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        Wat er mis ging:
    In de vorige Geestig hebben bij de 

berichten van de geloofsgemeenschap 

Goor de nieuw gedoopten ten onrechte 

het kopje ‘overledenen’ gekregen.  

Er had moeten staan:  

Gedoopt:  

• Guus Katier

• Linde Haverkate

• Jari van Gemmer

Heel vervelend en onze welgemeende 

excuses hiervoor!

In deze tijd zien we steeds meer het wij en 

zij denken. In de politiek maar ook in onze 

parochies. De angst van verlies die we op 

vele manieren ervaren. 

In de Goede Week zien we daadwerkelijk 

wat ervan komt. Met Palmpasen wordt 

Jezus binnengehaald als een koning maar 

op Goede Vrijdag horen we het volk roepen: 

“Weg met Hem, aan het Kruis met Hem”. 

Het is onze opdracht te laten zien in onze 

kerk en in de wereld dat Hij niet voor niets is 

gestorven.

Wij hebben de opdracht de handen ineen te 

slaan en te laten zien dat wij één volk zijn 

dat samen onderweg is om Zijn opdracht in 

de wereld waar te maken elke dag opnieuw. 

Dat kost moeite en soms vraagt dat pijnlijke 

beslissingen. Maar daar waar wij echt 

geloven dat de Verrezen Heer voor ons is 

gestorven en wij in alle verwarring van deze 

tijd, net als de apostelen in hun tijd, Christus 

telkens opnieuw in het gelaat van de ander 

mogen ontmoeten en wij samen op weg 

gaan naar Emmaus, kunnen wij Pasen 

vieren en er op vertrouwen dat God zelf 

met ons mee reist. 

Het pastorale team wens u een Zalig Pasen

Carin Timmerman

Gods volk samen 
onderweg

Vandaag heb ik een rozenstruik geplant in 

mijn nieuwe tuin en ook een aantal 

dahliabollen in de grond gestopt. Hiervoor 

moest ik wel eerst een paar terrastegels 

weghalen om ruimte te maken. Eerst dacht 

ik nog: Ach, dat is wel lekker makkelijk met 

die tegels in de tuin. Geen grasmaaien 

meer, geen onkruid trekken, dat scheelt een 

hoop werk. Maar ik miste toch het groen, 

zeker nu in het voorjaar de zon weer zo 

lekker schijnt. En over een tijdje wil ik ook 

genieten van net zulke mooie dahlia’s als 

die op het kaartje bij de verpakking staan. 

Natuurlijk valt dat altijd tegen, maar al zijn 

ze maar half zo mooi, ik doe het ervoor. 

Soms moeten eerst tegels weggehaald 

worden, wil er ruimte komen. Bij mij was dat 

zelfs een heel huis! 

Eenmaal verhuisd, merk ik, is er weer ruimte 

voor nieuwe dingen. Volgens Rector Patrick 

Kuipers is dat trouwens ook de essentie van 

Pasen. Het feest van God, die van mensen 

houdt en een nieuw begin maakt. Mensen 

die verdriet hebben, een last meedragen, en 

die als het ware de steen van het graf op 

hun hart voelen. Rol weg die steen en laat 

de liefde en het leven van God in je hart toe, 

dat geeft ruimte, licht en warmte. Leest u 

het mooie interview maar op pagina 16. 

Ook hebben we Annie Schreijer voor u 

geïnterviewd over haar leven, haar werk, 

haar geloof en de politiek. Een bevlogen 

vrouw, die menig steen in Brussel graag 

weg zou rollen. En op pagina 10 vindt u een 

uitgebreid verslag van de infoavonden in 

onze parochie, over onze kerkstenen, maar 

vooral ook over de ruimte en toekomst voor 

de levende stenen in onze parochie. 

Zalig Pasen!

José Sluiter

Tegels lichten

"Als God zwijgt, vragen 

we waarom Hij niet 

spreekt. Als Hij spreekt, 

luisteren we niet." 
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PASEN, wat zegt het ons nog?

Het is misschien nog maar één generatie geleden of iedere  

Nederlander kon je de betekenis van Pasen vertellen. Of dat  

nu nog zo is durf ik te betwijfelen.

Pasen is het belangrijkste christelijke feest in het liturgische jaar. Het 

joodse Pesach is de oorsprong van ons Pasen totdat er een schei-

ding kwam tussen de joodse en christelijke denkwijze. Met Pesach 

herdenken de joden hun ontsnapping aan de slavernij in Egypte.  

In de 1ste en 2de eeuw van het christendom was niet duidelijk 

wanneer Pasen gevierd moest worden. Eerst in de 8ste eeuw kwam 

hierin duidelijkheid. Pasen wordt gevierd op de eerste zondag na de 

eerste volle maan in de lente. Hierdoor vallen de paasdata meestal 

tussen 22 maart en 25 april. 

Kerkelijk gezien begint het paasfeest de zondag voor Pasen, 

Palmpasen. Wij gedenken de feestelijke intocht van Jezus in 

Jeruzalem, het begin van de Goede Week.  Hij werd toegejuicht 

door een menigte die hem enkele dagen later uitjoelde op zijn gang 

naar de Calvarieberg. Voorafgaand aan Pasen herdenken we Witte 

Donderdag, de dag van het laatste avondmaal. Ook de dag waarop 

Jezus werd verraden door Judas. Jezus werd gearresteerd en door 

Pilatus veroordeeld tot de dood aan het kruis.

Op Goede Vrijdag herdenken we de kruisiging en dood van Jezus en 

Stille Zaterdag is de laatste dag van de vastentijd die begon op 

Aswoensdag. Op Stille Zaterdag wordt er in veel kerken nog een 

paaswake gehouden. Aan het einde van de wake wordt de paasdag 

met liederen begroet. Paaszondag is de dag dat we de opstanding 

uit de dood vieren, op de derde dag na zijn kruisiging. Op zondag 

wilde men Jezus uit zijn graf halen om te balsemen, het graf was 

leeg, hij bleek herrezen uit de dood. De paasverhalen vertellen ons 

dat de dood niet het einde is en daarom is het een feest van hoop 

en vreugde.

Tradities
Paastradities en -rituelen worden in veel landen op eigen wijze 

gevierd en herdacht. Sommige staan in het teken van Jezus, andere 

in familie- of streektradities. Op Palmzondag wordt er op veel 

plaatsen, door kinderen, nog de palmpaasstok gemaakt, een 

driearmige stok met een haantje van brood in het midden. Verder 

wordt deze volgehangen en versierd met snoepjes. Als er nog naar 

oude traditie een palmpasenprocessie is, wordt er natuurlijk 

onderling geijverd wie de kleurrijkste en mooiste stok heeft.

Jammer is wel dat steeds minder mensen weten wat we eigenlijk 

herdenken en wat de betekenis is van de aloude paasrituelen zoals 

bijvoorbeeld het eieren eten.  Het eten van eieren is een eeuwen-

oud ritueel en gaat terug tot voor de christelijke tijd. Nu eten we 

chocolade- en kippeneieren in allerlei kleuren en maten.

Misschien worden er nog weddenschappen afgesloten wie de 

meeste eieren kan eten. Een ei symboliseert het nieuwe leven, het 
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aanbreken van het voorjaar en weer stevig voedsel na de wintertijd. 

Langetijd was Pasen een seizoensgebonden landbouwfeest. Tevens 

ook een lentefeest en het einde van schaarste na het opraken van 

de wintervoorraad. Het was ook tijd voor de grote schoonmaak, 

vrouwen gingen letterlijk het hele huis poetsen. Alles moest er op 

z’n paasbest uitzien en als het kon kocht ma nieuwe kleren voor de 

kroost.

Nu anno 2019 
We beginnen op Witte Donderdag met het eeuwenoude paasver-

haal in de vorm van The Passion. In deze moderne Nederlandse 

muzikale bijbelvertelling herdenken we de laatste uren van 

Jezus’ leven en lijden. Dit paasverhaal op muziek trekt niet alleen 

veel tv-kijkers maar ook veel toeschouwers ter plaatse en dit jaar 

wordt “aandacht voor elkaar” benadrukt. 

In veel landen worden passiespelen opgevoerd en zo was in 1953 

Pastoor Jan Veeger de grondlegger voor de passiespelen in het 

Openluchttheater in Hertme. Het lijdensverhaal van Jezus wordt 

ook herdacht in de jaarlijkse uitvoeringen van de Matthäus Passion 

van Johannes Sebastian Bach. De concertzalen en kerken zitten dan 

vol met belangstellenden. 

Bij velen begint eerste paasdag met een paasontbijtje of brunch, 

met familie eieren zoeken in de tuin of er op uit trekken, een lang 

weekend vrij. Maar in Ootmarsum is het Vlöggeln (het rondtrekken) 

op eerste en tweede paasdag een rooms-katholieke traditie. 

De Poaskeerls trekken rond, gekleed in een beige regenjas en  

een hoed. 

In Denekamp wordt aan de kasteeleigenaar van huis Singraven om 

een lange rechte boom gevraagd, (hoalt haaln, hout halen, 

paasstaak slepen) de traditie is dat de boom eerst bij de kerk wordt 

neergelegd en na de dienst naar de paasweide wordt gebracht om 

uiteindelijk aangestoken te worden.

En natuurlijk kennen we de paasvuren die ’s avonds op veel 

plaatsen worden ontstoken. De koude geesten van de winter 

worden weggejaagd en een welkom aan de lente. Deze en nog veel 

meer tradities maken Twente uniek en door tradities in leven te 

houden is het lijdensverhaal van Jezus een verhaal voor iedereen. 

Zalig Pasen.

Marianne Koebrugge

“Door tradities in leven te  

houden is het lijdensverhaal  

van Jezus een verhaal  

voor iedereen.”

Foto: VVV Ootmarsum-Dinkelland
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Vanuit het pastoraal team

Vastentijd
In de vastentijd mogen wij in onze kerken veel scholen begroeten. 

