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Over grenzen heen gaan
Een sporter, maar zeker ook mensen, die 

worstelen met handicap of ziekte weten 

wat het betekent om over je grens heen te 

gaan. Het kan zelfs betekenen, dat je moet 

revalideren om jezelf weer te hervinden 

binnen de grens van wie je wilt en/of  

kunt zijn.

Liever grenzeloos dan? Ben je dan nog 

iemand, die zich ergens thuis voelt? Nee, 

dan wordt het echt hoog tijd om te gaan 

revalideren. Om te ontdekken wie je bent 

en wie je wilt of kunt zijn. En bedenk: over 

hoeveel grenzen je ook heen gaat, je neemt 

jezelf altijd mee. Juist dan kun je je eigen 

grenzen akelig tegenkomen. Bij 

teleurstelling, tegenslag of plotseling 

verdriet. Dan kun je jezelf verloren 

voelen.

Of je laat jezelf begrenzen door alles wat op je afkomt, door alles wat het leven van je 

vraagt, de zorgen en drukte om van alles en nog wat. Of wat de maatschappij vraagt om 

maar ‘mee te tellen’. Druk meepratend over de klimaatverwarming met een boodschappen-

tas vol plastic. Maar wie ben je dan? Bij hoe velen ligt dan een burn-out op de loer.

‘Adam, waar ben je?’ roept God in het mooie scheppingsverhaal tot de mens, die zich voor 

Hem verstopt heeft en opgegaan is in de schepping. Antwoord geven op zijn roepstem kan 

echte revalidatie (weer van waarde worden) betekenen. Dat je over alle grenzen heengaat 

om je eigen grenzen te hervinden en weer te weten wie je echt bent, wilt en kunt zijn:  

Een mens, geliefd bij Hem, bij anderen en bij jezelf.

Pastoraal werker Henk Ogink

Aan het einde van de zomer hebben we 

weer afscheid moeten nemen van de 

lekkere luie vakantiedagen. Van de 

weldadige periode van even niets of minder 

moeten. We gaan de grens weer over naar 

werk, school, studie en alle verplichtingen 

die daarbij horen. Als kind had ik nooit zo’n 

zin in de eerste schooldag na de vakantie. 

Net als later de eerste werkdag. Maar voor je 

het weet zit je er weer helemaal in, je bent 

de grens weer over gegaan en kijkt met 

weemoed terug. Gelukkig vaak ook weer 

opgeladen en met nieuwe kracht om de 

dingen te doen die het leven van je vraagt. 

Met weemoed zullen we ook terugkijken als 

we 8 september afscheid nemen van pastor 

Henk Ogink. Door zijn pensionering gaan 

we een hele warme en hartelijke pastor 

missen. En wij als redactie ook nog eens een 

zeer betrokken en inspirerende collega. 

Natuurlijk wensen we hem een hele mooie 

nieuwe levensfase toe. We hebben hem 

geïnterviewd, u kunt het lezen op pagina 8.

Ook hebben we afscheid moeten nemen 

van Zeno Kolks. Eind juni is hij overleden. 

De afgelopen jaren schreef hij regelmatig 

voor ons blad zeer informatieve historische 

artikelen over kerken of kerkattributen uit 

onze gemeenschappen. We zullen zijn 

deskundigheid en vriendelijkheid missen en 

wensen Mecheline en zijn kinderen en 

kleinkinderen veel sterkte.

En zoals u vast al gehoord heeft, heeft de 

Moeder Teresa geloofsgemeenschap in 

Hengelo deze zomer afscheid moeten 

nemen van hun kerkgebouw dat begin juli 

tot grote schrik van iedereen in vlammen is 

opgegaan. In deze Geestig kunt u lezen hoe 

krachtig en vol vertrouwen de mensen van 

de geloofsgemeenschap samen hun 

schouders er weer onder zetten en iets 

nieuws willen beginnen. 

Deze Geestig heeft als thema grenzen en 

grensgangers. Grenzen die we al dan niet 

stellen of overschrijden die we automatisch 

of onverwacht over gaan, waardoor we  

gewild of ongewild afscheid moeten 

nemen. Wij wensen u veel leesplezier!

José Sluiter

Afscheid nemen 
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EEN GRENSGANGER

Nog steeds is er hij er vol van. Mijn opa. Bij elk bezoek vertelt hij 

mij met gepaste trots hoeveel boter en koffie hij over de grens  

gesmokkeld heeft: kilo’s.  Hij was de douane altijd te slim af 

geweest. Nu nog kan hij daarvan genieten. Als ik hem zoals altijd 

vraag hoeveel geld hem dat opgeleverd heeft, denkt hij even na 

en geeft dan steevast hetzelfde antwoord: “daar laat ik mij niet 

over uit, net zoals ik je ook niet vertel hoe ik de douane altijd wist 

te ontlopen.” 

Een doordenkertje
Een zin van hem die ik altijd onthouden heb, is: ‘achter de grens 

loopt de weg gewoon door’. Hij zei dat tegen ons na de begrafenis 

van oma. Of die weg over de grens doorliep voor mijn oma of 

voor hem of voor ons allemaal, dat zei hij er niet bij.  Mijn opa had 

en heeft wat met grenzen. Als hij over zijn jonge jaren vertelt, 

komen er altijd verhalen waarin hij van geen ophouden wist, 

waarin geen muur te hoog en geen water te breed was. Hij liet 

zich niet afremmen in de oorlog, in het verzet, en al helemaal niet 

na de oorlog. “Je moet niet denken,” zei hij dan tussendoor tegen 

mij, “dat ik ondoordacht te werk ging. Je moet wel je eigen 

grenzen kennen.”  

Gaan en staan
Mijn opa. Hij woont nog altijd in dat grensplaatsje. Een dorp. Het 

is zijn wereld, zijn thuis. En dat stille dorp komt tot leven als je 

met hem meegaat op zijn dagelijkse wandeling. “Dat huis, nu 

verbouwd, was het douanekantoor met de slagboom. De grens. 

Alleen met lege tassen ging ik in die tijd hier toen de grens over. 

Gek, als ik daar bij ‘de buren’ was met mijn handel, was ik blij dat 

ik aan de andere kant van ‘de paal’ woonde en daar mijn huis en 

thuis had. Voor van alles ging ik de grens over, maar niets was 

mooier dan weer terug te gaan naar deze kant.”  

Zijn dagelijkse wandeling heeft vele halteplaatsen voor een 

verhaal. “In dat huis hebben mensen gewoond uit hartje Utrecht. 

Ze hebben hier geen thuis gevonden. Het was voor hen te stil, 

overal ter ver vandaan, geen supermarkt, geen bank, alleen een 

belbus. Voor hen was het hier een uithoek en voor mij een plek 

om aan de zijlijn in alle rust het hele wereldgebeuren te overzien. 

Aan de grens en toch alle ruimte. Heerlijk toch!”

Niet altijd, maar vandaag wel, liep hij over het kerkhof. Ik liep 

even met hem naar het graf van mijn oma. Bij de grens van de 
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dood had hij geen verhaal. Hij knikte naar de steen en maakte 

een kruis. “Wij lopen even de kerk in, “zei hij. “Op de achterste 

bank kun je goed uitrusten.” De deur stond open. Je kon zien waar 

het bord voor de kerkdiensten had gehangen. Er brandde een 

kaarsje bij het Mariabeeld. Na een korte stilte geen verhaal, meer 

een mijmering van mijn opa. ”Hier krijgt iedereen het levensver-

haal van Jesus te horen. Jong en oud, rijk en arm, boer en burger, 

de PvdA’er en de CDA’er, buitenlanders en vluchtelingen zitten 

hier allemaal bij elkaar. Je mag ook gaan zitten waar je maar wilt. 

Hier vervagen de grenzen, als het goed is. Je mag hier ook bidden 

wat je wilt. Wie daar grenzen aan durft te stellen, gaat zijn boekje 

te buiten.” Het was alsof mijn opa schrok van zijn eigen stellige 

uitspraken. Hij stond gelijk op. Buiten op het kerkplein zei hij: “ik 

ben vergeten je de sacristie te laten zien. Die hebben we omge-

bouwd tot trefcentrum. Daar houden we elke maandagmiddag 

onze soos.  De Rand-Kerkelijken Club (RKC) noemen ze ons hier 

aan de grens.”

Een inkijkje
Bij hem thuisgekomen moest ik nog wat drinken. Hij nam een 

borreltje en ik wat fris. Ik herinnerde hem weer aan dat zinnetje 

dat hij gezegd had na de begrafenis van oma: achter de grens 

loopt de weg gewoon door. Hij wist het nog. “Maar nu is er geen 

grens meer, geen slagboom, geen douane.” zei ik. Opa knikte. Hij 

reageerde niet met ja of met ‘wat jammer’ of met ‘prima zo’. Hij 

vertelde. “Toen dat verdrag van kracht werd, toen de grenzen 

opengingen, toen ze ons niet meer belemmerden en ook niet  

beschermden, hadden wij hier nog een pastoor. In zijn preekje 

had hij het op die zondag over de Grenzelose, de Vader van Jesus. 

Verbondenheid met Hem groeit als wij onze grenzen van ‘zeker 

weten’, van ‘oordelen en veroordelen’, laten vallen. Waar wij 

grenzen stellen, werpen wij barricades op voor verbondenheid 

met Hem en met onze medegelovigen en met anders-gelovigen 

en met niet-gelovigen. Bij de Grenzeloze is ruimte voor iedereen. 

