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Carnaval, viert u het? Ik blijf het een mooi
feest vinden. Niet dat ik het dit jaar ga
vieren, maar als kind genoot ik ervan. Even
niet je zelf zijn, gewoon helemaal iemand
anders, even buiten de werkelijkheid, even
dromen. Ook in onze parochie wordt er in
de verschillende kernen uitgebreid carnaval
gevierd, met of zonder optocht, voor
volwassenen of voor kinderen, een avondje
of vier dagen lang. En dat is goed denk ik.
Feesten horen bij het leven en hebben een
helende werking. In een feest vieren we het
ja tegen ons leven. Even uit de sleur van alle
dag, het leven is waardevol en niet beperkt
tot werken en eten.
Voor deze Geestig hebben we Prinscarnaval
Martin Hag uit Bentelo geïnterviewd. Het
zal u niet verbazen dat hij ook wel van een

feestje houdt. Bij alle narigheid in de wereld
vindt hij dat het leven te kort is om geen
feest te vieren. Leest u maar op pagina 16.
Ook had hij nog een goede tip voor de Paus:
goed luisteren naar wat er onder de mensen
leeft. Paus Franciscus die in Panama
jongeren uit Hengelo weet te inspireren.
Zoals u kunt lezen in het interview op
pagina 9. Wat een belevenis! Over het leven
vieren gesproken. En natuurlijk hebben we
weer interessante verhalen voor u. Verhalen
die passen bij de vastentijd: over bezinnen,
over het over een andere boeg gooien, over
wilskracht en verleiding weerstaan. We
hopen dat we u hiermee weer aanspreken
en weten te inspireren.
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Hollen en stil staan
Ik herinner me het ‘zaterdagwerk’ op de
boerderij. Het erf aangeharkt, de rommel
opgeruimd, het garende soepvlees. De
zondag kon beginnen. Samen naar de kerk,
de borrel in het café. Samen de zondagse
maaltijd (goed gevulde soep en pudding),
in zondagse kleren wandelend langs het
land en de dieren, wij kinderen voetballend
in de wei.
Ik dacht hieraan bij een zondagse lezing uit
het Bijbelse boek Deuteronomium over
Gods programma voor het Beloofde Land.
Het Land, waarin God bij de mensen woont
en de mensen voor zichzelf en voor elkaar
tot geluk zijn. Gods begrip voor ons
mensen, hoe we graag voorthollen en ons
het leven toe-eigenen, maar daarbij
gemakkelijk belangrijke waarden als
rechtvaardigheid, zorg voor elkaar en de
schepping uit het oog verliezen.

om te herstellen wat niet goed is gegaan.
Gevangenen bevrijd, armen recht gedaan,
schulden kwijt gescholden en de bouwgrond braak gelaten, opdat de natuur kon
herstellen.
Ook nu van die momenten. Carnaval: het
leven vieren, ongeacht welke status, ieder
mens in gelijkwaardigheid met elkaar.
Aswoensdag: het besef van onze
betrekkelijkheid in wat we zijn, doen
en laten. De vastentijd: niet dat
bepaalde dingen even niet
mogen, maar om weer de waarde
te ontdekken van wat we allemaal
wel mogen doen en hebben.

Het hollen zullen we moeilijk kunnen
afleren in onze snelle tijd, maar voor ons
eigen en elkaars geluk: vergeet niet om
alleen en samen regelmatig stil te staan.
Om te kunnen genieten en te kunnen
herstellen.
Pastor Henk Ogink

Nadrukkelijk bevatte dit programma
momenten om stil te staan, de zevende dag,
het zevende jaar, enzovoort. Feesten om
het leven ook echt te vieren, maar ook
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Aan de andere kant
“U moet het eens over een andere boeg gooien”, zei de jongste
winkelbediende tegen zijn chef in de supermarkt na weer een
dag dat ze te weinig verkocht hadden. “Haal al die blikken en
potten eens uit de vakken en schappen, maak er een ongeordende hoop van in een hoek van de winkel, een groot bord met
“OP=OP” en “3 HALEN=2 BETALEN” en u zult eens zien wat er dan
gebeurt.” Het hele weekend heeft hij toen met drie kassa’s
gedraaid. En inderdaad, op was op. Verse voorraad werd besteld.
Hij stond verbaasd van zichzelf, dat hij geluisterd had naar zijn
jongste bediende.

Vrij vragen
In de loop van de week, in de lunchpauze, bij de koffieautomaat,
zo tussen de bedrijven door, probeerde hij met onschuldige
vragen in het leven van zijn jongste bediende te kijken. Hij kreeg
een kans voor open doel. “Mag ik volgende week vrijdagmiddag
een paar uur eerder weg en zaterdag vrij?” vroeg de jonge man.
Zijn chef keek eerst wat bedenkelijk, aarzelde even en vroeg hem
toen: “Feestje? Uitje?” Toen kwam hij met zijn verhaal: “Ik doe
binnenkort belijdenis en met onze diaken gaan we een lang
weekend naar een katholiek klooster.“ De chef, niet op de hoogte
met kerkelijke activiteiten, knikte: “Prima, maar je moet me dan
wel vertellen wat je daar dan gedaan hebt of wat je daar leert.”

Hoe kom je erop
Weken later, tegen sluitingstijd, riep hij zijn jongste medewerker
op zijn kantoortje. “Hoe was het in dat klooster? Wat heb je daar
gedaan of geleerd?” Wat verwonderd dat zijn chef terugvroeg
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naar zijn weekend, was hij even stil. “Ja, eigenlijk niets bijzonders,“ zei hij, “we hebben daar een paar dagen gedaan wat die
kloosterlingen elke dag doen: op bepaalde uren naar de kerk,
samen eten, corveeën, in de tuin werken, stille tijd op je kamertje
en op tijd, dat is vroeg, naar bed. En aan het begin van die stille
tijd las of vertelde de gastenpater, zo heette daar onze contactpersoon, een gedeelte uit de bijbel. Hij vertelde ook dat verhaal
dat ik van onze diaken al eens gehoord had. Over vissers. Ze
hadden de hele nacht gevist en niets gevangen. Terug op het
strand zei Jezus: jullie moeten de netten aan de andere kant van
de boot uitgooien, het eens over een andere boeg proberen. Dat
deden ze. Resultaat een geweldige vangst. Dat die vaklui naar
zo’n ‘leek’ geluisterd hebben!” Zijn chef knikte. Zou die jongen dat
ideetje daar vandaan hebben: het over een andere boeg gooien?

Uitwisseling van ideeën.
’s Avonds thuis vertelde hij zijn vrouw over zijn jongste winkelbediende. En zij vertelde over haar buurvrouw, die ’s middags was
wezen koffie drinken. “Jij kent haar wel, die buurvrouw die werkt
op dat katholieke kerkelijke bureau. Zij moest haar verhaal kwijt.
Ze had de hele morgen gebeld om een plaatsvervanger voor hun
pastoor te krijgen voor de zondagsdienst. Zulke morgens had ze
al meerdere keren gehad en bijna altijd maar bellen zonder
resultaat. Ook nu weer. En zonder na te denken flapte ik eruit: als
je geen man kunt vinden, dan vraag je toch gewoon een vrouw, je
vriendin. Die weet wat voorgaan is als bezoekster van de zieken,
als leidster van die christelijke groepering in de gemeenteraad.
En ze is toch ook lid van een bijbelgroep?” Na even nadenken

kwam er een reactie van haar man. “Nou, over een andere boeg
gooien gesproken, jouw suggestie moet voor haar meer zijn
geweest dan een donderslag bij heldere hemel.“

Tot leven gekomen
Die winkelbediende met zijn Bijbelverhaal over die vissers, over
een andere boeg gooien, het hield hem onrustig bezig. Zonder
zijn vraag te overzien, verbrak hij de stilte van de late avond.
“Moeten we ook niet naar onszelf kijken als het gaat over onze
Patrick?” Zij keek hem vragend aan. “Ik bedoel, dat wij willen dat
onze Patrick naar het VWO gaat; dat zijn leraar met de cijfers
in de hand wat bedenkelijk keek bij onze goede maar dwingende
bedoelingen; dat wij toen toch wel lichtelijk gedreigd hebben
hem van die school af te nemen. En ons optreden (laat ik het zo
maar zeggen) tegen Patrick als hij weer eens niet verschenen was
op die duurbetaalde bijlessen. Hoe lang zijn we al niet bezig hem
‘hoogbegaafd’ te denken?” Het was even slikken voor haar.
Zij had geen grip meer op alles wat er door haar heenging:
over een andere boeg gooien, ruimte geven, andere wegen
gaan, als het niet links om kan dan maar rechts om, ons willen
of Patrick's kunnen.

Het gesprek had hen goed gedaan. In de grote hal bekeken zij
nog de werkstukken, de tekeningen en schilderingen, de vaasjes
en beeldjes, de resultaten van verschillende leeropdrachten. Eén
grote poster, in felle kleuren, hing boven alle werken van hun
handen:
WIJ ZIJN NIET GESCHAPEN
NAAR HET BEELD VAN DE SCHOOL EN ONZE OUDERS.
Rechtsonder gesigneerd met een kleine letter: p.
Gerard Geurts

Zij hebben een afspraak gemaakt met de klassenleraar van
Patrick. In het gesprek met hem bleek dat Patrick, net als thuis,
ook aan hem verteld had dat hij meubels maken iets geweldigs
vond. “In het handenarbeidlokaal leeft hij helemaal op, is het een
andere Patrick,” onderstreepte deze onderwijzer hun wederzijdse
bevindingen.

