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En heeft u de kerstboom al staan? Gister,
nog voor Sinterklaas zijn intocht maakte,
zag ik de kerstbomen al te koop staan.
Wordt het nu echt ieder jaar vroeger? Zelf
ben ik vaak niet zo vroeg met een boom in
huis halen. Dit komt waarschijnlijk omdat
ik altijd een beetje opzie tegen het van zolder halen van de kerstspullen en het optuigen van de boom. Het is toch altijd een
aardige klus: boom recht zien te krijgen,
de lampjes en kerstballen er goed in, de
andere kersversieringen weer uit de dozen
halen en het huis gezellig in kerststemming brengen. Ik moet toegeven, met een
paar extra handen en een kerstmuziekje
op de achtergrond, is het natuurlijk prima
te doen en ook altijd weer gezellig. Misschien is het meer de verandering waar ik
niet zo van hou?
Veel mensen houden niet van verandering
en toch hoort het bij het leven en maakt
dat het leven boeiend. Je weet niet hoe het

Nieuwjaarsreceptie
De nieuwjaarsviering van de Heilige Geest
parochie is dit jaar op zondag 6 januari
2019 in de kerk in Delden. De viering begint om 9.30 en na afloop is er net als
voorgaande jaren weer een nieuwjaarsreceptie, dit keer in Stadscentrum Het parochiehuis tegenover de kerk. Alle parochianen, waar ook woonachtig zijn van harte

wordt, je weet wel wat je nu hebt. Op weg
gaan vol vertrouwen is een kunst. En soms
is die weg ook nog eens langer dan je had
gehoopt. Zo ook voor het stel in het verhaal op pagina 4 en 5 in deze Geestig die
zich afvragen of het nog ver is naar
Bethlehem? Een inspirerend verhaal dat
ook prima vertaald kan worden naar de
weg die wij als geloofsgemeenschappen in
de Heilige Geestparochie gaan richting de
toekomst. Op pagina 6 en 7 treft u een inventarisatie aan van de gebouwen, de
financiën, het kerkbezoek en de vitaliteit
van de geloofsgemeenschappen. Het bestuur en het pastoraal team wil hierover
met u in gesprek. Hopelijk wilt u mee
denken en komt u naar een van de 6 avonden in het nieuwe jaar. Maar eerst komt
december, volverwachting uitzien naar het
Kerstkind. Ik wens u een Zalig Kerstfeest!
José Sluiter
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uitgenodigd voor deze viering. Het parochiebestuur en het pastorale team zien dit
als een gelegenheid om de eenheid in de
diversiteit van de verschillende geloofsgemeenschappen van de Heilige Geest parochie te benadrukken. Wij zijn met zijn allen
onderweg!

Graag tot ziens op 6 januari a.s.!

Kerstdiner is 'OMA SOEP'
Misschien bent u al druk met alle voorbereidingen voor kerst.
Kerstboom en het stalletje opzetten,
kerstkaarten schrijven, kerstcadeautjes
kopen, kerstmenu bedenken, nieuwe outfit
kopen, druk, druk, druk.
Maar moeten we ons niet voorbereiden op
de komst van het kind dat geboren wordt.
Moeten we het niet juist in de zwangerschap, de adventstijd, rustig aan doen. Tijd
vrijmaken om het kerstkind in ons geboren
te laten worden. Om ons te bezinnen op de
boodschap die dat kind ons komt brengen?
Dat we christenen zijn die zorg hebben

voor elkaar, mededogen, medeleven en
tijd maken voor elkaar, door te luisteren
naar de ander en naar alles wat ons eigen
hart daadwerkelijk beroert.
Misschien is het een idee om dit jaar met
kerst een grote pan “Oma soep” met stokbrood en kruidenboter op tafel te zetten en
aan elkaar te vragen: “Hoe gaat het nu
echt met jou?”.

elkaar kan het kerstkind geboren worden
en Gods Zoon in ons midden aanwezig zijn.
Het pastorale team wenst u een Zalig
Kerstfeest.
Carin Timmerman

Aandacht en tijd maken om tijdens de advent en de kerstdagen gezellig bij elkaar
te gaan zitten en elkaar te vertellen waar
we vreugde en verdriet aan beleven.
Alleen in de echte aandacht voor en met
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Uitzien naar het kerstkind
Zij las het voor.

Onderweg.

Een man en een vrouw gaan langs de wegen.
De lucht is koud, de wind zit tegen….
Geen Dickens-sfeer, geen welbehagen
en af en toe hoor je haar vragen
met zachte stem:
is het nog ver naar Bethlehem?
Ja, ’t is nog ver naar Bethlehem.
Opnieuw een jaar van vluchtelingen
die schamel langs de wegen gingen…
Opnieuw een jaar van oorlogsrampen,
van hongersnood en van kampen
en requiem.
Is het nog ver naar Bethlehem?
Ja, het is nog ver naar Bethlehem.
Van de verloren Hof van Eden
naar de onmogelijke vrede.
Zo trekt de mens over de wegen
en soms komt hij de ezel tegen
met haar en met hem.
Is het nog ver naar Bethlehem?
Ja
Ja
Ja, ’t is nog heel ver naar Bethlehem.
Ivo De Wijs
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"Wij voelen ons
gesterkt om in
zijn voetsporen te
blijven gaan"

Zij beiden wisten hoe ver het was naar Bethlehem. Het kon niet
ver meer zijn, maar zij wisten niet hoe het leven ín Bethlehem
was. Leven in Bethlehem met een kind. Zij hadden ernaar ver
langd, erover gedroomd. Zou het komende kind hun leven gaan
bepalen? Hun leven gaan veranderen? Hun leven inhoud geven?
Zou hun kind hen verrassen, nieuwe wegen openen, hun geloof
in de toekomst wat opfrissen of zou het kind hen met zorgen
overstelpen? Ja, hoe zou hun leven zijn na de geboorte van hun
kind, van een nieuwe mens, in Bethlehem, in Jeruzalem, in de
Hof van Eden, in de Hof van Twente?

Wachten en verwachten
Zij beiden wisten hoe ver het was naar Bethlehem. Maar het kind
liet op zich wachten. Het waren stille nachten en vredige dagen
rond 25 december. In haar positie kon ze echt niet zitten op de
harde kerkbanken. Nu maar de nachtmis op de tv. Geen kerst
diner dit jaar. In de buitenwereld heerste stilte voor de storm.
Verder ging alles gewoon door. En zij bleven wachten en uitzien
naar het nieuwe leven.
Zij las nog een keer het gedicht van Ivo De Wijs, maar nu niet
hardop. Zij zag hun kind in de Hof van Twente, onderweg met en
zonder hen in een wereld waar gevochten wordt voor een moge
lijke vrede. Hoe lang? Hoe ver weg? Hoe dichtbij? Of blijft het een
onmogelijke vrede? Dat willen zij en haar man niet geloven. Hun
kind en zijn leeftijdgenoten zullen dat niet laten gebeuren.

Hij komt
Nog nooit hadden zij zo Kerstmis gevierd. Geen nachtmis, geen
diner, maar wel een intens uitzien naar een nieuwe mens, naar
een nieuwe wereld, naar vrede. De lichtjes in de kerstboom spron
gen aan. Aan de deur werd gebeld. Daar stonden ze, hun vriend
met zijn vriendin en de buren. En zij vertelden wat ze gezien en
gehoord hadden in de kerk. Een weerloos kind, uitgegroeid tot een
man van vrede. Velen liepen met Hem weg, zijn voor Hem door het
vuur gegaan en zijn nu nog met Hem onderweg. En wij, wij hebben
Hem toegezongen, omdat we geen woorden hadden. Wij voelen
ons gesterkt om in zijn voetsporen te blijven gaan. Daarom zijn wij
hier om met jullie uit te zien en te wachten op een nieuwe mens,
even weerloos als wij, maar kostbaar in de ogen van Hem die toe
ziet “van alzo hoge, van alzo veer”.
Wat een gelukkig en zalig kerstfeest.
Gerard Geurts
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Toekomst van de Heilige Geestparochie
Zoals in veel parochies ontkomen ook wij er niet aan om door de teruggang in kerkbezoek, vrijwilligers en financiën, keuzes te gaan maken voor de toekomst t.a.v. kerkgebouwen en geloofsgemeenschappen. Om een goed
beeld te krijgen, is van elke geloofsgemeenschap een inventarisatie gemaakt van de gebouwen, de financiën,
het kerkbezoek en de vitaliteit. In 2016 zijn de gebouwen geïnventariseerd door de Monumentenwacht. De financiële cijfers zijn gebaseerd op de jaarcijfers 2016, 2017, het gemiddelde van de daaraan voorafgaande 8 jaren en
de begroting voor 2018. Kerkbezoek is op basis van tellingen gedurende 2 maanden in 2017. En de vitaliteit is
een subjectieve inschatting door bestuur, locatieraden en pastoraal team anno 2017. Onderstaand treft u een
samenvatting hiervan aan.

BENTELO
BECKUM
H. Blasius
Gebouwen: De constructieve toestand van het kerkgebouw is
goed en de onderhoudstoestand redelijk. Geen hoge onderhoudskosten op korte of middellange termijn. Wel veel klein onderhoud
op korte termijn, met name in de pastorie. Geschat groot onderhoud €50.000.
Financiële situatie: Financieel zal in de komende jaren door de
erfpacht van Welbions en het afstoten van de exploitatie van ’t
Proggiehoes een gering positief resultaat ieder jaar mogelijk zijn.
Financiering van het benodigde onderhoud van kerk en pastorie
is problematisch. Er zijn geen reserveringen voor toekomstig
groot onderhoud.
Kerkbezoek: Woco-viering weekend: 53, eucharistieviering weekend: 58, dinsdagochtendviering: 16
Vitaliteit: Weinig activiteiten. Locatieraad bestaat uit 1 persoon
(recentelijke een tweede). Wel voldoende vrijwilligers voor onderhoud kerk, pastorie, begraafplaats en tuin.

OLV van Altijddurende
Bijstand
Gebouwen: De constructieve toestand van het kerkgebouw
is goed. De onderhoudstoestand is matig en gaat achteruit
ondanks regelmatig onderhoud. Conclusie: Binnen 2-4
jaar moet er groot onderhoud worden gepleegd. Uitstel is
niet wenselijk. De onderhoudskosten worden geraamd op
minimaal €240.000. Met name de dakrenovatie van de
kerk is een grote kostenpost.
Financiële situatie: De geloofsgemeenschap draait al jaren negatief in de orde van grootte van €8.000 per jaar. De
liquiditeitspositie is bij ongewijzigd beleid voldoende om
het verlies gedurende een aantal jaren (maximaal acht) te
dekken. Er zijn geen reserveringen voor groot onderhoud
voor kerk en begraafplaats. Geld dat vrijkomt bij de verkoop van panden zou kunnen worden aangewend voor
groot onderhoud.
Kerkbezoek: Woco-viering weekend met pastor: 228 , met
lekenvoorganger: 57. Eucharistieviering weekend: 82, vrijdagochtendviering: 13
Vitaliteit: Actieve geloofsgemeenschap met activiteiten
binnen en buiten het gebouw. Locatieraad: recent nieuwe
bestuursleden, maar het bruist niet meer. Nauwe betrokkenheid bij de dorpsgemeenschap ook inzake behoud en
bestemming kerkgebouw.

