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De tijd tussen Pasen en Pinksteren staat in 

het teken van de groei van de jonge kerk. 

Dat past mooi bij de lente, ook nu schiet er 

van alles uit de grond, er wordt gezaaid en 

gepoot, nieuwe dingen geprobeerd: wil dit 

plantje hier aarden, of moet er eerst een en 

ander aan de grond gebeuren? Of is het 

misschien toch niets voor dit klimaat, voor 

onze streek? Of hebben we een nieuwe 

tuinman nodig?

De leerlingen van Jezus staan voor de 

uitdaging om zijn werk voort te zetten na 

zijn dood. Maar hoe? Dat Jezus nog een 

aantal keren aan hen verschijnt en hen wijst 

op hun roeping, helpt en bemoedigt hen. 

Zij zien Jezus opgenomen worden in de 

hemel. En met Pinksteren voelen zij dat de 

Heilige Geest hun nieuw leven inblaast, 

zodat ze met de blijde boodschap de 

wereld in durven trekken. Dat wordt ook 

aan ons gevraagd en dat is niet makkelijk  

in onze samenleving waarin geloven niet 

meer vanzelfsprekend is en traditionele 

vormen van kerk-zijn steeds minder  

mensen aanspreken. En toch, de Geest 

waait waarheen zij wil en wij mogen  

erop vertrouwen, dat de Geest ons helpt  

en inspireert en ons wegen en vormen  

doet ontdekken die het doorgeven van het 

verhaal van God en Jezus mogelijk maken.

Het Pastoraal Team wenst u mooie voor-

jaarsweken en een Zalig Pinksteren.

Pastoraal werker Annet Zoet

"Zolang Gods Koninkrijk 

is onderverdeeld  

in koninkrijkjes is er  

geen Koninkrijk."

Een week of twee geleden las ik het 

inspirerende artikel: ‘Klimaat en kerk, het 

doemdenken voorbij’ van hoogleraar 

Herman Paul. Het ging over de vele 

ondergangsverhalen die de ronde doen, 

onder andere over de kerk en over het 

klimaat. Aan het slot gaf hij een viertal vuist-

regels. Een daarvan was: vertel de verhalen 

in meervoud. Als je zorgvuldig luistert naar 

de media of een kerkbestuurder over 

kerksluiting in Nederland, luister dan ook 

naar de wetenschapper die nieuwe 

statistieken over de wereldwijde groei van 

het christendom presenteert. Voorkom zo 

dat je gevangen raakt in één verhaal. Wees 

alert op wat afsterft, maar ook op wat 

opbloeit. Voor christenen vond Paul 

terughoudendheid gepast. Houd je 

verhalen klein en open, zó dat ze niet 

vooruitlopen op God, die zelf de draadjes 

van de menselijke geschiedenis zal 

afhechten.

Het doemdenken voorbij
Een mooi artikel en ik bedacht me dat we 

ook in onze eigen parochie hier alert op 

kunnen zijn. Stilstaan en aandacht geven 

aan nieuwe kleine initiatieven die opbloei-

en. Soms zijn het mensen die begeesterd 

zijn zoals in het verhaal van Gerard Geurts 

op pagina 4 of mensen werkzaam in de 

missie, lees maar op pagina 9. Maar ook de 

inzet en het enthousiasme van werkgroep 

leden, ouders en eerste communicanten bij 

de voorbereiding op de eerste communie, 

pagina 16. Of alle initiatieven en activiteiten 

die ook nu weer op pagina 18 en 19 staan 

en waar mensen hun schouders onder 

zetten en tijd en energie in steken. Niet bij 

de pakken neer gaan zitten, maar de 

positieve kanten en kansen zien en 

doorgaan. De Geest laten waaien. 

Zalig Pinksteren!

José Sluiter
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Begeesterd en bezielde mensen

Zij is als enige van haar gezin met Pinksteren naar de kerk geweest. 

Weinig volk. Veel bekenden kon zij niet ontdekken. Ze zullen wel met 

vakantie zijn. Voor het eerst dit jaar op Pinksteren een gebedsdienst. 

Twee voorgangers.  

De bekende pinksterverhalen uit de Bijbel worden gelezen. De 

apostelen en leerlingen, mannen en vrouwen, zijn bijeen in 

Jeruzalem achter gesloten deuren. Het begint te waaien; een frisse 

wind trekt door de kieren van deuren en ramen. Allen worden 

vervuld van de Heilige Geest. Ze raken begeesterd, gooien de angst 

van zich af, gaan naar buiten. Hun woorden worden verstaan, ook 

door de buitenlanders, allemaal in hun eigen taal. Verbazing en 

enthousiasme alom. Niemand loopt weg. Iedereen blijft luisteren.

Vroeg in de morgen
Ook in de kerk aanhoorde zij op deze pinksterdag weer met allen 

die daar waren, het verhaal van dat gebeuren in Jeruzalem. Dan 

komt vanuit de stilte een man uit de zijbeuk. Hij spreekt Twents, een 

oosters dialect. Wat hij zegt kan ze niet verstaan. Losse woorden 

vangt ze op. Lief. Zeek. Vedan. Dan knielt hij en bidt. Woordeloos. Dit 

raakt haar. Even is ze in een andere wereld. Als ze haar ogen opslaat, 

ziet ze van achteruit de kerk een meneer en een mevrouw met hun 

beide jongens naar voren komen. Hij vertelt, zij vult aan. Hoge korte 

klanken. Syrisch? Turks? Iraks? Langzaam verbleekten de angstige 

trekken in hun gezicht. Er kwam kleur op hun wangen. Een 

vluchtelingenverhaal? Bevrijding? Veiligheid? Zij knuffelden hun 

beide jongens. Hun hoop, hun toekomst. Applaus vulde de kerk. 

Wat er daarna gezegd en gezongen is, is helemaal aan haar 

voorbijgegaan. 

Op de dag van Pinksteren
Opgewekt en nagenietend van het gebeuren in de kerk is zij naar 

huis gewandeld. Pinksteren anders dan anders. Thuis gewoon de 

gezelligheid van een zondagmorgen, nu niemand gehaast weg 

moest. Haar jongste zoontje is blij dat hij zijn moeder weer ziet. 

“Waarom mag ik vandaag niet naar school? Naar mijn juffrouw.” 

“Vind jij het zo fijn op school, dat je ook op zondag wilt?” vroeg zijn 

moeder onder het koffie inschenken. “Nee, maar mijn juf Helma is zo 

lief. Ik mag van haar tekenen en kleuren en op het plein voetballen. 

En in de kring vertellen van thuis en de televisie, en dichtbij haar 

zitten, als zij vertelt over de vlucht van de witte duif met zijn 

vriendje Vlinder naar het kasteel van de prinses.” Ze streek hem door 

zijn krullen en in een flits ziet zij zijn juf voor zich. Ja, die weet haar 

kinderen te raken. Bij haar mogen ze kind zijn, krijgen ze de ruimte 

en aandacht. Zij laat ze leven en brengt ze tot leven. Later die dag 

ging haar een licht op. Die juf is een pinksterverhaal in levenden 

lijve, maar dan in deze tijd.

Midden in de week
In de loop van die week vertelde zij over haar zoontje en zijn juf aan 

haar collega in de wereldwinkel. “Heerlijk zo’n juf, zo’n vrouw, die 

kinderen laat leven. Zij moet wat uitstralen als uw zoontje zo graag 

bij haar wil zijn,” was haar collega’s reactie. Ze waren samen regelma-

tig druk en behulpzaam om hun klanten van dienst te zijn. Onder-

tussen vertelde zij wat haar geraakt had. “Ik ben in de week voor 

Pinksteren nog weer op bezoek geweest bij mijn vroegere buurman. 

Je weet wel die man die na de dood van zijn vrouw ook zijn zoon 

verloor bij dat verkeersongeluk. Hij zei: "Als ik terugkijk op wat me 

allemaal is overkomen en wat ik heb doorgemaakt, verbaast het mij 

dat ik zoveel kracht in me heb om het leven weer op te pakken. Dat 

had ik niet van mezelf gedacht." Nou, aan die man moest ik denken 

onder de preek op Pinksteren in mijn kerk. Stille verborgen krachten 

die een mens te boven gaan. Die man geeft mij vertrouwen. Ze 

zeggen toch altijd dat de Geest waait waar hij wil. Ik hoop dat die 

wind het levensvuur om voor andere mensen te zorgen, bij mij blijft 

aanwakkeren.” Toen ze de winkel afsloten, bedankten ze elkaar voor 

hun eigentijdse pinksterverhalen.
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Na gedane arbeid
Haar man vertelde ’s avonds wat hij in de ondernemingsraad had 

meegemaakt met een van de leden. Een vertegenwoordiger van het 

filiaal uit de provincie. De man was geen grote prater en al heel lang 

lid van de ondernemingsraad. Hij sprak altijd Nederlands en dialect 

door elkaar, ook nu. Geen woord op papier. Zijn locatie directeur en 

de chef van personeelszaken hadden twee medewerkers van zijn 

afdeling onder druk gezet, het zwijgen opgelegd en gedreigd met 

ontslag. Die twee hadden gezien dat die directeur daar en de chef 

van personeelszaken al meer dan eens materiaal uit het magazijn 

mee naar huis hadden genomen. Hij nam geen blad voor de mond. 

