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De deuren en ramen wijd open
Een tijdje terug had ik op het kerkplein een ontmoeting met 

iemand, die een kaarsje had opgestoken bij Maria. Een levensver-

haal over vreugde, gemis, pijn en verdriet. In de geloofsgemeen-

schappen gebeurt er veel meer dan vieringen en sacramenten. 

Mensen leven met elkaar mee. Als iemand het moeilijk heeft, wordt 

diegene opgevangen. Er is aandacht voor zieken, ouderen en 

mensen van wie een dierbare is overleden. Bij de koffie houdt men 

elkaar op de hoogte van het wel en wee. 

Paus Franciscus ziet de kerk als een veldhospitaal: “Wat de Kerk 

vandaag het meest nodig heeft, is het vermogen om wonden te 

helen en om de harten van de gelovigen aan te wakkeren, dit 

tezamen met nabijheid en meevoelen.”

In deze tijd worden we uitgedaagd om nieuwe wegen te bewande-

len, naar mensen toe te gaan en vooral naar de kwetsbaren. En de 

deuren en ramen van de kerk en van ons geloof wijd open te zetten. 

Dan kan er weer een frisse wind waaien te vergelijken met het 

opendoen van de deuren en ramen na een onweersbui op een 

drukkend warme zomerse dag. 

Hélène van den Bemt, 

pastoraal werker

Gebed dat zeezeiler H. van Velde ontving 

bij zijn afscheid uit het indianenreservaat 

van Chief Jim Woods.

Grote Geest, wiens stem ik hoor in de winden

en wiens adem alles laat leven,

hoor mij.

Ik ben klein en zwak en heb uw kracht en wijsheid nodig.

Laat mij gaan in schoonheid

en mogen mijn ogen de rode zonsondergang blijven aanschouwen.

Laat mijn handen respect hebben voor de dingen, 

die U gemaakt hebt,

en mijn oren scherp om Uw woorden te horen.

Maak mij verstandig 

zodat ik de dingen kan begrijpen die U mij leert.

Laat mij de lessen leren kennen, 

die U verstopt hebt in elk blad, in elke steen.

Ik zoek kracht, maar niet om sterker te zijn dan mijn broeder.

Maak dat ik altijd  klaar ben  om naar U te komen 

met schone handen en eerlijke ogen,

zodat, als het leven ten einde is gekomen, 

zoals de verdwijnende zonneschijn,

mijn geest tot U mag komen zonder schaamte.

Het is bijna vakantie. Tijd om de bakens te 

verzetten. Even geen werk, studie, school, 

sport of andere dingen die de weken zo’n 

vertrouwd ritme geven. Even om te voelen 

hoe het leven zonder is. Even andere 

dingen ervoor in de plaats, even rust. 

Waarom voelt dat toch zo lekker? Omdat 

alles mogelijk is? Omdat er geen ‘moeten’ 

meer is? Maar kunnen we in ons gewone 

leven ook zonder die bakens? Of zijn we 

dan de richting kwijt in de vaargeul van het 

leven? Vroeger waren het bakens 

zoals het geloof, vaste - soms 

levenslange - dienstverbanden en 

hechte families en buurtschappen. 

In de huidige tijd, waar we als 

individu voorop staan, lijkt het 

alsof we die bakens zijn kwijtge-

raakt. Veel mensen zoeken naar 

richting en doel in hun leven. 

Menig therapeut - en ik spreek uit 

ervaring - helpt met man en 

macht om mensen weer bakens 

aan te reiken. Zoeken we 

misschien bakens waar geen 

Bakens verzetten
‘moeten’ bij hoort? Bakens waar we zelf voor 

kiezen en die ons persoonlijk houvast 

geven. Gerard Geurts vertelt op pagina 4 in 

‘Beweeglijke bakens’ over mensen die ieder 

hun eigen baken in het leven hebben. En 

soms moeten die weer wat verzet worden. 

Ook in onze eigen plaatselijke kerk zie je 

dat. Jongeren die buiten de gebaande 

paden om zelf bepalen hoe en wat ze voor 

‘de ander’ willen doen. Lees maar op pagina 

17 over Nacht zonder Dak of bekijk de foto’s 

van DiaconAction op pagina 23. En 

zelfs de wereldkerk lijkt de bakens wat 

te verzetten met de overweging om 

het celibaat voor priesters in de 

Amazone af te schaffen. Zou het 

kunnen?

Fijne vakantie!

José Sluiter
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Beweeglijke bakens
“Zonder mijn stok en rollator ben ik nergens meer.” Zo kwam hij als 

laatste de gespreksgroep bij Bert en Ria binnen. Niemand had zich 

afgemeld en toen er bij het eerste kopje koffie een stilte viel, 

opende Bert als gastheer het gesprek. “Geen Bijbelverhaal vanavond 

om te beginnen. Ria en ik willen vertellen waar wij inspiratie, ons 

houvast, een leidraad vinden. Elke woensdagavond gaan we naar de 

yoga. Luisteren naar je eigen adem en aanwezig zijn bij het woord 

dat de yogadocent ons dan heeft opgegeven. Iedere keer een ander 

woord. Gisteren was het woord ‘heilig’, en vorige week ‘grond’. Dat 

uur in de week willen we niet missen. Het hoort bij ons levensritme.” 

Ria vulde aan: “Voor mij is dat een uur geworden van stilte. Een uur 

waar ik naartoe leef en een uur vanwaaruit ik weer verder leef. Een 

vast punt bij mijn werken en zorgen. Een houvast bij alle meevallers 

en tegenvallers in mijn leven.” 

Onder handbereik

Even was het stil in de groep. Al direct bleek dat Bert en Ria met hun 

verhaal de tongen hadden losgemaakt. Derrek, die als laatste was 

binnengekomen, was de eerste die met zijn verhaal kwam. “Mijn 

houvast, mijn steunpunt is nu mijn stok en mijn rollator. Zij zijn de 

bakens geworden in de vaargeul van mijn leven. Ik heb ze dichtbij 

huis gevonden. Ik vertrouw op die twee; ze geven mij zekerheid, 

houvast. Zij leiden mij door mijn leven en hebben mijn kortzichtig-

heid doorbroken. Door mijn ongeluk is er een nieuwe wereld voor 

mij opengegaan. Achter deze stok en rollator zit de dagelijkse komst 

van die lieve schatten van de thuiszorg. Achter deze stok en rollator 

is de wereld, de fabel van onafhankelijkheid als hoogste goed 

doorgeprikt. Ik kan niet zonder iemand anders. En, omgekeerd, nu ik 

beperkt ben in mijn doen en laten, nu het jachten en jagen voorbij 

is, heb ik alle tijd, heb ik alle ruimte om aandacht te geven aan de 

komende en gaande man.”

In de familie

Thomas zag dat Derrek uitgesproken was. “Ik heb jullie ooit al eens 

verteld over mijn speciale band met mijn vader. Hij is nu nog steeds 

een levende en vaak een bepalende figuur in mijn leven. Hij was 

onderhoudsmonteur, inventief en creatief. Als ik beslissingen moet 

nemen, vraag ik me altijd af: wat zou mijn vader in zo’n geval doen, 

wat zou hij zeggen, zou hij wachten, de zaak op zijn beloop laten of 

zou hij kordaat doorpakken. Hij is in mijn leven toch altijd wel 

richtingbepalend, een baken zoals Derrek dat net noemde. Daar 

komt nu wel bij, nu onze kinderen groter worden, kritische vragen 

gaan stellen, hun eigen opvattingen en kijk op zaken duidelijk naar 

voren brengen, dat ik mijn vader als steun en toeverlaat wat moet 

relativeren. Ik ontdek dat ik mijn baken misschien een keer zal 

moeten verzetten.”

In de kerk

De buurvrouw van Bert en Ria kreeg van Thomas een bemoedigend 

knikje. “Ik weet niet of ik mijn zondagmorgen een baken mag 

noemen. Maar elke zondagmorgen ga ik ergens naar de kerk. Dat is 

een vast punt in mijn leven. Toen mijn man nog leefde, gingen we 

samen. Nu ga ik alleen. Ik vind er altijd wel iets. Er is meestal wel een 

man of vrouw, een voorganger, die mij aanspreekt, of een tekst die 

mij raakt, waar ik mee verder kan. Soms is het een lied.” Ze aarzelde 

even. “Ook Maria, de moeder van Jezus, is een baken, een houvast 

voor me. Geweldige vrouw. Ik begin en sluit de dag met haar. Ik bid 

niet altijd de rozenkrans, maar ik heb hem wel altijd in mijn tasje.”

In het nu

Marcel en Kitty hadden nog niets gezegd. “Vertel jij het maar,” zei 

Kitty tegen haar man. “Mijn jaren in het klooster hebben Kitty en mij 

iets goeds gebracht. Nog steeds proberen wij in een afwisselende 
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regelmaat de dag en de week door te brengen en te beleven. Met 

volle aandacht met één ding bezig zijn. Dat is ons baken. Als we aan 

het werk zijn, werken we. Als we eten, dan eten we. Als we stil zijn, 

zijn we ook stil. Als we thuis zijn, zijn we ook thuis. Niet onder het 

eten de krant lezen. Niet met een bord op de schoot televisiekijken. 

Kitty en ik helpen elkaar om deze regelmaat, dit levenspatroon erin 

te houden. Het is een baken dat zo maar als een baksteen in de 

diepte kan wegzakken. Je hebt elkaar nodig om langs deze weg vrij 

en onbevangen te leven binnen een vast patroon.”