DELDEN
H. Blasius
Gebouwen: Kerk is rijksmonument en Eucharistische Centrum. De constructieve toestand
van het gebouw is goed. De onderhoudstoestand is redelijk. De onderhoudsstaat van het gebouw blijft gelijk omdat er regelmatig onderhoud wordt uitgevoerd.
Financiële situatie: Wisselende resultaten. Exploitatie fluctueert door groot onderhoud (negatief) of veel ontvangen grafrechten (positief). Jaarlijks genormaliseerd te kort van
€10.000,-. Grootonderhoud is niet mogelijk uit de exploitatie. Dit gaat dan ten laste van beleggingen en spaargelden (ca. €600.000,-). Voor een aantal jaren is dat nog haalbaar.
Kerkbezoek: Eucharistieviering in het weekend: 191, Eucharistievering woensdag: 12
Vitaliteit: Veel activiteiten doorgaans gericht op alleen Delden. Locatieraad en pastoraatgroep
goed bezet en voldoende vrijwilligers beschikbaar voor diverse werkgroepen.
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GOOR
H.H. Petrus en Paulus
Gebouwen: De constructieve toestand van het gebouw is goed. De
onderhoudstoestand is slecht. Groot achterstallig onderhoud, met
name de kerk. De onderhoudskosten worden begroot op minimaal
€350.000.
Financiële situatie: Wisselende resultaten. Afhankelijk van in enig
jaar uitgevoerd groot onderhoud (dan negatief) of veel ontvangen
grafrechten (dan positief). Jaarlijks genormaliseerd tekort van
rond de €10.000. Grootonderhoud kerk gaat ten laste van de beleggingen en spaargelden (ca. €750.000,-) evenals de tekorten en
onderhoudskosten. Dit kan nog voor een aantal jaren.
Kerkbezoek: Woco-viering weekend (pastor):191, door de week
(pastor): 69, Eucharistieviering weekend: 115, Eucharistieviering
woensdagochtend: 62.
Vitaliteit: Duidelijke vergrijzing, veel vrijwilligers zijn 70+ en weinig nieuwe initiatieven. Voldoende vrijwilligers voor onderhoud
van kerk, tuin en pastorie. Nieuwe opvolging voor locatieraad is
moeilijk te vinden.

HENGEVELDE
H.H. Petrus en Paulus
Gebouwen: De gebouwen van de geloofsgemeenschap Hengevelde
verkeren in een redelijke conditie en uitgebreid groot onderhoud is
op korte en middellange termijn niet nodig. Geschat groot onderhoud
€25.000.
Financiële situatie: Zowel in de afgelopen jaren als voor de nabije
toekomst een klein positief exploitatieresultaat. Dit overschot is zonder de komende jaren uit te voeren groot/extra onderhoud. Het totaal
aan spaargelden/beleggingen is een bedrag van ruim €1.650.000.
Dus daaruit kunnen nog wel onderhoudskosten worden betaald.
Kerkbezoek: Woco-viering weekend met pastor: 122, met lekenvoorganger: 103. Eucharistieviering weekend: 100, donderdagochtendviering: 10.
Vitaliteit: Er is een kleine, vergrijzende, actieve kern in Hengevelde.
De opvolging is buitengewoon moeizaam. Ook voor de locatieraad
geldt dat er geen opvolgers te vinden zijn. Er is geen ruimte en/of
energie voor nieuwe initiatieven.

DE HOEVE
H. Isidorus
Gebouwen: De constructieve toestand van het kerkgebouw
is goed. De onderhoudstoestand redelijk tot matig. Lei
bedekkingen van de toren moeten worden vervangen en
kan niet worden uitgesteld. Geraamde onderhoudskosten:
minimaal €130.000.
Financiën: Gemiddeld is er de afgelopen jaren nog een
neutraal tot klein positief resultaat behaald. Door de verwachte daling van bijdrage van de parochianen zullen de
begrote resultaten de komende jaren enkele duizend euro’s
negatief zijn. Het komende jaren uit te voeren groot/extra
onderhoud is hier niet in meegenomen. De liquiditeiten en
spaargelden zijn te laag (€170.000,-) om de kosten hieruit
te betalen.
Kerkbezoek: Woco-viering weekend met pastor: 86, met
lekenvoorganger: 98, Eucharistieviering weekend: 122,
dinsdagochtendviering: 15
Vitaliteit: Veel vrijwilligers zijn bezig in kerk, pastorie, tuin
en begraafplaats. Kleine opleving in initiatieven binnen het
kerkelijk gebeuren (kinderdiensten). Geen activiteiten buiten de kerk. Opvolging van bestuursleden in locatieraad is
moeilijk. Nauwe betrokkenheid bij dorpsgemeenschap.

DENKT U MEE?
Op basis op deze inventarisatie heeft het bestuur samen met het pastoraal team per locatie denkrichtingen geformuleerd. Wij willen graag in 2019 hierover met u in gesprek gaan en wel op
11 februari in Beckum, 14 februari in Bentelo, 25 februari in Delden, 7 maart in St. Isidorushoeve,
11 maart in Hengevelde en op 14 maart in Goor. Wij hopen dat u als parochiaan met ons mee wilt
denken en nodigen u van harte uit om op een van deze avonden aanwezig te zijn.

7

Bestuur Heilige Geestparochie
Geestig, 08 | december 2018

Vanuit het pastoraal team
We zijn al weer enkele weken in het nieuwe
werkjaar bezig om meer en meer diaconaal aanwezig te zijn vanuit ons geloof in
de samenleving. Inmiddels zijn er drie
M25-groepen die hun eerste bijeenkomsten hebben gehad in de parochies De
Goede Herder, De Heilige Geest en H.H.
Jacobus en Johannes. Dertig jongeren in
de leeftijd van twaalf jaar en ouder, die
hun geloof handen en voeten geven in
onze samenleving vanuit de Zeven Werken
van Barmhartigheid. Waar we ook zien dat
de ouders van de jongeren actief betrokken raken bij deze vorm van kerk-zijn.
Een nieuwe groep, een nieuwe activiteit
gaat er in de maand december ook aankomen. U kunt hier meer over lezen in de
parochiebladen; Meet, Eat & Do. Een diaconale activiteit voor jongeren vanaf 16 tot
35 jaar die met elkaar gaan eten, ontmoeten en ook hun handen en voeten gebruiken om vanuit hun geloof actief te worden
in onze samenleving. De eerste aanmeldingen zijn al binnen, en we hopen dat ook
deze activiteit jongeren mag inspireren in
hun geloofsbeleving.
In de Parochie H.H. Jacobus en Johannes
zal er een tweede diaconale avond plaats
vinden voor de parochie om de diaconale
richtingwijzer met elkaar uit te werken tot
concrete activiteiten.
Dit alles onder het motto: ‘Als de kerk niet
dient, dan dient hij tot niets’.
Pastor Ria Doornbusch

Trots op onze vormelingen
Dit app-bericht is door een vormeling geschreven aan God. Met deze berichten
hebben de vormelingen zich voorgesteld in
de viering.
Op zondag 18 november om 9.30 uur hebben 22 vormelingen van de Heilige Geestparochie het sacrament van het Heilig
Vormsel ontvangen van rector Kuipers.
Het was bijzonder om met vormelingen en
ouders samen op te trekken in de voorbereiding op het Vormsel. Met een afwisselend programma, bestaande onder andere
uit een dagdeel verzorgd door de zusters
van Denekamp, kennismaking en gesprek
met parochianen en onze pastoor Oortman, die vertelden wat voor hen bijzonder
is in hun werk aan de kerk en wat geloof
voor hen betekent, zijn we op ontdekkingstocht gegaan.

We zijn trots op onze vormelingen van de Heilige Geestparochie:
Lucas Oude Keizer, Mats Fisscher, Lars Bekhuis, Meike ter Braak, Mart Kruiskamp, Tijn
Massop, Mads de Mönnink, Lucas Mudde, Stefan Deterd oude Weme, Tim Lammersen,
Bram Overbeek, Tim Workel, Wout Overbeek, Nathalie de Haan, Lotte Weernink, Eline
Bartelink, Roos Dissel, Fleur Morsink, Liset Hammer, Femke Onderdelinden, Jim Kooijman, Linde Tijhof
Hartelijke gefeliciteerd met het sacrament van het Heilig Vormsel, veel zegen en kracht
van de Heilige Geest, de Helper, wensen wij jullie toe.
Pastor Hélène vd Bemt

Toekomstbestendig vieringenrooster per 1 januari 2019
Door het vertrek van pastor Nowara, het
toekomstige vertrek van pastoraal werker
Henk Ogink, omdat er steeds minder emeriti beschikbaar zijn en ons geluiden bereiken dat de belasting voor vrijwilliger soms
wel erg groot is, heeft het pastoraal team
opnieuw naar het vieringenrooster gekeken. Het nieuwe rooster is ontwikkeld voor
de komende jaren en wij gaan er vanuit dat
wij de vieringen in de toekomst met het
huidige pastoraal team en met vrijwillige
lekenvoorgangers dienen in te vullen.
De emeriti die nog beschikbaar zijn roosteren wij graag in en we zijn hen ook dankbaar. Net zoals wij onze vrijwillige voorgangers dankbaar zijn en hen die taak in
het volste vertrouwen toevertrouwen.
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Dit rooster is inmiddels besproken met de
besturen, pastoraatsgroepen en vrijwilligers die hierbij betrokken zijn. We hebben
als pastoraal team zoveel mogelijk geluisterd naar de wensen en de gemene deler
meegenomen in onze besluiten. Het pastoraal team heeft er niet voor gekozen om
alleen nog maar te vieren in de drie eucharistische centra, maar te blijven vieren
in alle dertien geloofsgemeenschappen.
Dat vraagt meer inzet van het pastoraal
team en de vrijwilligers.
Het zal in de toekomst wel zo zijn dat er
tijdens de feestdagen meer en meer centraal gevierd dient te worden omdat wij
juist op die dagen niet meer op alle plekken aanwezig kunnen zijn.

Op de website van de drie parochies staat
het uitgebreide artikel met de wijzigingen.
Voor iedereen zal het wennen zijn omdat
de tijden van de vieringen veranderen en
er in de geloofsgemeenschappen die geen
eucharistisch centra zijn er weinig eucharistievieringen zijn.
Wij vragen u om begrip en vooral goed in
de parochiebladen of op de website van de
parochies te kijken voor de vieringen.
Pastoraal team

In gesprek met de locatieraad,
Dhr. W. Stokhof, dhr. W. van Sermondt,
mevr. A Schreijer-Oude Wesselink en
dhr. J Onland.
In het gedenkboek van de Petrus- en Paulusparochie in Goor staan de treffende
woorden “In het verleden ligt het heden,
en de toekomst ligt in het nu… .

