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 Mogen wij straks uw uitvaart verzorgen? Bel ons 
eens voor een voorbespreking. Geheel kosteloos.
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Wilt u hier adverteren 
en dit blad ondersteunen?
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        Wat er mis ging:
    In Geestig 08 op pag. 7 stond de 

afbeelding van de kerk in Hengevelde 

bij de tekst van de Hoeve en andersom. 

Jaarwinnaar 
puzzels 2018
Uit alle goede inzendingen van de puzzels 

in ons parochieblad Geestig van het 

afgelopen jaar, hebben we een jaarwinnaar 

getrokken. Dat is geworden: Rikie Rosink uit 

Hengevelde. We hebben haar de hoofdprijs, 

een gebruikte paaskaars die in de parochie-

kerk van Bentelo heeft gebrand, overhan-

digd. Rikie en haar man Johan waren blij 

verrast.  De kaars zal een mooi plekje krijgen 

en Rikie gaf Johan de opdracht om voor een 

stevige standaard te zorgen. Dat zal met 

Johans metaalachtergrond vast goed 

komen. Namens de redactie: van harte 

gefeliciteerd. Tevens willen we Jolanda ten 

Dam en de geloofsgemeenschap in Bentelo 

hartelijk bedanken voor het beschikbaar 

stellen van de paaskaars.

Redactie Geestig

Het jaar 2019 is begonnen. Goede wensen hebben we naar 

elkaar uitgesproken onderstreept door een warme hand-

druk of omhelsing. Waarschijnlijk hebben we allemaal zo 

onze verwachtingen en dromen voor het nieuwe jaar en 

hopen we dat het ons en onze dierbaren goed mag gaan.

Januari is traditioneel ook de maand van de Actie Kerkba-

lans. Tussen 19 januari en 2 februari gaan vele vrijwilligers 

op pad om de enveloppes van de Actie Kerkbalans te 

bezorgen en later weer op te halen. 

“Geef voor je geloof, geef om de toekomst” is dit jaar het 

motto. Kerk zijn we samen, want juist alle mensen die samen 

een geloofsgemeenschap vormen, zorgen er door hun 

betrokkenheid en inzet voor dat die geloofsgemeenschap 

levendig en actief blijft en van betekenis in de wijk of in het 

dorp of de stad. Subsidie krijgen we niet. Uw ruimhartige 

bijdrage zorgt ervoor, dat we kunnen blijven vieren in onze 

kerken, dat kinderen kunnen worden voorbereid op hun Eerst 

Communie of Vormsel, dat koffie-ochtenden of -middagen 

voor ouderen kunnen worden georganiseerd en jongeren 

elkaar kunnen ontmoeten tijdens Meet, Eat and Do.

Namens het Pastoraal Team wens ik u een Zalig Nieuwjaar!

Annet Zoet,

pastoraal werker

Goede wensen

Misschien bent u wel net zo’n fan van het 

bekende tv-programma ‘de slimste mens’ als 

mijn oudste dochter en ik. De afgelopen 

kerstvakantie hebben we er samen steevast 

elke avond naar gekeken. Vooral de 

puzzelvraag was mijn favoriet. Misschien 

omdat dit minder met kennis te maken 

heeft en meer met oplossingen zoeken; 

gefocust en alert om nog sneller dan de 

kandidaat het juiste woord te vinden. 

Hierbij gaat het niet om kennis maar vooral 

om creatief en associatief denken. 

Bent u ook een slimste-mens-kijker, dan wilt 

u misschien ook wel creatief meedenken op 

de parochieavonden over de toekomst van 

de Heilige Geestparochie. Het bestuur en 

pastoraal team nodigt u hier van harte voor 

uit. Overigens ook als u geen slimste-mens-

kijker bent. We hoeven niet persé de slimste 

te zijn, maar als de toekomst van het geloof 

voor ons echt belangrijk is, vinden we samen 

de juiste weg voor onze geloofsgemeen-

schappen. De precieze data en plaatsen 

staan op pagina 21. Uw meedenken en 

bijdrage zijn zeer welkom en nodig. 

Net zoals uw financiële ondersteuning, 

waarvoor u binnenkort weer een envelop 

ontvangt. Op pagina 11 kunt u lezen over 

de Actie Kerkbalans van dit jaar: Geef voor 

je geloof, geef om de toekomst. Laat onze 

financiële situatie niet ‘slimmer’ worden!

José Sluiter   

De slimste mens
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“Geldt in het kerkelijk verkeer ook: bij twijfel niet oversteken en niet 

inhalen?”  Ik keek mijn vriend verbaasd aan. “Jij maakt je, voorzover 

ik weet, niet zo druk over de gang van zaken in onze kerk. Deze 

vraag stel jij niet om leuk of origineel te zijn.”

“Ik ben boos en teleurgesteld,” zei hij. “Ik ben van plan het lidmaat-

schap van onze kerk op te zeggen. Ik denk dat ik me laat uitschrijven 

uit onze rk kerk, waar voorgangers met macht en zwijgplicht de 

sexualiteit misbruiken. En daar komt bij alwat medegelovigen, dus 

niet alleen kerkelijke leiders, over onze paus, over homo’s en 

lesbiennes, over abortus en euthanasie zeggen. Verschrikkelijk. Daar 

voel ik me niet meer bij thuis. De geest van het evangelie begint het 

te verliezen van allerlei voorschriften, regels en wetten. Angst 

regeert. De kerk die mijn jeugd verblijd heeft, is ver te zoeken. Het 

doet me allemaal meer pijn dan ik gedacht had.”

Een eerste verkenning
“Bij twijfel niet oversteken,” begon ik aarzelend woorden uit zijn 

vraag te herhalen. “Voordat je oversteekt moet je altijd naar links en 

naar rechts kijken. Niet naar één kant alleen. Eeuwig stil blijven 

staan is net zo levensgevaarlijk als roekeloos oversteken. En wat 

denk je aan de andere kant van de weg te vinden?”  

Hij had zijn hart gelucht, maar teleurgesteld bleef hij. Hardop 

denkend hoorde ik hem zeggen dat hij niet naar links gekeken had. 

“Me aansluiten bij die idealisten, met hen ‘mee-geloven’ in een 

andere kerk, in een nieuwe wereld, daar ben ik te kleingelovig voor. 

Bovendien denk ik nu dat ook daar weinig plaats en ruimte is voor 

‘andersdenkenden’, laat staan voor ‘andersgelovigen’.”

Ik herhaalde mijn vraag. “Wat denk je, als je oversteek, aan de 

andere kant van de weg te vinden?” Hij zei: “Daar ben ik helemaal 

niet zo mee bezig. Ik ben meer bang voor de pijn als ik mijn kerk 

loslaat, haar vaarwel zeg. Dat ik alleen kom te staan. De kerk waarin 

ik gezongen en gebeden heb, waaraan ik trouw mijn kerkbijdrage 

heb afgedragen, waar ik missionarissen met geld en goederen heb 

ondersteund, waarin de zieken bezocht werden en waar ze met een 

voedselbank begonnen zijn, die kerk heeft ergens toch nog wel een 

plaatsje in mijn hart. Ik word heen en weer geslingerd tussen blijven 

en opstappen. Daar komt mijn vraag vandaan: geldt ook in kerk en 

geloof: bij twijfel niet oversteken? In de kerkelijke wereld zijn 

verbleekte zebrapaden met verkeerslichten aangelegd waar je veilig 

en vrij zeker kunt oversteken, als niemand tenminste door rood rijdt. 

Maar in de geloofswereld moet je het op de tast doen, met durf en 

vertrouwen. Op dat punt sta ik.”

Ik begon te begrijpen waar zijn vraag vandaan kwam. Ook zijn pijn 

en teleurstelling kon ik navoelen. We beloofden elkaar vast te 

houden en samen naar wegen te blijven zoeken om ons geloof te 

bewaren en het niet te laten verdorren.

Woorden van ver
Vanmorgen kreeg ik een brief van hem. Hij was enkele dagen in het 

gastenverblijf van een klooster geweest. Eén van de monniken had 

hem een verhaal verteld over Jacob. Hij schreef mij: “Wat ik er van 

onthouden heb, is dat die Jacob ’s nachts als laatste van zijn familie 

een grensrivier moest oversteken. In dat water worstelde iemand 

met hem, de hele nacht. Jacob kon hem vanwege de duisternis niet 

in het gezicht zien. Jacob raakte in die worsteling gewond aan zijn 

heup. Ondanks dat liet hij die Onzichtbare niet ontkomen. In het 

morgenlicht vroeg de Onbekende hem te laten gaan. Alleen als je 

mij zegent, eiste Jacob. Gewond en gezegend kwam Jacob uit die 

worsteling met de Onzichtbare.”

Ik heb zijn brief met dit verhaal een paar keer overgelezen. Waarom 

had die monnik dat verhaal aan hem verteld? En wie is de Onzicht-

bare? Een man, een vrouw, God, een engel? En hoe houd je dat vol 

een hele nacht vechten? 

Daar ging en gaat het om 
Met mijn vragen ben ik na zijn thuiskomst bij hem op bezoek 

gegaan. Hij had dezelfde vragen als ik en had ze ook aan die monnik 

gesteld. En zijn antwoord was: alleen jijzelf kunt daar een antwoord 

op geven. 

