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zien we uit naar het moment dat we elkaar 
weer mogen ontmoeten om samen te 
vieren. Op elk moment maar zeker in de 
Goede Week en met Pasen willen we in 
gebed met elkaar verbonden zijn. Steek met 
Pasen een kaars aan in uw eigen huis of op 
de plek waar u bent om te laten zien dat we 
blijven hopen en bidden en verbonden zijn 
met elkaar. We weten allemaal dat dit voor 
niemand een gemakkelijke tijd is, voor 
velen is dit een tijd van onzekerheid en 
teleurstellingen. Maar durven wij onze 
teleurstelling, onze angst en twijfel los te 
laten en ons te spiegelen aan de vrouwen 
en de leerlingen die bij het lege graf staan? 
Ze weten niets, ze begrijpen het niet maar 
ze geloven dat Jezus Verrezen is, en dat 
Jezus zelf hun en ook ons blijvend de weg 
zal wijzen. Telkens opnieuw kunnen en 
mogen wij opstaan als wij geloven dat de 
Verrezen Heer ons voorgaat op onze 
levensweg. 

Wij, als pastoraal team, wensen u die 
weg en het licht van Pasen toe.
Zalig Pasen.

Carin Timmerman 
pastoraal werker

In deze Geestig gaat het over die bevrijding 
maar ook over de bevrijding als met Pasen 
het licht door de duisternis breekt. In de 
huidige tijd met zovele sombere berichten 
in de media is het belangrijk om naar de 
kleine lichtpuntjes om ons heen te kijken. 
Initiatieven van mensen die elkaar steunen, 
niet fysiek nabij, maar wel digitaal en online. 
Zolang als we niet offline gaan, maar met 
elkaar en met God verbonden blijven dan 
zullen we het licht kunnen blijven zien. 

José Sluiter

Misschien zat u vanochtend net als ik ook 
voor de tv om de Eucharistieviering in de 
Lambertusbasiliek te volgen? TC Tubantia 
kopt online met ‘De kerk is leeg, maar 
tienduizenden volgen de dienst’. Het is een 
van de vele veranderingen in uw en mijn 
leven sinds een week of drie geleden het 
coronavirus zijn intrede maakte in Neder
land. Online ‘thuiskerken’, het past in het 
rijtje van thuiswerken en online school en 
studeren. Het is even wennen maar het gaat 
best. Het coronavirus heeft helaas veel 
ernstigere gevolgen. Als andere Europese 
landen ons voorbeeld zijn, dan hou ik mijn 
hart vast. Angst weet ik, is nergens goed 
voor. Vertrouwen behouden dat is 
belangrijk. 

Regelmatig denk ik terug aan verhalen van 
mijn moeder over de oorlogstijd. Ook zij 
wisten hun vertrouwen te behouden in een 
tijd die toch een stuk akeliger was. Uitein
delijk was daar de bevrijding, inmiddels 75 
jaar geleden. 

Online thuiskerken
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Elke gezaghebber en verantwoordelijke,
Die zijn rug niet weet recht te houden,
Die je laat vallen om eigen positie te 
handhaven.

I
Pilatus oordeelt 
en veroordeelt.

Op het moment dat ik de deze column 
schrijf moeten we 1,5 meter afstand 
houden van elkaar en ervaren we wat 
dat voor ons allen betekent. We mogen 
niet meer naar onze geliefden in de 
verpleeghuizen en alle bezoekjes 
proberen we zoveel mogelijk te 
beperken. Normaal gesproken bij een 
ramp nodigen we mensen uit in onze 
kerken om samen te bidden en een 
kaarsje aan te steken. Maar zelfs dat kan 
op dit moment niet. Er zijn alleen nog 
vieringen in de kerk waar alleen 
priesters en de hoognodigen mensen bij 
aanwezig zijn. Dat zal ook zo zijn met 
Pasen. Maar nu, nu we elkaar niet 
kunnen ontmoeten, kunnen we bidden. 
Ieder op zijn eigen plek op zijn eigen 
manier. Ik hoop dat u in gebed weet en 
voelt dat wij met elkaar verbonden zijn 
en blijven waar u ook bent. 

Pasen richt onze blik vooruit over het 
graf heen, op de toekomst.
We weten niet hoe lang deze crisis gaat 
duren. Misschien moeten we wel net als 
de leerlingen wachten tot Pinksteren of 
wie weet nog langer. Maar we geloven 
in de opstandig van de Heer en in al 
onze vertwijfeling, net als de leerlingen, 

‘Hij gaat u voor naar Galilea, daar zult u Hem zien'.

