delden

Tel: 074-3763473, sikahert@outlook.com

Geachte zelateurs en zelatrices.
Langs deze weg wil ik alle medewerkers 

van de Missie hartelijk dankzeggen voor 

hun tomeloze inzet voor onze organisatie. 

Tevens een woord van dank aan alle dona-

teurs voor hun donaties. De opbrengst was 

het mooie bedrag van € 451,15. Hopelijk 

kunnen we ook volgend  jaar weer op uw 

steun rekenen. Met vriendelijk groet,  

H. Rikkerink-Gelen,hoofdzelatrice.

€ 15.00. Kinderen tot 

12 jaar kunnen gratis 

meewandelen. Voor 

verdere publicatie 

verwijzen we u graag 

naar het Hofweek-

blad. Daarin worden, in aanloop naar de 7e 

oktober, iedere week een aantal musici aan 

u voorgesteld. Graag tot ziens op 7 oktober!

Jan Vos

Willibrordprocessie 2018
De zestiende editie van de jaarlijkse Wil-

librordprocessie door de binnenstad van 

Utrecht vindt plaats op zondag 9 septem-

ber 2018. “De Willibrordprocessie is een 

gebeuren waarbij we publiekelijk getuige-

nis afleggen van ons geloof. Het motto is 

ook dit jaar: ‘Geloof mag gezien worden’,” 

aldus pastoor Boogers van de organise-

rende Salvatorparochie. 

Het pastoraal team van de Salvatorparo-

chie nodigt alle gelovigen, jong en oud, uit 

om deel te nemen aan deze processie. 

Pastoor Boogers: “Met de schrijn van Wil-

librord in ons midden groeperen wij ons 

rond de Apostel van Nederland. Samen 

laten wij in vrijheid de vreugde van ons ge-

loof zien...”

Deelnemers aan de processie verzamelen 

zich om 15.45 uur rond het beeld van de H. 

Willibrord op het Janskerkhof. In de Sint 

Catharinakathedraal (Lange Nieuwstraat 

36), is rond 16.45 uur de afsluitende ves-

perviering. Na afloop zijn alle proces-

siegangers welkom voor koffie en een glas 

om gezamenlijk dit gebeuren af te sluiten 

in het Bonifatiushuis (Nieuwegracht 61, de 

voormalige pastorie achter de kathedraal).

Pastoor Boogers
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•  Korte introductie van de activiteiten van 

het komende seizoen 

• Proeverij “Lekker bijbels”

We zien er naar uit u dan te ontmoeten. 

Werkgroep “op de 3-sprong”,

Hanneke Verdonschot, Nathalie Mensink,  

Cathinka Bloom, pastor Hélène van den Bemt

Cursus “Schepping en Chagall – lezen en kijken”
• Binnengaan in de ruimte van de verhalen.

• Ontdekken waartoe de aarde geschapen is.

• Oude verhalen opnieuw verbeeld. 

De joodse leeswijze van de Schrift laat het verhaal 

spreken en beschouwt het lezen als een ontdekkings-

tocht. Verhalen bieden ruimte en verleiden ons tot 

nadenken over ons leven op aarde. De scheppingsver-

halen vertellen niet ‘hoe’ maar ‘waartoe’ de aarde is 

geschapen. Ze laten ons stilstaan bij: God, leven op 

aarde, mens, chaos en ordening, verschillend zijn en 

toch één, goed en kwaad, doodslag en barmhartig-

heid. Marc Chagall heeft de oude verhalen met in-

nerlijke ruimte en grote verbeelding ‘nieuw’ geschil-

derd. Hij laat zien wat hem raakt in het bijbelse 

verhaal. Zijn doeken helpen ook ons bijbel en leven 

dichtbij elkaar te brengen.

In vijf avonden verkennen we de beginverhalen 
van de Bijbel:
• we lezen en bespreken een verhaal uit het boek Genesis

• we kijken naar een schildering van Marc Chagall

• we zoeken naar raakvlakken met ons leven nu.

Iedereen is welkom
De bijeenkomsten staan open voor iedereen die be-

nieuwd is naar verhalen van het begin, en hoe je ze 

kunt verstaan in je eigen leven, hier en nu. Je hoeft 

er geen verstand van te hebben!

Praktische gegevens | Deze avonden worden u 

aangeboden door het pastorale team. De bijeenkom-

sten duren twee en een half uur en worden begeleid door pastor Annet Zoet. 