"Gooi het
eens over een
andere boeg."
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Vanuit het pastoraal team
Bijzonderheden uit het pastorale team

Wist u dat……
• op 1 februari alle jongeren van M25 een bezoek hebben gebracht
aan de gevangenis.
• Zij samen met onze vormelingen in Delden, Borne en Hengelo
gesignaleerd zijn met winterjassen, die zij voorzien van een wens
of een boodschap, opgehangen hebben aan hekken, bomen en
waar dan ook voor minder bedeelde mensen in de kou zonder jas.
• Er een groot aanbod van activiteiten voor onze drie parochies is
om samen te leren en elkaar te inspireren, zoals de bezinningsmails in de veertigdagentijd van pastor Zoet, een bijeenkomst over
de betekenis van vasten en de bezinningsdag door het pastoraal
team.
• We hopen dat u allemaal deelneemt aan deze bezinningsdag op
zaterdag 23 maart bij de zusters in Denekamp, waar we ontdekken
wat de tegendraadse profeet Jona ons te zeggen heeft.
• U een overzicht van deze activiteiten kunt vinden op pagina 9 “Op
de 3-sprong, samen leren en elkaar inspireren”. Uw activiteit op het
gebied van catechese kan ook in deze agenda staan, als u een mail
stuurt naar: catechesetwentezuid @gmail.com
• Bestuur en pastoraal team zich beraden over de toekomst van de
Heilige Geestparochie. In elke geloofsgemeenschap van deze
parochie worden voorlichtings-, meedenk- en inspraakavonden
gehouden. Wij nodigen parochianen van deze geloofsgemeenschappen van harte uit om met ons mee te denken. Zie: onderstaand schema.
• De Eerste Communievoorbereiding gestart is met 21 kinderen uit
de H.H. Jacobus- en Johannesparochie, 57 kinderen uit de Heilige
Geestparochie en 53 kinderen uit de Goede Herderparochie. Wij
wensen hen samen met hun ouders en verzorgers een heel goede
voorbereiding met veel inspiratie en plezier.
Pastor Hélène van den Bemt

Van de bestuurstafel
Na een lange en intensieve voorbereiding zijn de voorlichting- en
inspraakavonden over de toekomst van de Heilige Geest Parochie
en haar kerken van start gegaan. Op maandag 11-02 waren we met
een uitgebreide delegatie van het bestuur en het pastoraal team in
Beckum en op donderdag in Bentelo. Onze verwachtingen werden
overtroffen. Op beide plaatsen was de belangstelling groter dan
verwacht en de aanwezigen dachten en deden uitgebreid mee.
Er werden eerst een tweetal inleidingen gehouden: een vanuit
het bestuur over de financiële en bouwkundige positie van de
desbetreffende geloofsgemeenschap in de huidige tijd en de
verwachtte toekomstige ontwikkelingen. De andere inleiding
werd vanuit het team verzorgd en ging over de toekomstige
positionering van het team en de geloofsgemeenschap in een
nieuwe structuur. Onder andere werd de samenwerking tussen
de diverse geloofsgemeenschappen
en hoe bemoedigen we elkaar in het
geloof in de toekomst uitgebreid
besproken. Hierna werden een aantal
vragen in diverse groepen besproken
die gingen over de toekomst van de
geloofsgemeenschap zoals de
aanwezigen die zagen. Er waren flinke
discussies. De resultaten zullen
uitgebreid worden besproken in het
bestuur en worden teruggekoppeld
naar de geloofsgemeenschappen.
Komt u ook op de inspraakavond in
uw geloofsgemeenschap?
Namens het bestuur
Peter Helle, vice-voorzitter

Denkt u mee? Kom naar de voorlichtings-, meedenk- en inspraakavonden:
25 februari om 20.00 u in de aula van het Uitvaartcentrum, Langestraat 82 in Delden
11 maart om 20.00 u bij Herberg “de Gebrande Waateren” in Hengevelde
18 maart om 20.00 u in 't Meuken, St. Isidosrushoeve
21 maart om 20.00 u in de kerkzaal van het parochiecentrum in Goor
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BIJ ONS IN DE GELOOFSGEMEENSCHAP... BECKUM.
“U heb de warmste kerk van Nederland.” Zo bedankte Trijntje Oosterhuis de voorzitter van de
locatieraad na haar optreden. De kerk met haar toren steekt in Beckum overal bovenuit. Voor de
bewoners van dit dorp in de H. Geestparochie één van de meest belangrijkste gebouwen. Maar
zoals alles aan verandering onderhevig is, zo ook dit gebouw, zal het kerkelijk leven en de
geloofsgemeenschap zelf veranderen.
En die veranderingen worden in Beckum niet gelaten afgewacht. In de locatieraad (vijf personen) en in de dorpsgemeenschap worden de eerste stappen gezet op die weg naar morgen.
Hoog in het vaandel staat daarbij de noodzaak om met elkaar op te trekken. Samen, besturen,
raden en bewoners in overleg, de tijd nemen voor beslissende stappen. Met een snelle
verandering van bovenaf opgelegd is de geloofsgemeenschap niet gediend. Samen kom je uit
het verleden en samen moet je naar de toekomst.

Samen zoeken
Net als in de rest van Twente loopt de deelname aan kerkelijke vieringen terug.
Mensen zitten verloren in een te groot kerkgebouw, behalve bij een uitvaart of
avondwake. Hoe kun je en wil je zo’n gebouw behouden en waarvoor gebruiken? Mogelijke antwoorden willen ze in gezamenlijkheid zoeken en niet
opgelegd krijgen. Mensen uit alle lagen en kringen van het dorp zullen hierbij
betrokken moeten worden. Voor die klus staat onder andere de locatieraad.
Zonder betrokkenheid bouw je op drijfzand.

Wensen ondersteunen
Betrokkenheid en vitaliteit in de dorps- en geloofsgemeenschap is te zien bij
groepen en mensen die zieken bezoeken en de uitvaart verzorgen. Naar elkaar
omzien, meeleven in goede en kwade dagen, zorg hebben en bezorgd zijn
voor elkaar, het gebeurt. En de grote groep ‘doeners’ in en om de kerk zijn
tekenen van hart voor de zaak. Wat zijn hun wensen, wat is nodig zodat zij
bemoedigd en ondersteund worden?

Materieel en immaterieel kapitaal
De huidige geloofsgemeenschap heeft rijke gaven en giften uit het verleden
mogen ontvangen. Bij alle veranderingen zal gezocht moeten worden hoe
deze kostbaarheden gebruikt kunnen worden in een zich veranderende
geloofsgemeenschap. Het materiële en immateriële kapitaal mag niet
vernietigd worden. Dat zal tijd en overleg vragen om hier verantwoord
mee om te gaan.

Ontkiemen
Beckum, een dorp, een geloofsgemeenschap. Als je er doorheen
rijdt, is het stil. Maar als je er stopt en luistert, dan hoor je dat er
ondergronds iets ontkiemt, dat er wat naar boven wil komen.
Je ziet het niet, maar het is er wel.
Gerard Geurts

"In de locatieraad en in de
dorpsgemeenschap worden
de eerste stappen gezet op
die weg naar morgen."
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Vastentijd
toen en nu

De vastentijd is een voorbereiding op het paasfeest. Maar voordat
we aan de vastentijd beginnen wordt er eerst door velen uitbundig
en gezellig carnaval gevierd. Het meest wordt er gevierd in de van
oudsher katholieke streken maar hier in Twente is onder andere
Oldenzaal ook een van de carnavals- trekpleisters.
Doordat veel mensen een vermomming dragen is iedereen gelijk
aan elkaar, althans dat was jaren geleden belangrijk.
Na dit uitbundige vieren volgt de vastentijd. Deze begint op
Aswoensdag en eindigt op zaterdag vóór Pasen. Vastenavond is op
de dinsdag voor Aswoensdag en traditioneel het einde van de
carnavalsperiode. Eigenlijk telt de vastentijd zesenveertig dagen
maar de zondagen tellen niet mee, dus kom je uit op veertig dagen.
Het getal 40 is ook een belangrijk getal in de Bijbel: Noach wachtte
veertig dagen voordat hij uit zijn boot stapte. Mozes verbleef
veertig dagen op de berg Sinaï en kreeg daarna de Tien Geboden.
En Jezus trok zich veertig dagen terug in de woestijn om te vasten
en te bidden.