Met hem zoekend naar een antwoord vroeg ik hem: “Heb jij die 

monnik ook jouw vraag voorgelegd: geldt in het kerkelijke verkeer 

en in de geloofswereld ook: bij twijfel niet oversteken? En dat jij 

erover dacht, over denkt om je lidmaatschap van de kerk op te 

zeggen?” Mijn vriend keek me aan. “Wil jij zeggen, dat die monnik 

dat verhaal verteld heeft omdat ik in dezelfde positie verkeer als die 

Jacob, nu ik worstel met mijn kerk en mijn geloof,” vroeg hij. Ik 

knikte. Het bleef lang stil. In de stilte lieten wij het verhaal van Jacob 

steeds dichterbij komen. Het duurde even voordat hij tegen mij zei 

wat ik in de stilte al gehoord had. “Of ik oversteek of niet, aan deze 

kant en aan de andere kant, het gaat er om dat je het met die 

Onzichtbare, met die Onbekende uithoudt. Houd ik Hem vast als ik 

het niet meer zie zitten, als het donker is en met mijn voeten in het 

water sta? Wil ik met Hem verbonden blijven? Kun je wachten op 

Zijn zegen al of niet met een trauma, die je aan die worsteling 

overhoudt?”

Het was al bijna morgen, toen hij thuis bleef en ik op weg ging naar 

huis.

Gerard Geurts
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"We beloofden elkaar vast 
te houden en samen naar 

wegen te blijven zoeken om 
ons geloof te bewaren en 

het niet te laten verdorren."
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De noodtelefoon van het pastoraal team is bedoeld voor het 

melden van situaties waarin onmiddellijk pastorale bijstand 

noodzakelijk is. De noodtelefoon is volgens een rooster altijd in het 

bezit van één van de leden van het pastoraal team, meestal een 

pastoraal werker, soms de pastoor. 

Ziekenzegen
De pastoraal werker zal in de regel op korte termijn beschikbaar zijn 

voor een bezoek aan de zieke en zal samen met de overige 

aanwezigen met de zieke bidden en wordt de Ziekenzegen door 

middel van handoplegging, gegeven. Ook de H. Communie kan dan 

worden ontvangen. Dit is niet hetzelfde als het Sacrament van de 

Zieken, maar heeft ook een grote waarde door de verbondenheid. 

Sacrament van de Zieken
Indien de zieke het Sacrament van de Zieken wenst te ontvangen, 

kan via de noodtelefoon een afspraak worden gemaakt. Gezien de 

agenda van de pastoor, is het onmogelijk onmiddellijk een bezoek 

te brengen. Tijdens dat geplande bezoek, is er een gesprek met de 

zieke, is er de mogelijkheid om het Sacrament van Boete en 

Verzoening te ontvangen en H. Ziekenzalving. Ook hier geldt dat 

het een sacrament van verbondenheid is en waarbij ook de overige 

aanwezigen betrokken worden. Ook hier kan de H. Communie 

worden ontvangen.

Wij doen op u een beroep om niet tot het laatste moment te 

wachten met het verzoek om een Ziekenzalving / Ziekenzegen. Dan 

is er meer tijd voor de persoonlijke voorbereiding, zodat uw 

dierbaren daar bij kunnen zijn. De Ziekenzegen en de Ziekenzalving 

kunnen vaker en eerder ontvangen worden dan alleen aan het 

einde van het leven. Als de zieke heel specifiek het Sacrament van 

de Ziekenzalving wil ontvangen, is dat te plannen en dat voorkomt 

teleurstellingen. 

Het Sacrament van de Zieken in een gezamenlijke viering
In onze parochies streeft het pastoraal team ernaar, om jaarlijks een 

ontmoetingsdag te organiseren waar gelegenheid is voor gezellig-

heid en ontmoeting. Tijdens de eucharistieviering op die dag is er 

gelegenheid, het Sacrament van de Ziekenzalving te ontvangen. 

Als u ouder wordt, ziek bent of u hebt het idee dat verstandig is om 

de Ziekenzalving te ontvangen, raden wij u aan en bent u van harte 

uitgenodigd om aan deze dag deel te nemen. Deze dagen worden 

ruim van te voren aangekondigd in het parochieblad en op andere 

manieren.

De noodtelefoon (06 - 23 25 44 88) is bereikbaar van ’s ochtends 8.00 

uur tot ’s avonds 22.00 uur. Degene die opneemt zal proberen  

u zo goed mogelijk te helpen.

SACRAMENT VAN DE ZIEKEN EN ZIEKENZEGEN
NOODTELEFOON

Vanuit het pastoraal team

Op zaterdag 23 maart organiseert het pastoraal team opnieuw een bezinnings-

dag in Denekamp bij de zusters Franciscanessen. De avonturen van de profeet 

Jona die door God op weg wordt gestuurd om de stad Niniveh te waarschuwen 

vormen het uitgangspunt van ontmoeting en bezinning. Het verhaal van Jona 

leest als een sprookje, waarin alle rollen op zijn kop worden gezet. De profeet 

luistert niet naar God, maar is eigenzinnig en weerspannig. De stad, plaats van 

misdaad en verderf, keert zich voorbeeldig om en God doet eindeloos moeite de 

profeet in het gareel te krijgen.

Dit verhaal stelt boeiende vragen aan onszelf: hoe ga je om met je opdracht, ben 

jij meegaand en/of weerbarstig? waar sta jij voor het leven en wat telt voor jou in 

deze wereld?

Door middel van gesprek, beeldmeditatie, stilte, wandelen, samen eten en vieren 

willen we ons verdiepen in de betekenis van Jona voor ons eigen leven.

Gegevens:
Datum:  zaterdag 23 maart

Plaats:  bij de zusters Franciscanessen, Denekamp

Tijd:  10.00 uur – 16.15 uur ( inloop vanaf 9.30 uur)

Opgave:  Secretariaat Pastoraal Team, telefoon 074- 3492212, of per E-mail:  

contact@pastoraalteam.nl 

Uitnodiging Bezinningsdag “Jona - een tegendraadse profeet”
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Naar een toekomstbestendige Heilige Geestparochie

Denkt u mee? Kom naar de voorlichtings-, meedenk- en inspraakavonden:

11 februari om 20.00 u in het Wapen van Beckum

14 februari in Bentelo (tijd en plaats wordt nader bekendgemaakt via www.heiligegeestparochie.nl)

25 februari om 20.00 u in de H. Blasiuskerk in Delden

11 maart om 20.00 u bij Herberg “de Gebrande Waateren” in Hengevelde

14 maart om 20.00 u in de kerkzaal van het parochiecentrum in Goor

Datum en plaats in de Hoeve wordt nader bekend gemaakt via www.heiligegeestparochie.nl

tegengekomen en ook hen de kans te geven om mee te denken bij de 

keuze van de richting die we opgaan. Het bestuur wil absoluut 

voorkomen dat u overvallen wordt door allerlei plannen waarover u 

niet geïnformeerd bent of niet heeft kunnen meedenken. 

Waar gaat het nu om:
Het omvormen van onze huidige Heilige Geestparochie met al zijn 

verschillende geloofsgemeenschappen naar een toekomstbestendige 

parochie, die financieel en bouwkundig gezond is en die in staat is om 

het katholieke-kerk-zijn in al zijn diverse aspecten waar te maken.  

Diaconie, liturgie, catechese moeten tot hun recht kunnen komen naast 

christelijke nabijheid. Onze parochie moet uiteindelijk binnen onze 

gezamenlijke dorpsgemeenschappen weer uit het defensief komen en 

laten zien dat wij in de toekomst vitaal kunnen blijven, kunnen 

vernieuwen en het verhaal van Jezus, zoals wij elke week in de kerk 

horen, naar buiten kunnen brengen. En ook nog eens op een wijze die 

in onze tijd aanslaat. 

In onderlinge solidariteit
Het is duidelijk dat geen enkele geloofsgemeenschap dat nog op z’n 

eentje kan. Veel zaken moeten hierbij veranderen. Een ding is zeker: dit 

kan niet zonder u, parochianen en vrijwilligers. Vrijwilligers die niet 

alleen aan de eigen geloofsgemeenschap denken maar ook aan het 

grotere geheel van de hele parochie. Alleen samen in onderlinge 

solidariteit, elkaar vindend in ons geloof, gevend en nemend, kunnen 

we deze grote transformatie laten slagen. Sommige veranderingen 

zullen pijn doen en verdriet brengen, andere veranderingen juist 

voldoening. 

Samen vernieuwen
Als het toch eens mocht lukken om samen vernieuwingen 

voor elkaar te krijgen met de koren, met de diaconiepro-

jecten en de catechese. En we ook op het persoonlijke 

vlak van geloven de christelijke nabijheid weer meer 

kunnen invullen met ons geloof en het opzoeken 

en nabij zijn van mensen. Onder andere 

hierover willen wij met u van gedachten 

wisselen op de voorlichtings-, mee-

denk-, en inspraakavonden die het 

bestuur organiseert. Data, plaatsen en 

tijden staan hieronder 

vermeld. En… heb er 

vertrouwen in dat het 

bestuur goed naar u zal 

luisteren en rekening 

houdt met wat u zegt. 