Bij ons in de geloofsgemeenschap…
H.H. Petrus en Paulus Goor
Een kort overzicht van het verleden,
De oudste houten kerk stond rond het jaar
800 in de oude stad, en een Romaanse kerk
uit ongeveer 1100. Aanvankelijk bestond
Goor uit twee los van elkaar gelegen omwalde en omgrachte delen, de oude en de
nieuwe stad, verbonden door de 1500 meter
lange Bandijk. Het Schild en Heeckeren behoorden tot de nieuwe stad en het gebied
rond de thans protestantse kerk tot de oude
stad. Het grote moerasgebied, Goor, tussen
de oude en nieuwe stad heeft tot de huidige
naam Goor geleid. Vele jaren later heeft de
Franse Revolutie ons de vrijheid van godsdienst, voor iedereen, gebracht. Wel hebben er door de geschiedenis heen veel
twisten en ruzies plaatsgevonden, om te
komen tot de huidige kerk.

Verbonden- en betrokkenheid
Wij staan er waarschijnlijk niet vaak bij stil
maar het rijke roomse leven heeft ons ook
veel gebracht. Veel initiatieven zijn niet alleen goed geweest voor de kerk maar ook
voor maatschappelijke ontwikkeling. Het
zijn er te veel om op te noemen maar enkele voorbeelden zijn, zorg voor de allerarmsten, ziekenzorg, ouderenzorg, weduwen- en wezenopvang enzovoort. Op
katholieke grondslag ontstonden ook de
landbouworganisatie ABTB, katholieke
jongeren- en vrouwenverenigingen. Al
deze ontwikkelingen zorgden voor verbondenheid en betrokkenheid.

Het draait om vrijwilligers
Na het verstrijken van de jaren werd de
kerk steeds meer door de gemeenschap
gedragen. Tot op de dag van vandaag zijn

veel vrijwilligers actief betrokken bij onze
geloofsgemeenschap. Er zijn diverse mensen actief zoals de groep die de kerk
schoonmaakt, de groep die zorgt voor een
goed onderhouden kerkhof, de dames en
heren die voorgaan tijdens vieringen en/of
begrafenis enzovoort.
De woensdagmorgenviering die goed
wordt bezocht en ook een sociale functie
heeft. Na de viering is er tijd voor koffie en
wordt er aandacht besteed aan bijvoorbeeld zieke parochianen of nieuwkomers.
Het dames-en herenkoor, het koor ”In
Between”, de werkgroep verliezen verwerken maar ook de locatieraad, zij geven allen hun tijd en talenten aan de geloofsgemeenschap.
Alle betrokken vrijwilligers zijn zó essentieel voor continuïteit dat het zonder hen
niet meer kan. Toch is binding en betrokkenheid belangrijk, maar hoe hou je een
goede binding als er één pastoor en enkele pastoraal werkers actief zijn voor
dertien geloofsgemeenschappen. Dit geeft
des te meer aan hoe belangrijk vrijwilligers zijn. Dat geldt overigens niet alleen
voor de Goorse geloofsgemeenschap.

Wat gaat de toekomst brengen
De locatieraad maakt zich wel zorgen
over het voortbestaan van de kerk in de
eigen geloofsgemeenschap en in het algemeen. De kerkbezoeken lopen terug en
daarmee ook de inkomsten zoals kerkbijdragen en dergelijke, maar de kosten stijgen. De aanmeldingen voor de Eerste
Communie en voor het Heilig Vormsel
worden ook minder. De ICT en digitalisering behoeft aanpassing ten aanzien van

privacywetgeving, registratie parochianen
en afstemming systemen, dus veel aandachtspunten. Een veranderende samenleving heeft ook z’n weerslag op de kerk.
Soms worden er vieringen elders gehouden zoals bijvoorbeeld op een boerderij of
een mooie plaats in de natuur.
Ondanks alle zorgen is de locatieraad optimistisch over de geloofsgemeenschap in
Goor. Soms worden er initiatieven vanuit
de gemeenschap ondernomen om mensen
bij elkaar te brengen zoals bijvoorbeeld
Senioren actief en ZijActief. Maar welke
initiatieven er ook ontstaan, vrijwilligers
blijven nodig om de parochie in stand te
houden. Tenslotte zijn we met zijn allen
Kerk.
Marianne Koebrugge
Foto's: Tonnie Tuinte
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Column

Venite adoremus in een stille en heilige nacht
De adventstijd en de kersttijd zijn beide bijzondere perioden in
het kerkelijk jaar en ook in het maatschappelijk leven. Er is door
componisten van vroeger en nu, heel veel muziek geschreven
voor deze tijd. Of het nu de klassieke componisten zijn of heden
daagse musici: ieder probeert met zijn of haar composities of
met de uitvoering daarvan, iets aan de toehoorders mee te ge
ven. U zult op SkyRadio zoveel kerstmuziek horen dat je er ho
rendol van wordt en op andere plekken zal het meer gedragen
zijn met de uitvoering van de “traditionals”. Keuze genoeg!

200 jaar Stille nacht, heilige nacht
Dit jaar is het voor één lied een bijzonder jaar. Kerstnacht 2018
is het precies 200 jaar geleden dat voor het eerst het geliefde
kerstlied “Stille Nacht, Heilige Nacht” klonk in de St. Nikolaus
kirche te Oberndorf, bij Salzburg, Oostenrijk. Het kerkorgel was
kapot en Joseph Mohr, die de tekst schreef, vroeg aan Franz Gru
ber er muziek op te componeren. De eerste uitvoering was met
gitaarbegeleiding. En sindsdien is het een lied dat niet weg te
denken is bij Kerstmis. In mijn preek van kerstavond zal ik stil
staan bij dit prachtige lied. In dit artikel wil ik een ander lied
onder uw aandacht brengen, dat minstens zo geliefd en van nog
oudere datum is: “Adeste fidelis”.

Wade, het overbracht naar Vlaanderen. Er zijn echter goede
gronden om aan te nemen dat het lied nog ouder is. De basis zou
liggen in een Portugees lied dat uit 1640 stamt. De Nederlandse
vertaling kent verschillende varianten: diverse protestantse en
de hierboven weergegeven katholieke. Welke versie ook gezon
gen wordt: ik krijg er altijd kippenvel van. Dit lied maakt in een
paar zinnen duidelijk wat we in de Adventstijd verwachten en met
Kerstmis ontvangen en vieren: de geboorte van Christus.

Komt samen, gelovigen
“Adeste fidelis”, zo klinkt de oproep: “Komt samen, gelovigen.”,
dat staat er in het Latijn, in het Nederlands vertaald met: “Wij
komen tezamen.” Als gelovigen komen wij samen om dit lied te
zingen en het feest van Christus’ geboorte te vieren. En eerlijk
gezegd maak ik mij best zorgen over dat samen komen van ge
lovigen. In de afgelopen maanden hebben we opnieuw afschu
welijke berichten gehoord uit het inktzwarte verleden van de
Kerk en hebben veel mensen dit aangegrepen om zich uit te la
ten schrijven. Zij die blijven, vaak ouderen, zien steeds minder
jongeren om zich heen en leger wordende kerken. Wat is dan de
betekenis van ‘samen komen’ en ‘samen vieren’?

Geen afstand te ver
Adeste fideles, laeti triumphantes,
venite, venite in Bethlehem.
Natum videte Regem angelorum,
Venite adoremus (ter),
Dominum.
Misschien kent u deze Latijnse tekst niet. Dat is niet zo vreemd.
De Latijnse versie, hoe mooi ook, wordt nauwelijks gezongen. U
kent het lied veel beter in de Nederlandse versie:

Wij komen tezamen, onder 't sterrenblinken,
een lied moet weerklinken, voor Bethlehem.
Christus geboren, zingen eng'lenkoren.
Komt laten wij aanbidden / Venite adoremus (3x),
Onze Heer / Dominum.

Kippenvel
De tekst en de muziek zoals wij die nu kennen gaan terug tot
1743, toen een katholieke vluchteling uit Engeland, Francis

Welke moeite willen mensen doen om, als gelovigen van alle
generaties, samen te komen en samen te vieren? Als mensen
worden uitgenodigd om samen de Eucharistie te vieren in een
kerk vijf kilometer verder op, dan haken ze af: het is niet in ónze
kerk, dus komen wij niet. Als er iets is dat het kerstfeest ons kan
leren, is het dat wij samen mogen komen, desnoods onder ster
renblinken. Het maakt niet uit waar wij Hem aanbidden: al is het
in een stal. Als wij maar samen komen als gelovigen; als mensen
die geloven dat Hij die in die stille, heilige nacht is geboren, onze
Verlosser is. Als wij ons maar durven open te stellen voor de
Boodschap van vrede, gerechtigheid en liefde die Hij ons heeft
gegeven. Als wij daarin geloven en wij willen Hem, Jezus, Em
manuel: God-met-ons, werkelijk aanbidden, dan is vijf kilometer
niet ver, dan is geen afstand te ver om je hart te laten raken door
de Boodschap van een Kind in een kribbe. Venite adoremus!
Namens het gehele pastoraal team wens ik u en allen die u lief
en dierbaar zijn, van harte een Zalig Kerstfeest en een Zalig
Nieuwjaar.
Pastoor Marc Oortman
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Voor u gevonden


Door Richard Wermelink

Parelduiken

Kleur het Kerstverhaal

In verhalen leven

Onlangs is van Marga Haas een boek verschenen met als titel “Parelduiken”. Het
bestaat uit 52
korte overwegingen; voor
elke
week
één. De auteur heeft zich
daarbij laten
inspireren
door meditatie, de christelijke mystieken en de mooie en minder
mooie ervaringen uit haar eigen leven.
Marga Haas komt uit Middelburg, studeerde theologie en is geestelijk verzorger in
een hospice. ISBN 9789023954453, prijs
€ 12,99

Als een soort compensatie voor de huidige
hectische maatschappij zijn er tegenwoordig ook kleurboeken die geschikt zijn voor
kinderen én volwassenen. Ideaal om even
met iets anders bezig te zijn dan met de
dagelijkse werkzaamheden, TV en social
media. In het huidige seizoen is dan het
boek “Kleur het kerstverhaal” een aanrader; een meditatief rustmoment met een
boodschap. ISBN 9789043527330, prijs
€ 8,99

Emeritus pastor Gerard Geurts heeft een
nieuw boekje uitgebracht met daarin vijfentwintig verhalen. Die verhalen gaan over
ons, over de dingen die we eigenlijk dagelijks meemaken in ons leven; het kwartje
kan zo maar vallen. Het boekje is de moeite
waard om zelf te lezen of om uit voor te
lezen. “In verhalen
leven” kost € 4,95 en
is verkrijgbaar bij
The Read Shops in
Hengelo en Delden.

Lucifers

Hoop
Ik sta in mijn tuin en kijk: waar zijn de
bloemen gebleven, waar de prachtige rode
bladeren die de esdoorn in de herfst had.
Bruin, grauw en doods is de tuin, en zelfs
het grasveld lijkt niet meer zo groen.

recht hebben om anderen te minachten of
te onderdrukken, of erger nog ze zijn onverschillig voor de gevolgen van hun
wreedheid, en doden mensen gewoon omdat ze het kunnen.

vieren. Feestelijk, met elkaar, genietend
van het hier en nu, en gelovend en biddend
met hoop voor de mensheid en licht in ons
hart, om ons te inspireren om samen te
werken aan het rijk Gods.

