
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

Maandelijks infoblad van de Heilige Geest parochie

Jaargang 11, februari 2020

02

Armenzorg

Groen geloven in de H. Geestparochie

Kleuterkerk; het verhaal doorgeven  
aan de nieuwe generatie

Een verzwegen verbod

En verder

Thema-artikel

Caritas: 
naastenliefde 

en liefdadigheid



Tel. 06 222 00 646  |  053 57 252 75 |  www.joopweeink.nl 

 Mogen wij straks uw uitvaart verzorgen? Bel ons 
eens voor een voorbespreking. Geheel kosteloos.

A
n

g
e

liq
u

e
 S

a
n

d
e

rs

J
o

o
p

 W
e

e
in

k

In
g

ri
d

 G
e

u
rs

www.tonnykranenberg.nl

Van
mens
tot

mens

24/7 bereikbaar via 06 1086 2012 ongeacht uw verzekering
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Vastentijd
We gaan als christenen een periode in 

van bezinning. En we hebben daar veertig 

dagen de tijd voor. Te beginnen bij 

Aswoensdag, waar we het askruisje mogen 

ontvangen met de woorden: “Gedenk mens 

dat Gij stof zijt, en tot stof zult gij 

wederkeren”. Al oude woorden maar nog 

steeds betekenisvol voor ons leven. 

Een bezinningsperiode van inkeer, om te 

luisteren, te kijken, te voelen en te hande

len. Tijd om dichter bij jezelf uit te komen in 

deze drukke wereld van ons bestaan. 

Tijd om naar anderen te gaan en tijd om 

God terug op het spoor te komen.

Of is het allemaal vanzelfsprekend 

geworden, de vastenperiode? En gaan 

we maar ‘gewoon’ door met de vanzelf

sprekendheid van ons leven?

Deze periode is een mogelijkheid om de tijd 

te nemen, om los te laten. Tijd om los te 

laten wat dood en verslaafd is. Tijd om terug 

vast te nemen wat leven en toekomst geeft 

en daarbij God te ontdekken en te 

ontmoeten, op weg naar Pasen.

Ik wens u allen een vruchtbare 

veertigdagenperiode toe op weg 

naar Pasen.

Ria Doornbusch, pastor

was fout, al kende ik de dader niet. Hoever 

gaat mijn naastenliefde?

Als je in deze Geestig leest over de inzet van 

de Caritas voor mensen die tussen de wal 

en het schip zijn geraakt dan zie je pas 

hoeveel hier uit pure naastenliefde wordt 

gedaan. Ook het verhaal van de 

mantelzorger of de aandacht en tijd die 

door een vrijwilliger aan de naasten in een 

verpleeghuis wordt gegeven zijn mooie 

voorbeelden. Leest u maar op pagina 9, 16 

en 17. Gelukkig hebben we in de 

veertigdagentijd ook altijd nog een 

vastenactie. Een mooie manier om een 

stukje naastenliefde te tonen. Dit keer gaat 

het om projecten in ontwikkelingslanden 

die jongeren, werklozen en mensen die niet 

rond kunnen komen van hun baan toegang 

bieden tot onderwijs en ondersteuning 

geven bij het opstarten van een eigen 

onderneming. Heb je naaste lief en geef!

Ik wens u weer veel leesplezier.

José Sluiter

“Ze zijn weer geweest vannacht.” Dit bericht 

verscheen gisterochtend in mijn ‘buurt app’. 

Vergezeld met een foto van het dashboard 

van een auto met losgetrokken bedrading 

van de audio en navigatie. 

Steunbetuigingen, geschrokken en boze 

reacties volgden al snel. Heb je naaste lief. 

Ja natuurlijk, die buurman die het 

overkomen is, inmiddels zelfs voor de 

tweede keer, die wil je graag steunen. 

Maar die man die midden in de nacht dat 

audioapparaat uit de auto heeft gestolen? 

Moeten we die ook liefhebben? Nee die 

niet, die steelt en dat mag niet. 

Of moeten we dan verder kijken: waarom 

steelt hij? Is hij te beroerd om te werken en 

daarmee geld te verdienen. Of is hij 

verslaafd misschien, of heeft hij een ziek 

kind waar hij geld voor nodig heeft, of zit hij 

in de schulden, of is hij als kind misschien 

mishandeld of misbruikt, in een verkeerde 

vriendenkring terecht gekomen? Tja, je 

weet het niet. Ook ik oordeelde direct, hij 

Heb je naaste lief

Geestig, 02  |  februari, maart 2020
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Caritas is het Latijnse woord voor naastenliefde en liefdadigheid.

Het is een katholieke internationale hulporganisatie die vertegen

woordigd is in 165 landen, ook in ons land en in onze eigen 

parochie. Een organisatie die zich richt op het lenigen van armoede 

en bestrijden van sociale onrechtvaardigheid. De opdracht is 

“dienstbaar te zijn aan de samenleving”, met aandacht voor 

“concrete noden van personen en groepen” met oog voor “het 

bevorderen van sociale rechtvaardigheid”. Ook dichter bij huis, in 

onze eigen geloofsgemeenschappen is de Caritas actief.

Vanuit de Caritas in onze eigen parochie hebben we regelmatig 

overleg met andere diaconale instellingen en de gemeente Hof van 

Twente, met als doel invulling te geven aan de doelstelling van 

Caritas. 

Toen en nu
In Nederland kennen we een lange charitatieve geschiedenis. Al 

vroeg in de Gouden Eeuw nam ons land op het gebied van caritas 

een toppositie in de wereld in. Geïnspireerd door de caritas en 

Bijbelse barmhartigheid hebben de religieuze orden en protes

tantse diaconieën in de 19de eeuw gasthuizen, weeshuizen en 

andere voorzieningen voor de armen in stand gehouden. In 1891 

formuleerde Paus Leo XIII in zijn encycliek dat rechtvaardigheid en 

solidariteit de uitgangspunten waren van de nieuwe Pauselijke leer. 

Nu, 129 jaar later, leven we in een complexe, internationale 

netwerksamenleving, waar klassieke begrippenkaders weinig 

soelaas meer bieden.

Van caritas naar verzorgingsstaat
Armenzorg noemde men vroeger ook wel bedeling, het is hulpver

lening aan en zorg voor mensen die in armoede leven. Dit kon 

zowel op financieel als materieel gebied zijn. Voor financiële steun 

moest men meestal naar meneer pastoor en deze gang viel veel 

mensen zwaar. Ondanks het gevoel van schaamte en falen was men 

blij met de ondersteuning en kon het gezin weer even verder.

Sinds de jaren 1960 is er veel veranderd in de samenleving. De 

armenzorg “oude stijl” is er gelukkig niet meer. Bijstands en andere 

overheidswetgeving zijn in de plaats gekomen van individuele 

hulpvragen aan de kerken. 

De overheid voerde in het begin van de 20ste eeuw tal van sociale 

wetten in en na de Tweede Wereldoorlog werd gestalte gegeven 

aan de verzorgingsstaat. Zo ontstonden de AOW, AWBZ en de 

Ziektewet.

Voor caritasinstellingen was niet duidelijk of men nog een functie 

had en wat men zou steunen. Caritas is daardoor lange tijd buiten 

beeld geweest en zijn helaas de vaste inzamelmomenten, de 

collectes verdwenen. Hierdoor nam de aandacht voor caritas en 

diaconie af.

Inmiddels is gebleken dat de verzorgingsstaat een te groot beslag 

legt op de collectief gefinancierde middelen. De klassieke verzor

gingsstaat verandert in een participatie samenleving en marktwer

king was lang het toverwoord. Er zijn zowel voor als nadelen, maar 

de vraag is hoe hou je de balans. Meer (mantel)zorg en vrijwilligers

werk betekent ook extra belasting, ook al wordt het met liefde 

gedaan.

Kentering
In de jaren 1980 was er een kentering en vroeg de katholieke kerk 

zich af op welke wijze zij medeverantwoordelijkheid zou kunnen 

dragen. Het resulteerde in het bijdragen en realiseren van sociaal

maatschappelijke doelstellingen. Dit kan heel dicht bij huis, in onze 

eigen omgeving en in samenwerking met andere organisaties. 

Anno nu is er weer wat meer vraag naar caritaswerk, al is het niet 

zozeer in de zin van armenzorg. Ook verslaving, eenzaamheid, 

drugproblemen en andere problemen zorgen ervoor dat mensen 

de aansluiting in de samenleving missen. 

Ondanks de vele wettelijke mogelijkheden blijven er nog genoeg 

maatschappelijke doelen over waarvoor steun van caritasinstellingen 

van waarde kunnen zijn. Zelfs in ons welvarende land dreigen er 

steeds meer mensen die tussen de wal en het schip terecht te 

komen. Een groot aantal zijn in staat zich te melden en hulp te 

vragen maar velen doen dat niet en leven in stille armoede. 

Veel katholieke vrijwilligers zijn betrokken bij situaties van nood 

zoals schulden, helpen bij voedselbanken, hulp aan vluchtelingen, 

bezoeken eenzamen en staan mensen met geringe inkomens bij. 