Peter Helle, vice 

voorzitter bestuur

Beste medeparochianen, 

Ik wens u namens het bestuur een heel goed en gezond 2019 met 

Gods zegen toe. Op 6 januari was er een nieuwjaarsreceptie na de 

eucharistieviering in Delden. Ook dit jaar heeft het bestuur in een 

nieuwjaarstoespraak teruggeblikt op het afgelopen jaar en de plannen 

voor het komend jaar vertelt. Enkele punten hieruit: 

Dit jaar was o.a. het thema hoe zorgen we ervoor dat het verhaal van 

Christus leidend blijft in onze parochie en niet ondersneeuwt in de 

komende veranderingen. We gaan immers aan de slag en werken aan 

de opbouw van een nieuwe structuur van onze parochie.

Terugblik
Allereerst het afgelopen jaar. Een belangrijk gebeurtenis was natuurlijk 

het afscheid van pastor Zygfrid Nowara. Als de helft van de priesterstaf 

weg valt, gaat van alles op de schop zoals de werkindeling en het 

vieringenrooster. Het ontwikkelen van een nieuw toekomstbestendig 

vieringenrooster door het pastoraal team heeft veel tijd en energie 

gekost. Gelukkig kunnen we blijven vieren in alle 13 geloofsgemeen-

schappen die ons samenwerkingsverband rijk is. Dit vraagt om meer 

inzet van het pastorale team en de vrijwillige voorgangers. Er was veel 

begrip bij de parochianen voor de veranderingen die noodzakelijk zijn 

t.a.v. aanvangstijden en minder eucharistievieringen. Een groot 

compliment voor het team.  

Een groot pluspunt is de aanstelling van Annette Zoet als pastoraal 

werker per 1 juni 2018 door de ontstane vacature van Carla Roetgerink. 

Zij is inmiddels een zeer welkome aanvulling van het team gebleken. 

Een ander pluspunt is de uitkomst van de evaluatie van ons 

parochieblad “Geestig”. Het blijkt goed gelezen te worden en 

heeft een duidelijke functie binnen onze parochie verworven. 

Wel zullen wat kleine aanpassingen plaats vinden. Het is zijn 

geld waard. 

Toekomstplannen
In de laatste twee uitgaven van Geestig en 

daarvoor al in deze rubriek “van de 

bestuurstafel” heeft het bestuur veel 

informatie gegeven over de veranderin-

gen die onze parochie te wachten staan. 

Ook wij ontkomen er niet aan om kritisch 

te kijken naar onze kosten, naar de 

bouwkundige toestand van onze 

gebouwen, naar de vitaliteit, het 

kerkbezoek en naar wat het pastoraal 

team ons qua mankracht nog kan bieden. 

Hierbij vindt het bestuur het essentieel om 

de parochianen zo open mogelijk te 

informeren over de problemen die we zijn 
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Voor u gevonden
 Door Richard Wermelink

Lucifers

Vrijspraak voor losers

Houdt u van een boek over religieuze 

vrijheid? Dan is het boek “Vrijspraak voor 

losers” een aanrader. Auteur Nadia Bolz-

Weber is voorganger van een Lutherse 

gemeenschap in het 

Amerikaanse 

Denver. Ze vertelt 

over haar werk als 

pastor en telkens 

ontmoet ze God in 

mensen waarvan je 

het juist niet zou 

verwachten; 

verslaafden en 

mensen die om 

welke reden dan 

ook, buiten de gemeenschap zijn komen te 

staan. ISBN 9789043529747, prijs € 18,-

Oerboek van de mens

De Bijbel heeft miljarden mensen bewogen. 

In het boek “Oerboek van de mens”, voeren 

de auteurs (van Schaik en Michel) de lezer 

mee door de Bijbel en duiden de ontwikke-

ling van de menselijke beschaving. Ze 

analyseren de Bijbel aan de hand van drie 

naturen van de mens: de natuur-natuur 

(inclusief religie), de cultuur-natuur en de 

verstand-natuur. Het 

boek schetsteen beeld 

van de relatie tussen 

wetenschap en religie. 

Geen makkelijke kost, 

maar wel interessant. 

ISBN 9789460030468, 

prijs € 20,50

Mariapassie

Op zaterdag 9 februari organiseert het Huis 

van Spiritualiteit (Parochie Lumen Christi) 

een soort muzikaal theater waarin heden-

daagse popmuziek en 

het leven van Maria 

met elkaar in verband 

worden gebracht. Wie 

was deze vrouw en 

wat is haar betekenis? 

En wat is de overeen-

komst met vrouwen 

en mannen in onze 

tijd? De aanvang van 

de voorstelling is 20.00 uur; entree € 12,50. 

Locatie: R.K. kerk H.H. Simon & Judas, 

Kerkplein, Ootmarsum.

Als we ergens in ons leven voorpret ervaren is het wel als we op 

vakantie gaan. Van tevoren wordt de reis besproken, de beslissing 

genomen waar gaan we naar toe en als het bijna zo ver is dan 

worden de koffers gepakt en is er een echte tinteling, een verwach-

ting dat onze vakantie de mooiste wordt die we ooit hadden. Dan 

staan er bij ons twee koffers open. Er ligt al wat in, een nieuw 

t-shirtje,  wat zakdoeken, een reisboekje, en een lange lijst met 

spulletjes die nog gepakt moeten worden. Ik word er vrolijk van, die 

koffer en dat lijstje geven aan dat onze droomreis aanstaande is. 

Alles wijst op vakantie: in de huiskamer ligt een boek uit de bieb 

met verhalen over het land dat we gaan bezoeken en een fotoboek 

over dat bijzondere deel van de aarde. Wat een bevoorrechte 

mensen zijn we…

Een droom waarmaken… het is een bijzonder gevoel, maar ik geef 

toe het heeft ook wel heel wat voeten in aarde gehad. Sparen, 

wikken en wegen waarheen, wat gaan we doen? Spaargeld 

uitgeven is best wel een dingetje, want als je je spaargeld gebruikt 

dan heb je het niet meer! En wat als er dan iets mis gaat? Maar als de 

reis eindelijk dichtbij komt, zijn die twijfels op de achtergrond 

verdwenen. We gaan, God helpe ons..!

Als ik lees wat ik net heb opgeschreven realiseer ik me plotseling 

dat wij, als mensen van God ook nog steeds aan het werk zijn om 

ons voor te bereiden. Dat we zo goed en zo kwaad als dat gaat de 

handen uit de mouwen steken om de droomreis te maken naar het 

land van Onze Lieve Heer: een wereld vol vrede. Ook bij ons is er een 

lange lijst van dingen die nog gedaan moeten worden. En we 

proberen dingen die die droom dichterbij halen alvast in de koffer 

van de menselijke geschiedenis te doen.

Zou het niet mooi zijn als we daarbij ook een gevoel van voorpret 

hadden, een gevoel van “straks gaat het gebeuren”? Toch zijn we 

vaak meer bezig met de dingen die niet willen. Dingen die ons 

zorgen baren: ontkerkelijking, minder gelovigen, sluitende kerken 

en zo voort. Zulke dingen maken onze gang trager, en ons geloof in 

de volbrenging van de droom schudt en beeft daarvan.

Daarom wil ik ons allemaal toewensen, dat we dat gevoel van 

voorpret diep binnen in ons mogen blijven voelen. Laten we, vol 

goede moed en verlangen, blijven werken aan het lijstje waarop de 

dingen staan die de droom van God werkelijkheid zullen maken. 

Ook in 2019 kunnen we dichter naderen naar Gods koninkrijk. Ons 

voorbereiden op een reis naar het 

beloofde land. We gaan, God 

helpe ons.

Cathinka

Voorpret
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Wij zijn ons bewust van de pijn

Wim Kardinaal Eijk is metropoliet Rooms-Katholieke Kerkprovincie 

Nederland. Broeder Bernardus Peeters is voorzitter Konferentie 

Nederlandse religieuzen. Onlangs verschenen twee artikelen in NRC 

(Opinie & Debat, 29/9) over seksueel misbruik in de rooms-katholieke 

kerk. Een van een onderzoekster, Karlijn van Doorn: "Laat de kerk 

misbruik echt erkennen" en een van een slachtoffer, Theo Bruyns: 

"Nee, voor mij is het zo niet goed gemaakt.". Deze artikelen vragen om 

een reactie vanuit de Kerk. Als kardinaal-metropoliet van de Neder-

landse Rooms-Katholieke Kerkprovincie en voorzitter van de 

Nederlandse religieuzen willen wij opnieuw kenbaar maken dat wij 

seksueel misbruik, vroeger en nu en waar dan ook, ten stelligste 

afkeuren en veroordelen. De bisschoppen en de hogere religieuze 

oversten in Nederland vinden het afschuwelijk wat slachtoffers 

hebben ervaren en hun is aangedaan. Het misbruik heeft diepe 

wonden geslagen, niet alleen bij de slachtoffers, maar vaak ook in 

hun directe omgeving. Zij hebben vaak hun hele leven een zware last 

te dragen. Wij veroordelen ten zeerste het misbruik dat binnen de 

Kerk heeft plaatsgevonden en bieden slachtoffers opnieuw onze 

intense verontschuldigingen aan. Dit misbruik had nooit mogen 

gebeuren.

Kompas
Dat seksueel misbruik het gevolg was van machtsmisbruik en 

oneigenlijke afhankelijkheidsrelaties, soms door angst te creëren voor 

kerkelijke functionarissen en soms door misbruik te maken van het 

geloof en veelal van de kwetsbaarheid van kinderen, is schokkend en 

volstrekt onacceptabel. Het christelijk geloof dient juist een bron van 

inspiratie en een moreel kompas voor het denken en handelen te zijn. 

