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Als alles duister is, ontsteek dan 
een lichtend vuur

We bevinden ons in de periode van advent 

naar Kerstmis. Daar waar de winkels volop 

kerstproducten in hun etalage hebben 

uitgestald: bling bling, glitters en de meeste 

creaties komen langs om ons te laten 

kopen. Laten we ons meevoeren in de 

drukte van de decembermaand?  Of maken 

we ook tijd voor bezinning? 

Advent: wat was de betekenis ook alweer? 

En hoe sta jij er bij stil? 

Het woord ‘advent’ stamt af van het Latijnse 

woord ‘adventus’, dat ‘komst’ betekent. 

Tijdens advent wordt toegeleefd naar de 

geboorte van Jezus, het Christuskind. We 

ontsteken kaarsen op de adventskrans in 

onze kerken. De kaarsen die ons mogen 

laten zien dat we dichter bij de geboorte 

van Jezus komen. En we bevinden ons 

hiermee in een periode van wachten en 

verwachten. 

Juist in deze maand vol feestelijkheden en 

samenzijn, zijn momenten van rust en 

naar binnen keren extra waardevol. Wie 

weet kun je in deze periode een 

‘huisaltaar’ creëren waar vier kaarsen of 

een adventskalender mogen staan. 

Maar wees ook welkom bij de vele

 Mariakapellen in je omgeving, om 

stil te zijn en licht te ontsteken.

  

We hebben vier weken de tijd om ons 

te bezinnen om het Christuskind in ons 

geboren te laten worden. Vier weken de 

tijd………

Als alles duister is

ontsteek dan een lichtend vuur

dat nooit meer dooft

– Taizé – 

Ria Doornbusch, pastor

Kansen pakken
De tijd vliegt… al bijna weer kerst en oud 

en nieuw? Al lijkt de vorige jaarwisseling 

nog maar kortgeleden, toch is er, en 

misschien geldt dat ook wel voor u, het 

afgelopen jaar veel gebeurd. Maar een 

nieuw jaar biedt zich alweer aan. Een jaar 

vol met nieuwe mogelijkheden en kansen. 

De vraag is durven we die op te pakken? Of 

zijn we bang dat het niet lukt, bang om 

fouten te maken? Houden we liever vast 

aan oude vertrouwde en soms vastgeroeste 

patronen?

Ook jonge mensen hebben hier tegenwoor-

dig last van. Naast de persoonlijke angst 

voor falen en fouten, denk ik dat de cultuur 

van afrekening bij bedrijven of politiek 

hierbij een rol speelt. Bij fouten wordt 

immers vaak een schuldige gezocht die 

moet aftreden of verdwijnen als oplossing 

voor het kwaad dat is geschied. Daarna gaat 

het systeem overigens vaak op dezelfde 

voet weer verder. Dit draagt natuurlijk niet 

bij aan vertrouwen en zelfvertrouwen of 

aan een sfeer om van fouten te leren. En 

dan heb ik het nog niet eens over de sociale 

media waar het lijkt alsof er nooit fouten 

worden gemaakt. Daar is iedereen ‘geslaagd’ 

en ‘perfect’. 

Durven we nog te vertrouwen op God? Dat 

hij ons kracht geeft. Met de geboorte van 

Jezus, zo vertelt pastoor Oortman in zijn 

column, is het Nieuwe Verbond begonnen. 

In dat kleine Kind in de kribbe is Gods 

belofte dat hij met ons zal zijn en dat hij ons 

liefheeft werkelijkheid geworden. En 

geloven we nog in de kracht van de Heilige 

Geest? De Geest die mensen aanvuurt om 

zich met hart en ziel in te zetten; mooie 

voorbeelden leest u op pagina 4 en 5 bij de 

Kerstpakkettenactie in de Hof van Twente of 

over de Ontmoetingsdag op pagina 7. Ik 

wens u een zalig kerstfeest en een mooi 

nieuw jaar vol nieuwe kansen. Durf ze te 

pakken!

José Sluiter
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Zij had de vertegenwoordigers van de gemeentelijke sociale 

dienst, van de katholieke caritas en de protestantse diaconie dit 

jaar bij haar thuis uitgenodigd. Ze waren met hun zessen, vijf 

vrouwen en een man. Met de eerste zondag van de advent in 

zicht wisten zij wat hen te doen stond: een aantal mensen met 

een kerstpakket verrassen. Een jaarlijkse activiteit waar ze met 

hart en ziel voor gingen, maar wat veel tijd, inzet en overleg 

vroeg. Ieder had in eigen kring het nodige voorwerk gedaan.

Binnenkamers
Zij opende deze eerste werkvergadering met een kort woordje. 

“Kerstmis, het feest van de menswording, van de geboorte van 

een kwetsbaar kind in een harde wereld. Kerstmis, het feest 

waarop de ene groep bezoekers, schapenherders, dit kwetsbare 

kind alleen maar de warmte van hun dieren konden geven en 

de andere groep bezoekers, koningen, kostbare cadeaus uit 

hun overvloed achterlieten. In kwetsbare mensen, klein of 

volwassen, licht het beeld op van Hem die gediend en geëerd 

moet worden. Voor zover ik jullie ken, is het oude verhaal van 

Kerstmis de drijvende kracht om bij kwetsbare mensen wat licht 

en warmte te brengen, opdat Kerstmis ook voor hen een feest 

zal zijn.”

Warmlopen
Even was het stil voor zij aan het werk gingen. De resultaten van 

hun voorwerk gingen over tafel. “Er zullen dit jaar wel zo’n 

kleine vierhonderd pakketten gevuld moeten worden.” Op-

nieuw was het even stil. Zoveel mensen in ons midden van wie 

we weten dat een pakket wat kleur en warmte aan de kerstda-

gen kan geven. Van de andere kant van de tafel: “Als we de 

levensmiddelen kopen hier bij de supermarkt hier om de hoek, 

geeft hij 10% korting op alles.” Een glimlach op het gezicht van 

de penningmeester. De jongste aan tafel: “Ik heb ook goed 

nieuws. We kunnen 450 dozen ophalen op de zaak van mijn 

buurman en we hoeven geen portemonnee mee te brengen.” Na 

dit positieve begin opende de penningmeester de weg voor 

verdere concrete afspraken. Wie koopt in? Wie pakt in? Wie 

brengt rond? Snel en effectief werken is bijna onmogelijk 

geworden door de wet op de privacy. Maar met “wij-gaan-niet-

bij-de-pakken-neerzitten” besloten de zes dit eerste overleg en 

gingen aan het werk. 

Kerstmis achter de schermen

 "Een jaarlijkse activiteit  

   waar ze met hart en ziel    

   voor gingen"
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Er voor gaan
De zes. Hun aantal groeide in de nu volgende dagen voor 

kerstmis. Een groep jongelui van de havo en het vmbo gaan dit 

jaar de kerstwens schrijven voor in de pakketten. De achterzaal 

van het plaatselijke hotel-restaurant wordt het inpaklokaal. 

Gratis ter beschikking gesteld. Een gezin, vader, moeder en hun 

drie kinderen, sorteren bij hun in de garage de ingekochte 

blikjes, potten, flessen, koekjes, chocola en snoepjes. Hun 

buren zullen alles te zijner tijd naar het inpaklokaal brengen. 

Drie leerkrachten van de basisschool verlenen hand en span 

diensten. Het aantal mensen dat achter de schermen druk is 

voor kerstmis met andere dingen dan bakken, braden en 

versieren, is intussen groter dan een heel engelenkoor. Zeker 

groter dan het koor in de nachtmis. 

Het gebeurde in onze dagen
Mensen in armoede, zonder brood op de plank, zonder dak 

boven je hoofd, zij zijn van alle tijden en zij zijn onder ons. 

Mensen die uitzien naar vrede en gerechtigheid, zij zijn van alle 

tijden en ook zij zijn in ons midden. Ook in ons midden zijn die 

mannen, vrouwen en jongelui, die rondrijden, een pakket 

afgeven, een gezicht zien stralen, en dan weer verder gaan, op 

naar 25 december. Tekenen van Zijn menslievendheid doen de 

ronde in onze dorpen en steden. En op de kerstmorgen, thuis, 

aan tafel, vertelden ze wat ze gezien en gehoord hadden. Geven 

en delen, om niet, brengt leven, misschien nieuw leven. Wat een 

gelukkige en zalige kerstdag.

(“Kerstmis achter de schermen” is gebaseerd op werkelijke 

activiteiten en inzet van mensen uit de gezamenlijke kerken in 

onze regio en de gemeente Hof van Twente.)

Marianne Koebrugge en Gerard Geurts

Kerstmis achter de schermen
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Vanuit het pastoraal team

Van de bestuurstafel

Ontmoetingsdagen met gemeenschappelijke 
ziekenzalving 
In de Goede Herderparochie was er op dinsdag 22 oktober een 

ontmoetingsmiddag voor ouderen in de Thaborkerk. 

De ontmoetingsdag van de Heilige Geestparochie was op 

dinsdagmiddag 29 oktober in “de Bebsel” in Goor. Zowel in de 

Thaborkerk als in “de Bebsel” waren 138 ouderen aanwezig. In een 

heel bijzondere eucharistieviering hebben 86 mensen in Goor en 

80 mensen in Hengelo de ziekenzalving ontvangen. Er waren per 

locatie ongeveer 55 vrijwilligers, die onder begeleiding van pastor 

Ria Doornbusch deze bijzondere middag mogelijk hebben gemaakt. 

Veel lof en dank voor het vele werk dat zij verricht hebben. (zie ook 

pagina 7)

Pastor Annet Zoet is ziek
Vanaf 10 oktober 2019 is pastor Annet Zoet ziek. Er is geen 

duidelijkheid wanneer zij weer aan het werk kan. De leden van 

het pastoraal team proberen, waar mogelijk, haar taken over te 

nemen. 

Oproep !!!!!