Als geloofsgemeenschappen zijn we ook betrokken bij inloophui

zen, buurtwerk, kledinginzameling voor vluchtelingen, voedselbank 

en vele andere situaties. Dus een scala aan problemen die onze 

inzet vragen. Deze geweldige vrijwilligers buigen ook de nadelen 

van de verzorgingsstaat om tot iets wat hen sterker maakt. Hulde 

aan al de betrokken vrijwilligers en hun inzet voor de medemens. 

Als geloofsgemeenschap en noabers zijn solidariteit, behulpzaam

heid en aandacht voor elkaar vanzelfsprekend. Toch?

Marianne Koebrugge

Armenzorg 



5

Geestig, 02  |  februari, maart 2020

“Als geloofsgemeen
schap en noabers 

zijn solidariteit, 
behulpzaamheid en 

aandacht voor elkaar 
vanzelfsprekend. 

Toch?” 
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Vanuit het pastoraal team

In de afgelopen tijd is er veel bezinning geweest. Met andere 

pastoraal teams van het vicariaat Deventer zijn wij bij de Zusters in 

Denekamp bij elkaar gekomen om een tweetal dagen intens te 

kijken wat de betekenis van de H. Eucharistie is. Dit jaar is het Jaar 

van de Eucharistie in ons bisdom en ook voor pastores is het 

verrassend dat je in dat sacrament weer iets nieuws kunt ontdekken. 

Ook zijn er een tweetal nieuwe initiatieven van start gegaan: Meet, 

Greet and Do en de Cursus Katholiek Geloof. Beiden zijn bedoeld 

om verdieping te brengen aan het geloof. De eerste meer vanuit de 

beleving en de ander vanuit de sacramenten. Kennis over ons 

geloof is niet meer zo aanwezig. 

Het pastoraal team heeft zich dan ook tot doel gesteld om in 

catechese meer te doen aan overdracht van die kennis. 

Daarnaast zijn de voorbereidingen op de Eerste Heilige Communie 

van start gegaan. Ook hier gaat het om kennisoverdracht, alleen 

dan toegankelijk voor die kinderen die eerste communie willen 

doen. Het is echt prachtig om mee te maken dat in hun onbevan

genheid kinderen vaak woorden vinden om iets uit te leggen en 

daarmee vaak dicht bij de waarheid zitten. 

“Als gij niet wordt als kinderen”.

Het pastoraal team

Van de bestuurstafel

Beste medeparochianen, 
De afgelopen periode is het bestuur vooral bezig geweest met de 

geloofsgemeenschap van Beckum. Dit natuurlijk in verband met de 

voorgenomen besluiten tot sluiting van de kerken in Beckum en 

Bentelo. Het is voor het bestuur en met name de geloofsgemeen

schap van Beckum een bewogen periode geworden. Het was al snel 

duidelijk geworden dat er nog veel behoefte was aan informatie bij 

de geloofsgemeenschap in Beckum. Dit was reden voor het 

parochiebestuur om een extra brief te sturen met aanvullende 

informatie nog voor de geplande hoorzitting van 30 januari jl. in 

Beckum. De hoorzitting zelf was zeer goed bezocht. Het bleek al 

snel dat de voorgenomen sluiting veel emoties had los gemaakt in 

de geloofsgemeenschap. Men voelde zich toch voor een deel 

overvallen door het voorgenomen besluit om op 01072020 de 

kerk te sluiten, ondanks de vele informatie die het bestuur in het 

afgelopen jaar al had gegeven in Geestig, Tubantia en in meerdere 

gesprekken met de lokatieraad. Uiteindelijk leidde dat tot de 

toezegging van het bestuur om, in samenspraak met de locatieraad, 

nog een extra informatieavond te organiseren op vrij korte termijn. 

Het door de Beckums geloofsgemeenschap tijdens de hoorzitting 

naar voren gebrachte, wat genotuleerd is, zal binnenkort binnen het 

bestuur en het bisdom besproken worden en de uitkomst daarvan 

zal snel worden gedeeld met de Beckumse geloofsgemeenschap. 

Wordt vervolgd. 

Met de locatieraden van de andere geloofsgemeenschappen, waar 

geen voorgenomen besluiten tot sluiting van kerkgebouwen zijn, 

zal het bestuur ook binnenkort om de tafel gaan zitten om de 

discussie hoe nu verder met die geloofsgemeenschap(pen) in de 

toekomst verder te verdiepen.

Tot slot willen wij de lopers en andere vrijwilligers die weer druk zijn 

geweest met de Actie Kerkbalans dit jaar weer hartelijk bedanken 

voor hun werk. Zonder jullie medewerking zou de parochie er veel 

slechter voorstaan. 

Namens het parochiebestuur,

Peter Helle vicevoorzitter
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Groen Geloven in 
de H. Geestparochie?
Met Laudato Si naar een duurzaam beheer van de schepping als ons ‘gemeenschappelijk huis’.
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Mgr. Gerard de Korte is bisschop van het Bisdom 

Den Bosch en voorzitter van de landelijke werkgroep Laudato Si. 

Hij schrijft: 

“De titel van de nieuwe encycliek “Laudato Si” 

(“Geprezen zijt Gij”) is genomen uit het beroemde Zonnelied van 

Franciscus van Assisi. De ondertitel van de encycliek luidt: ‘om de 

zorg van ons 

gemeenschappelijk huis’.”

De paus noemt in zijn rondzendbrief ontwikkelingen die hem 

zorgen baren: de vervuiling van het milieu en de klimaatcrisis, 

zorgen over voldoende schoon water, de teloorgang van de 

biodiversiteit en de ontbossing. Maar ook de sociaaleconomische 

ongelijkheid in de wereld en de aantasting van de kwaliteit van 

leven. 

Al eerder heeft de paus zijn zorgen geuit over een globalisering van 

de onverschilligheid. Het lijden van de medemens maar ook de 

aantasting van de aarde moeten wij beantwoorden met een 

“revolutie van de tederheid”. Tegenover de onverschilligheid plaatst 

de paus een globalisering van de barmhartigheid en de solidariteit.  

Voor de toekomst van de aarde

Uit deze woorden blijkt het formaat van onze problemen: het gaat 

over de toekomst van de hele aarde. Houden we ons gemeenschap

pelijk huis in stand? Van deze vraag zouden we ontmoedigd kunnen 

raken. En dan het hoofd in de schoot leggen. Maar ik heb gemerkt 

dat je ondanks alles, met kleine stappen toch het goede kunt doen. 

En dat je daarvan weer hoop krijgt. Dat je  een klein beetje  invloed 

hebt. 

Je vraagt je af waarvoor jij je kunt inzetten? 

Het is goed na te gaan waardoor je het meest geraakt wordt:

3	 Door de verminderde biodiversiteit of

3	 Door de grote hoeveelheid verpakkingen 

 (die tot een plastic oceaan leiden)?

3	 Door de grote hoeveelheden gas en stroom die we verbruiken of

3	 Door de klimaatveranderingen met hitte en droogte? 

En begin dan: doe wat je zelf kunt doen. Wacht niet op een ander. 

Als geloofsgemeenschap

Maar niet alleen als individu, ook als geloofsgemeenschap 

kunnen we aan de slag:

1. in de bestaande projecten op diaconaal terrein: kies bij de 

 Adventsactie of Vastenactie voor een project waarbij 

 duurzaamheid een onderdeel is.

2. op de Gebedsdag voor de Schepping (elk jaar op 

 1 september), op de Franciscusdag op 4 oktober of de \

 Armoededag op 18 november.

3. een Groene Kerk worden, dat wil zeggen: de intentie 

 uitspreken met duurzaamheid aan de gang te gaan en 

 hiervoor een plan maken. Dan kun je je aanmelden en 

 begint de uitvoering. Zoals:

 • verlichting en verwarming met minder energieverbruik, 

  energie van een 'groene' aanbieder;

 • schoonmaken met duurzamere middelen;

 • minder papier en inkt verbruiken;

 • inrichting en onderhoud van de tuin: meer groen en meer 

  bloemen, meer variëteit voor vogels en insecten, en als er 

  genoeg ruimte is: een moestuin aanleggen.

‘Iets doen’ geeft hoop en blijheid

We zijn niet de enige en hoeven het niet alleen te doen. Er zijn 

interessante mogelijkheden voor samenwerking, zoals:

3	 Groene Kerken (ook met kloosters en moskeeën): 

 www.groenekerken.nl 

3	 Het werk van de Konferentie Nederlandse Religieuzen: 

 www.laudatosi.nl. Zij hebben veel materiaal, tips en ook 

 regelmatig activiteiten.

3	 En met lokale organisaties op terrein van milieu, planten, 

 vogels en voeding. Zie www.ivn.nl/afdeling/hengelo.

Iets doen geeft hoop, ook al is het klein. Vooral als je doet waar 

je blij van wordt.

Eddy Oude Wesselink
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Kleuterkerk

Het verhaal doorgeven 
aan de nieuwe generatie

“Ik vind het belangrijk om Bijbelverhalen door te geven aan de nieuwe 

generatie. Zelf heb ik ze als kind meegekregen en ervan genoten. 

Het contact met de kinderen, hun spontaniteit en bezig zijn op hun 

niveau met Bijbelverhalen, dat maakt dit vrijwilligerswerk zo leuk.” 