Hij noemde ze met naam en toenaam. Toen de aanwezige algemeen 

directeur de zaak probeerde te sussen, spoog hij vuur. “Ik neem mijn 

petje af voor die man, die het durft een dergelijke handelwijze van 

zijn meerderen publiek te maken in een tijd dat er voor hem twee 

anderen op de stoep staan.” Zijn vrouw knikte en zei nadenkend: 

“Wat een man die zijn baas niet naar de ogen kijkt en de spreekbuis 

durft te zijn van mensen die de mond zijn gesnoerd.”

Een gebed?
Zoals elke morgen had ze haar zoontje naar school gebracht. Op de 

terugweg liepen ze in gedachten allemaal met haar mee: de 

juffrouw van school, de buurman van haar collega uit de wereldwin-

kel, de man uit de ondernemingsraad, de vluchtelingen met hun 

zoontjes en die onverstaanbare knielende biddende man. Allemaal 

bezield en gedreven door een kracht. Zijn zij ieder op hun manier 

de hoofdpersonen in een hedendaags pinksterverhaal. Het zijn toch 

allemaal mannen en vrouwen die wisten te verwarmen wat koud en 

versteend was? Die meer kunnen dan ze denken? Die het aanschijn 

van de aarde ter plaatse hebben vernieuwd? Voor haar was het 

duidelijk en in de stilte zei ze: ja.

Gerard Geurts

"Die juf is een pinksterverhaal 

in levenden lijve, maar dan  

in deze tijd."
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Vanuit het pastoraal team

Van de bestuurstafel

Het dit jaar late Pasen leek zeker met de hoge temperaturen wel het 

eerste zomerfeest. Toch bleef de Goede Week en het paasfeest in 

onze verschillende geloofsgemeenschappen een bijzondere week 

van hoop en geloof in Nieuw Leven. Zeker ook, waar ik verschillende 

momenten met kinderen mocht vieren. 

De blijdschap van de palmtakjes en palmpaasstokken, de bijzon-

dere sfeer van de Pascha-maaltijd met eerste communicantjes als 

oorsprong van de maaltijd van Jezus met zijn vrienden. Dan de 

kinderkruisweg. Waarom deze akelige vrijdag toch een Goede 

Vrijdag is? Omdat we met Pasen mogen vieren, dat God Jezus toch 

niet alleen liet. Juist Hij die met God durft te blijven gaan, mag 

Nieuw Leven vinden.

Feestelijk werd het nieuwe Licht in de geloofsgemeenschappen 

ontvangen en werden we rijkelijk besprenkeld met het nieuw 

gewijde water ten leven. 

Het was een plezier om te zien en te horen, hoe kinderen het 

beleefden. Met de feesten van Hemelvaart, Pinksteren en de Eerste 

Heilige Communiefeesten voor de boeg waren deze dagen voor mij, 

zoals zo vaak, opnieuw een bewijs, hoe mooi, maar vooral hoe 

belangrijk het is, dat kinderen proeven van de inhoud van deze 

bijzondere dagen. 

Laten we dat als ouders, grootouders, maar zeker ook als geloofsge-

meenschap niet verwaarlozen ter wille van de toekomst van ons 

mooie geloof, maar zeker ook ter wille van de kinderen zelf.

Pastoraal werker, Henk Ogink

Geestig! Denkt u nog aan de overschrijving?
Als parochie proberen we mensen te bereiken. Onder andere 

via dit parochieblad ‘Geestig’. We proberen op moderne, 

luchtige, fleurige en serieuze wijze voor alle leeftijden het 

geloof uitnodigend uit te dragen. Het geloof dat ons kostbaar 

is en ons samenbindt. Zo kunnen mensen zien en proeven wat 

ons bezielt en wat er in onze geloofsgemeenschappen 

gebeurt. Voor NU en voor de toekomst.

Ook voor dit jaar vragen wij u een bijdrage van € 15,- 

voor dit clubblad. 

Dit kan door € 15,- over te maken op rekening-

nummer NL94 RABO 0109 0696 25 ten name van  

R.-K. Heilige Geest parochie, onder vermelding  

van “Geestig”.  

Mede namens de redactie en parochiebestuur uw 

bijdrage warm aanbevolen en daarvoor onze 

hartelijke dank.

Pastor Henk Ogink

Beste medeparochianen, 

De paasdagen heb ik niet in Nederland doorgebracht maar in 

warme landen en daar kennisgemaakt met het paasvieren op 

Zuid-Amerikaanse wijze. Een heel aparte ervaring met veel lezingen 

en enorm enthousiasme. De heer is daar waarlijk opgestaan. Het 

was een warm bad. Over de vooruitzichten van onze wereldkerk 

hoeven wij ons voorlopig geen zorgen te maken. Het was ook een 

goede gelegenheid om eens afstand te nemen van alle discussies 

binnen onze parochie over onze toekomstplannen en die in 

perspectief te kunnen plaatsen. Het is duidelijk dat wij het als 

parochie over een andere boeg moeten gooien maar dat kunnen 

we in alle vertrouwen doen is mij uit onze gesprekken gebleken. 

Hoe gaat het nu verder: er is op 9 mei nog een aparte bijeenkomst 

in Bentelo voor de jongere generaties uit onze parochie. Wij hopen 

op een grote opkomst. 

Daarna is er een heidag van het parochiebestuur en het pastoraal 

team in juni waar we de verschillende mogelijkheden per geloofs-

gemeenschap op een rijtje zetten en een keuze maken. Van de 

richtingaanwijzer gaan we dan naar het vastleggen van de route 

naar de gekozen bestemming per geloofsgemeenschap. In de 

zomer werken we het verder uit en gaan met het bisdom overleg-

gen. Het formele traject gaat dan beginnen. Na de zomer wordt u 

geïnformeerd en worden er weer mogelijkheden voor commentaar 

geboden. 

Nu eerst op naar Pinksteren, de 'naamdag' van onze parochie. Dat 

het feest ons mogen bemoedigen om met hulp van de Heilige 

Geest verder te gaan. 

Namens het bestuur 

Peter Helle, vicevoorzitter 
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Op 9 en 10 juni vieren we Pinksteren, de 50ste dag na Pasen. We 

herdenken het neerdalen van de Heilige Geest op zijn discipelen. 

Door Jezus’ Hemelvaart bleven de leerlingen alleen achter. 

Wel had hij beloofd dat de Geest van God, de Heilige Geest, hen 

verder geestelijk zou steunen en kracht geven om het evangelie  

te getuigen. 

Een windvlaag
Tussen Hemelvaart en Pinksteren kiezen de leerlingen een nieuwe 

geloofsgenoot in plaats van Judas, dit werd Matthias. Samen bleven 

ze bidden om de uitstorting van de door Jezus beloofde Heilige 

Geest. Tijdens een bijeenkomst met enkele gelovigen en discipelen 

kwam er uit de hemel een windvlaag die het hele huis vulde waarin 

zij zaten. En zij werden vervuld van de Heilige Geest. In de middel-

eeuwen ontwikkelde het feest zich tot de afsluiting van de paas-

periode. Dit werd gesymboliseerd in het doven van de paaskaars.

Verplichte rust
In de vroege Middeleeuwen was Pinksteren een belangrijk christe-

lijk feest. Vooraf was er een week verplichte rust, ook wel de Heilige 

Geestweek genaamd. Al snel bleek een week te lang en werd deze 

in 813 alweer ingekort tot 3 dagen. Nu vieren we alleen nog eerste 

en tweede pinksterdag.  

Door de jaren heen zijn er veel rituelen en oude gebruiken verloren 

gegaan, zoals bijvoorbeeld het loslaten van duiven vanuit de nok 

van de kerk of het naar beneden werpen van bloemen. 

Hemelvaart
Voorafgaande aan Pinksteren vieren we eerst nog Hemelvaart. Op 

donderdag de veertigste dag na Pasen vieren we de Hemelvaart van 

Jezus. Het is de veertigste dag na zijn opstanding uit het graf en tien 

dagen voor Pinksteren. Nog steeds zijn er  mensen, vooral jongeren, 

die vroeg opstaan om te gaan dauwtrappen. Voor dag en dauw 

opstaan om te gaan fietsen of wandelen met een lunchpakketje in 

de fietstas.  Voor velen is ook het bezoeken van een speciale 

dauwtrapmis een hoogtepunt van de dag. 

Zowel jongeren als ouderen bezoeken op Hemelvaartsdag festivals 

zoals bijvoorbeeld Pink Pop, braderieën en boekenmarkten, 

allemaal  plaatsen waar mensen elkaar ontmoeten en genieten.

Wij beleven de Pinksterdagen op  een wijze die ons past maar het 

kan geen kwaad als we af en toe stil staan bij de  diepere betekenis 

van deze feestdagen.

 

Pinksterbruidjes
Naast het kerkelijke zijn er veel niet kerkelijke festiviteiten en 

hierdoor zijn tradities vermengd met hedendaagse gebruiken. 

Tijdens het pinksterweekend worden er veel kermissen, schutters-

feesten en andere feestelijkheden georganiseerd. Zo organiseert 

men in Borne de Pinksterbruidjes. Pinksteren wordt buiten de kerk 

al sinds de middeleeuwen als voorjaarsfeest gevierd. Dit folklore 

gebruik werd de viering van de pinksterblom genoemd. Feesten 

waar jonge mensen elkaar konden ontmoeten, dansen, zingen, 

verliefd worden en misschien samen een toekomst opbouwen.