In deze periode is het bestuur zeer betrokken bij een aantal 

belangrijke besluiten. Zoals U vorige keer heeft kunnen lezen in 

deze rubriek zijn er plannen om de kerken in Beckum en Bentelo 

aan de eredienst te onttrekken en in de praktijk te sluiten. Deze 

besluiten vergen veel van het bestuur. Het is daarom van groot 

belang dat het bestuur op volle sterkte is. Op 1 januari ontstaan er 

twee vacatures in het bestuur van de HG parochie. Ben Eshuis heeft 

te kennen gegeven niet herbenoemd te willen worden als penning-

meester en Epi Winkelhuis wil ook niet in aanmerking komen voor 

herbenoeming als portefeuillehouder gebouwen. Wij zijn hen zeer 

veel dank verschuldigd voor het vele en belangrijke werk wat zij in 

de afgelopen vier jaar hebben verricht voor de parochie. 

Het bestuur is dus actief op zoek naar opvolgers. Vandaar deze 

oproep! Als u informatie wil over deze vacatures kunt u zich wenden 

tot de andere bestuursleden die te bereiken zijn via het centrale 

secretariaat van het parochiebestuur in Goor. (tel: 0547 260 878 of 

contact@heiligegeestparochie.nl) Ook staan wij open voor suggesties. 

Het pastorale team heeft na het afscheid van Henk Ogink, die om 

financiële reden niet kon worden opgevolgd, nog een andere 

tegenslag gekregen. Annet Zoet is voor een langere periode 

ziekgemeld. Wij wensen haar van harte beterschap. U zal door het 

pastorale team worden geïnformeerd over de eventuele wijzingen 

die in de vieringenroosters zullen  optreden. Wij wensen u een 

goede en vruchtbare advent periode toe. 

Namens het parochiebestuur,

Peter Helle, Vice voorzitter Parochiebestuur

Het sacrament van het Vormsel 
in onze 3 parochies

Op zondag 17 november om 9.30 uur hebben vijfentwintig 

vormelingen uit de Heilige Geestparochie in de Heilige Blasiuskerk 

in Delden het sacrament van het Vormsel ontvangen.  Op zondag 24 

november om 11.00 uur hebben dertig vormelingen van de Goede 

Herderparochie en de H.H. Jacobus en Johannesparochie dit 

bijzondere sacrament in de Sint Lambertusbasiliek ontvangen. 

De vormheer was in beide vieringen mgr. Woorts. We feliciteren 

de vormelingen van harte.

Pastoraal werker Hélène van den Bemt

Nieuwjaarsreceptie

De nieuwjaarsviering van de Heilige Geest parochie is dit jaar op 

zondag 12 januari 2020 in de kerk in Goor. De viering begint om 

9.30 en na afloop is er net als voorgaande jaren weer een nieuw-

jaarsreceptie, dit keer in de Parochiezaal. Alle parochianen, 

waar ook woonachtig zijn van harte uitgenodigd voor deze 

viering. Het parochiebestuur en het pastorale team zien dit als een 

gelegenheid om de eenheid in de diversiteit van de verschillende 

geloofsgemeenschappen van de Heilige Geest parochie te 

benadrukken. Wij zijn met zijn allen onderweg!

Graag tot ziens op 12 januari a.s.!
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Soms of misschien vaak doet de parochienaam de activiteit eer aan. 

Zo is het ook bij de eerste ontmoetingsdag voor ouderen van de Heilige 

Geestparochie op dinsdag 29 oktober 2019. De onverwachte en 

onweerstaanbare werking van de Geest die als een wind, als vuur, de 

vrijwilligers uit de zes geloofsgemeenschappen van binnen verwarmde 

om deze dag tot een feestelijke dag te maken.

Enthousiaste vrijwilligers
Er komt een vraag vanuit het pastoresteam bij een enthousiaste 

groep vrijwilligers uit de zes geloofsgemeenschappen. En al snel 

ervaren we met elkaar dat er ‘iets’ ontstaat. We leren elkaar beter 

kennen en horen van elkaar. Terwijl de dagen en weken voorbij-

gaan, voel je meer en meer enthousiasme bij de vele vrijwilligers, 

je ziet dat ze er ten volle voor gaan. 

Maar waar gaan ze dan voor? Ze gaan voor een eerste ontmoetings-

middag voor de oudere parochianen met de mogelijkheid om de 

ziekenzalving te ontvangen tijdens de eucharistieviering.  

Vele aanmeldingen
Meer en meer krijgen de vrijwilligers het gevoel dat het wel eens 

een bijzondere dag zou kunnen worden. Bijzonder, omdat er vele 

parochianen persoonlijk aangeschreven zijn. Bijzonder, omdat er 

gemerkt wordt dat er vanuit verschillende geledingen medewer-

king wordt verleend. Bijzonder, omdat vrijwilligers zich spontaan 

aanmelden uit de verschillende geloofsgemeenschappen.  Bijzon-

der, ach ja ‘gewoon’ bijzonder.

Extra emeritus priesters
Terwijl de aanmeldingen binnenkomen, of beter gezegd binnen-

stromen, bemerkt het pastoresteam dat er een extra beroep op hen 

wordt gedaan. Het pastoresteam vraagt emeritus-priesters om mee 

te assisteren zodat de 87 mensen die zich aangemeld hebben voor 

de ziekenzalving deze tijdens de eucharistieviering kunnen 

ontvangen.  

Heilige Geest waait
En de Heilige Geest blijft aan het werk en we zien dat er op de dag 

zelf vijfenvijftig vrijwilligers actief zijn uit de zes geloofsgemeen-

schappen om 137 oudere parochianen gastvrij te onthalen. En wat 

er dan ontstaat is niet te beschrijven. Woorden als, ontmoeting, 

nabijheid, gastvrijheid, liefdevol, geloof, emotie, blijheid, verstilling, 

ze komen allemaal langs op deze dag. 

Betekenisvolle ontmoetingen 
bij de eerste ontmoetingsdag

Betekenisvolle ontmoetingen
Ik blijf steken bij het woord, ontmoeting, beter gezegd, betekenis-

volle ontmoetingen. Want die zijn er geweest, op de ochtend bij de 

voorbereidingen waar vrijwilligers elkaar ondersteunden. Betekenis-

volle ontmoetingen op de middag, waar de ouderen elkaar hebben 

ontmoet. En de ontmoeting met de Ene, de Eeuwige, de eucharistie 

en het sacrament van de ziekenzalving.

Wat een dag! Een dag met een gouden rand voor de gehele 

parochie. Een grote gouden rand daar waar de Geest vele mensen 

heeft aangezet, aangevuurd, verwarmd en geënthousiasmeerd. 

Rest mij alleen nog te schrijven: Vrijwilligers dank jullie wel voor 

jullie tomeloze inzet.

Namens het pastoresteam

Ria Doornbusch, pastor   

Foto's: Lidy Katier
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In januari 2020 hoop ik opnieuw naar mijn arme mensen in Gambia 

te gaan om hen voor de vijfde keer te bezoeken en hen financieel 

zoveel mogelijk te helpen.

Dat kost mij nogal moeite en maakt mij niet echt vrolijk, maar ik voel 

dat ik moet gaan. Ik heb sinds ruim vijf jaar contact met deze 

gezinnen, die zeer arm zijn.

Allen wonen in de krottenwijken. Graag zou ik ze effectief willen 

helpen zodat ze zichzelf kunnen redden in de toekomst. Maar dan 

heb ik heel veel geld nodig.

Waarom klop ik bij jullie aan? 

Omdat ik graag een jongen uit een gezin een kokschool wil laten 

volgen zodat hij daarna een redelijke baan kan vinden in een hotel.

Uit een andere familie met zeven kinderen is er één voortdurend 

ziek, afgekeurd vanwege ernstige rugklachten, wonend in een krot, 

vies en ongezond, evenals de rest van het gezin. Hij zou graag wat 

kippen, een schaap en geiten willen hebben om zichzelf te kunnen 

redden en niet van anderen afhankelijk hoeft te zijn. Bovendien 

heeft hij veel medicijnen nodig. Een nieuw te bouwen woning zou 

voor deze familie – trouwens voor alle gezinnen – geen overbodige 

luxe zijn. Allemaal krotten, geen douche of toilet zoals wij dat 

kennen, tochtig en ongezond. 

Een derde familie (vijf kinderen), zitten zonder inkomen, op de 

oudste zoon na. Die werkt in een pizzeria, ongeveer 14 uur per dag, 

voor 40 euro in de maand. Daar moet de familie van leven.

Dat geldt ook voor de vierde familie: één zoon moet de kost 

verdienen in een hotel waar hij alle soorten klusjes moet doen voor 

60 euro in de maand.

En tenslotte een gehandicapte man van 43 jaar, alléén op de wereld, 

met een zwakke gezondheid en één been dat hij meesleept. 

Deze mensen ga ik opnieuw bezoeken en ik hoop hen financieel 

weer wat te kunnen helpen. Bovendien neem ik een grote koffer 

met kleding mee. Maar het belangrijkste is dat ik zoveel mogelijk 

geld mee kan nemen om hen te kunnen helpen. Mag ik daarom een 

beroep op uw vrijgevigheid doen bij de deurcollecte op oudjaars-

avond?

Zelf besteed ik mijn assistentiegeld aan deze families, al vijf jaar 

lang. Via de Western Union Bank maak ik heel vaak geld over naar 

deze mensen als het weer nodig is. Meestal voor een zak rijst, 

drinken, groentes, medicijnen, voor het ziekenhuis of de tandarts, 

noem maar op… Hopelijk verrast u mij, of liever gezegd verrast u 

deze families.

Alvast mijn hartelijke dank voor uw vrijgevigheid.

Natuurlijk mag u ook uw gift overmaken op dit 

bankrekeningnummer:

NL42 INGB 0003-9055-51 ten name van M.J.A. van der Vegt, 

Hoofdstraat 53, 7625PB Zenderen.

Ik bid dat God u allen rijkelijk mag zegenen.

Hartelijke groeten,

Pater R.v.d.Vegt. 

Foto's: Pater R.v.d.Vegt. 

Geven voor Gambia 
Beste, lieve mensen van de Heilige Geestparochie,
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Drie Koningen
Driekoningen is een christelijke feestdag die elk jaar op 6 januari wordt gevierd. Met 

dit feest wordt de “Kerstkring” van twaalf dagen afgesloten. Tijd om de kerstboom 

op te ruimen, maar bij velen gebeurt dit al veel eerder.

