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Maria Lichtmis
Met dit feest sluiten we de grote kersttijd af. 

Op 2 februari vieren we het feest dat 40 

dagen na de geboorte van Jezus onze 

Heiland binnengedragen wordt in de 

Tempel. Met Sint Maarten brachten we met 

onze lampion het licht naar binnen en met 

Maria Lichtmis is het een mooi gebruik, om 

de kaarsen te zegenen en om ’s morgens 

het licht naar buiten te brengen. Langzaam 

zien we het licht worden en worden de 

dagen weer langer. De natuur komt 

langzaam weer tot leven. Op sommige 

plekken zien we de krokussen weer uit de 

grond piepen. Elk jaar opnieuw mogen we 

ons verwonderen dat Gods prachtige 

schepping weer tot leven komt. Maar ook 

mogen we ons verwonderen dat we als 

gelovige mensen samen komen om te 

vieren, om elkaar te troosten, om elkaar te 

dienen en om de sacramenten te mogen 

ontvangen. Op al deze momenten voelen 

en ervaren wij dat die sacramenten ons 

sterken in het leven en we voelen ons 

verbonden met God, we zoeken naar de 

weg die Jezus ons heeft voorgeleefd en 

laten ons inspireren door de Heilige Geest. 

Laten wij in deze periode in die Geest zelf 

weer als het licht van Christus naar buiten 

gaan om onze medemens in al zijn 

aspecten te ontmoeten en zorg dragen 

voor elkaar. 

Als gelovige mensen is het onze opdracht 

om met gebaren en woorden een zegen te 

zijn voor elkaar en het licht in de wereld te 

brengen op de plek waar wij leven. 

Pastoraal werker

Carin Timmerman

niet persé nodig is om te praten over wat 

geloof inhoudt? Accepteren dat ons geloof, 

de boodschap van Christus, nauwelijks 

meer doorgegeven wordt aan toekomstige 

generaties? Accepteren dat omzien naar 

elkaar, bij verdriet en tegenslag maar ook 

het vieren van de hoogtepunten in het 

leven niet meer in gemeenschap maar 

steeds meer individueel plaatsvindt of in de 

eigen ‘bubble’? Lastig…dit accepteren, het 

voelt als opgeven en dat wil ik niet. Ik wil 

mijn stokje in de estafette van geloofsover-

dracht blijven doorgeven. Net als de 

hoofdpersonen in Het Gouden Kalf verhaal 

van Gerard Geurts of net als Erik Rozeman, 

leest u maar op pagina 4 en 5 en pagina 9. 

Daarom doe ik mee aan de Actie Kerkbalans 

en blijf ik me inzetten voor het geloof, voor 

de toekomst. En gelukkig loop ik de 

estafette niet alleen, maar samen met u.

Laat u niet klemzetten doe mee! 

José Sluiter

Heeft u soms ook het gevoel dat we als kerk 

wat klem zitten? Alsof we maar een kant 

meer op kunnen: kleiner en kleiner worden. 

In een artikel in het Nederlands Dagblad 

zegt Ton Bernts, religieonderzoeker aan de 

Radboud Universiteit, dat de individualise-

ring de oorzaak is van de ontkerkelijking. 

“Het toneel is veranderd,” zo zegt hij, “en de 

kerk krijgt een andere rol… Mensen zijn 

nog wel op zoek naar zingeving, maar meer 

op eigen houtje. Dat wringt met de kerk, die 

gericht is op de groep, op lidmaatschap, op 

samen geloven. Wie zingeving zoekt, kan nu 

op yoga gaan, een psycholoog zoeken, 

gaan sporten, een huisaltaartje inrichten of 

naar Santiago wandelen.” 

De vraag is natuurlijk moeten we dit erg 

vinden? Of moeten we misschien gewoon 

accepteren dat er in de toekomst alleen op 

een aantal centrale plekken kerkgebouwen 

overblijven. Wie naar de kerk wil moet dan 

naar een grotere plaats. Moeten we gewoon 

accepteren dat lidmaatschap van een kerk 

Klem

Jaarwinnaar 
puzzels 2019
Uit alle goede inzendingen van 

de puzzels in ons parochieblad 

Geestig van het afgelopen jaar, 

hebben we een jaarwinnaar voor de 

hoofdprijs getrokken. De gelukkige is: 

Gerda Meier uit Delden. Begin januari 

hebben we haar de prijs, een huis-paaskaars 

overhandigd. Gerda gaf aan met enige 

regelmaat mee te doen met het oplossen 

van de puzzels en was blij verrast toen ze 

hoorde dat zij de jaarwinnaar is geworden. 

Ze gaat een mooi plekje voor de kaars 

zoeken. Namens de redactie: van harte 

gefeliciteerd! 

Redactie Geestig
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Voor zijn werk was hij een paar dagen in Spanje geweest. Toen hij 

daar de klus geklaard had, de jaarrekening en de begroting van 

kritische noten had voorzien, werd zijn verblijf met een dag 

verlengd. Hij was het slachtoffer van overboeking. Om de tijd te 

doden had hij maar een filmpje gepikt. Daar, in het donker en op 

een makkelijke stoel, had hij meer geslapen dan gekeken.  

Het verhaal boeide hem niet. Alleen een beeld van hossende en 

joelende mensen rond een figuur in een oogverblindende gouden 

uitstraling had hij meegenomen het vliegtuig in naar huis.

Terug van zijn werk
Thuiskomen was altijd weer een feest.  Zijn beide dochtertjes 

werden verrast met een ringetje. Zijn vrouw met een zilveren 

armband. En ’s avonds laat de verhalen. Wat hij gedaan, gezien en 

beleefd had. Ook vertelde hij terloops over zijn bezoek aan de 

bioscoop, met dat beeld van die joelende mensenmassa rond die 

gouden figuur.  Zijn vrouw, geboren en groot geworden in de 

Biblebelt, reageerde direct. “Dat lijkt op het verhaal van het gouden 

kalf uit Exodus (Exodus 32). Daar hebben ze het goud tot hun god 

uitgeroepen.” Hij, bedachtzaam als altijd, knikte. “Ja, goud en geld, 

het is van alle dag. Al die dagen in Spanje ging het nergens anders 

over. Het was het hoogste goed. Alles en iedereen moest daarvoor 

wijken.  Over een heilige koe gesproken.” Voor vanavond lieten ze 

het hierbij.

De nawerking
Toen hij in het weekend alle kranten, en in het bijzonder de 

financiële pagina’s, had doorgekeken en gelezen, deed hij wat hij als 

katholiek groot geworden jongetje in jaren niet meer gedaan had. 

Hij zocht in de bijbel naar het verhaal van het gouden kalf. Zijn 

vrouw had hem aangewezen waar hij het kon vinden. Hij las en 

herlas het. De grote leider, hun voorganger, heeft zich teruggetrok-

ken in de stilte van het gebergte om na te denken, te wikken en te 

wegen, om zijn God te raadplegen. Zo vertelt het verhaal. En het 

volk kan niet wachten op de uitkomst van dit onzichtbare werk. 

“Wat doet hij daar in de wolken, in de nevel van de berg,” vragen zij 

aan zijn plaatsvervanger. “Wij willen een god die zijn gezicht laat 

zien. En als die er niet is, maken we hem zelf.” Zijn plaatsvervanger 

zwichtte voor de wens van het volk. En dan dansen en hossen ze 

rond hun eigen product, dat ze heiligverklaard hebben. - Hij klapte 

het boek dicht en zette het terug in de boekenkast.

De verwerking
“Het is lang geleden dat ik je zag lezen in de Bijbel,” zei zijn vrouw. 

“Ja, ik begin steeds beter te begrijpen,“ zei hij, “wat daar in Spanje 

speelde rond die besprekingen en dat overleg over de financiën. 

Het enige dat ze daar wilden zien was winst, en zo snel mogelijk. En 

daarom besloten ze tot reorganisatie in dat land, tot fuseren in die 

stad en links en rechts bedrijfssluitingen. Daar lag de oplossing. En 

ze geloofden er ook in. Mijn vraag wat dat allemaal zou betekenen 

voor de mensen in hun bedrijven, was niet ter zake en werd niet 

gehoord.”Zijn vrouw had ondertussen de bijbel weer uit de 

boekenkast gehaald. Onder zijn bespiegelingen over het gebeuren 

in Spanje, had zij het verhaal van het gouden kalf ook gelezen. “Wat 

zou dat toch te betekenen hebben,” vroeg zij zich hardop af, “dat 

Mozes, bij het zien van die dans om die heilige koe, alle richtlijnen, 

alle tekenen uit de hemel, het resultaat van de beraadslagen met 

God, aan stukken gooit, aan gruzelementen?” Hij haalde zijn 

schouders op. Hij wachtte en luisterde naar wat in hem opkwam. Bij 

zijn vrouw durfde hij het wel hardop te zeggen. “Waar mensen heilig 

geloven in hun eigen bedachte oplossingen, hun eigen wegen 

hebben uitgestippeld voor resultaat op korte termijn en niet meer 

kunnen wachten op een verlossend woord, daar helpt geen god en 

gebod meer. Daar zijn waarden en normen dooddoeners geworden 

en wordt de stem van het geweten overschreeuwd.”  Hij schrok van 

zijn eigen woorden. In de stilte die hij liet vallen en die zij als 

weldadig beleefde, vroeg hij zich af of hij niet te snel en te eenzijdig 

geoordeeld had. Hij vulde zichzelf aan: “Je moet natuurlijk wel een 

keer resultaat boeken, maar er tellen ook andere waarden mee dan 

geld en goud en getallen.  Het welzijn van mensen, hun leefwereld, 

hun onderlinge verbondenheid, hun zorg en bezorgdheid, hun 

geloof en vertrouwen, dat alles moet meespreken en gehoord 

worden.”