Per groep kunnen maximaal 15 personen deelnemen. U kunt zich aanmelden 

tot 24 september 2018 bij het secretariaat van het pastorale team: contact@

pastroaalteam.nl of tel. 074 - 349 22 12. Meer informatie vindt u in de folder 

achter in de kerk en op de websites van de parochies. De cursus wordt op twee 

plekken en zowel op middagen als avonden gegeven:

Delden | Dinsdagmiddag: 2 oktober, 30 oktober, 27 november, 11 december 

2018, 8 januari en 5 februari 2019. Tijd: 13.30 – 16.00 uur. Plaats: Stadcen-

trum “Het Parochiehuis”, Langestraat 79, 7491 AB Delden.

Hengelo | Maandagavond: 1 oktober, 29 oktober, 26 november, 7 januari en 

4 februari. Tijd: 19.30 – 22.00 uur. Plaats: Parochiecentrum Onze Lieve Vrou-

we, O.L. Vrouwestraat 6, 7557 HX Hengelo

Begin september start de voorbereiding op 

het Heilig Vormsel met een aansprekend 

programma aan de hand van het project  

“Vormselkracht”. Als onderdeel van dit 

programma zijn we een woensdagmiddag 

te gast bij de zusters in Denekamp, die 

een speciale middag voor ons verzorgen. 

Ook maken jullie kennis met bijzondere 

parochianen, die vertellen over hun werk 

in de kerk en hun inspiratie. Op de eerste 

bijeenkomst ontvangen jullie het project-

boek, de planning en verdere informatie.

De eerste bijeenkomst is voor jullie, vor-

melingen, en je ouders:  

Goor, Hengevelde en de Hoeve: 

dinsdag 11 september van 18.30 tot 20.00 

uur in de parochiezaal van de R.K. kerk, 

Hengevelderstraat 22, Goor

Delden, Bentelo en Beckum:

woensdag 12 september van 18.30-20.00 

uur in het Stadscentrum het Parochiehuis, 

Langestraat 79, Delden

De viering van het Heilig Vormsel van de 

Heilige Geest parochie is op zondag 18 no-

vember om 9.30 uur in de Heilige Blasius-

kerk in Delden. Vergeet niet om zo snel 

mogelijk aan te melden, want dan weten 

wij op hoeveel vormelingen we kunnen re-

kenen voor onze organisatie: secretari-

aat@pastoraalteam.nl of bellen naar: 074 

– 349 22 12. Voor andere vragen over de 

voorbereiding op het Heilig Vormsel, kun-

nen jullie contact opnemen met Hélène 

van den Bemt htymvandenbemt@gmail.

com, tel. 06-13609293.

Oproep: meld nu aan voor het 
Heilig Vormsel

SAM's kledingactie
De najaars kledings actie vindt plaats op 

zaterdag 29 september op de Parkeer-

plaats aan de Stationsweg in Delden.

Namens SAM`S kledinsactie,

Rudie Dijkmans.

Ontmoetingsbijeenkomst  
volwassenencatechese:  
lekker bijbels
De werkgroep “Op de 3-sprong” 

van onze drie parochies nodigt u 

van harte uit op onze eerste ont-

moetingsavond voor mensen die 

een aanbod hebben op het gebied 

van catechese voor volwassenen 

en belangstellenden daarvoor. Dat 

aanbod kan een filmavond zijn, 

maar ook een lezing over een spe-

ciaal onderwerp of wat je maar 

kunt bedenken. Deze bijeenkomst 

is op maandag 24 september van 19.30 

tot 21.30 uur in de parochiezaal van de 

Lambertusbasiliek, ingang Wemenstraat 

aan de achterkant Lambertusbasiliek. Op-

gave voor: 15 september 2018 bij Cathinka 

Bloom: catechesetwentezuid@gmail.com

Programma: 

• Welkom en bezinning

• Presentatie van de catechesekalender 
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Vieringen
september 
en oktober
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

Kijk voor weekendvieringen:
www.hhjj.nl > vieringen

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 

Kijk voor weekendvieringen:
degoedeherderhengelo.nl/in-het-weekend/

Datum H. Blasius 
Beckum

O.L. Vrouw van Altijd 
Durende Bijstand 
Bentelo

Zondag 9 sept.

Zaterdag 15 en 

zondag 16 sept.

Geen viering Zat. 18.30 Woco-viering       

Gezinsviering                      

mmv. Kinderkoor                                  

Pastor H. Ogink               

Zaterdag 22 en 

zondag 23 sept.