Aswoensdag
Het oude gebruik is dat de palmtakjes van Palmpasen uit het jaar
ervoor worden verbrand. Met de as die daaruit ontstaat wordt als je
wilt een askruisje op je voorhoofd gezet en deze kun je halen op
Aswoensdag in de kerk. Dit ritueel komt uit de middeleeuwen en is
een boete ritueel. Het askruisje moet mensen er aan herinneren dat
het leven vergankelijk is en dat allen tot as wederkeren.
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Jeugdherinnering
Vanuit mijn jeugd kan ik me het trommeltje herinneren waar de
snoepjes in bewaard moesten worden. Op Aswoensdag kregen wij
als kinderen dat trommeltje en waren er heel zuinig op. Tijdens de
vastentijd mochten wij niet snoepen. We mochten de snoepjes wel
aannemen maar dan gingen ze in het trommeltje. Op zondag
kwamen ze weer tevoorschijn en werden de gespaarde snoepjes
geteld. Wie had de meeste gespaard of wie had toch stiekem
gesnoept? Als je de verleiding niet kon weerstaan en toch een
snoepje had gegeten dan kon je er niet van slapen, althans ik. Het
gaf me een slecht geweten en ik dacht dat het een zonde was die
opgebiecht moest worden. Dat deed ik dan ook en ”ik heb een
snoepje gegeten toen dat niet mocht” werd toegevoegd aan het
rijtje dat altijd hetzelfde was in de biechtstoel. Als het dan eindelijk
Pasen was mochten we weer wat snoepen maar niet teveel
natuurlijk. Misschien hebt u ook zo’n trommeltje gehad of op
andere wijze meegedaan in de vastentijd!
Als ik zo terugdenk aan die tijd heeft het, misschien zonder dat ik
me daar bewust van ben, wel gevormd en bijgedragen tot wie ik nu
ben. De vastentijd heeft voor mij een diepere betekenis dan het niet
snoepen, het gaat meer om wilskracht en verleiding weerstaan. Je
op bepaalde momenten iets kunnen ontzeggen wat je graag wilt
hebben, niet alles te hoeven bezitten en weerstand te kunnen
bieden aan .. , is voor mij de diepere betekenis van vasten.
Marianne Koebrugge

“Jullie zijn het heden van God”
Een Twentse pelgrim blikt terug op de Wereldjongerendagen in Panama
Ongunstig tijdstip
Van dinsdag 22 tot en met zondag 27 januari werden voor de
zestiende keer de Wereldjongerendagen (WJD) gehouden, dit keer in
Panama. Voor Nederland was het tijdstip niet zo gunstig: het
evenement viel buiten de vakantieperiode van scholen en universiteiten. Ook de afstand vormde een grote financiële barrière. Toch
bestond de Nederlandse afvaardiging nog uit 130 personen, die zich
wisten vrij te maken uit hun dagelijkse beslommeringen. Onder hen
was ook de Hengelose Caroline van den Berg (29) met wie ik sprak
over haar ervaringen.

grote toespraak, de trektocht naar de Campo San Juan
Pablo II met de avondwake onder de sterrenhemel van Panama
en natuurlijk de Pontificale Mis op de zondag, In zijn homilie hertaalde de Paus de woorden die Benedictus XVI sprak tot de jeugd van
Angola in 2009 (“De kracht om de toekomst op te bouwen is in jullie”)
naar de actualiteit: “Jullie zijn het heden van God”. Franciscus deed
hierbij een krachtig missionair appèl op zijn gehoor. De overnachting
op de Campo was een belevenis op zich: samen met honderdduizenden jongeren feesten en muziek maken in afwachting van de komst
van de Paus.

Een warm welkom
Wat Caroline vooral opviel was de warmte waarmee de Panamese
bevolking de pelgrims tegemoet trad. Met trots wilden zij hun land
aan de wereld presenteren: nu eens geen armoede, corruptie of
drugskartels, maar een land met een rijke cultuur en een gastvrij
onthaal voor ieder. Kosten noch moeite werden gespaard om een
goede indruk achter te laten, waarbij de veiligheid en de gezondheid
van de pelgrims voorop stonden.

Feest!
Alegria, vreugde, het magische begrip in dit Latijns-Amerikaanse land.
Eucharistie is het feestmaal van de Heer en daarbij wordt volop
gezongen en gedanst. Alegria ook waarmee de bevolking hun huizen
openstelde om een inkijkje te geven in hun leven en werken. Caroline
verbaasde zich erover dat zelfs mensen die het niet zo breed hadden
zich vereerd voelden hun schamele bezit te delen met de pelgrims.
Ouderen zullen zich dat nog herinneren uit de wederopbouwjaren,
toen bij ons iedereen moest sappelen, maar de solidariteit groot was.

Onder de indruk
Wat doet een dergelijke ervaring met je, vragen we Caroline. De
nuchtere Twentse geeft toe dat ze niet had gedacht dat de figuur van
de Paus zo’n indruk op haar zou maken. Hij inspireert haar in haar
geloof. Daarbij komt dat de huidige Paus een aansprekende persoonlijkheid is en dicht bij de mensen staat.

Nu verder

De Paus

Caroline voelt zich geestelijk gesterkt door de WJD. Hier in Twente ben
je vaak een van de weinige jongeren die nog gelooft. Het samen
beleven van het geloof versterkt het saamhorigheidsgevoel en brengt
je het besef bij dat het geloof ook gevierd mag worden. Je hoeft niet
per se naar de kerk om bij je geloof stil te staan.

Het hoogtepunt voor Caroline was echter het bezoek van Paus
Franciscus aan de WJD. De openingsmis op woensdag met zijn eerste

Life-changing
En Lissabon over drie jaar? Toekomstmuziek. Maar op deze WJD blikt ze
met voldoening terug. Voor haar een life-changing event, stelt ze vast.
Jan Schage
Caroline van den Berg is vanuit Hengelo samen met Robin Bos
en Herman van den Berg naar Panama geweest. In totaal waren
er 130 Nederlanders,193 verschillende nationaliteiten en 700.000
jongeren bij de avondwake en slotmis aanwezig.
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Veertig dagen
tijd om te
bezinnen op
fundamenten
Oude ideeën

Op zondag 3 februari 2019 was het feest in de H. Blasiuskerk in
Delden: het patroonsfeest werd gevierd. Een prachtige viering met
zang en muziek van het dames- en herenkoor en Harmonie
Amicitia. En zoals in vele andere kerken, ontbrak de traditionele
Blasiuszegen natuurlijk niet. Daarna gebeurde er nog iets bijzonders. De eerste steen die in 1786 gelegd is voor de bouw van de
nieuwe Blasiuskerk en die jarenlang in de pastorietuin heeft
gelegen, heeft onlangs een nieuwe plaats gekregen bij de huidige
kerk, vlakbij de plek waar deze steen ooit voor het eerst onthuld is.
Deze steen is met enig ceremonieel opnieuw onthuld.

Steen uit 1786
In 1786 was de Nederlandse Republiek in beweging. Er was een
politieke strijd gaande tussen de Oranjegezinden en de Patriotten.
De laatsten werden sterk beïnvloed door de idealen van de Franse
Revolutie. Deze ontwikkeling hield ook in dat het zelfbewustzijn van
de katholieken groeide. Sinds De Tachtigjarige Oorlog (1568 – 1648)
waren katholieken in Nederland een tweederangs en achtergestelde bevolkingsgroep geworden, die niet in vrijheid haar geloof
kon belijden. Het was de tijd van schuilkerken, klopjes en rondtrekkende priesters die in het geheim de sacramenten bedienden. In die
tijd gloorde er hoop voor de aanzienlijke meerderheid in Nederland
en zeker in Twente. Zo ook in Delden waar een groep katholieken
niet meer op boerenerven in de omgeving de H. Mis wilde vieren,
maar in een eigen kerk. Er werden voldoende financiële middelen
verzameld om een kerk te bouwen en na toestemming van de
Staten van Overijssel, werd in een razendsnel tempo een kerkje
gebouwd, de directe voorganger van de huidige kerk.

Fundament onder de R.K. Kerk
Als je bij zo’n steen staat en nadenkt over de geschiedenis die er
achter zit en als je probeert je te verplaatsen in de tijd van toen, dan
realiseer je je dat die mensen veel hebben moeten doen om iets te
bereiken. Zij hebben de fundamenten, letterlijk en figuurlijk, gelegd
onder de Rooms-Katholieke Kerk van Nederland in haar huidige
vorm. Het duurde nog tot 1853 voordat de bisschoppelijke hiërarchie in ons land werd hersteld en zelfs tot ongeveer 1900 voordat
het mogelijk was om zonder al te veel problemen als katholiek
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Nieuwe ideeën

ambtenaar te worden bij de overheid. Er zijn fundamenten gelegd.
En het is te hopen dat wij als erfgenamen van die fundamenten
verder willen bouwen. En dat betreft niet alleen een kerkgebouw,
dat betreft ook ons geloof, onze geloofsovertuiging.

Waar liggen mijn fundamenten?
De Veertigdagentijd is een periode van bezinning. In deze tijd van
inkeer tasten wij onze eigen fundamenten af; we mogen zelfs de
onnodige ballast die op deze fundamenten is vast gaan zitten,
verwijderen. De Vastentijd is bedoeld om je innerlijk voor te
bereiden op het Hoogfeest van Pasen, het feest van de Verrijzenis
van Jezus Christus, het belangrijkste feest van het Christendom. In
deze periode is het vasten geen doel op zichzelf, maar een middel
om te komen tot bezinning. Wat doet er nu werkelijk toe in mijn
leven? Waar liggen mijn fundamenten, waar wil ik verder op
bouwen? En niet in het minst het bezinnen op de vraag wie de
gekruisigde en verrezen Christus voor jou is.