Hun huiswerk
Zij dacht verder dan zijn financiële wereld. Zij vulde hem aan: “Ik 

denk dat dat verhaal van dat gouden kalf ook speelt in de onder-

wijswereld, in de gezondheidzorg en ook in mijn kerk, om er maar 

een paar te noemen. Daar verwachten ze ook resultaat, nieuw leven, 

Het gouden kalf
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“Je brengt het verhaal 
van het gouden kalf nu 

wel heel dicht bij ons 
leven, realiseer ik me.” 

door intern te reorganiseren of door een andere werkwijze in te 

voeren of te fuseren of te saneren. En dat doen ze al zolang ik het 

me kan herinneren. En schrik niet, jij en ik zijn allebei een onderdeel 

van dat wereldje, ja zelfs een deelnemer aan dat wereldje.”

“Je brengt het verhaal van het gouden kalf nu wel heel dicht bij ons 

leven, realiseer ik me,” zei hij. “Ja, ik probeer ook goede resultaten af 

te leveren op mijn werk. En wij helpen en stimuleren onze dochters 

om goede cijfers te halen op school.” “Maar wij omgeven ze ook met 

veel zorg en liefde,” zei hun lieve moeder tegen haar lieve man en 

hun meelevende pa. Hij knikte en glimlachte. “Zo is het wel weer 

meer dan genoeg voor vandaag,” zei hij.

Gerard Geurts
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Krimpen om vitaal te blijven
Nieuwjaarstoespraak van zondag 12 januari

Krimp en voorgenomen besluiten
Dit ene pijnpunt brengt mij bij het andere grote pijnpunt waarvoor het 

bestuur en het team bezig is oplossingen te zoeken en dat is de krimp 

in onze parochie. Het bestuur heeft na een zeer uitgebreid onderzoek 

van de financiële situatie, de onderhouds- en bouwkundige situatie, de 

vitaliteit van de diverse geloofsgemeenschappen, het kerkbezoek en 

rekening houdend met de toekomstverwachtingen het voorgenomen 

besluit genomen om een tweetal kerken te gaan sluiten. Met dit 

voornemen wordt de kerk in Beckum op 1 juli gesloten, nog niet aan de 

eredienst onttrokken, en de kerk in Bentelo in het midden van 2021. In 

eerste instantie is nog gedacht om het gelijk op te laten lopen, maar 

het lijkt verstandiger te zijn om de sluiting van Beckum als een pilot te 

beschouwen en op deze wijze te weten te komen hoe tal van vragen 

opgelost kunnen worden voordat een volgende sluiting aan de orde is. 

Bovendien  blijkt het toch veel van de capaciteit van het bestuur te 

vragen. Het vraagt veel tijd en aandacht van de betrokken bestuurs-

leden, zoals nu al is gebleken; een zeer zorgvuldige procedure en heel 

veel aandacht voor de leden van de betrokken geloofsgemeenschappen. 

Samen zoeken naar antwoorden
Het is niet niets als de kerk in je dorp dicht gaat en vele vragen dringen 

zich op. Wat gaat er met de kerken gebeuren? Hoe wordt er om gegaan 

met de kerkelijke bezittingen in de betrokken geloofsgemeenschap-

pen? Blijft de katholieke kerk nog op de een of andere manier aanwezig 

in Beckum en Bentelo? Is een parochieel steunpunt mogelijk? Wat kan 

nog wel en wat niet in een gesloten kerk? Hoe gaat het met de 

uitvaarten en het kerkhof? Allemaal vragen waar het parochiebestuur 

al mee bezig is en waarop wij in de betrokken geloofsgemeenschap-

pen/dorpen, samen met betrokken parochianen, antwoorden willen 

vinden. 

Sloop vermijden
Op de voorlichtingsavonden in de geloofsgemeenschappen hebben 

wij hier al over gesproken. En laat u niet in de war brengen door 

koppen in Tubantia over sloop van de kerken. Het is een mooie 

aandachttrekkende kop, maar er is nu geen haar op ons hoofd dat 

eraan denkt. Als je naar andere parochies kijkt in de omgeving waar dit 

speelt is het tot nu toe vrijwel altijd gelukt dit te vermijden en dat is ook 

ons streven. Ik moet er nu niet aan denken. De procedure start in 

Beckum met een hoorzitting op 30 januari. In het begin 2021 zal de 

procedure voor Bentelo ook starten met een hoorzitting.

Beste medeparochianen, 
Allereerst de beste wensen voor het nieuwe jaar en een gezegend 

2020 toegewenst in een goede gezondheid voor u en uw dierbaren 

namens het parochiebestuur en het team.  

Ook dit jaar wil ik u aan het begin van het jaar in een paar hoofdlij-

nen kort verslag doen van waar het bestuur mee bezig is geweest en 

welke ontwikkelingen wij zijn tegengekomen. Daarna wil ik schetsen 

wat de plannen zijn voor het komend jaar en weergeven waar we 

naar op weg zijn. 

Gemis pastor Ogink
Een van de allerbelangrijkste feiten is het afscheid van pastor Ogink in 

september wegens zijn pensionering. Het is niet alleen het afscheid van 

een zeer ervaren en geliefde pastor met een belangrijke functie binnen 

het team en onze parochie wat het zo ingrijpend maakt, het is ook het 

feit dat de drie samenwerkende parochies hebben moeten besluiten 

om zijn vacature niet op te vullen. Met name de financiële situatie van 

onze zusterparochies De Goede Herder en de H.H. Jacobus en 

Johannes is van dien aard dat zij hebben moeten besluiten om daar 

geen financiële middelen meer voor beschikbaar te stellen. Ons 

bestuur heeft daar grote moeite mee, maar wij zijn in de huidige 

constructie ook niet in staat om alleen de middelen op te brengen om 

in zijn vacature te voorzien. 

Uitval en centralisatie
Het is echt jammer omdat het team daardoor nog meer op zijn bordje 

kreeg en meer prioriteiten moet stellen. En dat betekent dat sommige 

zaken afvallen en dat doet pijn. Ook is pastor Zoet op dit moment niet 

in staat om haar werkzaamheden uit te voeren en dat is uiteraard ook 

niet bevorderlijk. Ik hoop dat zij snel weer in staat is haar werkzaam-

heden te hervatten. Wij hebben u over deze zaken op de hoogte 

gehouden via Geestig. Ik hoop dat u er begrip voor heeft dat er zo nu 

en dan diensten uitvallen of worden gecentraliseerd en dat veel 

werkzaamheden meer op een centrale plek worden verricht, zodat u 

voor een aantal zaken op pad moet naar een andere plaats binnen ons 

parochieverband. Onze teamleden en de betrokken vrijwilligers doen 

echt hun best.
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In contact blijven
Van groot belang is om vanuit het team en het bestuur in contact te 

blijven met de verschillende geloofsgemeenschappen ook in de 

plaatsen waar de kerk mogelijk gesloten zal worden. Samenwerking 

met buurt geloofsgemeenschappen zal van de grond moeten komen. 

Pastorale steunpunten zullen overal aanwezig moeten zijn. Ook dit zal 

niet kunnen gebeuren zonder de inzet van vrijwilligers. 

Visioen
Wat ik hoop is dat we over een aantal jaren, laten we zeggen tien jaar, 

een parochie zien met drie kernen met levendige gemeenschappen. 

Goor, in het midden een samenwerkingsverband Hengevelde/St. 

Isidorushoeve en Delden en dat er pastorale steunpunten zijn in 

Beckum en Bentelo. Dat er een intensieve samenwerking is tussen de 

verschillende koren tussen de kernen. Dat er verschillende program-

ma’s zijn met de scholen en dat er diaconale/sociale samenwerkings-

verbanden zijn. Een uitwisseling tussen de verschillende kernen zal 

langzaam van de grond moeten komen. Het team en het bestuur zal er 

veel tijd aan moeten besteden. 

Jaar van de hoop
2020 moet het jaar van de hoop en niet van de sloop worden wenste 

een parochiaan ons toe. U mag van dit bestuur en onze opvolgers 

verwachten dat wij de kaders zullen geven waarbinnen de vrijwilligers 

en het team kunnen werken en bouwen aan een kleinere maar meer 

levendige samenwerkingsvorm tussen de verschillende geloofsge-

meenschappen. Zodat het verhaal van Christus gehoord en verkondigd 

zal worden in woord en daad.

Peter Helle, vice voorzitter bestuur

Vitaal blijven
En waar gaat dit nu allemaal toe leiden, wat is het doel van dit alles? 

Ik kies maar voor een beschrijving van zoals wij het zien. 