Dat dit kompas bij een groot aantal medewerkers van de Kerk niet 

goed heeft gewerkt, is – pijnlijk genoeg – ook duidelijk.

Erkenning van het leed
Vanaf het begin van de hausse (2010) aan klachten over seksueel 

misbruik vanaf 1945, dat voornamelijk plaatsvond in de internaten die 

in de jaren zeventig gesloten zijn, heeft erkenning van het leed en het 

aanbieden van hulp centraal gestaan, naast genoegdoening. Wij 

hebben vele gesprekken met slachtoffers gevoerd. Het erkennen van 

het leed is veelal tevens een eerste stap om met elkaar in gesprek te 

komen. Ons gaat het om het tegemoet treden van en meeleven met 

het slachtoffer, vooral van mens tot mens. Omdat er geen voorbeeld 

van een grootschalige behandeling van klachten was in andere 

sectoren van de samenleving, hebben we als Kerk op dit gebied veel 

zaken zelf moeten ontwikkelen. Aanvankelijk was onze reactie niet 

altijd adequaat. We moesten hierbij een leerproces ondergaan.

Bewust zijn van de pijn
Tussen 2010 en 2018 is er in de Kerk in Nederland veel gedaan om de 

slachtoffers de helpende hand te bieden en is een pakket aan 

preventiemaatregelen getroffen om misbruik in de toekomst te 

voorkomen (zie de Verklaring van de Nederlandse Bisschoppenconfe-

rentie van 10 september 2018). Omdat er vele slachtoffers waren, 

moest er ook veel gebeuren. Helaas hebben recente berichten over 

het misbruik in Pennsylvania en Australië bij diverse slachtoffers, die 

we hopelijk hebben kunnen helpen, weer gevoelens van pijn over 

het verleden losgemaakt. Wij begrijpen dat heel goed en kunnen ons 

ook indenken dat slachtoffers boos zijn. Door dit hier uitdrukkelijk 

onder woorden te brengen, hopen wij kenbaar te maken dat we ons 

ook bewust zijn van deze pijn. Als een gesprek de slachtoffers zou 

kunnen helpen, dan zijn de betrokken bisschoppen en hogere 

religieuze oversten daartoe opnieuw en nog steeds van harte bereid.

Werken aan een betrokken en voor allen veilige Kerk
Tot slot de beide bovengenoemde artikelen. Wij kunnen geen ijzer 

met handen breken: wij kunnen seksueel misbruik dat in het verleden 

heeft plaatsgevonden niet ongedaan maken. Wij geven ons echter 

rekenschap van wat er is gebeurd en hebben op diverse momenten 

en plaatsen verantwoording afgelegd. En dat zullen we steeds weer 

blijven doen. Evenals we – overigens in alle deemoedigheid – blijven 

wijzen op de acties die we hebben ondernomen en op ons nieuwe 

preventiebeleid. Zo is er een centraal Meldpunt Grensoverschrijdend 

Gedrag en een gezamenlijke Gedragscode Pastoraat voor alle 

bisdommen en congregaties in Nederland. Tevens wordt bij aanname 

van kandidaten en benoemingen een VOG vereist en bij een overstap 

tussen bisdommen, ordes en congregaties een antecedentenonder-

zoek. Op deze wijze werken we aan een betrokken en voor allen 

veilige Kerk, ook voor kinderen en jongeren. Bij verdenking van 

seksueel misbruik van minderjarigen wordt altijd aangifte gedaan bij 

het Openbaar Ministerie. Voor seksueel misbruik geldt een zero-tole-

rance beleid.

 Bron: NRC 12 oktober, 2018.

De top van de katholieke kerk is 'opnieuw en nog steeds' bereid tot gesprekken 

met slachtoffers, schrijven kardinaal Eijk en broeder Bernardus.
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Er voor elkaar zijn. Deze woorden klinken zo eenvoudig maar hoe 

lastig kan dit soms zijn. Wel is omzien naar elkaar een van de pijlers 

waar ons geloof op rust. In Twente noemen we dit goed noaber-

schap. Er zijn veel manieren om daar inhoud aan te geven, en 

gelukkig gebeurt dit ook. In veel plaatsen en parochies zijn er 

bewonersinitiatieven die ondersteund worden door, soms vrijwil-

ligers, gemeente en/of parochie.

Doel of middel
Economisch gaat het goed met ons land, aldus de politiek. Maar is 

economie het allerbelangrijkste, of is het een middel? Globalisering 

en individualisering hebben veel kapot gemaakt, aldus enkele 

deskundigen. Meten we ons succes af aan wat we allemaal kunnen 

kopen of meten we het af aan ons functioneren? De kloof tussen 

arm en rijk wordt steeds groter. Meer mensen dreigen tussen wal en 

schip terecht te komen, doen hun best te overleven, en met de 

nodige hulp lukt het nog niet altijd. Misschien is er wel iemand in de 

buurt of straat die in stille armoede leeft. Het staat namelijk niet op 

de voordeur, maar de nood is soms hoog. Je leest en hoort veel over 

eenzaamheid, ziekte, depressie of andere zaken. Die maken het 

noodzakelijk dat we omzien naar elkaar, elkaar helpen.

Valkuil
Bijna iedereen kan doen en laten wat hij of zij wil, het is leven in 

vrijheid en blijheid. Voor velen is het een valkuil en ontbreekt soms 

een goede structuur die ze wel nodig hebben. Er zijn zoveel 

mogelijkheden die het leven soms ingewikkeld maken. Jonge 

mensen die al rond hun 30ste met een burn-out thuis zitten of in 

een geestelijke crisis terecht komen. Zich afvragen hoe het verder 

moet en hoe ze het leven weer op kunnen pakken. Kunnen we nog 

wel in een maatschappij leven zonder afspraken te maken hoe we 

met elkaar om gaan? 

"Meten we ons succes af  
aan wat we allemaal kunnen  

kopen of meten we het af aan  
ons functioneren?"

Schouderklopje
Het leven in een participatiesamenleving dwingt ons er ook toe dat 

we moeten omzien naar elkaar. Omzien naar elkaar is niet alleen het 

geven van euro’s. Een luisterend oor, een schouderklopje of even op 

de koffie gaan, doet soms wonderen.

Marianne Koebrugge

Omzien naar elkaar
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Vroeger
Met overtuiging werd eeuwen geleden het geloof in Jezus Christus naar Twente gebracht. Een geloof dat opriep tot 

naastenliefde. Paters en zusters begonnen met zorg voor stervenden, zieken, opvang voor weeskinderen en al snel 

ontstond er een netwerk van ziekenhuizen, weeshuizen, scholen. De kerk droeg bij aan de ontwikkeling van de mensen. 

Dat maakte dat het geloof en de kerk een middelpunt van het bestaan werd in iedere stadswijk en dorp  met fiere 

kerkgebouwen in het midden van de gemeenschap. In zorg om mensen met allerlei verenigingen, zoals voor jongeren 

en vrouwen. De laatste jaren wordt pijnlijk duidelijk, dat er ook inktzwarte bladzijden waren in de verhalen van hen, die 

misbruikt zijn en daardoor getraumatiseerd.  Het is belangrijk, dat de kerk ook deze misstanden erkent, benoemt en 

onder ogen ziet, maar daarnaast de waarde van ons geloof in Jezus Christus voor de samenleving blijft benadrukken.

Nu
Het is zo gewoon dat de kerk in de samenleving is, dat je denkt dat het altijd zal blijven. De laatste jaren zien we dat in 

onze snel veranderende maatschappij, geloven en kerk niet meer vanzelfsprekend zijn. We leven in een wereld waarin 

communicatie een belangrijke rol speelt. Maar niet meer in de vorm van een gesprek van mens tot mens, maar van een 

mobieltje naar een ander mobieltje. Mensen ervaren zich in de greep van economie en commercie. De scheiding tussen 

superrijken en armen wordt steeds groter. En naastenliefde wordt vooral betrokken op de eigen mensen en niet meer 

op die grote groep die Jezus Christus voor ogen stond… 

Juist nu is ons geloof van zorg om elkaar allesbehalve vanzelfsprekend, 

maar heeft het zoveel te bieden!

Is de boodschap van Jezus Christus niet juist, dat we vanuit de steun en het vertrouwen, dat het geloof ons biedt, in 

liefde omzien naar elkaar? Groeien in liefde en proberen gemeenschappen te vormen die verbonden zijn met alle 

mensen, wie zij ook zijn? De kerk van vandaag probeert aan die boodschap met vallen en opstaan, handen en voeten te 

geven, ook in onze parochie.

Toekomst
De toekomst van onze kerk zal anders zijn dan we uit het verleden gewend zijn. Steeds minder mensen voelen zich 

betrokken bij de geloofsgemeenschappen. Die krimp doet pijn. Dat maakt de noodzaak tot samenwerking nog groter. 

Verbonden met elkaar kunnen wij in onze maatschappij een verschil maken. Niet meer vanzelfsprekend in het centrum, 

maar veeleer als luis in de pels van de voortsnellende maatschappij.

Samen met de locaties willen we als pastoraal team en parochiebestuur afwegen hoe wij in deze situatie in onze dorpen 

en wijken zoveel mogelijk geloofsgemeenschappen levend kunnen houden. We nodigen u uit om samen nieuwe 

wegen te zoeken. Om net als in het begin inspirerend aanwezig te zijn in ons samen leven met elkaar. Met als kern het 

omzien naar elkaar en de zorg om de kwetsbare medemens.