De Drie Wijzen
De Drie Wijzen uit het Oosten worden sinds de 12de eeuw steeds vaker afgebeeld, 

niet alleen met een kroon maar ook met verschillende huidskleur en gelaatstrekken.

De betekenis hiervan is dat verschillende volken uit de toen bekende werelddelen, 

Afrika, Azië en Europa, stonden voor de hele wereld. Christus zou over alle windstre-

ken regeren.

In de Bijbel wordt weinig over de wijzen verteld, ook hun namen worden niet 

genoemd. In het evangelie van Mattheüs komen de Wijzen voor het eerst voor maar 

hun aantal wordt niet genoemd. Wel dat ze drie geschenken meebrachten, dus 

moesten het drie koningen geweest zijn. Later kregen ze de namen Melchior, Casper 

en Balthasar. De meegebrachte geschenken waren goud, mirre en wierook.

Relikwieën
De relikwieën van de Drie Koningen zijn de vermeende stoffelijke resten van de 

Wijzen uit het Oosten. Volgens de overlevering zijn de stoffelijke resten, na veel 

omzwervingen, door Keizer Constans I in 344 aan de stad Milaan geschonken. In 

1164 werden de resten door de Keulse aartsbisschop Reinold van Dassel naar Keulen 

gebracht. Daar werden de overblijfselen in een verguld koperen reliekschrijn 

geplaatst. Om dit grootste reliekschrijn ter wereld een waardig huis te bieden wordt 

begonnen met de bouw van een nieuwe Keulse Dom. Keulen beleefde in de eeuwen 

erna een grote bloeitijd als pelgrimsoord.

In Oosterse Kerken
Het bezoek van de Drie Koningen aan Bethlehem werd het eerst gevierd in de 

Oosterse Kerken en ook sinds de 2de eeuw op 6 januari. In de Egyptische oudheid 

werd toen het feest van de zonnewende gevierd, het begin van de heilstijd, een 

mooie dag dus voor christenen om Gods openbaring aan de wereld te vieren.

Feestdag en gebruiken
In veel Europese landen is 6 januari een officiële feestdag. Als dit niet het geval is 

dan wordt het de zondag dicht bij de 6de gevierd.

Op de avond voor Driekoningen lopen groepjes kinderen, verkleed en met een 

kroontje op langs de deuren. Vaak dragen zij een lampion en worden er bekende 

driekoningenliederen gezongen.

Als beloning voor het zingen krijgen de kinderen snoep of een zakcentje.

Door de jaren heen is er veel van deze traditie verloren gegaan, maar gelukkig zijn er 

nog mensen die deze traditie in leven proberen te houden of de traditie weer nieuw 

leven inblazen.

Misschien is het wel zo dat zonder de Drie Wijzen uit het Oosten de rest van de 

wereld nooit over de geboorte van Jezus had gehoord, aldus het verhaal dat bij 

Driekoningen hoort.

Marianne Koebrugge
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HET MYSTERIE VAN KERSTMIS
“Het Woord is vleesgeworden en heeft onder ons gewoond. Wij hebben 

zijn heerlijkheid aanschouwd, zulk een heerlijkheid als Eniggeborene 

van de Vader ontvangt vol genade en waarheid” (Johannes 1, 14).

 Op eerste kerstdag zullen deze mysterieuze woorden uit de proloog 

van het Johannesevangelie weer uitgesproken worden in de 

evangelielezing van die dag. Mensen verbazen zich daar wel eens 

over. ‘Waarom wordt dan niet het kerstverhaal gelezen? Waarom 

horen we niet over het Kind in de kribbe, Maria en Jozef, de herders 

in het veld?’ Begrijpelijk, maar daarover hebben we in de kerstnacht 

gehoord. Op kerstmorgen, als het licht geworden is, mag het licht 

schijnen op de diepe betekenis, die de beschreven gebeurtenissen 

van de kerstnacht hebben. 

Waakzaam 

De advent bereidt ons vier zondagen lang voor op de diepe 

betekenis van het feest dat we met Kerstmis vieren. In die periode 

worden we opgeroepen waakzaam te zijn en horen we over de 

roepende in de woestijn: Johannes de Doper en over de twijfel die 

Jozef heeft. Jozef vraagt zich af of hij Maria wel tot zijn vrouw kan 

nemen. De engel van God zegt hem niet bang te zijn om-dat het 

Kind in de schoot van Maria ontvangen is van de Heilige Geest. Met 

deze schriftlezingen worden wij voorbereid op de komst van het 

Christuskind. En op de laatste adventszondag, als er een hoofdrol 

voor Jozef is weggelegd, horen we ook de naam van het Kind dat 

geboren zal worden: Jezus. Die naam betekent, zo lezen we ook: Hij 

zal redden.

Het woord is vleesgeworden

In een relatief korte periode krijgen wij in de vieringen heel veel 

informatie die de diepe betekenis van het kerstfeest duidelijk wil 

maken en dat vindt dan zijn hoogtepunt op kerstmorgen: ‘Het 

Woord is vleesgeworden en het heeft onder ons gewoond.” Het 

Woord, het Begin, God zelf, is Mens geworden – is vleesgeworden 

– en heeft het levenslot van ons mensen, gedeeld om ons te redden. 

De menswording van God

En dan wordt er op kerstmorgen nog iets meer verteld: “Wij hebben 

zijn heerlijkheid aanschouwd...”. Nu is het zo dat niemand van ons 

kan zeggen dat hij of zij Jezus heeft gezien. Wij hebben niet het 

voorrecht gehad, dat de herders in het veld en de wijzen uit het 

oosten wel hadden. Zij hebben de heerlijkheid gezien en ervaren; zij 

hebben de engelenkoren gehoord en de ster gezien. Wij niet. 

Kunstenaars hebben zich in alle bochten gewrongen om uit te 

beelden wat in de Heilige Schrift beschreven staat. 

En wie heeft in deze periode niet de kerststal opgezet? Op de een of 

andere manier willen we het verhaal van de menswording van God 

dichtbij halen, willen wij het proberen te begrijpen. Want het 

onbegrijpelijke blijft niet te bevatten: God die Mens werd in Jezus 

Christus. Het onbegrijpelijke is waar geworden in het meest 

elementaire van het bestaan van iedere mens: de geboorte.

Hem aanschouwen

Wij hebben God niet gezien en ook Jezus niet. En toch aanschou-

wen wij Hem. Deze Mens die redt, stierf drieëndertig jaar na Zijn 

geboorte een onmenselijke dood aan het kruis, om ons te redden. 

De avond voor Zijn sterven liet Hij ons Zijn aanwezigheid na: “Hij 

nam het brood, sprak de zegen uit, brak het, gaf het aan Zijn 

leerlingen en zei: “Dit is Mijn Lichaam”. Ook nam Hij de beker met 

wijn, gaf het aan Zijn leerlingen en zei: “Dit is Mijn Bloed, vergoten 

voor jullie en teken van het nieuwe verbond. Doe dit tot Mijn 

gedachtenis.” In de viering van de H. Eucharistie mogen wij Hem 

aanschouwen, mogen wij Hem zien. Een mysterieuze werkelijkheid 

die voor ons ‘bron en hoogtepunt van ons christelijk leven’ is. 

(Tweede Vaticaans Concilie, Lumen Gentium 11)

Heilige Eucharistie

Op de eerste adventszondag is in het Aartsbisdom Utrecht een jaar 

begonnen, waarin wij uitgenodigd zijn door de bisschop, om ons te 

bezinnen op de betekenis van de H. Eucharistie. Met Kerstmis 

kunnen we daarmee een begin maken door na te denken over de 

diepe betekenis van de Geboorte van Jezus. Daarmee is het Nieuwe 

Verbond begonnen. In dat kleine Kind in de kribbe is Gods belofte 

dat Hij met ons zal zijn en dat Hij ons liefheeft werkelijkheid 

geworden. Zijn nabijheid wordt tot op de dag van vandaag tot 

uitdrukking gebracht in de viering van de H. Eucharistie. Brood en 

Wijn worden daar Lichaam en Bloed van Christus. Daar mogen wij 

Hem, Jezus die redt en die ook genoemd wordt “Emmanuel: 

God-met-ons, zien en daar mogen wij Hem ontvangen. 

Ik hoop oprecht dat u in deze bijzondere periode van het jaar Jezus mag 

ontvangen in uw leven, in uw huis, in uw midden en dat u Zijn Liefde 

mag ervaren.

Ik wens u, mede namens mijn collega’s van het pastoraal team, van 

harte een zinvolle adventstijd toe en een Zalig Kerstfeest en een 

Gezegend Nieuwjaar.

Marc Oortman, pastoor
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Voor u gevonden
 Door Richard Wermelink

Lucifers

Leven vanuit rust
De Zweedse theoloog en schrijver Tomas 

Sjödin heeft een boek geschreven over 

rust. Hoe gaan we in de huidige tijd met 

rust om? Vaak verontschuldigen we ons, 

want het is immers veel hipper om ‘druk’ 

te zijn. Volgens Sjödin komt rust niet 

achteraan, als we uitgeput op de bank 

ploffen en tot niets meer in staat zijn. In 

zijn overtuiging is rust het begin van 

alles. Interessant boek! “Leven vanuit 

rust”, met als ondertitel: stel je voor: jij 

doet niets en de wereld draait gewoon 

door. ISBN 9789033825170, Prijs € 17,99

Film: The Shack
Het boek “The Shack” is in heel veel 

talen verschenen (in het Nederlands als: 

De Uitnodiging) en er zijn miljoenen 

exemplaren van verkocht. In 2017 is 

het boek verfilmd en de film is nu 

beschikbaar op DVD en op Netflix. Het 

gaat over een rouwende man, wiens 

dochter is vermoord en die God ontmoet op een bijzondere 

plek. Dat is de plek, een verlaten hut waar de bebloede jurk is 

gevonden van zijn dochter. De Drie-Eenheid verschijnt hem in 

een heel bijzondere gedaante. 