Ontspannen sfeer
Caroline vindt het leuk om de verhalen uit de Bijbel opnieuw te lezen 

samen met haar dochters die elke keer meegaan. Caroline: “Ik vind het 

fijn dat als je aanwezig bent je ook iets kunt bijdragen. Graag roep 

ik andere ouders op om een kijkje te komen nemen. Het is een 

eenvoudige manier om kinderen kennis te laten maken met de kerk. 

Velen hebben misschien een hekel aan “het naar de kerk moeten” wat 

vroeger vaak het geval was. Bij de kleuterkerk is er een eenvoudige 

opzet, gericht op peuters en kleuters. De sfeer is ontspannen en 

kinderen hoeven echt niet te blijven zitten de hele tijd.

Tot slot
Caroline: “We hebben een informatieboekje met de details van de 

viering en alle verhalen krijg je mee en kun je in de map bewaren. 

Afgelopen jaar hebben we een kerstboekje uitgedeeld met verhalen 

en knutselwerkjes voor elke adventsweek tot de kerst. Misschien is het 

goed om te weten dat je kunt komen wanneer je wilt, er is geen enkele 

verplichting.”

José Sluiter 

“Wie wil Johannes zijn?” Dat is de vraag die Diane Hofstede stelt aan de 

peuters en kleuters die op 19 januari samen met hun ouders naar de 

kleuterkerk in Delden zijn gekomen. Deze zondag wordt het verhaal van 

Johannes de Doper verteld en nagespeeld. Dit gebeurt achter in de sacristie 

van de H. Blasiuskerk. 

Om 9.00 uur verzamelden de kinderen zich samen met hun ouders in 

de kerk op de trappen voor het altaar. Diane Hofstede en Jikkie 

Veenstra leidden dit keer de kleuterkerk en verwelkomden de kinderen 

met een kort gesprekje over dopen. Ze stelden vragen, noemden de 

kinderen bij naam en zongen samen het beginlied van de kleuterkerk. 

Een van de kinderen ging met de aangestoken kaars voorop gevolgd 

door de anderen en hun ouders. Zo verplaatste de groep zich naar de 

sacristie: de kleuterkerk is begonnen!

Een rol voor iedereen
“Ikke ikke” klinkt er uit de monden van een paar kinderen. De keuze valt 

op een meisje. Zo worden naast de rol van Johannes ook de rollen van 

Jezus en ‘de mensen’ verdeeld. Een paar eenvoudige verkleedkleren 

zorgen voor een ‘echte’ Johannes en Jezus. Gelukkig hadden ze net het 

verhaal al gehoord. Uitgebeeld op een viltenbord met plakfiguren. 

Het naspelen van het mooie Bijbelverhaal, met figurante Diane, 

verloopt dan ook moeiteloos en hier en daar met de nodige lach. 

Ouders genieten van het toneelspel van hun kleuters en even later van 

het samen koffiedrinken. De kinderen kleuren een kleurplaat in en 

drinken de ranja. 

Vaste rituelen
“Na de pauze,” zo vertelt Caroline Doeschot, “hebben we altijd een vast 

stramien. Er is een gebedsmoment, we denken aan een ander en 

steken een kaarsje aan. We feliciteren de jarige(n) van de maand en 

we sluiten af. Tussendoor zingen we nog een lied, bijvoorbeeld: ‘Geef 

mij je hand’.” 

Met en zonder kleuter
In dit tiende seizoen van de kleuterkerk in Delden draaien ze nu met 

drie vrijwilligers, maar tijdens de vieringen helpen ouders gelukkig vaak 

mee. De kleuterkerk is oecumenisch, iedereen is welkom. Jikkie vult 

aan: “Ook zonder 'kleuter' ben je welkom. Misschien wil je ook met ons 

meedraaien. Daar ben je nooit te oud voor.” Waarom Jikkie zich inzet 

voor de kleuterkerk? 
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De schrik
Een van de kinderen zei dat we eens een arts moesten bezoeken 

want ma was de laatste tijd wat vergeetachtig. Uit onderzoek bleek 

al snel de diagnose Ziekte van Alzheimer. De schrik was groot en het 

voelde alsof ik in een gat viel.

Hoe moet het nu verder, door wie kan ik worden opgevangen als 

dat nodig is en wie kan al mijn vragen beantwoorden? Vanaf het 

begin had ik veel steun aan mijn geloof, ook aan de kinderen, 

familie en vrienden. Na veel liefde, inzet en hulp was er uiteindelijk 

de medische zorg die mij, ons opving.

Zolang mogelijk volhouden
Je wilt het zelf zolang mogelijk volhouden maar op een bepaald 

moment lukt het niet meer. Met alle inzet wil je voor je geliefde 

zorgen maar het lichaam is te vermoeid en het kan thuis niet meer. 

De verzorging in een verpleeghuis was voor haar en ons een betere 

oplossing, want je wilt dat je partner goed verzorgd wordt. Het is zo 

moeilijk om de zorg uit handen te geven want het liefst wil je de 

zorg zelf volhouden.

Een mantelzorger vertelt…

Koestermomenten
Elke dag bezoek ik mijn vrouw in het verpleeghuis maar zie ook dat, 

ondanks de goede verzorging, er minder aandacht is voor de 

bewoners. Veel vrijwilligers doen hun best om activiteiten toch door 

te laten gaan omdat het de bewoners goed doet en ik probeer ook 

een steentje bij te dragen.Ondanks de zorgen en het werk zijn er 

ook veel mooie momenten waarop samen gelachen wordt. 

Momenten voor mij om te koesteren en voor de verzorgers om 

voldoening uit dit werk te halen, het zijn geweldige mensen.

Langzaam sterven
Bij elk bezoek zie ik dat de aftakeling doorgaat en dat mijn partner 

daarin gevangen zit, en dat snijdt door mijn ziel. Ik ervaar het als 

langzaam sterven, maar moeilijk om haar te zien lijden. Als ik bij 

haar zit dan bid ik wel eens: Lieve Heer, bewaar haar voor nog meer 

lijden en haal haar bij U thuis. Ik geloof namelijk dat er een hemel is 

waar wij elkaar terug zullen zien.

Mijn geloof geeft mij veel steun en troost in deze 

moeilijke momenten.

Marianne Koebrugge 
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Een nieuw begin in de veertigdagentijd
Een gesprek over de veertigdagentijd ging over voornemens om te 

vasten. Mijn buurman vertelde me: “als ik mijn best doe, om minder 

te eten en te drinken, krijg ik juist meer trek in gebakjes en allerlei 

ongezonde lekkernijen.” We hadden het erover dat vasten niet te 

maken heeft met het voldoen aan een prestatie of het opleggen van 

een last aan jezelf. De voorbereidingstijd op Pasen heeft ermee te 

maken, dat je je richt op wat wezenlijk is in je leven. 

Wat is wezenlijk in je leven? 
Tot mijn grote verrassing ontdekte ik tijdens de bezinningsdagen 

voor priesters en pastoraal werkers van ons vicariaat Deventer 

opnieuw de betekenis van de eucharistie. Door de inleidingen over 

de catechese van paus Franciscus ontdekte ik dat de eucharistie 

wezenlijk is voor mijn leven.  

Paus Franciscus zegt: “De eucharistie is gebed, meer nog: zij is het 

gebed bij uitstek, het hoogste, het meest verheven en tegelijk het 

meest “concrete” gebed. In feite is de eucharistie de liefdes

ontmoeting met God door middel van Zijn Woord en het Lichaam 

en Bloed van Christus. Het is een ontmoeting met de Heer.”  

Uit: Verhef je hart. Franciscus over de eucharistie. Samuel Goyvaerts

We maken tijd vrij om naar de viering te gaan om ons gewone leven 

te doorbreken. We nemen al onze ervaringen van licht en donkerte 

in ons leven mee als we samen vieren. Denk aan dankbaarheid, 

vrede, vreugde, verdriet, pijn, gemis en gebrokenheid. In de viering 

worden we even opgetild uit het gewone leven. We zien ons zelf in 

het licht van God, van Christus. Bij de communie wordt wel eens 

gezegd “Ontvang wat je bent en wordt wat je ontvangt.” Dat maakt 

ons andere mensen. We ontdekken wie wij ten diepste zijn en wat 

wij met ons leven en onze talenten kunnen betekenen voor ons zelf 

en voor anderen. Zo kunnen we met zin, bemoedigd en gesterkt 

naar huis gaan. 

Leven met aandacht
In de viering laad je je op, om je te richten op het wezenlijke. 

Het maakt nogal uit of je je werk beschouwt als veel en druk, of dat 

je aan al wat je doet aandacht besteedt. Steeds meer oefenen in het 

ontdekken wat je zegeningen zijn. Dat je dankbaar kunt zijn om het 

mooie en goede, plezier en vreugde kunt beleven aan je 

werkzaamheden of het nu het huishouden is of een bijzondere 

ontmoeting of een activiteit van je werk. Maar dat je ook de ruimte 

hebt om stil te staan bij de pijn om wat onvolkomen is, wat minder 

goed gaat of waar je teleurgesteld bent. Dat de veertigdagentijd 

een periode mag zijn, waarin tijd en ruimte is voor het wezenlijke

in het alledaagse. Graag wens ik jou een ontspannen en heerlijke 

veertigdagentijd, waarin je ten volle kunt leven.