Maar dan pak ik de schop. Ik scheur de
zak met bolletjes open en begin ze te planten. Ik droom van de kleurige krokussen,
van zon-gele narcissen en verheug me
vooral op de kleine witte klokjes, de boodschappers dat de winter voorbijgaat. Je
moet vandaag genieten, hoor ik vaak zeggen… Maar eerlijk gezegd, vind ik vandaag
maar beperkt, want als je wilt geloven is
er zo veel meer om naar uit te zien...

Dat is trouwens niet nieuw. Denk maar
aan de bevelen van koning Herodus, om
kinderen te doden zoals dat in het verhaal
van de drie wijzen wordt verteld. Maar
toch. Tegen alle duister en verdrukking in
komt de hoop, de droom voor de mensheid
aan het licht. Klein en onbeduidend als
een sneeuwklokje in de winter. Maar ook
stralend als de sterren…

Zalig Kerstmis en Gods zegen voor 2019

Als je je van de wereld van natuur af richt
en naar onze mensenwereld kijkt kun je
ook besluiten dat alles duister is en grauw.
Wreedheid en minachting voor anderen
zijn zichtbaar genoeg. Er zijn mensen die
zichzelf hoger achten dan de rest van de
wereld, en die vinden dat ze daarom het

Cathinka

Het is het kind van Bethlehem.
Het bewijs van Gods grote
liefde voor ons mensen.
Teken van hoop en
wonder van Kerstmis…
Ik hoop dat we dat
met elkaar kunnen
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Geest in en om de kerken

Beckum

Bentelo

Delden
H. Blasius

R.K. Geloofsgemeenschap
H. Blasius

O.L. Vrouwe van
Altijddurende Bijstand

Haaksbergerstraat 187

O.L. Vrouwestraat 3

E: delden@heiligegeestparochie.nl

7554 PA Beckum

7497 MA Bentelo

IBAN: NL24RABO0313302057

T: 074-3676209

T: 0547-292221

Openingstijden secretariaat

E: beckum@heiligegeestparochie.nl

E: bentelo@heiligegeestparochie.nl

Dinsdag, woensdag en vrijdag

IBAN: NL83RABO0104701137

IBAN: NL34RABO0157108112

van 9.00 tot 12.00 uur.

Openingstijden secretariaat

Giro: 88.73.19

Dinsdagmorgen van 08.30 -12.30 uur

Openingstijden secretariaat

(Diny Annink)

Maandag van 11.00 tot 13.00 uur

Langestraat 78
7491 AJ Delden
074-3761201

Vrijdagmorgen van 08.30 - 11.00 uur
(Diny Annink)

Mariakapel | De Mariakapel is geopend op
zondag, dinsdag en donderdag tot 17.00 uur.
Bezoek pastor | Parochianen die behoefte
hebben aan een bezoek van de pastor kunnen dit doorgeven aan het secretariaat 0743676209.
Ziekencommunie | Parochianen die thuis de
H. Communie wensen te ontvangen kunnen
dit doorgeven aan het secretariaat. Mevrouw
T. ter Avest zal iedere eerste vrijdag van de
maand bij u aan huis komen om de H. Communie te brengen. Tevens kunt u ook de H.
Communie voor uw familielid of buren mee
naar huis nemen tijdens de viering. Communiedoosjes zijn af te halen bij het secretariaat.
Onder ons | Berichten die vermeld dienen te
worden in Onder Ons, moeten op donderdag
voor 13.00 uur binnen zijn bij het secretariaat.
Parochianen die Onder Ons via de mail wensen te ontvangen kunnen contact opnemen
met het secretariaat; 074-3676209 of mailen
met beckum@heiligegeestparochie.nl
Dinsdagmorgenviering | Elke eerste dinsdag
van de maand, staat na de viering de koffie
klaar voor alle aanwezigen. De dinsdagmorgenviering wordt in de sacristie gehouden.

Secretariaat | Elke maandag van 11.00 tot
13.00 uur kunt u terecht voor misintenties
en andere kerkelijke zaken. Tel. 0547292221. Vrijdags na de viering kunt u terecht bij de koster.
Donderdagmorgenviering | Op donderdagmorgen is er om 9.00 uur een viering. Na
de viering, op de eerste donderdag van de
maand, drinken wij na afloop gezamenlijk
met de voorganger koffie in de pastorie.
Bezoek pastor | Parochianen die behoefte
hebben aan een bezoek van een van de pastores kunnen dit doorgeven aan het secretariaat.
Mariakapel | De Mariakapel is alle dagen geopend van 9.00 tot 19.00 uur, zodat de parochianen en de toeristen in alle rust een bezoek
kunnen brengen en hun intenties in een boek
kunnen schrijven. Deze worden vrijdagmorgen
in de viering in de voorbeden genoemd.

Secretariaat | Het secretariaat is op dinsdag,
woensdag en vrijdag geopend van 9.00 tot
12.00 uur. Op maandagmiddag van 14.00 tot
15.00 u. zijn de heren W. ten Dam en M. Workel op het secretariaat aanwezig voor inlichtingen over grafrechten en verdere vragen die
betrekking hebben op het r.k. kerkhof.
Bezoek pastor | Parochianen die behoefte
hebben aan een bezoek van de pastor kunnen dit doorgeven aan het secretariaat.
Verliezen verwerken | Het is bekend dat
veel mensen die een verlies te betreuren
hebben opzien tegen de kerstdagen, die normaal iets feestelijks hebben, veelal in familiekring. Het begint al met wat men dan
noemt “de donkere dagen voor Kerstmis “.
Ook nu staan wij weer voor de periode waarin veel herinneringen aan vroeger bovenkomen, soms wel van heel vroeger. Want laten
wij ons niet vergissen: verdriet van heel lang
geleden kan juist in deze tijd, tijdens deze
feestdagen zich in alle hevigheid aan ons
opdringen. Zelfs verdriet uit onze jeugd kan
zich dan weer aandienen en wat doen wij
daarmee? Verdringen wij het omdat wij er
niemand mee lastig willen vallen of weten
wij het een plekje te geven in onze gesprekken, in onze verhalen over vroeger misschien? Ook de overlevenden van heel lang
geleden hebben recht op onze herinnering,
want zoals de dichter Zedlitz (1790-1862)
ooit schreef:

Wie in de gedachten zijner geliefden leeft,
Die is niet dood,
Hij(Zij) is slechts ver weg.
Dood is alleen hij (zij), die vergeten wordt.
Kerstdagen, feestdagen van herinnering,
liefst met volle steun van familie, vrienden,
bekenden, dan kunnen ook deze Kerstdagen
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nog een zekere glans krijgen en in die zin
wensen de leden van de Werkgroep Verliezen Verwerken U een heel stevig en misschien een wat ouderwets Zalig Kerstfeest.
De Werkgroep Verliezen Verwerken,
Yns Vreeling
‘Kerst'viering 2018
De geloofsgemeenschap van de H. Blasius
te Delden nodigt alle parochianen van 75
jaar en ouder én de leden van de KBO-Delden uit, voor de 'Kerst'viering op woensdag
19 december om 14.00 uur in de H. Blasiuskerk met medewerking van het dames- en
herenkoor. In deze 'Kerst'viering zullen de
traditionele kerstliederen niet ontbreken.
Daarna is er, tot ± 16.30 uur, een gezellig
samenzijn onder het genot van een kopje
koffie mét….. en een drankje in de “Driekoningenkapel” in het verzorgingshuis De Wieken. (Het gebeurt weleens dat er óf jassen
blijven hangen óf per ongeluk verkeerde jassen worden meegenomen. Het is handig als
u een briefje met naam en adres in uw jaszak doet.) Indien u op 19 december aanwezig
wilt zijn, dan kunt u dit doorgeven via de
mail: jblchorck@hotmail.com of telefonisch
074-3763949. Of de onderstaande antwoordstrook invullen en deze inleveren bij het
secretariaat aan de Langestraat (het strookje in de brievenbus doen)
Opgave s.v.p. voor 15 december a.s.
Met vriendelijke groet,
namens locatieraad/pastoraatsgroep van
de H. Blasius,
J. Horck, voorzitter

Kinderkerk: “Van mier tot olifant, van lieveheersbeestje tot giraffe” | Themaviering
rondom dierendag succes. Op 6 oktober stond
de themaviering in het teken van Werelddierendag. Vierentwintig kinderen kwamen met
hun ouders en favoriete knuffels naar de themaviering. Het was een sfeervolle viering
waarin kinderen vertelden over hun favoriete
dier. De pastor legde uit hoe dierendag en de
kerk aan elkaar verbonden zijn door het verhaal van de Heilige Franciscus. Het kinderkoor
zorgde voor de muzikale sfeer.

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.

Veel kinderen in Sint Maarten optocht |
Afgelopen zaterdagavond, 10 november vond
de themaviering rondom Sint Maarten
plaats in de Heilige Blasius in Delden. Bijna
40 kinderen luisterden naar het verhaal van
Sint Maarten, een ridder die zijn mantel
deelde met een bedelaar. Tijdens de viering
ging pastor Ogink met de kinderen in gesprek over delen. Wanneer is het moeilijk,
maar ook: wat gebeurt er als je deelt met
jezelf en de ander.
Na de viering zijn de kinderen onder begeleiding en toegeschouwd door volwassenen,
in processie door het Elisabeth en De Wieken gegaan. Bewoners van de zorginstellingen hadden plaatsgenomen in de gezamenlijke ruimten. Aldaar brachten de kinderen
Sint Maarten liedjes ten gehore en ontvingen
hier een lekkere mandarijn voor als beloning. Leuk voor de kinderen én de toeschouwers. Een aantal kinderen is nog met de
pastor naar de PG-afdeling gegaan om daar
een liedje te zingen. De bewoners van het
Elisabeth en de Wieken hebben genoten.
Ook hebben de kinderen bij het huis van
pastoor Oortman een liedje gebracht en kregen hiervoor een lekkernij. In de pastorietuin
was een prachtig vuur en voor iedereen
warme chocolademelk met een koekje. Het
was een mooie viering en gezellige bijeenkomst.
Kinderkerkdelden@gmail.com

Beheerders Parochieel centrum | Marian en
Henny te Wierik. Voor het reserveren van een
ruimte eerst contact opnemen met Marian te
Wierik. Tel: (0547) 273996 of mjatewierik@
gmail.com
Locatieraad | Secretaris: W. Stokhof, Helmersstraat 5, 7471 XS, Goor, 27 20 97,
Administrateur: W. van Sermondt, Kloosterlaan 24, 7471 BC, Goor, 27 31 82, vansermondt@gmail.com
Liturgie: Mw. A. Schreijer-Oude Wesselink,
Dieckertsweg 1a, 7495 SL, Ambt Delden,
27 34 80, schreijer.jbhm@gmail.com
Beheer: J. Onland, Gondalaan 75, 7471 LC,
Goor, 06 12162018, jaonland@hotmail.com
Pastoraatgroep: Voorzitter: B. BrunnekreeftPolman, b.polman@heeckeren.nl, 0547271543
Kerktelefoon: secretariaat of 0547-272097
Begraafplaats: G. Huisstede | 06-16541464.
Misintenties | De vergoeding voor misintenties, gebedsintenties zijn € 9.-.
Voor een jaargedachtenis € 12,Vieringen | Iedere zaterdag om 18.30 uur en
woensdag om 09.00 uur (tenzij anders vermeld in Geestig of via een mededeling).
Op iedere eerste woensdag en iedere laatste
zaterdag van de maand na de viering gezamenlijk koffiedrinken in de parochiezaal.
Viering in De Stoevelaar | 21 december



Aanmelden Kerstviering Delden op 19 december

Aanmelden Adventsviering Goor op 17 december

Naam: 

Naam: 

Telefoonnummer: 

Telefoonnummer: 




Kom(t)en met
persoon/personen naar de viering
Kom(t)en ná de viering in de “Driekoningenkapel”.