Die pastoor -ik weet zijn naam niet meer- zei het met mooie woor-

den en veel voorbeelden, maar dit heb ik ervan onthouden. En 

daar denk ik dan aan als ik op die achterste bank in de kerk zit uit 

te rusten op mijn wandelingetje.”

Bij mijn opa, daar aan de grens, mocht ik in zijn wereld, in zijn 

kerk en in zijn ziel kijken. Grenzeloos.

Gerard Geurts

"Verbondenheid met Hem groeit 

als wij onze grenzen van 

‘zeker weten’, van ‘oordelen en 

veroordelen’, laten vallen"
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Vanuit het pastoraal team

Als pastoraal team zijn wij de afgelopen tijd nauw betrokken 

geweest bij de geloofsgemeenschap van de Moeder Teresakerk. 

In de eerste emotie waren mensen blij dat er geen persoonlijke 

ongelukken waren. Iemand zei: het is maar een gebouw, je kind 

verliezen is veel erger. Natuurlijk is dat zo, maar in de loop van de 

tijd werd ook duidelijk, in de gesprekken tijdens de koffie in het 

pand van Geesje, dat er veel herinneringen waren. Dat door de 

brand ook veel persoonlijke verhalen van vreugde maar ook van 

verlies en pijn weer werden herbeleefd. 

Niet alleen de kerk was afgebrand maar ook de persoonlijke 

littekens in mensenlevens kwamen aan de oppervlakte, werden 

uitgesproken en opnieuw aan elkaar verteld. Er was ruimte om echt 

naar elkaar te luisteren. 

Het was hartverwarmend dat zoveel mensen uit de Goede Herder-

parochie, de H.H. Jacobus- en Johannesparochie, de H. Geest 

parochie en uit de stad Hengelo op verschillende momenten en 

manieren hun medeleven hebben getoond. 

De locatieraad, de pastoraatgroep, het bestuur en het pastorale 

team hebben veel met elkaar opgetrokken en er is gezamenlijk 

overeengekomen dat wij op zondag 6 oktober om 11.00 uur het 

Patronesfeest van Moeder Teresa vieren bij de plek waar de kerk 

heeft gestaan. 

Wij willen iedereen bedanken die de geloofsgemeenschap, het 

bestuur en het pastorale team de afgelopen periode heeft ge-

steund. 

Pastor Carin Timmerman

Van de bestuurstafel 

In de zomer treffen we altijd in het bestuur de voorbereidingen voor 

het nieuwe seizoen dat in september min of meer begint. Vaak is het 

ook een rustige periode door de vakanties en de afwezigheid van 

bestuursleden en leden van het pastoraal team. Tussen de bedrijven 

door is er dan tijd om te spreken over begrotingen, toekomstplan-

nen en beleidsnota’s. Allemaal zaken waarover ik u in de komende 

maanden zal vertellen. 

Opgeschrikt werden wij ook deze zomer door de grote brand in de 

Moeder Teresa kerk in Hengelo. Een ramp voor de desbetreffende 

geloofsgemeenschap en voor de Goede Herder Parochie. Een vitale 

geloofsgemeenschap werd in het hart getroffen en hoe verder is de 

grote vraag. Je raapt de brokstukken bij elkaar en als de stofwolken 

zijn opgetrokken zet je de schouders eronder en wil je als geloofs-

gemeenschap weer verder. Wij hebben onze collega-bestuurders 

van De Goede Herder parochie veel wijsheid en sterkte gewenst 

met de grote opgave die voor hen ligt om een haalbare en voor de 

geloofsgemeenschap acceptabele oplossing te vinden. Onze 

parochie werkt al nauw samen met De Goede Herder parochie op 

veel gebieden en als wij hen een helpende hand kunnen bieden 

zullen we het zeker niet laten. 

En dan het afscheid van pastor Henk Ogink. Hij gaat met pensioen 

en wat zullen we hem missen. Zijn bevlogenheid en continue inzet 

voor onze parochie(s) op velerlei gebieden zijn voor ons van heel 

groot belang geweest en zijn invloed zal nog lang doorwerken in 

onze geloofsgemeenschappen. Altijd gericht op de onderlinge 

verbondenheid in het geloof en dat gebruikend als vertrekpunt 

voor nieuwe ontwikkelingen binnen de parochie. Ook bij conflicten 

altijd bereid om vanuit het verbindend geloof aan oplossingen te 

werken. De diensten waarin hij voorging waren altijd goed bezocht 

en gaven altijd te denken. Veel individuele parochianen zijn hem 

ook dankbaar voor zijn pastorale bijstand. 

Ik roep u allen op om naar zijn afscheidsdienst te komen op zondag 

8 september om 11.00 in Delden gevolgd door een receptie waarbij 

u persoonlijk afscheid van hem kan nemen. Hij verdient het. 

Namens het parochiebestuur

Peter Helle vice voorzitter. 
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Moeder Teresa; opnieuw beginnen?

Een verschrikkelijk verdrietige gebeurtenis in 
Hengelo Zuid
Er is maandagmorgen 8 juli 2019 om 10.00 uur een dankviering 

voor het afgelopen schooljaar van de Esreinschool in de kerk. Om 

9.00 uur moeten we de kerkzaal in orde maken.

Ik word deze maandagmorgen om 7.15 uur gebeld door Han Korf. 

Mijn eerste reactie was: “Wat ben je vroeg!” (Het is nog lang geen 

9.00 uur). Zijn antwoord: “Elly, de Moeder Teresakerk staat in brand!!”

Ik heb me aangekleed, mijn zoon Joost gebeld om met me mee te 

gaan. De ergste vlammen waren toen al gedoofd maar het rookte 

nog behoorlijk. Wat een verschrikkelijke verdrietige, troosteloze 

aanblik. 

Elkaar troosten

Er zijn al veel mensen; ze komen aanlopen met tranen in de ogen. 

Men omarmt elkaar en troost elkaar. Ook het pastorale team is dan 

al aanwezig. Hoe is het mogelijk, ons kerkgebouw.

Onze kerk staat voor een fijne gemeenschap, verbonden met elkaar, 

met hart en ziel en zaligheid. Om 10.00 uur die morgen wordt er al 

een vergadering belegd met het Pastoraal Team, het parochiebe-

stuur DGH en afgevaardigden van onze gemeenschap. 

Hoe nu verder…?

Tegenover de kerk bij schoonheidssalon Geesje mogen we meteen 

van haar bedrijfsruimte gebruik maken: ons infocentrum. De 

Esreinschool biedt ons ruimte aan. Er wordt een groepsapp 

aangemaakt waar spullen gevraagd worden, want we zijn écht alles 

kwijt!! 

Op de informatieavond op de dinsdagavond in de Esreinschool 

zinderde de gedachten: “we blijven elkaar ontmoeten”, “we gaan 

ervoor”, “samen de sterke schouders eronder”, “onze geloofsgemeen-

schap is onverwoestbaar!"

Van alle kanten komt nog meer hulp, wat voelen wij ons met zijn 

allen sterk. De eerste vrijdagmorgen 12 juli in het infocentrum is er 

verdriet, maar ook sterke saamhorigheid. Op deze plek kan men het 

laatste nieuws horen via infobulletins, samen koffiedrinken, 

verhalen vertellen.

In de hal van de Esreinschool zullen gebedsvieringen plaatsvinden. 

In het noodlokaal (omgedoopt tot villa) naast de school wordt het 

secretariaat weer opgetuigd en is na 1 augustus open voor samen-

zijn, koffiedrinken, misintenties opgeven, elkaar ontmoeten..!

Alle andere samenkomsten blijven ook doorgaan: Zondagse Soep, 

gebedsvieringen op de dinsdag, gebedsvieringen in het weekend, 

koorrepetities en Samen Oplopen.

Werkgroepen zoals de parochiewachten en gastvrouwen/heren, 

Ons ‘huis'
“Zomaar een dak boven wat hoofden” dat lied speelt alsmaar door 

mijn hoofd als ik in de vroege ochtend van 8 juli naar de smeulende 

resten van onze Moeder Teresakerk sta te kijken. Het dak ineenge-

stort, niets is er meer over van ons 'huis' waarin zoveel liefde 

geïnvesteerd is. Waarin we de hoogtepunten hebben gevierd, 

waarin we week in week uit actief waren om een open en gastvrije 

ruimte te zijn.

Onze Moeder Teresakerk waar we de geschiedenis van alle gelovi-

gen van de Ludgerus, de Willibrord en de Pius verder gedragen 

hebben en daar het beste uit meegenomen hebben.

Waar we elkaar geïnspireerd hebben, waar we God gezocht hebben 

zo goed als de mensen. Het gaf ons leven zin en inhoud. Is nu echt 

alles weg? Alles zinloos geweest? Al heel snel proefde ik de 

strijdbaarheid. We gaan er voor om onze gemeenschap bij elkaar te 

houden, elkaar bij de hand te blijven houden. We zijn er voor elkaar 

en maken daarin de naam van God waar: ”Ik zal er zijn voor jou”. De 

God die zich laat zien in het gelaat van de ander, zal ons nieuwe 

kracht geven, nieuw leven. Eigenlijk laat het zien dat er maar één 

ding belangrijk is: ons openstellen voor elkaar en voor God.” Een 

ander lied dat zomaar spontaan gezongen werd op een van de 

eerste bijeenkomsten:

“Blijf niet staren op wat vroeger was, sta niet stil bij het verleden, Ik, 

zegt Hij, ga iets nieuws beginnen. Het is al begonnen, merk je het 

niet...”

Ria Heister

bloemendames, collectanten e.d. blijven functioneren als voor de 

brand!