Op sommige plekken komen klassen 'Het huis van God' bezoeken. 

Het Twickel College heeft een paasproject op school en komt met 

zestien groepen naar de kerk voor het lijdensverhaal. Op verschil-

lende plekken komen de kinderen van groep 8 het ‘vooroordelen-

spel' spelen in de kerk. Op Witte Donderdag is er op sommige 

plekken een viering in de kerk van een school. Wij als team zijn bij  

al deze projecten aanwezig en betrokken. De kinderen zien we niet, 

bijna niet, in de zondagse vieringen maar ze komen wel op een 

andere manier en op een ander moment in de kerk. 

Begraafplaatsen
In de maanden april, mei en juni gaan de teamleden, in koppeltjes 

van twee op de zaterdagmorgen, met de bolderkar met koffie en 

thee, naar de begraafplaatsen in onze drie parochies om met 

nabestaanden in gesprek te gaan. 

Communicanten
Na de meivakantie mogen wij in alle drie parochies de communi-

canten, die nu aan het voorbereiden zijn, weer begroeten. Wij 

nodigen de parochianen uit bij deze vieringen aanwezig te zijn om 

de kinderen te verwelkomen in onze geloofsgemeenschappen. 

Carin Timmerman, pastoraal werker

Belangrijke informatie over het Vormsel in de Heilige Geestparochie

Het Vormsel zal voor alle vormelingen van de Heilige Geestparochie worden toegediend op zondag 17 november 2019. Begin septem-

ber starten we met de voorbereiding. Daarom willen we nu al in contact komen met belangstellende ouders en verzorgers van kinderen 

van groep 7 van alle geloofsgemeenschappen en omgeving van deze parochie: Goor, Delden, Beckum, Bentelo, Sint Isidorushoeve, 

Hengevelde. Graag willen we u leren kennen. 

Daarom organiseren wij een:  

INFORMATIEAVOND OVER HET HEILIG VORMSEL 

VOOR OUDERS/VERZORGERS VAN KINDEREN VAN(AF) GROEP 7

Woensdag 5 juni 2019 van 20.00 - 21.30 uur

Het Parochiehuis, Langestraat Delden (tegenover de kerk)

Opgave: vóór 2 juni 2019

Opgave kan bij het secretariaat van het pastorale team: contact@pastoraalteam.nl of telefonisch 074 - 349 22 12 

Wat kunt u verwachten: 

- Informatie over de betekenis van het Heilig Vormsel en de voorbereiding

- Praktische informatie

- Ontmoeting en gesprek

Hélène van den Bemt,

pastoraal werker
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In gesprek op het kerkhof
Hij liep op het kerkhof. Het was mooi weer en dat was voor mij de 

reden om een ommetje te maken. Heel af en toe doe ik dat: tussen 

twee afspraken door een kort rondje door de tuin van de pastorie 

en meestal ook een rondje over het kerkhof. Ik ken de man die op 

het kerkhof loopt en ga naar hem toe. We hebben een kort gesprek. 

Dicht bij me
Zijn vrouw is een aantal jaren geleden overleden en al staande bij 

haar graf spreekt hij over de herinneringen die hij aan haar heeft en 

het gemis. Hij zegt ook iets opmerkelijks: “Vlak na het overlijden van 

mijn vrouw dacht ik echt dat ze hier was, hier op deze plek, in dit 

graf en ging ik hier op bezoek om haar nabijheid te voelen. Ze is hier 

nog steeds, haar lichaam rust in dit graf, maar om haar nabijheid te 

ervaren hoef ik niet meer naar dit graf. Ik ervaar dat ze heel dichtbij 

me is, dat ze me omringt. Ze is bij me in mijn dagelijks leven. Ik leef 

verder, voel me vrij om verder te gaan omdat ze bij me is.”

Het Licht verspreiden
Pasen, het feest van de verrijzenis van onze Heer. Ieder jaar opnieuw 

voel ik de blijdschap van dit feest in mijn hart. Onverklaarbaar. Ik 

vind het prachtig om de paasjubelzang te zingen, de paaskaars de 

kerk binnen te dragen en de paasvuren te zien branden, de 

vreugdevuren ontstoken om het licht van de verrezen Heer te 

verspreiden. Het gros van de mensen die rond een paasvuur staat, 

de buiken gevuld met vele eieren, zullen de link niet meer leggen 

met de verrijzenis. Wat weten en begrijpen we van de verrijzenis?

Lijden overwinnen
De engel bij het graf, waar ze de Heer in hadden gelegd na Zijn 

overlijden op Goede Vrijdag, zei het aan de verontruste vrouwen: 

“Hij die u zoekt, is hier niet meer. Hij is verrezen, zoals Hij gezegd 

heeft!” Christus rust niet meer in het graf, Hij is uit de doden 

opgestaan, Hij is verrezen, Hij leeft. Dat is meer dan het tot leven 

wekken van een dood lichaam, als dat al mogelijk is, Hij is. Hij is 

werkelijk aanwezig. Dat wat in de geschiedenis van de mensheid 

nog nooit is vertoond, laat God daar gebeuren: Zijn Zoon verrijst  

uit de dood, overwint het lijden en leeft. Dat is niet te begrijpen, dat 

kunnen we alleen in geloof aanvaarden. Maar het is wel wezenlijk 

voor ons geloof. De verrijzenis van Jezus is de basis van ons geloof. 

Zijn lijden, sterven en verrijzen zijn de fundamenten van ons geloof 

in een eeuwig leven. 

Voortleven op een andere manier
Misschien is het een klein beetje te begrijpen aan de hand van de 

woorden die de man op het kerkhof sprak. De nabijheid van zijn 

overleden vrouw, ervaart hij op een andere manier; daar was op dat 

moment geen graf voor nodig. Hij ervaart de nabijheid van zijn 

vrouw in alle dingen van het dagelijks leven. Die ervaring is bijna 

een verrijzenis: zijn vrouw leeft op een andere manier in zijn leven 

voort. Met Jezus was het nog meer: het was een lichamelijk 

verrijzen. Zijn persoon verrees uit het graf. Met het verstand niet te 

begrijpen, maar met de ervaring van geloof een wetenschap die ons 

intense vreugde mag bezorgen. De dood is niet het laatste ant-

woord, maar het leven. 

Verder kunnen gaan
Het overlijden van onze geliefden ervaren en verwerken wij allen op 

onze eigen manier. Ik hoop en bid dat er voor ieder van ons in dat 

proces ook een ervaring van verrijzen is. Dát moment waarop je 

kunt zeggen: hij/zij is met mij, ik draag hem/haar verder in mijn 

leven, in liefde en geborgenheid en ik mag en kan verder gaan….

De Heer is waarlijk verrezen, zoals Hij gezegd heeft. Alleluia.

Zalig Pasen!

Marc Oortman, pastoor
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Een gesprek regelen met een lid van het Europees parlement? Bij 

Annie Schreijer-Pierik is dat niet heel moeilijk, want als er iemand 

laagdrempelig is, dan is zij dat wel. Op maandagmorgen is zij 

gewoon thuis in Hengevelde op de boerderij en zit aan de keukenta-

fel, voordat ze naar Brussel vertrekt. Filterkoffie uit het welbekende 

DE koffiezetapparaat en ontbijtkoek staan klaar. 

Op de boerderij
Haar wieg stond op een boerderij in Markvelde en samen met haar 

man Jan heeft ze drie kinderen en vijf kleinkinderen. Ze wonen nog 

bij het varkens- en akkerbouwbedrijf in Hengevelde dat nu door 

hun zoon Arjan wordt geleid, maar waar Jan nog dagelijks aan het 

werk is.

Annie (66) houdt van aanpakken en doorpakken. Begonnen in de 

gemeenteraad, toen lid van de provinciale staten en vervolgens in 

de Tweede Kamer. Dan komen in 2014 de Europese verkiezingen. 

Annie was slechts lijstduwer, maar werd door een enorme hoeveel-

heid voorkeursstemmen toch gekozen. “Oons Annie”.  Ze maakt zich 

ondermeer sterk voor de boeren en vissers, de Nedersaksische taal, 

leefbaarheid van het platteland en het afschaffen van de zomer/

wintertijd. Annie gaat vol voor “haar” onderwerpen. Daar is ze nog 

lang niet mee klaar. Meermaals geeft ze, druk pratend tijdens het 

gesprek aan: “Dit moet je niet vergeten te vermelden, dit ook en dat 

nog”. Helaas (of gelukkig) heeft het parochieblad Geestig niet zoveel 

ruimte als een Brussels dossier. Wel mooi, dat haar bevlogenheid, 

haar ‘er-voor-gaan’ zichtbaar en hoorbaar is, tot ver buiten Brussel. 

In Brussel
“De belangrijkste reden dat ik nog een keer voor een termijn ga, -als 

Onze Lieve Heer mij dat gunt-, is dat ik mee wil werken aan het 

landbouwbeleid, dat boeren een eerlijke prijs krijgen voor hun 

producten, dat ze zelfbeschikking hebben en niet dat multinationals 

bepalen wat er gebeuren moet en dan ook nog de winst opstrijken; 

en veel ten koste van de boeren, hun bedrijf en hun gezin. Verder 

moeten we er voor zorgen dat we in Nederland niet nog een schep 

bovenop de Europese regels leggen. De andere kant is wel dat 

boeren hun producten beter aan de man moeten brengen. 

Daarnaast maak ik me hard voor gezondheidszorg en een beter 

milieu. En vergeet niet dat de kernwaarden van Europa te maken 

hebben met voedselzekerheid en daarnaast met vrede en vrijheid 

van meningsuiting”. 

Kerkbetrokken 
Geloof speelt bij Annie een belangrijke rol. Het hoort bij haar leven. 

“Als ik het geloof niet had gehad, dan had ik het niet getrokken. 

Maria is daarbij belangrijk; ik bid vaak tot haar, als bemiddelaarster. 