Het doel is het in stand houden van een vitale Heilige Geestparochie, in 

een tijd die snel seculariseert, ontkerkelijkt en waar nu snelle krimp 

optreedt door de vergrijzing. De kernbegrippen van het geloof, de 

sacramenten, de eucharistie die moeten beschikbaar blijven binnen de 

parochie, bijvoorbeeld bij het eucharistisch centrum. Maar dit moet niet 

zaligmakend zijn. Daarnaast moeten wij in staat zijn nieuwe elementen 

aan te bieden en oudere, zoals de diaconie, te versterken. Activiteiten 

zoals het jongerenwerk, waar ons team veel tijd insteekt, moeten meer 

aandacht krijgen. Internetkerk (bijvoorbeeld het beschikbaar stellen 

van de wekelijkse eucharistie op de site) zal moeten worden ontwik-

keld. Op Facebook en Instagram laten zien wat we doen. 

Begeesterde vrijwilligers
Wij kunnen van het team vragen om hier iniatieven te ontplooien. 

Laat maar naar buiten zien wat we doen. Maar de ideeën en de acties 

kunnen niet alleen van een steeds kleiner wordend team komen. 

De activiteiten van vrijwilligers zijn van beslissend belang, zoals dat nu 

eigenlijk al het geval is in onze parochie. Als er geen begeesterde 

vrijwilligers waren zouden er nu in veel kerken al veel minder diensten 

zijn en zouden er al meer kerken gesloten zijn. Zonder mensen die zich 

inspannen voor de kerkbalans zou onze financiële positie veel slechter 

zijn. Wij hebben geen Kirchensteuer in Nederland. Wij zien het 

vrijwilligerswerk nu afkalven en we zullen hard ons best moeten doen 

om dat om te draaien.  

 

"Kleinere maar meer 
levendige samenwerkingsvorm 
tussen de verschillende 
geloofsgemeenschappen."
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MEET, GREET& DO 
 
 

                         3355  jjaaaarr  ––  5555  jjaaaarr  
 

 
 

Parochie HH Jacobus en Johannes 
Parochie De Goede Herder 
Parochie de Heilige Geest 

 

 

 
Woensdag  29 januari 2020 

20.00 uur – 22.00 uur 
Café Parochiehuis Delden 

Langestraat 79 
Langestraat 79 

Wil jij op een andere manier je geloof verdiepen? En hierbij je 
leeftijdsgenoten ontmoeten? Wees welkom bij MMeeeett,,  GGrreeeett  &&  DDoo.. 
We komen structureel samen rondom thema’s vanuit de Zeevveenn  
wweerrkkeenn  vvaann  BBaarrmmhhaarrttiigghheeiidd. Het tweede gedeelte van de avond 
ontmoeten we elkaar aan de bar. De maand erop gaan we er op 
uit!  Opgave bij Pastor Ria Doornbusch 0614406955 

Vanuit het pastoraal team

Onder de titel: Meet, Greet & Do organiseert het pasto-

resteam, nieuwe diaconale bijeenkomsten waarin 

centraal staan de Zeven Werken van Barmhartigheid. 

De bijeenkomsten zijn een vervolg op het goed 

lopende project Meet, Eat & Do dat vorig jaar is gestart 

voor jongeren in de leeftijd van 16-35 jaar in de 

parochies H.H. Jacobus en Johannes, De Goede Herder 

en de Heilige Geest.

De bijeenkomsten zullen gehouden worden in het 

parochiehuis in Delden, waar het café op de eerste 

verdieping een centrale plek zal krijgen tijdens de 

bijeenkomsten.

Het eerste uur gaan we inhoudelijk in op een thema 

dat aangereikt zal worden vanuit de groep. Waarbij we 

het tweede uur elkaar gaan ontmoeten onder het 

genot van een glas aan de bar. De maand erop zullen 

we er op uit gaan waar we de Werken van Barmhartig-

heid tastbaar zullen gaan maken in de samenleving.

Ben jij nieuwsgierig geworden en wil jij op een andere 

manier je geloof verdiepen en hierbij je leeftijdsgeno-

ten ontmoeten van 35 – 55 jaar? Wees welkom bij de 

eerste ontmoeting van Meet, Greet & Do op woens-

dag 29 januari van 20.00 uur tot 22.00 uur in het 

parochiehuis aan de Langestraat 79 in Delden. 

Voor vragen of opgave, neem gerust contact op met 

pastor Ria Doornbusch: pastordoornbusch@gmail.

com of 0614406955. 

Meat, Greet & Do
Je geloof op een andere 

manier verdiepen?

De mooie en drukke tijd van kerst zit erop. Vanuit het pastoraal 

team zijn er weer tal van activiteiten geweest: in heel veel geloofs-

gemeenschappen zijn de kinderen uit groep 3 van de basisschool 

uitgenodigd, om de kerststal te komen bekijken in de kerk; de 

vieringen; de jaarlijkse kerstlunch met de emeriti pastores, die zich 

nog ruimhartig inzetten om in de vieringen in onze parochies voor 

te gaan, en zo vele dingen meer. Het nieuwe jaar is begonnen en 

dat betekent: met nieuwe energie voor uit kijken. Het zal geen 

gemakkelijk jaar worden. In onze drie parochies is het voornemen 

om kerken te sluiten, maar ook om ergens opnieuw te beginnen nu 

afgelopen jaar een kerk is afgebrand. 

Die ontwikkelingen zullen veel tijd vragen. We willen dat echter 

doen met geloof en vertrouwen. De komende maand zullen wij 

als team deelnemen aan de bisdomretraite. Om het andere jaar 

komen alle pastorale teams van het bisdom bij elkaar om 

verdieping te zoeken, elkaar te ontmoeten en met elkaar van 

gedachten te wisselen. En daarnaast maken wij ons op voor een 

jubileum: onze collega Ria Doornbusch, pastoraal werkster, viert 

haar 12,5 jarig jubileum op 2 februari 2020 in de viering, waar-

schijnlijk in de Bethelkerk, waar ze ook haar nieuwe diaconale 

project zal presenteren. Genoeg te doen! Zalig Nieuwjaar!

Marc Oortman, pastoor

Berichten uit het pastorale team
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Als jongste lid van de redactie van het 

parochieblad Samenloop houd ik mij 

voornamelijk bezig met katholieke 

jongeren. Voor het voortbestaan van onze 

kerk is het van groot belang dat er 

voldoende priesters zijn. Daarom spreek ik 

deze keer met Erik Rozeman (1985). Hij is 

priesterstudent aan Tilburg University 

voor het Aartsbisdom Utrecht. Momenteel 

rond hij de laatste vakken af en volgend 

studiejaar zal hij zich volledig richten op 

zijn stage die hij in een parochie zal doen 

in het Bisdom Utrecht. 

Sinds 2014 ben jij priesterstudent aan Tilburg 

University (Faculteit Katholieke Theologie 

Tilburg University, red.).  Waarom heb jij de 

keuze gemaakt om de opleiding tot priester te 

volgen?

Na het afronden van mijn studie in de 

Rechten wist ik niet goed wat ik zou gaan 

doen met mijn leven. In 2012 heb ik 

deelgenomen aan een bedevaart naar 

Lourdes vanuit het aartsbisdom. Op de 

laatste avond van deze bedevaart ging ik 

naar de grot om te bidden. Op dat moment 

voelde ik een sterke verbondenheid met 

God. Ondanks dat dit moment voor mij als 

een roeping voelde heb ik eerst nog een 

tijdje bij een gemeente gewerkt. Op deze 

manier kon ik uitvinden of de keuze voor 

het priesterschap ook echt bij mij paste. 

Hoe heb je je roeping ervaren?

Tijdens het bidden in de grot voelde ik mij 

erg verbonden met God. Die liefde die je 

van God ontvangt wou ik graag delen met 

iedereen. Deze ervaring is het fundament 

van de roeping en maakt dat je identiteit of 

‘je hele zijn’ gegrondvest is in de liefde voor 

God. De genade van God moet je door-

geven en kan helpen een nieuwe richting te 

geven aan je leven.

Wat heb je gedaan om vervolgens invulling te 

geven aan je roeping?

Op televisie zag ik een programma 

(Kruispunt, KRO-NCRV, red.) over een 

priester die vanuit de advocatuur de 

overstap naar het priesterschap maakte. 

Zijn werk als jurist voerde hij uit op de 

automatische piloot; alles ging toch wel 

goed. Toch was hij niet gelukkig. Dit gevoel 

herkende ik. Vervolgens heb ik een afspraak 

gemaakt met de rector van het seminarie 

om te praten over mijn roeping. Aan de 

hand van dit gesprek wist ik zeker dat dit 

was waar ik naar zocht. Ik heb mij toen 

aangemeld. De aanmeldprocedure bestaat 

uit het verzamelen van informatie over 

doop, communie en vormsel in de parochie, 

maar ook het praten met een psycholoog 

en een persoonlijkheidsonderzoek om vast 

te stellen of de kandidaat geschikt is. 

Hoe ziet het leven van een priesterstudent 

eruit?

Iedere ochtend sta ik op om 6 uur ’s 

ochtends om mij klaar te maken voor de 

dag. Om 7 uur starten we dan gezamenlijk 

met het ochtendgebed, meditatie en een 

mis. Gedurende de dag heeft iedereen zijn 

eigen programma gevuld met lessen van de 

universiteit en huiswerk maken. ’s Avonds 

komen we weer samen voor het avondeten 

en het avondgebed. Af en toe gaan we ’s 

avonds nog even de stad in om wat te 

drinken of wat leuks te doen.