Zelfreflectie
Het is net als met die oude steen die nu gerestaureerd en wel naast
de Nieuwe Blasiuskerk in Delden staat. Ontdaan van mos en
aanslag, de scheuren die hersteld zijn, heeft de steen een nieuwe
samenhang en toekomst gekregen. Zo mogen wij in deze Veertigdagentijd onszelf bezien: waar ligt de ballast, wat hindert mij, wat
houdt mij verwijderd van Christus, de Verrezene, Hij die het
fundament van ons christelijk leven is. Deze zelfreflectie vraagt
moed van ons allen. Het is niet gemakkelijk om jezelf onder een
microscoop te leggen en geconfronteerd te worden met je eigen
mooie en lelijke kanten. Het goede is wel dat je het niet openbaar
hoeft te maken, we kunnen het bij ons zelf houden en bij Hem die
de barmhartigheid zelf is. En wellicht gunnen we onszelf weer een
mooie steen te worden, misschien hier en daar voorzien van een
barst en een vlekje, maar wel een steen die een fundament vormt
van een hervonden geloof in Christus en een nieuw begin.
Een gezegende Veertigdagentijd is u toegewenst.
Marc Oortman, pastoor

Voor u gevonden
Door Richard Wermelink

Passiespelen Hertme

Berichten uit de hemel

Mee naar Stille omgang

Dit jaar staan er weer Passiespelen op het
programma in het
openluchttheater in
Hertme. De voorstellingen zijn in een
moderner jasje
gestoken, waarbij de
koppeling wordt
gemaakt tussen de
strijd en het lijden
van toen en de strijd
en het lijden van nu.
Er is dit jaar een live orkest en klassieke
muziek wordt gecombineerd met moderne,
hedendaagse nummers. De uitvoeringen
zijn van 12-22 april 2019. Kaarten zijn te
bestellen via: www.openluchttheaterhertme.nl

De in Delden woonachtige Simone ter
Kulve-Westerop is pedicure, maar heeft
daarnaast een boek geschreven ‘via
automatisch schrift’. Dat is een vorm van
schrijven, waarbij het geschrevene, niet
bewust vanuit de gedachten van de
schrijver komt. Nadeel is dat het enigszins
chaotisch kan over komen. “Het boek begint
met de vorming van de ziel en eindigt met
welke metamorfoses het lichaam ondergaat
wanneer we teruggaan
naar de bron als we
sterven”, aldus de
schrijfster. ISBN
9789463650656,
prijs € 22,50

We associëren Amsterdam niet direct met
processies. Toch vindt er elk jaar een
indrukwekkende meditatieve stilte-processie
plaats: de Stille Omgang, dit jaar in de nacht
van 16 op 17 maart. Het mirakel van
Amsterdam wordt dan herdacht: het
hostiewonder uit 1345, waarbij een in het
vuur geworpen hostie niet blijkt te verbranden. O.l.v. pastor Ria Doornbusch gaat een
groep jongeren van “Meet, Eat & Do” naar
deze Stille Omgang. Aanmelding kan
wellicht nog net
(voor 1 maart) via
een mail naar:
meeteatdo@
gmail.com.

Vasten?
De veertigdagentijd komt er aan, de tijd waarin we ons voorbereiden op Pasen. Al eeuwenlang was deze periode een tijd van
vasten. We kennen vasten als het zich geheel of gedeeltelijk
onthouden van eten of drinken of van bepaalde spijzen voor een
bepaalde periode. De traditionele praktijk van het vasten spreekt
velen niet meer aan. Vastenkuren voor een gezonder lichaam zijn
daarentegen populair: een maand geen alcohol, een dieet van
groene groenten of een ander dieet, waardoor het lichaam
gereinigd wordt. Mediavasten gebeurt steeds vaker: even geen
facebook, whatsapp of instagram. Maar wat was de oorspronkelijke zin van het vasten in de christelijke traditie?

Wilt u meer weten over de betekenis van vasten in de Bijbel
en in onze traditie? Wat betekent vasten voor u? Graag
nodigen we u uit voor een bijeenkomst over vasten:
DATUM:
Woensdag 13 maart
TIJD:
20.00 tot 21.30 uur
PLAATS:
Stefans-Hof, Grotestraat 207, Borne
OPGAVE:
Uiterlijk woensdag 6 maart (Aswoensdag)
AANMELDING:
Pastor Hélène van den Bemt
htymvandenbemt@gmail.com
ORGANISATIE DOOR:
Op de 3-sprong, samen leren en elkaar
inspireren

Al in het oude testament en de joodse traditie wordt er gevast, als
verzoening en boetedoening, om weer terug te keren en de
aandacht te richten tot God. In de christelijke traditie wordt deze
gewoonte overgenomen met name in de veertigdagentijd, de
periode tussen Aswoensdag en Pasen. Om zich voor te bereiden
op zijn opdracht vastte Jezus veertigdagen in de woestijn. In
navolging van hem bezinnen we ons in de weken voor Pasen op
onze levensweg. Vasten is een periode waarin je intensiever met
je lichaam en je ziel in contact komt en je openstelt voor God en
de noden van anderen. Een andere invalshoek van vasten is een
hernieuwde bezinning op onze inzet en verantwoordelijkheid.
Het klimaatprobleem en de aandacht voor het milieu schreeuwen
om een andere leefstijl. De vastenperiode is de uitgelezen tijd om
te testen of we duurzamer kunnen leven en hoe vegetarisch eten
smaakt. Misschien best wel lekker.
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Geest in en om de kerken

Beckum

Bentelo

R.K. Geloofsgemeenschap
H. Blasius

O.L. Vrouwe van
Altijddurende Bijstand

Haaksbergerstraat 187

O.L. Vrouwestraat 3

7554 PA Beckum

7497 MA Bentelo

T: 074-3676209

T: 0547-292221

E: beckum@heiligegeestparochie.nl

E: bentelo@heiligegeestparochie.nl

IBAN: NL83RABO0104701137
Openingstijden secretariaat

IBAN: NL34RABO0157108112

Dinsdagmorgen van 08.30 -12.30 uur

Giro: 88.73.19
Openingstijden secretariaat

(Diny Annink)

Maandag van 11.00 tot 13.00 uur

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.
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Secretariaat | Elke maandag van 11.00 tot
13.00 uur kunt u terecht voor misintenties
en andere kerkelijke zaken. Tel. 0547292221. Donderdags 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.
Overleden |
• 3 januari, Truus Katier, 85 jaar
• 10 januari, Johan Hummelink
• 11 januari, Gerhard Raanhuis, 80 jaar
• 22 januari, Annie Fluttert, 82 jaar
• 12 februari, Gerard Schwarte, 86 jaar

Delden
H. Blasius

Langestraat 78
7491 AJ Delden
074-3761201
E: delden@heiligegeestparochie.nl
IBAN: NL24RABO0313302057
Openingstijden secretariaat
Dinsdag, woensdag en vrijdag
van 9.00 tot 12.00 uur.

Secretariaat | Het secretariaat is op
dinsdag, woensdag en vrijdag geopend van
9.00 tot 12.00 uur. Op maandagmiddag van
14.00 tot 15.00 u. zijn de heren W. ten Dam
en M. 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.
Inloopmorgen voor iedereen | Al bijna
twee jaar is er op dinsdagmorgen een
enthousiaste groep bezoekers op de
inloopmorgen in de Voorhof, Kerkstraat 6 te
Delden. U bent van harte welkom. Vanaf
10.00 uur staat de koffie of thee (met iets
lekkers) voor u klaar en het gezellige en
vaak interessante gesprek komt vanzelf op
gang. De drempel is laag, kom gerust langs!
Er staat een uitnodigingsbord bij de ingang
bestemd voor iedereen die behoefte heeft
aan contact of een gesprekje. U bent slecht
ter been en wilt er toch even uit? Laat het
even weten misschien kunnen we daar een
oplossing voor vinden. Meldt u dit bij mevr.
Diny Doornbos, de Eschmolen 307, 7491 HX
of bellen 074-3766992.
Hartelijke groet van de gastheer en
gastvrouwen en tot ziens.
Onthulling/wijding eerste steen uit 1786
van de H. Blasiuskerk in Delden (zie
pagina 23)
Avond voor de geloofsgemeenschap |
’ Op donderdag 11 april 2019 willen de
locatieraad en de pastoraatgroep wederom
een ‘avond voor de geloofsgemeenschap’
houden. Deze avond is bedoeld voor alle
mensen van onze geloofsgemeenschap H.
Blasius. De avond wordt in het parochiehuis
gehouden (19.00 uur; ‘inloop’ , koffie of thee:
19.30 uur aanvang). Houdt de datum vast
vrij in uw agenda.