Niet zonder hoop
Er is van de bekende Tsjechische filosoof, hoogleraar en priester Thomás 

Halík (1948), een nieuw boek verschenen: Niet zonder hoop. Halík beschrijft 

verschillende vormen van menselijke hoop en laat zien wat zij kan bieden, 

bijvoorbeeld wanneer we in het leven stuiten op existentiële vragen of 

ingrijpende ervaringen. Halík was vertrouwenspersoon en raadsman van 

o.a. president Václav Havel en van Paus Johannes Paulus II. 

ISBN 9789043532525, prijs € 19,99

Lichtpuntjes...
Ik kijk naar het wintergezicht van mijn tuin. Verkleurde bladeren 

liggen op het terras, de roos is nu toch echt uitgebloeid, en de 

graspluimen zijn bruin en kronkelig en droog. Het ziet er rommelig 

uit, zoals altijd in de winter en ik vraag me af waarom ik nog voor 

het raam sta. Op dat moment landt er een kleine bonte specht op 

de hazelaar. En ik zie ineens twee koolmezen bungelen aan het 

pindazakje. Een grote glimlach, en ik blijf nog een poos staan kijken.

Het is weer tijd dat er bomen in de kamer worden gezet, en er 

misschien ook weer een stalletje staat. Hetzelfde kleedje van vorig 

jaar ligt weer op de tafel. Dezelfde plannen worden gemaakt voor 

de feestdagen en hetzelfde verhaal wordt ons weer verteld in de 

kerk. Het is de tijd van gezellig zijn. Het is de tijd, (durf ik dat wel 

zeggen?) van een hoop sousa, van te vroeg donker en van 

dennengeur en kaarsen, van veel vaat en veel eten.

 

En dan zie ik, in het kerstverhaal dat ik voorlees aan mijn kleinkind 

iets dat me doet glimlachen. Een plaatje van een ondeugende engel 

die bovenop een schaap van de herders landt. En breed grijnzende 

herders die boven het kindje hangen. De vreugde spat er van af. 

En ik weet weer dat het verhaal van Kerstmis een verhaal is van 

vreugde en vrede.

Kerstmis is de tijd waarin God opnieuw met ons mensen begint. We 

krijgen een herkansing. Een nieuwe kans… om in onze wereld de 

Liefde van God te laten zien. Aan elkaar, aan wie dan ook. Een kans 

ook om onze liefde voor de aarde in te zetten. Een kans om te 

groeien naar Gods koninkrijk op aarde. Zalig zal dat zijn.

Ik wens u allen daarom ook een zalige kerst toe en vooral ook een 

nieuw jaar vol liefde en vreugde.

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

074-3676209.

Ziekencommunie | Parochianen die thuis de H. 

Communie wensen te ontvangen kunnen dit 

doorgeven aan het secretariaat.

Mevrouw T. ter Avest zal iedere eerste vrijdag van 

de maand bij u aan huis komen om de H. 

Communie te brengen. Tevens

kunt u ook de H. Communie voor uw familielid of 

buren mee naar huis nemen tijdens de viering. 

Communiedoosjes zijn af

te halen bij het secretariaat.

Onder ons | Berichten die vermeld dienen te 

worden in Onder Ons, moeten op donderdag 

voor 13.00 uur binnen zijn bij

het secretariaat. Parochianen die Onder Ons via 

de mail wensen te ontvangen kunnen contact 

opnemen met het secretariaat;

074-3676209 of mailen met beckum@heilige-

geestparochie.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.

Gezinsviering Kerstavond - 24 december | 

Deze is niet zoals eerder stond aangegeven om 

18.00 uur  maar om 17.30 uur.

 

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 | 

• 20 oktober Gerard Tettero 67 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
Bezoek pastor | Parochianen die behoefte 

hebben aan een bezoek van de pastor kunnen dit 

doorgeven aan het secretariaat.

Raad van kerken organiseert:

Oecumenisch avondgebed in 

Driekoningenkapel: Er is in het verleden al 

over gesproken, maar nu wordt het 

concreet. In de wintermaanden zal het 

oecumenisch avondgebed verplaatst 

worden naar de Driekoningenkapel. De 

eerste dienst in de kapel is op donderdag 

14 november. In de Goede Week pakken we 

de draad weer op in de Oude of de Nieuwe 

Blasius. Met vriendelijke groeten, Dick Juijn

Filmavond: “The Way” op di. 26 nov. om 19.30 

uur. Deze film van Emilio Estevez , die gaat over 

de Camino naar Santiago, ging in 2010 in 

première op het internationale filmfestival in 

Toronto. We zijn allen uitgenodigd deze film in 

het gebouw van het Apostolisch Genootschap 

aan de Emmastraat 9 te Delden te bekijken

Oecumenische kerstsamenzang: Op zo. 22 dec. 

om 19.30 uur in de Oude Blasius.

Het is een goede traditie aan het worden om ons 

voor te bereiden op het feest van de geboorte 

van onze Heer met samenzang en muziek. In 

deze kerstsamenzang zal het orkest “Amicitia” ons 

begeleiden in de zang. De collecte is bestemd 

voor het werk van de Raad van Kerken.

Dienst van de Eenheid: Op zo. 19 jan. 2020 om 

10.00 uur in de Nieuwe Blasius.

Oecumenische viering met als thema: “Buitenge-

woon”. De jaarlijkse gebedsweek vindt in 2020 

plaats van 19 tot en met 26 januari. Deze dienst is 

voorbereid door de kerken in Malta. Paulus en 

zijn reisgenoten lijden schipbreuk op het eiland 

Malta. (Handelingen 28). 

Kleuterkerk | Kleuterkerk is er voor alle kinderen 

tot ongeveer groep 4. Kerkelijk betrokken of 

misschien juist niet;  RK, Protestant of misschien 

helemaal niet aangesloten bij een kerkgenoot-

schap; uit Delden of de directe omgeving, we 

zien jullie graag. We verzamelen ons in de kerk; 

daarna gaan we gezamenlijk naar onze ruimte. 

De viering start om 9.00 uur. 

Via onze facebookpagina vindt u alle correcte 

data www.facebook.com/groups/kleuterkerkdel-

den/. Ook kunt u hier contact met ons opnemen 

mocht u vragen hebben.

Werkgroep Kleuterkerk Delden

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.
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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.

Kindje wiegen in de H. Blasius Delden 

op 2e kerstdag 

Kleuterkerk Delden nodigt alle jonge kinderen uit 

om naar het ‘Kindje wiegen’ te komen op tweede 

kerstdag, woensdag 26 december in de H. Blasius. 

We beginnen om 15.30 uur. Het kerstverhaal 

wordt voorgelezen en samen spelen we het uit. 

Uiteraard zingen we tussendoor met elkaar de 

bekende kerstliedjes. Breng de familie maar mee, 

want dan maken we op tweede kerstdag met alle 

kleuters, broers, zussen, vaders, moeders, opa’s en 

oma’s nog een mooi kerstsamenzijn rondom die 

ene, heel bijzondere geboorte. Graag tot dan. 

Werkgroep Kleuterkerk Delden

Entree € 10,- Kaarten te bestellen bij Jos ten 

Bokum (06) 23 15 45 70 of via www.khmk.nl en 

1 uur voor aanvang in het Parochiehuis.

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 misintenties, 

gebedsintenties zijn € 9.00. Voor een jaargedach-

tenis € 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: n.n.b.

Viering in De Stoevelaar:  20 december om 

16.00 uur

Bezoek pastor | Parochianen die behoefte 

hebben aan een bezoek van de pastor kunnen dit 

doorgeven aan het centraal secretariaat 

074-3492212

Pastorale noodnummer: 062 32 544 88

niet voor uitvaarten

Doopviering | In onze geloofsgemeenschap 

wordt eenmaal per twee maanden gedoopt. 

Ke
rs

tc
on

ce
rt 

Koninklijk Hengelo’s Mannenkoor 
 

Vrijdag 20 december, 19:30 uur  
Heilige Blasiuskerk, Delden 

m.m.v. 

Vocaal Vrouwenensemble  Miscellaneous 

o.l.v. Karin van der Tuin  
 

Karin Hertsenberg, sopraan   

Jeroen Sanders, bariton 

Entree € 10,-  Kaarten te bestellen bij  Jos ten Bokum (06) 23 15 45 70 
 
   of via www.khmk.nl  
 
en 1 uur voor aanvang in het Parochiehuis, (tegenover de kerk). 

Artistieke leiding: 

 

 

     Jacco Camphens 

           en 

 

  vleugel Wouter Munsterman 

Voor data zie dooprooster op pagina 15. Voor 

opgave en vragen kunt u terecht bij het centrale 

secretariaat van onze parochie. tel: 260878 of 

contact@heiligegeestparochie.nl .  

Overleden | 

• 15 september, Jeannet van Rijn-ten Bokum, 74 jaar

24 september, Jo Winkel, 79 jaar

29 oktober, Truus van de Riet-Walhof, 93 jaar 

OPROEP TOT VERLENGING VAN 

GRAFRECHTEN 2013 T/M 2019

In verband met het verlengen van grafrechten is 

het parochiebestuur op zoek naar de rechtheb-

bende nabestaanden van overledenen, die 

begraven liggen op onze parochiële begraaf-

plaats aan de Iependijk te Goor.

Nabestaanden, die niet op onze brieven hebben 

gereageerd, of waarvan wij het adres niet hebben 

kunnen achterhalen, worden hierbij voor de 

laatste keer in de gelegenheid gesteld om alsnog 

de grafrechten te verlengen.

De lijst staat op de website van de parochie 

(www.heiligegeestparochie.nl/goor) en zal ook 

openbaar gemaakt worden op het informatie-

bord op de begraafplaats 

De nabestaanden van genoemde overledenen 

worden opgeroepen hieromtrent contact op te 

nemen met de parochie. U kunt zich melden bij:

• beheerder begraafplaats tel.nr. 06-16541464   

 (email: gerard.huisstede@gmail.com)

• administratie begraafplaats tel.nr. 

 0547-274373  (email: th.tomesen@hetnet.nl)

Indien men niet reageert, dan vervallen volgens 

het begraafplaatsreglement de grafrechten en 

worden de graftekens definitief verwijderd.