Hélène van den Bemt,

pastoraal werker

Doorbreek het gewone

"Veertig dagen tijd en ruimte 

voor het wezenlijke in 

het alledaagse."
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Lucifers
Maskerade
Op een oude foto van mijn tuin is sneeuw te zien. Zelfs over de toen 

bevroren vijver ligt een laag sneeuw. En de enige kleur die er te zien 

is behalve het zwart van de boomstammen en het wit van de 

sneeuw is het warme roodbruin van de eekhoorn die zich te goed 

doet aan de pinda’s die ik voor de vogels heb opgehangen. Het is 

een prachtig verstild beeld van een vredige plek in de natuur.

Maar u en ik weten natuurlijk dat er onder die sneeuw van alles ligt. 

De blaadjes van krokussen en sneeuwklokjes zijn al aan het groeien. 

En natuurlijk zijn er ook al blaadjes van zevenblad en ander onkruid 

op weg naar boven. Maar op de foto draagt de tuin een schitterend 

masker. En alle mooie en minder mooie dingen worden erdoor 

bedekt.

Vandaag is er geen sneeuw in mijn tuin. Alles is zichtbaar. Er moet 

aan gewerkt worden, dat is duidelijk. Maar de sneeuwklokjes en de 

krokussen maken een wandelingetje door de tuin tot een moment 

van even genieten.

In het nieuwe testament staat bij Mattheus een verhaal over een 

jongeman die bij Jezus komt en vraagt wat hij moet doen om een 

godsmens te worden. Jezus houdt hem de woorden voor die God 

aan Mozes had gegeven: niet doden niet stelen et cetera. De 

jongeman geeft aan dat hij dat altijd al gedaan heeft. Hij zou wel 

meer willen doen, Jezus is ontroerd door de ijver van de jongeman. 

En hij nodigt hem uit om met hem mee te gaan. Leg je masker af, 

maak je los van je status. Kies ervoor verbonden te zijn met iemand 

die nog geen plek heeft om zijn hoofd neer te leggen. 

En daar faalt de jongeman, een onzeker bestaan durft hij niet aan. 

Hij ziet de schoonheid niet van het leven dat Jezus hem aanbiedt. En 

hij gaat naar huis. Jezus weet hoe de macht van comfort en rijkdom 

mensen bindt. Hij heeft medelijden met de jongeman, die zich 

gebonden voelt door status en geld.

Ik vraag me af… In onze wereld zijn status en rijkdom nog net zo 

bindend als in Jezus tijd, hoeveel medelijden heeft Onze Lieve Heer 

eigenlijk voor ons nodig? En vooral vraag ik me af: wanneer zijn wij 

er klaar voor om alles los te laten en godsmens te worden?

Cathinka

Voor u gevonden
 Door Richard Wermelink

Veenbrand
Kim Putters (1973) is sinds 2013 directeur van 

het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en 

bijzonder hoogleraar beleid en bestuur van de 

zorg aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. 

Hij is tevens onder meer kroonlid van de SER. In 

het boek ‘Veenbrand’ analyseert hij ‘smeulende 

kwesties in de welvarende samenleving’. Wie 

profiteert van welvaart en vooruitgang? 

Welke gevolgen heeft de toenemende sociale 

ongelijkheid? Zorgt de duurzaamheidstransitie 

voor nieuwe sociale scheidslijnen en hoe 

krijgen burgers meer invloed op politici en 

bestuurders? 

ISBN 9789044640106.

Prijs € 10, 

Vespers in de 
veertigdagentijd
Ter voorbereiding op het paasfeest nodigen de Zusters van 

Denekamp u uit om bezinning vorm te geven. Dat kan tijdens 

de vesperdiensten in de kloosterkapel van de zusters, elke 

zondag in de veertigdagentijd, om 16.30 uur. De eerste vesper 

is op zondag 1 maart en de laatste op zondag 5 april. Tijdens 

de vespers staat de kleur paars centraal, de kleur van boete 

en inkeer; er worden psalmen gezongen en is er een 

overweging. Adres: Gravenallee 30, Denekamp.

Tijd van onbehagen
In lijn met het boek van Kim Putters, is er een boek verschenen van filosoof Ad Verbrugge 

(1967), met als titel ‘Tijd van onbehagen’. In een zevental essays belicht Verbrugge problemen 

in de huidige Westerse samenleving. Denk daarbij aan de overschatting van de menselijke 

vrijheid, de verwaarlozing van het kwaad (dat óók in onszelf huist), de manipulatie van onze 

behoeften door markt en techniek en de afgenomen gemeenschapszin. En wat is het gevolg 

dat godsdienst grotendeels uit onze samenleving is verdwenen?  

ISBN 9789058751294

Prijs € 26,50
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Delden
H. Blasius
Langestraat 78 

7491 AJ Delden

0743761201

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: 0743676209

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

0743676209.

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;

0743676209 of mailen met beckum@

heiligegeestparochie.nl

Dinsdagmorgenviering | Elke eerste 

dinsdag van de maand, staat na de viering 

de koffie klaar voor alle aanwezigen. De 

dinsdagmorgenviering wordt in de sacristie 

gehouden.

Secretariaat | Elke maandag van 11.00 tot 

13.00 uur kunt u terecht voor misintenties 

en andere kerkelijke zaken. Tel. 0547 

292221. Donderdags na de viering kunt u 

terecht bij de koster.

Donderdagmorgenviering | Op donder

dagmorgen is er om 09.00 uur een viering. 

Elke donderdag drinken wij na afloop 

gezamenlijk met de voorganger koffie in de 

pastorie. 

Bezoek pastor | Parochianen die behoefte 

hebben aan een bezoek van een van de 

pastores kunnen dit doorgeven aan het 

secretariaat.

Mariakapel | De Mariakapel is alle dagen 

geopend van 9.00 tot 19.00 uur, zodat de 

parochianen en de toeristen in alle rust een 

bezoek kunnen brengen en hun intenties in 

een boek kunnen schrijven. Deze worden 

vrijdagmorgen in de viering in de voorbe

den genoemd. 

Gedoopt  | 

Loïs Nieland, 19 januari 2020

Voorstellen communicantjes |

Op zondag 1 maart zullen tijdens de 

Wocoviering van 9.30 de eerste 

communicantjes worden voorgesteld.

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

7497 MA Bentelo

T: 0547292221

E: bentelo@heiligegeestparochie.nl 

IBAN: NL34RABO0157108112

Giro: 88.73.19
Openingstijden secretariaat

Maandag van 11.00 tot 13.00 uur

Geest in en om de kerken

Secretariaat | Het secretariaat is op 

dinsdag, woensdag en vrijdag geopend van 

9.00 tot 12.00 uur. Op maandagmiddag van 

14.00 tot 15.00 uur zijn de heren W. ten Dam 

en M. Workel op het secretariaat aanwezig 

voor inlichtingen over grafrechten en 

verdere vragen die betrekking hebben op 

het R.K. kerkhof.

Bezoek pastor | Parochianen die behoefte 

hebben aan een bezoek van de pastor 

kunnen dit doorgeven aan het secretariaat.

Kleuterkerk Delden | 

In maart is er geen 

kleuterkerk omdat we 

5 april Palmzondag 

vieren. Aanvang van de 

viering is om 9.30 en na 

de processie door de kerk gaan we met de 

peuters en kleuters die willen 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 

Veertigdagentijd/vastentijd | Wil je (wilt 

u) in de zes weken voor Pasen eens iets 

anders doen dan minder eten, drinken, 

appen, en gehoorzamen aan bliep en piep?  

Wil je (wilt u) in de vasten net als vroeger 

iets moeilijks doen?  Wil je (wilt u) iets 

moderns doen, waar je op school of op het 

werk niet over durft te praten? Wil je (wilt u) 

iets doen dat minder zwaar is dan weken 

leven in de Ramadan? Kom dan elke 

donderdagavond om 19.00 uur naar het 

Oecumenisch Avondgebed in de Driekonin

genkapel (de Wieken/Elisabeth) of in de 

Oude  Blasius of in de R.K. Blasius. Zie het 

Hofweekblad. U bent ruim voor 20:00 uur 

weer thuis!
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Goor
H.H. Petrus en Paulus
Hengevelderstraat 24

7471 CH GOOR

T: 0547260114

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, Klooster

laan 24, 7471 BC, Goor, 273182, vanser

mondt@gmail.com

Liturgie Mw. A. SchreijerOude Wesselink, 

Dieckertsweg 1a, 7495 SL, Ambt Delden, 

273480, schreijer.jbhm@gmail.com

Beheer J. Onland, Gondalaan 75, 7471 LC 

Goor, 0612162018, jaonland@hotmail.com 

Pastoraatgroep Voorzitter

B. BrunnekreefPolman    

b.polman @heeckeren.nl 0547 271543

Kerktelefoon secretariaat 0547260114 of 

272097

Begraafplaats G. Huisstede  0616541464

Misintenties | De vergoeding voor 

misintenties, gebedsintenties zijn € 9.00. 