Kruisweg
Door het blad heen is een kruisweg 
opgenomen van staties uit onze kerken. 
Teksten zijn van Gerard Geurts,
foto’s: Nathalie Mensink
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De zusjes van Saeventer waren op weg naar de verjaardag van hun 
jongste broer. Hij was altijd op het ouderlijk huis blijven wonen. 
Maar daar was in al die jaren niets hetzelfde gebleven. De boerderij 
was omgebouwd tot een dubbel woonhuis, helemaal van deze tijd. 
De eerste huizen van het dorp waren dichterbij gekomen; de weg 
was verhard. 
Zoals op elke verjaardag had hij ook nu in de kamer de tafel gedekt 
met het damasten tafellaken van de familie Silberstein. De goud
draden in de geborduurde rand hadden nog dezelfde schittering als 
70 jaar geleden. Elk jaar, op zijn verjaardag, haalde hij dit kleinood 
uit de kast; een gebruik dat hij van zijn vader en moeder had 
overgenomen. Onder de koffie, als op tafel de taart was 
aangesneden, werd hun naam genoemd en de vraag gesteld: wat 
zou het toch geweldig zijn als we zouden horen hoe het met 
Brigitha Silberstein is, waar zou ze wonen, zou ze nog leven? 
Silberstein; meneer en mevrouw en hun dochtertje Brigitha. 

Verhaal voor de visite
Als de naam Silberstein nieuw en vreemd was voor de visite vertelde 
de oudste zus dat meneer in de oorlog, als het donker was, melk 
kwam halen voor hun dochtertje. Een aardige man, maar bang, 
bang, niet voor te stellen. Opgelucht dat hij het wandelingetje naar 
de boerderij had overleefd en tegelijk doodsbenauwd voor de 
terugtocht met een kannetje melk. Het was oorlog. Spertijd. 
Avondklok. Davidsster. Op één van die avonden heeft hij aan onze 
vader en moeder gevraagd of zij hun reserve linnengoed, hun 
lakens, handdoeken, tafelkleden, servetten en wat zomerkleren op 
de boerderij wilden bewaren. Natuurlijk kon dat.

Haar jongste zus vulde aan: “Ik was nog maar klein, wist niet waar 
het over ging, maar nog hoor ik het hem zeggen: als we eens weg 
moeten en ze ons huis en goed in beslag nemen, dan hoeven we bij 
terugkomst niet alles nieuw te kopen. Maar meer nog als het horen 
van zijn stem zie ik Brigitha voor me. Britje zei ik altijd. We hebben 
veel samen gespeeld bij ons op het erf. Maar na het plotseling 
overlijden van haar vader,  van angst gestorven zei mijn vader 
altijd  is haar moeder met haar gevlucht, ondergedoken.” 

Ze sloot haar ogen. Ze zag ze weer gaan met alleen een koffer en 
een rugzakje en kon even geen woord meer uitbrengen. Haar broer 
vertelde verder. “Wat er daarna is gebeurd hebben we gehoord van 
één van haar vriendinnen. Ze zijn verraden en opgebracht naar de 
Hollandse Schouwburg in Amsterdam. Daar is Brigitha via de kinder
crèche ontsnapt aan het oog van de bezetter en ondergebracht bij 
een protestantse familie op een van de ZuidHollandse eilanden. 
Haar moeder is op de trein gezet naar Westerbork. Na de oorlog 
hebben mijn vader en moeder gehoord dat mevrouw Silberstein in 
Sobibor is vermoord.”

Attent wachten
Meer dan vijftig jaar hebben de zussen van Saeventers op de 
verjaardag van hun broer aan elkaar gevraagd: zou Brigitha nog 
leven, waar zou ze wonen, zouden we nog ooit wat van haar horen? 
Meer dan vijftig jaar is het damasten tafelkleed met die nog 
schitterende gouddraad uit kast gehaald. Meer dan vijftig jaar 
hebben ze de familie Silberstein herdacht in hun verhalen. En toen 
op die eerste lentedag van vijf jaar geleden, toen hoorde hun broer 
op een bijeenkomst van de historische kring een wildvreemde man 
vertellen, dat er op de ZuidHollandse eilanden een Silberstein 
woont. Hij spitste zijn oren. Hij belde opgewonden zijn zussen. Van 
toen af is hun zoektocht begonnen naar Brigitha.

Geloof en vertrouwen in een ontmoeting met Brigitha was de 
drijfveer, de motor,  bij het speurwerk van broer en zussen van 
Saeventer. Zij kregen loon naar werken.  Een ontmoeting kon  
werkelijkheid worden. Brigitha, haar man, hun beide dochters met 
hun mannen, ze keken uit naar die drie uit Twente. In de dagen en 
uren van wachten, van uitzien naar de dag waar ze elkaar met eigen 
ogen zouden zien, wisselden wonder, droom en lot uit de loterij 
elkaar af als een geschenk uit de hemel. 