Adventsviering 2019

Geloofsgemeenschap H.H. Petrus en Paulus Goor

“Op weg naar het kerstfeest”

Op maandag 16 december 2019  is er een woord- 

en communieviering met medewerking van het 

dames- en herenkoor.

Aanmelden voor 2 december, door onderstaand 

strookje in te leveren bij: secretariaat H.H. Petrus en 

Pauluskerk, Hengeveldestraat 22 te Goor.



De viering wordt gehouden in zalencentrum  

De Bebsel  aan de Hengeveldestraat 20 in Goor. 

• De zaal is open om 14.30 uur.

• Aanvang van de viering 15.00 uur.

Na afloop van de viering is er een feestelijke brood-

maaltijd. Hiervoor wordt een vrijwillige bijdrage 

gevraagd. De middag duurt tot uiterlijk 17.30 uur.

 

Voor informatie kunt u zich wenden tot:

• Erna Tijdink: telefoonnummer: 0547-261926

• Wilma Tijdink: telefoonnummer: 0547-275190

Aanmelden Adventsviering 2019 in Goor

Naam:  

Adres:  

Telefoonnummer:  

Misintentie: (kosten € 5,00; bij opgave te voldoen)

 

 



Geestig, 08  |  december 2019

14

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 dinsdagmorgen 

van 9.00 uur tot 11.00 uur kunt u op de pastorie 

terecht voor het opgeven van misintenties, het 

aanmelden van jubilea en voor vragen omtrent 

overige zaken.  

 

Misintenties/jaargedachtenis | De vergoeding 

voor een misintentie is € 9,- en voor een 

jaargedachtenis € 12,- 

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, Huwelijk | Via het secretari-

aat van het “pastoraal team”  tel. 074-3492212, 

bereikbaar op maandag t/m woensdag van 8.30 

t/m 15.30 uur of donderdagmiddag van 14.00 uur 

tot 15.30 uur of per mail: contact@pastoraalteam.nl. 

Een aantal keren per jaar is er een doopviering in 

de kerk van St. Isidorushoeve.  

Bisschoppen aan het woord
De  bisschop van Rome, paus Franciscus: 

In onze tijd, die ook wel de tijd van de 

migraties wordt genoemd, zijn er veel 

onschuldige mensen die het slachtoffer 

worden van het “grote bedrog” van een 

onbegrensde technologische en 

consumentistische ontwikkeling

(Laudato si, 34). 

En zo gaan zij op weg naar een paradijs 

dat onverbiddelijk hun verwachtingen 

beschaamt.  Hun, soms lastige, aanwezig-

heid draagt er toe bij de mythen van een 

vooruitgang, die aan weinigen is voorbe-

houden, maar is gebouwd op de uitbuiting 

van velen, te ontkrachten. “Het gaat er dus 

om dat wij als eersten zien en ook anderen 

helpen te zien dat de migrant en de 

vluchteling niet alleen een probleem is dat 

moet worden opgelost, maar een broeder 

en een zuster die moet worden 

opgenomen, gerespecteerd en bemind, een 

Adventsactie | Tijdens de advent zal er achterin 

de kerk een bus staan, waarin u uw bijdrage kunt 

deponeren voor de Adventsactie. Op zondagmor-

gen 15 december is voor aanvang van de viering 

en na afloop van de viering gelegenheid om in de 

kerk producten te kopen van de Wereldwinkel o.a. 

koffie, wijn etc. Elders in deze Geestig kunt u meer 

lezen over de Adventsactie van dit jaar.

Kerstkaarten H. Isidoruskerk | Van de H. Isidorus-

kerk zijn kerstkaarten gemaakt. Deze kaarten kunt 

u kopen bij het secretariaat op de dinsdagmorgen. 

De opbrengst komt ten goede aan onze 

geloofsgemeenschap.

Kerstspel | Op kerstavond zal er tijdens de 

gebedsviering in de kerk een prachtig kerstspel 

worden opgevoerd door de kinderen van de 

basisschool. De aanvang van de viering is 18.00 

uur.  Het kinderkoor zal mooie kerstliederen 

zingen. Iedereen is van harte welkom! 

 

Vieringen rondom Kerstmis | Tijdens de 

kerstdagen zijn er in onze kerk verschillende 

vieringen, waarvoor u natuurlijk van harte bent 

uitgenodigd. Elders in deze Geestig staat een 

overzicht van alle vieringen. 

Kerstconcert 2e Kerstdag | Op 2e kerstdag zal 

het dames- en herenkoor een kerstconcert 

verzorgen in onze H. Isidoruskerk. De aanvang is 

om 15.00 uur en de toegang is gratis, een vrije gift 

is welkom. Iedereen is van harte uitgenodigd!

Kerststal | Op eerste en tweede kerstdag is de 

prachtige kerststal in onze kerk te bezichtigen van 

14.30 uur tot 17.00 uur. Het is zeker de moeite 

waard om een kijkje te gaan nemen. 

Mariakapel | De Mariakapel is gedurende de 

winterperiode alleen tijdens de vieringen 

geopend.

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 verdere vragen en 

boodschappen.

Misintenties | De vergoeding voor misintenties/

gebeds-intenties: € 9,-. Jaargedachtenis: € 12,-. 

Beiden t.n.v. kerkbestuur Hengevelde.

Openstelling Maria Kapel | De Mariakapel is 

dagelijks geopend van 8 uur tot 18 uur.

Kerstsamenzang en kerstmarkt | Op zondag 15 

december 15.30 uur is er in de kerk een 

kerstsamenzang. Hieraan werken mee het Dames 

en Herenkoor, het kinderkoor van groep 7 en 8, 

muziek vereniging Amuzant, koor Mixx en enkele 

solisten. Daarna is de markt op het kerkplein.

 

Overleden | 

• 8 november Marleen Bebseler 34 jaar.

 

Verkoop producten wereldwinkel | Zondag 15 

december is er na de viering van 9.30 uur gelegen-

heid producten te kopen van de wereldwinkel. 

Kerk open met kerst | 1e kerstdag na de viering 

van 9.30 uur is de kerk geopend tot 16.00 uur om 

een bezoek te brengen aan de kerststal.

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.

gelegenheid die de Voorzienigheid ons 

biedt om bij te dragen aan de opbouw van 

een rechtvaardige maatschappij, een 

volledigere democratie, een solidair land, 

een broederlijkere wereld en een openere 

christelijke maatschappij overeenkomstig 

het evangelie.”

(gedeelte uit: boodschap voor de 105de 

werelddag van de migrant en vluchteling 

2019) 

Kerstviering KBO | Woensdag 18 december 

kerstviering van de KBO bij de Gebrande 

Waateren. De middag begint om 14.30 uur met 

een viering. Daarna een gezellig samenzijn met 

als afsluiting een koffietafel.
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Woordpuzzel 8
In de puzzel van dit kerstnummer van Geestig staan dit keer, hoe kan 

het ook anders, zeven woorden die te maken hebben met de geboorte 

van Jezus. Weet u welke dat zijn, stuur dan uw antwoord voor 30 

december naar: Redactie Geestig/Puzzel 8, 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 7 zaten de volgende woorden die met 

de dood te maken hebben: afscheid, verdriet, graf, kist, urn, hoop, 

opstanding, hemel. Uit de goede inzendingen hebben we de volgende 

winnaar getrokken: Gerda Pellen-ten Hagen 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 januari 
19 januari Bentelo/Hoeve 
 13.00 en 14.30 uur  v/d Bemt

Doopvoorbereidingsavonden zijn donder-
dag 12 december in de Stefanshof, 
Grotestraat 207, 7622 GH Borne en donder-
dag 19 december in parochieel Centrum, 
Hengevelderstraat 24, 7471 CH Goor
 

  Facebook.com/heiligegeestparochie

   www.twitter.com/heiligegeestpar

L  B  T  S  E  D  O  R E  H  N 

E  E  S  V  A  B  J  V  U  E  J 

G  T  R  J  I  I  W  F  V  O I 

N  H  E  O  R  P  S  X  E  T  F 

E  L  D  Z  A  L  T  K  L  M  O 

C  E  R  E  M  D  E  L  B  T  I 

P  H  E  F  Q  J  R  U  G  Z V 

A  E  H  M  G  H  V  O  E  F  C 

H  M  T  A  Q  D  V  M  C  U  J 

D  T  T  I  V  G  S  E  I  R  J

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



16

Geestig, 08  |  december 2019

Dit jaar is in overleg met de M.O.V.-groepen van de Heilige 

Geestparochie gekozen voor een adventsproject voor de jeugd in 

het Heilig Land. Dit project wordt ondersteund door de Ridderorde 

van het Heilig Graf van Jeruzalem. Dit is een katholieke organisatie 

van personen die zich inzetten voor medechristenen in het Heilig 

Land (Israël, Palestijnse gebieden en Jordanië). De Ridderorde is een 

wereldwijde organisatie met 35.000 leden, waaron-

der ook enkele parochianen, en brengt jaarlijks 

12 miljoen euro bijeen voor religieuze, educatieve, 

medische en sociale projecten in het Heilig Land. 

Naast dit charitatieve aspect zijn de doelstellingen van de orde 

broederschap en verdieping van spiritualiteit.

Advent 2019 in het teken van de jeugd
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Dit geldt zeker voor het 

Heilig Land. Daarom besloot de Ridderorde van het Heilig Graf van 

Jeruzalem om in 2020 aandacht te geven aan de toekomst van de 

jeugd in het Heilig Land, te beginnen met het Adventsproject 2019. 

Steeds minder christenen in het Heilig Land
Op dit moment vormen de christenen in het Heilig Land een zeer 

kleine minderheid, rond twee procent van de totale bevolking. Een 

percentage dat de afgelopen jaren in rap tempo is afgenomen door 

emigratie en door verminderde natuurlijke aanwas. Aangezien de 

jeugd de toekomst heeft, is het zaak om aandacht te geven aan de 

jeugd. Zij zijn een belangrijke voorwaarde voor de christelijke 

aanwezigheid in het Heilig Land, nu en in de toekomst.