De anderhalfuur was voorbijgevlogen. Ieder was bij zichzelf en bij 

de ander geweest. Opnieuw was deze tweede donderdag van de 

maand voor ieder een baken geweest.

Gerard Geurts

 "Zij zijn de bakens  

geworden in de vaargeul 

van mijn leven"
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Vanuit het pastoraal team

Eerste ontmoetingsdag in 

de Heilige Geestparochie

Vanuit het pastoresteam is de vraag gesteld om in de Heilige 

Geestparochie een gezamenlijke ontmoetingsdag te organiseren.  

De wens van de pastores is hierbij om samen met de 80+ parochia-

nen te vieren met een mogelijkheid om de ziekenzalving te 

ontvangen, en een mogelijkheid tot ontmoeting.  Inmiddels is er 

een werkgroep gevormd vanuit de zes geloofsgemeenschappen om 

vorm te geven aan deze middag.  We kunnen met vreugde aankon-

digen dat de eerste ontmoetingsdag voor onze 80+ parochianen 

gehouden gaat worden op dinsdag 29 oktober van 13.45 uur tot 

17.30 uur in de Bebsel, Hengevelderstraat 20, 7471 CH Goor. Alle 

80+ parochianen zullen via hun eigen geloofsgemeenschap 

uitgenodigd worden. Wanneer u deze leeftijd nog niet heeft bereikt, 

bent u hierbij van harte welkom op deze middag. In de volgende 

Geestig leest u hier meer over.

De voorbereidingsgroep en het pastoresteam

Vanuit het pastorale team

In de afgelopen weken hebben vele kinderen de voorbereidingen 

tot hun Eerste Heilige Communie mogen afronden. We mogen 

met elkaar terugkijken op mooie inspirerende eerste communievie-

ringen waar de kinderen hun eerste communie mochten ontvan-

gen. Allen die mee hebben gewerkt een groot dank je wel.

In Delden werd de traditie voortgezet met de basisscholen om hun 

jaarlijkse DiaconAction activiteit uit te voeren. Zesentachtig 

jongeren zijn actief geweest in de samenleving. Ze hebben zich 

ingezet onder anderen bij de wereldwinkel in Delden en de 

voedselbank in Hengelo. De ochtend werd afgesloten met geza-

menlijk friet eten.

Inmiddels zijn de voorbereidingen gestart voor het Vormsel in het 

najaar. De opgaveformulieren zijn verstrekt via de basisscholen en 

de eerste ouderavonden zijn gepland. 

In het weekend van 15 en 16 juni heeft in de pastorietuin in Delden 

de activiteit Nacht Zonder Dak plaats gevonden. Vijfentwintig 

jongeren van de drie M25 groepen en jongeren van de protestante 

kerk in Borne hebben een nacht in een kartonnen doos geslapen 

voor jongerenprojecten in Nepal, India, Kenia en Bolivia. Een 

sponsoractie van Tear. www.nachtzonderdak.nl/wat-is-nzd/

onze-projecten/  (zie ook pagina 17)

Zoals u bemerkt zijn de kinderen en jongeren deze maanden volop 

aanwezig in onze geloofsgemeenschappen en samenleving om op 

hun eigen manier hun geloof te beleven.

Ria Doornbusch, pastor

Foto: Marcel Hems

Van de bestuurstafel

Pinksteren, de naamdag van onze parochie is net achter de rug. 

Hopelijk hebben wij elkander kunnen vinden in dat gemeenschap-

pelijke wat wij allen delen, de Heilige Geest, De Geest die ons bij 

elkaar houdt in ons geloof en die ons steunt om met elkaar een 

toekomstbestendige Heilige Geest parochie te maken . Met dit 

laatste heeft het parochiebestuur zich in de afgelopen periode 

intensief beziggehouden. Het Bestuur en het Pastorale team is in 

volledige samenstelling een dag “ naar de Hei” geweest om te 

praten en beleid te maken over de toekomst binnen 5 tot 10 jaar 

van onze geloofsgemeenschappen en onze kerken. Basismateriaal 

was het beleidsstuk” de richtingaanwijzer” , de informatie die wij 

binnen de parochie hebben aangereikt op de vele voorlichtings-

avonden en de feedback die wij op die voorlichtingsavonden 

hebben gekregen. Het was een intensieve dag met vele discussies 

waarbij alle aanwezigen hun mening hebben gegeven. Focus van 

de discussies was de toekomst van de diverse geloofsgemeenschap-

pen. Het is uiteindelijk gelukt om voor elke geloofsgemeenschap 

een concreet plan te formuleren over “Hoe nu verder”. Dit is 

natuurlijk niet hetzelfde voor alle geloofsgemeenschappen. Het is 

onmogelijk om in dit stukje het uitgebreid toe te lichten. Dat zou de 

problematiek te kort doen. Afgesproken is om met alle geloofsge-

meenschappen apart een afspraak te maken op korte termijn om de 

plannen voor die geloofsgemeenschap toe te lichten en in overleg 

te gaan hoe nu verder. Ook zal met het bisdom overlegd gaan 

worden. Zaak blijft om elkaar vast te blijven houden zodat onze 

Heilige Geest parochie op een nieuwe wijze in stand blijft. 

Ik wens U, voordat alle discussies losbarsten allereerst een heerlijke 

vakantie toe. 

Peter Helle

Vice-Voorzitter bestuur Heilige Geest parochie
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Christoffel is de patroonheilige van reizigers, van alle verkeersdeel-

nemers en van al die mensen die op reis of onderweg zijn. Hij wordt 

beleefd als iemand die je beschermt en behoedt voor de meest 

uiteenlopende gevaren. Tot op de dag van vandaag hangt in menig 

auto een medaille met zijn afbeelding. Hij heeft mensen onderweg 

geluk gebracht, over ze gewaakt en ze weer veilig thuisgebracht.  

Veel mensen vertrouwen op zijn beschermende aanwezigheid.

Spirituele bescherming
Reizen is in onze tijd iets vanzelfsprekends, maar in de Middeleeu-

wen was het een hachelijke onderneming. Reizen was gevaarlijk en 

vol obstakels. Rovers, wilde dieren, kolkende rivieren en gladde 

bergpaden, bedreiging alom. Reizigers, en zeker de handelsreizi-

gers, konden wel wat spirituele bescherming gebruiken en daarvoor 

werd de H. Christoffel aangeroepen. 

Populair
Naast patroonheilige voor de reizigers is Christoffel ook de patroon, 

“de beschermheer”, tegen besmettelijke ziekten, onverwachte dood, 

de pest, droogte en watersnood. Volgens de legende was Christoffel 

een reusachtige man uit Kanaän. Door zijn lengte en kracht kon hij 

mensen veilig aan de overkant van gevaarlijke rivieren brengen en 

veilig door de bergen loodsen.

In de Middeleeuwen was Christoffel een van de populairste heiligen. 

Er werd veel tot hem gebeden. In de stad Roermond staat een beeld 

van Christoffel met Christus op zijn schouder op de top van de 

kathedraal. Dit is ook de enige stad ter wereld met een Sint 

Christoffelkathedraal.

Reiskoorts 
De meeste mensen hebben al plannen gemaakt, een vakantie 

geboekt en daarmee is de voorpret alweer begonnen. Het moeilijk-

ste is vaak om het met elkaar eens te worden over het reisdoel.  

Als dat is gelukt kunnen er plannen worden gemaakt.  

Dat fantaseren over “verre vreemde oorden bezoeken” is heerlijk. 

Maar voor veel reizigers is het aardigste: je gaat op vakantie en je 

bent blij als je weer thuiskomt.

Dromen
Helaas zijn er ook mensen die alleen maar van reizen kunnen 

dromen; die, door welke omstandigheden ook, niet met vakantie 

kunnen. Sommigen willen gewoon ook niet, omdat ze daar geen 

enkele behoefte aan hebben. Ze zijn tevreden met hun bestaan, 

met hun leven rondom eigen huis en dat mag ook. In hun eigen 

Bekende en 
onbekende 

Reisheiligen 

omgeving zien en beleven zij wat anderen ver van huis hopen te 

vinden. Zou het waar zijn wat Plinius, een Romeinse schrijver, al 

eens geschreven heeft: “wij maken grote reizen om dingen te zien, 

waarop wij in onze eigen omgeving geen acht slaan?” 

Beschermengelen
Ook dit jaar gaan we weer op vakantie, begeven we ons op 

overvolle wegen met veel kilometers voor de boeg. Je kunt in een 

situatie komen dat je zegt: ”Ik heb gelukkig een beschermengeltje 

op mijn schouder gehad”.  Soms heb je zo’n speciaal engeltje op je 

schouder als je op een goede manier aan een vervelende of 

gevaarlijke situatie bent ontsnapt. Of dat engeltje dan iemand uit 

de hemel is of gewoon Lucky Luuk? Jij zegt het.  Hij (of zij) kennen 

we in ieder geval niet bij naam zoals Christoffel. Of het Gabriël, 

Raphaël of een van de andere aartsengelen is, door wiens vleugelen 

we beschermd zijn, jij mag het zeggen en ik geloof je. 

Een Godswonder
In de hectiek van het leven, zeker in de hectiek van het verkeer, red 

je het vaak niet op eigen kracht. Daar kan het je overkomen dat je 

zegt dat het een Godswonder is dat je het er goed hebt afgebracht, 

dat je er levend door bent gekomen. 