En ik steek ook graag een kaarsje aan, zeker op moeilijke momenten 

en kritieke situaties; ook ik ken ze en maak ze mee.” Over de 

leegloop in de kerken zegt ze: “Een kerk is een gebouw waar je kunt 

Gedreven op weg
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bidden en samenkomen, maar het geloof zit van binnen. Ik ben 

eigenlijk wel optimistisch. Velen zeggen dat ze geen geloof (meer) 

hebben, maar als je verder met ze praat, blijkt dat er wel degelijk 

christelijke wortels zijn. Ik snap wel dat er iets met al die gebouwen 

moet gebeuren, maar een kerkgebouw heeft ook een emotionele 

waarde, vaak het middelpunt van een dorp en een deel van de 

cultuur; maak er een multifunctioneel gebouw van.” 

Over de grens van eigen parochie
Er is nog iets heel anders dat Annie na aan het hart ligt: de vervol-

ging van christenen op diverse plekken in de wereld. “De 

bisschop van Mosul in Irak stelde op een conferentie die ik in 

2016 had georganiseerd in het Europees parlement: u ligt 

wakker van een aantal aanslagen, maar bij ons hebben we 

elke dag drie of vier aanslagen en dat al jarenlang. Wij 

worden als christenen wereldwijd uit elkaar gespeeld, we 

moeten elkaar meer vasthouden.”  De oproep van die 

bisschop heeft Annie geraakt. Elkaar vasthouden en verder 

kijken dan je eigen straat en staat. Annie staat volledig achter 

die boodschap: “Het christelijke geloof verbindt ons in Europa 

en dat moeten we niet weggeven aan het nationalisme.”

Annie Schreijer; een bewogen en gedreven vrouw. Ze praat 

gezellig, ze probeert je te overtuigen en ze vertelt honderd-

uit.  Leven, werken, geloof en politiek, ze gaan in één 

beweging over tafel. Ze weet wat er op haar erf moet 

gebeuren. Regels en wetten vanuit Brussel en Den Haag zijn 

nodig, maar als die de beweging van je hart lam leggen, is 

dat de dood in de pot. En dat geldt ook voor de regels en 

voorschriften in de kerk. Als die ons geloofsleven versombe-

ren, dan komen ze niet voort uit de vreugdevolle boodschap van 

ons geloof. Met nog een kop koffie en een uitsmijter van Annie: “Als 

we als Europa uit elkaar vallen en als christenen elkaar laten vallen, 

lacht de rest van de wereld zich een ongeluk”, nemen we afscheid 

en danken haar voor het gesprek en de gastvrijheid.

Richard Wermelink en Gerard Geurts

Foto's:  Annie Schreijer-Pierik

"Leven, werken,  

geloof en politiek, 

 ze gaan in één  

beweging over tafel."
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In de afgelopen twee maanden zijn het bestuur en het pastoraal team 

op bezoek geweest bij de verschillende geloofsgemeenschappen. Zo’n 

kleine 500 parochianen hebben verdeeld over zes avonden hun 

ideeën, meningen en suggesties over de toekomst van hun eigen 

geloofsgemeenschap en de parochie gegeven. Hiervoor zijn aan de 

hand van een aantal vragen van het bestuur en het team ca. 60 

flipovervellen vol geschreven. Belangrijke aanvullingen op de 

inventarisatie van het parochiebestuur en pastoraal team over de 

financiën, gebouwen, de pastorale stand van zaken en de vitaliteit in 

de geloofsgemeenschappen werden gegeven. Soms bevestigend, 

soms tegensprekend, maar vooral meedenkend en zeer betrokken. 

Onze dank is groot!

In onderstaand artikel proberen we een algemeen beeld te schetsen 

van de uitkomsten van deze avonden. De antwoorden van iedere 

geloofsgemeenschap afzonderlijk worden de komende maanden 

gebruikt bij het maken van de specifieke voorstellen voor iedere 

geloofsgemeenschap afzonderlijk en de parochie als geheel.

Beleefde vitaliteit
De geloofsgemeenschappen in de H. Geestparochie worden als vitaal 

gezien als men kijkt naar de aantallen koren en de grote hoeveelheid 

betrokken vrijwilligers die praktisch werk doen in en rondom de 

kerken en de begraafplaatsen. Er zijn in de meeste geloofsgemeen-

schappen ook voldoende vrijwilligers voor de woord- en communie-

vieringen en avondwakes. Ook de grote hoeveelheid kerkgangers die 

men ervaart bij avondwaken en uitvaarten en de betrokkenheid van 

de plaatselijke dorpsgemeenschap bij de geloofsgemeenschap 

worden als positieve en vitale punten genoemd. Ook worden de volle 

kerken bij speciale vieringen genoemd, zoals de Hubertusviering in 

Beckum, de Carnaval en Oud &Nieuwviering in Bentelo, de Hemel-

vaartsviering in Hengevelde en de Kerstspelviering in de Hoeve. 

Specifieke sterke punten
Daarnaast heeft iedere geloofsgemeenschap zijn eigen sterke 

punten. Zo heeft Beckum bijvoorbeeld bouwtechnisch een goed 

kerkgebouw. Bentelo heeft een jonge locatieraad met groot organise-

rend vermogen en een bij het kerkgebouw zeer betrokken dorpsge-

meenschap die actief meedenkt over de toekomst van de kerk. 

Delden heeft bijvoorbeeld goede koren en een mooi kerkgebouw dat 

ook aantrekkelijk is voor toeristen, een actieve kleuterkerk en 

kinderkerkgroep. Goor heeft een grote Senioren Actief groep, een 

praktisch en mooi parochieel centrum, een goede financiële buffer en 

een sterke plaatselijke diaconale samenwerking. Hengevelde is 

financieel zeer gezond en heeft een praktische dagkapel en een grote 

groep lekenvoorgangers. En in De Hoeve is de gehele dorpsgemeen-

schap betrokken bij de kerk, is er een groot draagvlak en zorgt de 

opbrengst van de actie kerkbalans nog steeds voor een positieve 

financiële exploitatie.  

Zwakke punten
Afgezien van specifieke problemen met bijvoorbeeld de financiën 

bij de ene geloofsgemeenschap en de slechte bouwtechnische staat 

van het kerkgebouw of kerktoren bij de andere, kampen de 

verschillende geloofsgemeenschappen met een aantal gelijksoor-

tige problemen: het kerkbezoek is matig en vergrijsd, het ontbreekt 

overal aan nieuwe en ook aan jonge vrijwilligers en vacatures in 

locatieraad- en pastoraatsgroepsleden worden nauwelijks opge-

vuld. De matige communicatie met bestuur en pastoraal team 

wordt als een zwak punt ervaren. Te weinig pastorale aandacht en 

aanwezigheid in de geloofsgemeenschappen en ondersteuning van 

werkgroepen worden ook als punten genoemd. We zijn als kerk 

inhoudelijk niet bij de tijd vinden veel parochianen en de kerk is te 

afstandelijk. Er is geen of weinig aanwas uit de jongere generaties.  

Men vindt ook dat er te weinig contact is met de scholen. Er worden 

weinig nieuwe, missionaire activiteiten georganiseerd. De grote 

afname in de toediening van dopen, eerste communies, vormsels en 

huwelijken in de afgelopen jaren wordt ook als een zwak punt bij 

alle geloofsgemeenschappen genoemd: een voorspelling voor de 

geringe levensvatbaarheid van de plaatselijke geloofsgemeenschap.

Wat moet er met de gebouwen gebeuren?
Over vier van de zes kerkgebouwen in de H. Geestparochie maakt 

het bestuur en pastoraal team zich zorgen: De H. Blasius in Beckum, 

Op weg naar een 
toekomst bestendige 
H. Geestparochie
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de O.L.V. van Altijd Durende Bijstand in Bentelo, de H.H. Petrus en 

Paulus in Goor en de H. Isidorus in St. Isidorushoeve. Deze zorgen 

werden overwegend gedeeld in de betreffende geloofsgemeen-

schappen. In de Hoeve werden duidelijk vraagtekens gezet bij de 

noodzaak om het gebouw aan de eredienst te moeten onttrekken. 

Desalniettemin dacht men in de geloofsgemeenschappen volop 

mee over de toekomst van het kerkgebouw als het aan de eredienst 

onttrokken zou moeten worden. Concrete voorstellen waren onder 

andere: de gebouwen moeten in ieder geval behouden blijven; 

verkopen kan maar het liefst het gebouw inzetten voor de eigen 

leef/dorpsgemeenschap, waarbij men suggesties deed als gemeen-

schapshuis, theater, zorgcomplex en woningen voor starters of 

ouderen. Multifunctioneel inzetten van het kerkgebouw met 

behoud van (een gedeeltelijke) religieuze functie vond men een 

reële optie net als opsplitsen met een kapel in een gedeelte van de 

kerk.Deze laatste mogelijkheden zouden tevens een concrete plek 

bieden aan een pastorale aanwezigheid van de kerk in de leefge-

meenschap. Het blijven houden van een pastoraal steunpunt in de 

eigen geloofsgemeenschap vond men zeer belangrijk. 

Samenwerking
De noodzaak om als geloofsgemeenschappen in de toekomst 

intensief samen te gaan werken werd gevoeld. De vergrijzing en de 

teruglopende aantallen in kerkbezoek, dopelingen en communi-

cantjes spraken voor zich. Toch waren velen van mening dat dit niet 

zou lukken. Dit werd ingegeven door ervaringen uit het verleden en 

door het verlangen om plaatselijk activiteiten en vieringen te 

behouden: zoals een eigen religieus steunpunt, de doordeweekse 

viering voor de ouderen, bezoekgroepen, speciale vieringen die 

horen bij plaatselijke geloofsgemeenschap en ook rouwdiensten en 

afscheidsvieringen. 