In Borne is de traditie van Pinksterbruidjes voortgezet. Vanuit veel 

straten lopen de bruidjes naar het plein om rond de mooi versierde 

pinksterkroon te dansen en te zingen. Er bestaan meerdere lezingen 

over de oorsprong van de Pinksterbruidjes; één ervan is de overwin-

ning van de zon op de duisternis en in de christelijke kerken 

herdenken we de neerdaling van de Heilige Geest.

Fijne pinksterdagen gewenst.

Marianne Koebrugge

"Pinksterbruidjes; de 

overwinning van de zon 

op de duisternis" 

Pinksteren
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Sedert eeuwen vormen mensen uit Stad- en Ambt-Delden een 

geloofsgemeenschap onder het patronaat van de Heilige Blasius. 

Een geloofsgemeenschap van christenen, die Jezus van Nazareth als 

beslissend en definitief heil-van-Godswege erkennen en in Jezus’ 

menselijk verhaal het ‘verhaal van God’ herkennend belijden. Deze 

geloofsgemeenschap wil Jezus Christus volgen en zijn boodschap 

vormgeven in deze wereld. Een geloofsgemeenschap die samen-

komt, elkaar ontmoet en viert in en rondom de Heilige Blasiuskerk 

in Delden. Dat samenkomen, ontmoeten en vieren gebeurt met 

name in de eucharistie.

Herkenning
De eucharistie waarin iedereen welkom is en in het bijzonder 

gelovigen uit de H. Geest Parochie (Beckum, Bentelo, Goor, Henge-

velde, St. Isidorushoeve en Delden). Want de eucharistie is niet 

alleen een herkenning van het gebaar, dat Jezus eens deed met zijn 

leerlingen, maar ook een herkenning tussen gelovigen onder elkaar. 

Want er is geen teken, geen sacrament, dat in de kerk zo vaak 

gevierd wordt en waarmee de gelovigen zo vertrouwd zijn als de 

eucharistie. Het breken van het brood wil het herkenningsteken  

zijn van alle mensen die willen gaan in de voetsporen van Jezus  

van Nazareth.

Bescheiden en zelfbewust 
“Zo’n viering van heel de parochiegemeenschap heeft aan de ene 

kant iets heel bescheidens en aan de andere kant iets heel zelfbe-

wusts. Bescheiden, omdat we samenkomen, precies zoals we zijn, 

zoals we onszelf en elkaar kennen: een gemeenschap die eigenlijk 

dat evangelie nog niet helemaal waarmaakt, waar nog heel wat 

moet gebeuren. Die vaak niet erg overtuigend is naar de buitenwe-

reld toe, omdat er in eigen huis al problemen genoeg zijn.

Maar aan de andere kant ook heel zelfbewust: weten dat je gekozen 

hebt voor het visioen (‘een nieuwe hemel en een nieuwe aarde’) 

zoals dat in de Schrift beschreven staat en dat vieren. Niet alleen je 

schuldig weten, maar ook weten dat ‘we er aan willen gaan staan’. 

Tot uitdrukking brengen, dat we geloven dat we het ook aan 

kunnen.

En dat zelfbewustzijn ontlenen we niet aan onszelf, maar dat 

ontlenen we aan alle verhalen die in de Schrift staan opgetekend. 

Want wat wij verwachten, dat mag dan een heel ongeloofwaardig 

visioen zijn, het is al een keer gebeurd. Het is gebeurd met die man 

uit Nazareth, Jezus Christus.

Met de aloude tekens van brood en wijn kunnen wij niet alleen in 

herinnering roepen wat Jezus heeft gedaan, maar weten we Hem 

ook in ons midden. En al van oudsher heeft dat de christelijke 

gemeenten een geweldige moed en inspiratie gegeven.”

Zorgen voor
Daarnaast is de geloofsgemeenschap H. Blasius Delden een 

gemeenschap die naar beste vermogen zorgt voor haar gebouwen, 

de pastorietuin en kerkhof, de liturgie (onder meer avondwakes, 

uitvaartvieringen en uitvaarten), de zangkoren, de Kinderkerk, 

kinderwoorddienst, kleuterkerk, de diaconie (onder meer de 

MOV-groep), de gemeenschapsopbouw en de oecumene. De 

Deldense geloofsgemeenschap is onderdeel van de H. Geest 

Parochie en behoort tot het aartsbisdom Utrecht.

Zij weet zich bij al het bovenstaande gesteund door financiële steun 

van haar leden en de inzet van een grote schare vrijwilligers. 

Hiervoor is zij bijzonder dankbaar.

Jan Horck

Bij ons in de geloofsgemeenschap… 
Heilige Blasius Delden
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De Week van de Nederlandse Missionaris 2019 vraagt uw gebed 

en uw bijdrage voor zuster Willy van Mer in Kameroen en voor de 

missionair werkster Jet Nauta. Met honderden missionarissen en 

medewerksters geven zij gestalte aan de opdracht van Paus 

Franciscus: Bona sera, 

In onderstaande brief van Jet Nauta leest u erover.

Geloven in de ander
Het belang van missiewerk.

San Cristobal , 21 april 2019

Lieve mensen in de Hof van Twente, (Hof van Eden ?)

Op deze mooie paasmorgen schrijf ik u graag een brief over mijn 

werk te midden van de Maya ’s in Chiapas. Ik ben JET NAUTA,  

48 jaar, en ik ben geraakt door de emancipatie van de vrouwen, 

daarom blijf ik me inzetten voor de Maya’s. Met steun van de Week 

Nederlandse Missionaris ben ik als missionair werker uitgezonden 

naar Mexico. Het land waaraan ik mijn hart heb verloren. Chiapas 

is één van de armste gebieden in Mexico, maar met zeer rijke 

bodemschatten. De Maya’s worden 

bedreigd, van hun land verjaagd, 

ontvoerd of, nog erger, vermoord. Met de 

vredesorganisatie Servicio Internacional 

para la Paz zoeken wij vluchtelingen op 

uit de laaggelegen dorpen die nu onder 

een zeiltje in de bergen bivakkeren. Wij 

leren de mensen, net als in Nederland, 

hoe ze conflicten kunnen oplossen en aan 

duurzame vrede kunnen werken. 

Daarnaast werk ik vooral met de Maya 

vrouwen in het bisdom. 130 vrouwen uit 

de dorpsraden die 75000 vrouwen uit 

3000 dorpen vertegenwoordigen leren 

van ons hoe ze hun stem kunnen laten horen en samen met de 

mannen hun toekomst kunnen bepalen. Ik kom in mei en juni 

naar Nederland om de pinkstercampagne voor de Week van de 

Nederlandse Missionaris 2019 aan te bevelen.

Hartelijk groet, Jet Naut

Zuster Willy moest het land uit vluchten
Zuster Willy van Mer (72), Missiezusters Catechisten van het 

Heilig Hart is missionaris in Kameroen. Dat land moest zij 

eind vorig jaar verlaten vanwege dreigend geweld. Met pijn 

in haar hart verliet de gedreven zuster haar kliniek in Baba. 

Na bijna veertig jaar als missionaris in Afrika gewerkt te 

hebben was zij plotseling zelf een vluchteling met een 

reistas. ‘We hoorden schieten en zijn snel naar binnen 

gegaan,’ vertelt zuster Willy. Samen met zwangere vrouwen 

die bijna moesten bevallen, moest zij schuilen.

Geef aan de pinkstercollecte en komt u niet in de kerk stort 

uw pinksterbijdrage voor de WNM op NL46 RABO 0313 3638 38 

t.n.v. Aktie Wereldnood te Delden o.v.v. WNM 2019.

Wim Petersen, M.O.V.-groep Nieuwe Blasius

www.weeknederlandsemissionaris.nl

"Ik ben geraakt door  

de emancipatie van  

de vrouwen."

"Plotseling zelf 

een vluchteling 

met een reistas."



10

Geestig, 04  |  juni 2019

Bent u wel eens met een potje met een deksel naar buiten geweest 

om de wind te ‘vangen’? In de afgelopen periode sprak ik een kind 

die met een potje naar buiten was geweest om de wind te vangen. 

Toen hij terugkwam met het potje, heb ik hem gevraagd: weet je 

zeker dat er wind in zit, ik zie er niets van. Hij wist dat zeker. Hoe 

weet je zeker dat er buiten wind was? Dat heb ik gevoeld, zei hij. 

Toen vroeg ik of hij de wind ook gezien had? Ja, ik heb de takken en 

bladeren zien bewegen. Maar het probleem is: je kunt de wind niet 

in een potje doen, want in een potje kan de wind niet waaien en 

dus heb je er niets aan om de wind in een potje te vangen. Maar als 

je buiten bent, kun je de wind wel voelen op je huid, je kunt de wind 

zien in de beweging die hij veroorzaakt.

Precies hetzelfde geldt ook voor de Geest van God, over Hem gaat 

het toch als we stil staan bij het pinksterfeest. Die Geest van God 

wordt vaak vergeleken met de wind. In het Hebreeuws is het zelfs 

hetzelfde woord: 'ruach' betekent zowel geest als wind. Ook de 

Geest van God kun je niet in een potje stoppen, want in een 

afgesloten ruimte kan die Geest niet meer waaien, kan die niets en 

niemand in beweging brengen. De Geest heeft, juist als God zelf, 

iets ongrijpbaars. Hij waait waar hij wil, nu hier dan daar, nu uit deze 

hoek dan uit die.