Samen de schouders eronder, een tijd om opnieuw te beginnen!

Elly Klieverik (pastoraatsgroep/locatieraad)

Foto's: Eduard Meester
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Met mensen op weg:
uit het hart, niet uit het boekje.
Op een mooie zomernamiddag spreken we met Henk Ogink (66) die 

na ruim tien jaar actief te zijn geweest als pastor in onze parochie-

gemeenschap, in oktober met pensioen gaat. Een gepassioneerd 

verteller en zoeker, sterk verbonden met zijn eigen geloof.

Terugblik
Een belangrijke vraag bij een afscheidsinterview is altijd: hoe kijk je 

terug op je werk?

Henk: “Ik ben blij dat ik ‘pastoraal werker’ ben, op de eerste plaats in 

dienst van de geloofsgemeenschap, maar dan wel met ‘zending’, 

vertrouwen van de bisschop, naar wie je dus ook verantwoording 

verschuldigd bent. Het mooie is om met mensen op weg te zijn, in 

vreugde en verdriet, om verbinding met God te zoeken. Soms zijn 

mensen de verbinding met de kerk kwijtgeraakt en dan moet je bij 

Twentenaren af en toe roeren om het geloof weer naar boven te 

laten komen, een gezamenlijke zoektocht om God toch weer te 

kunnen vinden. Dat past ook bij mijn overtuiging; verbonden met je 

geloof, God zoeken. Dan zul je de liefde vinden. Op momenten, dat 

dit lukt ga ik fluitend naar huis. Daarom kijk ik er op terug als een 

goede tijd. Als je dan ‘pastor’ genoemd wordt, weet je, dat je je werk 

goed doet."

De herder en de schapen
“Tegelijkertijd zijn er ook gemengde gevoelens, want er zijn nu 

zoveel geloofsgemeenschappen bijgekomen (Hengelo en Borne, 

red.), dat het heel moeilijk is om echt naast de mensen te staan. ‘De 

herder kent zijn schapen’, gaat helaas niet meer op. Dat bemoeilijkt 

ook om nieuwe dingen te doen; je moet de mensen kennen. Het 

gevaar is dat je als team los van de geloofsgemeenschappen komt 

te staan. Ik denk niet dat er florerende geloofsgemeenschappen 

bestaan zonder herders. ”

Docent catechese en pastor
Voordat Henk naar onze parochie kwam, was hij ruim elf jaar als 

pastor het gezicht van de parochie in Rijssen en daarvoor heeft 

Henk als pastor gewerkt in Duiven en tweemaal als docent cate-

chese op Curaçao. Hij is een van de oudste generatie pastoraal 

werkers en vertelt dat er in de beginjaren meer ruimte was en dat 

nu alles strikter is geworden. Toen we hem vroegen wat hij als eerste 

zou doen als hij zou worden benoemd als paus zei Henk dat hij de 

bedoeling van de regels zou benadrukken, niet de letter.

Mooie projecten
Henk is ooit aangesteld met het profiel catechese. “Ik heb erg 

genoten van de projecten rond de Eerste Heilige Communie en het 

Heilig Vormsel. Geweldig mooi om vrijwilligers, kinderen en scholen 

te begeleiden. En om namens mensen te mogen bidden; gebed en 

stilte, verhalen te vertellen uit het hart, niet uit het boekje en dan 

het gevoel krijgen: Hij is er.”

Toekomst
Hoe de toekomst er uit gaat zien, weet Henk nog niet. “Ik zal het 

missen om een verbindende factor te zijn en ook voelt het dat je de 

mensen verlaat waarmee je op weg bent. Aan de andere kant valt er 

ook veel van mijn schouders. De toekomst is even nog een gat, 

maar ik ben niet bang, dat die zwart zal zijn, want er dienen zich 

vast wel zaken aan. Daarbij denk ik aan vluchtelingenwerk en 

begeleiden van Bijbelstudies. Voor de geloofsgemeenschappen 

hoop ik dat er in de dorpen en stadswijken een vinger blijft, die ‘naar 

boven wijst’ en dat er door samenwerking en het durven verlaten 

van vaste stellingen bij alle partijen, nieuwe wegen gezocht en 

gevonden kunnen worden.  We wensen Henk in ieder geval alle 

goeds voor de toekomst.

Jan Horck en Richard Wermelink

Tijdens de viering op 8 september in Delden, neemt  

Henk officieel afscheid. U bent van harte welkom  

daarbij aanwezig te zijn. 



9

Geestig, 06  |  september 2019

Schoolverlatersvieringen
Ondanks dyslexie toch leren lezen, solderen, klokkijken, werkstukken 

maken en leren presenteren, leren dansen zonder je te schamen…….

Tijdens de schoolverlatersvieringen hebben leerlingen verteld, wat 

ze allemaal geleerd hebben op de basisschool. Als vierjarigen 

kwamen ze voor het eerst in groep 1 en nu acht jaar later zijn ze 

gegroeid in hun talenten. En dat is niet iedereen zo maar komen 

aanwaaien. Doorzettingsvermogen, geduld, durf, vertrouwen van 

kinderen, ouders, verzorgers en leerkrachten hebben ervoor 

gezorgd, dat ze het zo ver gebracht hebben. Ook samen hebben ze 

gezorgd voor een goede sfeer in de klas, waarin iedereen zichzelf 

kan zijn en wordt gewaardeerd. 

Dankbaar hebben we daarbij stilgestaan in de schoolverlatersvie-

ring op 30 juni in Sint Isidorushoeve en op 7 juli in Beckum. In Sint 

Isidorushoeve hebben vijf kinderen een voorwerp meegebracht en 

aan de hand daarvan laten zien en verteld wat ze geleerd hebben. 

In Beckum was er een gesprek met de kinderen over de bagage, die 

zij meenemen naar de middelbare school aan de hand van voorwer-

pen uit de rugzak van de pastor. 

We hebben het gezien in de vieringen. De leerlingen van groep 8 

zijn klaar voor de middelbare school. Zegen en alle goeds wensen 

wij jullie, jullie ouders en verzorgers toe. 

Hélène van den Bemt, pastoraal werker

Vol vertrouwen op eigen benen 

Beckum

De 
Hoeve

^ Foto's: Bernadette Morskieft

^ Foto's: Henny Evers
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God... 
Waarom ?

Waar is God?

Maandag 8 juli. Verbijsterend was het bericht dat de Moeder 

Teresakerk was afgebrand. Je kunt bijna niet geloven, dat zoiets 

kan gebeuren. Wat een verdriet en wat een gemis. Een plek met 

veel herinneringen: waar mensen dagelijks kwamen om lief en 

leed te delen en samen te vieren, een kaarsje op te steken bij 

Maria. Luisterend naar de verhalen word je je ervan bewust 

hoeveel de Moeder Teresakerk voor mensen betekent. 

Iemand zei vlak na de brand: “Ik loop maar door het huis, ik kan 

mijn draai niet vinden. Voor mij is het als een overlijden.” “Ik ben 

mijn houvast kwijt geraakt.” Zei iemand anders. “God heeft zeker 

niet opgelet.” 

Hoe kan het, dat de Moeder Teresakerk is afgebrand? Hoe kan het 

dat je een dierbare verliest, en zonder diegene verder moet? Hoe 

kan het dat jij of een dierbare wordt getroffen door ziekte, 

beperkingen? Aardbevingen, tsunami’s, vliegrampen. Als er een 

God bestaat, waarom? 

Een antwoord? 

De vraag “God… waarom?” is van alle tijden. Abraham, Mozes, 

Elia, Job en Jezus leefden met dezelfde vragen. “God, waarom 

hebt gij mij verlaten?” roept Jezus aan het kruis. In de Bijbel lezen 

we daarover. Vele theologen zijn op zoek gegaan naar een 

logische verklaring, die een rechtvaardiging moet zijn voor het 

geloof in het bestaan van God, die zowel goed is als almachtig 

terwijl er toch lijden en kwaad in de wereld is. Gebeurtenissen in 

de geschiedenis, zoals de zware aardbeving in Lissabon die die 

stad in 1755 verwoestte, de ervaringen van Auschwitz brachten 

velen in Europa aan het twijfelen over het bestaan van een 

rechtvaardige God. De gangbare gedachten over deze vraag 

konden niet met deze gebeurtenissen in overeenstemming 

worden gebracht. 

Etty Hillesum (1914-1943), vermoord in Auschwitz, werd bekend 

door de publicatie van haar dagboek. Op 12 juli 1942 schreef zij 

over deze vraag, toen ze met brandende ogen, slapeloos in haar 

bed lag en vele beelden van menselijk lijden langs haar heen 

trokken: “Ik zal je helpen God, dat je het niet in mij begeeft (……) 

En misschien kunnen we ook helpen jou op te graven in de geteis-

terde harten van anderen. Ja mijn God, aan de omstandigheden 

schijn jij niet al te veel te kunnen doen, ze horen nu eenmaal bij 

dit leven.”  

Welk beeld heb je van God? Als Iemand die boven in de hemel 

alles regelt en bestuurt? Is God in de ander, die naast je staat en 

er voor je is? In de ontmoeting met de ander, waarin je Gods 

Majesteit herkent? Of is God als een moeder of een vader die er 

altijd voor je is en bij wie je altijd terecht kunt. Die je lief heeft, als 

een vertrouwde vriend of vriendin, die van je houdt zoals je bent? 