Paasviering voor ouderen | De Paasviering
voor ouderen wordt dit jaar op woensdagmiddag 24 april gehouden. Aanvang 14.00
uur. Nadere mededelingen volgen nog.
Opa’s en oma’s! Doe mee!
| Op 4 oktober afgelopen
jaar werd er vanuit de
Kinderkerk Delden een
inspiratieavond gehouden voor ouders en
belangstellenden over de vraag hoe we een
meer kindvriendelijke parochie kunnen zijn.
Spontaan werd besloten om op een
vervolgavond over ditzelfde thema ‘KIND en
GELOOF’ alle opa’s en oma’s uit te nodigen
onder het motto: ‘Opa’s en Oma’s verenigt
U!’ Help en denk mee over nieuwe mogelijkheden, waarin kinderen kunnen
kennismaken met persoonlijk geloof. Het
geloof voor veel ouderen zo dierbaar en
waar veel ouders zichzelf wat verlegen mee
voelen. Kortom ouders en grootouders,
maar ook andere belangstellenden welkom
op de 2e inspiratieavond over KIND en
GELOOF op 27 maart in het parochiehuis
om 20.00 uur. Mede namens de Kinderkerk,
pastoraal werker Henk Ogink.
Een zondagse viering,
maar dan anders: samen
wandelen | Op de eerste
zondag van de lente 24 maart organiseert
de kinderkerk Delden een speciale wandeling gericht op ouders en kinderen,
grootouders en andere belangstellenden.
We beginnen bij de Schaapskooi van
Twickel. Na het verhaal van Jezus over hoe
Hij als de Goede Herder de deur is van de
schaapskooi, gaan we in gezinsverband of
in kleine groepjes aan de wandel het bos in.
U krijgt een paar kaarten mee met vragen
om onderweg met elkaar te bespreken in
Gods mooie schepping. We hopen onderweg ook ‘Maria in de
boom’ te mogen
begroeten. Wandel
mee en welkom
zondag 24 maart om
10.00 bij de Schaapskooi op Twickel!
Mede namens de
Kinderkerk, pastoraal
werker Henk Ogink.
Raad van kerken organiseert
Wereldgebedsdag in Delden en Goor
Op zondag 3 maart vieren wij in Delden en
omliggende kerkdorpen Wereldgebedsdag
in de Oude Blasius om 10.00 uur. De
Wereldgebedsdag zal ook in Goor worden

gevierd in samenwerking met de Raad van
Kerken van Goor, maar op vrijdagavond 1
maart om 19.00 uur in de Hofkerk. Het
thema van deze dienst is: “God nodigt je
uit”. Lucas 14: 15-24.
Deze dienst is voorbereid door mensen uit
Slovenië en aangereikt aan 183 landen. ‘n
Ketting van gebed gaat door de wereld en
samen willen we als Oecumenische mensen
deze dag, samen bidden – samen vieren –
samen delen. Voor VREDE en vooral voor
VERDRAAGZAAMHEID in de wereld. Deze
viering is voorbereid door leden van de Raad
van Kerken in Delden en Goor en zij zullen
ook voorgaan en de dienst begeleiden. Van
harte uitgenodigd om samen met ons te
bidden. Na de dienst is er koffie of thee.
Lezing: Dr. Cees Robers:
di. 5 maart om 19.30 uur
in de Oude Blasius.
De arts anesthesioloog
Cees Robers van Ziekenhuisgroep Twente is
gespecialiseerd in palliatieve zorg, betrokken bij de verbetering van de kwaliteit van
de medische besluitvorming rond het
levenseinde en biedt ondersteuning aan
patiënten en medewerkers rond indringende vragen hierover. Palliatieve zorg is
niet meer weg te denken uit de praktijk van
de huidige arts. Naast kwaliteit van leven
komt ook de kwaliteit van het sterven. Men
wil waardigheid en privacy, kunnen kiezen
waar en hoe je sterft. In zijn lezing zal hij
ingaan op de veranderingen in de zorg
rondom het levenseinde zoals het ontstaan
van hospices, palliatieve teams en de
huidige euthanasiewet.

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, 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 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 koffiedrinken in de parochiezaal.
Viering in Herfstzon | 15 maart
Viering in De Stoevelaar | deze periode
niet.
Bezoek Pastor | Parochianen die behoefte
hebben aan een bezoek van de pastor
kunnen dit doorgeven aan het centraal
secretariaat 074-3492212
Pastorale nood nummer | 06 23 25 44 88
niet voor uitvaarten
Doopviering | In onze geloofsgemeenschap wordt eenmaal per twee maanden
gedoopt. Voor data zie dooprooster op
pagina 15. Voor opgave en vragen kunt u
terecht bij het centrale secretariaat van
onze parochie. tel: 0547 - 260 878 of
contact@heiligegeestparochie.nl.
Gedoopt:
• Ben Nibbelink
• Max Nibbelink
• Rosa Wolters
• Fenna Overbeek
• Willem Borgerink
Overleden:
• Guus Katier
• Linde Haverkate
• Jari van Gemmert
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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.
kerkbestuur Hengevelde.
Openstelling Maria Kapel | De Mariakapel
is dagelijks geopend van 8 uur tot 18 uur.
Overleden:
• 12 februari Ruben Rouwenhorst, 47 jaar

Aanmelden Doop en Huwelijk | Via het
secretariaat van het “pastoraal team”
tel. 074-3492212, bereikbaar op maandag
t/m woensdag van 8.30 t/m 15.30 uur of
donderdagmiddag van 14.00 uur tot 15.30
uur of per mail: contact@pastoraalteam.nl.
Ongeveer eens in de 3 maanden is er een
doopviering in de kerk van St. Isidorushoeve.
Vieringen | Bijna iedere dinsdagmorgen
om 9.00 uur is er een viering in onze kerk. Na
afloop van de eerste dinsdagochtendviering
van de maand bent u van harte welkom in
de pastorie om gezamenlijk een kopje koffie
of thee te komen drinken.
Vastenactie | Ook dit jaar wordt uw financiële
bijdrage gevraagd voor de Vastenactie. Meer
informatie over het vastenproject kunt u lezen
in deze Geestig en in de folder, die u binnenkort ontvangt. Achter in onze kerk staat vanaf
het 1e weekend van de vastentijd tot en met
Pasen een speciale bus, waarin u uw bijdrage
kunt deponeren.
Presentatie communicantjes | Op zondag
17 maart zullen tijdens de viering de kinderen,
die binnenkort de eerste H. Communie gaan
doen, samen met de communicantjes van
Hengevelde en Goor, zich voorstellen in onze
kerk. De aanvang van de viering is 9.30 uur en

het kinderkoor zal deze feestelijke viering
muzikaal opluisteren. Iedereen is natuurlijk
van harte welkom.
Informatie-avond | Op maandagavond
18 maart is iedereen van harte welkom in
gemeenschapshuis ’t Meûken. Het bestuur
van de H.Geestparochie zal samen met het
pastoraal team deze avond een presentatie
geven over haar visie voor de toekomst van
de H. Isidoruskerk. Nadien zullen we samen
hierover in gesprek gaan. De aanvang is
20.00 uur en we rekenen op een grote
opkomst!
Palmpasen | Op palmzondag 14 april is
er om 9.30 uur een gezinsviering, die in het
teken zal staan van Palmpasen. Alle kinderen
worden uitgenodigd om met hun palmpasenstok naar de kerk te komen. De kinderen
mogen met hun mooi versierde palmpaasstok meelopen in de palmpaasoptocht. Het
kinderkoor zal de zang verzorgen.
Openstelling Mariakapel | Gedurende
de winterperiode is de Mariakapel in onze
kerk alleen tijdens de vieringen geopend.
Misintenties | De vergoeding voor een
misintentie bedraagt € 9,- en voor een
jaargedachtenis € 12,-.

Zondag 14 april Palmpasen | Op 14 april is
er een gezinsviering met een Palmpasen
optocht. Na de viering wordt de versierde
palmpasenstok aan de bewoners van de
Pellenhof aangeboden.
Goede Vrijdag | Om 3 uur is er een
kruiswegviering in de dagkerk

Bisschoppen aan
het woord…

Isidorushoeve
H. Isidorus

Goorsestraat 126
7482 CL St. Isidorushoeve

Met het oog op een workshop over veranderingen in reeds lang bestaande
katholieke tradities, riep Kardinaal Reinhard Marx op tot een discussie over het
verplichte priestercelibaat.

T: 074-3575210
E: isidorushoeve@heiligegeestparochie.nl
IBAN: NL45ABNA0495351202
Openingstijden secretariaat
Dinsdag van 9.00 tot 11.00 uur

Secretariaat H. Isidorus | Elke dinsdagmorgen van 9.00 uur tot 11.00 uur kunt u
op de pastorie terecht voor het opgeven
van misintenties, jaargedachtenissen en
voor vragen en informatie betreffende
onze geloofsgemeenschap.
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In zijn homilie op nieuwjaarsdag in de kathedraal van München, heeft kardinaal
Marx opnieuw een debat gevraagd over de herziening van de traditie van het
priestercelibaat. De situatie die ontstaan is door de misbruikproblematiek geeft
daartoe alle aanleiding.
"Ik ben er vast van overtuigd dat het uur gekomen is om ons in te zetten voor
vernieuwing en hervorming van de Kerk ", zei de kardinaal. "De voortgaande
ontwikkelingen in de maatschappij en eisen op grond van ervaringen in het
verleden, hebben de noodzaak onderstreept om stappen vooruit te zetten."
De kardinaal is voorzitter van de Duitse bisschoppenconferentie. Ook zei deze
kardinaal: "Ik ben er zeker van dat de grote vernieuwingsimpuls van het Tweede
Vaticaans Concilie niet echt ten uitvoer wordt gelegd en in zijn volle betekenis
wordt verstaan,"
Aldus het Duitse persbureau KNA, overgenomen in de Roerom van januari 2019.

Geestig, 02 | maart, april 2019

Woordpuzzel 2

door Richard Wermelink

In lang vervlogen tijden was het vastentrommeltje een bekend verschijnsel
in de tijd voor Pasen. Niet meer snoepen als vorm van vasten spreekt
tegenwoordig niet meer aan; wel het (oudhollandse) snoep dat in de
trommel zat. In de puzzel zitten dit keer zeven soorten snoep van weleer.
Weet u welke soorten dat zijn, stuur dan uw antwoord voor 20 maart 2019
naar: Redactie Geestig/Puzzel 2, 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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Uitslag
In de woordzoeker van Geestig 1 zaten de volgende zeven munteenheden:
pond, dollar, yen, roepi, peso, roebel, kroon. En tevens nog (onbedoeld) de
volgende munten: kev en lek. Uit de goede inzendingen hebben we de
volgende winnaar getrokken: R. Dijkmans 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.