Als je dan bij thuiskomst ergens een keer een kaarsje opsteek bij 

Maria uit dankbaarheid, ben je een stille getuige van “er is meer 

tussen hemel en aarde”. En wie het ook meegemaakt heeft, zal je 

geloven en je in dat geloof bevestigen.

Maar het kan geen kwaad om af en toe even stil te staan bij deze 

bijzondere heiligen.

Een fijne vakantie gewenst.

Marianne Koebrugge 

Foto: Nathalie Mensink

^ Een engeltje en een Christoffelmedaille ter bescherming aan de rugzak.
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Christoffelviering met 
‘Heel de parochie bakt’
Tevens dankviering Eerste Heilige Communie.

U leest het al: Het wordt een bijzondere viering met bijzondere 

inhoud. Al enkele jaren wordt in Delden een speciale viering 

gehouden bij de afsluiting van het werk-seizoen, voordat velen van 

ons met vakantie gaan. 

Na de viering is er dan een gezellig samen-zijn (met mooi weer) in 

de pastorietuin. Een ieder is daarbij van harte welkom om anderen 

van zijn/haar bakkunsten te laten proeven. Ieder jaar is het weer 

smullen van de koeken en taarten en als er teveel wordt gebakken 

delen we dit altijd met de bewoners van het Sint Elisabeth.

Medailles
In deze viering zult u horen over de heilige Christoffel, die met 

uiterste moeite het kind Jezus door de wilde rivier heen naar de 

overkant bracht. Mede daarom is Christoffel de patroon geworden 

van alle reizigers en zien we zijn beeltenis op medailles voor in 

auto’s of aan sleutelhangers. 

Op het eind van de viering zullen medailles gewijd worden en zijn 

ze speciaal ook voor kinderen verkrijgbaar. Een teken van vertrou-

wen in Gods bescherming voor ieder die op vakantie gaat.

Dit jaar is de viering op zondag 7 juli om 09:30 uur in de Heilige 

Blasius in Delden. In deze eucharistieviering zal rector Patrick 

Kuipers voorgaan met assistentie van pastoraal werker Henk Ogink.

Iedereen, oud, jong of er tussenin, is van harte welkom in deze 

viering. Vooral ook de ouders en hun kinderen, die dit seizoen hun  

Eerste Heilige Communie hebben ontvangen. Mede daarom zal ook 

het kinderkoor de viering muzikaal verzorgen.

Een mooie manier om ons gemeenschap-zijn met elkaar te vieren in 

geloof en gezelligheid met lekkere hapjes. Bak en/of wees er bij.

Pastoraal werker Henk Ogink

Foto's: Mignon Sanchez-Gerritsjans
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Tegenwoordig is het steeds populairder om op vakantie te gaan 

naar exotische oorden duizenden kilometers van Nederland 

vandaan. Vroeger was het echter normaal om dichter bij huis te 

blijven en met eenvoudige middelen op reis te gaan. Dit kwam 

natuurlijk voor een groot deel doordat de reismogelijkheden nog 

niet zo uitgebreid waren als vandaag de dag, maar ook doordat 

men nu via verscheidene media ziet wat er aan de andere kant van 

de planeet is. 

Ondanks de aanlokkelijke afbeeldingen en de paradijselijke 

omgeving van menig vakantieoord in het verre oosten, heb ik er 

voor gekozen om met de fiets op vakantie te gaan. Op de fiets kan 

je namelijk ook veel moois zien en kom je op plekken in Europa die 

je vanuit het auto- of vliegtuigraampje niet zomaar kan aanschou-

wen. Daarnaast is het een goedkope manier van vakantie vieren en 

ben je iedere dag lekker buiten. 

Stazione di Bellinzona
Zodoende ben ik eind mei op pad gegaan samen met mijn vriend. Ons 

avontuur begon in Deventer, waar we - met onze fietsen, kampeerspul-

len en enige proviand - op de trein richting Hannover stapten. Vanaf 

Hannover zouden we de nachttrein richting Zwitserland nemen om de 

volgende ochtend in Bellinzona aan te komen. Onderweg is het een 

hele beleving; de trein, de mensen, drukte op stations, maar ook de 

veranderende omgeving die aan je voorbij trekt.  

Op fietsvakantie door Europa
lekker rustig en groen. Gelukkig zijn er in Europa ontzettend veel 

fietsroutes aangelegd (Eurovelo) die je langs allerlei mooie stadjes 

en dorpen leidt. Ik werd gefascineerd door de contrasten langs de 

route. Van ouderwetse en gemoedelijk ogende dorpjes tot mo-

derne, drukke steden met hoogbouw en grote stadsparken. Van 

statige grote kerken die van ver al te zijn te zien tot moderne 

gebedshuizen middenin de stad. 

 

De eerste pass
Na aankomst in het zuiden van Zwitserland begon het avontuur pas 

echt: 1000 meter stijgen in 15km. Om bij de camping te komen 

moesten we namelijk de Oberalppass over. Dit was een leuke 

uitdaging en leverde ons prachtige vergezichten, een kortstondig 

sneeuwballengevecht boven op de berg en een prachtige afdaling 

van 30 km waarbij we maximaal met 60km/uur naar beneden 

zoefden. ’s Avonds arriveerden we bij de oorsprong van de rivier de 

Rijn waaraan onze camping lag. Moe en voldaan keken we terug op 

een geweldige eerste fietsdag en maakten we plannen voor de 

volgende dagen. 

Statige grote kerken en moderne gebedshuizen
De dagen daarna zijn we naar Zug en Basel gefietst. De Zwitserse 

stadjes en dorpen die we die dagen hebben aangedaan waren 

Smaakt naar meer
Na Basel zijn we verder naar het noorden gefietst om achtereenvol-

gens langs Straatsburg, Saarbrücken, Trier en Aken te fietsen. Na 8 

dagen fietsen zijn we aangekomen in Heerlen. Na wat zadelpijn zijn 

we toch wel blij om weer (bijna) thuis te zijn en de benen even te 

mogen laten rusten. Voor mij in ieder geval geen verre vakanties, 

want eerst Europa maar eens verder verkennen op de fiets. Vol-

gende fietsvakantie: van Salzburg in Oostenrijk door de Alpen naar 

Frankrijk fietsen en weer terug naar Nederland. 

 

Mee fietsen naar Kevelaer?
Mochten er nog meer mensen zijn die van een fietstochtje houden 

dan is het misschien leuk om eind augustus mee te fietsen naar 

Kevelaer. We zijn van plan om in twee dagen circa 50km te fietsen of 

in één dag circa 100 km te fietsen naar de bedevaartsplaats. 

 

Geïnteresseerd of wilt u meer informatie? Mail dan naar  

synthiaswm@gmail.com 

Synthia Wierenga

Foto's: Synthia Wierenga
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Druppels vakantie
Het was een warme dag geweest en in het midden van de avond 

werd donker aan de lucht. De wolken lieten nog net genoeg ruimte, 

om de ondergaande zon de gelegenheid te geven om haar licht te 

laten schijnen op die donkere massa. Genoeg om het donkergrijze 

een gouden randje te geven. Ik stond buiten. Te kijken naar de 

bloemen en planten in de tuin. Ik dacht aan de zomer van vorig jaar, 

toen het zo gortdroog was en er heel veel in de tuin het niet heeft 

overleefd. Zo droog dat de boeren het mais voortijdig van het land 

haalden. Land dat as was.

Bolletjes

Ik voel de eerste druppels en ik zie ze vallen op de grond. Wonderlijk 

dat ze als het ware als bolletjes blijven zweven op de grond en 

langzaamaan zie je de grond donkerde worden. De grond breekt 

open om het water te kunnen ontvangen. Een weldaad. Ik sta daar 

buiten en heb eigenlijk helemaal geen zin om naar binnen te gaan. Ik 

blijf staan. Ik voel de druppels water op mijn armen: het voelt aan als 

ijskoude pijltjes die op je neerkomen. En dan de geur van de lucht om 

je heen. Die typische geur die de regen brengt na een zonovergoten 

dag. Heerlijk! 

Open breken

En terwijl ik daar sta, bedenk ik dat het bijna vakantie is. Mensen 

zwerven weer uit over de wereld om nieuwe ervaringen op te doen, 

mooie dingen te zien, samen te zijn met de mensen die hen lief en 

dierbaar zijn, “nieuwe herinneringen maken”, zoals ik dat iemand 

hoorde noemen. Mensen die thuis blijven, noodgedwongen of 

weloverwogen, en daar proberen vakantie te vieren. Ik beken eerlijk 

dat ik er altijd tegenop zie om op reis te gaan. Als je mij een dag voor 

mijn vakantie vraagt of ik thuis wil blijven, zeg ik altijd ‘ja’! Maar 

eenmaal op reis gaat het goed. Het is net als met de druppel die op 

de aarde valt: de aarde moet openbreken om de druppel te kunnen 

ontvangen. 

Ontvangen

De eerste dagen van de vakantie maalt het leven van alle dag nog 

door je hoofd: heb ik overal aan gedacht; heb ik mijn collega wel 

gezegd dat dit en dat nog moet gebeuren; als ze zus en zo maar goed 

aanpakken, want anders zit ik na mijn vakantie met de gebakken 

peren! De druppels vakantie zijn om je heen, maar je lichaam, je 

geest, je wezen moet nog openbreken om de vakantie te ontvangen! 