Probleem van de christelijke jeugd in het Heilig 
Land
In deze tijd maakt de christelijke jeugd een forse 

identiteitscrisis door. Het herontdekken van de eigen 

geschiedenis, kennis hebben van het evangelie en 

het bezoeken van Bijbelse plaatsen zijn van wezen-

lijk belang zodat de jeugd zich verbonden voelt met 

het Heilig Land. Het is cruciaal dat de jongere 

generaties leren begrijpen waar ze vandaan komen 

om zodoende een sterk gevoel van verbondenheid 

met het Heilig Land te krijgen.  

Belang van zomerkampen voor de jeugd
De zomerkampen geven de jeugd een kans om zichzelf te ontwik-

kelen. De jonge mensen ontdekken dat zij meer capaciteiten in huis 

hebben dan die waarop tijdens hun schooltijd een beroep wordt 

gedaan. Kunst, theater, muziek en vrijwilligerswerk komen aan bod. 

Deze zomerkampen duren een maand en worden gehouden in de 

pastorale centra of in de school in de eigen omgeving. Zij bieden 

een veilige omgeving waarin jonge kinderen en pubers zich verder 

kunnen ontwikkelen en hun band met het Heilig Land kunnen 

verstevigen. 

Wat kost een zomerkamp? 
Een zomerkamp kost drie- tot vierduizend euro en biedt 80-120 

kinderen in de leeftijden van lagere school tot middelbare school 

een maand lang een zinvolle invulling tijdens hun zomervakantie. 

Het mooiste zou zijn als we alle 55 parochies, 6000 kinderen in 

totaal, kunnen ondersteunen met een financiële donatie voor het 

organiseren van een zomerkamp in 2020.

Uw bijdrage aan de adventsactie is daarvoor van groot belang.

Namens de MOV-groepen van de Heilige Geestparochie 

alvast hartelijk dank.

ADVENTSACTIE 2019
"De zomerkampen geven de 

jeugd een kans om zichzelf te 

ontwikkelen."

Steun de christenen in het Heilig Land

Voor de christelijke jeugd zijn zomerkampen van groot 

belang om hun band met het Heilig Land te verstevigen en 

zichzelf te ontwikkelen en te ontdekken.

Met uw donatie kunnen we ook in 2020 de parochies in 

Palestina financieel ondersteunen bij het organiseren 

van deze zomerkampen.
Met dank namens de commissie Caritas en de kinderen 

in het Heilig Land!

HELP MEE!
EN STUUR DE KINDEREN

IN HET HEILIG LAND OP          

          ZOMERKAMP

Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem 

Landscommanderije Nederland commissie Caritas

Schapendijk 46  7574 PG Oldenzaal

Stort uw bijdrage op bankrekening

NL64 INGB 000 51 11 738

t.n.v. Stichting Steun Heilig Land o.v.v. Kerstactie 2019

IN HET HEILIG LAND 
          ZOMERKAMP

ZOMERKAMP

Stort uw bijdrage op bankrekening
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Woord van 
Paus Franciscus
Paus Franciscus bij het Angelus: een zin om op kerkdeuren te 

schrijven

Welke zin zouden wij op de deur van de kerken kunnen schrijven?: 

“Hier ontvangt Jezus de zondaars en nodigt Hij hen uit op Zijn 

maaltijd”, luidt het antwoord van paus Franciscus tijdens de 

Angelustoespraak van 15 september 2019.

De paus mediteerde over het evangelie van deze dag en zei dat God 

“niet berust”: “Hij neemt juist u ter harte die de schoonheid van Zijn 

liefde nog niet kent, u die Jezus nog niet tot het centrum van uw 

leven gemaakt hebt, u die uw zonde nog niet kunt overstijgen, u die 

niet in de liefde geloofd, misschien door de slechte dingen die in uw 

leven gebeurd zijn”.

Hij waarschuwde tegen het risico te “geloven in een God die eerder 

streng dan barmhartig is, een God die het kwaad eerder overwint 

door macht dan door vergeving”: “God redt uit liefde, niet door 

kracht; door zich aan te bieden, niet door zich op te dringen”.

En de paus waarschuwde eveneens: “Wij vergissen ons wanneer wij 

denken rechtvaardig te zijn, wanneer wij denken dat de slechten de 

anderen zijn”.

Wat doen om het kwaad te overwinnen? Gods vergeving 

aanvaarden, want “God wist het kwaad uit … met God heeft geen 

enkele zonde het laatste woord”.

Foto’s: Wijnand Kristiaans

 Zie de site van de Heilige Geestparochie voor de gehele   

 toespraak: een zin om op kerkdeuren te schrijven.

Door: Jan Horck

Vijfenzeventig jaar na de bevrijding staat 

hij over de steen. Hij leest de namen en 

de data. Hij staat even stil. Hij kijkt op 

naar het huis, dat zij verlieten. Gedwon-

gen? Verraden? Waren ze bang of alleen 

maar verdrietig?  Of waren ze nog  vol  

vertrouwen?  Hebben ze toen getwijfeld 

of gebeden?  Of waren ze hier al met 

stomheid geslagen? Hebben ze nog een 

keer achterom gekeken? En nu, meer dan 

vijfenzeventig jaar later kunnen we dit 

duivelse kwaad niet begrijpen. Dat dit in 

onze christelijke wereld is gebeurd en dat 

het zich nu nog her en der herhaalt. 

Gerard Geurts

Stolpersteine in Goor en Delden 
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Ingezonden berichten

Gezellig
Woensdagmiddag 9 oktober zijn in Goor de 

vrijwilligers van de kerkschoonmaak, 

koperpoetsers en bloemendames uitgeno-

digd voor een overleg met een hapje en 

drankje. Dit om ze te bedanken voor hun 

inzet en om te overleggen over een nieuwe 

indeling van de groepen en schema's. Het 

was een gezellige middag en de waardering 

was over en weer voelbaar. 

Marianne te Wierik en Annie Huistede

Kerstconcert 
Goors Mannenkoor
Op Eerste Kerstdag houdt het Goors 

Mannenkoor weer zijn traditionele kerst-

concert in de H.H. Petrus- en Pauluskerk in 

Goor. Het koor brengt onder leiding van 

dirigent Hans Kienhuis bekende en minder 

bekende kerstliederen, afgewisseld met 

traditionele meezingers. Als solisten treden 

op Christiaan van Sermond en Laurens 

Freriksen. Het Goors Mannenkoor wordt 

begeleid door pianist Sander Knuiman.

Het concert begint om 14.00 uur en duurt 

tot 15.15 uur. De toegang is gratis, wel is er 

na afloop de gelegenheid voor een vrije 

gift. Het kerstconcert van het Goors 

Mannenkoor is een van de weinige 

concerten in de regio die op Eerste Kerstdag 

gehouden worden. Al jarenlang blijkt dit 

concert in een behoefte te voorzien.

Ook dit jaar rekent het Goors Mannenkoor 

weer op grote belangstelling. 

Bestuur Goors Mannenkoor

Adventsretraite van de jezuïet-
en 2019
Over enkele weken begint de advent. De 

nieuwe digitale retraite is klaar: zie wat je 

hoort. De teksten zijn geschreven door 

pater Dries van den Akker sj. Dit is zijn plan 

voor deze retraite: we gaan niet alleen 

kijken naar de buitenkant van de dingen, 

we proberen juist naar de binnenkant te 

kijken. Ik hoop dat de deelnemers door de 

retraite zich de vaardigheid eigen maken 

om, net als de profeten of Jezus of de 

evangelisten,  door de gebrokenheid van de 

wereld heen te kijken, om te zien dat de 

nieuwe wereld waarnaar ze verlangen al 

lang begonnen is.

U kunt zich aanmelden via 

www.ignatiaansbidden.org

Drie koningen winterwandeling PDK zondag 5 januari 2020
Bij deze wandeling door Twickel mogen we u wederom leiden langs plekjes waar u normaal 

tijdens een vrije wandeling niet kunt/mag komen. Deelname is gratis. Met de Drie Koningen, 

de mystieke klanken van de midwinterhoorn, aangeblazen door de Midwinterhoornblazers 

van Stad- en Ambt-Delden, en misschien een sprookjesachtig winterlandschap kunnen de 

omstandigheden optimaal zijn voor een prachtige, sfeervolle wandeling. Op de rustplaatsen 

bij de Noordmolen en Wagenmakerij van de Barg zullen weer hartversterkertjes, koffie, 

warme chocolademelk, glühwein, limonade, koffie met krentenwegge/knieperkes of 

worstenbroodjes verkrijgbaar zijn.  De opbrengst komt ten goede aan het onderwijsproject 

voor de kinderen van Migumomiri in Kenia. Vanaf 11.00 uur tot 15.00 uur kunt u starten 

vanaf de parkeerplaats bij het kasteel tegenover de landgoedwinkel. Er kan worden gekozen 

uit een tocht van 5 of 8 kilometer. Beide routes zijn duidelijk van pijlen voorzien. LET OP: 

ZOEK EEN PLAATS OP DE AANGEDUIDE PARKEERPLAATSEN, Parkeerplaatsen Twickelerlaan, ‘t 

Hoogspel of bij Hotel de Zwaan. PARKEREN IN DE BERM LANGS DE TWICKELERLAAN IS 

VERBODEN.

PDK OP KERSTMARKT EN 
KERSTFAIR 
Ook dit jaar gaan de vrijwilligers van de 

PDK weer aan de slag om voor u de mooiste 

kerstversieringen te maken. 

U kunt hun producten kopen op de kerstfair 

Stadshagen op woensdag 11 december en 

op de kerstmarkt in het centrum van Delden 

op zaterdag 14 december. 

Als u zo’n graft ak/ grafstuk of een mooi 

kerststukje VOORAF bij ons wilt bestellen, 

dan kan dat bij  Siny Engelbertink, 074 

– 3767433 of Fredien Morsink, 074 – 

3763710. U kunt de bestelling dan van de 

“werkvloer” ophalen. 