Daarom willen we benadrukken hoe belangrijk het is, om hierbij uw financiële bijdrage te ontvangen. Welke zoektocht 

ook gegaan zal worden naar de toekomst toe, zonder uw financiële ondersteuning is niets mogelijk. 

GEEF OM DE TOEKOMST VAN ONS GELOOF!

Mede namens bestuur en pastoraal team.

Pastor Henk Ogink

Geef om toekomst voor ons geloof
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Mens te zijn op aarde

Erik Sengers is socioloog, theoloog en diaken in de katholieke kerk.  

Hij heeft veel onderzoek gedaan naar de rol van de kerk in het  

sociale leven.

‘Als mensen mij vragen wat het meest kenmerkende is van de 

katholieke kerk, dan zeg ik: gemeenschap. Juist in onze tijd van 

individualisme is dat een belangrijk aspect van de kerk.

De mens is een sociaal wezen en kan alleen door sociale contacten 

mens zijn. Dat gegeven is ook cruciaal in de leer van de katholieke 

kerk. Eigen aan de katholieke kerk is ook dat we een wereldkerk zijn, 

dus de gemeenschap waarvan je als katholiek deel uitmaakt, is 

internationaal.’

‘Natuurlijk biedt de voetbalclub of het zangkoor ook gemeenschap 

en waardevolle sociale contacten. Maar bij de kerk gaat het om God, 

om het perspectief op heil en op genezing. De kerk heeft een visie 

op het leven na de dood, en dat heeft consequenties voor je leven. 

We willen in de kerk de wereld veranderen door proberen te leven 

volgens het Evangelie. In de kerkgemeenschap komen mensen 

samen om zich te laten raken door een visie van hoop. 

De katholieke kerk krijgt weleens het verwijt star te zijn en vast te 

houden aan dezelfde patronen. “Het is iedere zondag hetzelfde”, 

hoor ik weleens. Maar die patronen geven veel mensen juist ook 

structuur, zij vormen de kracht van de kerk. Vanuit de traditie en de 

historie krijgen we veel aangereikt waarmee we ook nu nog uit de 

voeten kunnen. In de symbolen en rituelen die de kerk al eeuwen-

lang gebruikt, blijkt veel waarde en diepte te zitten wanneer je je 

erin verdiept.’

Liefde van wieg tot graf

De zeven sacramenten

De rooms-katholieke kerk kent zeven sacramenten (het doopsel, het 

vormsel, de eucharistie, boete en verzoening, de ziekenzalving, de 

wijding, het huwelijk), die bijzondere momenten in het leven van de 

gelovige markeren. Een sacrament is een werkzaam teken waardoor 

we God bewust bij ons leven betrekken en waarin we mogen 

ervaren dat Christus ons aanraakt en met niets dan liefde op ons 

betroken is.

Thuis bij God

Hoe geef je vorm aan je geloof in het dagelijks leven? Ellie  en Hans 

Keller zijn katholiek en vullen dit heel verschillend in.

Hans: “Ik ben me vanaf mijn zeventiende in het christelijke geloof 

gaan verdiepen. Het biedt verlossing aan, werkelijk aan iedereen, 

niet na heel veel werk aan een handvol verlichten, zoals in het 

Oosterse denken. Wat betekent verlossing? Vrijkomen van alle 

belemmeringen in het leven!

Belemmeringen in jezelf, naar anderen, naar God. Het woord  

‘zonde’ vind ik prima bruikbaar, ik versta het als ‘jammer’, ‘doodzund’ 

(dialect) om niet in het licht van de Heer te leven. Als je je richt op 

God, kun je je leven beter inhoud en richting geven en misstappen 

voorkomen.”

Hans gaat elke dag naar de heilige mis. “Je begint je dag met Onze 

Lieve Heer. En als je uit de kerk komt, voel je je fijn. Er is overal op de 

wereld wijsheid te vinden, maar het gaat ook om het goede ‘doen’, 

de tien geboden staan geschreven in ons hart. De sacramenten zie 

ik als genadegaven om je in staat te stellen het goede te doen. Als je 

eet word je sterker: dat geldt ook voor het deelnemen aan de 

communie, met de lezingen en de gebeden eromheen.”

Ellie. “Wat maakt mij katholiek? Dat ik heel erg leef met het kerkelijk 

jaar. Een half uur per dag neem ik tijd voor God. Ik houd me graag 

aan de kloostergetijden: gebed, psalm, meditatie van de dag. Ik zing 

ook graag voor God. Het is huisliturgie.”

Jan Horck

Rooms-katholiek in deze tijd
Thuis bij God, gastvrij voor mensen
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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.

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 

kunnen 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. Communie te brengen. Tevens 

kunt u ook de H. Communie voor uw 

familielid of buren mee naar huis nemen 

tijdens de viering. Communiedoosjes zijn af 

te halen bij het secretariaat.

Onder ons | Berichten die vermeld dienen 

te worden in Onder Ons, moeten op 

donderdag voor 13.00 uur binnen zijn bij 

het secretariaat. Parochianen die Onder Ons 

via de mail wensen te ontvangen kunnen 

contact opnemen met het secretariaat; 

074-3676209 of mailen met beckum@

heiligegeestparochie.nl

Dinsdagmorgenviering | Elke eerste 

dinsdag van de maand, staat na de viering 

de koffie klaar voor alle aanwezigen. De 

dinsdagmorgenviering wordt in de sacristie 

gehouden.

Overleden | 

• Mien Grashof-Morsinkhof, 90 jaar

• Diny Vonder-Roesink, 82 jaar 

Secretariaat | Elke maandag van 11.00 tot 

13.00 uur kunt u terecht voor misintenties 

en andere kerkelijke zaken. Tel. 0547-

292221. Donderdags na de viering kunt u 

terecht bij de koster.

Donderdagmorgenviering | Op donder-

dagmorgen is er om 9.00 uur een viering. 

Na de viering, op de eerste donderdag van 

de maand, drinken wij na afloop gezamen-

lijk 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 voorbe-

den genoemd. 

Overleden |

• Johan Rupert Haarweg 2, 82 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
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. 

Revue 900 jaar Heilige Blasius Delden | 

De nieuwe Blasiuskerk was zaterdag 24 

november het decor voor de Blasiusrevue. 

In een middag en avondvoorstelling heeft 

toneelvereniging de Kwekweschudders het 

publiek meegenomen in 900 jaar Heilige 

Blasius in Delden. De kerk was met een 

groot videoscherm boven het priesterkoor, 

beeldschermen en licht en geluid een waar 

theater geworden. Met donderend geweld 

begon de voorstelling met een oerknal, om 

via prachtige videobeelden en foto’s, te 

komen van het begin allertijden naar het 

ontstaan van de Blasiusparochie in 1118. 

In een afwisselend programma van muziek, 

toneel, cabaret en nostalgie passeerde het 

reilen en zeilen in en om de kerk van 

Delden. De Kwekweschudders stonden er 

niet alleen voor. Met meer dan 100 mensen 

van muziekvereniging Amicitia, het dames 

en herenkoor, jongerenkoor Cantu, pastoor 

Oortman, acolieten, kinderen van de 

basisscholen en Twickelo hebben ze er een 

waar schouwspel van gemaakt. Als slot keek 

de “Heilige Blasius” vooruit. Buiten de 

voorspelling dat FC Twente gaat fuseren 

met Rood Zwart geeft hij het publiek mee 

dat net als in het verleden er mensen zullen 

zijn die elkaar opbeuren en door moeilijke 

tijden heen slepen op weg naar nieuwe 

mooie tijden. Na deze wijze woorden gaf hij 
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Viering in Herfstzon | 11 januari

Viering in De Stoevelaar | 7 februari 

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 geloofsgemeen-

schap wordt eenmaal per twee maanden 

gedoopt. Voor data zie dooprooster op 

pagina 22. Voor opgave en vragen kunt u 

terecht bij het centrale  

secretariaat van onze parochie. tel: 260 878 

of contact@heiligegeestparochie.nl.  

Gedoopt: 

• Ben Nibbelink

• Max Nibbelink

• Rosa Wolters

• Fenna Overbeek

• Willem Borgerink

Overleden:

• 4 oktober, Herman Stevens

• 3 december, Bernard Overbeek

• 23 december, Lien Koebrugge-Overbeek

• 30 december, Thea Buiting-Jeukens

Open huis uitnodiging | Op zondag 10 

februari 2019 in de parochiezaal van de 

H.H. Petrus- en Pauluskerk in Goor. Deze 

middag zal emeritus-pastor G. Geurts, bij 

u allen bekend als voorganger tot voor 

kort in de H. Geestparochie en als 

mederedacteur in ons parochieblad 

Geestig en schrijver van diverse boeken, 

een voordracht verzorgen over ons 

katholieke geloof. Hij kan putten uit een 

rijke geschiedenis, doordat hij in de loop 

der jaren als pastoor in diverse parochies 

werkzaam is geweest. Onder het genot 

van een kop koffie of thee met iets 

lekkers, een drankje en een hapje, kunt u 

genieten van een informatief en gezellig 

samenzijn. De zaal is open van 14.00 tot 

16.00 uur, de toegang is gratis en 

iedereen is van harte welkom.