Weldaad

In ons gelovig leven is dat niet anders. God is overal om ons heen. Hij 

spreekt tot ons, Hij is met ons en toch kost het ons moeite om Hem 

toe te laten. We worden opgeslokt door het leven van alle dag en 

communiceren met God is dan iets als die druppel die boven de 

aarde hangt. De weldaad van die druppel water is dan te vergelijken 

met de weldaad van God. Het raakt ons aan; we voelen het, maar 

voordat we openbreken en de weldaad werkelijk toelaten, dat vraagt 

wat. Zoals we ruimte moeten maken om werkelijk vakantie te vieren, 

moeten we ruimte maken om God in ons leven te ontvangen.

Ruimte maken

Vakantie vieren, of dat nu thuis of elders is, is ruimte maken voor het 

niet alledaagse. Daarmee komen ervaringen in ons leven, die de 

horizon kunnen verbreden, die maken dat donkere wolken van een 

randje licht worden voorzien. Vakantie vieren is ruimte maken voor de 

mensen om je heen, die je liefhebt, die je koestert. Vakantie vieren is 

– hoop ik – voor u ook ruimte maken voor de Schepper van al dat 

moois wat u overal in de wereld bewondert. Iedere druppel water, 

iedere bloem, iedere vallei die u onderweg tegenkomt is een 

weerspiegeling van de gedachten van God. En dat bent u zelf ook. 

Maak ruimte voor Hem met dankbaarheid. En als u dan een kerkje 

tegenkomt en daar een kaarsje aansteekt: wees dankbaar voor al het 

mooie en ook voor de vakantiedruppels die u op dat moment 

ontvangt. 

Een mooie vakantie toegewenst.

Marc Oortman, pastoor

P.S. Als u thuis blijft, of u bent weer thuis van vakantie, weet dat  

er in onze parochies een groot aantal kerken zijn en kapelletjes,  

waar u het hele jaar door welkom bent om kaarsjes aan te steken. ☺
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Voor u gevonden
 Door Richard Wermelink

Lucifers

Vijand van het volk
In de jaren dertig van de vorige eeuw 

bestempelde het Nazi-regime in Duitsland, 

journalisten als ‘vijanden van het volk”.  

De geschiedenis lijkt zich te herhalen in 

Amerika, waar een president deze woorden 

gebruikt voor eigen landgenoten die als 

journalist werken. Jim Acosta, Witte Huis 

verslaggever bij CNN is dit overkomen. Hij 

heeft er een interessant boek over geschre-

ven: “Vijand van het volk. Een gevaarlijke 

tijd om de waarheid te vertellen.” 

ISBN 9789402704020, prijs € 21,99

Eerste hulp bij katholieke begrippen
We kennen de woorden wellicht allemaal nog: absoute, 

katafalk en transsubstantiatie… of toch niet? Er bestaat 

heel veel katholiek ‘jargon’, maar daarachter gaat wel een 

hele wereld van betekenis schuil. Eric van den Berg, Frank 

Bosman en Peter van Zoest laten de lezer kennis maken 

met vele begrippen uit de rijke rooms-katholieke traditie 

en die worden in begrijpelijk Nederlands uitgelegd. ISBN 

9789089723055; prijs € 16,90

De moed van imperfectie
Dit boek stond op de lijst “Boeken om te lezen op de camping”. 

Het is al geruime tijd uit, maar was nog niet op mijn netvlies 

gekomen. Het biedt handreikingen naar een bewuster leven; 

geen directe oplossingen, maar opent de ogen omtrent de 

waarde van het telkens nastreven 

van perfectionisme. De auteur is dr. 

Brené Brown (1965), professor aan 

de Universiteit van Houston en 

bekend van een veel bekeken 

TED-talk. ISBN 9789400503496,  

prijs € 20,99

Vol...
De ruimte om ons heen is niet leeg: natuurlijk is er de lucht die wij 

ademen, die wij als wij omhoog kijken zien als wolken of als blauw. 

We weten dat de lucht er is… maar om ons heen is er nog meer dat 

wij niet zien… wifi, radio, televisiegolven. Ik kan er nog een paar 

meer noemen die we niet zien, maar waar we wel mee in aanraking 

komen: magnetisme, elektriciteit, zwaartekracht. Om ons heen is 

het vol. Vol met dingen die we helemaal niet kunnen zien, maar die 

we wel gebruiken of ervaren.

Dat alles kun je zien als energie… iets dat het ene in het andere 

omvormt: zwaartekracht, onze verbinding met de aarde, elektrici-

teit, onze bron om dingen te veranderen: bijvoorbeeld van koffie-

poeder naar koffie om te drinken. Magnetisme, onze aardpolen, 

onze manier om ons te oriënteren, om te weten waar we zijn…. 

Televisiegolven, om te kunnen zien wat anderen elders zien. Radio, 

om te kunnen horen wat anderen elders horen. Wifi, om contact te 

kunnen maken met de hele wereld. Het is vol om ons heen… Al die 

energie gebruiken we, vrijwel gedachteloos, gemakkelijk en zonder 

er veel over na te denken. We vinden dat normaal.

Maar daartussen, daarboven, daar doorheen, daar naast is er denk ik 

nog een energie. Een vitale energie die ons mensen de mogelijk-

heid biedt om te zijn die wij ten diepste zijn. Een energie die van 

boven naar beneden gaat en die van mens tot mens gaat. Een 

energie die zijn kruispunt vindt binnen in ons, in onze geest, in ons 

denken, in ons geloven… een energie die onszelf verandert.

Altijd, maar ook in de komende tijd, als we met elkaar op vakantie 

gaan, er even tussenuit gaan, of gewoon maar een vrije dag hebben 

kunnen we tappen uit die energie, geeft deze energie ons nieuwe 

levenskracht, troost, of de moed om voort te gaan.

Die energie, dat is de liefde, de liefde van God en van mensen. De 

liefde die niet op gaat. Die geen geld kost, en die ons door Onze 

Lieve Heer voor altijd is toegezegd. Ik hoop dat we daar deze zomer 

vol van mogen zijn.

Cathinka
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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.

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 donderdag-

morgen 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 parochi-

anen en de toeristen in alle rust een bezoek 

kunnen brengen en hun intenties in een boek 

kunnen schrijven. Deze worden donderdagmor-

gen in de viering in de voorbeden genoemd.

Afscheidsviering Kinderkoor | Op zaterdag 

22 juni is er een afscheidsviering van het 

kinderkoor met zang van het kinderkoor.  

De werkgroep gaat in deze viering voor.

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 uur 

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.

Zomerzegening 7 juli 2019 | Op zondag 7 

juli vindt er in de H. Blasius in Delden een 

gezinsviering plaats. In deze viering wordt je 

Christoffelmedaille gewijd (deze mag je zelf 

meenemen (kinderen van de basisschool die nog  

geen medaille hebben kunnen er een krijgen; 

anderen kunnen er een kopen)). Na afloop van de 

viering is er koffie en ranja en een lekkernij. In het 

kader van “Heel de parochie bakt” zal het smullen 

worden van al het meegebrachte lekkers. 

Heel de parochie bakt | Bij deze word je 

uitgenodigd om iets te bakken. Neem je baksel 

op zondag 7 juli mee naar de zomerzegeningvie-

ring. Na deze viering gaan we met z’n allen 

genieten van dit lekkers. Als er veel wordt 

gebakken, delen we dit met de bewoners van  

het ‘St. Elisabeth’. (Kijk voor een leuk recept op 

pagina 22)
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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) 273996 of mjatewierik@gmail.com

Locatieraad | 

Secretaris W. Stokhof, Helmersstraat 5, 7471 XS, 

Goor, 272097, 

Administrateur W. van Sermondt, Kloosterlaan 24, 

7471 BC, Goor, 273182, vansermondt@gmail.com

Liturgie Mw. A. Schreijer-Oude Wesselink, 

Dieckertsweg 1a, 7495 SL, Ambt Delden, 273480, 

schreijer.jbhm@gmail.com

Beheer J. Onland, Gondalaan 75, 7471 LC Goor, 

06-12162018, jaonland@hotmail.com 

Pastoraatgroep Voorzitter

B. Brunnekreef-Polman    b.polman @heeckeren.nl      

0547- 271543

Kerktelefoon secretariaat 0547-260114 of 

272097

Begraafplaats G. Huisstede  06-16541464

Misintenties | De vergoeding voor misinten-

ties, 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 van de 

maand na de viering gezamenlijk koffiedrinken in 

de parochiezaal.

Viering in Herfstzon | vrijdag 12 juli om 16.30 uur.

Viering in De Stoevelaar | donderdag 8 

augustus om 16.00 uur.

Bezoek pastor

Parochianen die behoefte hebben aan een 

bezoek van de pastor kunnen dit doorgeven aan 

het centraal secretariaat 074-349 22 12.

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.

Opening nieuwe schooljaar | Donderdag 29 

augustus 9.00 uur Openingsviering nieuwe 

schooljaar. Iedereen is hiervoor van harte 

welkom.