Is er een groot verschil tussen jouw leven nu, 

ten opzichte van de tijd voordat je je leven 

wijdde aan God?

Er is op zich weinig veranderd. Ik ging 

hiervoor ook al naar de kerk en ik heb mij 

altijd erg verbonden gevoeld met God. 

Alleen is deze verbondenheid nu veel 

intiemer. Ik ben erg geïntrigeerd door de 

Bijbeltekst uit Johannes (10:10 De Goede 

Herder). Deze tekst gaat over de Goede 

Herder en dat Jezus iedereen het leven wil 

schenken in al zijn volheid. Deze tekst is 

heel belangrijk voor mij. Het is erg belangri-

jk om het geluk [van volheid] na te streven 

samen met God. 

Wat is je boodschap voor 2020 voor alle lezers 

van dit parochieblad? 

Iedereen wordt opgeroepen tot heiligheid 

door Paus Franciscus (Gaudete et Exultate, 

red.). Vraag je af hoe je kan groeien in 2020. 

Voel je sterk verbonden en leef in volheid. 

Synthia Wierenga 

Leven in volheid met 
priesterstudent Erik Rozeman

PERSONALIA:

Erik Rozeman 

(1985)

Geboren in

Hengelo

Woont in

Utrecht in het Ariensinstituut

Ging naar school op

 ‘t Eimink en Lyceum de Grundel

Afgestudeerd in 

Rechten aan Leiden University 

met specialisatie in Europees, Staats- en 

bestuursrecht

Foto: Eduard Meester
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Voor u gevonden
 Door Richard Wermelink

Lucifers

De meeste mensen deugen
Rutger Bregman heeft als journalist naam 

gemaakt door op het jaarlijkse World Econo-

mic Forum in Davos, de elite te confronteren 

met hun hypocriete gedrag. Zijn adagium: 

mensen die veel verdienen, moeten ook 

naar verhouding belasting betalen, in plaats 

van belasting te mijden of zelfs te ontdui-

ken. Ondertussen is een interessant boek 

van hem verschenen: “De meeste mensen 

deugen.” Hij betoogt dat de mens van 

binnenuit geneigd is tot het goede. Het 

boek is breed opgepakt en staat in de 

boeken top 10. 

ISBN 9789082942194. 

Prijs € 25,-

Het grote gevecht
Een bedrijf dat stelt op de wereld te zijn om 

geld te verdienen, heeft volgens de in 

Enschede geboren Paul Polman, geen 

bestaansrecht. Polman was tot voor kort de 

hoogste baas van de Nederlands-Britse 

multinational Unilever (bekend van o.a. Omo, 

Dove en Magnum). Bedrijven moeten volgens 

hem ook werken voor de miljarden mensen 

die niets hebben. Over zijn visie bij Unilever en 

de worsteling met aandeelhouders en vijandige 

overname partners, die alleen in aandeel-

houderswaarde geïnteresseerd zijn, gaat het 

boek “Het grote gevecht” van Jeroen Smit. 

ISBN 9789044634716. 

Prijs € 25,-

Creatieve workshop
Op zaterdag 29 februari, de 1e zaterdag van 

de 40-dagentijd, is er in het klooster 

Franciscanessen in Denekamp een work-

shop over het maken van een hongerdoek. 

Er wordt gewerkt onder leiding van de 

pastores Maroesjka Sleegers en Ingrid 

Schraven. Iedere deelnemer maakt zijn of 

haar hongerdoek individueel, vervolgens 

worden de gemaakte doeken tot Pasen 

geëxposeerd. Daarna kan iedereen zijn/haar 

eigen doek meenemen. Het lijkt nog ver 

weg, maar zet maar alvast in uw agenda: 

zaterdag 29 februari, 9.00 -15.00 uur, kosten 

bedragen € 25,00 incl. een maaltijd. 

Aanmelden via: 

asecretariaat@lumenchristi.nl

Op de tafel staat een schaal met hyacinten uitbundig te bloeien en 

heel het huis ruikt ernaar. De geur is bijna te sterk. Toch moet ik 

erom glimlachen want hierbinnen lijkt het of het al een beetje lente 

is. Het is warm en gezellig, en er wordt voor mij een kopje koffie 

ingeschonken. Een vriendelijk woord erbij en een dankjewel van 

mij. Een gevoel van tevredenheid, vredigheid en rust en.… dank-

baarheid dat dit zo is.

Buiten is het niet zo. Het is grauw en grijs. De zon laat het afweten 

en het is nog koud ook. De regen spettert en de kale takken van de 

bomen glimmen van het water. In de krant merk ik ook dat het 

buiten grauw en hard en koud is. Ik lees over messteken, over 

misdaden en oorlogen, over onmenselijkheid en ruzie over geld. 

Allemaal rot nieuws…. en je kunt er niks aan doen.

Maar wacht even… dat is toch niet wat ik geloof: Dat er niets te 

doen is aan de ellende in de wereld? Dat is toch niet wat Onze Lieve 

Heer ons heeft willen leren?  Dat is toch niet het koninkrijk Gods dat 

Hem voor ogen stond? Het mooiste voor mij dat Jezus ons mensen 

leerde is dat ieder mens in staat is om mee te helpen aan de wereld. 

Dat ook de kleinsten onder ons kunnen inspireren tot daden van 

vrede en liefde leren we als we nadenken over het verhaal van zijn 

geboorte. 

En het verhaal van zijn leven, waarin Hij zoveel daden van liefde 

deed, mag ons inspireren We hebben twee handen, daarmee 

kunnen we op onze eigen plek liefde geven: een vriendelijk woord, 

een kopje koffie, een bosje bloemen een bezoekje.

En soms zal iemand net als Hij opstaan om grote daden van vrede te 

doen. Dat wij dat kunnen liet Hij ons zien toen hij als mens moest 

lijden en sterven.  

We hoeven daarvoor niet bang te zijn. Hij heeft het zelf gezegd… 

ik zal er zijn.

Cathinka

Onmacht??
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Het is zo gewoon dat de kerk in het midden staat van de samenleving, midden in onze dorpen, dat je denkt dat het 

altijd zo zal blijven. 

Als geloof zijn we van betekenis in de samenleving. Als gemeenschap zien we naar elkaar om en delen we ons geloof in 

God en met elkaar. Vele vrijwilligers bouwen gestaag aan een gemeenschap die omziet naar elkaar. Zo organiseerden 

we een ontmoetingsdag voor ouderen, waren jongeren van M25 actief in de samenleving met hun winterjassenactie, 

zijn vele vrijwilligers actief op de kerkhoven, worden parochianen die hun geliefden moesten loslaten bezocht en 

worden er vele kerstpakketten uitgedeeld aan de minderbedeelden in onze samenleving. Het zijn verbindende 

activiteiten die gestoeld zijn op de woorden uit de Schrift: ‘Alles wat je voor de minsten der mijnen hebt gedaan, heb je 

voor Mij gedaan’. 

Juist nu is ons geloof van zorg om elkaar allesbehalve vanzelfsprekend maar heeft het zoveel te bieden. Als kerk, als 

mensen onderweg, willen wij hier een teken van zijn en blijven. Zoekend naar betekenis in deze moderne tijd. Maar nog 

steeds een plek om samen met anderen bemoedigd en geïnspireerd te raken. Een plek om leven te vieren en in verdriet 

elkaar vast te houden. Waar mensen voor je bidden en licht ontsteken.

De kerk van vandaag probeert aan die boodschap met vallen en opstaan handen en voeten te geven, ook in onze 

Heilige Geest parochie. En daarbij hebben wij u allen nodig, ook in deze tijd waar we weten waar kerkgebouwen sluiten 

maar het geloof standhoudt.

Vindt u de kerk ook een plek van betekenis? Voor uzelf, voor anderen? Steun onze kerken, steun onze geloofsgemeen-

schappen zodat wij met elkaar vanuit ons geloof nabij kunnen zijn en blijven. 

GEEF OM DE TOEKOMST VAN ONS GELOOF!

Mede namens parochiebestuur en pastoraal team,

Ria Doornbusch, pastor

Samen van betekenis; 
Geef voor je geloof
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Geef voor je geloof, 
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   DELDEN,          GOOR,   HENGEVELDE,   ST. ISIDORUSHOEVE

geef om de toekomst
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Van 6 tot 27 oktober 2019 vond in Vaticaanstad een belangrijke 

kerkvergadering over het Amazonegebied plaats (een zogeheten 

‘bijzondere assemblee van de Bisschoppensynode’). 

Schreeuw van de armen is de schreeuw van hoop voor de Kerk

De armen uit de Amazone hebben laten zien dat Gods schepping 

niet moet worden behandeld als “een bron waaruit geput kan worden, 

maar als een huis dat bewaard moet worden, met vertrouwen op 

God,”. Dat zei paus Franciscus zondag 27 oktober tijdens de slotmis 

van de Amazonesynode, die hij vierde in de Sint-Pieter.