Er is geen antwoord op de vraag “God… waarom?” of er zijn juist 

vele antwoorden in de Bijbel en in literatuur. Maar wat is het 

antwoord voor jou? Het is een vraag, die hoort bij het leven, waar 

wij zoekend en biddend mee leren leven.  

Hélène van den Bemt, pastoraal werker

Eens hield ik een inleiding voor een onbekende groep. Het was 

advent en we staken de lichtjes aan van de adventskrans tijdens het 

lied “als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit 

meer dooft”. Boos kwam een vrouw naar me toe. Ze had het moeilijk. 

Ze gaf aan dat ze dit wel makkelijk gezegd vond. Ze voelde zich niet 

serieus genomen in haar lijden. Het heeft me geraakt. Het klinkt 

soms zo mooi en makkelijk onze woorden van geloof. Soms lijkt God 

ver weg. Je denkt soms als je bidt: “Praat ik nu in mezelf?“. 
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Voor u gevonden
 Door Richard Wermelink

Lucifers

Leven en wijsheid
De Griekse monnik en priester vader Porfyrios, legt het Christelijk 

geloof uit en vertelt zijn levensverhaal in het boek “Geraakt door 

Gods liefde; leven en wijsheid van oudvader Porfyrios’. Hij was een 

man met charisma en charme en is in 1991 gestorven. In zijn 

inleiding tot de Griekse editie schreef bisschop Ireneos van Chania: 

“Hij was een Goddragende vader van deze 

tijd, een ware priester en leraar die, op zijn 

ascetische wijze, Christus liefhad en trouw 

zijn medemens diende.” ISBN 

9789081155557, prijs € 15,50

De Grenzelozen
Socioloog Jac Geurts was hoogleraar Beleids-

wetenschap aan de Universiteit Tilburg.  In het 

boek “De Grenzelozen” beschrijft hij een tocht 

van zijn woonplaats Nijmegen naar de 

Middellandse Zee. Onderweg voert hij 

gesprekken met vaak bijzondere mensen, 

“grenslanders” die zijn pad kruisen. De slotzinnen van het boek: “Ik 

wil door gewoonheid lopen; de mensen en de dingen bekijken en 

ze laten zijn. In de voortdurende ontmoetingen met het ongewoon 

gewone vind ik, tevreden, mijn bestemming. Ik loop, dus ik ben.” 

ISBN 9789082116410, prijs € 16,50

Jong Aartsbisdom
Op de website www.jongaartsbisdom.nl staat nu het nieuwe jaarpro-

gramma Jongerenpastoraat van 2019-2020. Er worden in dit nieuwe 

seizoen weer diverse  activiteiten georganiseerd voor jongeren tussen de 

16 en 30 jaar. Bij deze activiteiten gaat het niet alleen om verdieping, 

maar zeker ook om gezelligheid. Enkele voorbeelden zijn de rozenkrans 

kookworkshop, Saints & Souls in november, de deelname aan de Stille 

Omgang in Amsterdam in maart en de heel interessante Rome-reis in april 

2020. Kijk op: www.jongaartsbisdom.nl

Natuur
Het was vandaag mooi weer, mooi genoeg om een eindje te gaan 

fietsen. En dus peddelde ik vrolijk langs een van die mooie smalle 

fietspaadjes die onze omgeving rijk is. Ik zat een beetje voor mezelf 

te zingen en dacht eigenlijk aan niets toen plotseling mijn medefiet-

sers stopten. Ik moest vol in de remmen. Ik wilde al iets roepen maar 

de andere twee legden een vinger op hun lippen en wezen. Vlak 

voor ons aan de rand van de bomen stond zomaar op eens een 

reebok. Zomaar midden op de dag. Wij keken naar hem en hij keek 

naar ons. We stonden daar zeker een paar minuten rustig naar 

elkaar te kijken. Toen draaide de reebok zich om en liep heel rustig 

het bos weer in. En wij stapten weer op de fiets.

En in mijn gedachten kwam die zin op die zo prachtig het koninkrijk 

van de vrede laat zien: En de leeuw zal met het lam verkeren… het 

komt uit het Bijbelboek Jesaja. En spelend met die zin dacht ik: en 

de mens zal met de ree verkeren.

De reebok zag ons niet als een dreiging en wij zagen hem niet als 

een prooi. We genoten denk ik allebei van de natuur op dat 

ogenblik. Zo zou het toch moeten kunnen: mens en natuur in vrede 

met elkaar? Ik hou daarom erg van wat de Heilige Franciscus schrijft 

in zijn zonnelied. Hij noemt de natuur onze broeder of zuster: vooral 

dit kleine stukje dat ik vond op de website www.clarissen.be is toch 

erg mooi.

“Wees geprezen goede Heer

met de aarde die ons draagt,

onze zuster en de moeder van ons allen.

Wees geprezen goede Heer

om de vruchten van haar schoot,

grassen, kruiden, bloemen, bomen, 

geuren kleuren.”

Misschien kunnen wij reizigers op weg 

naar het koninkrijk van de vrede ervoor 

bidden dat Onze lieve Heer ons zal 

inspireren om goede oplossingen te 

vinden voor het behoud van heel Gods  

mooie wereld.

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 donderdagmor-

gen 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.

Overleden | 3 juli 2019, Mina Spanjer 99 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 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.

Raad van kerken organiseert:

Vredeszondag: 22 september om 10.00 uur in 

de Nieuwe Blasius. Thema: “Vrede verbindt over 

grenzen”. De oecumenische viering, die wordt 

voorgegaan door pastor Hélène van den Bemt 

en ds. Ary Braakman uit Diepenheim, wordt 

ondersteund door het koor Cantu o.l.v.  

Marjolein Vos. 

Maandagmiddag 30 september rond 15.30 

uur: Plaatsen Stolpersteine. 

De zeventien Stolpersteine zullen worden 

neergelegd in de Marktstraat, Kipwegje, 

Langestraat (3x) en in de Zuidwal. Op de plaatsen 

waar joodse mensen zijn weggevoerd in de 

oorlog en niet zijn teruggekeerd. De stenen 

worden gelegd door de heer Gunther Demnig uit 

Berlijn. Een gedenkwaardige ceremonie zal 

hieraan voorafgaan in de Oude Blasius aan het 

Kerkplein 3 in Delden. 

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.

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 

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 
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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 | nog niet bekend.

Viering in De Stoevelaar |  nog niet bekend.

Bezoek pastor

Parochianen die behoefte hebben aan een 

bezoek van de pastor kunnen dit doorgeven aan 

het centraal secretariaat 074-349 22 12.

Pastorale noodnummer | 06 23 25 44 88

Niet voor uitvaarten.

Doopviering | In onze geloofsgemeenschap 

wordt  1x per 2 maanden gedoopt. Voor data zie 

dooprooster pagina 15. Voor opgave en vragen 

kunt u terecht bij het centrale secretariaat van 

onze parochie. tel: 260878 of contact@heilige-

geestparochie.nl

Overleden | 

• 15 juni, Gerda Lamers-Braamhaar, 87 jaar

• 20 juni, Grada Meijer-Spijkerman, 82 jaar

• 12 juli, Gerda Hammers-Waanders, 68 jaar

Openhuis uitnodiging door Senioren 

Actief | Op zondag 8 september 2019 in de 

parochiezaal van de H.H. Petrus en Pauluskerk in 

Goor. We zorgen voor een gezellige middag met 

muzikale omlijsting onder het genot van een 

kopje koffie/thee met iets lekkers, een drankje en 

een hapje. De zaal is open van 14.00 tot 16.00 uur, 

de toegang is gratis en iedereen is van harte 

welkom. 

Mariavieringen | Maand oktber: elke 

woensdagavond om 19.00 uur. Zie ook pagina 19.

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.

Ziekendag | In het weekend van 8 september is 

het Nationale Ziekendag van de Zonnebloem. In 

de viering van zaterdag 16 september wordt hier 

aandacht aan besteed. tAlle zieken van de 

parochie worden bezocht en wordt hun een 

attentie aangeboden.

 

Terugkomviering 1e Communicantjes.

Op zondag 6 oktober 9.30 uur is er een viering 

voor de kinderen die dit jaar de 1e H.Communie 

hebben ontvangen. Pastor van de Bemt gaat voor 

in deze viering. Iedereen is hiervoor van harte 

uitgenodigd.

 

Oogstdankviering | Op zondag 6 oktober om 

9.30 uur is er een Oogstdankviering. De kerk 

wordt van binnen en buiten versierd met 

bloemen, groenten, fruit en graan. De producten 

worden door de parochianen beschikbaar 

gesteld. Door de werkgroep kerkversiering wordt 

de kerk prachtig versierd. Na de viering kunt u de 

tentoongestelde producten bewonderen en is er 

gelegenheid een kopje koffie te drinken. Na het 

weekend worden de goederen geschonken aan 

de leefgemeenschap De Wonne in Enschede.

 

Overleden | 

7 juli André Ottenschot 66 jaar

17 juli Jan Heijmer 77 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 dinsdagmor-

gen van 9.00 uur tot 11.00 uur kunt u op pastorie 

terecht voor het opgeven van misintenties, het 

aanmelden van jubilea en voor vragen omtrent 

overige zaken.

Vieringen | Bijna iedere dinsdagmorgen om 

9.00 uur is er een viering in onze kerk. Na afloop 

van de eerste dinsdagochtendviering van de 

maand bent u van harte welkom in de pastorie 

om gezamenlijk een kopje koffie of thee te 

komen drinken.

Aanmelden doop 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. 