 

Overleden | 

• 6 juni,  Marie Raanhuis 88 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 | In de maand juli is 

het secretariaat in onze geloofsgemeenschap 

i.v.m. vakantie gesloten. Er is de mogelijkheid om 

na de weekendvieringen uw intenties op te 

geven in de sacristie. Ook mag u de intenties 

schriftelijk doorgeven in een gesloten envelop en 

deze in de brievenbus van de pastorie depone-

ren. Vanaf augustus is het secretariaat elke 

dinsdagmorgen van 9.00 uur tot 11.00 uur weer 

geopend. U kunt dan op de pastorie terecht voor 

het opgeven van misintenties, het aanmelden 

van jubilea en overige zaken.  

Vieringen op dinsdagochtend | In de 

maanden juli en augustus is er niet iedere 

dinsdagochtend een viering in onze kerk.  

Bij de weekendmededelingen en in de Rond 

Haaksbergen wordt aangegeven op welke  

datum de viering is op dinsdagochtend is  

in deze periode.

Openstelling Mariakapel | De Mariakapel  

in onze kerk is wekelijks geopend op dinsdag, 

donderdag, zaterdag en zondag van 9.00 uur  

tot 17.00 uur.

Aanmelden Doop en Huwelijk | Via het 

secretariaat van het “pastoraal team”, bereikbaar 

op maandag t/m donderdag van 8.30 uur t/m 

15.30 uur telef. 074-349 22 12 of per mail: 

contact@pastoraalteam.nl 

Themaviering Vakantie | Op zaterdagavond 

3 augustus is er een speciale viering met als 

thema “Vakantie”. De aanvang van de viering is 

19.00 uur.  In het dagelijks leven zijn we vaak druk 

en opgejaagd en hebben we weinig tijd voor 

elkaar. In deze vakantieperiode een viering met 

speciale aandacht voor rust en stil worden.

Pastorale noodnummer | 06 23 25 44 88

Niet voor uitvaarten.

Doopviering | In onze geloofsgemeenschap 

wordt eenmaal per twee maanden gedoopt.

Voor data zie dooprooster op pagina 15. 

Voor opgave en vragen kunt u terecht bij het 

centrale secretariaat van onze parochie.

tel: 260 878 of contact@heiligegeestparochie.nl .  

Gedoopt | geen.

Overleden | 31 mei, Jo Temmink-Slag, 86 jaar.



Geestig, 05  |  juli 2019

14

De interparochiele werkgroep: Op de 

3-sprong organiseerde zaterdag 15 juni een 

wandeling door kwekerij de Border bij 

Delden. Aan de hand van een informatie-

boekje bekeken de deelnemers Bijbelse 

bloemen. In het boekje een tekst uit de 

bijbel waar naar de planten die we bekeken 

werd verwezen plus vragen om te helpen 

de tijd te nemen om je te verdiepen in wat 

je zag.

De Roos
We hebben alle tijd genomen om naar een 

roos te kijken. Hebben gezien dat de 

bloemblaadjes van de roos een hartvorm 

hebben. En we hebben gezien hoe het hart 

van een roos verborgen is door heel veel 

blaadjes. En ineens was het heel begrijpelijk 

dat de roos symbool is van het mysterie dat 

zich in ons hart bevindt… de liefde.

De Distel
We hebben een distel rustig bekeken…  

en ons gerealiseerd dat Jezus de distel als 

symbool voor belemmering gebruikte. Het 

zaad dat tussen de distels is gezaaid, dat zijn zij 

die het Woord horen, maar bij wie de zorg om 

het dagelijkse bestaan (…) het woord 

verstikken (Matt 13:22).

Een distel is stekelig, en groot, maar de 

bloemen lokken veel vlinders aan en hebben 

een prachtige kleur paars.

Het Riet
We hebben gekeken naar het riet dat 

beweegt in de wind En nagedacht over de 

tekst: “Het geknakte riet breekt God niet af”. 

(Jes. 42, 3). En zo waren er wel tien planten 

en bloemen die onze aandacht vroegen. Het 

was een bijzondere ervaring om door de 

prachtige kwekerij, waar veel in bloei stond 

Bijbelse bloemen…

te lopen en te ontdekken hoe planten en 

bomen in de bijbel een betekenis kregen. De 

organisatie en de deelnemers gingen na een 

boeiende ochtend tevreden naar huis.

Ook geïnteresseerd in verdieping? Zie onze 

agenda op pagina 19. Ook onze werkgroep 

organiseert mogelijkheden tot bezinning en 

verdieping. De eerstvolgende activiteit is 

‘Bijbels eten’ op 23 september. U kunt dan 

gerechten proeven uit het kookboek Bijbels 

koken, en ontdekken wat er zoal georgani-

seerd gaat worden na de zomervakantie.

Wij hopen u bij een van onze activiteiten te 

mogen ontmoeten

Werkgroep Op de 3-Sprong, Hélène van 

de Bemt, Cathinka Bloom, Natalie 

Mensink en Hanneke Verdonschot
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Woordpuzzel 5
De vakantietijd komt er aan! Daarom staat de puzzel deze keer in dat teken 

en in de puzzel zitten 10 dingen die je op reis mee kunt meenemen. Weet u 

welke dat zijn, stuur dan uw antwoord voor 1 augustus 2019 naar:

Redactie Geestig/Puzzel 5, Langestraat 78 7491 AJ Delden of per mail naar 

redactiegeestig@heiligegeestparochie.nl Niet vergeten om behalve de 

oplossing ook uw naam, adres en telefoonnummer te vermelden.

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

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

Uitslag

In de woordzoeker van Geestig 3 zaten de volgende tien bloemen: Gerbera, 

Hortensia, Iris, Lelie, Anjer, Narcis, Tulp, Anemoon, Aster en Pioen. Uit de 

goede inzendingen hebben we de volgende winnaar getrokken: G.B. 

Peezenkamp uit Goor. 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 maanden juli en augustus wordt er 
niet gedoopt i.v.m. de vakantie.

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

Z  R  O  Z  A  K  M  E  S  L  U 

O  T  E  P  B  Y  I  F  C  J  G  

N  E  R  F  L  R  B  Z  N  F  D 

N  L  K  O  F  A  M  B  C  H  M  

E  E  Y  D  O  O  D  N  B  O  D 

B  F  B  T  F  P  K  E  E  S  N 

R  O  I  O  E  V  S  I  R  F  U 

I  O  L  B  E  P  T  A  K  Y  P 

L  N  M  Q  X  K  N  Y  P  Y  I 

K  E  O  R  B  M  E  W  Z  P  U 
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Op het moment dat je als priester binnenkomt, is meestal de hele 

familie al verzameld rond het bed van de vrouw of man die het 

Sacrament van de Zieken of de ziekenzegen zal gaan ontvangen. Als 

degene die gezalfd wordt nog goed bij kennis is, is het aangrijpend – 

ook voor een priester, telkens opnieuw – om te zien, hoe bewust iemand 

het sacrament ontvangt. Vaak worden er nog dingen gezegd, die 

gezegd moeten worden; is er die omhelzing, die liefdevolle kus. 

Geschenk voor ontvanger en familie
Te vaak worden we als pastores geroepen bij mensen die het 

bewustzijn al verloren zijn en wordt het sacrament bediend of de 

ziekenzegen gegeven, in aanwezigheid van mensen die soms 

overvallen zijn door plotselinge afscheid dat aanstaande is. Het 

Sacrament van de Zieken of de ziekenzegen is dan niet alleen een 

geschenk voor degene die het ontvangt, het is  eveneens een zegen 

voor de familie. 

Maak het bespreekbaar
De ziekenzalving wordt met grote regelmaat door de priester en de 

ziekenzegen door de pastoraal werkers van het pastoraal team 

bediend. En wij zijn beschikbaar om dit werk van barmhartigheid te 

doen. Wij willen echter herhalen wat vaker is gezegd en geschreven: 

wacht niet te lang, stel niet te lang uit. Het sacrament of de zegen 

heeft zoveel meer betekenis als degene die het ontvangt, het 

bewust kan ontvangen. Niet alles hebben we in de hand en soms 

worden we geconfronteerd met onverwachte ontwikkelingen. Is het 

echter zo, dat je ziet dat iemand echt ziek is en het vanuit een 

gelovig perspectief zinvol is om bij het ziek-zijn en het lijden Gods 

kracht te vragen, maak het bespreekbaar. Vaak zijn ouderen bang 

om er over te spreken, omdat zij leven met het idee dat zij het 

sacrament van de stervenden ontvangen. Nee, het is het Sacrament 

van de Zieken: een sacrament dat bedoeld is om mensen die ziek 

zijn of op andere manieren hun kracht verliezen, Gods nabijheid te 

laten ervaren en kracht te geven. Maak als familie, vrienden en 

kennissen dit soort thema’s bespreekbaar. Vaak bewijst u degene 

die ziek is er een grote dienst mee.

Gezamenlijke ziekenzalving
Als pastoraal team willen we bevorderen dat er in iedere parochie, 

zeker éénmaal per jaar een gezamenlijke ziekenzalving wordt 

georganiseerd. In de parochie H.H. Jacobus en Johannes is dat 

begin juni van dit jaar geweest en in de parochie de Goede Herder 

zal op dinsdag 22 oktober 2019 en in de Heilige Geestparochie  

op dinsdag 29 oktober 2019 een ontmoetingsmiddag worden 

georganiseerd. Deze middagen hebben een sfeer van gezelligheid, 

ontmoeting en bezinning. Iedereen die op leeftijd is en/of bemerkt 

dat zijn of haar lichamelijk of geestelijke krachten afnemen, kan dan 

tijdens de viering het Sacrament van de Zieken ontvangen. Via de 

parochiebladen zult u hierover nadere informatie ontvangen.