Zon. 9.30 Wocoviering       

mmv. Dames- en herenkoor                              

Werkgroep

Zon 9.30 WoCo-viering                   

mmv. Dames- en Herenkoor                                                       

Werkgroep

Zaterdag 29  en z

ondag 30 sept.

Zat. 18.30 WoCo-viering                         

mmv. Dames- en herenkoor                                   

Pastor C. Timmerman

Zat. 18.30 WoCo-viering

Voorstellen vormelingen                       

mmv. BeLieve                  

Pastor H. v.d. Bemt

Zaterdag 6 en 

zondag 7 okt.

Geen viering Zon 9.30 WoCo-viering                   

mmv. Dames- en Herenkoor                                                       

Werkgroep

Zaterdag 13 en 

zondag 14 okt.

Zat. 18.30 Eucharistieviering                       

Pastor Z. Nowara

Zon. 9.30 WoCo-viering                 

mmv. Dames- en Herenkoor -

Kinderkoor - BeLieve          

Werkgroep
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H. Blasius 
Delden

H.H. Petrus en 
Paulus Goor

H.H. Petrus en 
Paulus Hengevelde

H. Isidorus, 
St. Isidorushoeve

 10.30 uur  Heilige Geestviering  Boederijviering (zie ook pagina 18)

oor                                  

Zon. 9.00 Kleuterkerk 

Zon 9.30 Eucharistieviering

mmv. Koor uit Haaksbergen

Pastoor M. Oortman

11.00 u. Oecumenische viering 

Startviering

mmv. Dames- en Herenkoor                                                        

Ds. Juijn en pastor H. v.d. Bemt

Zon. 10.00 Oecumenische 

viering      

Ds. W. de Jong en 

Pastor Timmerman

In de Hofkerk

Zon 9.30 WoCo-viering

Ziekendag Zonnebloem

mmv. Dames- en Herenkoor                                                           

Werkgroep

Zon 9.30 WoCo-viering                                                             

Start Vredesweek                                                                   

mmv. Spirit                                                                                    

Werkgroep

oCo-viering                   

                                                       

Zon. 9.30 Eucharistieviering                                                                      

mmv. Stille Mis                                                                                       

Pastor Z. Nowara           

Zat. 18.30 WoCo-viering

mmv Gemengd koor

Werkgroep

Zat. 18.30 WoCo-viering                         

mmv. Dames- en Herenkoor                                      

Pastor C. Timmerman

Zat. 18.30 Eucharistieviering                                                    

Dankviering Communicanten                                                                    

mmv. Kinderkoor                                                                                              

Pastor Z. Nowara           

ormelingen                       

Zon. 9.30 Eucharistieviering                                             

mmv. Dames- en Herenkoor                                        

Pastoor M. Oortman 

Zat. 18.30 Eucharistieviering 

mmv. Schola Cantorum

Pastor M. Oortman                                 

Zon 9.30 WoCo-viering                   

mmv. Dames- en Herenkoo                                                             

Pastor A. Zoet

Zon. 9.30 WoCo-viering                                                            

Voorstellen vormelingen                                                                 

mmv. Spirit                                                                                                 

Pastor H. v.d. Bemt

oCo-viering                   

                                                       

Zat. 18.30 Themaviering kinderen 

mmv. Kinderkoor

Pastor H. Ogink + Werkgroep 

Zon. 9.30 Eucharistieviering             

mmv. Dames- en Herenkoor      

Pastor R. van de Vegt

Zat. 18.30 WoCo-viering             

mmv. Kinderkoor

Werkgroep

Zat. 18.30 WoCo-viering                         

Terugkomviering communicanten 

en Oogstdankviering                     

Pastor H. v.d. Bemt

Zat. 18.30 WoCo-viering                                                           

Werkgroep

Zat. 18.30 Mariaviering                 

mmv. Dameskoor                       

Werkgroep                                        

Zon. 9.30 Eucharistieviering   

mmv. Herenkoor                                                                    

Pastor Th. Escher

Zat. 18.30 Eucharistieviering  

mmv. Gemengd koor

Pastor Th. Escher

Zat. 18.30 WoCo-viering        

mmv. Cantu                             

50 jarig jubileum             

Pastor H. Ogink                             

Zon. 19.00 Marialof

Pastoor M. Oortman

Zat. 18.30 WoCo-viering  

Pastor C. Timmerman                
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Geloof in beeld

Zomerzegening | heel de parochie bakt, 15 juli

50 jarig 
jubileum-
concert Cantu 
14 juli
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Door: Nathalie Mensink

Sint-Michaëlsdag
29 september is de feestdag van aartsen-

gel Sint Michaël en alle andere engelen, 

maar tegenwoordig vieren we het niet 

meer; wel is er rond die datum vaak een 

oogstdankviering. 