DIT KAN UITSLUITEND TOT EN MET DINS-

DAG 10 DECEMBER 

Ook dit jaar natuurlijk weer onze overheer-

lijke kniepertjes, eigen gemaakte koek, cake 

en baklever/ bakbloedworst op de markt 

van 14 december. Op de 14e is er ook weer 

een loterij. Loten € 0,50 per stuk of 5 voor € 

2,00. Er zijn een groot aantal leuke prijzen te 

winnen.  

De opbrengst komt ten goede aan ons 

project VAN ZWAK NAAR STERK, ten 

behoeve van voortgezet onderwijs voor de 

schooljeugd van Migumomiri in Kenia. 

Wilt u ons financieel helpen, dan is uw steun 

zeer welkom op 

bankrekening 

NL66RABO0179158643 

ten name van de 

Projectengroep 

Deldense Kerken.

Lutherse diensten in Hengelo 
en in Twekkelo
De Lutherse dienst in Enschede (Twekkelo) 

vindt plaats in de Johanneskerk, Twekkeler-

weg 110 te Enschede en begint om 10.30 

uur. Op 26 januari  voorganger: Ds. Wiegers.

De dienst in Hengelo vindt plaats iedere 

eerste zondag van de maand in de Lebuï-

nuskapel aan de Dorpsmatenstraat 40 te 

Hengelo en begint om 10.30 uur.

Op 5 januari, voorganger: Ds. Andrea 

Fuhrmann. 
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Een initiatief van de jezuïeten Online Adventsretraite 2019

dagelijkse gebedsmail 
inschrijven op ignatiaansbidden.org

zie wat je
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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
11 december

Adventsbijeenkomst

Inleiding met Bijbeltekst en vervolgens gesprek 

aan hand van zelf in gebrachte gespreksvragen 

voor de “kletspot” Dus zorg voor een korte en 

bondige vraag voor de kletspot en neem die 

mee. Door Niek Nijhuis, pastoor Oortman, 

Hélène van den Bemt

19.30-21.00 uur

Parochiezaal Lambertusbasiliek

ingang  Wemenstraat, Hengelo

Opgave: voor 9 december

htymvandenbemt@gmail.

com

tel: 06-13609293

Dinsdag
14 januari

Lezing over Het Mirakel van Amsterdam en de 

Stille Omgang door  de Heer Jos Witteman van 

de Broederschap van het Mirakel van Amster-

dam

19.30 uur

Parochiezaal Lambertusbasiliek

ingang Wemenstraat, Hengelo

Opgave is niet nodig

woensdag
15 januari

“Aangeraakt door God” . Door Hauw Sien The 

en Pierre Marnette

Als we aangeraakt worden door onze ervaring 

met God komen we in beweging om er uitdruk-

king aan te kunnen geven. Met elkaar delen hoe 

we door God aangeraakt zijn.

19.00 - 21.00 uur

Karmel Zenderen,

Hertmerweg 46, Zenderen

vervolgbijeenkomsten:

22 en 29 januari, en

5 februari 2020

Aanmelden via 

karmeltwente@karmel.nl

Vrijdag 
17 januari

Film “Chocolat”, waarin de vrouwelijke hoofd-

persoon een chocolaterie opent in een Frans 

dorpje en met haar chocoladecreaties het leven 

van de dorpsbewoners positief verandert.

20.00 uur

inloop vanaff 19.30 uur/ geen 

kosten, vrije gift

Dagkapel Esreinschool, Kerkstraat 

116 Hengelo

Vóór zaterdag
11 januari 2020 via
samenoplopenmtkerk@
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

‘Dank u wel!’  
Bij deze wil ik alsnog graag mijn dank uitspreken voor het mooie 

afscheid dat ik heb mogen ervaren in en vanuit de drie parochies. 

Voor de vele blijken van waardering en goede wensen in de vorm van 

warme woorden, kaarten, attenties, cadeaus en natuurlijk die 

afsluitende mooie zondag van  8 september. Dank aan de collega’s, 

besturen, de koren Cantu, Spirit, Rijssens herenkoor, kinderkerk en 

vrijwilligers die het tot zo’n bijzondere viering maakten. Met daarna 

de vele handen van mensen, met wie ik samen iets heb mogen 

beleven in mijn werk als pastoraal werker. Mooi om zo mijn pensioen 

in te mogen gaan. Het maakt me tot een dankbaar mens, dit werk te 

hebben mogen doen. In en vanuit ons kostbaar geloof met mensen 

op weg te mogen zijn. Het is wel even wennen om mijn actieve 

betrokkenheid zomaar los te laten, maar de betrokkenheid blijft, zij 

het nu op afstand. Eerst mezelf hervinden als gepensioneerde. Ervan 

genieten, maar ook rustig uitzien naar andere manieren om van 

betekenis te kunnen zijn, want dat blijft wel kriebelen. Nogmaals 

dank en eenieder vrede en alle goeds gewenst voor u zelf en in het 

samen kerk-zijn in de parochies. 

Hartelijke groet, Henk Ogink

Weihnachtsoratorium in Twente met 
medewerking van IN BETWEEN
Op 19 december wordt in Oldenzaal weer het beroemde Weihnachts-

oratorium van Johann Sebastian Bach uitgevoerd. Drie Twentse koren 

- St. Pancratius Basiliekkoor uit Tubbergen, In-Between uit Goor en St. 

Plechelmus uit Oldenzaal – zijn de uitdaging aangegaan en zingen mee 

in de sfeervolle Plechelmusbasiliek. In de Adventtijd zullen de koren 

stukken uit het oratorium ook zingen in hun eigen parochie. Voor In 

Between zal dit zijn tijdens de Woord- en Communieviering van zondag 

8 december om 11.00 uur in de Petrus- en Pauluskerk in Goor. Het 

Weihnachtsoratorium bestaat uit zes afzonderlijke, maar inhoudelijk 

verbonden werken, soms aangeduid als cantates. Bach schreef het 

oorspronkelijk voor de periode van Kerst 1734 tot en met Driekoningen 

1735. De uitvoering wordt verzorgd door Phion (het voormalige Orkest 

van het Oosten) en Consensus Vocalis onder leiding van Klaas Stok. De 

solisten zijn Siri Thornhill – sopraan, Esther Kuiper – alt, Andreas Karasiak 

– evangelist en tenor en Maarten Koningsberger – bas.  Kaarten voor de 

uitvoering in Oldenzaal op 19 december en Enschede op 20 december 

(zonder deelname van de Twentse koren) kunnen worden besteld via 

www.matthauspassiontwente.nl.
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Vieringen
december 
en januari
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 30 nov. 
en zondag 1 dec.   
Eerste advent

In Delden In Delden

Zaterdag 7 en 
zondag 8 dec.             
Tweede advent

Zon. 9.30 WoCoviering                   

mmv. Dames- en herenkoor                                       

Pastor H. van de Bemt

Zon. 9.30 Wocoviering 

mmv. Believe 

Werkgroep                         

Zaterdag 14 en 
zondag 15 dec.                        
Derde advent

Zat. 19.00 Wocoviering 

mmv. Spirit

Werkgroep                         

Zat. 19.00 WoCoviering                   

mmv. Dames- en herenkoor                                 

Pastor R. Doornbusch

Zaterdag 21 en 
zondag 22 dec.                        
Vierde advent

Geen viering                                 Geen viering

Dinsdag 24 dec., 
woensdag 25 dec. 
Eerste kerstdag en 
donderdag 26 dec. 
Tweede kerstdag

Di. 17.30  WoCoviering  

Gezinsviering

mmv. Dames-en herenkoor 

Pastor R. Doornbusch

Woe 9.00 in Delden                       

Woe 11.00 in Goor of Bentelo                                           

Do. 9.30 in Delden

Di. 19.30  WoCoviering 

mmv. Be-Lieve 

Pastor R. Doornbusch                                        

Woe 11.00 WoCoviering 

mmv. Dames- en herenkoor                                                       

Pastor H. vd Bemt 

Do. 9.30 in Delden 

Do 11.00 Kindje Wiegen                 

Werkgroep

Zaterdag 28 en 
zondag 29 dec.

Zat. 19.00 Eucharistieviering                   

mmv. Dames- en herenkoor                                      

Pastor Th. Escher

Zat. 19.00 WoCoviering 

Pastor C. Timmerman

Dinsdag 31 dec., 
Oudjaarsdag en 
Woensdag 1 jan., 
Nieuwjaarsdag

Di. 19.00 Wocoviering 

mmv. Spirit 

Pastor C. Timmerman                    

Woe. 11.00 in Lambertus                                

Di. 19.00 Oudejaars Gebedsviering                                         

mmv. Dames- en herenkoor                                       

Werkgroep

Woe. 11.00 in Lambertus                                

Zaterdag 4 en 
zondag 5 jan.

Geen viering Zon. 9.30 WoCoviering

Pastor A. Zoet 

Zaterdag 11 en 
zondag 12 jan.

Zon. 9.30 Viering in Goor +

nieuwjaarsreceptie

Zon. 9.30 Viering in Goor + 

nieuwjaarsreceptie

Zaterdag 18 en 
zondag 19 jan.