Regel het op tijd
U weet dat priesters tegenwoordig een min of meer schaars goed 

zijn. Het is daarom niet mogelijk om op een verzoek tot ziekenzal-

ving in te gaan. De pastoraal werkers in het pastoraal team zijn 

bereid en vanuit hun zending van de bisschop geroepen, daar waar 

het nodig is, met zieken en hun familie te bidden en de ziekenzegen 

te geven. Ook dit is waardevol en van grote betekenis. Als u een 

ziekenzalving wilt ontvangen, is het verstandig dit ruim van tevoren 

te plannen en via de noodtelefoon te regelen.

Onze oproep aan u: maak het ontvangen van het Sacrament van de 

Zieken, het ontvangen van de ziekenzegen, bespreekbaar en neem 

tijdig contact op met leden van het pastoraal team om teleurstel-

lingen te voorkomen. Het is niet gemakkelijk om erover te spreken, 

maar u zult ervaren dat het een bevrijding is als het onderwerp 

open op tafel ligt. 

Namens het pastoraal team,

Marc Oortman, pastoor

Ziekenzegen:
Onderwerp van gesprek

"Het is niet gemakkelijk om erover 

te spreken, maar u zult ervaren 

dat het een bevrijding is als het 

onderwerp open op tafel ligt. "
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Nacht Zonder Dak

Op zaterdag 15 juni hebben jongeren in de leeftijd van 11 tot 16 

jaar, van de Protestantse Gemeente uit Borne en jongeren van M25 

van De Goede Herder, de Heilige Geest Parochie en de HH. Jacobus 

en Johannes Parochie, samen deelgenomen aan Nacht Zonder Dak. 

Deze bijzondere actie is gehouden in de pastorietuin van de Heilige 

Blasiuskerk in Delden. 

Hut van karton
Tijdens deze actie sliepen ruim 20 jongeren één nacht in een 

zelfgemaakte hut van karton, waarbij ze zich hebben laten sponso-

ren om zoveel mogelijk geld op te halen voor straatjongeren in 

Bolivia, Kenia en India. Door één nacht zonder een dak boven je 

hoofd te slapen, hebben de jongeren een klein beetje ervaren hoe 

hun leeftijdsgenoten aan de andere kant van de wereld elke nacht 

hun nacht doorbrengen. Met het geld dat is opgehaald, worden 

projecten gesteund die deze straatjongeren een betere toekomst 

geven. 

‘Tear’ is de organisatie die ‘Nacht Zonder Dak’ initieert. Meer 

informatie kunt u vinden op: www.tear.nl/nacht-zonder-dak

Straatjongeren
’s Middags werden kennismakingsspellen gedaan en was er alle 

ruimte om een hut te bouwen. Aan het begin van de avond kwam 

een medewerker van ‘Tear’ om de jongeren te vertellen over de 

projecten, waarvoor zij geld hebben ingezameld. Het maakte veel 

indruk op hen om te zien en te horen op welke wijze straatjongeren 

hun leven leiden. De jongeren hebben voor hun dakloze leeftijds-

genoten een bedrag van € 1614,- bij elkaar gebracht!

Gebakken eitje
Na een korte nacht, die zij doorbrachten onder en in hun dozen, 

werden ze ’s ochtends rond 7.00 uur getrakteerd op gebakken 

eieren van de pastoor.

Deze jongeren zijn inmiddels een hele ervaring rijker en 

hebben een steentje bijgedragen aan een betere wereld!

Mocht je dit initiatief aanspreken en heb je zin om mee te doen, dan 

word je van harte uitgenodigd om volgend jaar deel te nemen. Mail 

dan alvast naar: m25goedeherder@gmail.com.

Ria Doornbusch

Foto's: Marcel Hems
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Ingezonden berichten

Op bedevaart naar Kevelaer. 
Ga je mee?
Zaterdag 31 augustus is het weer zover. Dan 

gaat De Twentse Processie naar Kevelaer en 

rijdt er ook dit jaar weer een speciale bus 

voor de kinderen en hun begeleiders. Ieder 

jaar doen er namens alle deelnemende 

parochies kinderen mee, en we hopen dat 

er ook dit jaar weer veel kinderen meegaan.

Dat kan als bruidje of als misdienaar en de 

leeftijd ligt tussen 6 en12 jaar.

In Kevelaer lopen de bruidjes/misdienaars  

mee met de intocht en brengen ze een 

bloemenhulde aan Maria tijdens de 

eucharistieviering. Ook zingen ze enkele 

Marialiedjes. Natuurlijk is er voldoende tijd 

om te winkelen en een souvenirtje te 

kopen, gaan we samen een patatje eten en 

hebben we een overblijfruimte waar we 

spelletjes kunnen doen. Elk jaar opnieuw is 

het een hele leuke en gezellige dag. 

De kosten bedragen; €5,- (patat, snack, 

drinken) daarnaast mogen ze max. €5,-  

zakgeld meenemen voor een souvenirtje.

Opgave kan tot 10 augustus 2019 via 

onderstaande mailadressen, tevens voor 

vragen.

Parochie H. Geest: 

Astrid Veldhuis 

amveldhuis4@gmail.com

Parochie Goede Herder: 

Liedeke ten Vregelaar

liedeketenvregelaar@gmail.com

Parochie H.H. Jacobus en Johannes: 

Hanneke Verdonschot

fam.verdonschot2@home.nl

Liedeke ten Vregelaar

Mooie resultaten drie jaar 
Adventsactie
In de Adventsperiode 2018 heeft uw 

parochie meegedaan met de bisschop-

pelijke Adventsactie. U ondersteunde het 

project: “Straatkinderen terug naar huis” van 

CECYDAR in Rwanda. Door het goede 

verloop van de Adventsactie kon het 

beloofde bedrag van 70.000 euro voor dit 

project worden overgemaakt aan CECYDAR. 

Namens Fidesco Nederland, de projectpart-

ner van de Adventsactie, willen wij u 

daarom heel hartelijk bedanken voor de 

keuze en inzet voor dit project.

Graag doen we u hierbij kort verslag van de 

stand van zaken in CECYDAR. Per maand 

ving CECYDAR gemiddeld 36 kinderen op 

en haalde 186 nieuwe kinderen van straat. 

In 2017 waren dit er 153. In 2018 keerden 

180 kinderen terug bij familie, twee keer 

zoveel als het jaar daarvoor. Dit is het 

resultaat van een nieuwe aanpak, waarin 

ouders meer begeleiding krijgen.

Het in een gezin terugplaatsen van een kind 

dat op straat heeft geleefd is niet eenvou-

dig. Daarom organiseerde CECYDAR groeps-

sessies voor ouders; 159 ouders deden 

hieraan mee. Ze leerden over verantwoor-

delijk ouderschap en het vreedzaam 

oplossen van conflicten. Daarnaast kregen 

ze psychologische begeleiding. Tijdens de 

sessies konden de ouders ervaringen 

uitwisselen. Ook na de terugkeer van hun 

kinderen bleven ze bij elkaar komen om 

hun problemen te bespreken.

Armoede is er veelal de oorzaak van dat 

kinderen op straat terechtkomen. Daarom 

krijgen de ouders ook hulp bij het duurzaam 

verbeteren van hun inkomsten. Ze kunnen 

hiervoor een beroep doen op spaar- en 

leengroepen en ook is noodondersteuning 

beschikbaar. In 2018 zijn op deze manier 69 

families op weg geholpen. Verder heeft 

CECYDAR in 2018 bijgedragen aan school-

materialen en lesgelden voor 168 kinderen  

in het basisonderwijs en 38 jongeren in 

middelbaar- en beroepsonderwijs.

In februari 2018 heeft CECYDAR voor het 

eerst meisjes opgevangen. Hiervoor richtte 

zij een aparte opvanglocatie in en werden 

vrouwelijke begeleiders aangenomen. De 

opvang van de eerste 21 meisjes verliep zo 

succesvol, dat deze groep ook in 2019 meer 

aandacht krijgt. 

Wilt u meer weten over het project?  

Kijkt u dan eens op www.cecydar.org of 

www.fidesco-international.org/nl/prj/

straatkinderen-in-rwanda/. 

Met vriendelijke groet,

Johannes en Miriam Witt

Fidesco Nederland

Twentse Processie Kevelaer
Op zaterdag 31 augustus 2019 vertrekt voor de 149e keer de Twentse 

Processie naar Kevelaer. We gaan naar een plek waar duizenden mensen 

samenkomen om dank te brengen en om bemoediging te vinden. Wij 

nodigen u uit om met ons mee te gaan naar Kevelaer en daar een 

persoonlijke intentie te brengen aan Maria.

Vanuit Goor vertrekt de bus om ongeveer 8.15 uur vanaf het kerkplein van de Petrus en 

Pauluskerk. Kosten bedragen: € 27,50

U kunt zich opgeven door middel van:

•  € 27,50 over te maken op bankrekeningnummer NL16 INGB 000 380 9795 van  

W.A.M.H. Tijdink. Onder vermelding: Bedevaart Kevelaer 2019 (tot uiterlijk 13 augustus)

• na afloop van de woensdagviering op 7 augustus achterin de kerk

• of in het weekend van 10 en 11 augustus, na afloop van de viering.