SENIOREN AKTIEF van de Petrus- en 

Paulusgeloofsgemeenschap in Goor.

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, 

Helmersstraat 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, schreijer.jbhm@gmail.com

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 

misintenties, gebedsintenties zijn € 9.-.

Voor een jaargedachtenis € 12,-

Vieringen | Iedere zaterdag om 19.00 uur of 

zondag om 11.00 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 koffiedrin-

ken in de parochiezaal.

allen de Blasiuszegen vergezeld met “Good 

goan en wier komm’n”. Iedereen die heeft 

geholpen nogmaals bedankt.

Feestelijke afsluiting van het jubileum-

jaar 900 jaar Heilige Blasius  Delden

In een eucharistieviering op zondagmorgen 

werd het jubileumjaar 900 jaar Heilige 

Blasius Delden feestelijk afgesloten. Aan 

deze eucharistieviering gaven muziekver-

eniging  Amicitia en het Dames- en 

herenkoor H. Blasius hun medewerking. 

Pastoor Oortman ging voor in de eucharis-

tie. Aan het eind van de viering werd Annie 

Strikker  onderscheiden met de Willibrord-

penning. De Willibrordplaquette is de 

bisdommelijke onderscheiding van het 

Aartsbisdom Utrecht. Een onderscheiding 

voor gelovigen die zich buitengewoon 

verdienstelijk hebben gemaakt binnen de 

lokale geloofsgemeenschap. Iedereen die 

de geloofsgemeenschap van de H. Blasius  

en de Deldense gemeenschap een beetje 

kent weet dat Annie Strikker deze onder-

scheiding dik heeft verdiend. Na de 

eucharistieviering werd gezamenlijk koffie 

gedronken, waarbij de BlasiusSprits niet 

ontbrak. Ook de bewoners van ‘St. Elisabeth’ 

werden op een BlasiusSprits getrakteerd.

Officiële onthulling steen uit 1786  

H. Blasiuskerk Delden 

De werkzaamheden rond de gedenkplaat 

(eerste steen van de kerk uit 1786) in het 

kader van de geschiedenis en cultuur van 

900 jaar H. Blasius, naderen de voltooiing. 

Naast de kerk, nabij de zij-ingang en de 

ingang van Verpleeghuis Elisabeth en De 

Wieken (verpleging en verzorging) is deze 

gedenksteen geplaatst, met daaromheen 

tafel, bankjes, licht en groenvoorziening. 

Ook wordt een tekstbord geplaatst met de 

historische gegevens hieromtrent. De 

officiële “onthulling” zal plaatsvinden op 

zondag 3 februari 2019, patroonsdag van de 

H. Blasius, rond 11.00 uur (na de 09.30-vie-

ring in de H. Blasiuskerk) en wij nodigen u 

van harte uit om hierbij aanwezig te zijn

!
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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

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.

Misintenties | De vergoeding voor 

misintenties/gebeds-intenties: € 9,-. 

Jaargedachtenis: € 12,-. Beiden t.n.v. 

kerk bestuur Hengevelde.

Openstelling Maria Kapel | De Mariakapel 

is dagelijks geopend van 8 uur tot 18 uur.

Overleden | 

• 19 november Kim Dreijerink 33 jaar

• 19 november Hermien Broshuis 75 jaar

• 3 december  Marinus Kuipers 90 jaar

Secretariaat H. Isidorus | Elke dinsdagmor-

gen van 9.00 uur tot 11.00 uur kunt u op de 

pastorie terecht voor misintenties, het 

aanmelden van jubilea en overige zaken. 

Aanmelden doop  | U kunt uw kind 

opgeven voor het doopsel via het secretari-

aat pastoraal team tel. 074-3492212 

bereikbaar op maandag t/m woensdag  van 

8.30 tot 15.30 uur of donderdagmiddag van 

14.00 uur tot 15.30 uur of per mail: contact@

pastoraalteam.nl. Voorafgaande aan het 

Bisschop Smeets van Roermond (Limburg) over  
kerkgebouwen en kerkbezoek
(Trouw 7-12-2018)

“Er staat een aantal kerkgebouwen waar te weinig mensen naartoe komen 

om mee te vieren en waar te weinig mensen zich voor inzetten. De enige 

manier om te zorgen dat die kerkgebouwen behouden blijven, is dat de 

dorpsgemeenschappen zich iets van de situatie aantrekken. We moeten heel 

eerlijk zijn: als het proces van afkalving nog een aantal jaren op deze manier 

doorgaat, hebben we een levensgroot probleem.”

“Ik denk dat kerken het altijd nog moeten hebben van zichtbaarheid ter 

plekke. We hebben in V. een Mariakapel, waar mensen overdag een kaarsje 

kunnen aansteken. Op een gegeven moment vulde de koster de kaarsen aan 

en vond een brief. Die stond bij de kaarsenstandaard. Er stond op: ‘Aan de 

Heer en de deken.’ Ik nam aan dat Onze Lieve Heer de inhoud al kende, dus 

heb ik de envelop opengemaakt. Er zat een hartenkreet in van een jong 

iemand, met een naam erbij, maar verder niets. Alleen dat ze altijd op die dag, 

op dat moment in de kapel was. Dan had ze de mogelijkheid om daar te gaan 

bidden, zonder dat ze er thuis achter kwamen. Ik heb toen gezorgd dat er op 

het goede moment een brief van mij stond met mijn telefoonnummer erin. 

Als de kerk niet meer zichtbaar is, raken we dit soort mensen kwijt.”

Bisschoppen aan  
het woord…

doopsel wordt u uitgenodigd deel te 

nemen aan twee doopvoorbereidingsavon-

den. Ongeveer eens in de 3 maanden is er 

een doopviering in de kerk van St. Isidorus-

hoeve.  

Aanmelden huwelijk | Voor informatie over 

de voorbereiding op het huwelijk, alsook het 

aanvragen van een huwelijksviering in onze 

kerk kan contact worden opgenomen met het 

secretariaat pastoraal team tel. 074-3492212 

bereikbaar op maandag t/m woensdag van 

8.30 uur tot 15.30 uur en donderdagmiddag 

van 14.00 uur tot 15.30 uur of per mail: 

contact@pastoraalteam.nl

Misintentie/jaargedachtenis | De 

vergoeding voor een misintentie is € 9,- en 

voor een jaargedachtenis € 12,-.

Actie Kerkbalans 2019 | In de vierde week 

van januari worden de enveloppen van de 

actie Kerkbalans weer bij alle parochianen 

thuis bezorgd. We hopen, dat u net als 

afgelopen jaren, deze actie met uw 

financiële bijdrage wilt ondersteunen. 

Mariakapel | Gedurende de winterperiode 

is de Mariakapel alleen tijdens de vieringen 

geopend. 

Vieringen | Bijna iedere dinsdagmorgen 

om 9.00 uur is er een viering in onze kerk. 

Na afloop van de eerste dinsdagochtendvie-

ring van de maand bent u van harte welkom 

in de pastorie om gezamenlijk een kopje 

koffie of thee te komen drinken.
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Ingezonden berichten

Op zondagmorgen vond de 

themaviering rondom Drie Konin-

gen plaats in de Heilige Blasius in 

Delden. Maar liefst 24 kinderen gingen 

vanuit de Heilige Blasius tijdens de eucharis-

tieviering mee naar de themaviering in het 

Parochiehuis. De themaviering werd 

voorgegaan door pastor Ogink.

De kinderen luisterden met plezier naar het 

verhaal van de drie koningen, zongen liedjes 

en knutselden een ster. Zij maakten een ster 

met een warm wensje of mooie tekening voor 

de bezoekers van de Drie Koningen kapel in 

het Elisabeth. De kinderen kregen iets te 

drinken en een lekker cakeje. In drie cakejes 

zat een boon. Femke, Afram en Chris werden 

verrast met een boon in hun cakejes. Zij 

mochten daarom verkleed als koningen gaan. 

De koningen droegen de prachtige geschen-

ken voor het kindje Jezus. Mirre, wierook en 

goud. In processie liepen alle kinderen al 

zingend naar de kerk. De processie werd 

vervolgd naar de kapel van het Elisabeth. 

Aldaar zongen de kinderen liedjes en gaven 

de wenssterren aan de ouderen. De kinderen 

von den het fijn om wat te kunnen geven en 

de bezoekers van de kapel vonden het 

prachtig dat de kinderen een bezoekje aan de 

kapel brachten. Na afloop was er de nieuw-

jaarsreceptie in het Parochiehuis voor alle 

parochianen van de Heilige Geestparochie.

Drie Koningen in processie 
tijdens themaviering

Spelen met het Bijbelverhaal “Jozef en zijn broers”

In christelijke tradities is het gebruikelijk om 

uit de Bijbel voor te lezen. Deze avond gaan 

we in het verhaal (Genesis 50,15-21) staan 

en luisteren naar wat in een Bijbelverhaal 

gezegd wordt. We kijken en voelen, wat het 

verhaal met ons doet. Vader Jakob had Jozef 

en de kleine Benjamin meer l ief dan zijn 

andere zoons, omdat het de zoons van zijn 

lievelingsvrouw Rachel waren. Hij trok Jozef 

voor en Jozef werd daarom door zijn broers 

gehaat. In dit gedeelte is vader overleden 

en is de toekomst ongewis voor de broers 

van Jozef. We lezen het verhaal, we 

doorleven het verhaal. We vragen ons af 

waar we zelf in dit verhaal staan? Hoe diep 

je in het verhaal wilt duiken, mag ieder zelf 

bepalen. Herken je de angst voor wraak, de 

broedertwist of juist het zoeken naar 

vergeving en de liefde? Wat zie je dan? Hoe 

laat je het verleden los? Wat wil je vragen? 