Kom(t)en met
persoon/personen naar de viering
Eventuele bijzonderheden: 
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Bezoek Pastor
Parochianen die behoefte hebben aan een
bezoek van de pastor kunnen dit doorgeven
aan het centraal secretariaat 074-3492212

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

Pastorale nood nummer: 06 23 25 44 88
niet voor uitvaarten

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

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.

Gedoopt op 21 oktober |

Uitnodiging voor deelname aan de:
Adventsviering 2018 “Op weg naar
het kerstfeest” Geloofsgemeenschap
H.H. Petrus en Paulus Goor

Overleden

Op maandag 17 december 2018 is er een
woord- en communieviering in zalencentrum De Bebsel aan de Hengevelderstraat
20 in Goor. Voorganger is pastor Henk
Ogink met medewerking van het damesen herenkoor. De zaal is open om: 14.30
uur, aanvang van de viering: 15.00 uur

zondag 9 december is er na de viering van
9.30 uur gelegenheid producten van de wereldwinkel te kopen.

Na afloop van de viering is er een feestelijke broodmaaltijd, hiervoor wordt een
bijdrage gevraagd. De middag duurt tot
uiterlijk 17.30 uur. Voor informatie kunt u
zich wenden tot: A.M. Keijzer-Schomaker,
telefoon 0547-274581.
Aanmelden voor 12 december, door het
strookje op de vorige pagina in te leveren
bij: secretariaat H.H. Petrus en Paulus,
Hengevelderstraat 22, Goor.

• Noek Wegdam, zoon van Paul Wegdam en
Manon Lorkeers
• Lot ten Breteler, dochter van Tom ten
Breteler en Lieke Scholten
• Stan Assink, zoon van Wouter Assink
en Denise Smit

• 2 november Sepp Scholten, 11 jaar

Verkoop producten Wereldwinkel | Op

Kerstmarkt | Op zondag 16 december
wordt er een kerstmarkt gehouden. We beginnen op 17.00 uur in de kerk. Daarna is de
markt op het Höfteplein.

Isidorushoeve
H. Isidorus

Goorsestraat 126
7482 CL St. Isidorushoeve
T: 074-3575210
E: isidorushoeve@heiligegeestparochie.nl
IBAN: NL45ABNA0495351202
Openingstijden secretariaat

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.

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.
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Dinsdag van 9.00 tot 11.00 uur

Secretariaat H. Isidorus | Elke dinsdagmorgen van 9.00 uur tot 11.00 uur kunt u op de
pastorie terecht voor het opgeven van misintenties, het aanmelden van jubilea en overige
zaken.
Aanmelden van doop en huwelijk | Via het
secretariaat Pastorale team, contact@pastoraalteam.nl, of telefonisch van ma t/m do van
8.30 uur tot 15.30 uur: 074-3492212
Misintentie/jaargedachtenis | De vergoeding
voor een misintentie is € 9,- en voor een jaargedachtenis € 12,-.
Gezinsviering | Op zaterdagavond 1 december

is er een speciale gezinsviering, die in het teken zal staan van de advent. De aanvang van
de viering is 18.30 uur en het kinderkoor verzorgt de zang.
Adventsactie | Tijdens de advent zal er achterin de kerk een bus staan, waarin u uw bijdrage kunt deponeren voor de Adventsactie.
Op zaterdagavond 15 december is voor aanvang van de viering en na afloop van de viering
gelegenheid om in de kerk producten te kopen
van de Wereldwinkel o.a. koffie, wijn etc. Elders in deze Geestig kunt u meer lezen over de
Adventsactie van dit jaar.
Kerstkaarten H. Isidoruskerk | Van de H.
Isidoruskerk zijn kerstkaarten gemaakt. Deze
kaarten kunt u kopen op bij het secretariaat.
De opbrengst komt ten goede aan onze geloofsgemeenschap.
Kerstspel | Op kerstavond zal er tijdens de
gebedsviering in de kerk een prachtig kerstspel worden opgevoerd door de kinderen van
de basisschool. De aanvang van de viering is
17.00 uur. Iedereen is van harte welkom!
Vieringen rondom Kerstmis | Tijdens de
kerstdagen zijn er in onze kerk verschillende
vieringen, waarvoor u natuurlijk van harte bent
uitgenodigd. Elders in deze Geestig staat een
overzicht van alle vieringen.
Kerststal | Op eerste en tweede kerstdag is de
prachtige kerststal in onze kerk te bezichtigen
van 14.30 uur tot 17.00 uur. Het is zeker de
moeite waard om een kijkje te gaan nemen.
Mariakapel | De Mariakapel is gedurende de
winterperiode alleen tijdens de vieringen geopend.
Vieringen | Elke dinsdagmorgen is er om 9.00
uur een viering in onze kerk. Iedere eerste
dinsdag van de maand is er na de viering koffiedrinken in de pastorie.
Gedoopt | Op zondag 21 oktober zijn gedoopt:
• Julia Asbreuk, dochter van Richard en Ilona
Asbreuk
• Liv Semmekrot, dochter van Martijn en
Jolanda Semmekrot

Woordpuzzel 8

door Richard Wermelink
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In de woordzoeker van deze Advents-editie van Geestig zitten
dit keer negen woorden die bij de kerststal horen. Kunt u ze
vinden, stuur dan uw antwoord naar: Redactie Geestig/Woordpuzzel 8, Langestraat 78, 7491 AJ Delden of per mail naar redactiegeestig@heiligegeestparochie.nl Niet vergeten om behalve de oplossing ook uw naam, adres en telefoonnummer te
vermelden. Onder de goede inzenders verloten we een leuke
attentie. Alle inzenders dingen aan het eind van het jaar mee
naar de jaarprijs.
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In de woordpuzzel van Geestig 7 zaten de volgende acht meisjesnamen afgeleid van Maria: Mara, Maaike, Marja, Marieke,
Mia, Mieke, Marina, Marielle. Uit de goede inzendingen hebben
we de volgende winnaar getrokken: B.J. Katier 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)

Dopen en Huwelijk

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

Dooprooster januari

Emeriti

• Pastor Th.B.M. Escher
E: T.Escher@chello.nl
• Pater R. van der Vegt
E: rinusvegt@hotmail.nl
T: 074-266 55 81

Pastorale team

Goor/Hengevelde 13.00 u en 14.00 u
Pastor H. vd Bemt
20 jan. Delden/Beckum 13.00 u en 14.00 u
Pastoor M. Oortman

• Mr. M.J.A. Oortman, pastoor (liturgie)
M: 06 - 204 537 13 (maandag niet bereikbaar)
E: mjaoortman@heiligegeestparochie.nl
Vrije dag: maandag

Doopvoorbereidingsavonden zijn
donderdag 6 december in de Stefanshof,
Grotestraat 207, 7622 GH Borne en
donderdag 13 december in parochieel
Centrum, Hengevelderstraat 24, 7471 CH
Goor.

• Mw. R. Doornbusch,
pastoraalwerker (diaconie)
M: 06 - 144 06 955
E: pastordoornbusch@gmail.com
Vrije dag: vrijdag

13 jan.

Dooprooster februari

17 febr. Bentelo/De Hoeve 13.00 u en 14.00 u
Pastor H. Ogink
Doopvoorbereidingsavonden zijn
donderdag 10 januari in de Stefanshof,
Grotestraat 207, 7622 GH Borne en
donderdag 17 januari in parochieel
Centrum, Hengevelderstraat 24, 7471 CH
Goor.

• 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
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Kerst

tussen herfst
en lente

Kerstmis wordt ook vaak “kerst” genoemd, wellicht is het de bekendste en meest groots gevierde feestdag ter wereld. Op 25 en 26
december komen daarom tientallen miljoenen mensen wereldwijd
samen om dit op geheel eigen wijze te vieren.
Met Kerstmis vieren we een van de belangrijkste gebeurtenissen
in het christelijk geloof: de geboorte van Jezus Christus. Niet alleen
de evangelist Mattheus, maar vooral Lucas heeft veel geschreven
over de geboorte van Jezus in Bethlehem.
De Bijbel meldt geen datum over de geboorte maar volgens historici kan dit variëren van de herfst tot de lente. Deze onduidelijkheid
geeft aan dat Jezus’ geboorte niet van meet af aan gevierd is. Wel
gold deze geboorte al vanaf de tweede eeuw als maagdelijk. In
katholieke huize noemt men dit de onbevlekte ontvangenis.

Gedenkdag
Rond het jaar 340 nam Paus Julius het besluit om Kerstmis alsnog
te gaan gedenken. Voordien werd door christenen de voorrang gegeven aan het herdenken van Jezus’ herrijzenis met Pasen. Men
wilde hiermee het eigen geloof boven de bekering – verlossing –
van andersdenkenden stellen.
Rond 1054 gingen de kerken van het oosten en het westen uit elkaar. In het oosten werd de traditionele theologie onder leiding van
Byzantium voortgezet. In het westen ging het gelovig denken een
geheel eigen kant op. De belangstelling voor de menselijke kant
van de mysteries nam toe. Rond de geboorte van Christus moest
men zich voorstellen hoe armzalig het moest zijn toegegaan in de
stal van Bethlehem.
Een eeuw later was het Franciscus van Assisi die het kerstgebeuren nog dichter bij de mens wilde halen. Hij wilde de herinnering
oproepen aan het kind, dat in Bethlehem geboren is en toen het
nog maar net geboren was, al te lijden had, liggende in een kribbe
op stro tussen een os en een ezel.

Volksdevotie
In de loop der tijden komen er steeds meer details bij, deze waren
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gericht op vertedering. Weer later, in de Middeleeuwen vormde
Kerstmis een hoogtepunt in de jaarcyclus. Er waren kerstspelen,
bedoeld om de volksdevotie te bevorderen. Later zag men een
kerststal in alle kloosters, kerken en paleizen. De achttiende eeuw
was de bloeitijd van de kerststal. Dat was voor gewone gelovigen
de tijd om ook een klein stalletje in huis te halen. Tijdens de twintigste eeuw ontwikkelde Kerstmis zich tot een feest van vrede en
solidariteit.
Rond deze tijd, het Feest van het Licht, zetten veel mensen zich in
voor minder bedeelden in onze maatschappij. Wereldwijd wordt
Kerstmis gevierd als een familiefeest en is het traditie om kerkdiensten binnen de kerkgemeenschap, en/of kerstzangdiensten te
bezoeken.