Sint-Michaëlsdag is een dag om te danken 

en dan niet alleen voor de oogst maar ook 

voor alle andere mooie en fijne dingen die 

op je pad komen. Ook is het verbonden aan 

“moed”, Michaël versloeg de duivel samen 

met de andere engelen en je ziet hem dan 

ook vaak afgebeeld in een harnas met een 

draak onder zijn voeten. 

Ook wij zijn soms moedig en dan ben je 

net als Sint Michaël, denk er maar eens 

aan als je het opneemt voor iemand die 

gepest wordt.

Er zat eens een scheur in de hemel die de 

boze geesten erin hadden gemaakt, maar 

gelukkig konden de engelen die weer ma-

ken voordat ze erdoor konden. 

De boze geesten werden daarom zo boos 

dat ze een plan bedachten om een grote 

draak te maken en daarmee naar de he-

mel te gaan. De draak kreeg scherpe tan-

den en klauwen, en hij kon vuur spuwen. 

Maar toen hij klaar was leek het nog op 

een standbeeld. Eén van de boze geesten 

zei: “Ik ga in de draak en dan zorg ik er-

voor dat hij levend wordt.” Toen hij dat ge-

daan had vloog de draak naar de hemel.

Alle boze geesten vlogen met hem mee en 

daar aangekomen begonnen ze aan het 

hemelgewelf te krabben. De engelen wa-

ren op dat moment bij God om muziek te 

maken en te zingen toen ze opeens rare 

en enge geluiden hoorden.

De engel Michaël zei; “De boze geesten 

willen de hemel weer binnendringen.” Hij 

pakte zijn zwaard en hield het in het licht 

van Gods troon waardoor het een heel 

sterk zwaard werd. 

Toen hij zag dat de draak al een groot gat 

had gemaakt en de boze geesten er bijna 

door konden, pakte Michaël zijn zwaard en 

begon met de draak te vechten. De draak 

was niet sterk genoeg en hij viel naar be-

neden, de boze geesten vlogen met hem 

mee. Michaël had gewonnen.

God zei toen tegen de boze geesten: "Jul-

lie wilden een eigen rijk. Nu hebben jullie 

het. 

Er zijn vanaf nu twee werelden, één wereld 

boven in de hemel en één ver in de diepte.”

Michaël die de draak verslaat laat zien dat 

het goede uiteindelijk het kwade overwint.

Het verhaal van Sint Michaël en de draak

L E A H C I M X R D G Z

B H O R U R S A N R A H

R L W R A M O E D I G J

H E C X B A U W V X I B

U M C M D L B I R U U V

T E L X O D E K P K S G

U H R E L M G V N Y H E

K L M N H D O G I A Q E

K W Z W A A R D M U D S

A G A G O E D I U G D T

N M T A D R A A K R I E

C I S L D C L M P M K N

DANKBAAR

DRAAK

DUIVEL

GEESTEN

GOD

GOED

HARNAS

HEL

HEMEL

KWAAD

MICHAEL

MOEDIG

VUUR

ZWAARD 

Sint-Michaëlsdag



 

Door: Jan Horck

Tijdgeest

Hoe zou het zijn om in een land te wonen,

waar het telkens maar weer oorlog is

en je niet meer veilig bent?

Ik denk dat ik erg bang zou zijn.

Hoe zou het zijn om in een land te wonen,

waar het allemaal zo anders is

en je ook de taal niet kent?

Ik denk dat ik erg bang zou zijn.

Hoe zou het zijn om in een klas te komen,

waar elk kind voor jou een vreemde is

en niet één weet wie jij bent?

Ik denk dat ik erg bang zou zijn.

Hoe zou het zijn om naar je toe te komen

en te zeggen wees maar niet bang,

het is goed dat jij er bent.

Hoe zou dat zijn?    

MariAnne Hummel-Pomp

Hoe zou dat zijn?

voor de jon
geren

Nationale Vredesweek: 15 t/m 23 september. Doe mee! www.vredesweek.nl