Toch wordt door sommige mensen steeds weer geprobeerd om die 

Geest in een potje te stoppen, want dan kunnen ze zeggen: ik heb 

de Geest. Maar een Geest in een potje is een dode Geest, die 

beweegt niet meer. Soms gedragen zij zich alsof zij de Geest in hun 

broekzak hebben zitten, maar daar kan hij ook niet waaien en in 

beweging zijn. En juist zoals je de wind kun zien in de beweging van 

bladeren en takken, van vlaggen en zeilen, zo kun je de Geest van 

God zien waar Hij mensen in beweging zet.

Die Geest van God werd zichtbaar in Jezus van Nazareth, die was in 

beweging, hij trok rond, preekt zijn boodschap en legde mensen de 

hand op als teken van heil. Niets geen potjes, maar beweging.  

Ik denk dan aan het verhaal over de zeven werken van Barmhartig-

heid, uit Mattheus 25. Er zijn hierover prachtige afbeeldingen 

geschilderd door de Meester van Alkmaar, daar waar de zeven 

werken zijn afgebeeld.

De afbeeldingen laten ons zien dat Jezus bij elke ‘goede werken’ 

zichtbaar is, niet in een gebouw maar op het plein, buiten in Zijn 

schepping. Daar gebeurd het, daar waait de Geest.

Het pinksterverhaal vertelt van 12 mannen in een achterkamer, ze 

zaten stil en passief bij elkaar, de fut was eruit, ze wisten niet meer 

hoe verder maar dan komen ze toch in beweging, ze gaan de straat 

op om iedereen te vertellen van die Jezus waar ze zo vol van waren. 

Dat was het begin van de Kerk, die beweging van Jezus. 

De beide verhalen laten ons begeestering zien, in beweging gezet 

worden. Als wij als parochie de Kerk van Jezus Christus willen zijn, 

dan moet er beweging zijn in onze gemeenschap, mensen die in 

beweging zijn om samen zijn idealen waar te maken. Anders zijn we 

net als dit potje: de wind die erin gekomen is , is dood. Als de Geest 

van God niemand in beweging zet, kan zetten, dan is de Geest 

dood, dan is de gemeenschap dood. 

Het vraagt dat wij onze angst loslaten en ons durven te laten 

begeesteren, zodat wij begeesterd vanuit ons geloof aanwezig zijn 

in onze samenleving, ons dorp en in het bijzonder bij de kwetsba-

ren. Het is aan ons om het deksel van het potje te doen, en te 

houden.

Pastor Ria Doornbusch

De Geest is niet te vangen

"Een Geest in een potje 

is een dode Geest, die 

beweegt niet meer."
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Gereedschap...
Ik sta in mijn tuin te kijken naar de rozenstruik die jaar in jaar 

uit vanaf de maand mei tot ver in oktober grote trossen roze 

rozen maakt. Er zitten alweer tientallen knoppen in die een 

belofte zijn voor als het echt zomer wordt. Helaas, onder de 

roos staat zevenblad, jawel zevenblad een van de hardnek-

kigste soorten onkruid, als je het eenmaal in je tuin hebt 

krijg je het er in geen vijf jaar uit. Je moet er aan blijven 

trekken.

Zevenblad is een enthousiaste groeier, een centimetertje 

wortel, en binnen de kortste keren staat de border weer vol. 

Als ik probeer om het kruid weg te halen, ervaar ik meteen 

weer dat rozen misschien wel mooie bloemen hebben, maar 

dat hun dorens ook niet mis zijn. En ik hoor mezelf enige 

woorden hardop zeggen die nu ja dat begrijpt u denk wel.

Zinloos natuurlijk, dat realiseer ik me ook al gauw. Dus loop ik 

naar de schuur en haal ik het juiste gereedschap op, een paar 

stevige handschoenen… En dan ga ik echt aan het werk.

De wereld is wat ze is, mooi en hinderlijk, gruwelijk en 

verrukkelijk.  

Er zijn altijd stuks wortel van het kwaad tussen de mensen te 

vinden. Maar het probleem negeren of erover mopperen en 

vloeken, verandert niets. Als er dingen gebeuren zoals 

aanslagen, verkeers ongelukken, als vluchtelingen zich  

melden bij onze grens als de regering weer eens niets  

doet, daar schieten we niks mee op. Dat is niet de weg  

die wij als volgelingen van Jezus hebben gekozen.

Het gaat ten diepste altijd om de vraag, hoe ga jij er  

mee om. Wat is je antwoord als je wordt uitgedaagd, of 

uitgenodigd om iets te doen aan die hinderlijke, pijnlijke en 

soms ook gruwelijke dingen die we allemaal in ons leven 

tegenkomen? Het gaat er om, hoe wij met het onkruid van 

de wereld om zouden kunnen gaan. En dat leren we van 

Onze Lieve Heer. In zijn Leven en sterven zien we wat er  

van ons verwacht wordt. Anderen liefhebben zoals je jezelf 

liefhebt, en bovenal van God houden.

Gelukkig kent Onze Heer zijn mensen van haver tot gort: In 

onze ‘schuur’ (erfenis) ligt voor ons het gereedschap om mee 

aan het werk te gaan. Gereedschap dat Hij ons heeft nagela-

ten: de vruchten van de Geest: Liefde, Blijdschap, Vredelie-

vendheid, Geduld, Vriendelijkheid, Goedheid, Trouw,  

Zachtaardigheid en Zelfbeheersing

Laten we er een goed gebruik van maken.

Zalig Pinksteren

Cathinka

Voor u gevonden
 Door Richard Wermelink

Lucifers

Paulus, de musical
Op zondagmiddag 2 juni, om 

14.00 uur, wordt in het Kulturhus 

in Denekamp de musical Paulus 

opgevoerd. Deze musical wordt 

verzorgd door de KISI-musical-

groep uit Noord Nederland met 

veertig zangers en dansers. Ook 

kinderkoren uit de buurt doen er aan mee. De musical zit vol levensvreugde 

en kent diverse toneelscènes, dynamische dansen en veel liederen. De entree 

bedraagt € 5,- en het adres van het Kulturhus is: Oranjestraat 23, Denekamp.

De Sjamaan en ik
Willemijn Dicke (onderzoekster bij de TU Delft) is 

op zoek gegaan naar zingeving in het leven en 

heeft daarover het boek geschreven ‘De Sjamaan 

en ik’. Paul van Geest, hoogleraar kerkgeschiede-

nis, zei over dit boek: “Mensen zijn zichzelf een 

grote vraag en onrustig is hun hart zolang zij hier 

op aarde leven, dat zei kerkvader Augustinus al 

rond 400. Wie wil weten wat hij daarmee 

werkelijk bedoelde doet er goed aan dit boek te 

lezen.” Prijs € 19,99 ISBN 9789044639698.

Hier dooft niets
Het kleinkunstgezelschap ‘De Andersons’ speelt op 

zondag 23 juni ‘Hier Dooft Niets’. Deze theatervoorstel-

ling wordt gehouden in de mooie entourage van de 

H.H. Simon en Judaskerk in Ootmarsum. Het is een 

hartstochtelijk en humoristisch theaterconcert, 

waarmee het kleinkunstgezelschap ten strijde trekt 

tegen onverschilligheid en een liefdevolle oproep doet 

tot verwondering en bezieling. Zondag 23 juni, om 

20.00 uur in de R.K. kerk Ootmarsum. Entree € 12,50.
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Delden
H. Blasius
Langestraat 78 

7491 AJ Delden

074-3761201

E: delden@heiligegeestparochie.nl

IBAN: NL24RABO0313302057
Openingstijden secretariaat 

Dinsdag, woensdag en vrijdag 

van 9.00 tot 12.00 uur.

Beckum
R.K. Geloofsgemeenschap 
H. Blasius
Haaksbergerstraat 187

7554 PA Beckum 

T: 074-3676209

E: beckum@heiligegeestparochie.nl

IBAN: NL83RABO0104701137
Openingstijden secretariaat 

Dinsdagmorgen van 08.30 -12.30 uur 

(Diny Annink) 

Vrijdagmorgen van 08.30 - 11.00 uur 

(Diny Annink)

Mariakapel | De Mariakapel is geopend op 

zondag, dinsdag en donderdag tot 17.00 

uur.

Bezoek pastor | Parochianen die behoefte 

hebben aan een bezoek van de pastor 

kunnen dit doorgeven aan het secretariaat 

074 - 367 62 09.

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; 

074-367 62 09 of mailen met beckum@

heiligegeestparochie.nl

Dinsdagmorgenviering | Elke eerste 

dinsdag van de maand, staat na de viering 

de koffie klaar voor alle aanwezigen. De 

dinsdagmorgenviering wordt in de sacristie 

gehouden.

Overleden |

• 2-04-2019, Annie te Riet-Klene Slaghekke

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. 

Elke donderdag 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 

donderdagmorgen in de viering in de 

voorbeden genoemd.

God,

uw Zoon is als een herder

die zorgzaam zijn kudde hoedt en weidt.

Hoor en verhoor onze gebeden

en laat uw licht schijnen over onze levensweg,

vandaag en morgen en al onze dagen.

Amen.