De samenwerking op gebied van koren, eerste communie- en 

vormselvieringen, lekenvoorgangers, kindervieringen en ook tussen 

locatieraden werden als mogelijkheid genoemd. Ook suggereerde 

men andere vormen van samenwerking om toekomstbestendiger 

te worden: samenwerking met de scholen, met jeugd en jongeren-

werk, met andere kerkgenootschappen, met verpleeg- en ver-

zorgingshuizen, met de gemeente Hof van Twente. Meer samen-

werking op het gebied van pastorale scholing, begraafplaatsen, 

gezamenlijk vervoer en gezamenlijk beleid richting bisdom werd 

ook een aantal malen genoemd.

Goede suggesties 
Ook zijn er op de avonden vele goede suggesties gegeven om te 

zorgen dat de parochie in de toekomst beter kan functioneren. 

Zoals bijvoorbeeld: betere communicatie, vast pastoraal aanspreek-

punt per geloofsgemeenschap, eucharistievieringen meer verdelen 

over de geloofsgemeenschappen, meer investeren in ouders met 

kinderen, kerken flexibeler maken met stoelen, de diensten meer bij 

de tijd brengen met schermen en beamers en meer gebruik maken 

van de internetmogelijkheden (bv. livestream van diensten). Een 

belangrijke suggestie is om meer te overleggen met de toekom-

stige generaties en deze ook nadrukkelijk te betrekken bij de 

plannen. Opvallend was dat deze generatie vrijwel ontbrak bij de 

voorlichtingsavonden. Dit is voor ons een reden om nog een extra 

voorlichtingsavond te houden, waarvoor we  alle parochianen van 

40 jaar en jonger uitnodigen. Onze vraag aan deze groep is: Denk 

mee! Wat willen jullie? Jullie vormen in de toekomst samen de 

parochie! Deze avond is op donderdag 9 mei. 

Hoe verder?
In dit artikel hebben we slechts de algemene lijnen kunnen 

aangeven. Iedere geloofsgemeenschap heeft daarnaast specifiek 

eigen sterke en zwakke punten, wensen en bezwaren, kansen en 

bedreigingen. Al deze informatie zal door bestuur en pastoraal 

team zorgvuldig worden meegenomen in de besluitvorming om te 

komen tot een concreet voorstel voor de gehele parochie. Met als 

doel om als parochie heilzaam en bevrijdend aanwezig te kunnen 

zijn in het leven en samenleven van mensen in onze leefgemeen-

schappen nu en in de komende jaren. 

Wij houden u op de hoogte.

Peter Helle (vice-voorzitter) en Jose Sluiter namens het bestuur 

van de H. Geestparochie en de werkgroep.



Geestig, 03  |  april, mei 2019

12

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.

Gedoopt | Op 24 maart zijn gedoopt:

• Christel Egberink-Hermink

• Jahmela Richardson

 

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 |

• 23 februari: Mariet Ottenschot, 87 jaar

Gedoopt |

Op 17 februari 2019: Merijn Jurgen Exterkate     

Dodenherdenking | Op 4 mei is er om 

19.15 uur een dodenherdenking m.m.v. 

Believe.

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. 

Parkeerverbod – Delden 

In het straatje van de Langestraat naar het 

verpleeghuis, geldt aan de linkerkant van 

de weg een parkeerverbod. (wordt met een 

bord aangegeven). Er staan regelmatig 

auto's geparkeerd langs de kerk, het is 

jammer als men een bekeuring krijgt.

Kinderkerk | Hulp gezocht voor de 

vieringen van Kinderkerk

We vinden het belangrijk elkaar te ontmoe-

ten in de kerk. Niet alleen in de vieringen, 

maar ook daarbuiten, daarom willen we 

graag een activiteit voor de zomer organise-

ren voor de kinderen in de kerk. Wie vindt 

dit ook een leuk idee en helpt graag bij de 

organisatie? Jullie kunnen je opgeven per 

mail (kinderkerkdelden@gmail.com)

Nieuwe leden Kinderkoor | Wil je weten 

hoe het is om mee te zingen in het Kinder-

koor? Dan ben je van harte welkom om 

vrijblijvend een keer mee te repeteren op 

maandagmiddag van 14.30 tot 15.15 uur. 

Open repetities zijn op 8 en 15 april. Neem 

hiervoor contact op met Maaike Dessens. 

(maaike.dessens@gmail.com)
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Viering in De Stoevelaar | donderdag 13 

juni om 16.00 uur.

Bezoek Pastor | Parochianen die behoefte 

hebben aan een bezoek van de pastor 

kunnen dit doorgeven aan het centraal 

secretariaat 074-3492212

Pastorale nood nummer | 06 23 25 44 88

niet voor uitvaarten

Doopviering | In onze geloofsgemeen-

schap 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.  

Overleden:

• 19 februari, Paul van Berkum, 57 jaar

• 20 februari, Johan Spenkelink, 85 jaar

• 21 februari, Rob Kayser, 82 jaar

• 13 maart, Alie Mollink-Huls, 88 jaar

• 17 maart, Annie Haafkes-Vorgers, 87 jaar

• 18 maart, Riet Besselink-Meen, 87 jaar

Open huis uitnodiging  | En wel op zondag 

14 april 2019 in de parochiezaal van de H.H. 

Petrus- en Pauluskerk in Goor. Deze middag 

zal de heer Wim Spenkelink uit Delden dia’s 

vertonen over kasteel en landgoed Twickel, 

alsmede van verdere Twentse bezienswaar-

digheden, welke beslist de moeite waard 

zijn. Onder het genot van een kop koffie/

thee met iets lekkers, een drankje en een 

hapje, kunt u genieten van een gezellig 

samenzijn. De zaal is open van 14.00 tot 

16.00 uur, de toegang is gratis en iedereen 

is van harte welkom.

Ton Bolwerk

Meimaand Mariamaand | Ook komende 

mei besteden wij in onze parochiekerk weer 

extra aandacht aan onze Moeder Gods 

Maria. We houden iedere woensdagavond 

om 19.00 uur Mariaviering met rozenkrans-

gebed. Al biddend en zingend vereren we 

Maria en mogen we ons gesteund weten in 

ons dagelijkse leven. De eerste keer is 

woensdag 1 mei om 19.00 uur  en vervol-

gens woensdag 8 mei, woensdag 15 mei, 

woensdag 22 mei en de laatste keer 

woensdag 29 mei telkens om 19.00 uur. Wij 

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.

Viering in Herfstzon | vrijdag 10 mei om 

16.30 uur.

 

Samen Palmpasen vieren | Net als andere 

jaren zijn de kinderen met een Palmpasen 

welkom in de kerk. De gezinsviering is om 

9.30 u in de H. Blasiuskerk. Kinderen t/m 

groep 3 kunnen tijdens de viering naar de 

kleuterkerk. Na de viering gaan alle 

kinderen in processie met hun mooi 

versierde palmpaasstokken naar de kapel 

van het Elisabeth. Achter in de kerk ontmoe-

ten we eerst de kinderen van de protes-

tantse gemeente. Gezamenlijk gaan we in 

processie naar het Verpleeghuis Elisabeth. 

Na de processie kunnen we elkaar ontmoe-

ten in de ontmoetingsruimte. Koffie, thee 

en ranja staan klaar. Iedereen is welkom!

Eieren zoeken | Na de viering van 21 april, 

eerste paasdag, is er voor de kinderen 

paaseieren zoeken in de pastorietuin. Ook is 

er kinderwoorddienst. Alle kinderen van 

harte welkom.

PAASVIERING 2019

De geloofsgemeenschap van de H. Blasius 

te Delden nodigt alle parochianen van 75 

jaar en ouder én de leden van de KBO-

Delden uit, voor de paasviering op

woensdag 24 april om 14.00 uur in de H. 

Blasiuskerk met medewerking van het 

dames- en herenkoor. Daarna is er, tot ca. 

16.30 uur, een gezellig samenzijn onder het 

genot van een kopje koffie mét….. en een 

drankje in de 'Driekoningenkapel' in het 

verzorgingshuis De Wieken. 

(Het gebeurt weleens dat er of jassen 

blijven hangen of per ongeluk verkeerde 

jassen worden meegenomen. Het is handig 

wanneer u een briefje met naam en adres in 

uw jaszak doet)

Indien u op 24 april aanwezig wilt zijn, dan 

kunt u dit doorgeven via de mail:  

jblchorck@hotmail.com of telefonisch 

074-376 39 49 of de onderstaande 

antwoord strook invullen en deze inleveren 

bij het secretariaat aan de Langestraat (u 

kunt het strookje in de brievenbus doen) 

Opgave s.v.p. vóór 20 april aanstaande!  

(U bent altijd van harte welkom, ook al hebt 

u zich om de een of andere reden niet 

kunnen opgeven!)

Met vriendelijke groet,

namens locatieraad/pastoraatsgroep van de 

H. Blasius,

J. Horck, voorzitter

Naam:  

Adres:  

0 Kom(t)en met                      persoon/personen naar de viering 0 Kom(t)en ná de viering naar de Driekoningenkapel in de Wieken

✁
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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

tel. 074-3492212, bereikbaar op maandag 

t/m woensdag van 8.30 uur tot 15.30 uur of 

donderdagmiddag van 14.00 uur tot 15.30 

uur of per mail contact@pastoraalteam.nl.

Openstelling Mariakapel | De Mariakapel 

in onze kerk is vanaf april wekelijks geopend 

op dinsdag, donderdag,  zaterdag en 

zondag van 9.00 uur tot 17.00 uur. 

Vastenactie | Ook dit jaar wordt uw 

financiële bijdrage gevraagd voor de 

Vastenactie. Achter in onze kerk staat tot en 

met Pasen een speciale bus, waarin u uw 

bijdrage kunt deponeren. 

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 palmpaasop-

tocht. Het kinderkoor zal de zang verzorgen. 

Bij mooi weer gaan we na afloop van de 

viering ook in optocht door de pastorietuin.