Voor een jaargedachtenis € 12,

Vieringen | Iedere zaterdag om 18.30 uur 

en woensdag om 09.00 uur (tenzij anders 

OPROEP TOT VERLENGING VAN GRAFRECHTEN 2013 t/m 2019 | In verband met het verlengen van grafrechten is het parochiebestuur op 

zoek naar de rechthebbende nabestaanden van overledenen, die begraven liggen op onze parochiële begraafplaats 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. Onderstaande lijst zal ook openbaar gemaakt worden 

op het informatiebord op de begraafplaats en op de website van de parochie (www.heiligegeestparochie.nl/goor).  De nabestaanden van 

genoemde overledenen worden opgeroepen hieromtrent contact op te nemen met de parochie, en wel vóór 1 november 2020. U kunt zich 

melden bij:

• beheerder begraafplaats tel.nr. 0616541464 (email: gerard.huisstede@gmail.com) 

• administratie begraafplaats tel.nr. 0547274373 (email: th.tomesen@hetnet.nl) 

Indien men niet reageert, dan vervallen volgens het begraafplaatsreglement de grafrechten en worden de graftekens definitief 

verwijderd. 

Rij Nr Overleden Overledene Betaald t/m  

12 R 3 091060 Broens, F  2017

 4 120308 Broenste Wierik, G.J.

27 L 3  gereserveerd 2015

 4 270496 Exterkate, G.

39 R 5 010175 van Koeverden, W. 2015  

A 29 09051976 Nijhof G. 

 30 16051997 Nijhof  Hoek R.M. 2016  

B 25 02031978 Voorde ten, H.J.M. 

 25 12111991 Bults, M. 2017  

C 20 27011987 Brinkman, B. 

 20 24101979 Spenkelink, J. 2018  

H 1 02071994 Gelenv.d. Nieuwboer, J.H.M. 2015

 2 04081986 Gelen, J.H.     

M 17 291191 Kuipers, B.J. 2018

 18 150809 KuipersOlde Olthof, A.M.     

O 9 100107 Huuskes, J.H.M. 2016

 10 130395 Huuskes, H.J.A.     

O 21 010296 Tiethoff, A. 2015   

O 31 271296 Waanders, E.J. 2015   

URN 12 200993 van Gemmert, H. 2012

 12 190194 van GemmertAsbroek, M.     

URN 19 270296 Haverkate, H.A.M. 2015  

URN 23 191296 Dittrich, W.G. (bijzet 14497) 2016

vermeld in Geestig of via een mededeling). 

Op iedere eerste woensdag en iedere 

laatste zaterdag 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 0743492212

Pastorale noodnummer: 062 32 544 88

niet voor uitvaarten

Doopviering | In onze geloofsgemeen

schap wordt eenmaal per twee maanden 

gedoopt.Voor data zie dooprooster op 

pagina15. Voor opgave en vragen kunt u 

terecht bij het centrale secretariaat van 

onze parochie. tel: 260878 of 

contact@heiligegeestparochie.nl 
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Isidorushoeve
H. Isidorus
Goorsestraat 126

7482 CL St. Isidorushoeve

T: 0743575210

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, jaargedachtenis

sen en voor vragen en informatie betref

fende onze geloofsgemeenschap. 

Aanmelden Doop en Huwelijk

Via het secretariaat van het “pastoraal team” 

tel. 0743492212, 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. 

Ongeveer eens in de 3 maanden is er een 

doopviering in de kerk van St. Isidorus

hoeve.  

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.

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/gebedsintenties: € 9,. 

Jaargedachtenis: € 12,. Beiden t.n.v. 

kerkbestuur Hengevelde.

Openstelling Maria Kapel | De Mariakapel 

is dagelijks geopend van 8 uur tot 18 uur.

Overleden | 

24 januari 

Tiny Zwienenberg Spekrijse 80 jaar

8 februari Annie Knol Gierkink 88 jaar

Palmpasen | Op zaterdag 4 april is er een 

gezinsviering. De kinderen mogen hun 

versierde Palmpasenstok meebrengen naar 

de kerk. Pastor van de Bemt gaar hierin voor

Iedereen is van harte welkom.

Goede Vrijdag | Om 3 uur ‘s middags is er 

een kruiswegviering in de dagkerk.

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.

Vastenactie

Ook dit jaar wordt uw financiële bijdrage 

gevraagd voor de Vastenactie.  Meer 

informatie over het vastenproject kunt u 

lezen in deze Geestig en in de folder, die u 

binnenkort ontvangt. Achter in onze kerk 

staat vanaf het 1e weekend van de 

vastentijd tot en met Pasen een speciale 

bus, waarin u uw bijdrage kunt deponeren. 

In de viering op zaterdagavond 14 maart zal 

ook speciaal aandacht worden besteed aan 

het vastenactieproject van dit jaar. 

 

Informatie-avond 

Op donderdagavond 5 maart is iedereen 

van harte welkom voor de informatieavond 

van onze geloofsgemeenschap in gemeen

schapshuis ’t Meûken.  Tijdens deze avond 

wordt u geïnformeerd over diverse zaken in 

onze geloofsgemeenschap. De aanvang is 

20.00 uur en we rekenen op een grote 

opkomst!  

Bevrijding Hoeve 75 jaar

Op woensdag 1 april is het 75 jaar geleden 

dat St. Isidorushoeve werd bevrijd.  Er is 

voor deze dag een herdenkingsprogramma 

opgezet.  Om 19.00 uur is er in de kerk een 

speciale gebedsviering, waarin pastoor 

Oortman zal voorgaan. Voorafgaand aan 

deze viering is er bij het monument en op 

de begraafplaats ook een speciale herden

kingsplechtigheid. Iedereen, jong en oud, is 

van harte uitgenodigd om deze avond bij te 

wonen. 

Palmpasen

Op palmzondag 5 april is er om 9.30 uur een 

gezinsviering, die in het teken zal staan van 

Palmpasen. Alle kinderen worden uitgeno

digd om met hun palmpasenstok naar de 

kerk te komen. De kinderen mogen met 

hun mooi versierde palmpaasstok meelo

pen in de palmpaasoptocht. Het kinderkoor 

zal de zang verzorgen. 

 

Openstelling Mariakapel

Gedurende de winterperiode is de Mariaka

pel in onze kerk alleen tijdens de vieringen 

geopend.

Misintenties

De vergoeding voor een misintentie 

bedraagt € 9, en voor een jaargedachtenis 

€ 12,.



Geestig, 02  |  februari, maart 2020

15

Woordpuzzel 2
De veertigdagentijd is een tijd van bezinning en vasten. Dat “vasten” is 

niet meer populair, maar we zouden bepaalde etenswaren in deze tijd 

best wel eens iets kunnen minderen. Weet u welke dat zijn, stuur dan 

uw antwoord voor 18 maart 2020 naar: Redactie Geestig/Puzzel 2,

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 1 zaten de volgende zeven deugden: 

ontferming, geduld, vergeving, deemoed, goedheid, zachtheid en 

trouw. Uit de goede inzendingen hebben we de volgende winnaar 

getrokken: Harry Roescher uit Delden. Van harte gefeliciteerd.

door Richard Wermelink

E  C  K  O  F  F  I  E  J  T  W 

C  C  H  Q  P  C  H  U  K  X  A 

E  T  T  O  O  B  H  I  W  X  Q 

W  R  O  M  C  B  I  P  Q  L  W 

H  A  V  P  L  O  F  E P  J  A 

H  A  L  E  E  W  L  X  R  M  W 

H  T  E  O  W  I  L  A  K  T  L 

V  E  E  N  S  J  E  X  D  V  S 

B  L  S  S  P  N  L  D  R  E  E 

I  X  R  F  V  P  U  H  G  U  L 

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 april 
19 april  Bentelo / St. Isidorushoeve  
 13.00 en 14.30 uur 
 Pastor vd Bemt

Doopvoorbereidingsavonden zijn donder
dag 12 maart in de Stefanshof, Grotestraat 
207, 7622 GH Borne en donderdag 19 maart 
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: 074266 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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 Zij ging deze woensdagmorgen net als alle andere woensdagen 

naar het verpleeghuis om koffie te schenken. Haar man was naar 

één van de dochters om een al lang lopende klus eindelijk af te 

maken. In de garderobe trof zij het hoofd van de civiele dienst. “Fijn 

dat u er weer bent. Ik loop met u mee naar de ontmoetingsruimte 

voor de koffie.”

De zaal was deze morgen versierd met een bloemetje op elke tafel. 

Bij binnenkomst werd zij begroet met een kort maar hevig applaus 

van de aanwezige bewoners. Raar, maar nog niets vermoedend, 

werd ze met zachte hand geleid naar het midden van de zaal. Zag ze 

het goed? Zat daar haar man en de beide dochters? Langzaam 

drong het tot haar door. Ze had het de afgelopen weken meerdere 

keren moeten horen: ‘u bent binnenkort vijfentwintig jaar bij ons als 

vrijwilliger.’ Wat zij al die jaren elke woensdagmorgen voor anderen 

had gedaan, werd nu voor haar gedaan. Zij kreeg van een van haar 

collega’s een kop koffie aangereikt en vandaag met een petitfourtje 

en een hartelijke knuffel. Ze zag de lachende gezichten van haar 

man en de dochters. “Jullie wisten het. Waarom hebben jullie niets 

gezegd? Dan had ik andere kleren aangetrokken.”