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

Centraal secretariaat Heilige Geestparochie
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.

Dooprooster april
7 april
Goor / Hengevelde, 13.00 uur, Oortman
Goor / Hengevelde, 14.00 uur, Oortman
14 april
Delden/ Beckum, 13.00 uur, Ogink
Delden / Beckum, 14.00 uur, Ogink
Doopvoorbereidingsavonden zijn donderdag 14 maart in de Stefanshof, Grotestraat
207, 7622 GH Borne en donderdag 21 maart
2019 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
Geestig, 02 | maart, april 2019
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De Prins van Bentelo
Met Prins Martin van Bentelo, zonder cape en steek, aan de
keukentafel. Een drukbezette man. Vertegenwoordiger bij Kortier
Mechanisatie, gehuwd met zijn prinses en vader van de prinsesjes
Ella en Tess.
Na een kort overleg met zijn vrouw heeft hij ja gezegd tegen de
keuzecommissie: Prins Martin van Bentelo. Voor Martin Hag en zijn
vrouw Jolanda voelde het goed, ze werden er blij van en hielden
wel van een feestje. Hij kan nu langs deze weg een bijdrage leveren
aan de dorpsgemeenschap. Bij alle werkzaamheden iets doen voor
anderen is een niet te onderschatten waarde in zijn leven.

In alle rust vertelt Prins Martin.
De dag na zijn aantreden heeft hij als trompettist bij de Haaksberger
Muzikanten de laatste uitvoering gespeeld. Egerländer blaasmuziek.
Prachtig. Zijn accordeon had hij al meer dan tien jaar niet meer
aangeraakt. Bij een bezoek van en op verzoek van de Raad van Elf
had hij het na een paar biertjes weer even geprobeerd. Het sloeg
aan. Zo vulde hij zelf zijn carnavalsmotto in: Cheerleaders, Nerd en
American Football, met Prins Martin voorop vieren wij Highschool
Carnaval! Wees creatief en wees jezelf. Als prins laat hij zich verder
leiden door zijn adjudant: “Je wordt een beetje geleefd. De Raad en
alle commissies regelen en helpen bij ontvangsten en feestelijke
bijeenkomsten. “Alles komt goed” is het geruststellende antwoord
bij al mijn vragen.” Tot nu toe heeft hij van alle bijeenkomsten en de
mensen genoten. Lekker dat je hoofd leegloopt van de dagelijkse
beslommeringen. Feestvieren geeft hem nieuwe energie om de
vragen en bezigheden van elke dag op te pakken.

Prins Carnaval.
Stel dat je prins van de kerk zou zijn, kardinaal of paus, wat zou
je dan doen? “Goed luisteren naar wat er onder de mensen
leeft. En ik zou nog eens kijken of de rijkdom van de kerk klopt
met de opvattingen van Jezus.” Er viel een korte stilte aan de
keukentafel… “Zo’n vraag had ik niet verwacht.”

Bij Prins Martin aan de keukentafel.
Een prins zonder cape en steek met een levensmotto: “Bij alle
narigheid in de wereld is het leven te kort om geen feest te
vieren.” Maar nu op maandagmiddag even niet. “De kinderen
komen zo uit school, van de opvang, mijn vrouw werkt
vandaag en dan begin ik maar vast eten te koken.”
Martin, helemaal prins tot en met keukenprins voor zijn
prinsessen aan toe.
Gerard Geurts en José Sluiter

Carnaval en de kerk?
Van oorsprong is carnaval wel een katholiek gebeuren. Martin is
katholiek opgevoed. Zijn kinderen zijn gedoopt en de oudste
dochter heeft de eerste communie gedaan. “Mijn vrouw en ik
hebben voor hen die beslissing genomen en wat zij er later van
maken is hun beslissing.” Zijn kerkbezoek is zeer beperkt geworden
net als die van al die andere van-huis-uit-katholieken. Hij denkt ook
niet dat zijn adjudant hem op Aswoensdag komt ophalen om hem
naar de kerk te rijden voor een askruisje. Hij hoopt wel dat er op de
zondag voor Aswoensdag een carnavalsviering in de kerk is. Met
een lachend gezicht even stilstaan, naar je zelf kijken en naar boven.

Cheerleaders, Nerd en
American Football, met
Prins Martin voorop vieren
wij Highschool Carnaval!

Foto: Judith Wassink
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Vastenactie 2019

Schoon water verandert alles
Wij als MOV-regio hebben gekozen voor het waterproject schoon
drinkwater voor het dorp Baboursaye in Niger.
Niger ligt in de Sahel en is één van de droogste landen in Afrika,
waar de beschikbaarheid van water uiterst beperkt is. In het
dichtbevolkte dorp Baboursaye is de situatie ernstig: er is een
waterput waar meer dan duizend gezinnen en hun vee gebruik van
moeten maken. De norm is maximaal 400 mensen per put. In het
droge seizoen, dat zo’n negen maanden duurt, komen daar nog
groepen nomaden bij, met wie de dorpsbewoners hun enige
waterput moeten delen. Doordat het vee rond de waterput loopt,
raakt het water verontreinigd door uitwerpselen. Veel mensen lopen
door water overdraagbare ziektes op, zoals diarree en infecties met
parasieten. In Niger is diarree de op twee na belangrijkste
doodsoorzaak bij kinderen onder vijf jaar; ook lopen kinderen met
diarree grotere kans op ondervoeding.

water beschikbaar komt voor mensen, vee en landbouw. Zeker 250
huishoudens zullen hier direct van profiteren. Meisjes hebben meer
tijd voor school en vrouwen kunnen meer werken. De bevolking
krijgt trainingen over hygiëne en het veilig gebruik van water, om
ziektes te voorkomen. Ter verbetering van de economische positie
van vrouwen, krijgen tenminste 50 vrouwen kleine tuintjes, waar ze
voedsel voor eigen consumptie kunnen verbouwen.
, die het zo gewoon vinden, dat er schoon water uit de kraan komt,
is het een mooie gelegenheid om een bijdrage te leveren aan dit
project.
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage.
MOV-regio

Het tekort aan water heeft niet alleen
invloed op de gezondheid van de
gemeenschap, maar ook op hun
inkomsten. Voor de landbouw en de
veeteelt zijn gezinnen afhankelijk van
water. De vrouwen en meisjes worden
het meest getroffen, omdat zij water
moeten halen. De uren die zij in de rij
staan, kunnen ze niet besteden aan werk,
onderwijs of andere activiteiten.
Caritas Development Niger gaat een
nieuwe waterput slaan, zodat vrouwen
en meisjes minder tijd kwijt zullen zijn
aan het halen van water en er meer
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Ingezonden berichten
Bezinningsmail “Veertig dagen
onderweg naar Pasen”
Door oude palmtakken te verbranden ontstaat er vuur, licht en warmte. Zo dromen wij ervan
dat de komende veertigdagentijd een zoektocht zal worden naar een nieuwe adem. Dat we
inspiratie vinden in ons geloof, op de veertigdaagse tocht naar Pasen. In de Veertigdagentijd
en met Pasen wil ik drie keer per week via e-mail u een bezinnende gedachte, afbeelding of
lied aanreiken, geïnspireerd op Bijbelteksten die in deze periode gelezen worden.

Aanmelding:
• stuur voor 1 maart een e-mail naar pastorzoet@heiligegeestparochie.nl
• of ga naar de website van de Heilige Geestparochie: https://heiligegeestparochie.nl/ en klik
op ‘hier kunt u zich aanmelden’.
• als u de bezinningsmail in de advent 2018 heeft ontvangen, hoeft u zich niet meer aan te
melden voor de nieuwe bezinningsmails.
Met vriendelijke groet,
Annet Zoet, pastoraal werker.

“Leven uit de stilte” door Anselm Grün
Samen een spiritueel boek lezen en erover praten is verdiepend en verrijkend. Graag wil ik
samen met u het boek “Leven uit de stilte” van Anselm Grün lezen. Volgens Anselm Grün zul
je in de stilte vrede vinden. In zijn boek legt hij uit hoe belangrijk het is om de stilte te
koesteren en meer ruimte te geven in je leven. Alleen dan vinden wij de rijkdom van ons
leven. Maar wie lukt dat in de hectiek van het leven? Anselm Grün vertelt over de kracht en
de zuiverheid van de stilte en hoe we beide kunnen vinden.

Praktische informatie:
Data: dinsdagavond 19 maart, 2 april, 16 april, 14 mei, 28 mei.
Tijd: 19.30 – 21.30 uur
Plaats: Stefanshof, Grotestraat 207, Borne
Begeleiding: pastoraal werker Annet Zoet.
Zelf aanschaffen: “Leven uit de Stilte”, Anselm Grün ISBN
9789043526913, € 17,50.
Opgave: voor 12 maart bij secretariaat pastoraal team contact@
pastoraalteam.nl of 074-3492212.