Overleden | 

•  26 maart 2019 Wil van Bemmelen – van 

Sebille, 86 jaar

Bentelo
O.L. Vrouwe van 
Altijddurende Bijstand
O.L. Vrouwestraat 3

7497 MA Bentelo

T: 0547-292221

E: bentelo@heiligegeestparochie.nl 

IBAN: NL34RABO0157108112

Giro: 88.73.19
Openingstijden secretariaat

Maandag van 11.00 tot 13.00 uur

Geest in en om de kerken

Secretariaat | Het secretariaat is op 

dinsdag, woensdag en vrijdag geopend van 

9.00 tot 12.00 uur. Op maandagmiddag van 

14.00 tot 15.00 u. zijn de heren W. ten Dam 

en M. Workel op het secretariaat aanwezig 

voor inlichtingen over grafrechten en 

verdere vragen die betrekking hebben op 

het r.k. kerkhof.

Bezoek pastor | Parochianen die behoefte 

hebben aan een bezoek van de pastor 

kunnen dit doorgeven aan het secretariaat.

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.

Beheerder Parochieel centrum | 

Marian te Wierik. Voor het reserveren van een 

ruimte eerst contact opnemen met Marian te 

Wierik. Tel: (0547) 273 996 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 - 12 16 20 18, jaonland@hotmail.

com 
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Pastoraatgroep | 

Voorzitter: B. Brunnekreef-Polman,  

b.polman@heeckeren.nl 0547 - 27 15 43

Kerktelefoon: secretariaat 0547 - 26 01 14  

of 0547 - 27 20 97

Begraafplaats: G. Huisstede, 06 - 16 54 14 

64

Misintenties

De vergoeding voor misintenties, gebedsin-

tenties zijn € 9.00. 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 

van de maand na de viering gezamenlijk 

koffiedrinken in de parochiezaal.

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 laatste 

pagina. Voor opgave en vragen kunt u 

terecht bij het centrale secretariaat van 

onze parochie. tel: 26 08 78 of contact@

heiligegeestparochie.nl .  

Gedoopt |

• Liz de Beer 

• Marly Spoolder

Overleden |

• 24 maart, Marinus Haverkate, 88 jaar

• 6 april, Bernard Pierik, 90 jaar

• 6 april, Henny te Wierik, 70 jaar

OPROEP

Trouwring gevonden

Op 8 april heeft iemand van de kerkschoon-

maakgroep van de H.H. Petrus en Paulus 

geloofsgemeenschap Goor een gouden 

trouwring gevonden met de inscriptie 

“Joke 26-9-59”. 

Wie is deze ring verloren?

Jan Huistede (jgm.huisstede@gmail.com)

Secretariaat | Iedere woensdagmorgen van 

9.00 uur tot 12.00 uur kunt u terecht op de 

pastorie voor het opgeven van misintenties, het 

melden van een overlijden en voor verder vragen 

en boodschappen.

Misintenties | De vergoeding voor misinten-

ties/gebeds-intenties: € 9,-. Jaargedachtenis: € 

12,-. Beiden t.n.v. kerkbestuur Hengevelde.

Openstelling Maria Kapel | De Mariakapel is 

dagelijks geopend van 8 uur tot 18 uur.

1e communie | Op zondag 26 mei zullen 23 

kinderen van de parochies Goor, Hengevelde en 

Isidorushoeve in de Petrus en Pauluskerk te 

Hengevelde de eerste H. Communie ontvangen.

Hemelvaart | Op donderdag 30 mei is er om 9 

uur een Dauwtrapviering op het plein.

Na de viering is er voor iedereen koffie met cake.

U bent hiervoor van harte uitgenodigd.

Overleden |

• 28 maart, Mieni Nollen - Eeltink,  85 jaar

• 6 april, Dinie Braakhuis - Oude Lansink, 89 jaar

• 6 april, Tonny Roorda, 84 jaar

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.

Isidorushoeve
H. Isidorus
Goorsestraat 126

7482 CL St. Isidorushoeve

T: 074-3575210

E: isidorushoeve@heiligegeestparochie.nl

IBAN: NL45ABNA0495351202
Openingstijden secretariaat

Dinsdag van 9.00 tot 11.00 uur

Secretariaat H. Isidorus | Elke dinsdag-

morgen van 9.00 uur tot 11.00 uur kunt u op de 

pastorie terecht voor het opgeven van misinten-

ties, het aanmelden van jubilea en overige zaken. 

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 donderdag-

middag 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.

Openstelling Mariakapel | De Mariakapel in 

onze kerk is wekelijks geopend op dinsdag, 

donderdag, zaterdag en zondag van 9.00 uur tot 

17.00 uur.

Eerste H. Communie | Tijdens de feestelijke 

Eucharistieviering op zondag 26 mei zullen de 

communicantjes van onze geloofsgemeenschap 

samen met de communicantjes van de geloofs-

gemeenschappen Hengevelde en Goor hun 

Eerste Heilige Communie doen in de kerk van 

Hengevelde. De aanvang is om 9.30 uur. Iedereen 

is van harte uitgenodigd. 

Hemelvaart | Op donderdagmorgen 30 mei is 

er om 9.30 een feestelijke viering i.v.m. Hemel-

vaart in onze kerk. Het dames- en herenkoor zal 

deze viering de zang verzorgen.

Pinksteren | Op zaterdagavond 8 juni, aan de 

vooravond van Pinksteren, zal er in onze kerk een 

feestelijke Eucharistieviering zijn. De aanvang van 

de viering is 19.00 uur en het dames- en 

herenkoor zal de zang verzorgen. 

"Toen God zag dat 

het goed was waren 

er nog geen mensen 

om het met Hem 

oneens te zijn."
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Basisschool eindviering | Op zondagmorgen 

30 juni zullen de kinderen van groep 8 van de 

basisschool tijdens een speciale viering in de kerk 

afscheid nemen van hun schoolperiode op de 

Bonifatiusschool. De aanvang van de viering is 

9.30 uur en het kinderkoor zal tijdens deze 

viering de zang verzorgen.

Koninklijke onderscheidingen voor 
Frans en Maria Ros St. Isidorushoeve
Tijdens de jaarlijkse lintjesregen op vrijdag 26 april zijn door burgemeester R. Welten in het 

gemeentehuis van Haaksbergen Frans Ros en Maria Ros-Asbreuk benoemd tot Lid in de 

Orde van Oranje-Nassau en werden zij beiden gedecoreerd met een lintje. 

Naast de vele vrijwilligerswerkzaamheden, die zowel Frans als Maria Ros hebben vervuld en 

nog steeds vervullen voor diverse verenigingen in de Hoeve zijn beiden ook al jarenlang 

actief binnen de H. Isidorusgeloofsgemeenschap.  Maria is al vele jaren een betrokken en 

enthousiaste vrijwilliger die altijd klaar staat voor de medemens.  Verschillende vrijwilliger-

staken o.a. de MOV-werkgroep, de bezoekersgroep, aulabeheer en de schoonmaak van de 

pastorie.  Ook Frans is al jarenlang een actieve en betrokken vrijwilliger voor de H. Isidorus-

geloofsgemeenschap. Hij vervult vele werkzaamheden binnen de geloofsgemeenschap o.a.  

locatieraadslid, begraafplaatsbeheerder, tuinonderhoud en voor allerlei  klussen kan er altijd 

een beroep op hem worden gedaan.  Vanaf deze plaats feliciteren we deze betrokken en 

dienstbare vrijwilligers van harte met hun Koninklijke onderscheidingen. 

Geloofsgemeenschap H. Isidorus 

Onze Vader

Bron van Zijn, die ik ontmoet in wat mij ontroert,
Ik geef u een naam opdat ik u een plaats kan geven in mijn leven.
Bundel uw licht in mij – maak het nuttig.

Vestig uw rijk van eenheid nu,
uw enige verlangen handelt dan samen met het onze.
Voedt ons dagelijks met brood en met inzicht.
Maak de koorden van fouten los die ons binden aan het verleden,
opdat wij ook anderen hun misstappen kunnen vergeven.
Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden.

Uit u wordt geboren:
de alwerkzame wil,
de levende kracht om te handelen,
en het lied dat alles verfraait,
en zich van eeuw tot eeuw vernieuwt.

(Aramees Onze Vader, vertaald en bewerkt door Bram Moerland)



Geestig, 04  |  juni 2019

15

Woordpuzzel 4
Het is momenteel de tijd van de Pinksterbloemen en vanwege de lente zitten 

er dit keer tien bloemen in de puzzel. Weet u welke dat zijn, stuur dan uw 

antwoord voor 10 juni 2019 naar: Redactie Geestig/Puzzel 4, Langestraat 78, 

7491 AJ Delden of per mail naar redactiegeestig@heiligegeestparochie.nl 

Niet vergeten om behalve de oplossing ook uw naam, adres en telefoonnum-

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

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

Uitslag
In de woordzoeker van Geestig 3 zaten de volgende acht woorden die met 

Pasen te maken hebben: paasfeest, paasparty, paasbest, paastridium, 

paaskaars, paashaas, paasvuur en paasei. Uit de goede inzendingen hebben 

we de volgende winnaar getrokken: Annie Linderman 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

In de maand juni wordt er in de H. Geest 
parochie niet gedoopt.

In de maanden juli en augustus wordt er 
niet gedoopt i.v.m. de vakantie.