Kortom: een avond om het verhaal tot je te 

laten spreken en om je te laten verrassen. 

De leiding van deze avond is bij domina 

Annerie Snier en pastor Ingrid Schraven.

Wanneer:  dinsdag 12 februari 2019

Aanvang: 19:30 uur

Waar: Huize Elisabeth, Gravenallee 11, 

Denekamp

Tijdens de viering ter ere van de Heilige 

Cecilia 25 november 2018, hebben drie 

leden van het dames- en herenkoor van de 

H. Blasiusparochie te Beckum een onder-

scheiding ontvangen in verband met hun 

vijftig- ofwel vijfentwintigjarig jubileum.

Annie Leferink die als alt maar liefst vijftig 

jaar trouw haar bijdrage heeft geleverd 

kreeg van Magda Pot, voorzitster van het 

koor, een gouden speld overhandigd. 

Marietje Michorius en Truus Roesink, beiden 

sopraan, mochten een zilveren speld in 

Wereldgebedsdag 2019.
Ieder jaar is het op de eerste vrijdag in 

maart Wereldgebedsdag. Zo’n 175 landen 

uit alle werelddelen doen mee aan de 

viering er van. Elk jaar wordt de orde van 

dienst voorbereid door een groep christen-

vrouwen uit een van de deelnemende 

landen. In 2019 is dit vanuit Slovenië, met 

als thema:” Welkom, God nodigt je uit.”

De organisatie in de Hof van Twente ligt in 

handen van de Raad van Kerken en een 

aantal vrouwenorganisaties. De viering 

wordt bij toerbeurt in een van de kerken 

gehouden in Hengevelde, Goor, Diepen-

heim. Delden heeft een eigen organisatie. 

Dat er internationaal, in zoveel kerken, op 

dezelfde dag, dezelfde liturgie wordt 

gevierd, geeft een sterk gevoel van 

solidariteit met christenen wereldwijd.

Plaats: Hofkerk in Goor. Datum: Vrijdag 1 

maart 2019. Aanvang: 19.00 uur.

Zie ook: www.wereldgebedsdag.nl

P.S.: Kent u mensen die in Goor wonen, 

maar uit Slovenië komen, dan horen we dat 

graag. Dan kunnen ze ons, als ze dat willen, 

misschien helpen bij het voorbereiden van 

deze dienst. Bel dan 0547-276228. Liefst 

rond 18.00 uur. 

ontvangst nemen ter ere van hun vijfen-

twintigjarig jubileum. De jubilarissen 

kregen eveneens een oorkonde overhan-

digd als blijk van waardering ten behoeve 

van de parochie. We wensen hen in goede 

gezondheid nog veel zangplezier.

Namens het Dames- en herenkoor te 

Beckum

Foto: Annie Leferink (midden) Marietje Michorius 

(links) en Truus Roesink (rechts) 

Jubilarissen gehuldigd tijdens de jaarlijkse Ceciliaviering
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Op de 3-sprong, samen leren en elkaar inspireren,
agenda voor volwassenen catechese voor de Goede Herder-parochie, de Heilige Geest-parochie en de H.H. Jacobus en Johannes-parochie.
 

Datum/ data Titel en Korte omschrijving Waar en hoe laat  Contact en opgavet

30 januari Bij het einde – zijn, lezing Marinus van de Berg 19.30 uur; Oude Blasiuskerk, Delden Aanmelding niet nodig

NIEUWE DATA!!

20 februari 
27 februari
6 maart
13 maart

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.

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

Aanmelden via
karmeltwente@karmel.nl

20 januari
10 februari
2 maart
24 maart
14 april

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

17.00 tot 20.00 uur
Waterstaatskerk Hengelo
Deldenerstraat 18

R. Visser,
074 243 10 86

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

10.00 tot 12.30 uur
Raphaël-Exodus Hengelo
Mozartlaan 139

Aanmelding niet nodig

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

Ceciliafeest Dames- en Herenkoor Hengevelde 
In Hengevelde werden zaterdagavond 17 november tijdens de woord- en 

communieviering vier dames gehuldigd. Maria Wegdam 50 jaar lid, Rikie 

Goorden, Christa Brummelhuis en Annet Koebrugge allen 25 jaar lid van 

het dameskoor. Aan het eind van de viering werd de onderscheidingsbrief 

van de St. Gregorius- vereniging voorgelezen en de daar bij behorende 

eremedailles van de St. Gregorius uitgereikt aan de jubilarissen door pastor 

Timmerman en Peter Helle namens de lokatieraad. 

Daarna werd de feestavond voortgezet bij Herberg de Gebrande Wateren. 

Hier werden de jubilarissen nog eens in het zonnetje gezet door de 

voorzitster Diny Tuinte. Van haar ontvingen de jubilarissen de oorkonde en 

de daar bij behorende speld, bloemen en cadeaus. Namens het Herenkoor 

werd er nog een bos bloemen door het bestuur uitgereikt. Peter Helle 

sprak hen ook nog een lovend woordje toe namens de lokatieraad en 

overhandigde hen een cadeaubon. Tot slot waren er ook nog de felicitaties 

van onze dirigente Gea Bijleveld en zei dat ze heel erg trots is op ons koor. 

Na het officiële gedeelte werd de feestelijke avond voortgezet met een 

hapje en een drankje en gezellige muziek van de Brothers Two uit Haaks-

bergen. Namens de hele geloofsgemeenschap willen we Maria, Christa, 

Rikie en Annet feliciteren met het behalen van dit jubileum en we hopen 

dat we jullie nog lang in ons koor mogen horen zingen.

Dames- en herenkoor Hengevelde

Maria in parochie Lumen Christi 
2 februari-9 februari 2019 

In de eerste week van februari staat Maria centraal in de paro-

chie én het Huis van Spiritualiteit. 

Maria Lichtmisviering met Blasiuszegen: 

Op maandag 4 februari om 19.00 uur zal er een Maria 

Lichtmisviering gehouden worden, waarin pastor Kerkhof 

Jonkman zal voorgaan. Het koor uit Ootmarsum zal hieraan 

hun medewerking verlenen door mooie Marialiederen ten 

gehore te brengen. 

Waar:  Kapel Maria Ad Fontes, Oostwal 24 Ootmarsum. 

Opgave: Niet nodig. Geen kosten.

Samen uit de bijbel lezen “Maria, een vrouw van alle 

tijden”

O.l.v. pastor Kerkhof Jonkman lezen we een tekst over Maria 

uit de bijbel. We gaan de tekst samen lezen, interpreteren en 

er met elkaar over praten.

Wanneer: Woe. 6 februari om 19.30 uur

Kosten: € 7,50 

Waar: Huize Elisabeth, Gravenallee 11, Denekamp 

Maria “Passion” 

De Mariapassie is een kleinschalige 

theatervoorstelling waarbij het 

verhaal van Maria wordt samenge-

bracht met hedendaagse (pop-)

muziek. (Zie ook Voor u gevonden 

op pagina 8).
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Vieringen
januari en
februari
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

Datum H. Blasius 
Beckum

O.L. Vrouw van Altijd 
Durende Bijstand 
Bentelo

Zaterdag 19 en 
zondag 20 januari

Zat. 19.00 WoCo-viering

mmv. Dames- en herenkoor

Pastor R. Doornbusch

Zat. 19.00 Eucharistieviering        

mmv. Dames- en herenkoor

pastoor M. Oortman

Zaterdag 26 en 
zondag 27 januari

Zon 9.30 Woco-viering   

mmv. Dames- en herenkoor

Werkgroep

Geen viering        

Zaterdag 2 en 
zondag 3 februari

Geen viering Zat.19.00 Eucharistieviering

mmv. Believe

Rector P. Kuipers

Zaterdag 9 en 
zondag 10 februari

Zo. 9.30 Eucharistieviering

mmv. Dames- en herenkoor

Pastoor M. Oortman

Zo. 9.30 Woco-viering

Werkgroep

Zaterdag 16  en 
zondag 17 februari

Zat. 19.00 WoCo-viering

mmv. Dames- en herenkoor

Werkgroep

Zat. 19.00 WoCo-viering       

mmv. Dames- en herenkoor

Pastor R. Doornbusch 

Zaterdag 23 en 
zondag 24 februari

Zon. 9.30 WoCo-viering

mmv. Dames- en herenkoor

Pastor A. Zoet

Geen viering
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H. Blasius 
Delden