Een woordje
De geluidsinstallatie werd met enkele tikken uitgetest en het 

gezellige geroezemoes van stemmen bij de koffie viel weg. Haar 

man hoorde haar zeggen: “O nee toch!” In de toespraak van de 

vrijwilligerscoördinatrice kreeg zij de mooiste dingen te horen. 

Haar trouwe aanwezigheid elke woensdagmorgen. Haar aandacht 

voor elke bewoner. Haar rust, nooit gehaast. ”U kent de bewoners 

hier met naam en toenaam,” zei ze. “Als er iemand niet is, mist u haar 

of hem ook echt. Bij overlijden was u bijna altijd in de afscheids

dienst. Als vrijwilliger was u in al die jaren met hart en ziel bij de 

komende en gaande man en vrouw van ons huis.” Zij besloot haar 

korte toespraak met. “U schonk niet alleen koffie en thee, maar u 

schonk ook aandacht. Een vrijwilligermeteenhoofdletter. Deze 

bloemen en de cadeaubon zijn een kleine attentie bij onze grote 

dank voor alles wat u voor onze bewoners hebt gedaan.” Waarna 

een hevig en lang applaus. Zij ontving de bloemen en de bon met 

onhoorbaar voor de zaal: “Mag ik straks ook even iets zeggen?”

Een weerwoord
Na het tweede rondje koffie kreeg zij het woord. “Om te beginnen, 

u, mevrouw, dank voor uw woorden, de bloemen en de cadeaubon. 

En tegen u allen, lieve mensen van dit huis, wat hebt u mij veel 

voldoening in mijn leven gegeven met uw gezicht, met uw ogen, 

met uw stilte, als ik u een kopje koffie bracht, als ik u met de rolstoel 

naar uw kamer bracht, als ik met u arm in arm naar uw kamer liep, 

als u mij lief en leed toevertrouwde. Dit alles is een cadeau van u 

allen waar ik dankbaar voor ben. En dat cadeau kreeg ik van u elke 

Een verzwegen gebod.
(Mat. 22, 37-39)
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 verzwegen gebod.

woensdagmorgen. En dan tot slot, wat ik altijd hoop dat iemand zal 

zeggen die een cadeaubon krijgt of een geldprijs wint: ‘een deel 

gaat naar een goed doel of naar iemand die het zeker zo goed kan 

gebruiken als ik.’ Wat ik nu gezegd heb, ga ik vanmiddag ook doen.”

Ze kon het niet laten. Ook deze morgen wilde zij gewoon één van 

die vrijwilligers zijn die de tafels afruimde, die de kopjes en schotel

tjes, de suiker en de melkkannetjes ophaalde. Een fotograaf had 

deze “actie” van haar vastgelegd met de vraag dit plaatje naar de 

streekkrant te mogen doorsturen. Een aarzelend ja en een bedacht

zaam knikje was haar antwoord. Bij elke tafel werd zij gefeliciteerd. 

De bekende woorden waren warm, hartelijk en gemeend.

Het hoge woord
Tussen de bewoners had zij hem zien zitten: de geestelijk verzorger 

van dit huis. Een paar weken geleden had zij op weg naar huis met 

hem gepraat. Veel waardering had hij voor al die vrijwilligers die 

zich om niet inzetten voor hun medemensen. Zij had hem toen 

aangekeken, even gewacht en het toen maar bekend: “Ik doe het 

ook voor me zelf. Woensdagmorgen hier, bij de bewoners, vergeet ik 

even al mijn zorgen voor mijn kinderen en vooral voor mijn 

kleinkinderen, hun toekomst. Even denk ik dan niet aan mijn zus, 

waar ik voor de zoveelste keer afscheid van heb genomen en die de 

Goede God maar niet komt halen. Eerlijk gezegd doe ik vrijwilligers

werk niet alleen voor de mensen hier in huis, maar ook voor mijzelf. 

Even alle zorgen van thuis, die mij vermoeien, achter me laten. 

Woensdagmorgen voelt voor mij als een dag van bevrijding. En 

thuis pak ik dan het leven van alledag weer op.” De goede man heeft 

haar toen een hand gegeven. “Wat goed, u zorgt voor anderen en 

ook voor u zelf,” zei hij, “u hebt uw naaste lief als uzelf.”

Dagen later had ze pas door dat het evangelie ook over haar ging.

Gerard Geurts

“U schonk niet alleen koffie en thee, 

maar u schonk ook aandacht."
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Ingezonden berichten

Maandagnacht 28 januari jl. vertrok ik naar 

Gambia. De hele week was het 33 tot 36 

graden. De dagen heb ik besteed aan het 

bezoeken van de vijf families daar die ik 

financieel ondersteun. Met €5000 op zak 

bezocht ik eerst de meest behoeftige mensen. 

Ouders met vijf kinderen, zeer arm, met een 

krot op instorten. Een nieuw te bouwen 

‘huisje’ gaat minstens €2000 kosten. Die heb ik 

ze gegeven en ze gaan daar mee aan de slag. 

Hun dankbaarheid was groot. Aan u allen 

moest ik hun dank overbrengen, dus bij deze. 

Verder heb ik voor dezelfde familie een paar 

schapen gekocht op de veemarkt. Een tweede 

familie betreft een zwaar gehandicapte man 

die ook nog een jongere broer heeft die 

kortgeleden voor het eerst vader is geworden. 

Die zou een autootje kunnen kopen en als 

taxichauffeur wat geld kunnen verdienen 

voor hun onderhoud. €1000 heb ik ze 

gegeven en zo hopen ze een autootje te 

kunnen kopen daar. Blije gezichten! De andere 

€2000 heb ik verdeeld over de drie andere 

families voor hun dagelijkse onderhoud zoals 

eten en drinken, huur en elektriciteit, 

medicijnen, doktersbezoek, kleding etc. 

Buiten deze vijf families kwam ik onderweg 

heel veel gehandicapte mensen tegen langs 

de weg, zittend in een rolstoel (vaak door 

Nederland geschonken). Ook die heb ik 

regelmatig enig geld in de handen gestopt. Al 

met al heb ik kunnen doen wat ik wilde en 

wat mij goed dunkte. Van hen allen mocht ik 

niet vergeten om u allen heel hartelijk te 

danken voor uw bijdrage. Een hartelijke groet 

van hen allen en van mij, 

Pater Rinus van der Vegt

  Het uitgebreide verslag kunt u lezen op 

  www.heiligegeestparochie.nl/geestig

Beste lieve mensen van de 
H. Geestparochie,

De Projectengroep Deldense 

Kerken heeft de handen 

ineengeslagen met de 

Stichting Kleine Kracht uit 

Hengelo om samen de kansen 

op een betere toekomst voor 

kinderen in Roemeens 

Moldavië te vergroten.

Daar waar Kleine Kracht de pastor van het 

armoedige zigeunerdorp Band al in staat 

stelt om de kinderen in ieder geval één 

gezonde maaltijd per dag te verzorgen is 

met de hulp van de PDK een toilet/

douchegebouw gerealiseerd. Een enorme 

verbetering als we bedenken dat voorheen 

de kinderen werden “gedoucht” door de 

pastor en zijn vrouw met behulp van een 

gieter. Zomer en winter. De pastor en zijn 

vrouw gaan het beheer van het gebouw 

verzorgen Omdat smerige en stinkende 

kinderen worden geweerd van de school is 

dit gebouw een hele stap vooruit in de 

richting van een basisopleiding voor deze 

achtergestelde groep. Investeren in een 

betere opleiding sluit helemaal aan bij de 

visie van de PDK dat opleiden uiteindelijk 

de weg is naar een betere toekomst.

Naast deze sanitaire verzorging is er binnen 

de gemeenschap ook grote behoefte aan 

kleding voor de kinderen tot ongeveer 16 

jaar. Daarom willen we een appel doen aan 

de ouders van kinderen in deze leeftijds

groep om de kleding waar hun spruiten zijn 

uitgegroeid bij ons in te leveren.  Goede 

zomer, winter en regenkleding willen wij 

dan doorgeven aan hen voor een tweede 

kledingleven en een beter kinderleven in 

Roemenië. 

Ook schoeisel en laarzen zijn van harte 

welkom.  De door u gewassen, nog goed 

bruikbare kleren, kunt u tot nader order 

inleveren bij Berty en Jan Vos, de 

Schipbeek 4 in Delden. Telefoon 06 

27841698 (Berty) of 06 23139397 (Jan).

Belt u even voor u komt? Dit voorkomt dat 

de kleding onnodig “aan de straat” staat.

Om dezelfde kinderen eens te kunnen 

verwennen is ook bruikbaar speelgoed 

welkom. Speelgoed waar geen baterijen 

voor nodig zijn is daarvoor het mooiste.

Als u ons op een andere manier wilt helpen 

om onze doelstellingen te behalen, dan is 

uw bijdrage zeer welkom op rekening 

NL66 RABO  0179 1586 43.

PDK in de bres voor kinderen in Moldavië
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BIJBELSE BLOEMEN ONTDEKKEN 
Zeg het met bloemen is een bekende reclameslogan. We 

voelen vaak instinctief aan welke bloemen bij welke 

gelegenheid passen. Bloemen hebben een symbolische 

betekenis. Zo worden rozen vaak verbonden met de liefde. 