De zelfingenomen Farizeeër en de nederige tollenaar

Paus Franciscus preekte over het zondagsevangelie, over de 

zelfingenomen Farizeeër en de nederige tollenaar. Hij trok parallellen 

met de situatie in de Amazone. De Farizeeër was “de meest vrome 

en devote figuur van die tijd en de tollenaar de openbare zondaar 

bij uitstek” zei de paus. "Maar in Jezus’ ogen, faalt diegene die goed 

is maar aanmatigend; diegene die een ramp is, maar nederig, wordt 

verheven door God. De Farizeeër staat in de tempel van God, maar 

oefent een andere religie uit, de religie van ‘ik’, en veel populaire 

groepen, christelijke en katholieke, volgen dit pad”, sprak paus 

Franciscus. “Het drama van deze man is dat hij zonder de liefde is.”

Iedereen is Farizeeër en tollenaar

"Daarmee in contrast staat het gebed van de tollenaar om genade, 

dat wordt geboren uit het hart”, aldus de paus. “Bidden is staan voor 

Gods ogen, zonder illusies, excuses of rechtvaardigingen. Iedereen 

is zowel de Farizeeër als de tollenaar. We zijn een beetje een 

tollenaar omdat we zondaars zijn, een beetje Farizeeër omdat we 

meesters zijn in de kunst van de zelfrechtvaardiging. De houding 

van de Farizeeër is te zien bij 'de prominenten' die anderen als 

achterlijk en van weinig waarde beschouwen, ondanks hun tradities, 

die hun geschiedenis uitwissen, hun land bezetten en hun goede-

ren verbruiken.”

 “We zijn een beetje tollenaar omdat we zondaars zijn, 
een beetje Farizeeër omdat we meesters zijn in de 

kunst van de zelfrechtvaardiging"

In de woorden van de paus weerklonken de getuigenissen van de 

inheemse waarnemers bij de synode. Zij verhaalden over een 

geschiedenis aan plundering van hout, rubber, mineralen en andere 

natuurlijke hulpbronnen in de Amazone. Die roofzucht, vertelden 

zij, heeft mensen van hun land gedreven en geweld aangewakkerd, 

waaronder mensenhandel en moord op mensen die hun gebied 

probeerden te verdedigen. “In deze synode hebben we de genade 

gehad te kunnen luisteren naar de stem van de armen en gereflecteerd 

op de wisselvalligheid van hun levens”, zei paus Franciscus.

Het getekende gezicht van de Amazoneregio

“Het getekende gezicht van de Amazoneregio laat zien dat 

ervaringen uit het verleden niet genoeg zijn om de plundering van 

andere personen en het aanbrengen van wonden bij onze broeders 

en zusters en zuster aarde te stoppen”. In de pauselijke woorden 

weerklonk de taal van zijn naamheilige Sint-Franciscus van Assisi. 

In zijn Zonnelied prees hij God door zijn broeders wind en lucht en 

zijn zuster, moeder aarde.

Mensen die vervallen tot het aanbidden van zichzelf

Paus Franciscus spoorde zijn gehoor aan om na te denken over of 

wij ook denken dat iemand minder is en aan de kant geschoven kan 

worden, zelfs door onze woorden alleen. “Zelfaanbidding gaat 

hypocriet genoeg door met zijn rites en gebeden”, zei de paus, 

toevoegend dat veel mensen die tot zelfaanbidding vervallen 

“zichzelf katholiek noemen, maar vergeten om christenen en 

mensen te zijn en de ware aanbidding van God vergeten, die zich 

altijd uit in naastenliefde”. Hij noemde de armen de 'bewakers van 

de hemel,' en zei: “dat zij niet als de baas worden beschouwd in dit 

leven. Zij stellen zichzelf niet boven anderen. Hun rijkdom is in God 

alleen. Deze personen zijn levende iconen van christelijke profetie.”

Herinner jezelf eraan dat je arm bent

De paus stopte tijdens zijn preek om op de aanwezigheid van de 

armste uit onze ontwikkelde landen te wijzen, leden van de 

Arkgemeenschap* die op de eerste rij zaten in de basiliek. Hij 

spoorde zijn toehoorders aan om “om te gaan met de armen, onszelf 

eraan te herinneren dat wij arm zijn en onszelf eraan te herinneren 

dat de redding van God enkel handelt in een sfeer van innerlijke 

armoede”.

“Laten we bidden om de genade te kunnen luisteren naar de 

schreeuw van de armen. Dit is de schreeuw van hoop voor de Kerk.”

Door Jan Horck

* De Arkgemeenschap is een internationale organisatie van 

 leefgemeenschappen waar mensen met en zonder 

 verstandelijke beperking elkaars leven delen.

Bron: Catholic News Service, 29 oktober 2019 

Rooms-Katholieke Kerk anno 2019

Amazone-synode

Geef voor je geloof, geef om de toekomst
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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@

heiligegeestparochie.nl

Dinsdagmorgenviering | Elke eerste 

dinsdag van de maand, staat na de viering 

de koffie klaar voor alle aanwezigen. De 

dinsdagmorgenviering wordt in de sacristie 

gehouden.

Overleden |

26 december 2019  Henny ter Avest op de 

leeftijd van 80 jaar.

Secretariaat | Elke maandag van 11.00 tot 

13.00 uur kunt u terecht voor misintenties 

en andere kerkelijke zaken. Tel. 0547-

292221. Donderdags na de viering kunt u 

terecht bij de koster.

Donderdagmorgenviering | Op donder-

dagmorgen is er om 9.00 uur een viering. 

Na de viering, op de eerste donderdag van 

de maand, drinken wij na afloop gezamen-

lijk met de voorganger koffie in de pastorie. 

Bezoek pastor | Parochianen die behoefte 

hebben aan een bezoek van een van de 

pastores kunnen dit doorgeven aan het 

secretariaat.

Mariakapel | De Mariakapel is alle dagen 

geopend van 9.00 tot 19.00 uur, zodat de 

parochianen en de toeristen in alle rust een 

bezoek kunnen brengen en hun intenties in 

een boek kunnen schrijven. Deze worden 

vrijdagmorgen in de viering in de voorbe-

den genoemd. 

Overleden |

•  4 december 2019, 

 Marinus Hartgerink 78 jaar

• 5 januari 2020        

 Johan Lubberink 80 jaar

Voorstellen communicantjes |

Op zondag 1 maart zullen tijdens de 

Woco-viering van 9.30 de eerste 

communicantjes worden voorgesteld.

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

7497 MA Bentelo

T: 0547-292221

E: bentelo@heiligegeestparochie.nl 

IBAN: NL34RABO0157108112

Giro: 88.73.19
Openingstijden secretariaat

Maandag van 11.00 tot 13.00 uur

Geest in en om de kerken

Secretariaat | Het secretariaat is op 

dinsdag, woensdag en vrijdag geopend van 

9.00 tot 12.00 uur. Op maandagmiddag van 

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

en M. Workel op het secretariaat aanwezig 

voor inlichtingen over grafrechten en 

verdere vragen die betrekking hebben op 

het r.k. kerkhof. 

Bezoek pastor | Parochianen die behoefte 

hebben aan een bezoek van de pastor 

kunnen dit doorgeven aan het secretariaat. 

Naamdag van de H. Blasius | Op 3 februari 

is het de naamdag van de H. Blasius, 

patroon van Delden. Zondag 2 februari is er 

een gezongen eucharistieviering in de H. 

Blasiuskerk in Delden. Na de eucharistievie-

ring volgt de Blasiuszegen. Alle parochianen 

van de Heilige Geestparochie zijn van harte 

uitgenodigd.

Waarom H. Blasius patroon van 

Delden is: de vroegste geschiedenis

Rond het jaar 1000 zien we dat een 

zekere Meinwerk, bisschop van 

Paderborn, Delden beschouwt als 

behorend tot zijn bisdom. Dit kon 

gemakkelijk omdat in die tijd de 

bisschoppen ook wereldlijke 

gezagsdragers waren, die door 

schenkingen of erfenissen bepaalde 

gebiedsdelen in bezit kregen. Zo kreeg 

Meinwerk zeggenschap over Delden en 

omstreken. Bij een bezoek aan Rome in 

1013 kreeg Meinwerk van paus Benedictus 

VIII relikwieën mee van de H. Blasius, die in 

Rome was begraven nadat hij in Armenië 

door de Romeinen was gedood (overgang 

3de naar 4de eeuw). Mogelijk kan uit het 

feit dat de Deldense kerk ook aan deze 

heilige werd gewijd de conclusie worden 

getrokken dat Paderborn, sterk geïnteres-

seerd in Delden, de hand heeft gehad in de

stichting van de kerk. 
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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.

Overleden | 

• 30 november, Ria Overbeek-Siegerink, 86 jaar

Kostersteam Goor | Vanwege lichamelijke 

problemen is Jan Huistede per 31 december 

2019 gestopt met zijn werkzaamheden als 

koster in de Petrus- en Pauluskerk te Goor.

Wij zijn hem veel dank verschuldigd voor 

zijn jarenlange inzet voor onze geloofsge-

meenschap en voor de fijne samenwerking.

Zijn taken zijn overgenomen door Georg 

Boevink. Wij zijn blij dat hij ons kostersteam 

komt versterken en vinden het fijn een 

goede collega te hebben gevonden.

De locatieraad

Goor
H.H. Petrus en Paulus
Hengevelderstraat 24

7471 CH GOOR

T: 0547-260114

I : www.heiligegeestparochie.nl/goor

E: goor@heiligegeestparochie.nl

IBAN: NL25ABNA0593726634
Openingstijden secretariaat

Woensdag van 8.30 uur tot 11.00 uur.