Misintentie/jaargedachtenis| De vergoe-

ding voor een misintentie is € 9,- en voor een 

jaargedachtenis € 12,-

Openstelling Mariakapel | De Mariakapel in 

onze kerk is wekelijks geopend op dinsdag, 

donderdag, zaterdag en zondag van 9.00 uur tot 

17.00 uur.

Themaviering 1e communicantjes | Op 

zaterdagavond 14 september is er een speciale 

viering voor de communicantjes van dit jaar.  De 

kinderen, die afgelopen mei hun 1e H. Communie 

hebben gedaan, zullen tijdens deze viering hun 

communieproject afronden. Het kinderkoor 

verzorgt de zang. De aanvang van de viering is 

19.00 uur.

Aanmelding Heilig Vormsel | Binnenkort 

start de voorbereiding van het H. Vormsel. “Het 

Vormsel, het begin van de reis van een kind naar 

zelfstandigheid en inzet van eigen talenten, met 

de Heilige Geest als ‘powerbank'." een reactie van 

een van de ouders van afgelopen jaar. In een 

nieuwe opzet van zes bijeenkomsten, wordt er dit 

jaar gewerkt aan de vormselvoorbereiding. Het 

vormsel vindt plaats op zondag 17 november. U 

kunt uw kind aanmelden voor 4 september 2019. 

Zie ook pagina 23.
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AANMELDINGSFORMULIER
OUDEREN-ONTMOETINGSMIDDAG DINSDAG 29 OKTOBER 2019
de Bebsel, Hengevelderstraat 20, 7471 CH Goor

Naam: Hr / Mw  O Ziekenzalving

Naam: Hr / Mw  O Ziekenzalving

partner: 

Naam: Hr / Mw O Ziekenzalving

begeleider: 

Adres:  

Telefoon:  

E-mail:  
(indien beschikbaar graag vermelden)

Naam geloofsgemeenschap:  

Aankruisen wat van toepassing is:

Vervoer: 
 Ik kom op eigen gelegenheid     Ik doe een beroep op vervoer dat door de eigen geloofsgemeenschap wordt geregeld. Ik 

ontvang te zijner tijd bericht over het tijdstip en de locatie van ophalen

Tevens geef ik hierbij door dat ik:
 gebruik maak van een eigen rolstoel, voorzien van naam  
 gebruik maak van mijn rollator, voorzien van naam
 gebruik van scootmobiel, voorzien van eigen naam
 dieet  
 overige bijzonderheden 

Dit aanmeldingsformulier graag uiterlijk 27 september retourneren naar uw eigen geloofsgemeenschap



•  Een hapje en een drankje met tijd voor 

ontmoeting

•  Afsluiting van de middag met soep en een 

broodje

Indien u niet op eigen gelegenheid kunt 

komen, kunt u een beroep doen op vervoer, 

dat door de eigen geloofsgemeenschap 

wordt geregeld. Op het antwoordformulier 

is ruimte om dat aan te geven. 

U kunt gratis deelnemen (een vrije gift is 

welkom) aan deze ontmoetingsmiddag, 

door bijgaand aanmeldingsformulier in te 

vullen en te retourneren aan het secretari-

aat van uw eigen geloofsgemeenschap. Alle 

80+ parochianen hebben inmiddels een 

uitnodiging mogen ontvangen. Heeft u 

belangstelling maar heeft u niet de 

aangegeven leeftijd, schroom niet, welkom 

bent u.

Aanmelden kan tot uiterlijk 27 sept. 2019

Met vriendelijke groet,

Gerrie Semmekrot, H. Blasius, Delden

Lidy Katier, H.H. Petrus en Paulus, Goor

Debby Slag, H.H. Petrus en Paulus Goor

Truus ter Avest, H. Blasius, Beckum 

Annie Lubberink, O.L. Vrouw van Altijddurende 

Bijstand, Bentelo

Jan Wielens, H. Isidorus, St. Isidorushoeve

Lies Vreman, H.H. Petrus en Paulus, Hengevelde

Anneke Tuinte, H.H. Petrus en Paulus,  

Hengevelde

Ria Doornbusch, pastoresteam

Met ondersteuning van de vele vrijwilligers uit 

de geloofsgemeenschappen van de Heilige 

Geestparochie organiseert het pastoraal team 

een ouderen-ontmoetingsmiddag. Er is 

tevens gelegenheid om deze middag de 

ziekenzalving te ontvangen. Wij nodigen u 

van harte uit om hieraan deel te nemen. 

Datum: dinsdag 29 oktober 2019

Tijdstip: 13.45  - 17.30 uur

Plaats: de Bebsel, Hengevelderstraat 20, 

7471 CH Goor

 

Het programma ziet er als volgt uit:

• 13.45 uur: Inloop met koffie en thee

• Welkomstwoord

•  14.30 uur: Eucharistieviering met mogelijk-

heid tot ziekenzalving

Ouderen Ontmoetingsmiddag

^ Foto: Ontmoetingsmiddag in de Moeder Teresa 2018. 

Foto: Eduard Meester.
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Woordpuzzel 6
Deze Geestig staat in het teken van grensgangers, daarom zitten er in de 

puzzel acht dingen die een grens kunnen aangeven. Weet u welke dat zijn, 

stuur dan uw antwoord voor 19 september 2019 naar: Redactie Geestig/

Puzzel 6, 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 5 zaten de volgende negen producten die je 

op reis mee kunt nemen: zonnebril, zakmes, zwembroek, pet, telefoon, boek, 

oplader, koffer, paspoort. We hebben u onbedoeld extra laten zoeken, want in 

de tekst stond abusievelijk ‘10 woorden’; excuus daarvoor! Uit de goede 

inzendingen hebben we de volgende winnaar getrokken: S. Averdijk uit 

Hengevelde. 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

Dooprooster september 
15 sept. Goor / Hengevelde
 13.00 u. Pastor van den Bemt
 14.00 u. Pastor van den Bemt
29 sept. Delden/ Beckum
 13.00 u. Pastoor Oortmam
 14.00 u. Pastoor Oortman

Dooprooster oktober
13 okt. Bentelo/ Isidorushoeve
13.00 u. Pastoor Oortman   
14.00 u.  Pastoor Oortman

Doopvoorbereidingsavonden voor oktober 
zijn om 20.00 u. op donderdag 12 septem-
ber in de Stefanshof, Grotestraat 207, 7622 
GH Borne en donderdag 19 september in 
Parochieel Centrum, Hengevelderstraat 24, 
7471 CH Goor
 

  Facebook.com/heiligegeestparochie

   www.twitter.com/heiligegeestpar

M  S  V  I  O  V  Y  T  C  E  E 

O  C  H  R  X  Y  Z  V  O  L  T 

O  H  P  E  M  U  U  R  M  G  I 

B  U  E  L  K  L  I  N  T  K  D 

R  T  E  E  V  C  C  N  T  O  M 

O  T  R  S  Y  N  V  O  G  J  G 

O  I  T  V  B  S  J  G  O  S  Z 

P  N  S  C  O  Q  O  I  W  T  E 

S  G  K  L  X  D  G  M  L  C  Y 

D  F  Y  S  P  C  E  B  E  S  G 

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 bereik-
baar) 
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
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De Heilige 
Antonius

Waar ligt de grens tussen 

een wonder en ‘zelf zoeken’?

Heb jij dat ook wel eens
Je gaat de deur uit, loopt naar de auto, voelt in de jaszak om de 

sleutels te pakken, maar daar zijn ze niet. Andere jaszak, tas, geen 

sleutels. Je loopt weer naar binnen en vraagt, “wie weet waar mijn 

autosleutels zijn?”. Geen idee, ik heb ze niet gehad. Jij hebt de auto 

zelf het laatst gebruikt. Zitten ze niet in je andere jas? Neen. 

Je zoekt boven op het nachtkastje, in het nachtkastje, beneden op 

tafel, op het bureau, nergens sleutels te vinden. Heb jij ze ook 

ergens neergelegd? Je bent altijd zo opruimerig. “Ook dat nog, heb 

ik het weer gedaan. Als ik ze opgeruimd had dan wist ik het toch 

zeker wel”. “Help dan eens zoeken!” 

Overal in huis wordt gezocht maar geen autosleutels. “Het wordt 

onderhand tijd dat we Antonius er eens bijhalen. Van mij kan hij 10 

euro krijgen als ik ze terugvind.” “Laten we eens rustig gaan zitten en 

nog eens diep nadenken waar ze kunnen liggen.” 

Rustig zitten is er niet bij en je voelt je hart kloppen en begint zo 

langzamerhand in paniek te raken. “Toch nog eens even naden-

ken……., wat heb ik gisteravond nog gedaan? Ik weet het; ik heb ze 

gisteravond in de schuur op de werkbank laten liggen. Je dag is 

weer goed en na een extra afscheidskus rij je weg in je auto.

Antonius van Padua 
Antonius van Padua sloot zich in 1210 aan bij de Augustijnen in 

Lissabon, later bij de Minderbroeders en trok daarna naar Noord-

Afrika om het christelijk geloof te verspreiden. In 1231 werd hij door 

paus Gregorius IX heilig verklaard. In Lissabon zou het kerkje Santo 

António à Sé gebouwd zijn op de plaats waar Antonius werd 

geboren. Hij is een zeer geliefde heilige in de Portugese hoofdstad. 

Sinds 1934 is Antonius een beschermheilige van Portugal. Rond zijn 

graf in Padua is de basiliek Basilica di Sant'Antonio gebouwd. Hij is 

onder andere patroonheilige van verloren voorwerpen, alleen-

staande vrouwen, kinderen maar ook van de Franciscanen.