"Tientallen miljoenen mensen
wereldwijd komen samen om dit op
geheel eigen wijze te vieren."
Staatshoofden, monarchen en onze paus houden een jaarlijkse
kersttoespraak. De paus houdt vanuit de Sint Pietersbasiliek een
toespraak die in vele landen op tv wordt uitgezonden. Ook koning
Willem-Alexander doet dit in navolging van zijn moeder en grootmoeder.

Bezinning
Kerstmis is een gelegenheid tot bezinning en is dat nog zo? Hebben
wij Kerstmis tot een economisch en eetfestijn gemaakt of betekent
het meer? Kerstmis wordt niet alleen door christenen gevierd, ook
veel niet-christenen vieren op geheel eigenwijze het kerstfeest.
Een Zalig kerstfeest is wat ik u allen toewens.
Marianne Koebrugge

Advent- en kerstactiviteiten
Bezinning “Onderweg naar Kerst”
per mail

Meditatieve bijeenkomst: de boodschap van
engel Gabriël aan Maria

Op zondag 1 december begint de advent,
de periode waarin wij
toeleven naar Kerstmis en ons daarop
voorbereiden.
We
brengen ons huis in
de kerstsfeer. Het is
een bijzondere tijd,
waarin we meer dan anders gevoelig zijn
voor symbolen, teksten en gedichten. Ook
een hectische tijd, waarin een moment van
bezinning er gauw bij in schiet. Even de
tijd nemen om een woord, een beeld, een
gedachte op je te laten inwerken kan je
helpen je eigen innerlijk te verrijken, je
rust geven en je toeleven naar Kerstmis te
verdiepen. In de adventstijd en kersttijd,
van 2 december tot en met 6 januari, wil
Pastor Annet Zoet u via de mail enkele
malen per week een gedachte, beeld, lied
of inspirerende tekst aanreiken. U kunt
zich hiervoor aanmelden via het mailadres
pastorzoet@heiligegeestparochie.nl
Vermeld uw naam, adres en e-mailadres
in de aanmeldingsmail. Mocht u mee willen doen, maar beschikt u niet over een
computer of e-mailadres, dan kunt u misschien aan een zoon, dochter, kleinkind of
vriend(in) vragen voor u de teksten te ontvangen en uit te printen.
Annet Zoet, pastoraal werker

Aan de hand van de schilderkunst
In de advent verdiepen we ons in het evangelieverhaal van Lucas over de aankondiging van
de geboorte van Jezus, de annunciatie, aan de hand van de schilderkunst. Jeanne van der
Stappen leert ons kijken naar de symboliek, waarin schilders van vroeger hun geloof verbeeld hebben. Aan de hand van deze beelden ontdekken we onder begeleiding van Hélène
van den Bemt, wat dit voor ons zelf betekent.
Datum: dinsdag 18 december | Tijd: inloop met koffie/thee vanaf 19.15 uur, start 19.30 uur
| Plaats: pastorie Onze Lieve Vrouwekerk, Onze Lieve Vrouwestraat 6, Hengelo | Parkeren:
vanaf de Sint Janstraat kunt u afslaan naar een parkeerplaats | Opgave is niet nodig.
Pastor Hélène vd Bemt

A Joyful Christmas; kerstconcert met
In Between en Il Canto di Rame
Het koor In Between uit Goor organiseert
op zondag 23 december om 15.30 uur een
sfeervol kerstconcert in samenwerking
met het professionele ensemble Il Canto
di Rame in de Petrus- en Pauluskerk te
Goor en zal ongeveer anderhalf uur duren.
In Between is een gemengd koor en wordt
op piano begeleid door Hans Leemreize en
staat sinds een jaar onder de inspirerende
leiding van Líga Vilmane. Zij is de verbindende factor met Il Canto di Rame,
bestaande uit Elske te Lindert, sopraan,

Iris Gruber, saxofoon, Marije Toenink, cello en Líga Vilmane op orgel en klavecimbel. De musici van Il Canto di Rame zijn
voortdurend op zoek naar uitdagingen. Het
ensemble heeft de wortels in de barok, en
de blik op de toekomst. De musici staan
bekend om hun originele programmering.
Dat is ook wat u mag verwachten van dit
kerstconcert: een verrassende mix van
klassiek tot populair, van Latijn tot Engels,
van ingetogen tot vrolijk, van a capella tot
intermezzo. Het is onze wens dat u geniet
van onze muziek en blij huiswaarts keert,
het begin van een Joyful Christmas. De
toegang is gratis, maar een vrije gift na
afloop wordt zeer op prijs gesteld. Wij
hopen u welkom te kunnen heten op
23 december.
Koor In Between

PDK KERSTSTUKKEN, -KRANSEN EN -TAKKEN OP KERSTMARKT EN -FAIR

Kerstconcert Goors Mannenkoor
Op Eerste Kerstdag 2018 houdt het Goors Mannenkoor
weer zijn traditionele kerstconcert in de H.H. Petrus- en
Pauluskerk in Goor. Het koor brengt onder leiding van
dirigent Hans Kienhuis bekende en minder bekende
kerstliederen, afgewisseld met traditionele meezingers.
Het Goors Mannenkoor wordt begeleid door pianist Roel
Praas. Het concert begint om 14.00 uur en duurt tot
15.15 uur. De toegang is gratis, wel is er na afloop de
gelegenheid voor een vrije gift. Het kerstconcert van het
Goors Mannenkoor is een van de weinige concerten in de
regio die op Eerste Kerstdag gehouden worden.Al jarenlang blijkt dit concert in een behoefte te voorzien.
Ook dit jaar rekent het Goors Mannenkoor weer op grote
belangstelling.
Bestuur Goors Mannenkoor

Ook dit jaar gaan de vrijwilligers van de PDK weer aan de slag om voor u
de mooiste kerstversieringen te maken. Te koop op de kerstfair Stadshagen op woensdag 12 december en op de kerstmarkt in het centrum van
Delden op zaterdag 15 december. We mogen ons al jaren verheugen op een
grote belangstelling voor onze graftakken/-stukken. Als u zo’n graftak/
grafstuk of een mooi kerststukje VOORAF bij ons wilt bestellen, dan kan
dat bij Siny Engelbertink, 074 – 3767433 of Fredien Morsink, 074 – 3763710.
U kunt de bestelling dan van de “werkvloer” ophalen. DIT KAN UITSLUITEND TOT EN MET DINSDAG 11 DECEMBER. Ook dit jaar natuurlijk weer
onze overheerlijke kniepertjes, eigen gemaakte koek, cake en baklever-/
bakbloedworst op de markt van 15 december en er is ook weer een loterij.
Er zijn een groot aantal leuke prijzen te winnen. De opbrengst komt ten
goede aan ons project VAN ZWAK NAAR STERK, ten behoeve van voortgezet onderwijs voor de schooljeugd van Migumomiri in Kenia. Wilt u
ons financieel helpen, dan
is uw steun zeer welkom
op bankrekening NL66RABO0179158643 ten name
van de Projectengroep Deldense Kerken.
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Ingezonden berichten
Adventsactie 2018:
“Straatkinderen terug naar huis in
Rwanda”.
Zoals voorgaande jaren afgesproken, is dit
jaar voor de adventsactie door de MOVgroepen van de Heilige Geestparochie wederom gekozen voor de straatkinderen in
Rwanda. Tevens het laatste jaar van dit
driejarig project. Eind september kregen
we bericht van de stichting Fidesco Nederland, de projectpartner van de Adventsactie, dat door het goede verloop van de actie
het beloofde bedrag € 70.000 voor dit project kon worden overgemaakt aan aan Cecydar. In de brief bedanken ze onze parochie wederom heel hartelijk voor de keuze
en de inzet van dit poject. In het afgelopen
jaar heeft Cecydar 182 kinderen in het
centrum opgenomen, waarvan 90 kinderen
een plek vonden in een familie. Deze gezinnen, vaak erg arm, hadden behoefte
aan voedsel, aan het betalen van verzekeringen of de aankoop of reparatie aan hun
huis. Cecydar hielp ook sommige families
met het starten van microprojecten voor
onder andere apparatuur voor kleine bedrijven, vee en het bewerken van de grond.
Bovendien heeft het centrum een programma ontwikkeld om de kinderen betere maaltijden aan te bieden door een
gebalanceerd dieet. Hierbij profiteert men
van het eigen agrarisch land, zodat de kin-

Collectanten reisje.

deren bij elke maaltijd fruit en groenten
voorgezet krijgen. Het opvangcentrum
maakt hoge kosten voor water en electriciteit en in 2018 wil Cecydar daarom investeren in een eigen water- en stroomvoorziening. De waterput wordt aangesloten op
het opvangscentrum. Daarnaast wil het
centrum een zonne-energiesysteem aanleggen om onafhankelijk te worden van het
electriciteitsnet. Zon is er genoeg dus die
inversteringen verdienen zich terug en leveren kostenbesparingen op. Naast de
verduurzaming wordt er ook geld uitgegeven voor de dagelijkse behoefte van de
straatkinderen zoals voeding, kleding,
scholing en personeel. Mocht u meer willen weten over het straatkinderen project?
Kijk op www.cecydar.org of
www.fidesco-international.org/nl/prj/straatkinderen-in-rwanda/ voor mooie verslagen
met foto’s en uitgebreide achtergrondinformatie.
Wij kunnen deze actie van harte bij u aanbevelen en hopen ook dit jaar weer op uw
steun.
Namens de MOV-groepen van de Heilige
Geestparochie alvast hartelijk dank.

Ingezonden brief
Sinds jaren lees ik het openingsartikel in
Geestig met veel interesse. In kort bestek
wordt vaak een genuanceerde gedachte of
beeld neergezet, wat een prima uitnodiging vormt om verder te lezen. Bij het lezen van "Jij-bakken" in Geestig ging het bij
mij echter op meerdere punten fout.

Dat de gelovigen allemaal heilige huisjes
hebben opgericht, waar geen ruimte is
voor de ander, vind ik een onbegrijpelijke
generalisatie. De goede gelovige gaat allang naar buiten en is dienstbaar aan zijn
of haar medemens. Ook als hij of zij het
niet meer vinden kan in de kerk

De kreet "Jij-bakken" was mij onbekend
en verdiende op zijn minst uitleg. Wat de
betekenis ook mag zijn, ik vind het een
taalkundige gruwel.

Gelovig zijn heeft voor mij te maken met
God en de medemens. De kerk is de plaats
waar je je geloof belijdt (de relatie met God
traint), om het daarna buiten de kerk in de
praktijk te brengen. Het is jammer, dat de
kerk die inspirerende rol steeds minder
kan waar maken. De tijden van de warme,
uitnodigende en breed gedragen volkskerk
zijn helaas voorbij. Maar het gaat mij te
ver om de vlag uit te steken over deze teloorgang en te veronderstellen, dat God dit
zo wil.

Echt fout ging het bij de regels over bisschoppen en gelovigen, die het erg vinden
dat er kerken gesloten worden en zoeken
naar schuldigen. De gedachte dat God dit
zo wil, kan ik niet verenigen met mijn
Godsbeeld en met de plaats, die de kerk
heeft als middelpunt van een levende geloofsgemeenschap. Welk Godsbeeld, of
misschien ook: welk kerkbeeld ligt hieraan ten grondslag?
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Gert Jan Beuzel, Delden.