Doopvoorbereidingsavonden voor 
september zijn: donderdag 13 juni en 
donderdag 20 juni 2019

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

G  H  A  Y  T  S  C  E  S  K  M 

E  O  I  N  M  N  S  M  W  W  E 

R  R  R  F  O  A  E  V  T  I  D 

B  T  I  L  R  O  S  O  R  A  V 

E  E  S  E  E  T  M  T  I  Z  O 

R  N  X  L  J  T  U  E  E  P  B 

A  S  N  I  N  O  V  L  N  R  N 

I  I  A  E  A  R  P  E  P  A  D 

X  A  S  I  Z  U  Z  Y  I  S  M 

E  T  C  U  B  S  I  C  R  A  N 
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Eerste communievoorbereiding in volle gang…
Impressie van een leerzame grensverleggende voorbereiding 

“Kan het lichaam van Christus ook op raken?” Zomaar een vraag van 

een kind tijdens de eerste communievoorbereiding. Gesprek en 

doen, wisselen elkaar af in de voorbereiding van kinderen en hun 

ouders aan de hand van het project “Blijf dit doen”. Door Bijbelver-

halen, een ontdekkingstocht in hun eigen kerk, meedoen in de 

viering en een speciale maaltijd (waarbij we denken aan het laatste 

avondmaal van Jezus) ontdekken kinderen en ouders wie Jezus is 

en de betekenis van de Eerste Communie. 

We hebben de eerste communicanten van de Heilige Geestparochie 

verdeeld over drie voorbereidingstrajecten namelijk: 

1.  Die van Bentelo-Beckum met de Eerste Communieviering op  

12 mei in de O.L. Vrouwe van Altijddurende Bijstand in Bentelo (14 

eerste communicanten)

2.  Die van Goor-Hengevelde-Sint Isidorushoeve met de Eerste 

Communieviering op 26 mei in de H.H. Petrus en Pauluskerk in 

Hengevelde (25 eerste communicanten)

3.  Die van Delden met de presentatieviering op 18 mei en eerste 

communieviering op 16 juni in de H. Blasiuskerk (21 eerste 

communicanten)

Hélène van den Bemt

Pastoraal werker

Het is bijzonder hoe groot de inzet en het enthousiasme is van 

werkgroepleden, vrijwilligers, ouders en eerste communicanten om 

zowel de verbinding met de eigen geloofsgemeenschap te 

behouden, maar ook om samen te werken over de grenzen van de 

eigen geloofsgemeenschap heen.

Het zwaartepunt van de voorbereiding is thuis en in speciale 

voorbereidingsbijeenkomsten met eerste communicanten en hun 

ouders. Er zijn ook plaatselijke activiteiten met de eigen klas en in 

de eigen geloofsgemeenschap, zoals de ontdekkingstocht in de 

kerk, broodjes bakken bij een bakker voorafgaand aan de speciale 

maaltijd, de inzet voor het goede doel.

^ Kaft presentatieviering eerste communie “je bent een kei” 

Foto's: Hélène van den Bemt
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Ter nagedachtenis aan 
een betrokken pastor

Pastor Herman Bruggeman is 30 april jl. op 83-jarige leeftijd 

plotseling overleden. Pastor Bruggeman was van 1971 tot 

1979 als jongerenpastor verbonden aan Beckum, Bentelo, 

Hengevelde en Isidorushoeve. In die tijd heeft hij samen met 

de jongeren, zoals hij bij een interview eens vertelde, alle 

kampeerboerderijen in de omgeving gezien. 

Van september 1979 tot 1992 was hij pastoor van Beckum en 

van 1982-1992 ook pastoor van Bentelo samen met pastor 

Buijvoets. Hij is geboren in Haarle, gemeente Hellendoorn op  

8 april 1936 en is de oudste van een gezin van 12 kinderen. De 

laatste tijd woonde hij in Zenderen toen de communiteit van 

Almelo hem de juiste zorg niet meer kon bieden. 

Hij was een betrokken pastor en heeft veel betekent voor hen 

die te maken kregen met groot verdriet. Een onconventionele 

pastoor, zoals hij zichzelf noemde. Hij is gegaan naar en 

omgegaan met oud en jong. En nu is hij opgegaan naar de 

God die zijn jeugd en priesterleven verblijd heeft.

In Memoriam 
Henny te Wierik

Zaterdag 6 april kregen we het ontstellende bericht dat 

Henny te Wierik plotseling was overleden.

Binnen de geloofsgemeenschap van de H.H. Petrus en Paulus 

te Goor was Henny koster en leider van het kostersteam.

Henny was een zeer bevlogen man. Alles moest altijd perfect 

in orde zijn.

Maar bovenal was hij een zeer aimabele man met wie het 

prettig was om mee samen te mogen werken.

Het heengaan van Henny is voor de Goorse Geloofsgemeen-

schap een groot verlies.

Wij wensen zijn vrouw Marian, zijn kinderen en kleinkinderen 

heel veel sterkte toe om verder te moeten gaan zonder 

Henny.

Wim van Sermondt,

voorzitter locatieraad

Uit dagblad “Trouw” 29-4-2019, interview met  
bisschop Ron van den Hout van Groningen.
“Haal geen gas uit zee”, zegt bisschop Ron van den Hout. Hij noemt 

zichzelf geen actievoerder, maar tekende wel de oproep van de 

Waddenvereniging om het aardgas in de Waddenzee te laten zitten. 

Hij is de volgende in het rijtje bisschoppen die zich uitspreken over 

maatschappelijke kwesties. Wat hem over de streep trok, was de 

encycliek ‘Laudato Si’ van paus Franciscus (daarin schrijft hij, aldus 

de bisschop): “De mens mag de aarde beheren en gebruiken, maar 

niet misbruiken”. En dat laatste is nu toch wel het geval. De paus 

heeft het over scheefgegroeid antropocentrisme. De mens staat 

bijbels gezien in het centrum van de schepping, maar is wel 

rentmeester. Hij dient de aarde te bewaren, maar heeft hem nu tot 

zijn eigendom gemaakt, alsof hij er zelf over mag heersen. Van den 

Hout past in het rijtje (Nederlandse) bisschoppen dat zich de 

afgelopen decennia uitsprak over maatschappelijke kwesties. Zo 

keerde bisschop Huub Ernst zich in begin jaren tachtig tegen de 

plaatsing van kruisraketten in Nederland. Hij voerde zelfs het woord 

op de slotmanifestatie in Den Haag. Bisschop Tiny Muskens van 

Breda stelde in 1996 de verborgen armoede aan de kaak. Een arme 

mocht brood stelen als hij daarmee zijn kind kon redden, vond hij. 

Van den Houts voorganger Gerard de Korte riep in februari dit jaar 

op een CDA-bijeenkomst in Amsterdam de christen-democraten op 

een voortrekkersrol te nemen op klimaatgebied. Bisschop Jan 

Hendriks van het bisdom Haarlem-Amsterdam liep vorige maand 

mee in de klimaatmars in de hoofdstad. Zijn slotzin in het interview: 

“Het behoud van de aarde gaat ons allemaal aan. De paus zegt dat 

ook, dus wat dat betreft zouden de bisschoppen zich daar meer 

achter kunnen scharen.”

Gerard Geurts

Bisschoppen aan het woord…
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Ingezonden berichten

Huis van Spiritualiteit
Maandagavond 27 mei kijken we samen de  

indrukwekkende film ‘The Railway Man’. In 

deze film speelt Oscarwinnaar Colin Firth als 

Eric Lomax, een Britse legerofficier, die 

tijdens de Tweede Wereldoorlog gevangen 

wordt genomen door de Japanners. Als 

krijgsgevangene moet hij werken aan de 

beruchte Birmaspoorlijn en overleeft hij 

slechts ternauwernood de vreselijke 

ontberingen. Decennia later ontdekt Lomax, 

die inmiddels getrouwd is met Patti 

(Oscarwinnares Nicole Kidman), dat de 

Japanse vertaler, die verantwoordelijk was 

voor zijn vreselijke behandeling, nog steeds 

in leven is. Hierop besluit hij op zoek te 

gaan naar de man, die nog steeds in zijn 

nachtmerries voorkomt om hem te 

confronteren.

Het verhaal neemt ons mee naar het thema 

Twentse Bedevaart naar Lourdes.
Eind september gaan we weer met verschillende parochies uit 

Twente op bedevaart naar Lourdes. Ontmoetingen in combinatie 

met vakantie en bezinning, maken een reis naar Lourdes heel bijzon-

der, een plek waar mensen aandacht hebben voor elkaar, een 

ervaring die je leven verrijkt. Deelname is mogelijk voor alle 

belangstellenden. Ook voor mensen die specifieke zorg of medische 

begeleiding nodig hebben zijn er volledig verzorgde reizen per 

vliegtuig, trein of bus. Voor meer informatie over de mogelijkheden 

kunt u contact opnemen met een van de contactpersonen van de 

Heilige Geestparochie:

Harry Scharenberg tel. 074 - 357 56 81

Lies Vreman tel. 0547 - 33 34 92

Ria Rouweler  tel. 0547 - 29 23 44

Trudy Vaarhorst tel. 0547 - 27 07 77

Betsie Cent tel. 0547 - 27 50 88

Dauwtrappersviering Hertme
Hemelvaartsdag 30 mei 2019
Over een aantal weken is het weer Hemel-

vaartsdag. Veel mensen zijn al jarenlang in 

alle vroegte naar Hertme getogen om deel 

te nemen aan de Dauwtrappersmis. 