Beheerder Parochieel centrum: Marian te 

Wierik. Voor het reserveren van een ruimte 

eerst contact opnemen met Marian te 

Wierik, tel: (0547) 273996 of mjatewierik@

gmail.com

Locatieraad

Secretaris W. Stokhof, Helmersstraat 5, 

7471 XS, Goor, 272097, Administrateur W. 

van Sermondt, Kloosterlaan 24, 7471 BC, 

Goor, 273182, vansermondt@gmail.com 

Liturgie Mw. A. Schreijer-Oude Wesselink, 

Dieckertsweg 1a, 7495 SL, Ambt Delden, 

273480, schreijer.jbhm@gmail.com Beheer 

J. Onland, Gondalaan 75, 7471 LC Goor, 

06-12162018, jaonland@hotmail.com  

Pastoraatgroep Voorzitter B. Brunnekreef-

Polman    b.polman @heeckeren.nl      

0547- 271543 Kerktelefoon secretariaat 

0547-260114 of 272097 Begraafplaats 

G. Huisstede  06-16541464

Misintenties | De vergoeding voor 

misintenties, gebedsintenties zijn € 9.00. 

Voor een jaargedachtenis € 12,-.

Vieringen | Iedere zaterdag om 19.00 uur of 

zondag om 11.00 uur en woensdag om 

09.00 uur (tenzij anders vermeld in Geestig 

of via een mededeling). Op iedere eerste 

woensdag van de maand na de viering 

gezamenlijk koffiedrinken in de parochie-

zaal.

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

Kleuterkerk Delden | Tweede kerstdag 

waren we met een grote groep kinderen, 

ouders, grootouders en belangstellenden in 

de kerk voor het Kindje Wiegen. Het 

kerstverhaal werd verteld en ongeveer 15 

kinderen en ons kerstkindje Ylonka 

speelden het verhaal uit. Een mooie 

bijeenkomst met als afsluiting een mooie 

kerstmobiel die de kinderen mee mochten 

nemen om thuis te knutselen. 

De volgende datum voor de kleuterkerk is 

16 februari  om 9.00 in de H. Blasiuskerk 

in Delden. We hopen jullie allemaal te zien. 

In maart is er geen kleuterkerk omdat we 5 

april Palmzondag vieren. Aanvang is dan 

om 9.30 en na de processie door de kerk 

gaan we naar de sacristie om naar een 

verhaal te luisteren. 

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 kerkgenootschap; uit Delden of de 

directe omgeving, we zien jullie graag! We 

verzamelen ons in de kerk; daarna gaan we 

gezamenlijk naar onze ruimte. 

Voor meer info en foto’s van het Kindje 

Wiegen: www.facebook.com/groups/

kleuterkerkdelden/   

Werkgroep Kleuterkerk Delden

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 

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.

Gedoopt | 

14 december Maja Strag

Dochter van Michel Strag en 

Magdalena Szatkowska

Overleden | 

• 29 nov. Theo Nollen 90 jaar

• 6 dec. Fien Lindeman- Groothuis 75 jaar

• 27 dec. Diny Hag  - Effink  73 jaar
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Isidorushoeve
H. Isidorus
Goorsestraat 126

7482 CL St. Isidorushoeve

T: 074-3575210

E: isidorushoeve@heiligegeestparochie.nl

IBAN: NL45ABNA0495351202
Openingstijden secretariaat

Dinsdag van 9.00 tot 11.00 uur

Secretariaat H. Isidorus | Elke dinsdagmor-

gen van 9.00 uur tot 11.00 uur kunt u op de 

pastorie terecht voor misintenties, het 

aanmelden van jubilea en 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 dinsdagochtendvie-

ring van de maand bent u van harte welkom 

in de pastorie om gezamenlijk een kopje 

koffie of thee te komen drinken.

Aanmelden doop | U kunt uw kind 

opgeven voor het doopsel via het secretari-

aat pastoraal team tel. 074-3492212 

bereikbaar op maandag t/m woensdag  van 

8.30 tot 15.30 uur of donderdagmiddag van 

14.00 uur tot 15.30 uur of per mail: contact@

pastoraalteam.nl. Voorafgaande aan het 

doopsel wordt u uitgenodigd deel te 

nemen aan twee doopvoorbereidingsavon-

den. Ongeveer eens in de 3 maanden is er 

een doopviering in de kerk van St. Isidorus-

hoeve.  

Aanmelden huwelijk | Voor informatie 

over de voorbereiding op het huwelijk, 

alsook het aanvragen van een huwelijksvie-

ring in onze kerk kan contact worden 

opgenomen met het secretariaat pastoraal 

team tel. 074-3492212 bereikbaar op 

maandag t/m woensdag van 8.30 uur tot 

15.30 uur en donderdagmiddag van 14.00 

uur tot 15.30 uur of per mail: contact@

pastoraalteam.nl

Actie Kerkbalans 2020 | Eind januari 

worden de enveloppen van de actie 

Kerkbalans weer bij alle parochianen thuis 

bezorgd. We hopen, dat u net als afgelopen 

jaren, deze actie met uw financiële bijdrage 

wilt ondersteunen. 

Voordat wij onze kerkbijdrage, ons geld, kunnen geven, moet er eerst heel veel gebeuren. 

Meer dan honderd mannen en vrouwen zijn vorig jaar al begonnen. Overleggen, brieven 

opstellen, adressen schrijven en die bezorgen bij de wijkhoofden. En dan pas gaan een 

tiental lopers aan de slag om ze bij de juiste personen en families te bezorgen. 

Om een geloofsgemeenschap financieel draaiende te houden heb je veel vrijwilligers nodig. 

Zij dragen op hun manier bij dat wij onze bijdrage kunnen leveren.  Mensen die geld geven 

voor de kerk en mensen die het geld in ontvangst nemen, beide zijn van groot belang en 

onmisbaar om geloofsgemeenschap levend te houden.  En die lopers zijn na één rondje bij 

ons langs de deur echt niet klaar. Zij houden ons in de gaten. Als wij in de drukte vergeten 

hebben te geven of niet thuis zijn, komen ze terug. Zij blijven op de deur kloppen, blijven 

vragen. En wie vraagt, zal verkrijgen. Hun inzet, vriendelijkheid, uithoudingsvermogen en 

soms hun vrijmoedigheid zorgen er mede voor dat aan het eind van het jaar een positief 

eindcijfer op de balans staat. En zo’n positief eindcijfer komt ook omdat wij hen met open 

armen en een open portemonnee hebben ontvangen.

Alle hulde aan de gevers en de ontvangers. 

Een deelnemer aan de kerkbalans.

KERKBALANS ACHTER DE SCHERMEN

Mariakapel | Gedurende de winterperiode 

is de Mariakapel alleen tijdens de vieringen 

geopend. 

Vieringen | Bijna iedere dinsdagmorgen 

om 9.00 uur is er een viering in onze kerk. 

Na afloop van de eerste dinsdagochtendvie-

ring van de maand bent u van harte welkom 

in de pastorie om gezamenlijk een kopje 

koffie of thee te komen drinken.

B E C K U M , B E N T E LO,  D E L D E N ,  G O O R ,  H E N G E V E L D E,  S T.  I S I D O R U S H O E V E

“Geef voor je geloof,
           geef om de toekomst”
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Ingezonden berichten

‘Je draagt elkaar uit’                                            

één van de werken van barmhartigheid

Steeds meer staan vrijwilligers/leken ten 

dienste van vieringen rondom afscheid.

Velen zijn bereid om met hun inzet een 

passende afscheidsviering te verzorgen voor 

mede-parochianen die gestorven zijn. Dit 

samen met de nabestaanden. Om deze taak 

zorgvuldig en aandachtig te kunnen vervullen 

vraagt dat veel van een uitvaartgroep van de 

parochie. Het vraagt van de leden een goede 

voorbereiding. Opnieuw is er belangstelling 

voor een cursus uitvaartvieringen/diensten. 

Deze wordt nu aangeboden vanuit het R.-K. 

regioverband Twente.

In het voorjaar 2020 wordt er een cursus 

gegeven. Deze zal bestaan uit achtereenvol-

gende bijeenkomsten op:

De woensdagavond van 19.30 - 21.30 uur 

Eerste bijeenkomst 5 februari 2020

Vervolgens: 12-19 februari, 4-11-25 maart en 

1-15-22 april

Plaats: de Stefanshof, Grotestraat 207 in 

Borne 

Begeleiding: Jozef Essing o.p., theoloog en 

bekend met dit cursuswerk en Marijke 

Besteman, agoog/theologische opleiding

en bekend met dit cursuswerk. 

Na de kennismaking komen de volgende 

thema’s aan de orde:

• Het voeren van een pastoraal gesprek

• Hoe lezen en begrijpen wij de verhalen van 

 de schrift

• Liturgie en de betekenis van de orde en de 

 rituelen 

• Het maken van teksten/overweging

• De voordracht: (s)preken in het openbaar

Aan de cursus kunnen tien mensen deelne-

men. Het gesprek met elkaar, de uitwisseling 

van ervaringen, moet mogelijk zijn.