H.H. Petrus en 
Paulus Goor

H.H. Petrus en 
Paulus Hengevelde

H. Isidorus, 
St. Isidorushoeve

Zon. 9.00 Kleuterker

Zon. 11.00 Oecumenische 

viering

mmv. Dames- en herenkoor

Ds. D. Juin en pastor A. Zoet

Zon. 10.00 Oecumensche 

viering in de Hofkerk 

Ds. De Jong en Pastor H. Ogink

Zon. 9.30 WoCo-viering            

mmv. Dames- en herenkoor 

Werkgroep

Zon. 9.30 WoCo-viering          

mmv. Dames- en herenkoor                                             

Pastor R. Doornbusch

Zat 19.00 u Eucharistieviering

mmv. Dames- en herenkoo

Rector P. Kuipers

Kinderwoorddienst 

Zon. 11.00 Woco-viering           

mmv. Gemengd koor            

Werkgroep                            

Zat. 19.00 u. WoCo-viering            

mmv. Dames- en herenkoor                                         

Pastor H. Ogink                            

Zat. 19.00 WoCo-viering       

mmv. Dames- en herenkoor                               

Werkgroep                               

Zon. 9.30 Eucharistieviering

mmv. Dames- en herenkoor

Pastor M. Oortman

Kinderwoorddienst en 

Blasiuszegen    

Zat. 19.00 WoCo-viering   

mmv. In Between                       

Werkgroep                               

zon. 9.30 WoCo-viering          

mmv. Dames- en Herenkoor              

Werkgroep

Zon. 9.30 WoCo-viering              

mmv. Dames- en herenkoor                            

Werkgroep                               

Zat 19.00 Eucharistieviering

mmv. Dames- en herenkoor

Pater R. van de Vegt 

Zo. 11.00 Eucharistieviering 

mmv. Schola Cantorum

 Pastor Th. Escher

Zat. 19.00 Eucharistieviering

mmv. Herenkoor

Pastor Th. Escher

Zat. 19.00 WoCo-viering       

mmv.  Dames- en herenkoor                               

Werkgroep                               

Zon. 9.00 Kleuterkerk

Zon. 9.30  Eucharistievierin

mmv. Dames- en herenkoor

Pastoor M. Oortman 

Zat. 19.00 WoCo-viering   

mmv. Gemengd koor           

Werkgroep                               

Zon. 9.30 WoCo-viering

mmv. Dames- en herenkoor  

Werkgroep

Zon. 9.30 WoCo-viering                

mmv. Kinderkoor

Pastor R. Doornbusch

Zat 19.00 u Eucharistieviering  

mmv. Cantu

Rector P. Kuipers

Zon. 11.00 Woco-viering 

mmv. Gemengd koor                               

Pastor H. Ogink

Zat. 19.00 WoCo-viering         

mmv. Dames- en herenkoor                       

Pastor A. Zoet

Zat. 19.00 Eucharistieviering    

mmv. Spirit                                                 

Pastor Th. Escher

Denkt u mee? Kom naar de voorlichtings-, meedenk- en inspraakavonden:

11 februari om 20.00 u in het Wapen van Beckum

14 februari in Bentelo (tijd en plaats wordt nader bekendgemaakt via www.heiligegeestparochie.nl)

25 februari om 20.00 u in de H. Blasiuskerk in Delden

11 maart om 20.00 u bij Herberg “de Gebrande Waateren” in Hengevelde

14 maart om 20.00 u in de kerkzaal van het parochiecentrum in Goor

Datum en plaats in de Hoeve wordt nader bekend gemaakt via www.heiligegeestparochie.nl
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Woordpuzzel 1
De Actie Kerkbalans is een belangrijk thema in deze Geestig; onze financiële 

bijdrage is meer dan ooit  van levensbelang voor onze geloofsgemeenschap-

pen. Omdat het om geld gaat, zitten er in de puzzel dit keer zeven munteen-

heden. Weet u welke munten dat zijn, stuur dan uw antwoord voor 7 februari 

2019 naar: Redactie Geestig/Puzzel 1, Langestraat 78, 7491 AJ Delden

of per mail naar redactiegeestig@heiligegeestparochie.nl Niet vergeten om 

behalve de oplossing ook uw naam, adres en telefoonnummer te vermelden. 

Onder de goede inzenders verloten we een leuke attentie. Alle inzenders 

dingen aan het eind van het jaar mee naar de jaarprijs. 

Uitslag
In de woordzoeker van Geestig 8 zaten de volgende woorden die bij de 

kerststal horen: Jezus, Maria, Jozef, engel, herders, wijzen, os, ezel, schaap en 

kameel. Uit de goede inzendingen hebben we de volgende winnaar 

getrokken: Josephien ter Horst uit Delden. Van harte gefeliciteerd.

Info RK Heilige Geestparochie

www.heiligegeestparochie.nl
IBAN: NL94RABO0109069625

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

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

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

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

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

door Richard Wermelink

Ziekenzalving
Gelieve contact op te nemen 
met eigen locale secretariaat 
(zie pag 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 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 donder-
dag 17 januari 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 
T: 074-266 55 81

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

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

K  S  F  A  I  P  E  O  R  N  L 

M  R  A L  L  O  D  L  L  H  W 

P  S  P  E  R  L  N  E  Y  Q  R 

Y  P  O  R  K  S  J  V  G  I  C 

A  E  N  O  O  R  K  N  E  G  L 

X  S  D  E  G  D  X  F  N  C  R 

Y  O  K  B  L  T  W  O  Q  T  Q 

W  F  F  E  B  I  Y  U  C  O  S 

E  N  P  L  L  O  X  B  V  K  A 

C  L  P  L  U  R  K  J  O  T  K 
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Geld geven aan  

de kerk

Door: Nathalie Mensink

In deze “Geestig” gaat het over geld dat de kerk nodig heeft. Want iedereen wil dat het in de 

winter lekker warm is in de kerk en de lampen moeten branden. Maar ook zie je in de kerk 

bloemen staan op het altaar en soms krijg je na de viering een beker ranja. Dat alles krijgt de kerk 

niet zomaar, ze moeten er ook voor betalen. En daarom vragen ze elk jaar aan de mensen om 

geld te geven. En dat is al heel lang zo, lees het onderstaande verhaal maar eens.

Oplossing prijsvraag  
'Engeltjes zoeken' uit Geestig 8:
In totaal waren er 13 engeltjes verstopt door 

het blad heen. 

Op een dag is Jezus in de tempel. Hij ziet 

hoe de mensen hun geld als gave aan God 

geven. Er zijn veel rijke mensen. Ze doen 

gouden munten in de kist. O, wat zijn ze 

trots! Rinkel! Rinkel! De mensen vinden het 

heel goed van zichzelf dat ze gouden 

munten geven. Dan ziet Jezus een mevrouw 

stilletjes de tempel binnen komen. Ze loopt 

naar de plaats waar de rijke mensen staan 

en laat voorzichtig twee kleine koperen 

muntjes in de kist rollen. Pling, pling, klinkt 

het. Kijk eens naar haar, zegt Jezus. Kijk eens 

hoeveel ze heeft gegeven! De mensen die 

dat horen kijken verbaast. Hoe kan Jezus 

dat nou zeggen? Al die rijke mensen 

hebben toch veel meer munten in de 

kist gedaan? Jezus weet wel 

wat ze denken. Deze rijke 

mensen hebben heel veel 

geld dat ze kunnen weg 

geven. Ze zullen het niet eens 

missen...maar deze vrouw 

heeft God alles gegeven wat ze 

had. Ze heeft niets meer over. 

De mensen die bij Jezus staan kijken naar 

de vrouw die de tempel uit loopt. Ze zullen 

nooit ver- geten dat Jezus blij was 

met de gave van de 

vrouw die alles wat ze 

had aan God gaf.



 

Tijdgeest
voor de jon

geren
Wat niet kerkelijk is gevierd, 

wat niet in de krant is verschenen, 

wat niet door TV-Oost is uitgezonden, 

Kortom: 

de Blasius Bloopers in 2018

Deel 1: Blasius bij de burgemeester van de 

Hof van Twente.

De burgemeester heette de gezegende 

bisschop van harte welkom in de Hof van 

Twente. Na 900 jaar terug op ‘oale grond, 

maar nu met weinig jonge leu’. Onder de 

koffie liet de burgemeester zich ontval-

len dat de naam Blasius in de archieven 

van de gemeente niet te vinden was, ook 

niet in de doopboeken. De bisschop 

lichtte toen zijn eigen doopceel. “Mijn 

eigenlijke naam is Albert van Hengel, een 

broer van Lambert van Hengel. Maar 

omdat ik nooit mijn staf, maar altijd mijn 

midwinterhoorn bij me heb, vroegen de 

bewoners van de hoeven van Twickel 

steeds maar aan me: blaas-ie-nog-us, 

blaas-ie-nog-us. Zo ben ik aan de naam 

Blasius gekomen.” “U werpt een nieuw 

licht op het verleden,” reageerde de 

burgemeester. “Dat uw verblijf in onze 

gemeente velen mag verkwikken.” Met 

een vrijgeleide vertrok hij naar zalen, 

kerken en kapellen waar eigenlijk geen 

pastoor meer over is aangesteld.

Wordt vervolgd.

 

    Zin om met R.K. leeftijdsgenoten 

te gaan wandelen?

25 - 55 jaar

   Het is de ideale manier om mede R.K. 25-plussers te

ontmoeten en het R.K. geloof samen te delen.

 

We gaan één keer per maand wandelen, soms 

gecombineerd met het bijwonen van een H. mis en 

desgewenst gezamenlijk ergens betaalbaar gaan 

eten na afloop.

Kijk op

   http://home.kpn.nl/m.de.wit-ssc/Georgiuswandelingen.html

Wereldjongerendagen (WJD) vinden van 22 t/m 27 januari 

plaats in en rond Panamastad. De Nederlandse groep is te 

volgen via facebook.com/jongkatholiek