Vaak zie je bij Maria of de Heilige Antonius een lelie. En zo 

zijn er nog veel meer bloemen, bomen en vruchten in de 

Bijbel met een heel eigen betekenis. In de H. Blasiuskerk in 

Delden willen we, op de eerste dag van de lente, ons 

verdiepen in deze symboliek. U zult verbaasd zijn hoeveel 

bloemen er in de kerkelijke kunst aanwezig zijn. We nodigen 

u graag uit het samen te ontdekken.

De middag wordt afgesloten met een korte vesper. 

Het is ook mogelijk om enkel aan de vesperviering deel te 

nemen. 

Dan bent u welkom om 15.30 uur.

Zie voor info en opgave schema hieronder

Op de 3-sprong, samen leren en elkaar inspireren,
Agenda voor volwassenen catechese voor de Goede Herderparochie, de Heilige Geestparochie en de H.H. Jacobus en Johannesparochie.
 

Datum/ data Titel en Korte omschrijving Waar en hoe laat  Contact en opgave

Woensdag
19 februari

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

Tijd: 19.3021.00 uur
Het parochiehuis
Lambertusbasiliek, ingang
Wemenstraat Hengelo

Opgave en informatie:
Hélène van den Bemt
htymvandenbemt@gmail.com
tel: 0613609293

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

Woensdag
4 maart

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

Tijd: 19.3021.00 uur
Het parochiehuis
Lambertusbasiliek, ingang
Wemenstraat Hengelo

Opgave en informatie:
Hélène van den Bemt
htymvandenbemt@gmail.com
tel: 0613609293

Donderdag
5 maart

"GODS ALMACHT” Lezing: mevr. J. Vogelezang de 
Ridder. De deuren van de kerk “San Zeno” in Verona 
bestaan uit 48 bronzen panelen,die op een houten 
ondergrond zijn aangebracht. De panelen laten 
verhalen uit het Oude en Nieuwe Testament zien en wij 
bekijken er enkele van.

Tijd: 20.00 uur
Het parochiehuis, Lambertusbasiliek, 
ingang Wemenstraat. Hengelo

Opgave is niet nodig

Zaterdag
21 maart

Bijbelse bloemen ontdekken Op de eerste dag van de 
lente willen we ons in de H. Blasiuskerk in Delden 
verdiepen in de bloemen die in de kerkelijke kunst te 
vinden zijn en hun symboliek. De bijeenkomst wordt 
afgesloten met een korte vesper.

Tijd: 13.0016.00 uur
De vesper begint om 15.30 uur

Opgave graag voor 14 maart 
bij catechesetwentezuid@
gmail.com

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

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

Herenkoor Hengevelde in 
'Zie je zondag!'
Voor het programma ‘Zie je zondag!’ heeft 

de EO opnames gemaakt van het herenkoor 

in Hengevelde met het lied In Paradisum. 

Waarom zou je anno 2019 bij een kerk 

willen horen? In het EOprogramma ‘Zie je 

zondag!’ gaat presentator Marleen Stelling 

op zoek naar de kracht van de kerk. Zij duikt 

in de wereld van protestantse gemeenten, 

van conservatief tot vrijzinnig, van ingeto

gen tot uitbundig, van traditionele dorps

kerk tot migrantenkerk. Bij het volgen van 

gemeenteleden van de Baptistengemeente 

het Trefpunt in Enschede is ook Gea 

Bijleveld, dirigent van het dames en 

herenkoor van Hengevelde, gevolgd in 

haar ‘dagelijks werk’. 

Gea: “Toen ik vertelde dat ik in Paradisum zo 

mooi vind, kwam de vraag of ze dat 

mochten komen filmen. Ook omdat ik 

tegen de heren had gezegd dat als ik eerder 

overlijd dan zij, dat ze dat dan voor mij 

mogen zingen.”

Er komen drie uitzendingen (1, 8 en 15 

maart) over de Baptistengemeente in 

Enschede. Waarschijnlijk zijn Gea en het 

herenkoor te zien in de laatste uitzending 

van 15 maart.

Herenkoor Hengevelde

Kom de Wereldgebedsdag 
met ons vieren.

Een wereldgebeurtenis: waarbij we 

wereldwijd “Samen bidden, samen vieren 

en samen delen”. Honderdduizenden 

mensen voelen zich, in 170 landen, deze 

dag verenigd door gebed, 24 uur lang, over 

de hele wereld. 

Dit jaar hebben de vrouwen uit Zimbabwe 

de oecumenische viering voorbereid. We 

willen als een warme deken om hen heen 

staan. Het thema is “Sta op en ga".  

De voorbereidingsgroep van Hengevelde, 

Goor en Diepenheim nodigt u van harte uit 

in de dagkapel te Hengevelde, op 

vrijdagavond 6 maart, om 19.00 uur. 

De voorbereidingsgroep van Delden nodigt 

u van harte uit in de Oude Blasius te 

Delden, op zondagmorgen 1 maart, om 

10.00 uur.

U bent van harte welkom.

Bijbelse bloemen ontdekken 

ZZaatteerrddaagg  2211  mmaaaarrtt  22002200
HH..  BBllaassiiuusskkeerrkk  DDeellddeenn

1133::0000  –– 1166::0000  uuuurr
AAffsslluuiittiinngg  mmeett  eeeenn  vveessppeerr

OOppggeevveenn  vvóóóórr  1144  mmaaaarrtt  vviiaa::
ccaatteecchheesseettwweenntteezzuuiidd@@ggmmaaiill..ccoomm
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Vieringen
februari en 
maart
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 22 en 
zondag 23 februari

Zat. 19.00 Wocoviering                                            

mmv. Dames- en herenkoor                                    

Pastor C. Timmerman                        

Geen viering   

Woensdag 26 
februari    
Aswoensdag 

Zaterdag 29 
februari en 
zondag 
1 maart                    

Geen viering Zon. 9.30 Wocoviering 

Voorstellen communicantjes                                          

mmv. Kinderkoor                                   

Pastor H. van den Bemt               

Zaterdag 7 en 
zondag 8 maart                     

Zat. 19.00 Wocoviering                                            

mmv. Dames- en herenkoor                                    

Pastor R. Doornbusch                       

Zat. 19.00 Wocodialectviering                                            

mmv. Dames- en herenkoor 

Pater Engelbertink                        

Zaterdag 14 en 
zondag 15 maart                 

Zon. 9.30 Wocoviering                                            

mmv. Dames- en herenkoor                                   

Werkgroep                         

Zon. 9.30 Wocoviering

mmv. Dames- en herenkoor

Pastor C. Timmerman                   

Zaterdag 21 en 
zondag 22 maart

Zat. 19.00 Eucharistieviering                  

mmv.  Dames- en herenkoor                                    

Pastor Th. Escher

Geen viering

Zaterdag 28 en 
zondag 29 maart

Zon. 9.30 Wocoviering                                            

mmv. Dames- en herenkoor                                    

Pastor C. Timmerman                        

Zon. 9.30 Eucharistieviering             

Pastoor M. Oortman                           

Zaterdag 4 april 
en zondag 5 april                      
Palmpasen

Zon. 9.30 Wocoviering

Gezinsviering

Pastor H. van den Bemt                        

Zat. 19.00 Wocoviering 

Gezinsviering                                           

Pastor R. Doornsbusch                     
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H. Blasius 
Delden

H.H. Petrus en 
Paulus Goor

H.H. Petrus en 
Paulus Hengevelde

H. Isidorus, 
St. Isidorushoeve

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                        

Woe. 19.00 Eucharistieviering                  

mmv. Dames- en herenkoorr                                            

Pater R. van der Vegt

Woe 9.00 Eucharistieviering

mmv. Gemengd koor                                                                   

Pastoor M. Oortman                         

communicantjes                                          

oor                                   

Zon. 9.30 Eucharistieviering             

mmv. Dames- en herenkoor                                     

Pastoor M. Oortman                           

Zon. 11.00 Wocoviering                                            

mmv. Gemengd koor                             

Werkgroep                               

Zat. 19.00 Wocoviering

mmv. Herenkoor                                

Werkgroep                         

Zat. 19.00 Wocoviering                                            

mmv. Dames- en herenkoor                                    

Werkgroep                         

ing                                            Zat. 19.00 Eucharistieviering                  

mmv. Cantu

Rector P. Kuipers

Zat. 19.00 Eucharistieviering                  

mmv. Schola Cantorum                                     

Pastor Th. Escher

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.  Kinderkoor                                                  

Mgr. Th. Hoogenboom

Zon. 11.00 Wocoviering                                             

Volkszang

Werkgroep                               

Zat. 19.00 Wocoviering                                            

mmv. Dames- en herenkoor                            

Werkgroep                         

Zat. 19.00 Wocoviering                                            

mmv. Dames- en herenkoor                                       

Pastor C. Timmerman                   

Zat. 19.00 Eucharistieviering

mmv. Herenkoor                                             

Pastoor M. Oortman

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  Voors-

tellen Eerste Communicantjes                                        

mmv. Kinderkoor                                    

Pastor H. van den Bemt  

ing             

tman                           

Zat. 19.00 Eucharistieviering                  

mmv.  Dames- en herenkoor                                      

Pater R. van der Vegt

Zon. 11.00 Wocoviering                                            

mmv. Gemengd koor                                 

Pastor H. van den Bemt  

Zat. 19.00 Wocoviering                                            

mmv. Dames- en herenkoor                             

Pastor C. Timmerman                        

Zat. 19.00  Eucharistieviering            

mmv. Spirit                                        

Pastoor M. Oortman                           

ing                                           

Zon. 9.30 Eucharistieviering 

Gezinsviering

mmv. Kinderkoor                                         

Pastoor M. Oortman

Zat. 19.00  Wocoviering

Werkgroep

Zat. 18.00 Wocoviering 

Gezinsviering

Pastor H. van den Bemt                      

Zon. 9.30 Wocoviering 

Gezinsviering

mmv. Kinderkoor

Pastor R. Doornbusch                       
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Door samen te werken om oecumenische gastvrijheid te verstrek

ken, vooral aan diegenen wiens leven kwetsbaarder is, zullen we 

allemaal  alle christenen, protestanten, orthodoxen, katholieken  

betere mensen, betere leerlingen en een sterker verenigd volk van 

God worden.