Wat kan een mens in paniek raken als hij of zij iets heel belangrijks 

kwijt is. Ik denk dat we dat allemaal uit ervaring weten. De trouw-

ring, autopapieren, paspoort, autosleutels, bankpas, enzovoort.

Wat een ellende, nieuwe papieren aanvragen, geen bewijzen meer 

hebben, verwijten die gemaakt worden naar anderen, zelfverwijt  

en meestal daarna goede voornemens. Dat laatste is positief.

Wat hebben we toch met die Heilige Antonius? Helpt hij ons 

werkelijk de verloren spullen terug te vinden? Van veel mensen kun 

je sterke verhalen te horen krijgen als het gaat over verloren 

voorwerpen en hoe ze zijn teruggevonden, dankzij de voorspraak 

van de Heilige Antonius.

Ik heb geen enkele reden om aan de sterke verhalen te twijfelen 

maar geloof niet gemakkelijk in wonderen. Laat ik het zo formule-

ren: als je Heilige Antonius aanroept, al dan niet met het gebedje: 

“Heilige Antonius, beste vriend, maak dat ik mijn …vind,” dan geeft dat 

gebed je vertrouwen en rust. Wel moet je blijven zoeken, maar door 

te bidden ben je beter gaan nadenken en misschien vind je het 

verloren voorwerp terug. Dankzij de Heilige  Antonius? 

God werkt door mensen en door heilige mensen en daar hoort de 

Heilige Antonius, onze beste vriend in ieder geval ook bij.

Marianne Koebrugge
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21 – 29 september Vredesweek - Vrede, maar hoe dan?

Als we het over vrede hebben, gaan onze 

gedachten vaak automatisch naar onrus-

tige gebieden zoals de Gazastrook, 

Zuid-Sudan, Syrië etc. We hopen dat er 

gauw vrede komt in deze gebieden, steunen 

vredesacties en lopen misschien wel mee in 

vredesmarsen. Politici debatteren over 

oplossingen en onderhandelen op het 

scherpst van de snede. Toch lijkt wereldvre-

de mijlen ver weg.

Waar te beginnen
We kunnen ons afvragen of al deze 

activiteiten de goede manier zijn om vrede 

te bereiken. Wat als we het eens klein 

zouden houden? Als we eens zouden begin-

nen bij het scheppen van vrede in ons eigen 

hart, innerlijke vrede - vrede met wie we zijn 

en vrede met ons eigen leven, ook al zijn de 

omstandigheden misschien heel lastig. We 

kunnen er elke dag, elke minuut van de dag 

bewust voor kiezen om in vrede met onszelf 

en onze omgeving te leven. Dat zouden we 

kunnen doen door in het tuintje van ons 

voelen en denken, alleen gedachten van 

liefde en mededogen water te geven en 

negatieve gedachten jegens onszelf en 

anderen, als onkruid te wieden. Wat onze 

medemens betreft zou dat betekenen dat 

we deze niet langer tegemoet treden vanuit 

oordelen en veroordelen. Dan sluiten we de 

ander niet langer buiten en worden we 

inclusief: iedereen hoort er bij, hoe maf of 

vreemd iemand ogenschijnlijk ook is. Er 

ontstaat ruimte voor barmhartigheid, 

rechtvaardigheid en simpele vriendelijk-

heid, en het is een stuk makkelijker om 

verbinding te zoeken met de ‘vreemde’ 

ander, met de vreemdeling. Zo kan onze 

innerlijke vrede leiden tot vrede en 

vredigheid in onze directe omgeving: thuis, 

met de buren, op school of op ons werk, op 

het voetbalveld, in de supermarkt etc. Als 

we dit allemaal eens, hier en nu zouden 

proberen te doen…, de wereld zou er heel 

anders uitzien.

Nog niet zo simpel
De realiteit is soms echter weerbarstig en 

‘vredig’ leven is dan niet eenvoudig. De 

moeder van een goede vriendin van me 

- dik in de negentig, maar een prachtige, 

inspirerende vrouw met een rotsvast 

vertrouwen in Maria, aan wie ze haar 

problemen elke avond voor het slapengaan 

overdroeg - formuleerde het onlangs nog 

heel kernachtig: ‘Tevreden en gelukkig zijn, 

gaat niet vanzelf. Dat is hard werken.’ Als we 

wereldvrede willen, moeten we hard aan de 

slag, allemaal, ieder in zijn eigen omgeving.

Je doet het niet alleen

Tijdens missen en vieringen wensen we 

elkaar niet ‘vrede’ toe, maar ‘Vrede van 

Christus.’ Vrede zoals bedoeld in Joh 14:27: 

‘Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet 

zoals de wereld die geeft, geef Ik die u. 

Laat uw hart niet in beroering raken en 

niet bevreesd worden.’ Juist in het licht 

van het verlangen om in vrede te leven, is 

het een uiterst betekenisvolle en bemoedi-

gende wens. Als we er voor open staan, 

krijgen we de kracht en inspiratie om 

werkelijk in vrede te leven.

Lory Wagenaar-Feringa

Zondag 22 september is er in het kader van de 

Vredesweek een Oecumenische viering om 10.00 uur 

in de H. Blasius in Delden en ook om 10.00 uur in de 

H.H. Petrus en Paulus in Goor.
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Ingezonden berichten
Cursus 

“Verhalen 

op ’t randje”
Bereid zijn je kind te offeren, zoals Abraham 

– de vernietiging van Sodom en Gomorra 

om vermeende homoseksualiteit – list en 

bedrog met jarenlange heftige ruzie tussen 

de broers Ezau en Jakob – incest en 

seksueel misbruik zoals het verhaal van 

Juda en Tamar… zijn die verhalen woord 

van God? Zijn dat de mensen met wie God 

geschiedenis schrijft? Hoe kan dat toch?

Wat betekenen die vreemde oude 

verhalen nu nog? Gaan ze ook over ons? 

We lezen elke bijeenkomst zo’n moeilijk 

Bijbels verhaal, verkennen de betekenis 

ervan en verbinden dat met ons leven nu. 

Na de pauze kijken we naar één of twee 

kunstwerken bij het verhaal. De kunstwer-

ken zijn van schilders als Rembrandt, 

Caravaggio, Rubliev, Chagall, Köder en 

anderen. Door stil te kijken naar het 

kunstwerk zien we andere lijnen en 

verbanden. Ze prikkelen onze verbeelding 

en openen soms een verrassend perspec-

tief. Aan het eind van de bijeenkomst volgt 

een korte toelichting bij schilder en 

kunstwerk. 

De cursus wordt gehouden op 2 plekken:

Hengelo
Locatie: Pastorie OLV kerk, Onze Lieve 

Vrouwestraat 6

Data: maandagavond 7 oktober, 4 novem-

ber, 2 december 2019, 6 januari, 3 februari 

en 2 maart 2020. 

Tijd: 19.30-22.00 uur

Leiding: pastor Annet Zoet 

Maximaal 15 personen.

Borne
Locatie: Stefanshof, Grotestraat 207

Data: dinsdagmiddag 8 oktober, 5 novem-

ber, 3 december 2019, 7 januari, 4 februari 

en 3 maart 2020

Tijd: 13.30 – 16.00 uur

Leiding: pastor Annet Zoet.

Maximaal 15 personen

Aanmelding 
Vóór 1 oktober 2019 bij het Secretariaat 

Pastoraal Team, telefoon 074-3492212, 

e-mail: contact@pastoraalteam.nl

pelgrims per fiets naar Kevelaer. Ze vertrek-

ken op vrijdag 13 sept. en voegen zich op 

zaterdag 14 sept. bij de buspelgrims. Voor 

informatie over de fietsbedevaart kunt u 

contact opnemen met Bernardie Broekhuis, 

tel. 074-3575416; bernardie@live.nl.  

Voor meer info: Bennie klein Rot, Ds. Van 

Kriekenstraat 15 te Haaksbergen.  

E-mail: bhakleinrot@kpnmail.nl  

Opgave tot 2 september 2019 bij één  

van onderstaande personen:

Beckum: 
Mw. Rosalien Hilderink, Hengelosestraat 204, 

Haaksbergen 06-627617696

Bentelo/Delden
Dhr. M. Nijland, Kastanjestraat 17, Bentelo 

0547-292485

Hengevelde/Goor:
Mw. R. Kiezenbrink Koenderinkstraat 8, 

Hengevelde 0547-292963

St. Isidorushoeve: 
Dhr. H. Scharenberg, Ramakerstraat 10, St. 

Isidorushoeve 074-3575681

Mw. M. Waanders Kemerij 6, St. Isidorus-

hoeve 06-21993100

Op zaterdag 14 september is de jaarlijkse 

Haaksbergse Processie naar Kevelaer. Dit jaar 

de 119e keer. Pastoor H.A.M. de Jong zal deze 

bedevaart pastoraal begeleiden, in samen-

werking met alle broedermeesters, de 

bestuursleden en de Haaksbergse Harmonie.

Om 09.00 uur trekken we in processie 

Kevelaer binnen en zijn om 09.15 uur bij het 

genadebeeld van de ‘Troosteres der 

Bedroefden'. Het jaarthema voor 2019 is: 

“Heer, naar wie zouden wij gaan”.

We bidden de Kruisweg in het Mariapark en 

in de Pax Christikapel voor degene die 

minder goed ter been zijn en ’s middags is er 

een H. Eucharistieviering in de basiliek. Na 

het H. Lof vertrekken we om 18.00 uur weer 

uit Kevelaer. Tussendoor kunt u Kevelaer 

bezoeken. Er is ruimte voor eigen momenten 

van bezinning. De kosten bedragen € 27,- 

voor een volwassene en € 10,- voor kinderen 

tot 14 jaar. Dit bedrag is inclusief busvervoer 

en de bijdrage aan het heiligdom.