Opgave bij secretariaat pastoraal team

Telefoon: 074 – 349 22 12

Mailadres: contact@pastoraalteam.nl

Na opgave van u als deelnemer willen we 

graag een gesprek vooraf met een lid van het 

pastorale team en de cursusleiding Marijke 

Besteman. Na de opgave: krijgt u de opzet van 

de cursus toegestuurd. Er wordt gewerkt aan 

de hand van het boek: ‘Door de dood heen’. 

De leiding zorgt voor het boek. Kosten: € 12,-

Cursus voorgaan bij een 
uitvaartviering.

Cursus katholiek geloof
Op donderdag 6 februari 2020 starten we de 

cursus katholiek geloof met een introductie-

bijeenkomst. In deze cursus leer je de rijkdom 

van onze katholieke traditie beter kennen en 

ontdek je samen met anderen, hoe deze schat 

je eigen leven kan verrijken. De cursus bestaat 

uit overdracht van geloofskennis en gesprek 

over de betekenis daarvan voor jouw eigen 

leven. Deze cursus is voor mensen, die: 

• meer willen weten over het katholieke geloof 

• hun geloof willen opfrissen

• katholiek willen worden 

• benieuwd zijn naar de betekenis van het katholiek geloof voor hun eigen leven

We behandelen in acht bijeenkomsten in vogelvlucht belangrijke 

thema’s van het katholieke geloof:

6 februari:  Introductiebijeenkomst: informatie en inleiding cursus

19 februari: Sacramenten

4 maart:  de Bijbel

17 maart:  Bidden

2 april:  Liturgie/kerkelijk jaar/de Goede Week

15 april:  de Kerk

12 mei:  Christelijk leven

28 mei:  Rondleiding Kerk: betekenis van de symbolen in de kerk

Nieuwsgierig geworden? Kom naar de introductiebijeenkomst om te ontdekken of deze 

cursus, wat voor jou is. 

Tijd: 19.30-21.00 uur

Plaats: parochieruimte Sint Lambertusbasiliek, ingang Wemenstraat  

Begeleiding: Niek Nijhuis, pastoor Marc Oortman, pastoraal werker Hélène van den Bemt

Informatie: Hélène van den Bemt:  htymvandenbemt@gmail.com tel: 06-13609293

Opgave: secretariaat pastoraal team: contact@pastoraalteam.nl

Ceciliafeest Hengevelde
In Hengevelde werden zaterdagavond 23 

november tijdens de eucharistieviering vier 

leden van het dameskoor gehuldigd: Annie 

Botterhuis, 25 jaar lid, Annie Raanhuis en 

Thilda Tuinte, beiden 40 jaar lid en Marietje 

Brummelhuis, 50 jaar lid. Tijdens de viering 

werd de onderscheidingsbrief van St. 

Gregorius voorgelezen en de daarbij 

behorende eremedailles van St. Gregorius 

uitgereikt aan de jubilarissen door pastor 

Escher. Daarna werd de feestavond 

voortgezet bij Herberg de Gebrande 

Waateren. Hier werden de jubilarissen nog 

eens in het zonnetje gezet door de 

voorzitster Diny Tuinte. Van haar ontvingen 

de jubilarissen de oorkonde en de daarbij 

behorende speld, bloemen en cadeaus. 

Namens het herenkoor en de locatieraad 

werden er ook nog cadeaus uitgereikt.

Gea Bijleveld, onze dirigent, sprak hen nog 

een lovend woordje toe en zei dat ze heel 

erg trots is op het koor. Tot slot nam pastor 

Ria Doornbusch namens het pastorale team 

het woord en feliciteerde hen met al die 

jaren koor en dat het heel mooi is dat er 

elke week maar weer een koor staat.

Na het officiële gedeelte werd de feestelijke 

avond voortgezet met een hapje en een 

drankje en gezellige muziek van J@M uit 

Haaksbergen.

Namens de hele geloofsgemeenschap 

willen we Annie, Thilda, Annie en Marietje 

feliciteren met het behalen van dit jubileum 

en we hopen dat we jullie nog lang in  ons 

koor mogen horen zingen.

Dames- en Herenkoor Hengevelde
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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 
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 
uitdrukking aan te kunnen geven. In vier bijeenkom-
sten willen we met elkaar delen hoe we door God 
aangeraakt zijn en op welke manier we met respect en 
eerbied voor ieders beleving hierover kunnen spreken.

Tijd: 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 hoofdpersoon een chocolaterie 
opent in een Frans dorpje en met haar chocoladecre-
aties het leven van de dorpsbewoners positief 
verandert.

Tijd:  20.00 uur,
inloop vanaf 19.30 uur/ geen kosten, 
vrije gift
Dagkapel Esreinschool, Kerkstraat 116 
Hengelo.

Vóór zaterdag
11 januari 2020 via
samenoplopenmtkerk@gmail.
com

Dinsdag 28 
januari

Lezing: Bijzondere Camino, over de voettocht naar 
Santiago de Compostella door Lenze Vondeling

Tijd: 19.30 uur
Oude Blasius, Delden

Opgave niet nodig

Donderdag 6 
februari

Introductiebijeenkomst : cursus Katholiek geloof
Cursus van 7 bijeenkomsten, waarin je je verdiept in de 
belangrijkste thema’s van onze katholieke traditie.
door Niek Nijhuis, pastoor Oortman, Hélène van den 
Bemt

Tijd: 19.30-21.00 uur
Het parochiehuis Lambertusbasiliek, 
ingang Wemenstraat Hengelo

Opgave en informatie:
Hélène van den Bemt
htymvandenbemt@gmail.com
tel: 06-13609293

Donderdag 6 
februari

Lezing: Licht in de duisternis
Op 2 februari was het Maria Lichtmis, de “Opdracht van 
de Heer in de Tempel” . Daarom deze lezing aan de hand 
van passende bijbelteksten en schilderijen van onder 
andere Rembrandt, waar HET LICHT een grote rol speelt.
door mw J. Vogelenzang-de Ridder

Tijd: 20.00 uur
Na de aanbidding
Het parochiehuis
Lambertusbasiliek, ingang
Wemenstraat Hengelo

Opgave is niet nodig

Zaterdag
22 februari

Groene theologie lezing door mw Trees van Montfoort 
over haar boek; “Groene Theologie”

Tijd 10.00 uur
Inloop 9.30 uur
Waterstaatkerk Hengelo

Opgave is niet nodig

Ook een activiteit op het gebied van volwassenen catechese of bezinning en ontmoeting in onze agenda?  

Stuur uw informatie zoals hierboven te zien is aan catechesetwentezuid@gmail.com

Jubilarissen in de Hoeve
Tijdens de Eucharistieviering van zondagmorgen 17 november vierde het koor van de St. 

Isidoruskerk in Sint Isidorushoeve naar aloude traditie haar Caeciliaviering. De viering werd 

voorgegaan door pastoor Oortman. In deze drukbezochte viering werden vier dames 

gehuldigd. De koorleden Hermien Karnebeck, Trudy Waanders en Cecilia Westendorp 

ontvingen de eremedaille in brons, terwijl Ans Weyenborg de medaille in goud ontving voor 

haar veertig jarig koorjubileum. Allen ontvingen de bijbehorende oorkonden en namens de 

Locatieraad werd hen een mooie bos bloemen overhandigd. Namens de geloofsgemeen-

schap feliciteerde de pastoor en namens het koor de voorzitter Wim Lormans de jubilarissen 

en dankte hen voor hun inzet en trouw.

Henny Evers

Maliproject november 2019
Het afgelopen jaar is een moeilijk jaar 

geworden voor het scholenproject: Mali, een 

land in beroering. Op de overheidsscholen is 

er door stakingen van het onderwijzend 

personeel heel weinig les gegeven in 

2018/2019 en via Casper Jansen en M’Bimba 

Dembelé kwamen de verhalen naar ons toe. 

Lees uitgebreid hierover in onze nieuwsbrief 

op www.heiligegeestparochie.nl/geestig 

Wij blijven jullie op de hoogte houden en 

brengen met klem de bankrekening van ons 

Maliproject (www.maliproject.nl)  onder 

jullie aandacht: NL66SNSB 0908 763 743, 

Diaconie Hofkerk Goor, onder vermelding 

van MALIPROJECT

C.B. van der Sluijs en 

A.C. van der Sluijs-Goud

Winnaar prijsvraag 
Kerststal St. Isidorushoeve
De afgelopen jaren was het vanuit de 

Heilige Geestparochie een traditie om de 

kerststallen in de kerken te bezoeken en de 

kinderen konden meedoen aan een leuke 

prijsvraag. Dit jaar werd dit vanuit de H. 

Geestparochie niet gehouden. Vanuit de 

Hoeve kwam het idee om toch een 

prijsvraag te organiseren voor de kinderen 

rondom de Kerststal. Na de kerstvieringen 

en tijdens de 1e en 2e Kerstdag was er ’s 

middags de mogelijkheid om de kerststal te 

bezoeken en konden de kinderen meedoen 

aan een leuke prijsvraag. Hier is volop 

gebruik van gemaakt. Uit de vele goede 

inzendingen hebben we onlangs de 

winnaar getrokken.  

Owen Goering uit St. Isidorushoeve is als 

winnaar uit de bus gekomen. Owen 

nogmaals van harte proficiat. Alle andere 

kinderen bedankt voor het meedoen aan 

deze prijsvraag. 

Geloofsgemeenschap H. Isidorus 
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Vieringen
januari en 
februari
Vieringen door de week:

Maandag:  geen vieringen.