Kruisweg | Op Goede Vrijdag is er om 15.00 

uur een kruisweg, waarin we het lijdensver-

haal van Jezus zullen overwegen. Het 

dames- en herenkoor verleent haar 

medewerking aan de kruisweg.

Paaszaterdag | Op paaszaterdag zal om 

21.00 uur de Viering van het Licht worden 

gehouden. In deze feestelijke paasviering 

zal het dames- en herenkoor de zang 

verzorgen.   

Eerste Paasdag Gezinsviering | Op eerste 

paasdag, 21 april,  is er om 9.30 uur een 

feestelijke paasviering in onze kerk. De zang 

zal worden verzorgd door het kinderkoor. 

Iedereen is van harte uitgenodigd. Na 

afloop van deze viering wordt er gezamen-

lijk naar het 'crossbos' gelopen, waar er een 

leuke verrassing is voor de kinderen. De 

paashaas heeft namelijk zijn hele voorraad 

eieren in dit bos verstopt. 

Mariaviering  | Op zaterdagavond 11 mei 

om 19.00 uur is er een speciale Mariaviering. 

In deze viering zal het kinderkoor de zang 

verzorgen. Ook zal er in deze viering 

aandacht worden besteed aan Moederdag. 

Secretariaat H. Isidorus | Elke dinsdagmor-

gen van 9.00 uur tot 11.00 uur kunt u op de 

pastorie terecht voor het opgeven van 

misintenties, het aanmelden van jubilea en 

overige zaken. 

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.

Aanmelden doop | U kunt uw kind 

opgeven voor het doopsel via het secretari-

aat van het pastoraal team tel. 074-3492212 

bereikbaar op maandag t/m woensdag van 

8.30 uur tot 15.30 uur of donderdagmiddag 

van 14.00 uur tot 15.30 uur of per mail 

contact@pastoraalteam.nl. Voorafgaande 

aan het doopsel wordt u uitgenodigd deel 

te nemen aan twee doopvoorbereidings-

avonden. Ongeveer eens in de drie 

maanden is er een doopviering in de kerk 

van St. Isidorushoeve.

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, 

 Secretariaat | Iedere woensdagmorgen 

van 9.00 uur tot 12.00 uur kunt u terecht op 

de pastorie voor het opgeven van misinten-

ties, 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 | 

• 20 februari, Elly Assink 73 jaar

Goede Vrijdag | Op vrijdag 19 april is er een 

om 3 uur is er een kruiswegviering in de 

dagkerk.

Goede week viering | Op woensdag 17 

april 9.00 uur is er goede week viering met 

school.

Ook andere parochianen zijn hiervoor 

uitgenodigd.

Palmpasenviering | Zondag 14 april is er 

een gezinsviering met palmpasen optocht. 

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.

Na de viering brengen de kinderen de 

versierde palmpasenstok naar de bewoners 

van de Pellehof. Iedereen is voor deze 

viering van harte uitgenodigd.

4 mei dodenherdenking | Zaterdag 4 mei 

20.00 uur worden alle slachtoffers herdacht 

die sinds het uitbreken van de tweede 

wereldoorlog zijn gesneuveld. Tijdens deze 

herdenking zal de zorg voor het monument 

door groep 8 overgedragen worden aan 

groep 7. U wordt ook hiervoor uitgenodigd.

nodigen iedereen van harte uit om met ons 

mee te doen. 

Met vriendelijke groeten Hermien de Wit, 

Riet Tenhagen.

BINGOMIDDAG | Lees het hele berichtje 

goed door. Op 8 mei organiseert de 

bezoekgroep “Verliezen Verwerken” weer 

een bingomiddag om 14.30 uur in de 

parochiezaal. Nieuw is het volgende: u 

neemt niets mee als prijs, maar u betaalt € 

5,00. En wij zorgen voor leuke prijzen. 

Het kan een leuke verrassing worden.

ZEGT HET VOORT.

Namens de bezoekgroep, Herman Terra
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Woordpuzzel 3
In deze puzzel van deze Geestig zitten dit keer acht woorden die met Pasen 

te maken hebben, wanneer het woord “paas” er voor wordt gezet. Aan u de 

vraag: welke acht woorden zijn het? Weet u het antwoord, stuur dat dan voor 

1 mei 2019 naar: Redactie Geestig/Woordpuzzel 3, Langestraat 78 7491 AJ 

Delden of per mail naar redactiegeestig@heiligegeestparochie.nl Niet 

vergeten om behalve de oplossing ook uw naam, adres en telefoonnummer 

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

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

Uitslag
In de puzzel van Geestig 2 zaten de volgende namen van zeven soorten 

oudhollands snoep: tumtum, trek drop, wybertje, schuimblok, pennywafel, 

zwart-wit, zoethout. Uit de goede inzenders hebben we de volgende 

winnaar getrokken: Annie Averdijk 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 mei
26 mei  Bentelo/ Isidorushoeve  
 13.00 uur  Ogink
 Bentelo/ Isidorushoeve  
 14.00 uur  Ogink

Doopvoorbereidingsavonden zijn donder-
dag 11 april in de Stefanshof, Grotestraat 
207, 7622 GH Borne en donderdag 18 april  
2019 in O.L. Vrouwe kerk, Vrouwestraat 6,                                                                                                                                   
7557 HX Hengelo

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

W  B  P  A  R  A  D  T  T  J  B 

U  T  S  E  E  F  B  W  E  P  O 

J  O  T  B  Y  T  R  A  P  R  U 

O  S  V  R  E  H  H  X  C  D  B 

V  R  U  G  I  S  A  J  T  B  P 

D  A  U  U  O  D  T  A  O  Y  U 

A  A  R  R  M  W  I  M  S  P  G 

V  K  T  E  U  C  G  U  L  F  X 

T  O  W  L  I  E  Y  P  M  G  U 

O  A  Q  S  N  D  H  I  L  T  J 
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Houden van God 
= houden van 
mensen
Interview met Patrick Kuipers, priester en  

rector van het Ariënsinstituut in Utrecht.

Wat betekent uw geloof voor u in het leven van alle dag?
Ik vind in mijn geloof de inspiratie en kracht om het voorbeeld van 

Christus te volgen  - hoe lastig dat ook is - en zo goed mogelijk te 

leven. Ik wil mijn geloof en dit streven graag uitstralen naar 

anderen. Ik wil graag delen met anderen dat God barmhartig is, dat 

God liefde is: het hart van ons geloof. Uit liefde heeft hij zijn zoon 

naar deze wereld gestuurd; uit liefde is zijn zoon gestorven aan het 

kruis en uit liefde heeft hij hem laten verrijzen.

Wat betekent barmhartigheid voor de mens Patrick Kuipers?
Met de ogen van Jezus naar de mensen kijken, niet te snel oordelen. 

Ik wil enerzijds de goede intentie van mensen zien, iets van God zelf 

in ze zien, en anderzijds het goede met ze voor hebben en handelen 

zoals Hij. Anders gezegd, een warm hart hebben voor mensen, van ze 

houden. Natuurlijk zijn er altijd mensen die je minder liggen, 

karakterologisch bijvoorbeeld. En daar wordt de praktijk weerbarstig. 

Dan is simpelweg vriendelijk zijn de eerste stap. Niet bozig doen, 

kortaf reageren of ruzie maken. Paulus zegt het met zoveel woorden: 

laat uw vriendelijkheid bij iedereen bekend zijn (Brief aan Filippenzen 

4: 4-7). Dat gaat niet altijd even goed. Daar baal ik dan van. 

 

Veel mensen keren in verband met het seksueel misbruik de 
Kerk de rug toe. Wat zou u hun mee willen geven?
De essentie: God is liefde. Al het seksuele misbruik is verschrikkelijk 

en het lukt de Kerk nauwelijks om in dezen een echt statement te 

maken. Dat ondermijnt onze boodschap. Ik word er ook op 

aangesproken en soms heb ik het gevoel dat ik tegen de bierkaai 

vecht. Toch blijf ik volhouden: God houdt van jou. Laat dit je niet 

afpakken. Knap niet af op een instituut want je gooit zoveel weg. 

Dat mensen de Kerk trouw blijven, is misschien teveel gevraagd. 

Maar welke beslissing je met betrekking tot de Kerk ook neemt, 

weet dat je het waard bent om geliefd te zijn. En gooi die gedachte 

in ieder geval niet weg. 

U zegt dat u soms het gevoel heeft tegen de bierkaai te 
vechten. Hoe kijkt u aan tegen de PR van de Kerk?
Moet de Kerk meer doen. We leven in een tijd waarin beeldvorming 

voor een groot deel bepaald wordt door social media, nieuwssites, 

het journaal etcetera. Daar halen mensen hun informatie vandaan 

en dat is wat blijft hangen. Het beroerde is dat alles erop getetterd 

kan worden. Daarom moet de Kerk erin mee.  Zet iets naast het 

alomtegenwoordige, negatieve beeld. Laat een krachtig geluid 

horen en houd de regie.  De Kerk in Nederland kiest voor terughou-

dendheid: de bisschoppen zijn niet vaak zichtbaar, alleen als ze iets 

te melden hebben. De gedachte hierachter is dat de Kerk de 

overheid niet voor de voeten moet lopen. Dat is nobel maar 

misschien moet de Kerk soms ook de luis in de pels durven zijn. Je 

hebt als Kerk in de samenleving een rol te vervullen. Lokaal gebeurt 

er qua PR heel veel goeds, met bijvoorbeeld websites, Facebook. 

Zelf ben ik ook heel actief op Facebook. Ik wil de mooie dingen die 

ik als priester meemaak delen: het geloof biedt zoveel moois en er 

zijn zoveel hartverwarmende, goede initiatieven. De kerk leeft.