Opgave is mogelijk trot en met 13 augustus 2019.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met:

Wilma Tijdink (contactpersoon namens de geloofsgemeenschap Petrus- en Paulus, Goor)

Telefoon: 0547-275190

e-mail: kevelaer.goor@outlook.com

Bruidjes voor Kevelaer
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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 
3 juli

Afsluiting seizoen. Korte terugblik en vooruitblik en 
een muzikale activiteit met kerkliedjes van vroeger en 
nu, waarbij vooral het samenzijn centraal staat.

Moeder Teresakerk Meijersweg 
10 Hengelo,
20.00 uur, inloop vanaf 19.45 uur 
geen kosten,vrije gift

Vóór donderdag 27 jun 2019 via
samenoplopenmtkerk@gmail.com
of het aanmeldingsformulier op het 
secretariaat in de Moeder Teresakerk.

Woensdag
11 september

Start Vormsel voorbereiding met een bijeenkomst 
voor vormelingen en hun ouders/verzorgers

Stadscentrum 
parochiehuis 
Langestraat 79, Delden
Tijd: 18.30-20.00 uur

Opgave zo snel mogelijk voor
1 september:
secretariaat@pastoraalteam.nl
Nadere informatie: 
heiligegeestparochie.nl/

Zaterdag
14 september

Kloosterdag: samen vieren, stil worden, verdieping 
zoeken, wandelen, en eten in en rond de Stephanus-
kerk in Hertme.

Pastorie Hertme
Hertmerweg 27, Hertme,
Tijd: 10.00-16.00 uur

Opgave zo snel mogelijk uiterlijk 8
september:
contact@pastoraalteam.nl
Nadere informatie volgt

Maandag 
23 september

Bijbels eten… Bijeenkomst waar we recepten proeven 
uit het boek Bijbels koken, daarnaast aandacht voor 
catechese van het komende seizoen.

Stefanshof Borne
tijd 19.00u- 21.30u

Opgave: 
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

Beste icoonvrienden,

Heeft u interesse voor een cursus icoon 

schilderen, dan is dit uw kans. In september 

willen we (bij voldoende deelname) weer 

starten met een nieuwe cursus. Deze cursus 

wordt, net als voorgaande jaren, gegeven 

door Hennie Oude Middendorp in het 

liturgisch centrum van Parochie De Goede 

Herder (pastorie van de O.L. Vrouwekerk).

De cursus wordt gegeven op de woensdag-

middagen vanaf 13.30 uur tot 16.30 uur.

Duur van de cursus: 16 middagen

De kosten voor deze cursus bedragen: 

€ 170,-

U kunt zich opgeven door te mailen:

hennieo.middendorp@ziggo.nl 

Graag uw mailadres en telefoonnummer 

vermelden bij opgave!

Of te bellen:

074 – 2421986

VOL is VOL – dus wacht niet te lang

Hartelijke groet van Hennie en  

Trees Oude Middendorp

Cursus “Theologische Vorming 
voor Geïnteresseerden” start 
nieuwe groep.

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 maakt dat mensen deze 

cursus als zeer verdiepend voor hun kijk op 

het leven ervaren. De evaluatie van de 

afzwaaiers van dit seizoen was opnieuw 

buitengewoon positief. 

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

dertig lesavonden (met telkens twee lessen 

van vijf kwartier) per seizoen. Met kernvak-

ken 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 

verdieping gezocht. Ook al wordt de cursus 

ondersteund door de Protestantse Kerk, het 

beoogt heel nadrukkelijk een oecumeni-

sche cursus te zijn: kerkelijk of niet-kerkelijk, 

protestant of rooms-katholiek of anderszins: 

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 2019. 

Aanmelden kan tot en met uiterlijk 31 

augustus bij Ina ter Kuile

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/

Foto: Herman Koetsveld
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Vieringen
juli en
augustus
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 6 en 
zondag 7 juli

Zon. 9.30 Woco-viering 

Schoolverlatersviering                 

mmv. Spirit                                             

Pastor H. van de Bemt

Geen viering ivm Zomerfeesten

Zaterdag 13 en 
zondag 14 juli

Zon. 9.30 Géén viering                                          Zat. 19.00 WoCo-viering                   

mmv. Dames- en herenkoor                              

Werkgroep

Zaterdag 20 en 
zondag 21 juli

Zon. 9.30 WoCo-viering                   

mmv. Dames- en herenkoor                                         

Werkgroep

Zon. 9.30 WoCo-viering                   

met CD muziek                                

Pastor R. Doornbusch

Zaterdag 27 juli  
en  zondag 28 juli

Zat. 19.00 WoCo-viering                   

mmv. Dames- en herenkoor                                       

Pastor C. Timmerman

Geen viering

Zaterdag 3 en 
zondag 4 aug.

Geen viering Zon. 9.30 Eucharistieviering                                             

mmv. Dames- en herenkoor                                       

Pastoor M. Oortman                                        

Zaterdag 10 en 
zondag 11 aug.

Zat. 19.00 Eucharistieviering                  

mmv.  Dames- en herenkoor                                       

Pastor Th. Escher

Zat. 19.00 WoCo-viering                   

met CD muziek                                       

Werkgroep

Zaterdag 17 en 
zondag 18 aug.

Zon. 9.30 Woco-viering                   

mmv. Dames- en herenkoor                                           

Werkgroep

Zon. 9.30 WoCo-viering                   

mmv. Dames- en herenkoor                                    

Pastor A. Zoet

Zaterdag 24 en 
zondag 25 aug.

Zat. 19.00 u Woco-viering                   

mmv. Dames- en herenkoor                                            

Pastor H. v/d Bemt

geen viering

Zaterdag 31 aug.s 
en zondag 1 sept.

Geen viering Zat. 19.00 WoCo-viering                   

Pastor H. Ogink
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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/ afsluiting seizoen                                    

mmv. Kinderkoor                                        

Rector P. Kuipers en 

pastor H. Ogink                                             

Zon. 11.00 WoCo-viering                   

mmv. Gemengdkoor                                 

Pastor H. v/d Bemt

Zat. 19.00 WoCo-viering                   

mmv. Cantu                                        

Werkgroep

Zon. 09.30 Eucharistieviering                                             

mmv. Dames- en Herenkoor       

Pater L. Groothuis                                              

ing                   

                

Zat  19.00 Eucharistieviering                                            

mmv. Dames- en Herenkoor                                            

Pastor Th. Escher                                        

Zat. 19.00 WoCo-viering                   

Samenzang                                      

Werkgroep

Zon. 9.30 WoCoviering                   

mmv. Dames- en Herenkoor       

Pastor R. Doornbusch

Zon. 9.30 WoCo-viering                   

mmv. Dames- en Herenkoor       

Werkgroep

Zon. 9.30 Eucharistieviering                                             

mmv. Dames- en Herenkoor                                            

Pater R. v/d Vegt                                   

Zon. 11.00 WoCo-viering                   

mmv. Gemengdkoor                                      

Pastor R. Doornbusch

Zat. 19.00 WoCo-viering                   

mmv. Dames- en Herenkoor       

Werkgroep

Zat. 19.00 WoCo-viering                   

mmv. Dames- en Herenkoor       

Pastor H. Ogink

Zat. 19.00 Eucharistieviering                                             

mmv. Dames- en Herenkoor                                         

Rector P. Kuipers                                             

Zat. 19.00 Eucharistievieirng                  

mmv. Schola Cantorum                                     

Pastor Th. Escher

Zon. 9.30 Woco-viering                   

mmv. Dames- en Herenkoor       

Pastor H. v/d Bemt

Zon. 9.30 WoCo-viering                   

mmv. Dames- en Herenkoor       

Pastor C. Timmerman

ing                                             

oor                                       

tman                                        

Zat  19.00 Eucharistieviering 

Harmonicaviering met gastkoor                                      

Pastoor M. Oortman                                          

Zon. 11.00 WoCo-viering                   

mmv. Gemengdkoor                                          

Werkgroep

Zat. 19.00 WoCo-viering                   

mmv. Dames- en Herenkoor       

Werkgroep

Zat. 19.00 WoCo-viering                   

met CD-muziek                                         

Werkgroep

ing                   

met CD muziek                                       

Zat. 19.00 Eucharistieviering                                             

mmv. Dames- en Herenkoor                                         

Mgr. Woorts                                         

Zat. 19.00 Eucharistievieirng                  

mmv. Gemengdkoor                                     

Pastoor M. Oortman

Zon. 9.30 WoCo-viering                   

mmv. Dames- en Herenkoor       

Pastor H. Ogink

Zon. 9.30 Woco-viering                   

mmv. Dames- en Herenkoor       

 Werkgroep

oor                                    

Zon. 9.30 Eucharistieviering                                             

mmv. Dames- en Herenkoor                                            

Pastoor M. Oortman                                   

Zon. 11.00 WoCo-viering                   

mmv. Gemengdkoor                                          

Pastor A. Zoet

Zat. 19.00 WoCo-viering                   

mmv. Dames- en Herenkoor       

Werkgroep

Zat. 19.00 Eucharistieviering                  

mmv. Dames- en Herenkoor       

Pastor Th. Escher

Zat. 19.00 Eucharistieviering                                             

mmv. Dames- en Herenkoor                                                    

Pater R. van de Vegt                                           

Zat. 19.00 Eucharistievieirng                  

mmv. Schola Cantorum                                       

Pastor Th. Escher

Zon.9.30 WoCo-viering                   

mmv. Dames- en Herenkoor       

Pastor C. Timmerman

Zon. 9.30 Woco-viering                   

mmv. Dames- en Herenkoor       

Pastor H. v/d Bemt

ing                   Zon. 9.30 Eucharistieviering                                             

mmv. Dames- en Herenkoor       

Rector P. Kuipers                

Zon. 11.00 WoCo-viering                   

mmv. Gemengdkoor                                 

Werkgroep

Zat. 19.00 WoCo-viering                   

mmv. Dames- en Herenkoor       

Werkgroep

Zat. 19.00 WoCo-viering                   

mmv. Dames- en Herenkoor       

Werkgroep
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Door: Nathalie Mensink

Vijf broden en 
twee vissen
Veel mensen luisterden de hele dag naar Jezus. Ze vergaten  

de tijd. Het werd al laat en de mensen kregen honger. Waar 

moesten ze eten vandaan halen? Er waren geen winkels in de 

buurt. Toen kwam er een jongen met vijf broden en twee visjes 

aan gelopen. Hij gaf zijn eten aan Jezus. Jezus dankte Zijn 

Vader in de hemel en brak het brood en de vis doormidden.  