Ook dit jaar is dat weer mogelijk. Op het 

gebruikelijke tijdstip van halfzeven in de 

ochtend wordt in het Openluchttheater van 

Hertme de eucharistie gevierd, deze keer 

ondersteund met zang van het St. Stepha-

nus parochiekoor van Hertme.

U wordt van harte uitgenodigd deel te 

nemen aan deze Dauwtrappersviering. 

Houd u er alstublieft vanwege het vroege 

tijdstip wel rekening mee dat het ’s 

ochtends op dat tijdstip nog erg fris is en de 

banken in de open lucht koud optrekken. 

Wij raden u aan een kussen mee te nemen.

Na afloop kunt u zich opwarmen aan een 

warme kop koffie of thee in het naast 

gelegen Theaterhoes. Daar kunt nog even 

na- en bijpraten.

Wij heten u van harte welkom.

Werkgroep Dauwtrappersviering Hertme

Mariakapellendag 2019
Op de laatste zondag in mei (26 mei) wordt 

voor de twaalfde keer onze jaarlijkse 

Mariakapellendag gehouden. Alle kapellen 

in de regio zijn die dag open.  

Enkele kapellen hebben speciale activitei-

ten georganiseerd. 

De kapellen die dit jaar meedoen zijn: 

Rossum: (27) Om half 10 wordt er in de 

kerk van Rossum een viering gehouden. Het 

dames- en herenkoor verzorgt daar de zang. 

Na deze viering trekken we naar de 

Mariakapel onder begeleiding van de 

muziekfanfare. Nadien is er koffie met 

krentewegge. 

Zeldam: (94) Om 14.00 uur is er een viering 

bij de Mariakapel op het Zeldam, gelegen 

tussen Delden en Goor. De viering zal 

bestaan uit gebeden en Marialiederen 

uitgevoerd door eigen mensen. De 

omgeving van de kapel wordt met geel-

witte vlaggetjes opgetuigd. Na de viering is 

er koffie /thee voor de 

bezoekers.

Markelo. (103) Om 16.00 uur zijn we bij de 

kapel in Markelo “De Hulpe” voor een 

oecumenische viering. Er zal worden 

gezongen door het MARKELO’S KERKKOOR. 

Er zijn gebeden en een korte bezinning. 

Ook de fanfare verleent haar medewerking. 

Na de viering is er een hapje en een drankje.

In Enter (119) is om 18.00 uur de eindvie-

ring. In dit lof zal pastor H. de Vries voor-

gaan. Nadien is er koffie. Bij mooi weer zal 

het lof buiten plaats vinden bij de kapel. Bij 

slecht wordt gebruik gemaakt van de 

accommodatie van Jong Nederland.

Het nieuwe Mariakapellen boek is deze dag 

te koop bij alle 4 kapellen

De cijfers geven het nummer aan van de 

kapel, zoals die is genoemd in het boek: 

Landkruisen en kapellen in Twente.

‘vergeving’. Een woord waarvan wij geleerd 

hebben, dat het van wezenlijk belang is, 

waarvan we hopen, dat we het krijgen als 

we fouten hebben gemaakt. Maar zo 

moeilijk in de praktijk te brengen, als 

iemand anders ons iets heeft aangedaan. 

Na het kijken van de film is er gelegenheid 

om open met elkaar in gesprek te gaan over 

dit thema. Het gesprek wordt geleid door 

pastor Ingrid Schraven en Lianne Oortmann

Wanneer: maandag 27 mei 2019

Aanvang: 19.00 uur

Waar: Huize Elisabeth, Gravenallee 11 

Denekamp

Kosten: € 7,50 

Opgave bij: secretariaat@lumenchristi.nl of 

telefoon: 0541 - 35 35 51, www.parochielu-

menchristi.nl
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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

Zaterdag
25 mei

Mariakapellentocht
een fietstocht van zo’n 30 km langs verschillende 
Twentse Mariakapellen en landkruizen. 

Geen kosten, eigen lunch meenemen

Moeder Teresakerk 
Meijersweg 10 Hengelo 
Aanvang: 10.00 uur

Graag zo snel mogelijk bijeenkomsten-
samenoplopenmtkerk@gmail.com

of via formulier bij het secretariaat van 
de Moeder Teresakerk  

Woensdag 
5 juni

Informatieavond over het Heilig Vormsel
Voor ouders/verzorgers uit de Heilige 
Geest parochie van kinderen van(af ) groep 7

Stadscentrum 
Het parochiehuis 
Langestraat 79, Delden 
20.00-21.30 uur

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

Zaterdag 
15 juni

Bijbelse bloemen ontdekken
In de Bijbel en in de kunst zijn veel verwijzingen 
naar bloemen en vruchten. We verdiepen ons in de 
betekenis daarvan bij kwekerij de Border.

Kwekerij de Border 
Twickelerlaan 13, 
Ambt-Delden 
10.00- 12.00 uur

Opgave voor 8 juni 
bij “Op de 3-sprong”: 

catechesetwentezuid@gmail.com

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

Bijbelse bloemen ontdekken
Wist u dat er veel verwijzingen naar bloemen en vruchten in de Bijbel staan? Bent u hierin 

geïnteresseerd? Geef u dan op om samen met ons deze bijbelse bloemen te ontdekken. 

Opgave vóór 8 juni.

Wandel de ochtend tegemoet
zondag 16 juni
Meditatieve midzomerwandeling rond de 

Kuiperberg. Op de rand van langste dag en 

kortste nacht… beleven we het ontwaken 

van Gods schepping. We sluiten af met een 

broodmaaltijd. 

Soort activiteit: wandeling (ca. 7 kilometer)

Wanneer: 16 juni, 05.00 uur

Waar: parkeerplaats op de Kuiperberg in 

Ootmarsum, Almelosestraat, bij het landkruis

Kosten: € 7,50 (inclusief gezamenlijk ontbijt)

Aanmelden: secretariaat@lumenchristi.nl of 

0541-35 35 51. 

www.parochielumenchristi.nl

We zullen stukken in stilte wandelen, maar 

ook samen luisteren naar gedichten, passages 

uit de bijbel en andere teksten.  We wandelen 

rondom de Kuiperberg en zullen na de 

wandeling, die zo’n 7 kilometer zal beslaan en 

ca. 2,5 uur duren zal, samen ontbijten in de 

pastorie van Ootmarsum. De wandeling 

wordt geleid door Karel Tijhuis. 
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Vieringen
mei en
juni
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 18 en 
zondag 19 mei

Zat. 19.00 Woco-viering                

mmv. Dames- en Herenkoor                                               

Werkgroep

Zat. 19.00 WoCo-viering                   

mmv. Dames- en Herenkoor                                              

Pastor H. Van de Bemt

Zaterdag 25 en 
zondag 26 mei

Geen viering                                          Geen viering

Donderdag 30 mei 
Hemelvaartsdag

Woe. 19.00 Eucharistieviering 

Virgili van Hemelvaart                                   

mmv. Spirit                                              

Pastoor M. Oortman

Geen viering

Zaterdag 1 en  
zondag 2 juni

Geen viering Zat. 19.00 Eucharistieviering                                             

mmv. Believe                                            

Pastor Th. Escher                                              

Zaterdag 8 en 
zondag 9 juni

Zon. 9.30 Woco-viering                   

mmv. Dames- en Herenkoor                                         

Pastor R. Doornbusch

Zon. 9.30 WoCo-viering                   

mmv. Dames- en Herenkoor                                            

Pastor A. Zoet

Maandag 10 juni

Zaterdag 15 en 
zondag 16 juni

Zat. 19.00 WoCo-viering                   

mmv. Dames- en Herenkoor                                   

Werkgroep

Zat. 19.00 WoC-oviering                   

mmv. Dames- en Herenkoor                                            

Pastor A. Zoet

Zaterdag 22 en 
zondag 23 juni

Zon. 9.30 WoCo-viering                                           

Pastor R. Doornbusch

Geen viering

Zaterdag 29 en 
zondag 30 juni

Zat. 19.00 Eucharistieviering                                              

Pastor Th. Escher                                              

Zat. 19.00 Woco-viering  

Schoolverlatersviering                 

mmv. Believe en Kinderkoor                                            

Pastor R. Doornbusch

Zaterdag 6 en 
zondag 7 juli

Zon. 9.30 Woco-viering 

Schoolverlatersviering                 

Pastor H. van de Bemt

Geen viering ivm Zomerfeesten
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H. Blasius 
Delden