Zie de site van de Heilige Geestparochie voor de gehele toespraak.

Door Jan Horck

De campagne van Vastenactie in de veertigdagentijd staat in het 

teken van beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelings

landen. Met het campagnethema “Werken aan de toekomst” draagt 

Vastenactie bij aan twee doelen van de Verenigde Naties voor 2030: 

goed onderwijs en eerlijk werk voor iedereen. Daartoe zetten we 

ons in voor projecten die verschillende vormen van voortgezet 

onderwijs beschikbaar en toegankelijk maken voor mensen in 

ontwikkelingslanden.

Tegenwoordig gaat ruim negentig procent van de kinderen in 

ontwikkelingslanden naar de basisschool; in 2000 was dat nog maar 

54 procent. Vooral voor vrouwen en meisjes, die in deze landen vaak 

worden uitgesloten van onderwijs, is dat een grote verbetering. 

Hoewel er dus al veel is bereikt, gaan 57 miljoen kinderen nog altijd 

niet naar school. Een van de duurzame ontwikkelingsdoelen is 

ervoor te zorgen dat in 2030 alle jongens en meisjes in de wereld de 

basisschool en de middelbare school kunnen afmaken. Ook moeten 

alle mannen en vrouwen toegang krijgen tot betaalbaar en goed 

beroepsonderwijs, technisch onderwijs en hoger onderwijs.

Paus: elke persoon is 
kostbaar in Gods ogen
Paus Franciscus heeft de gelovigen in zijn catechese tijdens de 

algemene audiëntie naar aanleiding van de Gebedsweek van de 

Eenheid van de Christenen opgeroepen om vluchtelingen als 

broeders, en niet als getallen of als een bedreiging te behandelen. 

Zo’n vijandige houding brengt mensen ertoe om hen de toegang 

tot onze havens te ontzeggen, zei de paus. Hij ging voor de 

gelegenheid uitgebreid in op het thema van de gastvrijheid, dat dit 

jaar centraal staat in de gebedsweek voor de eenheid.

Oecumenische gastvrijheid vereist de bereidheid om andere 

christenen te beluisteren, met aandacht voor hun persoonlijke 

geloofsverhalen en de geschiedenis van hun gemeenschap. 

Paus Franciscus

De paus vroeg de aanwezigen om te bidden voor vrede, dialoog en 

solidariteit onder de landen en volkeren. Hij alludeerde op de 

schipbreuk van de apostel Paulus, op een zee waar ook vandaag 

opnieuw mensen de dood vinden die de oversteek wagen om aan 

oorlog, armoede en geweld te ontsnappen. Wij, als christenen, 

moeten samenwerken om migranten de liefde van God te laten zien 

die door Jezus Christus is geopenbaard. Wij kunnen en moeten 

getuigen dat er niet alleen vijandigheid en onverschilligheid bestaat 

en dat elke persoon kostbaar is voor God en geliefd is door Hem. 

“De bevolking betoonde zich 

jegens ons buitengewoon 

vriendelijk” 

(Hand. 28, 2) (22 januari 2020)

www.heiligegeestparochie.nl/geestig

Werken aan 
de toekomst

In 2020 ondersteunt Vastenactie wereldwijd tal van projecten die 

mensen toegang bieden tot onderwijs en ondersteuning geven bij 

het opstarten van een eigen onderneming. Deze projecten bestaan 

onder meer uit het aanbieden van trainingen, het faciliteren van 

onderwijsruimten en het verschaffen van lesmateriaal. 

Vastenactie zet zich in voor jongeren, werklozen en mensen die niet 

rond kunnen komen van hun baan. Bij voorbaat hartelijk dank voor 

Uw bijdrage aan dit project.

Van harte aanbevolen. 

MOV-regio

Woord van Paus Franciscus
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Jammer dan!Jammer dan!
Door: Nathalie Mensink

Max en Mustafa zitten in de klas als de juf zegt dat ze maandag verkleed naar school mogen 
komen, omdat het ‘Rosenmontag’ is.  “En dit weekend zullen velen van jullie carnaval gaan 
vieren en wij doen dat maandag op school.” zegt juf.

“Maar waarom vieren we carnaval?” vraagt Lisa. “Carnaval is het feest voordat de vasten 
begint.  Die begint op Aswoensdag en duurt tot Paaszaterdag. Vasten is een tijd van naden-
ken over je geloof, en elkaar helpen.” zegt juf.  Dan gaat de bel en iedereen rent naar buiten.

Max en Mustafa lopen Max en Mustafa lopen 
samen op het schoolplein samen op het schoolplein 
als Mustafa vraagt; als Mustafa vraagt; 

“Doe jij ook 

aan de vasten? “ 

“Nee, ik niet. Wij hebben onze eigen vasten en dat heet ‘Ramadan’. Dan mogen wij ook niet eten en drinken overdag.”

“     Hey”, zegt Max, “Ramadan lijkt 
op een woord dat mama altijd zegt 
in de vasten. Als ik om een snoepje 
vraagt zegt ze, “Nee Max, het is 
vasten, jammer dan!” En als ik wil 
gamen zegt ze, “Jammer dan, dat     
         doen we niet in de vasten.”  

“Ook wij m
ogen niet 

gamen”, zegt Mustafa 

“en de Ramadan duurt 

wel 30 dagen!”  

“Valt mee” zegt Max , “de vasten duurt bij ons veertig dagen 
hoor!” “Maar eigenlijk is het ook niet steeds vervelend. We 
moeten iets vaker aan een ander denken, en dat vergeet ik nog 
wel eens”. zegt Max. “Maar als ik opa heb geholpen in de tuin of voor de buurvrouw een bood-
schap heb gedaan, dan zijn ze zo blij dat ik ook blij word. Dus is 
het best wel oké om een tijdje te vasten.”

  “Vind ik ook hoor”, zegt Mustafa.
“En als de Ramadan voorbij is, is het 
‘Suikerfeest’ we mogen dan de hele dag 
snoepen, we krijgen nieuwe kleren aan 
en geven geld aan de armen. Ook gaan 
we naar de moskee en als het gebed 
klaar is wensen we elkaar veel geluk toe.” 

“Dat doen wij ook!”, zegt Max, “ Wij 

krijgen met Pasen ook nieuwe 

kleren en in de kerk wensen we met 

Pasen iedereen een “Zalig Pasen” 

toe.  En we hebben een ‘vastenactie’ 

voor een goed doel. Alleen hebben 

wij geen Suikerfeest maar wel iets 

dat erop lijkt. Bij ons heet dat 

’Palmpasen’ en dan krijgen we een 

Palmpasenstok met allemaal snoep 

en chips eraan.”
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“Grappig he, ’Jammer dan’ en ‘Ramadan’”, zeggen Max 
en Mustafa. En lachend lopen ze naar huis.

“Ja, natuurlijk” zegt Max, 

“Maar ik vind het niet 

leuk hoor. Je mag niks 

lekkers en zo. “En jij 

Mustafa, doe jij mee?” 



TijdgeestTijdgeest
voor de jon

geren

MOOI 
KWETSBAAR
VASTEN

Voor een zaadje uitgroeit  

tot een krachtige boom  

ontkiemt het als een iel plantje. 

 

Vasten als voorbereiding op het 

paasfeest 

betekent:  

stil kunnen worden,  

sober leven,  

delen,  

gesprek aanknopen over wat er echt toe 

doet,  

relaties herstellen met je medemensen 

en met God.   

Zo vasten maakt je grond vruchtbaar. 

Daarin ontkiemen zaadjes. 

Daarin kan kwetsbaar leven  

ontluiken en goed gedijen. 

 

Geeft het ook jou groeikracht?

DE KRACHT VAN DE LACH, 
DE KRACHT VAN DE HOOP!

 

Want als ze lacht, 

breekt de hele hemel open, 

echt ik waan me in de tropen 

't is echt machtig als ze lacht. 

Als ze lacht, 

baad ik uren in de zon 

ik wou dat ik dat  

voor haar kon 

wat zij voor mij doet 

als ze lacht. 

 

Uit: Als ze lacht van Yevguen

 

Door Jan Horck