Op zaterdag 6 oktober maakte de collectantenvereniging “lopen maar” van de Heilige Blasiuskerk in Delden haar jaarlijkse
uitstapje. De collectanten en hun partners
wisten vooraf niet waar de reis naar toe
zou gaan, ze wisten alleen dat ze naar iets
“Goddelijks” zouden gaan. In de bus kregen ze te horen dat er geen kerk of zoiets
bezocht zou worden maar dat er een
“Godsgeschenk” bezocht ging worden.De
reis ging naar de zoutziederij “Gottesgabe”
in Bentlage. Na aankomst in Bentlage
werd er koffie en thee met gebak genut-

tigd in restaurant “Gottesgabe” waarna er
een uitgebreide rondleiding in het Nederlands volgde over de zoutwinning. Zout zit
daar niet in vaste vorm in de grond maar
wel zouthoudend water. Dit zouthoudend
water wordt naar boven gepompt en gaat
vervolgens naar een gradeerinstallatie. In
deze enorme gradeer installatie druppelt
het zoute water over grote bundels sleedoorntakken naar beneden, hierdoor verdampt een deel van het water. Deze gradeerinstallatie was oorspronkelijk 300
meter lang. In het zoutziedhuis werd de
pekel verhit zodat het zout uitkristalliseerde en geschikt werd voor gebruik. Na deze
rondleiding werd het centrum van het
vlakbij gelegen Rheine bezocht. De zonnige dag werd afgesloten met een heerlijk
buffet bij de Sevenster in Delden.
Rinus de Kamper

“Noodkreet vanuit Manantali”
Mali: het leerlingenaantal van de christelijke school Le Bon Berger is drastisch
teruggelopen waardoor sluiting dreigt. Op
Le Bon Berger wordt heel goed onderwijs
gegeven. Alleen door goede schoolopleiding mogelijk te maken, is er tegenwicht
te bieden aan de grote invloed van toenemende bouw, gefinancierd door Qatar, van
kleine moskeetjes in gehuchten en dorpen
met daaraan verbonden koranscholen (na
schooltijd). Zie www.maliproject.nl
Hartelijke groet, Cees en Addie

Jubileumjaar
Cantu

INSPIRATIEAVOND “KIND EN GELOOF” - 4 OKTOBER 2018
Op de avond zijn verschillende
mensen afgekomen: grootouders en ouders, die allemaal
mee willen denken of zoekend
zijn over het thema “Kind en
Geloof”. Pastor Ogink leidt de
avond in en vertelt over geloven met kinderen en het aanbod in de kerk. Het zou
wenselijk zijn als we meer ouders en kinderen kunnen bereiken. De avond werd
benut om hier met elkaar over in gesprek
te gaan. Sluit de vraag aan op het aanbod
en wat zijn nieuwe ideeën rondom geloven
met kinderen?

Inspiratiekaarten
Aan de hand van inspiratiekaarten vertelt
iedereen waarom deze kaart juist nu passend is en wat de motivatie is om naar
deze avond te komen. In groepen wordt
nagedacht over wat we missen in de kerk
en welke nieuwe ideeën er zijn. Wat bij alle
groepen terugkwam was de behoefte aan
verbinden, ontmoeten en dat de kerk zich
meer naar buiten mag richten met activi-

Koor Cantu zoekt nieuwe leden
We zijn een gezellig en enthousiast kerkkoor met een Nederlands- en Engelstalig
repertoire. Naast de kerkmuziek varieert
dit van Claudia de Breij en Coldplay tot Leonard Cohen en Eric Clapton. We repeteren op maandagavond van 19:45 uur tot
21:00 uur in de R.K. kerk in Delden of Hen-

teiten voor iedereen. Dit begint
bij de ouders en grootouders.
Tegelijk werd benadrukt, dat we
niet op het antwoord moeten
wachten van DE kerk, maar dat
we juist ook ZELF SAMEN kerk
zijn. Een belangrijk idee was dan ook om
onderling meer samen op te trekken. Verdiepen in geloof en elkaar kennen in het
geloof om dit zo door te kunnen geven.
Kortom ouders (en grootouders) verenigt
u om samen van elkaar te leren en nieuwe
ideeën te ontwikkelen.
De avond werd afgesloten met een drankje. Dank voor ieders betrokkenheid en inbreng. Het was inspirerend, nuttig en resultaatgericht!
Heb je interesse in ontmoeting met andere ouders over kind en geloof of wat het
geloof voor je is of kan betekenen neem
dan contact op.
Wil je op de hoogte gehouden worden via
een nieuwsbrief mail je contactgegevens
naar kinderkerkdelden@gmail.com
of ga naar Facebook: Kinderkerk Delden
gevelde en drinken daarna gezellig een
kop koffie. Eens per maand zingen we een
viering en daarnaast verzorgen we een
paar keer per jaar een optreden (bijvoorbeeld een musical of kerstconcert). En, we
organiseren ieder jaar een feestavond.
Lijkt het je leuk bij Cantu te zingen? Iedereen is welkom om lid te worden en vooral

Op 3 november
vierde koor Cantu
het vijftigjarig jubileumfeest met
een gezellig samenzijn.
Koor
Cantu is ontstaan door een fusie tussen
jongerenkoor Delden en koor El Qahal uit
Hengevelde. Deze zijn opgericht in 1967 en
1969 waardoor het koor het jaar 2018, gemiddeld vijftig jaar later, heeft bestempeld
als jubileumjaar. Deze dag heeft een bijzondere omlijsting gekregen door het
planten van een lindeboom tussen de
plaatsen Delden en Hengevelde om zo de
symboliek van de gefuseerde koren te uiten. Mede dankzij Twickel is dit tot stand
gekomen. Ook heeft het koor de aanschaf
kunnen realiseren van een nieuwe piano,
mogelijk gemaakt door subsidie die het
heeft ontvangen. Een cadeau waar wij als
koor heel dankbaar voor zijn. Zo kunnen
we hopelijk nog lang genieten van de begeleiding van onze liederen.
Jubileumcommissie Cantu

onze mannen kunnen versterking gebruiken. Kom op maandagavond 3 december
vanaf 19:45 uur op onze open repetitieavond in de dagkapel van de R.K. kerk in
Hengevelde (ingang achterzijde kerk) of
mail naar koorcantu@gmail.com. We kijken uit naar je komst.
Koor Cantu

Op de 3-sprong, samen leren en elkaar inspireren
Agenda voor volwassenen catechese voor de Goede Herder-parochie, de Heilige Geestparochie en de H.H. Jacobus en Johannes-parochie.
Datum/data

Titel en Korte omschrijving

Waar en hoe laat

Contact en opgave

25 november
16 december
20 januari

7 + 1 Oecumenische bijeenkomsten
met een gezamenlijke maaltijd, een korte uitdagende inleiding en gesprekken in
kleine groepjes gebaseerd op het boek 25 eeuwen theologie

Waterstaatkerk
Deldenerstraat 18, Hengelo
17.00-20.00u

R. Visser
074 2431086

Elke maandag

Rond de schrift
Bijbellezing van de zondag erna nader bekijken, met als afsluiting een korte
gebedsdienst

Parochieelcentrum
Raphaël-Exodus
Mozartlaan 139, Hengelo
10.00 u- 12.30u

Aanmelding niet nodig

16 november

Film: 'La famille Bellier'
Een meeslepende en humoristische film. Paula, die als enige horende woont met
haar dove ouders en broertje, krijgt te maken met een dilemma.

Moeder Teresakerk
Meijersweg 10, Hengelo
Inloop vanaf 19:15 uur.
Aanvang 19:30 uur

Opgeven vóór 10november
per mail:
samenoplopenmtkerk@
gmail.com,

27 november

Lezing: Voltooid leven
Lezing van kardinaal Eijk over omgaan met leven, ziekte en levensbeëindiging,
lijden pijnbestrijding en euthanasie.

Oude Blasiuskerk, Delden
19.30u

Opgave niet nodig

18 december

Bezinningsavond: de boodschap aan Maria
Verdieping in de advent aan de hand van de schilderkunst en de evangelielezing
van de boodschap van de engel aan Maria door Jeanne van der Stappen en Hélène
van den Bemt

Pastorie Onze Lieve
Vrouwekerk, O. L.
Vrouwestraat 6, Hengelo
19.30 uur

contact@pastoraalteam.nl
tel: 074-3492212

17 jan, 24 jan, 31
jan. en 14 Febr.

Bijeenkomsten: Namen voor Hem
Spreken over onze ervaringen met God is niet vanzelfsprekend. Aan de hand van
teksten uit de traditie proberen we woorden te vinden.

Onze Lieve Vrouwekerk
O.L.Vrouwestraat 6, Hengelo
18.30 tot 20.30 uur

Aanmelden via
karmeltwente@karmel.nl

Ook een activiteit op het gebied van volwassenen catechese of bezinning en ontmoeting in onze agenda? Stuur uw informatie zoals hierboven te zien is aan
catechesetwentezuid@gmail.com
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Vieringen
december
en januari
Vieringen door de week:
Maandag geen vieringen.
Dinsdag:

09.00 uur Beckum
09.00 uur St. Isidorushoeve
18.30 uur Lambertus

Woensdag: 09.00 uur Goor
18.30 uur Lambertus

Donderdag: 09.00 uur Hengevelde
09.00 uur Bentelo
09.00 uur Thabor
18.30 uur Lambertus
16.00 uur Stoevelaar

Vrijdag:

09.00 uur Borne
09.00 uur Lambertus
16.30 uur Herfstzon
19.00 uur Humanitas

Zaterdag:

10.30 uur Dijkhuis
12.00 uur Lambertus
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Datum

H. Blasius
Beckum

O.L. Vrouw van Altijd
Durende Bijstand
Bentelo

Zaterdag 1 en
zondag 2 december

Geen viering

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

Zaterdag 8 en
zondag 9 december

Zat 18.30 Eucharistieviering
mmv. Dames en herenkoor
Pastoor M. Oortman

Zat. 18.30 WoCo-viering
mmv. Believe
Werkgroep

Zaterdag 15 en
zondag 16 december

Geen viering

Zon.9.30 WoCo-viering
mmv. Dames- en herenkoor
Pastor A. Zoet

Zondag 23 december
en maandag 24
december

Zon. 9.30 in Delden
Ma. 18.00 Woco gezinsviering
mmv. Spirit
Pastor A. Zoet

Zon. 9.30 in Delden
Ma. 17.00 Gebedsviering
Kerstkinderviering
mmv. Kinderkoor
Werkgroep
Ma. 19.30 Wocoviering
mmv. Dames- en herenkoor
Pastor A. Zoet

Dinsdag 25 Eerste
kerstdag en woensdag 26 december
Tweede kerstdag

Di. 9.30 in Delden
Di 11.00 in Goor of Hoeve

Di. 9.30 in Delden
Di. 11.00 in Goor of Hoeve
Di. 11.00 Kinderke wiegen
mmv. Werkgroep