H.H. Petrus en 
Paulus Goor

H.H. Petrus en 
Paulus Hengevelde

H. Isidorus, 
St. Isidorushoeve

ing                   

oor                                              

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                   

mmv. Dames- en Herenkoor                                          

Pastor H. Van de Bemt

Zon. 9.30 Eucharistieviering                                             

mmv. Dames- en Herenkoor                                         

Rector P. Kuipers                                             

Zon. 11.00 WoCo-viering                   

mmv. Gemengd koor/ Volkszang                                         

Pastor H. Ogink

Zon. 9.30 Eerste Heilige Communie                              

mmv. Cantu

Pastoor M. Oortman en

Pastor H. Van de Bemt

Zat. 19.00 Eucharistieviering                                             

mmv. Dames- en Herenkoor                                           

Pastoor M. Oortman                                              

Do. 9.30 Eucharistieviering                                             

mmv. Dames- en Herenkoor                                         

Pastoor M. Oortman                                              

Do. 9.30 Eucharistieviering                                             

mmv. Schola Cantorum                                      

Pastor Th. Escher                                              

Do. 9.00 WoCo-viering                   

mmv. Herenkoor                                          

Pastor H. Ogink

Op het plein

Do. 9.00 WoCo-viering                   

mmv. Dames- en Herenkoor                                    

Pastor A. Zoet

ing                                             

e                                            

Escher                                              

Zon. 9.30 Eucharistieviering                                             

mmv. Dames- en Herenkoor                                         

Rector P. Kuipers                                             

Zat. 19.00 WoCo-viering                   

mmv.  Gemengd koor                                          

Werkgroep

Zon. 9.30 Woco-viering                   

mmv. Dames- en Herenkoor                                              

Werkgroep

Zon. 9.30 Woco-viering                   

mmv. Dames- en Herenkoor                                     

Werkgroep

oor                                            

Zat  19.00 Eucharistieviering

Vigili van Pinksteren                                           

mmv. Dames- en Herenkoor                                           

Pastoor M. Oortman                                          

Zon. 11.00 WoCo-viering                   

mmv.  Gemengd koor                                           

Pastor R. Doornbusch

Zat. 19.00 Eucharistieviering 

Vigili van Pinksteren                                                                                 

mmv. Dames- en Herenkoor                                          

Pastor Th. Escher                                              

Zat. 19.00 Eucharistieviering 

Vigili van Pinksteren                                                                                 

mmv. Dames- en Herenkoor                                       

Pastor J.  Hettinga                                             

10.00 u Oecumenische

Parochieviering                                      

Ds. D. Juijn en

Pastor R. Doornbusch in de 

tuin van de Oude Blasius 

ing                   

oor                                            

Zon. 9.00 Eerste Heilige 

Communie                                  

mmv. Kinderkoor                                       

Pastoor M. Oortman en 

Pastor H. Ogink

Zat. 19.00 Woco-viering           

mmv. In Between                                            

Werkgroep

Zon. 9.30 Woco-viering                   

mmv. Dames- en Herenkoor                                       

Werkgroep

Zon. 9.30 WoCo-viering                   

mmv. Spirit                                           

Pastor A. Zoet

Do. 9.30 Eucharistieviering                                             

mmv. Dames- en Herenkoor                                         

Pastoor M. Oortman                                              

Zon. 11.00 WoCo-viering                   

mmv. Kinderkoor                                 

Pastor R. Doornbusch

Geen viering ivm Zomerfeesten Zat. 19.00 WoCo-viering                                           

Samenzang                                            

Pastor A. Zoet                                            

oor                                            

Zon. 9.30 Eucharistieviering                                           

mmv. Cantu                                            

Pater R. van de Vegt                                           

Zat. 19.00 Woco-viering                   

Samenzang                                           

Pastor C. Timmerman

Zon. 9.30 Woco-viering                   

mmv. Dames- en Herenkoor                                           

Pastor C. Timmerman

Zon. 9.30 Woco-viering  

Schoolverlatersviering                 

mmv. Kinderkoor                                             

Pastor H. van de Bemt

Zon. 9.30 Eucharistieviering        

Gezinsviering/ afsluiting seizoen                                    

mmv. Kinderkoor                                        

Rector P. Kuipers                                             

Zon. 11.00 WoCo-viering                   

Werkgroep

Zat. 19.00 WoCo-viering                   

mmv. Cantu                                        

Werkgroep

Zat. 19.00 Eucharistieviering                                          

Pater L. Groothuis                                              
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Dauwtrappen Door: Nathalie Mensink

Met Hemelvaart is het al jaren een traditie om te dauwtrappen. 

Vroeger ging men heel vroeg in de morgen wandelen op blote 

voeten om de dauw, mistwolken, te voelen. Mensen dachten zo 

dichtbij Jezus te komen. Nu gaan nog veel gezinnen vroeg in de 

morgen fietsen of wandelen om samen Hemelvaart te vieren. 

Meestal heeft dit geen christelijke achtergrond meer, maar is het 

gewoon een gezellig dagje uit.

Hemelvaart

In de veertig dagen na Pasen verschijnt Jezus vaak aan zijn leerlin-

gen. Zijn leerlingen  herkennen Hem aan de dingen die Hij vertelt.  

Maar Thomas is op die momenten niet aanwezig. Hij zei dat hij de 

opstanding van Jezus pas kan geloven als hij de wonden van de 

spijkers in de handen van Jezus zou zien en zijn vinger erop kon 

leggen. Toen alle leerlingen, dus ook Thomas, aanwezig waren 

mochten ze zijn wonden zien en aanraken,  Thomas schaamde zich 

voor zijn ongeloof. Hierna verschijnt Jezus niet meer en vaart op een 

wolk naar zijn Vader in de hemel.

Nodig: 

• schaar

• wit papier

• klein kartonnen doosje

• potlood

• lijm

01. Teken een duif op het witte papier

02. Knip hem uit dubbel gevouwen papier

03. Plak de duif op het doosje en knip deze dan weer uit

04. Plak nu de tweede duif aan de acehterkant

05. Maak een trapje van witte strook  papier (vleugel/staart)

06.  Knip een kleine gleuf (1-2 cm) in de duif waar de vleugel moet komen 

07.  Doe nu het trapje door de gleuf en knip de vleugel op maat

08.  Gebruik de rest van het trapje om de staart van te maken. Deze lijm je vast

09.  Teken een oog en een snavel

10.  Maak nu een klein gaatje boven de vleugels en doe er een touwtje door zodat je hem op kunt hangen.

Pinksteren

Tien Dagen na Hemelvaart is het heel druk in Jeruzalem. Er zijn 

Joden vanuit het hele Romeinse Rijk. Ze vieren de Thora, dit is een 

heilige schrift voor de Joden. Jezus leerlingen zijn op deze dag ook 

bij elkaar om te praten over Jezus. Plotseling voelen ze een wind-

vlaag en zien ze, dat ze allemaal een vlammetje boven hun hoofd 

hebben. Opeens weten en voelen ze dat Jezus nog steeds bij hen is. 

Ze worden blij en spreken allemaal een andere taal. Ze gaan naar 

buiten en vertellen over Jezus, heel veel mensen luisteren naar hen. 

En dat was wat de leerlingen nodig hadden, mensen die wilden 

luisteren naar de verhalen over Jezus en zijn Vader. Het gaf hen de 

moed om daarmee door te gaan. 

Ongeveer 3.000 mensen lieten zich op die dag dopen. Ze blijven bij 

de leerlingen en krijgen les van hen. Samen vormden zij de eerste 

groep mensen die zich 'christenen' noemen.

01.

04.

07 + 08.

03.

06.

02.

05.

09.

Pinksterduif 
knutselen.
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Geloof in beeld

Save the date!
Zondag 7 juli: Zomerzegening en ‘heel de  

parochie bakt’ in Delden! 

Zaterdag 31 augustus is het weer zover: 

OP BEDEVAART NAAR KEVELAER. GA JE MEE?

Palmpasenoptocht de Hoeve, 13 april

Foto's: Henny Evers



    

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 4: Schriftelijke vragen.

Een brief met een onduidelijk geschreven afzender: Werkplijn 

13, Bengelenveld. Blasius, intussen al aardig bekend in de Hof 

van Twente, verbeterde dit schrift: Kerkplein 13 Hengevelde.  

In de ingesloten brief twee vragen van de bijbelgroep.  

Even onduidelijk geschreven: wat is het hoogste bod (bedoeld:  

wat is het grootste gebod} en hoe lang moeten onze kinderen 

godsdienstles volgen?

In sierletters heeft de bisschop dit herderlijk schrijven  

laten uitgaan.

Het grootste gebod is leven zoals de zoon van Maria 
en Jozef geleefd heeft. Opkomen voor de armen, de 
vreemdelingen en vluchtelingen en tussendoor 
bidden als je niets meer te vragen hebt. Danken voor 
je leven. Voor alle zekerheid: de zoon van Maria en 
Jozef heet Jezus en zijn achternaam is Van Nazareth.

De tweede vraag. Je bent nooit te oud om te leren, 
jullie kinderen niet, hun vader en moeder niet, maar 
ook hun oma en opa niet! Heel je leven blijf je dus 
leerling indachtig het gezegde van Jezus: jullie 
hebben maar één Heer en Meester en jullie zijn 
allemaal leerlingen. Ik, Bisschop Blasius, ook!. 
Jullie pastoor is wel Meester (Mr), maar niet 
Heer en Meester. Dat is alleen onze Vader….  
die in de hemel zijt.

Gegeven en geschreven in een winderig Hengel.
 

 Wordt vervolgd.

God, – lieve Boetseerder – 

 

een brok klei  

is als teken  

van ons verlangen 

om ons  

door uw hand  

te laten richten en boetseren. 

 

Wakker in ons  

de creativiteit aan. 

Laat de verbeelding  

onze geest bewonen 

en door onze aderen stromen. 

 

Beziel ons  

met het vuur van uw geest, 

zodat ons vormingswerk  

duurzaam mag zijn 

en aan de toekomst 

– breekbaar maar hoopvol –

 alle kansen geeft. 

 

Lieve boetseerder, God, 

adem ons open. 

Wees hier en nu 

opnieuw verbeeldingskracht. 

Geef taal en toon aan dromen. 

Geef stem aan wat verborgen bleef. 

Laat hier uw Rijk maar komen. 

Amen

(Leeftocht 2018)