Het is ook mogelijk om voor € 5,- een intentie 

op te geven welke in de bus en in Kevelaer 

tijdens de eucharistieviering of het lof zullen 

worden genoemd. Kosten voldoen bij 

opgave. Ook gaan er dit jaar weer een aantal 

Haaksbergse Processie naar Kevelaer

Wat kunt u zoal verwachten?

Op deze avond, waarin uiteraard ook ruimte 

is voor gezellig samenzijn, willen we u graag 

kennis laten maken met de catechetische 

activiteiten die komend seizoen georgani-

seerd zullen worden in onze parochie(s). Dit 

doen we onder het genot van een Bijbels 

hapje en drankje. We sluiten de avond af 

met een kort bezinningsmoment.

Graag nodigen we u uit om deze avond bij 

te wonen.

Datum: maandag 23 september 2019

Locatie: Stefanshof, Grotestraat 207, Borne

Tijd: 19:30 - 21.30 uur

Opgeven vóór 15 september via: cateche-

setwentezuid@gmail.com

 Bijbelse proeverij

Zoals u misschien al heeft opgemerkt is er 

het afgelopen jaar een agenda “op de 

3-sprong” gepubliceerd in de kerkbladen 

Samenloop, Geestig en Kerkwijzer.

Dit omdat de drie parochies (de Goede 

Herder, de Heilige Geest en de H.H. Jacobus 

en Johannes) samen willen werken aan een 

aanbod van activiteiten omtrent volwassen 

catechese

Om voor het komende jaar alvast een 

preview te krijgen van de activiteiten die 

georganiseerd zullen worden, is er maan-

dag 23 september een bijeenkomst in de 

Stefanshof te Borne.
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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

Dinsdag 

10 september, 

15 okt, 12 nov, 

10 dec

"Op de rotonde van levenskunst" Cursus 

begeleidt door K. Reijmer en J. Nibbelink

Pastoraal Centrum 

O.L.Vrouwestraat 6Hengelo

Tijd: 19.30 - 21.30 uur

Contactpersoon k.reijmer@home.nl

Zaterdag 

14 september

Kloosterdag: samen vieren, stil worden, 

verdieping zoeken,wandelen, en eten in en rond 

de Stephanuskerk in Hertme.

Pastorie Hertme

Hertmerweg 27, Hertme,

Tijd: 10.00 - 16.00 uur

Opgave zo snel mogelijk uiterlijk 8 

sept:

contact@pastoraalteam.nl

Nadere informatie volgt

Maandag 

23 september

Bijbels proeverij... Bijeenkomst waar we 

recepten proeven uit het boek Bijbels koken, 

met daarnaast aandacht voor catechese van het 

komende seizoen.

Stefanshof Borne

Tijd 19.30 - 21.30 uur

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

“Soms droom ik van een klooster in de 

buurt …” Op zaterdag 14 september bieden 

wij een dag aan voor ieder die verlangt naar 

ontspanning, religieuze bezinning en 

verbondenheid. De Stephanuskerk fungeert 

die dag als kloosterkerk, het bos en de 

velden rond Hertme als kloostertuin en de 

gemeenschapsruimte naast de kerk als 

refter waar we eten. Een ééndagsretraite 

dus, zoals in een klooster, met een aantal 

korte gebedsvieringen in de kerk, wande-

len, meditatie, creativiteit. Met stilte én 

elkaar ontmoeten aan de ‘tafel’ voor een 

goed gesprek over leven en geloof, samen 

eten en drinken.

Wanneer: zaterdag 14 september van 

10.00-16.00 uur

Waar: start in de gemeenschapsruimte van 

de Stephanuskerk, Hertmerweg 27, Hertme.

Kosten: €10,-per persoon. Wij zorgen voor 

koffie en thee en soep tussen de middag. 

Graag zelf een lunchpakket meenemen.

Opgeven kan tot 7 september bij het 

Secretariaat Pastoraal Team contact@

pastoraalteam.nl Inlichtingen: Hélène van 

den Bemt, 06-13609293  of Annet Zoet 

06-27124695.

Pastoraal werker Hélène van den Bemt,

Pastoraal werker Annet Zoet.

Dank
De hoeveelheid warme reacties in de 

vorm van kaarten, telefoon, bloemen of 

berichten via sociale media na het 

overlijden van mijn en onze moeder Trui 

Doornbusch – Varweg op 22 juni, heeft 

ons goed gedaan. Woorden schieten te 

kort, maar weet dat alle warme reacties 

ons een grote troost zijn bij het verwerken 

van het heengaan van onze moeder en 

oma. Dank voor jullie medeleven en 

nabijheid op welke manier dan ook.

Ria Doornbusch en familie

Kloosterdag in en om de Stephanuskerk in Hertme 
op zaterdag 14 september

Mariavieringen

In de Mariamaand oktober besteden wij 

extra aandacht aan onze Moeder Gods 

Maria. We houden elke woensdagavond in 

oktober om 19.00 uur een Mariaviering. 

Tijdens deze viering bidden we samen de 

rozenkrans. De eerste keer is dat woensdag 

2 oktober en vervolgens woensdag 9 

oktober, 16 oktober, 23 oktober en de 

laatste keer 30 oktober. U bent allen van 

harte uitgenodigd en welkom. 

Met vriendelijke groeten 

Hermien de Wit, Riet Tenhagen.
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Vieringen
september
en oktober
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 31 
augustus en 
zondag 
1 september

Geen viering Zon. 09.30 WoCoviering

mmv. Be-Lieve

Pastor H. Ogink

Zaterdag 7 en 
zondag 
8 september

Zon. 11.00 Afscheidsviering  

pastor Ogink in Delden

Zon. 11.00 Afscheidsviering 

pastor Ogink in Delden 

Zaterdag 14 
en zondag 
15 september

Zon. 9.30 WoCoviering

mmv. Dames- en Herenkoo

Werkgroep

Zon. 9.30 WoCoviering

mmv. Koor uit Luttenberg

Pastor R. Doornbusch

Zaterdag 21 en  
zondag 
22 september

Zat. 19.00 WoCoviering

mmv. Dames- en Herenkoor 

Pastor A. Zoet

Zo. 09.30 Gebedsviering 

Zonnebloemviering / 

Oogstdankviering 

mmv.Be- Lieve 

Werkgroep

Zaterdag 28 en 
zondag 
29 september

Zon. 9.30 Eucharistievierin

mmv. Dames- en Herenkoor 

Pastoor M. Oortman 

Zon. 9.30 Wocoviering

mmv. Dames- en Herenkoor 

Pastor C. Timmerman

Zaterdag 5 en 
zondag 
6 oktober

Geen viering Zat. 19.00 Eucharistieviering

mmv. Believe  

Rector P. Kuipers 

Zaterdag 12 en 
zondag 
13 oktober

Zon. 9.30 Wocoviering

mmv. Dames- en Herenkoor

Pastor C. Timmerman

Zon. 9.30 WoCoviering

met CD muziek

Werkgroep
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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  