Zon. 9.30 Wocoviering                                            

Werkgroep                         

Zon. 9.30 Eucharistieviering                   

Pastoor M. Oortman
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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    

Start jaar van de Eucharistie                                           

mmv.  Dames- en Herenkoor                                       

Pastoor M. Oortman  

In Delden In Delden In Delden

Zat. 19.00 Eucharistieviering                                             

mmv. Dames- en Herenkoor                                           

Pastoor M. Oortman  

Zon. 11.00 Wocoviering                                            

mmv. In Between                                    

Pastor C. Timmerman                                 

Zat. 19.00 WoCoviering 

mmv. Dames- en herenkoor

Pastor H. van de Bemt

Zat. 19.00 Wocoviering                                            

mmv. Dames- en Herenkoor                                   

Werkgroep                         

                  

Zon. 9.30 Eucharistieviering             

mmv.  Dames- en Herenkoo                                                         

Pater R. van der Vegt                             

Kinderwoorddienst

Zat. 19.00 Eucharistieviering                                      

mmv. Schola Cantorum                                   

M. Oortman                                                     

Zon. 9.30 Wocoviering

mmv. Dames- en herenkoor

Werkgroep

Zon. 9.30 WoCoviering 

mmv. Kinderkoor 

Pastor C. Timmerman

Zat. 19.00 Eucharistieviering                                             

mmv. Dames- en Herenkoor                                           

Pastoor M. Oortman  

Zon. 11.00 Wocoviering                                            

mmv. Gemengd koor                                   

Pastor H. van de Bemt

Zat. 19.00 WoCoviering                   

mmv. Dames- en herenkoor

Pastor C. Timmerman

Zat. 19.00 Eucharistieviering                 

mmv. Dames- en Herenkoor                                                      

Pastor Th. Escher

nbusch                                        

oor                                                       

Di. 18.00  WoCoviering  

Gezinsviering 

mmv. Kinderkoor 

Pastor H. van de Bemt 

Di. 20.00 Eucharistieviering                   

mmv.  Dames- en Herenkoor                                                         

Pater R. van der Vegt

Woe 9.00 Eucharistieviering 

mmv.   Cantu                                                       

Rector P. Kuipers 

Do. 9.30 Eucharistieviering 

mmv. Dames- en Herenkoor 

Pastoor M. Oortman                              

Do. 15.30 Kindje Wiegen 

Werkgroep                  

Di. 19.00  WoCoviering

mmv. In Between 

Pastor C. Timmerman                                        

Woe 11.00 Eucharistieviering 

mmv. Gemengd koor 

Rector P. Kuipers 

Do. 9.30 in Delden

Di. 17.30 Eucharistieviering 

mmv. Dames- en herenkoor

Pastoor M. Oortman 

Woe 9.00 in Delden 

Woe 09.30 Gebedsviering 

mmv. Dames- en herenkoo

Kerstspel kinderen

Werkgroep

Di. 18.00  gebedsviering

mmv. Kinderkoor 

Werkgroep                                     

Di 20.00 Eucharistieviering 

mmv. Dames- en Herenkoor 

Pastor Th. Escher

Woe 9.00 in Delden                       

Woe 11.00 in Goor of Bentelo                                           

Do. 9.30 in Delden

Zon. 9.30 Eucharistieviering 

mmv. Dames- en Herenkoor 

Rector P. Kuipers 

Kinderwoorddienst

Zat. 19.00 Eucharistieviering   

mmv. Gemengd koor                                              

Rector P. Kuipers                         

Zon. 9.30 Eucharistieviering                   

mmv. Dames- en herenkoor 

Pastoor M. Oortman

Zon. 9.30 WoCoviering                   

mmv. Dames- en Herenkoor                                        

Pastor R. Doornbusch

ing                                         

oor                                       

tus                                

Di. 19.00 Eucharistieviering                                    

mmv. Dames- en Herenkoor                                                

Pater R. van der Vegt                            

Woe 11.00 Lambertus                                

Di. Geen viering 

Woe. 11.00 in Lambertus                                

Di. 19.00 Wocoviering 

mmv. Dames- en herenkoor

Werkgroep 

Woe. 11.00 in Lambertus                                

Di. 19.00 Eucharistieviering                                    

mmv. Dames- en Herenkoor                                                  

Pastor T. Escher 

Woe 11.00 Lambertus 

Zat. 19.00 Themaviering

Driekoningen 

mmv.  kinderkoor                                                 

Pastor C. Timmerman                     

Zon. 9.30 Eucharistieviering                                         

mmv.  Dames- en Herenkoor                                       

Pastoor M. Oortman  

Zon. 9.30 WoCoviering                   

Pastor H. van de Bemt

Zat. 19.00 Wocoviering                                            

mmv. Dames- en herenkoor

Werkgroep                         

Zat. 19.00 Wocoviering                                            

Werkgroep                         

Zon. 9.30 Viering in Goor + 

nieuwjaarsreceptie

Zon. 9.30 Viering 

H. Geestparochie 

mmv. Pastorale team                                 

+ Nieuwjaarsreceptie

Zon. 9.30 Viering in Goor + 

nieuwjaarsreceptie

Zon. 9.30 Viering in Goor + 

nieuwjaarsreceptie

ing                   Zon. 9.00 Kleuterkerk                     

Zon. 9.30 Eucharistieviering                                    

mmv.   Dames- en Herenkoor                                              

Pater R. van der Vegt                                                    

Zon. 10.00 Oecumenische 

viering 

Pastor H. van de Bemt en

Ds. W de Jong 

in de HH. Petrus en Pauluskerk

Zat. 19.00 Wocoviering                                            

mmv. Dames- en herenkoor

Werkgroep 

Zat. 19.00 WoCoviering                   

Pastor A. Zoet 



22

Geestig, 08  |  december 2019

Door: Nathalie Mensink

Kerst!

Jozef en Maria
zijn op reis gegaan.Maria zit op het ezeltje,en Jozef loopt vooraan.

Ze komen laat in Bethlehem.De mensen slapen al.Nergens is een plek voor hen,alleen nog een oude stal.

In het veld zijn herders.Zij houden in de nacht,over hun schapen,bij het vuur de wacht.

Opeens komt er een engel.Die zegt tegen hen;"Jezus is geboren,ga vlug naar Bethlehem!"

De herders zeggen;"Kom,we gaan het Kindje zoeken.Het is geboren in een stal,gewikkeld in wat doeken." 
Drie mannen zien een grote ster.Die mannen zijn heel wijs.Ze willen naar het Koningskind,en dus gaan ze op reis.

Zo komen ze in Bethlehem,daar zoeken ze een poos.Ze vinden Jezus in de stal,en geven Hem cadeaus.

De herders knielen neer voor Jezus.Eerbiedig zeggen zij:"Jezus is onze Koning,Hij maakt de mensen blij."

Alle mensen, groot en klein,krijgen het te horen,dat vannacht in Bethlehem,Jezus is geboren!
Bron:www.kindengeloof.nl

Kerstgedicht.
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Nodig:

kleurplaat kerststal, kleurpotloden en/of stiften, schaar, lijm, 

papieren bordje, lintje (eventueel led-lichtjes op batterijen, 

plakband en verf ).

• print een kleurplaat van een kerststal 

 (ik heb die van een kijkdoos gebruikt.)

• kleur de plaatjes in en knip ze daarna uit.

• kleur of verf het bordje.

• plak de plaatjes op het bord.

• maak een gaatje in de bovenkant van het bord en doe 

 hier het lintje door zodat je hem kunt ophangen.

• als je het leuk vindt, kun je langs de rand van het bord 

 led-lichtjes maken door ze vast te plakken     

 met plakband (batterijdoosje maak je aan de achterkant vast 

 met plakband of tape).

Nu heb je een eigen gemaakte kerststalhanger.

Kersthanger knutselen



  

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 8: Het hart op de tong.

Vlak voor zijn hemelvaart bracht hij nog snel een bezoek aan de redactie van 

Geestig. Terugkijkend op zijn verblijf in de Hof van Twente was hij bemoedigend 

en kritisch. “Ik heb mannen en vrouwen gezien die jachten en jagen voor kerk en 

parochie. Geweldig. Zij kijken niet lijdzaam toe bij alle krimp en tijdelijke  kram-

pen in de kerk. Zij zijn opgehouden om tegen de bierkaai te vechten, nemen alle 

tijd om elkaar op te beuren en moed in te spreken.  Jammer alleen dat ze nog 

geen moment hebben stil gestaan om te kijken waar ze vandaan komen, op 

welke ‘oalde groond’ ze staan en waar ze naar toe moeten. Ze hebben geen rust 

voor een moment van bezinning, geen zit om de Bijbel open te slaan. Zij nemen 

er in elk geval niet de tijd voor.”  Bij ons aan tafel nam hij geen blad voor de mond. 

Hij betreurde het dat moeders wil nog steeds geen wet is in de kerk, waar alleen

(kerk)vaders het voor het zeggen hebben. Hij zuchtte. Met een handdruk en zijn 

Blasiuszegen nam hij afscheid van ons. Hij stapte resoluut de nacht in en niemand 

heeft hem meer gezien.

Advent
Zou er vandaag nog een ster zijn 

tussen die vele andere 

die de taak op zich neemt 

om ons - net als toen – 

de weg te wijzen naar de stal  

waar het nieuwe leven begint? 

 

Een ster die mensen door de 

duistere dagen 

van eenzaamheid en armoede 

de weg wijst. 

 

Een ster die ons ver houdt 

van machthebbers en bezitters 

die ons op verkeerde wegen zetten. 

 

Een ster die ons blijft voorgaan 

ook al twijfelen 

we  aan de weg die we gaan. 

 

Zoek je mee de sterrenhemel af? 

 

Antoon Vandeputte

Jongerenbedevaart 
naar Rome
Vele wegen leiden naar Rome. Misschien ben je ook wel eens in Rome geweest. Maar ben 

je ook wel eens op bedevaart geweest naar deze wereldstad? Die kans krijg je nu. Van 26 

april tot en met 2 mei 2020 organiseert Jong Katholiek in samenwerking met het Huis voor 

de Pelgrim een Jongerenbedevaart naar Rome. De bedevaart is een initiatief van de 

Nederlandse bisschoppen. 

In het kort:

• Wanneer: 26 april t/m 2 mei 2020

• Voor wie: maximaal aantal deelnemers: 

  100 jongeren tussen de 18 tot en met 28 jaar

• Prijs: € 439,- (tot 31 december 2019, daarna zal de prijs hoger liggen)

• Organisatie: Jong Katholiek en Huis voor de Pelgrim

• Contact: Huis voor de Pelgrim, e-mail info@huisvoordepelgrim.nl, tel.: 043 3215715

• Inschrijving: Via de inschrijfpagina van Huis voor de Pelgrim Kerstmis
Kerstmis gebeurt 

als je zoals de drie wijzen 

goud, wierook en mirre 

meebrengt  

als geschenk 

voor je medemens. 

 

Mirre 

al wat als geurige zalf 

lijden verzacht. 

 

Spirit en zingeving 

die een mens  

met hoop doordringen 

als wierook. 

 

Maar vooral veel goud 

geen klatergoud 

maar een hart van goud  

om een mens 

een toekomst lang 

mens te laten zijn. 

Kathleen Boedt