Wat wilt u, als rector van het Ariënsinstituut, priesters in 
opleiding sowieso meegeven?
Een hart voor God en een hart voor mensen. Het eerste ligt voor de 

hand, maar ook het tweede is zo belangrijk: omgaan met mensen 

vanuit je geloof. Ik doe zelf niets liever dan dat. Van nature neig ik 

naar verlegenheid en teruggetrokkenheid, maar als priester vind ik 

het fijn om aan te schuiven bij de mensen, mee te doen; ik wil graag 

bij en met de mensen zijn. Daarbij doorbreek ik graag stereotypen. 

Op zondag 3 maart mocht ik voor de zesde keer de carnavalsmis in 

IJsselstein* doen. Het is een heel gewilde mis en de kerk zat 

stampvol met zo’n 800 carnavalsvierders, heel veel mensen die 

nooit in de kerk komen en nu speciaal kwamen. Dat is missionair 

pastoraat: zoek de mensen op waar ze zijn en zoals ze zijn. Daar krijg 

ik energie van. De boodschap van het evangelie klinkt en de 

mensen vinden klaarblijkelijk dat ze er iets aan hebben.

Het is binnenkort Pasen. Wat betekent het Paasfeest voor u?
Pasen is voor mij het feest van God die van mensen houdt en een 

nieuw begin maakt. Hij houdt van ons tot over de grens van de 

dood heen. Mensen die verdriet hebben, een last meedragen, als 

het ware de steen van het graf op hun hart voelen, zou ik willen 

meegeven: laat die liefde en het leven van God in je hart toe want 

dat geeft ruimte, licht en warmte. Dat is Pasen.

Lory Wagenaar-Feringa

*Mocht u het leuk vinden om de preek van de 

betreffende mis te zien en horen, volgt u dan 

deze link: https://youtu.be/V5BFfGMrdfQ 

 of scan deze code >
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Voor u gevonden
 Door Richard Wermelink

Kinder dvd 
“Het Paasverhaal, de Bijbel in blokjes” is een 

bijzondere DVD omdat het lijdensverhaal 

wordt uitgelegd aan de hand van Lego 

figuren. Hiermee is het mogelijk om jonge 

kinderen op een speelse manier kennis te 

laten maken met de betekenis van Pasen. 

Tevens zit er een bonus dvd bij over de val 

van Jericho, ook met de Lego blokjes. Prijs € 

9,99 te bestellen via diverse boekhandels.

In haar sandalen
Op een bijzondere manier kijken naar het 

lijdensverhaal van Jezus? Dat gebeurt in het 

boek “In haar sandalen”, waarin het lijdens-

verhaal wordt bezien door de ogen van 

verschillende vrouwen die in de evangeliën 

voorkomen. Het is een mooie manier om na 

te denken over de laatste momenten van 

Jezus en de betekenis daarvan voor ons 

eigen leven. Prijs € 13,50 ISBN 

9789491991608. Auteur: Kelly Wahlquist.

Als God renoveert
De bekende uitgeverij Adveniat heeft weer 

een interessant boek op de plank liggen: Als 

God renoveert. Dit uit het Engels vertaalde 

werk gaat over parochievernieuwing, een 

onderwerp dat momenteel voor alle 

geloofsgemeenschappen urgent is. Het 

gaat over het belang van het investeren in 

geloofsopbouw: van onderhoudspastoraat 

naar een missionaire parochie. ISBN 

9789492093776. Prijs € 25,- Auteur: fr. James 

Mallon.

Op de tafel in de huiskamer staat bij ons een houten doos. Hij ziet er 

mooi uit door de nerven en knoesten van het olijfhout, maar hoe hij 

open moet is een geheim. Dat is leuk. Soms krijg ik mensen op visite 

die een hele tijd bezig zijn om te zien of zij de doos open kunnen 

krijgen. We mogen dan geen aanwijzingen geven. Ze willen per se 

zelf uitvinden hoe ze de doos open kunnen maken. En vaak blijft 

voor hun het een raadsel hoe die doos open kan. Totdat ik het laat 

zien, dan is het: “oh natuurlijk!” Zo zijn wij mensen, als wij iets niet 

weten, gaan we er meestal mee aan de gang.

Dat gebeurde laatst ook toen ik mijn sleutel kwijt was. Eerst zoek je 

op de plekken waar je het laatst bent geweest, dan op plekken waar 

je denkt dat het ook zou kunnen zijn. En tenslotte bedenk je dat 

misschien een ander het heeft meegenomen of dat je het verloren 

bent of.. bedenkt u het maar. Om dan uiteindelijk tot de ontdekking 

te komen dat de sleutel nog steeds gewoon in je jaszak zit en je zelf 

niet goed hebt gekeken.

Wij mensen zijn niet goed in raadsels en geheimen. Ik ook niet. Ik 

kan mij er soms slecht bij neerleggen als ik niet weet hoe iets is 

gegaan. Dat maakt ook dat ik van tijd tot tijd worstel met het 

verhaal van Pasen. De opstanding is een van die mysteries waar ik 

steeds opnieuw over moet nadenken. Telkens weer is dat gebeuren 

een uitdaging. Ik sta daar denk ook niet alleen in. Zelfs in de Bijbel 

gaan de vrouwen aan de tuinman vragen of hij weet waar Jezus 

lichaam is… En soms ga ik dan oplossingen verzinnen, die helemaal 

nergens op slaan.

Totdat ik eindelijk weer opnieuw inzie: De verrijzenis van Jezus, is 

niet iets waar het gaat om te weten, het gaat niet over een verkla-

ring. Om het geheim van Pasen te kunnen begrijpen is de sleutel in 

jezelf aanwezig. Het geheim van Pasen vind je als je bereid bent om 

te geloven. Zalig Pasen

Cathinka

Mysterie
Lucifers
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Ingezonden berichten

Wie voelt het niet: die behoefte aan meer 

verdieping in het leven? De driejarige 

cursus Theologische Vorming voor geïnte-

resseerden is een uitgesproken mogelijk-

heid om die verdieping te zoeken. Het 

brede aanbod van allerlei aspecten van 

geloof en theologie maken dat mensen 

deze cursus als zeer verdiepend voor hun 

kijk op het leven ervaren. 

Het is een stevige cursus. Drie jaar lang, zo’n 

dertig lesavonden (met telkens tweemaal 

vijf kwartier lessen) per seizoen. Met 

kernvakken als Oude en Nieuwe Testament, 

Kerkgeschiedenis, Geloofsleer en Ethiek, 

maar ook ‘praktisch-theologische’ vakken als 

liturgiek, pastoraat en diaconaat. En 

natuurlijk mogen de lessen spiritualiteit, 

filosofie, wereldgodsdiensten en contextu-

ele theologie niet ontbreken.

Het is ook goed mogelijk om je allereerst 

voor één seizoen op te geven. Want het 

eerste jaar heeft vooral een inleidend 

karakter, het tweede is meer verbredend en 

in het derde jaar wordt de verdere verdie-

ping gezocht. Ook al wordt de cursus 

Cursus Theologische Vorming Twente 

start met nieuwe groep

ondersteund door de Protestantse Kerk, het 

beoogt heel nadrukkelijk een oecumeni-

sche cursus te zijn: kerkelijk of niet kerkelijk, 

protestants of rooms-katholiek of anders-

zins: iedere geïnteresseerde is van harte 

welkom. De kosten bedragen €220,- per 

seizoen. De cursus wordt gegeven in de 

centraal gelegen Waterstaatskerk in 

Hengelo, op  dinsdagavonden. De eerste 

avond is gepland op dinsdag 17 september.

Nieuwsgierig geworden en meer willen 

weten? Informeer bij:

Ina ter Kuile, cursus-coördinator,  074-

2774288 of email: kuile@hetnet.nl of 

ds. Herman Koetsveld, tel. 074-2783203 of 

email: hkoetsveld@pkn-hengelo.nl, 

cursusleider

of kijk op: www.protestantsekerk.nl/

training/theologische-vorming-voor-

gemeenteleden-en-geinteresseerden/

Bezinningsdag
Op zaterdag 23 maart werd in het klooster 

van de Zusters Franciscanessen in Noord-

Deurningen de jaarlijkse bezinningsdag 

voor de parochianen van de drie samenwer-

kende parochies gehouden. Als thema was  

dit keer gekozen: “Jona, een tegendraadse 

profeet”. 

In de ochtend gaf Annet Zoet een uiteen-

zetting over de profeet Jona. Henk Ogink las 

afwisselend passages uit het Bijbelboek.

Na de lunch konden de ongeveer veertig 

deelnemers op creatieve wijze uiting geven 

aan hun eigen visie op de profeet Jona. In 

sommigen bleken ware kunstenaars te 

schuilen, getuige de hoge kwaliteit van het 

gebodene.

Met een hapje en een drankje werd de in 

alle opzichten geslaagde dag afgesloten. 

Jan Schage

Huis van Spiritualiteit
College tour met “de Hipste non van 

Nederland” 

Holkje van der Veer is dominicanes, agoge, 

theologe en auteur van ‘Verlangen als 

antwoord’ en ‘Veerkracht’. Zij groeide op in 

een doopsgezinde familie, maar werd in 

1992 katholiek en trad een paar jaar later 

toe tot de congregatie van de Zusters 

Dominicanessen van de Heilige Familie in 

Neerbosch Nijmegen. Holkje heeft een 

kwetsbare gezondheid vanwege het 

syndroom van Marfan. Haar boek ‘Veer-

kracht’ gaat over de vragen: ‘Hoe ga je om 

met kwetsbaarheid en littekens die je 

opdoet?’ Maar vooral: ‘Hoe groei je als 

vrouw naar een eigen lifestyle?’ Zij beschrijft 

in haar boek hoe zij vanaf haar kinderjaren 

positief en met veerkracht met haar 

bijzondere lichaam leert omgaan. Zij 

ontdekt hoe verlangen, vriendschap en 

vertrouwen haar vreugde en zinvol leven 

schenken. Zij spreekt over God's aanwezig-

heid in haar leven. Met veel humor en 

relativering ontwikkelt zij taal om haar 

geloof en vertrouwen te delen met 

‘tocht’genoten. Vanwege haar gezondheid 

doet zij geen betaalde arbeid meer, maar 

stil zitten kan ze niet. Ze is een gelukkig 

mens en wellicht de hipste non van 

Nederland! Wij zijn dankbaar dat we deze 

bijzondere gast het hemd van het lijf 

mogen vragen in de college tour! Deze 

wordt geleid door Lianne Oortmann en 

Karel Tijhuis.