En nog eens, en nog eens. Het ging maar door en door ….  

De apostelen deelden al het brood en de vis uit aan de 

mensen, iedereen kreeg meer dan genoeg. Jezus gaf die dag 

wel vijfduizend mensen te eten van de vijf broden en de twee 

vissen die hij had gekregen van de jongen. 

Op 7 juli vindt de zomerzegening weer plaats in de kerk te Delden. 

Na de viering kun je achterin de kerk ranja met iets lekkers krijgen. 

Al dat lekkers wordt gemaakt door mensen uit de kerk. Ook jij mag 

iets bakken en meenemen naar de kerk als je dat leuk vindt. Na de 

viering deel je het uit aan de mensen die er zijn. Zo kunnen we met 

veel mensen eten van alle kleine dingen die gemaakt zijn, net zoals 

Jezus deelde met het brood en de vis.

Je mag zelf weten wat je gaat bakken en het hoeft ook niet zoveel te 

zijn omdat er meer mensen zijn die wat meenemen.

Je kunt bijvoorbeeld cupcakes, appelflapjes of koekjes bakken of 

iets wat jezelf leuk en lekker vindt om te maken.

Dit is het recept voor appelflappen:

Nodig:

• oven   • handje rozijnen

• vork   • suiker

• bakje   • kaneel

• 10 bladerdeegplakken • ei

• 2 appels

1. Verwarm de oven voor op te temperatuur die op de 

verpakking staat van de bladerdeeg

2. Ontdooi de bladerdeeg door ze van elkaar te halen, haal 

het plastic tussenlaagje eraf

3. Schil de appels en snij ze in kleine stukjes

4. Strooi een beetje kaneel en suiker over de appelstukjes en 

doe er nu ook de rozijnen door

5. Meng het door elkaar

6. Doe  ongeveer twee eetlepels appelmengsel op de helft 

van het bladerdeeg, vouw het bladerdeeg in een driehoek 

dubbel, druk de randjes goed aan met een beetje water 

aan je vingers. Je kunt nu de vork gebruiken om de randjes 

extra aan te drukken

7. Klop het ei in het bakje los en gebruik hier een beetje van 

om, met een kwastje (of schone vingers), de bovenkant 

van de appelflap in te smeren

8. Strooi een beetje suiker over de appelflap

9. Bak de appelflap op een rooster in de oven  

(tijd staat op de verpakking).

Heel de parochie bakt

Samen Delen
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Geloof in beeld

DiaconAction

Kinderen uit groep 8 actief voor anderen….
“Mijn opa doet veel werk voor de voetbalvereniging…” 

“Mijn oma gaat steeds meer vergeten”

Verhalen kwamen los tijdens het bezoek aan de groepen 8 van 

Magenta en Erve Hooijerinck in het kader van DiaconAction; een 

jaarlijks terugkerende activiteit vanuit de geloofsgemeenschap in 

Delden, waarbij kinderen van groep 8 zich tijdens één ochtend 

inzetten voor anderen. De kinderen nemen een kijkje achter de 

schermen van het vele vrijwilligerswerk, dat er in Delden, Goor, 

Hengelo en Borne gedaan wordt en steken hun handen uit de 

mouwen. 

Waardering en betrokkenheid
Een werkgroep, bestaande uit ouders uit groep 8, een ervaren 

vrijwilliger uit de parochie en een pastoraal werker, is er samen  

met de leerkrachten in geslaagd voor 85 kinderen geschikte 

plekken te vinden.  Tijdens het bezoek aan de klas ter voorbereiding 

op de DiaconAction-activiteit kwam ik erachter hoe veel van deze 

plekken bekend zijn bij de kinderen, want bijna elke leerling of 

leerkracht kent wel iemand, die zich voor één van deze activiteiten 

inzet. Wat me opvalt is de grote betrokkenheid en waardering op de 

scholen voor al dit vrijwilligerswerk. De kinderen mochten kiezen uit 

bijvoorbeeld de wereldwinkel, de voedselbank, Stichting Nood-

opvang asielzoekers in Borne, kinderdagverbijf La Luna, de pastorie 

en nog veel meer. 

Sorteren, schoffelen en bakken
Op vrijdagochtend 24 mei kwamen de leerlingen naar het parochie-

huis. Van daaruit vertrokken zij naar hun vrijwilligersplek. De 

kinderen hebben in groepjes kleding en speelgoed gesorteerd voor 

Syrische en Iraakse vluchtelingkinderen bij Pax Kinderhulp, in de 

kringloopwinkels Outlet en Kiekeboe hebben ze bijvoorbeeld 

gecontroleerd of de pick-up en cd’s het nog wel deden. Ook hebben 

ze er zorg voor gedragen dat de Twickeltuinen, de voetbalvelden en 

de begraafplaats er weer goed en verzorgd uit zien. Bij Ekiko 

hebben ze koffers ingepakt voor kinderen, die naar een pleeggezin 

gaan. Ze hebben spelletjes gedaan en gewandeld met de ouderen 

van huize Elizabeth en dagbesteding “de Wieken”. Ze hebben 

koekjes en taarten gebakken bij restaurant Stadshagen met 

jongeren met een beperking. In het parochiehuis werden de 

kinderen beloond met een bakje patat en zonnebloemzaadjes als 

aandenken. Het enthousiasme van organisaties, vrijwilligers, 

leerkrachten en kinderen was aanstekelijk. 

Hélène van den Bemt, Pastoraal werker  



    

Door: Jan Horck

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 5: De loftrompet uit Goor.

Op de eerste avond van zijn verblijf in de 

Hof van Twente werd Blasius verrast met 

een serenade door de muziekvereniging 

Apollo uit Goor. De bus met Amicitia uit 

Delden stond met een lekke band langs de 

weg. Swingend en met een onnavolgbare 

improvisatie klonk het “Oh when the Saints 

go marching in”. 

De voorzitter, met de tekst in de binnenkant 

van zijn pet, feliciteerde hem met zijn 

900ste verjaardag. “Wij allen zijn vereerd dat 

u het op aarde komt vieren en nog wel bij 

ons!” Namens het bestuur bood hij hem een 

enveloppe met inhoud aan met de 

gebruikelijke slotwoorden: “vrij te besteden 

als een bijdrage voor een goed doel en daar 

valt ook onze vereniging onder.”

Blasius dankte voor de felicitatie en de 

enveloppe. “Blij verrast kon ik met jullie 

meezingen, want dat ‘When the Saints’, dat 

jullie gespeeld hebben,  zingen wij altijd als 

er weer een nieuwe heilige in de hemel 

bijkomt.” 

De serenade werd besloten met de 

Radetzkymars. Ieder was uitgenodigd in 

café ‘de Tetterende Olifant’ voor een drankje. 

“De rekening mag naar mijn collega in 

Utrecht. Heiligen hebben nooit geld op zak.”

 Wordt vervolgd.

In de wolken
 

Met je hoofd in de wolken  

en je voeten op de grond.

Een mens situeert zich  

tussen hemel en aarde, 

in de ruimte. 

Laten we de kosmos of het heelal  

meteen buiten beschouwing laten. 

We willen het vooral hebben over  

de letterlijke en figuurlijke ruimte  

die we ervaren, rond en in ons. 

Door onze omvang nemen we zelf plaats in 

en we situeren ons fysiek  

in de ruimte rondom ons,  

in gebouwen, kamers, zalen, vertrekken, pleinen, 

lanen,  in de zee en de lucht.

Ruimte kan begrensd of onbegrensd zijn, 

open of gesloten, openbaar of privé,  

We ervaren ze als prettig en weids 

of beperkt en beklemmend. 

Mensen hebben bewegingsruimte nodig. 

Maar ook figuurlijk hebben we ruimte nodig. 

Vrije ruimte om te denken,  

te voelen  

en ongehinderd te spreken. 

Ruimte om een ander te 

ontmoeten 

in zijn uniciteit. 

Gewijde ruimte om rustig  

te worden,  

stil te vallen en God  

te ontmoeten. 

Ruimte diep in ons hart 

om bij de bron te komen van ons 

bestaan. 

Ruimte kan je geven, aanbieden, 

nemen en maken. 

Geestig wenst je een 

ruimdenkende geest  

en een open hart  

en een zee van ruimte

(Leeftocht 2014)