mmv.  Dames- en Herenkoor   

Rector P. Kuipers                

Zon. 11.00 WoCoviering                   

mmv. Gemengd koor                               

Werkgroep

Zat. 19.00 WoCoviering                   

mmv. Dames- en Herenkoor                                       

Werkgroep

Zat. 19.00 WoCoviering                   

mmv.  Dames- en Herenkoor                                       

Werkgroep

Zon. 11.00 Eucharistieviering 

Afscheid pastor Ogink                                          

mmv. Cantu, Spirit en                

Herenkoor H. Dionysiuskerk                                       

Pastoraal team               

Zon. 11.00 Afscheidsviering  

pastor Ogink in Delden               

Zon. 11.00 Afscheidsviering  

pastor Ogink in Delden               

Zon. 11.00 Afscheidsviering  

pastor Ogink in Delden               

Zon. 9.00 Kleuterkerk                     

Zon. 9.30 Eucharistieviering                                             

mmv.  Dames- en Herenkoor                                         

Pater R. v/d Vegt                                   

Zon. 11.00 WoCoviering                   

mmv. Gemengdkoor/

 Volkszang                                    

Pastor R. Doornbusch

Zat. 19.00 WoCoviering 

Ziekendag                          

mmv. Dames- en Herenkoor                                     

Werkgroep

Zat. 19.00 WoCoviering 

Terugkomviering 

Communicanten                       

mmv. Kinderkoor                                         

Pastor H. v.d. Bemt

Zat. 19.00 Eucharistieviering                                             

mmv.  Dames- en Herenkoor                                     

Pastoor M. Oortman                            

Zon. 10.00 Oecumenische viering

mmv. Cantu                                                     

Ds. A. Braakman  

en pastor H. v.d. Bemt                                          

Zon. 10.00 Oecumenische 

viering 

in de HH. Petrus en Paulus kerk                                     

mmv. In Between                                          

Ds.W. De Jong en 

Pastor A. Zoet

Zon. 9.30 Wocoviering                   

mmv. Dames- en Herenkoor                                             

Werkgroep

Zon. 9.30 Wocoviering                   

mmv. Dames- en Herenkoor                                         

Werkgroep

Zat  19.00 Themaviering 

Kinderkerk                                   

Pastor C. Timmerman                          

mmv. Kinderkoor    

Zon. 9.30 Eucharistieviering   

mmv.  Dames- en Herenkoor  

Rector P. Kuipers  

Zon. 11.00 Eucharistieviering                       

mmv. Kinderkoor                                          

Rector P. Kuipers            

Zat.19.00 Eucharistieviering                                             

mmv. Dames- en Herenkoor                                             

Pastoor M. Oortman                                   

Zat. 19.00 WoCoviering                   

mmv. Dames- en Herenkoor                                     

Pastor A. Zoet

Zat. 19.00 Gebedsviering 

Mariaviering  

mmv.  Dameskoor

Werkgroep 

Zon. 9.30 Eucharistieviering  

Gezinsviering   

mmv. Kinderkoor 

Rector P. Kuipers 

Zat. 19.00 WoCoviering                   

mmv. Gemengdkoor                                        

Werkgroep

Zon. 9.30 WoCoviering Oogst-

dankviering en terugkomviering  

communicanten                

Pastor H. v.d. Bemt

Zon. 9.30 Wocoviering                   

Werkgroep

Zat. 19.00 Eucharistieviering                                             

mmv. Dames- en Herenkoor                                       

Pastoor M. Oortman  

Zon. 11.00 WoCoviering 

voorstellen vormelingen                 

mmv. In Between                                      

Pastor H. vd Bemt

Zat. 19.00 WoCoviering                   

Pastor R. Doornbusch

Zat. 19.00 WoCoviering                   

Werkgroep
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Door: Nathalie Mensink

Buiten de lijntjes kleuren

In deze Geestig staan verhalen over grenzen en buiten de lijntjes 

kleuren daarom gaat deze pagina daar ook over. Buiten de lijntjes 

kleuren, “out of the box” denken…., dingen die je vast wel eens hebt 

horen zeggen. Maar wat bedoelen ze daar nou mee? Eigenlijk wil dat 

zeggen, dat je eens een keer iets anders doet dan wat anderen doen. 

Een oplossing zien waar anderen problemen zien.

Grenzen. 
In de bijbel staan ook verhalen over grenzen: God maakte deze al bij 

de schepping. Denk maar aan dag en nacht, land en water, hemel en 

aarde. Maar Hij maakte ook dat mensen over de hele wereld 

dezelfde taal spraken en merkte dat dat niet helemaal goed ging. In 

het verhaal van de Toren van Babel wilden de mensen een toren 

bouwen tot in de hemel. God werd zo boos dat de mensen de 

hemel in wilden komen via die toren, dat Hij ervoor zorgde dat de 

mensen elkaar niet meer konden verstaan. Zo konden ze niet meer 

overleggen hoe ze verder moesten bouwen. Mensen die dezelfde 

taal spraken gingen bij elkaar wonen en zo kwamen er grenzen 

tussen volkeren en landen.

Buiten de lijntjes.
Er zijn ook Bijbelverhalen waarin Jezus de grenzen opzocht en 

waarbij hij ook buiten de lijntjes kleurde. Hij ontfermde zich over 

de zieken, melaatsen en buitengesloten mensen zoals de 

tollenaar Zacheus.  In die tijd  lieten de mensen zieken en 

buitenbeentjes links liggen en wilden ze niks met ze te maken 

hebben, maar Jezus zocht ze op. Velen werden boos maar Jezus 

vertelde dat iedereen mag meedoen in Gods nieuwe wereld. 

Ook nu zie je nog wel eens dat kinderen gepest of buitengeslo-

ten worden, dat is niet wat Jezus wil. Als je dat gedrag ziet doe 

het dan eens anders en nodig ze uit om mee te spelen, je zult 

zien dat het gezelliger wordt. 

Spelletjes met grenzen.
Er zijn veel spelletjes en sporten waarin grenzen een belangrijke rol 

spelen. Soms moet je binnen de lijnen blijven, soms juist erop of 

eroverheen gaan. Dit zijn een paar spelletjes waarin lijnen een rol 

spelen: Twister, hinkelen, trefbal, schipper mag ik overvaren en 

elastieken. 

Wat ook leuk is om te doen…
een verrassingstekening maken. 
Hoe doe je dat: je neemt een leeg tekenvel en daarop teken je een 

vierkant vlak, daarna ga je binnen dat vak zomaar met een potlood 

grote krullen en kriebels maken zonder na te denken. Als je vak 

redelijk gevuld is dan ga je er naar kijken en misschien zie je eerst 

niks maar na een tijdje zie je misschien wel een vogel/vis/auto of 

iets anders. Als je dat ziet dan trek je die lijnen met een zwart 

potlood over en daarna kleur je het in. Je hebt dan een kunstwerk 

van lijnen gemaakt.
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Oproep

Meld nu aan voor het Heilig Vormsel 

Ouder vormeling: 
Het vormsel van onze zoon heeft mij verrassende inzichten 

opgeleverd over waar het over gaat. Met name de boodschap dat 

het vormsel het begin is van de reis van een kind naar zelfstandig-

heid en inzet van eigen talenten, met de heilige geest als ‘power-

bank’ was zeer verhelderend en inspirerend. Zo hebben we als 

ouders met de kinderen elkaars kwaliteiten besproken die we 

kunnen inzetten op deze reis. Een reis die alle kinderen van  

deze leeftijd gaan maken, met nu het vormsel als rugzak. 

Begin september start de voorbereiding op het Heilig  

Vormsel voor kinderen van groep 8 en hun ouders. Dit doen we  

met een aansprekend programma aan de hand van het project   

“Vormselkracht” en een speciale middag bij de Zusters  

Franciscanessen in Denekamp. 

Na evaluatie hebben we het voorbereidingsprogramma verkort 

naar totaal zes bijeenkomsten, waarvan een deel alleen voor 

vormelingen, een ander deel is voor vormelingen en ouders.  

Op de eerste bijeenkomst ontvangen vormelingen en hun  

ouders/verzorgers het projectboek en verdere informatie.

De eerste bijeenkomst is voor 
ouders/verzorgers en vormelingen op: 
Woensdag 11 september van 18.30 tot 20.00 uur 

in het stadscentrum parochiehuis, Langestraat 79, Delden

De viering van het Heilig Vormsel van de Heilige Geestparochie  

is op zondag 17 november om 09.30 uur in de Heilige Blasiuskerk  

in Delden.

Pastor Hélène v.d. Bemt

Vormeling: 
Ik vond het heel erg leerzaam. Je leert veel over 

het geloof, meer als bij de Communie. Wij gingen 

naar de zusters in Denekamp. Zij vertelden ook 

veel over het geloof. Het Vormsel was het leukste. 

Ik mocht mijn eigen geschreven stuk over het 

Vormsel voorlezen. 

Meld zo snel mogelijk aan
Aanmelding: secretariaat pastoraal team

secretariaat@pastoraalteam.nl 

of bellen naar: 074 – 349 22 12. 

Vormeling: 
Ik vond het Vormsel leerzaam. Je leert wat over Bijbelverhalen, maar 

ook over respectvol omgaan met anderen. Dat je allemaal verschil-

lend bent en mag zijn, maar dat je wel gelijk behandeld wilt worden. 

Dat de Heilige Geest staat voor passie, bevlogenheid en energie.



    

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 6: Een ontspannen zondagmiddag.

Dit moest hij, nu hij een tijdje op aarde was,  

zien en meemaken. Een derby in de Hof van 

Twente. De wedstrijd eindigde in 0-0. De 

eerste en tweede helft waren niet om aan te 

zien. Maar die derde helft, in de kantine, aan 

de bar, had alles in zich wat je maar kon 

wensen. Daar hoorde hij, wat hij van boven 

af al had voorzien, over de op handen zijnde 

fusie van F.C. Twente met Rood-Zwart of 

met W.V.V. ’34. Dat lieten ze in het midden. 

Geld en veld speelden een beslissende rol. 

Blasius kon hier goed over meepraten. In de 

hemel had Johan Cruyff hem duidelijk 

uitgelegd dat elk voordeel zijn nadeel had 

en elk nadeel ook een voordeel; en dat de 

bal en het geld altijd moeten rollen. Bij een 

fusie van groot belang! Aan het knikken en 

het “ja-ja” van de aanwezige bobo’s wist 

Blasius zo goed als zeker dat zijn inbreng 

het doel gemist had.

De derde helft duurde lang en was gezellig. 

Er was veel extra tijd voor uitgetrokken, 

zoveel dat hij te laat was voor het Lof bij 

Lambertus. Hij kreeg nog net de zegen mee.

 Wordt vervolgd.

Beste God, 
 

wie of wat je bent, weten we eigenlijk niet. 

We komen je bijna nooit tegen. 

Maar we geloven wel dat je op een of andere 

manier iets te maken hebt 

met het draaien van deze aardbol,  

met het goed draaien van onze school, 

met het lukken van een relatie, 

met de speelsheid en het lachen, 

met de vreugde en het plezier 

en de steun die we voor elkaar kunnen betekenen. 

Geef ons voldoende kracht  

om dit nieuwe schooljaar aan te vatten. 

Geef ons de moed eraan te beginnen  

en om te herbeginnen aan wat misloopt. 

Geef ons een extra portie kracht 

voor de moeilijke situaties

die we zullen meemaken. 

En laat ons af en toe voelen 

dat Jij de motor van onze hoop bent 

waarbij we altijd terecht kunnen. 

Help ons jouw Naam ‘Ik zal er zijn voor jou’

te blijven herhalen, elke dag opnieuw, 

’s morgens en ’s avonds, 

en elk moment ertussen. 

Amen

(Leeftocht, september 2019)