Wanneer: woensdag 8 mei 

Aanvang: 19.30 uur

Waar: Huize Elisabeth in Denekamp

Kosten: € 7,50 

Opgave bij: secretariaat@lumenchristi.nl  

Of telefoon: 0541-353551

www.parochielumenchristi.nl

Foto's: Jan Schage
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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 opgave

Woensdag
17  april

Kruisweg der verstilling
Marijke Besteman toont een videopresentatie van de 
Kruisweg der verstilling in Brugge, gecombineerd met 
muziek en gedichten

Moeder Theresakerk   
Meijersweg 10
Hengelo
19.00u

Contact: 074 2913009
Opgave is niet nodig

Dinsdag
14 mei

De visie van Paus Franciscus op het Europese Project   
(Verkiezingen)  spreker:Richard Steenvoorde O.P.  

Parochiezaal    
Lambertuskerk
Hengelo
Inloop 19.30u

Opgeven is niet nodig

Zaterdag
25 mei

Mariakapellentocht, een fietstocht van zo’n 30 km 
langs verschillende Twentse Mariakapellen en landkrui-
zen. Geen kosten, eigen lunch meenemen

Moeder Theresakerk
Hengelo
10.00u

Opgeven voor 16 mei    
bijeenkomstensamenoplopen
mtkerk@gmail.com
of via formulier bij het  
secretariaat van de Moeder
Theresakerk.

Woensdag
5 juni

Informatieavond over het Heilig Vormsel 
voor ouders/ verzorgers uit de H. Geestparochie 
van kinderen van(af ) groep 7

Het Parochiehuis
Langestraat Delden
20.00u-21.30u

Opgave voor 2 juni
contact@pastoraalteam.nl of  
074 3492212

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

Parochieel centrum  
Raphaël-Exodus
Hengelo
Mozartlaan 139 
10.00 u- 12.30u

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

The Passion Goor
Op woensdag 17 april vindt in Goor ‘The Passion’ plaats. Om 19.30 uur 

start het eerste deel en gaan wij zien wat God in Goor doet en welke 

boodschap hij die dag ons zal brengen. Daarna loopt men met het kruis 

een route door het centrum en komen dan langs verschillende muzikale 

inbrengen van onder andere Koor Twentzz, koor Cantu, koor Enjoy, The 

Young Evergreens, Gospelduo 2 Surrender, Nathalie Booij, Pearl Jozefzoon 

en Reyer. Rond 20.30 uur sluit men dit gedeelte af op het plein. Deze 

uitvoering is gratis.

Vervolgens begint in De Reggehof het tweede gedeelte, een Passion 

Benefiet van ongeveer 60 minuten met onder andere De Zandtovenaar, 

Pearl Jozefzoon en Reyer. Hiervoor zijn kaarten te koop voor € 8. Een deel 

van dit geld is voor hulp aan daklozen in ons land en voor ondersteuning 

aan gezinnen die in armoede leven in de Hof van Twente. Een deel is ook 

voor een tegemoetkoming in de kosten van ‘The Passion’.

 Kaarten zijn te bestellen via www.reggehof.nl.

Raymond Niemeijer
15 mei 2019 in Huis van Spiritualiteit

Lezing en meditatie over Engelen in de kapel van de Zusters van Denekamp

Engelen zijn bruggenbouwers tussen hemel en aarde. Op woensdagavond  

15 mei komt Raymond Niemeijer uit Borne naar  het Huis van Spiritualiteit.  

Om 20.00 uur start de avond. Raymond Niemeijer geeft die avond uitleg over 

engelen en mediteert deze avond met de aanwezigen. Engelen zijn de 

lichtwerkers van God. Ze zijn overal, om ons heen, ook hier bij ons op aarde.  

Als we proberen contact te maken kunnen zij hun werk beter doen. We  

kunnen alles met hen delen; onze vreugde, onze vragen en onze zorgen..  

 

Wanneer: woensdag 15 mei

Waar: Kloosterkapel van de 

zusters Franciscanessen, 

Gravenallee Denekamp

Tijd: 20.00 uur

Kosten: € 7,50 

www.parochielumenchristi.nl
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Vieringen
april en
mei
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 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  

Dinsdag 16 april

Donderdag 18 april, 
Wiite Donderdag

Vrijdag 19 april, 
Goede Vrijdag 

15.00 Kruisweg 

mmv. Dames- en Herenkoor

Werkgroep

15.00 Kruisweg

mmv. Dames- en Herenkoor

Werkgroep

Zaterdag 20 april, 
Paaszaterdag

Zat. 19.00 WoCo-viering

Viering van het licht

mmv. Dames- en Herenkoor

Pastor C. Timmerman

Zat. 19.00 WoCo-viering  

Viering van het licht  

mmv. Dames- en Herenkoor

Pastor H. van de Bemt

Zondag 21 april en 
maandag 22 april, 
Eerste en Tweede 
Paasdag

In Delden In Delden

Zaterdag 27 en 
zondag 28 april

Zon. 9.30 Woco-viering

mmv. Dames- en Herenkoor 

Pastor A. Zoet

Geen viering

Zaterdag 4 en 
zondag 5 mei

Geen viering Zat. 19.15 Dodenherdenking

mmv. Believe

Zon. 9.30 WoCo-viering

mmv. Dames- en Herenkoor 

Pastor H. van de Bemt

Zaterdag 11 en 
zondag 12 mei

Zon. 9.30 Woco-viering

mmv. Dames- en Herenkoor

Pastor R. Doornbusch

Zon. 9.00 Eerste Heilige Communie

mmv. Kinderkoor

Pastoor M. Oortman en Pastor 

H. van de Bemt

Zaterdag 18 en 
zondag 19 mei

Zat. 19.00 Woco-viering

Mariaviering

mmv. Dames- en Herenkoor

Werkgroep

Zat. 19.00 WoCo-viering

mmv. Dames- en Herenkoor 

Pastor H. van de Bemt
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H. Blasius 
Delden

H.H. Petrus en 
Paulus Goor

H.H. Petrus en 
Paulus Hengevelde

H. Isidorus, 
St. Isidorushoeve

Zon. 9.30 Eucharistieviering 

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

19.00 Boeteviering 

Heilige Geest parochie

mmv. Dames- en Herenkoor 

Pastoor M. Oortman

19.00 Eucharistieviering

mmv. Dames- en Herenkoor

Pater R. van der Vegt en

pastor H. van de Bemt 

10.00 Eucharistieviering

"Senioren uit"

Pastoor M. Oortman

In het Meuken

13.30 Kinderkruisweg

Pastor H. Ogink

15.00 Kruisweg

mmv. Dames- en Herenkoor

Werkgroep

19.00 Eucharistieviering

mmv. Dames- en Herenkoor

Pater R. van der Vegt

15.00 Kruisweg

 mmv. Cantors

 Werkgroep

15.00 Kruisweg

Werkgroep

15.00 Kruisweg 

mmv. Dames- en Herenkoor 

Werkgroep

Zat. 19.00 Eucharistieviering 

mmv. Cantu

Pater R. van de Vegt 

Zat. 19.00  WoCo-viering 

Viering van het licht

mmv. Dames- en Herenkoor

Pastor H. Ogink

Zat. 21.00  Woco-viering 

Viering van het licht 

mmv. Dames- en Herenkoor

Pastor H. van de Bemt

Zat. 21.00 WoCo-viering

Viering van het Licht  

mmv. Dames- en Herenkoor

Pastor C. Timmerman 

Zon. 9.30 Eucharistieviering 

mmv. Dames- en Herenkoor   

Pater R. van der Vegt en

pastor C. Timmerman en 

pastor H. van de Bemt 

Ma. 9.30 Eucharistieviering

mmv. Cantu 

Pastoor M. Oortman   

In Delden Zon. 9.30 Gebedsviering   

Samenzang

Werkgroep 

Ma. 9.30 Eucharistievering in 

Delden 

Zon. 9.30 Gebedsviering Gezinsviering

mmv. Kinderkoor

Werkgroep 

Aansluitend eieren zoeken 

voor de kinderen 

Zat.19.00 Eucharistieviering 

mmv. Dames- en Herenkoor 

Mgr. Th. Hoogenboom 

Zon. 11.00 Eucharistieviering

mmv. Schola Cantorum 

Rector P. Kuipers   

Zat. 19.00 Eucharistieviering

mmv. Dames- en Herenkoor 

Pastor Th. Escher 

Zat. 19.00 Eucharistieviering 

mmv. Spirit 

Pastoor M. Oortman

Zon. 9.30 Eucharistieviering

mmv. Dames- en Herenkoor 

Rector P. Kuipers  

Zon. 11.00 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

ommunie Zat. 19.00 Eucharistieviering

mmv. Dameskoor 

Pastoor M. Oortman  

Zon. 11.00 WoCo-viering 

mmv. Dames- en Herenkoor

Pastor R. Doornbusch

Zat. 19.00 Eucharistieviering 

mmv. Dames- en Herenkoor

Pastor Th. Escher 

Zat. 19.00 Woco-viering Mariaviering 

mmv. Kinderkoor

Werkgroep

Zat. 19.00 Eucharistieviering  

Voorstellen communicanten  

mmv. Kinderkoor

Pastoor M. Oortman

en pastor H. Ogink 

Zo. 9.00 Kleuterkerk 

Zat. 19.00 WoCo-viering

mmv. In Between

Werkgroep

Zon. 9.30 Woco-viering

mmv. Dames- en Herenkoor 

Werkgroep

Zon. 9.30 Woco-viering H. Isidorus 

mmv. Dames- en Herenkoor

Pastor H. van de Bemt
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Geloof in beeld

Ter nagedachtenis aan een pastoraal bewogen man.
De Belgische Kardinaal Godfried Danneels, aartsbisschop van Mechelen/ Brussel, is 

op 85-jarige leeftijd overleden. Zijn wapenspreuk was ‘Verschenen is de menslie-

vendheid van onze God’, een citaat uit het Bijbelboek Titus. Hij was een beminnelijk 

mens, een vaderfiguur, genoot aanzien en waardering in zijn land en niet bij alle 

collega’s in Rome.