Een speciale muzikale Eucharistieviering in Goor
Op zaterdag 30 maart is er in de H.H. Petrus- en Pauluskerk in Goor een speciale muzikale
eucharistieviering. Het gemengd koor St. Caecilia heeft een mis ingestudeerd die begeleid
wordt door een Harmonica-orkest. De mis is gecomponeerd om uit te voeren met zo'n
orkest. De viering begint om 19.00 uur en we hopen dat velen deze viering bijwonen.
Hartelijk welkom namens het gemengd koor St. Caecilia.
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Jongeren naar Stille
Omgang in Amsterdam

Op 15 maart 1345 zou er een wonder, een
“Mirakel” zijn gebeurd in Amsterdam. Elk
jaar lopen duizenden mensen in Amsterdam de Stille Omgang dwars door het
centrum om dit te gedenken. Dit jaar wordt
de Stille Omgang gelopen op de zaterdagavond 16 maart.
Met de jongeren van ‘Meet, Eat and Do’ van
de drie samenwerkende parochies gaan we
met een groepje naar Amsterdam om de
Stille Omgang samen te lopen. ’s Middags
zullen we onder leiding van Pastor Ria
Doornbusch een rondwandeling maken
met als thema: “Diaconie vanuit het
Verleden”. We lopen langs plekken waar
vroeger en nu wordt gezorgd voor armen,
zieken en wezen. ’s Avonds wonen we de
mis bij op een hele bijzondere plek,
namelijk De Papagaai. Dit is een schuilkerk
aan de Kalverstraat.
Het programma is als volgt:
14.00 Vertrek per auto v.a. NS-station Borne
16.00 Drinken en diaconale rondwandeling
19.00 Eten
22.00 Eucharistieviering in de Papagaai
23.00 Stille Omgang
0.30 Einde programma en per auto terug
naar Twente.
We zorgen dat iedereen weer thuis komt.

Dus ben jij tussen de 16 en 35 jaar en wil je
Amsterdam op een andere manier leren
kennen? Heb je zin in een zinvolle activiteit,
maar ook aan gezelligheid?
Meld je dan aan vóór 1 maart via
meeteatdo@gmail.com met je naam en
telefoonnummer.
De kosten voor het vervoer zijn 5 euro per
persoon, eten en drinken is op eigen
rekening.

Passieconcert Opus’94 in Delden
Op zaterdagavond 30 maart geeft het
Hengelose koor Opus’94 een passieconcert
in de Heilige Blasiuskerk te Delden.
Uitgevoerd zullen worden onder andere
Son of God Mass van James Whitbourn,
delen van het Agnus Dei van Egil Hovland
en Blazhen muzh van Sergei Rachmaninoff.
De werken worden begeleid door Dick
Sanderman: orgel, Wilbert Sleumer:
saxofoon en Susanne van Berkum: fagot.
De algehele leiding van het concert is in

handen van dirigent Bram van der Beek.
Het belooft een mooi concert te worden
waarvoor wij u van harte uitnodigen.
Het concert begint om 20.00 uur, de kerk is
open vanaf 19.30 uur.
Kaarten zijn te bestellen via de agenda van
www.opus94.nl of vanaf 19.30 uur in de
kerk voor aanvang van het concert. Kosten
kaarten €12,50.
Adres H. Blasiuskerk: Langestraat 76, Delden

Uitnodiging Bezinningsdag “Jona,
een tegendraadse profeet”
Op zaterdag 23 maart organiseert het
pastoraal team opnieuw een bezinningsdag
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 in 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.
Wanneer: zaterdag 23 maart 10.00 uur tot
16.15 uur (inloop vanaf 09.30 uur)
Waar: bij de Zusters Franciscanessen,
Denekamp
Opgave: secretariaat pastoraal team,
telefoon 074- 3492212, of per e-mail:
contact@pastoraalteam.nl

Sam’s Kledingactie helpt
bij wederopbouw
Sulawesi
De inzamelingsactie van Sam's Kledingactie
voor Mensen in Nood in Delden vindt dit
voorjaar weer plaats op:
6 april op de Parkeerplaats Stationsweg
te Delden. Tijd: 10 tot 12 uur
Sam’s Kledingactie heeft voor het komend
voorjaar, in samenwerking met hulporganisatie Mensen in Nood van Cordaid, een
nieuw goed doel uitgekozen. De opbrengsten van de ingezamelde kleding gaat voor
de eerste helft van 2019 naar een project in
Sulawesi.
Sulawesi is op 28 september 2018 getroffen
door een aardbeving en een tsunami, met
aardverschuivingen tot gevolg. De verschillende aardverschuivingen hebben 2.087
mensen gedood en meer dan 211.000
mensen zijn ontheemd geraakt. Veel
mensen leven onder een zeil in ontheemden kampen in de buurt van hun oorspronkelijke dorp. Ze beschikken nauwelijks over
voedsel, schoon drinkwater en sanitaire
voorzieningen. Onder deze zware omstandigheden zal wederopbouw een lange tijd
in beslag nemen.

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

dinsdag
5 maart

Zorg rondom het levenseinde
lezing door arts anesthesioloog dr. Cees Robers

Oude Blasiuskerk Delden
Aanvang: 19.30 uur

Aanmelding niet nodig

woensdag
13 maart

Vasten?
Over de betekenis van vasten in de Bijbel en in onze
traditie en uitwisseling van ervaringen met vasten
Organisatie door: 3-sprong, pastor Hélène van den Bemt

Stefans-Hof
Grotestraat 207
Borne
20.00-21.30 uur

Opgave uiterlijk 6 maart:
htymvandenbemt@gmail.com

woensdag
13 maart

Bibliodrama
Een verfrissende en actieve manier van bijbel lezen
onder leiding van pastor Annet Zoet

Moeder Teresakerk
Meijersweg 10
Hengelo
Aanvang: 19.30 uur

Opgave voor 6 maart:
samenoplopenmtkerk@gmail.com
(vrije gift, max. 12 personen)

zaterdag
23 maart

Bezinningsdag: Jona – een tegendraadse profeet
Verdieping in het Bijbelboek Jona en de betekenis
daarvan in ons eigen leven. Door het pastorale team

Zusters Franciscanessen
in Denekamp
10.00 tot 16.15 uur

Opgave voor 13 maart:
contact@pastoraalteam.nl

20 en 27 febr.
en 6 en 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.

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
Geestig, 02 | maart, april 2019
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Vieringen
maart en
april
Vieringen door de week:

Datum

H. Blasius
Beckum

O.L. Vrouw van Altijd
Durende Bijstand
Bentelo

Zaterdag 2 en
zondag 3 maart

geen viering

Zon. 11.11 u. Carnavalsviering
Woco-viering
mmv. Believe
Pastor H. Ogink

Zaterdag 9 en
zondag 10 maart

Zon. 9.30 WoCo-viering
mmv. Dames- en herenkoor
Pastor C. Timmerman

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

Zaterdag 16 en
zondag 17 maart

Zat. 19.00 WoCo-viering
mmv. Spirit
Werkgroep

Zat. 19.00 WoCo-viering
mmv. Dames- en herenkoor
Pastor A. Zoet

Zaterdag 23 en
zondag 24 maart

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

Geen viering

Zaterdag 30 en
zondag 31 maart

Zat. 19.00 WoCo-viering
mmv. Dames- en herenkoor
Pastor R. Doornbusch

Zat. 19.00 WoCo-viering
Voorstellen Communicantjes
mmv. Kinderkoor
Pastor H. van de Bemt

Zaterdag 6 en
zondag 7 april

Geen viering

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

Zaterdag 13 en
zondag 14 april
Palmpasen

Zon. 10.00 WoCo-viering
Gezinsviering
mmv. Spirit
Pastor A. Zoet

Zat. 19.00 WoCo-viering
Gezinsviering
mmv. Kinderkoor
Pastor C. Timmerman

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:

Zaterdag:

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

Aswoensdag 6
maart

10.30 uur Dijkhuis
12.00 uur Lambertus

20
Geestig, 02 | maart, april 2019

H. Blasius
Delden

H.H. Petrus en
Paulus Goor

H.H. Petrus en
Paulus Hengevelde

H. Isidorus,
St. Isidorushoeve

Zon. 9.30 Eucharistieviering
mmv. Dames- en herenkoor
Pastoor M. Oortman
Kinderwoorddienst

Zon. 11.00 Woco- viering
mmv. Gemengd koor
Werkgroep

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

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

Woe. 19.00 Eucharistieviering
mmv. Dames- en herenkoor
Pater R. van de Vegt

Woe 9.00 Eucharistieviering
mmv. Gemengd koor/ Volkszang
Pastoor M. Oortman

Zat 19.00 Eucharistieviering
Gezinsviering
mmv. Kinderkoor
Pastoor M. Oortman

Zon. 11.00 u. Woco viering
mmv. In Between
Pastor A. Zoet

Zat. 19.00 WoCo-viering
mmv. Cantu
Pastor C. Timmerman

Zat. 19.00 WoCo-viering
mmv. Dames- en herenkoor
Werkgroep

Zon. 9.00 Kleuterkerk
Zon. 9.30 Eucharistieviering
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
of voorstellen communicantjes
mmv. Kinderkoor
Pastor H. van de Bemt

Zat 19.00 Eucharistieviering
mmv. Dames- en herenkoor
Rector P. Kuipers
Zon. 10.00 u. Lentewandeling
voor ouders en kinderen
(zie pag. 13)
mmv. Pastor H. Ogink