Zaterdag 29 en
zondag 30 december

Zo. 9.30 in Delden

Zo. 9.30 in Delden

Maandag 31 december en dinsdag 1
januari

Ma. 19.00 WoCo-viering
mmv. Dames- en herenkoor
Pastor H. Ogink
Di. 11.00 Viering in Lambertus
Hengelo

Ma. 19.00 Oudejaars Gebedsviering
mmv. Believe
Werkgroep
Di. 11.00 Viering in Lambertus
Hengelo

Zaterdag 5 en zondag Zon. 9.30 in Delden
6 januari
Nieuwjaarsviering

Zon. 9.30 in Delden
Nieuwjaarsviering

Zaterdag 12 en
zondag 13 januari

Zon. 9.30 WoCo-viering
Pastor A. Zoet

Zon 9.30 WoCo-viering
Werkgroep

Zaterdag 19 en
zondag 20 januari

Zat. 19.00 WoCo-viering
Pastor R. Doornbusch

Zat. 19.00 Eucharistieviering
pastoor M. Oortman

H. Blasius
Delden

H.H. Petrus en
Paulus Goor

H.H. Petrus en
Paulus Hengevelde

H. Isidorus,
St. Isidorushoeve

Zon 9.30 Eucharistieviering
Gezinsviering
mmv. Kinderkoor
Pastoor M. Oortman

Zat. 18.30 WoCo-viering
mmv. Kinderkoor
Werkgroep

Zat. 18.30 WoCo-viering
mmv. Herenkoor
Werkgroep

Zat. 18.30 WoCo-viering
mmv. Kinderkoor
Pastor C. Timmerman

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

Zat. 18.30 WoCo-viering
mmv. Gemengd koor
Pastor R. Doornbusch

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

Zon. 9.30 WoCo-viering
mmv. Spirit
Werkgroep

Zon. 9.30 Eucharistieviering
mmv. Dames- en herenkoor
Pastor Th Escher
Kinderwoorddienst

Zat. 18.30 WoCo-viering
mmv. Schola Cantorum
Werkgroep

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

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

Zon 9.30 Eucharistieviering
Samenzang
Rector P. Kuipers
Ma. 18.00 Eucharistieviering
mmv. Kinderkoor
Pastoor M. Oortman
Ma. 21.00 Eucharistieviering
mmv. Cantu
Pastoor M. Oortman

Zon. 9.30 in Delden
Ma. 19.00 Wocoviering
mmv. Gemengd koor
Pastor H. Ogink

Zon. 9.30 in Delden
Ma. 17.30 Gebedsviering
Werkgroep
Ma. 20.30 WoCo-viering
mmv. Dames- en herenkoor
Pastor C. Timmerman

Zon. 9.30 in Delden
Ma. 17.00 Gezinsviering
mmv. Kinderkoor
Werkgroep
Ma. 21.30 Wocoviering
mmv. Dames- en herenkoor
Pastor H. van de Bemt

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

Di. 11.00 Eucharistieviering
mmv. Schola Cantorum
Pastor Th. Escher

Di 11.00 WoCo-viering
mmv. Koor Cantu
Pastor C. Timmerman

Di. 11.00 u Wocoviering
mmv. Dames- en herenkoor
Pastor H. Ogink

Zo. 9.30 Eucharistieviering
mmv. Dames- en herenkoor
Pastoor M. Oortman

Zo. 9.30 in Delden

Zo. 9.30 in Delden

Zo. 9.30 in Delden

Ma. 19.00 Eucharistieviering
mmv. Dames- en herenkoor
Rector P. Kuipers
Di. 11.00 Viering in Lambertus
Hengelo

Ma. 19.00 WoCo-viering
Samenzang
Pastor A. Zoet
Di. 11.00 Viering in Lambertus
Hengelo

Ma. 19.00 WoCo-viering
mmv. Dames- en herenkoor
Werkgroep
Di. 11.00 Viering in Lambertus
Hengelo

Ma. 19.00 Eucharistieviering
mmv. Dames- en herenkoor
Pastor Th. Escher
Di. 11.00 Viering in Lambertus
Hengelo

Zon. 9.30 Nieuwjaarsviering
H. Geestparochie
mmv. Dames- en herenkoor
Pastorale team Extra kinderviering Thema Driekoningen

Zon. 9.30 in Delden
Nieuwjaarsviering

Zon. 9.30 in Delden
Nieuwjaarsviering

Zon. 9.30 in Delden
Nieuwjaarsviering

Zat. 19.00 Eucharistieviering
mmv. Kinderkoor
Pater R. van der Vegt

Zon. 11.00 u. Woco viering
mmv.
Pastor H. Ogink

Zat. 19.00 Eucharistieviering
Pastoor M. Oortman

Zat. 19.00 u. WoCo-viering
Werkgroep

Zon. 9.30 WoCo-viering
Werkgroep

Zon. 9.30 WoCo-viering
Pastor R. Doornbusch

Zon. 9.00 Kleuterkerk
Geen viering
Zon. 11.00 Oeucumenischeviering
mmv. Dames- en herenkoor
Ds. D. Juin en pastor A. Zoet
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Geloof in beeld

Afscheid Zygfryd Nowara
In het weekend van 13 en 14 oktober namen onze drie samen
werkende parochies afscheid van parochievicaris Zygfryd
Nowara. Pastor Nowara heeft zeven jaar gewerkt in de
HH. Jacobus en Johannesparochie en vijf jaar in de parochies
van De Goede Herder en de H. Geest. Per 1 november is hij
benoemd tot pastor in de H. Drie-eenheidparochie in IJssel
stein. Velen maakten van de gelegenheid gebruik Zygfryd
Nowara persoonlijk de hand te drukken na de Eucharistie
vieringen in Goor en Borne en na het oktoberlof in Hengelo.
Zygfryd, bedankt voor al je goede werk in ons gedeelte van de
wijngaard des Heren, zowel voor als achter de schermen.
Moge Gods zegen op jou en je werk blijven rusten.
Jan Schage
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Foto’s: Eduard Meester

De kerstengel

Door: Nathalie Mensink

Eerste zondag advent
De Engel en Daantje zijn samen op weg,
op zoek naar de koning van vrede.
De engel heeft zelf tegen Daantje gezegd:
de koning komt over vier weken.

Vierde zondag advent

‘We zijn er!’ roept Daantje! ‘Hier is een paleis!
De koning die bij ons zal komen,
die wil lekker slapen na zijn lange reis.
Hier zal Hij vast willen wonen!’
De Engel zegt zacht met zijn engelenstem:
‘Niet hier, ergens anders vind je hem!’

Tweede zondag advent
De engel heeft zelf tegen Daantje gezegd:
de koning komt over drie weken.
‘We zijn er!’ roept Daantje! ‘Een huis in de stad!
De koning komt hier vast logeren!
Hier krijgt hij kamer, een bed en een bad
en een kast voor zijn mooie kleren!’
De engel zegt zacht met zijn engelenstem:
‘Niet hier, zoek maar verder, dan vind je hem.’

Derde zondag advent

De Engel en Daantje zijn samen op weg.
de weg is hier stil en verlaten.
Waar vind je de koning? Hier toch niet,
zeg?
En Daan durft haast niet meer te praten.
Dan zien ze een huisje, een stal, daar, heel ver.
Te klein om rechtop in te staan!
De Engel is vrolijk en straalt als een ster:
‘Nog eventjes doorzetten, Daan!’
Hij zingt heel mooi met zijn engelenstem:
‘We zijn er al bijna, in Betlehem!’

Kerstavond
De engel en Daantje zijn daar in de stal
met herders, met hooi en met schapen.
En daar bij Maria, je raadt het al,
daar ligt koning Jezus te slapen.
De zoon van Maria, de zoon van God,
de grootste koning op aarde,
ligt bij zijn mama op schoot
en iedereen lacht door zijn tranen.

De engel heeft net weer iets nieuws gezegd:
De koning komt over twee weken!

‘We zijn er’; roept Daantje, ‘een heel gewoon huis’.
De Engel zingt met zijn engelenstem:
Misschien wil die koning gewóón zijn!
‘Een koning en zo klein.... dat zal een speciale koning zijn!’
Hier koken ze lekker en voelt hij zich thuis,
misschien wil hij even hun zoon zijn!’
Marjet de Jong
(bron: www.geloventhuis.be)
De Engel lacht met zijn engelenstem:
‘Niet hier, zoek nog verder, dan vind je hem.’

Van een pop een engeltje maken

Prijsvraag

Ook dit jaar is er weer een prijs te winnen:
Zoek alle engeltjes die in deze Geestig verstopt
zijn. Goed gezocht en heb je ze allemaal gevonden?
Stuur dan je antwoord naar;
redactiegeestig@heiligegeestparochie.nl
Met vermelding van je naam, leeftijd en telefoonnummer.

Nodig; pop, witte stof, schaar,knutsellijm, pen, wit papier.
1. Vouw de stof dubbel.
2. Leg de pop op de stof en teken een jurk er ruim omheen
3. Knip de jurk uit
4. J
 e hebt nu twee delen, deze lijm je met een klein beetje lijm langs
de randen op elkaar. (Let op dat je de onderkant en de hals niet lijmt.)
5. Knip de achterkant bij de hals in zodat het hoofd erdoor kan.
6. K
 nip uit een dubbel gevouwen papier de vleugels en lijm deze aan de
achterkant van de jurk. En klaar is je eigen kerstengel!

Nodig

1
2
3

4
5

6
Kijk voor een uitgebreide
beschrijving op onze website:
www.heiligegeestparochie.nl/geestig
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Advent

Zou er vandaag nog een ster zijn
tussen die vele andere
die de taak op zich neemt
om ons - net als toen –
de weg te wijzen naar de stal
waar het nieuwe leven begint?
Een ster die mensen door de duistere dagen
van eenzaamheid en armoede
de weg wijst.
Een ster die ons ver houdt
van machthebbers en bezitters
die ons op verkeerde wegen zetten.

Kerstmis

Een ster die ons blijft voorgaan
ook al twijfelen
we aan de weg die we gaan.

Kerstmis gebeurt
als je zoals de drie wijzen
goud, wierook en mirre
meebrengt
als geschenk
voor je medemens.

Zoek je mee de sterrenhemel af?
Antoon Vandeputte

Mirre
al wat als geurige zalf
lijden verzacht.
Ben jij 16 – 35 jaar
Wil jij jongeren
van je eigen
leeftijd
ontmoeten?

Meet
Eat & Do
Dé diaconale jongerenactiviteit waar je
medejongeren ontmoet van jouw leeftijd.
Waar we samen eten en nadien ons
inzetten voor de samenleving vanuit ons
geloof.

Er ook
gezamenlijk mee
eten?
En vanuit je
geloof de
samenleving nog
mooier maken?
Meld je dan aan
bij
Pastor Ria Doornbusch

pastordoornbusch@gmail.com

06 – 144 06 955

Eerste bijeenkomst
ZONDAG 16 DECEMBER
2018
PASTORIE DELDEN
17.00 UUR - 19.30 UUR

Spirit en zingeving
die een mens
met hoop doordringen
als wierook.
Maar vooral veel goud
geen klatergoud
maar een hart van goud
om een mens
een toekomst lang
mens te laten zijn.
Kathleen Boedt

Door: Jan Horck