Dinsdag:  09.00 uur Beckum 

 09.00 uur St. Isidorushoeve 

 18.30 uur Lambertus

Woensdag:  09.00 uur Goor

 18.30 uur Lambertus

Donderdag: 09.00 uur Hengevelde 

 09.00 uur Bentelo 

 09.00 uur Thabor

 18.30 uur Lambertus

 16.00 uur Stoevelaar 

Vrijdag:  09.00 uur Borne 

 09.00 uur Lambertus 

 16.30 uur Herfstzon   

 19.00 uur Humanitas 

Zaterdag: 10.30 uur Dijkhuis 

 12.00 uur Lambertus

Datum H. Blasius 
Beckum

O.L. Vrouw van Altijd 
Durende Bijstand 
Bentelo

Zaterdag 18 en 
zondag 19 januari

Zon. 9.30 Wocoviering                                            

mmv. Dames- en herenkoor                                  

Pastor C. Timmerman                         

Zon. 9.30 Eucharistieviering                   

Pastoor M. Oortman

Zaterdag 25 en 
zondag 26 januari                       

Zat. 19.00 Eucharistieviering                  

mmv. Dames- en herenkoor                                   

Pastor Th. Escher

Geen viering

Zaterdag 1 en 
zondag 2 februari                       

Geen viering Zat. 19.00 WoCoviering                   

mmv. Believe 

Pastor H. van den Bemt

Zaterdag 8 en 
zondag 9 februari                 

Zat. 19.00 Eucharistieviering                  

mmv. Dames- en herenkoor                                    

Pastoor M. Oortman

Zat. 19.00 Wocoviering                                                                             

Werkgroep                         

Zaterdag 15 en 
zondag 16 februari

Zon. 9.30 Wocoviering                                            

mmv. Dames- en herenkoor                                     

Werkgroep                         

Zon. 9.30 Wocoviering                                            

mmv. Dames- en herenkoor                                   

Pastor A. Zoet                       

Zaterdag 22 en 
zondag 23 februari

Zat. 19.00 Wocoviering                                            

mmv. Dames- en herenkoor                                    

Pastor C. Timmerman                        

Geen viering
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H. Blasius 
Delden

H.H. Petrus en 
Paulus Goor

H.H. Petrus en 
Paulus Hengevelde

H. Isidorus, 
St. Isidorushoeve

ing                   Zon. 9.00 Kleuterkerk                     

Zon. 9.30 Eucharistieviering                                    

mmv. Dames- en Herenkoor                                              

Pater R. van der Vegt                                                    

Zon. 10.00 Oecumenische 

viering

mmv. Gemengd koor                                                            

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 Eucharistieviering                   

mmv. Dames- en herenkoor                                      

Pastor Th. Escher 

Zat. 19.00 Eucharistieviering

mmv.  Dames- en herenkoor 

Pastoor M. Oortman

Zon. 10.00 Oecumenische 

viering H. Blasius                                                        

mmv. Cantu

Ds. A. Snier en

 Pastor C. Timmerman                                            

Zon. 16.00 Oecumenische 

vesper in de Waterstaatskerk                                     

Ds.  Wachtmeester en

pastor C. Timmerman

Zat. 19.00 Wocoviering

mmv. In between                             

Werkgroep                         

Zon. 9.30 Wocoviering 

mmv. Dames- en herenkoor                                           

Pastor R. Doornbusch                        

Zon. 9.30 Wocoviering                                            

mmv. Dames- en herenkoor                                   

Werkgroep                         

Zon. 9.30 Eucharistieviering

mmv. Dames- en herenkoor

Pastoor M. Oortman                           

Kinderwoorddienst

Blasiuszegen

Zon. 11.00 Wocoviering                                            

mmv. Volkszang

Werkgroep                               

Zat. 19.00 Wocoviering 

mmv. Dames- en herenkoor                                                                                 

Werkgroep                         

Zat. 19.00 Wocoviering                                            

mmv. Dames- en herenkoor                                    

Werkgroep                         

ing                                                                             Zat. 19.00 Eucharistieviering                  

mmv. Dames- en herenkoor

Pater R. van de Vegt

Za. 19.00 Eucharistieviering                  

mmv. Schola Cantorum                                     

Pastor Th. Escher

Zon. 9.30 Wocoviering

mmv. Dames- en herenkoor                                                                                

Pastor A. Zoet                

Zon. 9.30 Wocoviering                                            

mmv. Dames- en herenkoor                                    

Werkgroep                         

                       

oor                                   

Zon. 9.00 Kleuterkerk                 

Zon. 9.30 Eucharistieviering

mmv. Dames- en herenkoor

Pastoor M. Oortman

Zon. 11.00 Wocoviering                                            

Geen koor

Werkgroep                               

Zat. 19.00 Wocoviering

mmv. Dames- en herenkoor                                                                                 

Werkgroep                         

Zat. 19.00 Eucharistieviering                  

mmv. Dames- en herenkoor                                     

Pastoor M. Oortman

Zat. 19.00 Eucharistieviering                  

mmv. Dames- en herenkoor

Pastor Th Escher

Zat. 19.00 Wocoviering                                            

mmv. In Between                                    

Pastor R. Doornbusch                       

Zon. 9.30 Wocoviering

mmv. Dames- en herenkoor                                                                                   

Pastor R. Doornbusch                       

Zon. 9.30 Wocoviering                                            

mmv. Dames- en herenkoor                                     

Pastor C. Timmerman                        
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Woordpuzzel 1
In de puzzel van dit eerste nummer van het nieuwe jaar staan dit keer zeven 

goede voornemens/deugden die niet misstaan in het nieuwe jaar. Weet u 

welke dat zijn, stuur dan uw antwoord voor 5 februari naar:

Redactie Geestig/Puzzel 1

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 8 zaten de volgende woorden die met de 

geboorte van Jezus te maken hebben: Maria, Jozef, Bethlehem, ster, engel, 

herder, Herodus. Uit de goede inzendingen hebben we de volgende winnaar 

getrokken: G.B. Peezenkamp uit Goor. Van harte gefeliciteerd!

door Richard Wermelink

G D I  E  H  D  E  O  G  M  Z 

N  N  E  J  K  X  A  T  W  B  A 

I  D  I  E  T  O  V  I  M  F  C 

M  N  L  V  M  W  M  B  E  N  H 

R  Z  H  U  E  O  W  D  Z  O  T 

E  V  I  V  D  G  E  F  F  V  H 

F  H  W  R  N  E  R  D  W  U  E 

T  L  S  Y  E  R  G  E  X  B  I 

N  T  K  F  N  B  Q  E  V  G  D 

O  Y  M  D  D  C  T  R  O  U  W 

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.

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 maart 
8 maart Goor/Hengevelde 
 13.00 en 14.00 uur 
 Pastoor Oortman
22 maart Delden/Beckum 
 13.00 en 14.30 uur  
 Pator Van de Bemt

Doopvoorbereidingsavonden zijn donder-
dag 13 februari in de Stefanshof, Grotestraat 
207, 7622 GH Borne en donderdag 
20 februari in parochieel Centrum, 
Hengevelderstraat 24, 7471 CH Goor
 

  Facebook.com/heiligegeestparochie

   www.twitter.com/heiligegeestpar

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
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Geef voor je kerk, 

kleur voor je kerk

Door: Nathalie Mensink

Je vraagt je misschien af waarom we geld inzamelen voor de kerk. Nou, dat is eigenlijk 

heel simpel. Ook het huis van God, de kerk, heeft geld gekost om te bouwen. Veel geld 

zelfs, want het is groot en mooi. Het kost daarom ook veel om zo'n kerk te onderhouden, 

het gebouw te verwarmen, de bloemen, de kaarsen en wat denk je van de mensen die er 

werken? 

Alle mensen die bij onze kerk horen, 

betalen mee aan dat onderhoud. Elk 

jaar houdt de kerk daarom een actie 

om het geld bijeen te brengen. Die 

actie heet “Kerkbalans” en duurt een 

heel jaar. In januari/februari herinneren 

wij de mensen eraan dat ook dit jaar 

weer veel geld nodig is.

Kleurplaat

Aan kinderen vragen wij natuurlijk 

geen geld. Wel hopen we dat jullie 

ouders de kerk willen steunen. We 

willen jullie wel vragen om te helpen 

met het versieren van de kerk, tijdens 

de “Actie Kerkbalans”. Op de achterkant 

van deze Geestig vinden jullie een 

kleurplaat/placemat, en nu zouden we 

het erg leuk vinden als jullie deze 

willen inkleuren/verven/plakken. 

Kerk versieren

Als je hem af hebt, dan breng je hem 

naar de kerk. Dat mag als je naar een 

viering gaat maar mag ook tussendoor 

als de kerk open is. Misschien kun je 

hem zelf ophangen aan een draad of 

op een prikbord prikken. Zie je niet 

waar het moet dan is er vast wel 

iemand die je daarbij kan helpen. Je 

mag natuurlijk ook zelf een tekening 

maken over iets dat met de kerk te 

maken heeft bijv. kleuterkerk, kinder-

koor, Eerste Heilige Communie, dopen, 

verhalen van Jezus enzovoort.

Hoe meer kleurplaten/ tekeningen 

hoe mooier de kerk versierd wordt. 

Dus kleuren maar! 
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