Als kardinaal nam hij twee keer deel aan het conclaaf dat de paus kiest, in 2005 en 

2013. In 2005 drukte hij openlijk zijn teleurstelling uit over de verkiezing van 

kardinaal Ratzinger tot paus Benedictus XVI. Danneels maakte deel uit van een 

groep Europese bisschoppen die een hervormingsgezindere lijn poogden te 

bewerkstelligen. In 2013 stond hij glunderend op het balkon van de Sint-Pieter naast 

paus Franciscus, toen die verkozen was. Paus Franciscus nodigde hem persoonlijk uit 

voor deelname aan de gezinssynodes in 2014 en 2015.

Danneels genoot bekendheid door de boeken en teksten die hij publiceerde en zijn 

optredens in de media. Zijn teksten hadden vaak een diepe, spirituele en pastorale 

toon. In 2010 ging hij met emeritaat.

Ook deze kardinaal was een kind van zijn  tijd. Net als vele van zijn collega-bisschop-

pen bleek hij het seksuele misbruik van  één van de Belgische bisschoppen buiten 

de openbaarheid te hebben gehouden. Hij gaf later toe verkeerd gehandeld te 

hebben. Hij had hem tot aftreden moeten bewegen. 

Met zijn menslievendheid is hij voor zijn God verschenen.

Bisschoppen aan  
het woord…

Lentewandeling 
zondag 24 maart
Ook kerk op zondag: Met kinderen en 

ouders door het bos op weg naar de 

schaapskooi van Hem, die zegt: "Ik  

ben de deur van de schaapskooi!" 

(Met kinderkerk Delden)

 Foto’s: Kinderkerk Delden

       

 

 

8 EN 15 APRIL 
OPEN REPETITIES 
Open repetities Kinderkoor Heilige Geest 
Parochie Delden 

Met Palmpasen en op Goede Vrijdag (14 & 19 april) is er een 

Gezinsviering en Kinderkruistocht met begeleiding van het 

kinderkoor. Naar aanleiding hiervan nodigen we je uit om te 

beginnen met zingen bij het kinderkoor.  

Zit je op de basisschool, houd je van zingen én gezelligheid? Kom 

dan naar de open repetities op maandag 8, 15  en 22 april. 

We oefenen onder professionele leiding van dirigente Maaike 

Dessens om zo tijdens de vieringen mooie liedjes te laten horen. 

Aanmelden vooraf kan per mail. 

 

 

 
Kom zingen in het 

kinderkoor! 

 

Als je van 
gezelligheid en 

zingen houdt is het 
echt iets voor jou! 

 

Voor kinderen t/m 
groep 8 

 

Onder 
professionele 

leiding van Maaike 
Dessens 

 

Wees welkom! 

 
 

KINDERKOOR 
HEILIGE GEEST 

PAROCHIE 
Langestraat 76, Delden 

(via achterzijde) 

Aanmelden: 
maaike.dessens@gmail.com 

Maandag van 14.30-15.15 

uur 
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Paasquiz Door: Nathalie Mensink

Onderaan de vragen zie je de antwoorden, maar 

welke antwoord hoort waar bij? 

1. Wanneer was het laatste avondmaal?

2. Judas heeft Jezus… 

3.  Wie gebruikten met Jezus samen de paasmaaltijd? 

4.  Jezus zei, dat hij veel zou moeten… 

5.  Pilatus liet Jezus… 

6.  De dag dat Jezus stierf noemen we… 

7.  Hoe heette de plaats waar Jezus werd gekruisigd? 

8.  Wie heeft Jezus verraden? 

9.  Jezus werd  verraden met een …..

10.  Jezus werd gehangen aan een… 

11.  Welke apostel riep dat hij Jezus niet kende…? 

12.  Wie hebben Jezus gegeseld? 

13. Wat kreeg Jezus door zijn handen? 

14.  Hoe heet het feest waarop we vieren dat Jezus opstond uit de dood?

15. Wie van de discipelen wilde het niet geloven? 

Lijden

Pasen

Judas

Verraden

Thomas

Soldaten

Apostelen

Geselen

Golgotha

Kruis

Petrus 

Spijkers 

Kus

Goede Vrijdag 

Witte Donderdag

Paasverhaal, ”Jezus leeft weer!”
Op zondagmorgen gingen de vrouwen naar het graf. Ze hadden de speciale kruiden bij zich. Maar ze ontdekten dat de 

steen voor de ingang was weggerold. Toen ze naar binnen stapten, zagen ze dat het lichaam van Jezus er niet meer was. Ze 

wisten niet wat ze daarmee aan moesten. Plotseling waren er twee mannen bij hen, in blinkende witte kleren. De vrouwen 

schrokken heel erg. De mannen vroegen: “Waarom komt u in het graf zoeken naar de Levende? Hij is hier niet. Hij leeft 

weer. Herinnert u zich niet wat Jezus heeft gezegd toen u nog met hem in Galilea was? Hij zei immers dat hij door verraad 

in de handen van slechte mensen zou vallen en door hen gekruisigd zou worden. Maar ook dat hij op de derde dag uit de 

dood zou opstaan.” Zij herinnerden zich dat Jezus dat inderdaad had gezegd. Ze holden terug naar Jeruzalem om aan de 

elf apostelen en al de anderen te vertellen wat er gebeurd was.



    

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 3. In de lerarenkamer van een 

basisschool.

Op een van zijn ochtendwandelingen 

werd Blasius uitgenodigd voor een 

kop koffie in de docentenkamer van 

een basisschool. (naam van de school 

uit B. in de Hof van Twente bij de 

redactie bekend). Net zo leergierig als 

hun leerlingen vroegen zij de bis-

schop: waartoe bent u nu weer op 

aarde en waartoe zijn wij op aarde? 

Blasius hoefde niet lang na te denken. 

“U en Ik, wij zijn op aarde om in de 

hemel te komen, na eerst hier op 

aarde veel geld verdiend te hebben. 

Dat laatste is heel belangrijk voor al 

die ‘collectes voor eigen kerk’. Ik zie u 

allen verbaasd kijken, maar dit is 

hogeschool theologie van de econo-

mie of economie van de theologie. 

Daar hebben de locatiebesturen echt 

verstand van. Ik heb het ook allemaal 

moeten leren voor ik heiligverklaard 

werd.”

Onder het motto ‘jong geleerd is oud 

gedaan’ besloot Blasius zijn onver-

wacht bezoekje met een goede tip: 

geef elke leerling een spaarvarken en 

als ze dan later groot zijn, kunnen ze 

de inhoud overmaken aan de 

Jan-H-Foundation of  aan de Antonius-

Met-Het-Varken-Stichting. Biodyna-

misch boeren is duur. Het hele 

docentencollege aanhoorde dit met 

opgetrokken wenkbrauwen. 

Wordt vervolgd.

Zo vaak zat Jezus aan tafel. 

Dichtbij mensen, in alle eenvoud. 

Verbonden met  ‘de Vader’, 

met zijn leerlingen, 

met alle mensen. 

Hij brak daarbij het brood 

en gaf de beker door. 

Na zijn dood blijft Hij 

in dat gebaar present. 

Voor de mannen  

op weg naar Emmaüs (Luc 24, 13-35). 

Voor de leerlingen  

bij het meer van Galilea (Joh 21, 1-19). 

Mensen die in Hem geloven, 

zetten zijn verhaal verder.

Waarin geloof jij?  

Leeftocht 2016

 

Sterft langzaamaan 

de mens die slaaf wordt van gewoontes. 

Die, iedere dag opnieuw, 

dezelfde wegen neemt,  

of hetzelfde koopt in de supermarkt. 

Die niet durft een andere kleur te kiezen 

voor de kleren die hij draagt of 

niet praat met onbekenden. 

Sterft langzaamaan 

de mens die iedere passie vermijdt, 

die steeds de puntjes op de i wil 

of die zwart verkiest boven wit, 

boven een wervelwind van ontembare emoties 

die weer glans geven aan onze ogen,

gevoelens die een glimlach of een traan geven 

of moed als we struikelen. 

Sterft langzaamaan 

de mens die niet van werk verandert

als het hem geen voldoening schenkt. 

Die het zekere niet durft verlaten  

voor het onzekere van een droom. 

Die nooit een goede raad naast zich durft neerleggen. 

Sterft langzaamaan 

de mens die een einde maakt aan zijn eigenliefde 

of die elke dag minder leeft 

wanneer hij slachtoffer wordt  

van een ernstige depressie. 

Sterft langzaamaan 

de mens die niet reist of niet leest. 

Die niet kan opgaan in muziek 

of lachen met zichzelf.

Sterft langzaamaan 

de mens die steeds over tegenslagen klaagt  

of over de regen die niet ophouden wil. 

Die een project opgeeft  

vooraleer hij eraan begonnen is, 

die geen vraag durft stellen als hij iets niet weet

of zijn kennis niet wil mee delen.

 

De dood kan niemand ontwijken,  

maar laten we ten minste vermijden  

iedere dag opnieuw te sterven in kleine dingen. 

Laten we iedere dag bedenken dat ‘leven’ 

meer moed vraagt dan gewoon te ademen. 

Martha Medeiros, Braziliaanse schrijfster (°1961) 

© vertaling Louis Rymen 