Zon. 11.00 Eucharistieviering
mmv. Schola Cantorum
Pastoor M. Oortman

Zat 19.00 u Eucharistieviering
mmv. Herenkoor
Pastor Th. Escher

Zat. 19.00 Eucharistieviering
mmv. Dames- en herenkoor
Pastoor M. Oortman

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

Zat. 19.00 Eucharistieviering
mmv. Gemengd koor
Pastor Th. Escher

Zon. 9.30 WoCo-viering
mmv. Dames- en herenkoor
Pastor H. van de Bemt

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

Zon 9.30 Eucharistieviering
mmv. Dames- en herenkoor
Rector P. Kuipers

Zat. 19.00 WoCo-viering
Voorstellen Communicantjes
Samenzang
Pastor H. van de Bemt

Zat. 19.00 WoCo-viering
mmv. Dames- en herenkoor
Werkgroep

Zat. 19.00 WoCo-viering
mmv. Dames- en herenkoor
Werkgroep

Zon 9.30 Eucharistieviering
Gezinsviering
mmv. Kinderkoor
Pastoor M. Oortman

Zat 19.00 Eucharistieviering
Gezinsviering
mmv. In Between
Pastoor M. Oortman

Zon. 9.30 WoCo-viering
Gezinsviering
mmv. Cantu
Pastor R. Doornbusch

Zon. 9.30 WoCo-viering Gezinsviering
mmv. Kinderkoor
Pastor H. van de Bemt
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Geloof in beeld

De Eerste Steen
Nadat de parochianen van de R.K. Blasius noodgedwongen
jarenlang van schuilkerken gebruik moesten maken, kreeg men in
1786 toestemming om op deze locatie, buiten de oude stad, een
nieuwe Blasiuskerk te bouwen. De eerste steen van die kerk is
bewaard gebleven en is gelegd op 26 juli 1786. Deze kerk is in 1873
vervangen door de huidige kerk. De tekst op deze steen is:
D.H. GERARDUS TEUSE
PA S T O O R
HERMANUS BLOEMEN
FRANCISCUS SCHNEIDER
I A N V V I L L E M S C H O LT E N
DIRECTUURS VAN DIT GEBOVVV
EN GELEGT DEN EERSTEN STEEN
26 IULI 1786
De grote hoofdletters vormen opgeteld het jaartal 1786 in het
Romeins cijferschrift.

Officiële onthulling en inzegening steen uit 1786
H. Blasiuskerk in Delden. 3 februari jl.
Van dit eerste kerkgebouw, dat haaks op het huidige werd gebouwd, heeft de parochie niet lang plezier gehad. Geallieerde
troepen hebben in de Franse tijd rond 1800 dusdanig in de kerk
huisgehouden dat volledig herstel niet meer mogelijk was. De kerk
werd gebruikt als paardenstal en hospitaal. Na het herstel van de
bisschoppelijke hiërarchie in 1853 werd In 1873 de huidige kerk
gebouwd. De realisatie van de kerk in 1786 was evenwel de aanzet
tot verdere bloei van de parochie. Achtereenvolgens kwamen in de
directe omgeving van de kerk een begraafplaats (1832), een
jongensschool (1872), kerk met pastorie (1873), het H. Hartklooster
(1885), het RK Ziekenhuis St. Elisabeth (1903), een meisjesschool
(1909), Rusthuis St. Jozef (1935) en het Parochiehuis (1936).
De meisjesschool en het klooster werden afgebroken in 1985. De
jongensschool is grotendeels behouden gebleven en wordt
gebruikt als kantoor. Het ziekenhuis leeft voort in het Verpleeghuis
St. Elisabeth dat op dezelfde locatie staat.
Jan Horck
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Vasten

Door: Nathalie Mensink

Vasten bij verschillende geloven.
Bij veel geloven word er gevast en bijna altijd gaat het erom dat je
nadenkt over jezelf; Heb je mensen geholpen, heb je niemand verdrietig
gemaakt, hoe ga je om met je geloof…..en rondom de vasten wordt er
bijna overal feest gevierd.

Christendom
Christenen vasten veertig dagen, vanaf Aswoensdag tot Palmpasen.
Maar voordat we daaraan beginnen vieren we carnaval, vaak krijg je
tijdens een carnavalsoptocht ook snoepjes. Tijdens carnaval mag je
nog lekker snoepen en als de vasten begint niet meer. Eigenlijk
betekent carnaval ”vaarwel vlees”. Op Aswoensdag en alle vrijdagen in
de vastentijd wordt er door veel mensen dan ook geen vlees gegeten.
Op de andere dagen probeer je zo weinig mogelijk te snoepen, je kunt
de snoepjes die je toch krijgt bewaren in een vastentrommeltje. Op
zondag hoef je niet te vasten en mag je een snoepje uit je trommeltje
halen. Met Palmpasen maak je snoepjes, rozijnen, een mandarijn en
een broodhaantje aan je palmpasenstok en is de vasten voorbij.
Hoe kun je nog meer vasten?
• Minder of geen televisie kijken voor een bepaalde tijd.
• Een paar dagen niet computeren.
• Geen toetjes.
• Geen broodbeleg, net als kinderen in arme landen
• Geen prik of limonade, maar alleen water tussendoor drinken.
Vasten is niet leuk, je moet er iets voor overhebben. Als je ervoor kiest
om geen tv te kijken of niet te computeren dan heb je tijd over. Denk er
dan eens aan om iets te doen voor anderen, misschien kun je iemand
helpen of een spelletje doen met iemand die alleen is. Je betekent dan
iets voor de ander en zelf krijg je een goed gevoel, dat is ook vasten.

Boeddhisme.
Bij het Boeddhisme vasten ze één dag per jaar,
dat is op ‘Vesak’. Op deze dag herdenken ze de
geboorte en de dood van Boeddha. Huizen
worden versierd en er wordt gefeest. Vanaf 12
uur ’s middags tot de volgende morgen 6 uur
wordt er gevast. Ze mogen dan niet
eten, moeten andere mensen
helpen en mogen niet slapen
in een bed. Boeddhistische
monniken vasten twee
keer per maand, bij
nieuwe maan en volle
maan.

Jodendom.
De belangrijkste vastendag bij de Joden is ‘Jom Kippoer’ (grote
verzoendag) op deze dag moeten mensen die elkaar verdriet
hebben gedaan, elkaar opzoeken en ‘sorry’ zeggen. Jongens en
meisjes vanaf twaalf jaar moeten deze dag meevasten.

Hindoeïsme.
Hindoes vasten twee keer per jaar negen dagen.
Dat is in het voorjaar tijdens “Navrati” en in het
najaar bij “Divali”. Divali wordt ook wel lichtjesfeest
genoemd. En ook hier wordt er veel gesnoept. Zij
bidden dan tot twee goden “Shiva en Durga”
die hen beschermen en liefde geven.

Islam.
Moslims vasten één maand per jaar dit wordt de
‘ramadan’ genoemd. Ze mogen dan niet eten en drinken
van zonsopkomst tot zonsondergang. Ze moeten dan
nadenken over mensen die het niet zo goed hebben. De
ramadan wordt afgesloten met het ‘Suikerfeest’.
< Durga
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Wat niet kerkelijk is gevierd,
wat niet in de krant is verschenen,
wat niet door TV-Oost is uitgezonden,
Kortom:

EEN LAAIEND VUUR
Jezus zei: ‘Ik ben gekomen om vuur op aarde te brengen.
Wat zou ik graag willen dat het vuur al brandde!
Lucas 12,49 – Bijbel in gewone taal
Vuur, bron van licht,
warmte en energie.
Het is energie
en geeft energie.
Het loutert, zuivert,
transformeert.
Het werkt aanstekelijk.
En het brandt
dankzij zuurstof.
Vuur is symbool
voor levenskracht,
voor geestdrift en passie.
In Bijbelse verhalen
is het ook teken
van Gods nabijheid.
De zuurstof voor ons hart is
vriendschap, hartelijkheid,
verbondenheid, liefde …
Niets anders heeft Jezus van Nazareth voorgeleefd.
Zijn woorden klonken 2000 jaar geleden,
ze raakten mensen,
en ze zinderen nog steeds na …

de Blasius Bloopers in 2018

Deel 2. Op weg met een TOMTOM.
Blasius logeerde in Hengel bij zijn broer
Lambert. Een tochtig huis. De wind joeg er van
alle kanten doorheen. Een onderkomen waarin
je van alles kon oplopen: hoofdpijn, oorpijn,
keelpijn en jicht. Nog maar net terug na 900
jaar en hij had al last van de hengeler wind.
Zijn eerste ritje in een wagen met TOMTOM was
naar de Hoeve. Hij moest daar van zijn collega
H. Isidorus van Madrid de groeten doen aan
een naamgenoot van hem, een zekere boer
Dorus, met de doopnaam Isodorus. Het was
een gezellige en ontspannen ontmoeting
zonder kerkelijke begeleiding, journalisten en
tv-camera’s. Van deze man uit de Hoeve kreeg
hij te horen wat er in Twickel, in het buurtschap
Delden, was gebeurd met die kerk waar hij ooit
de eerste steen van had gelegd en die naar
hem was genoemd. Daar was de kerkverlating
al vroeg begonnen en moesten ze noodgedwongen een Nieuwe Blasius bouwen. “Wij hier
in de Hoeve doen het met één kerk,” zei Dorus
met enige trots. Blasius reageerde diepzinnig:
wat niet is kan komen!
Hij dankte deze vriendelijke man voor de koffie
en de warme maaltijd met de wens dat zijn
naam, Isidorus, voor altijd aan de Hoeve
verbonden mocht blijven.

Wordt vervolgd.
Leeftocht 2017