Ontmoeting tot aan de bron
Vragen, verbazing, verhalen en emoties vulden de eerste uren van 
deze zomerse ontmoetingsdag. Hun eerste contact. Soms keken ze 
elkaar hoofdschuddend en onbegrijpend aan en was het stil. Wat 
zeg je als de sluier van een ongekende verte verdampt, als een bron 
begint te stromen, als een verborgen oorsprong haar geheimen 
prijsgeeft?  Als meer dan goede kennissen wordt hun bezoek 
afgesloten. Met hun zessen keken ze uit naar die dag in het oosten 
van het land, Brigitha voorop. 

Op de verbouwde boerderij werden zij ontvangen als vrienden.  Bij 
de koffie met krentenwegge gingen opnieuw de verhalen over en 
weer. Nu was Brigitha op de plaats waar zij niet wetend had geleefd. 
“Hier heb je met mij gespeeld. Hier was ons erf, hier hebben we met 
de poppenwagen gewandeld, hier noemde ik jou Britje,” hoorde zij 
de jongste zus vertellen. Arm in arm stonden ze buiten. Brigitha 
huiverde. Oergrond. Samen liepen ze de weg af naar het dorp. “Hier 
rechts stond jullie huis, hier ben je geboren.” Ze bleven stilstaan. 
Brigitha zag haar oorsprong.  “Ginds aan het eind van de weg” 
vertelde de oudste van de zussen, “stond de synagoge en achter de 
synagoge het schooltje, waar jouw vader leraar was.” Brigitha wilde 
op die grond staan. Daar liet ze haar tranen de vrije loop. Terug naar 
huis, naar de boerderij, bleef Brigitha langer en vaker stilstaan, om 
het onzichtbare verleden werkelijkheid te laten worden. 

Silberstein
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“Geloof en vertrouwen 
in een ontmoeting met 

Brigitha was de drijfveer, 
de motor,  bij het speur

werk van broer en 
zussen van Saeventer.” Elke mens die tobt met zijn gezondheid,

Weet niet wat hem te wachten staat,
Of hij kracht naar kruis zal krijgen.

II
Jezus neemt het 
kruis op zich.

Zonder woorden schoof ze aan bij anderen aan de grote eettafel. Ze 
wist niet wat ze na dit alles nog mocht verwachten.  De jongste zus 
ging staan. Niet zonder emoties kon ze zeggen: “Brigitha, je vader 
en moeder hebben ons veel van hun eigendom in bewaring 
gegeven. Van dat alles is dit nog het enige, een tafelkleed met een 
gouddraad in de geborduurde rand. Wij hebben er op verjaardagen 
hier in huis de tafel mee gedekt.  Mijn broer en zus willen dit nu aan 
jou meegeven.” Brigitha nam het zonder woorden in ontvangst, 
kuste het en droogde zo haar tranen.

Niemand durfde de stilte te doorbreken. Als een herboren vrouw 
ontvouwde ze het kleed en dekte daarmee de tafel bij hun nieuwe 
vrienden. Haar bevrijders. Toen de van Saeventers de soep en de 
broodjes hadden opgediend, stak zij de kaars aan op de zilveren 
tafelkandelaar. Zij vouwde haar handen, boog haar hoofd en bad: 
“Met het tastbare beeld van mijn vader en moeder hier voor ons, 
dank en zegen ik U om het leven dat ons gegeven is.”

Met een kostbaar kleinood op haar schoot is zij naar huis gereden.

Gerard Geurts
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Uit het pastoraal team

Om contact te blijven houden in deze omstandigheden met onze 
parochianen laten wij weten dat wij als pastores van parochie De 
Goede Herder, Heilige Geest en HH. Jacobus en Johannes voor 
iedereen die daar behoefte aan heeft beschikbaar zijn voor een 
telefonisch gesprek.

Wij zijn van maandag tot en met vrijdag bereikbaar tussen 15.00 uur 
en 17.00 uur op de onderstaande telefoonnummers:

Pastoor Oortman | 06 – 204 53 713
Pastor Timmerman | 06 – 250 91 377
Pastor van den Bemt | 06 – 136 09 293
Pastor Doornbusch | 06 – 144 06 955

Elke mens die moet buigen, 
Bij wie de dagelijkse gang pijnlijk wordt 
onderbroken. 
En toch zijn leven weer oppakt.

III
Jezus valt en gaat 
verder.

PERSBERICHT VRIJDAG 13 maart 2020

Beste parochianen,

Gelet op de maatregelen die op 12 maart 2020 door de overheid bekend zijn 
gemaakt, hebben de drie parochiebesturen gezamenlijk besloten, per direct alle 
vieringen in het weekend en door de week tot 1 april in de parochies Heilige 
Geest, Jacobus en Johannes en De Goede Herder af te gelasten. Dit betreft alle 
vieringen die in de kerken van onze parochies worden gehouden, dus ook de 
vieringen die door andere geloofsgenootschappen in onze kerken plaatsvinden. 
Tevens gaan ook de vieringen in de zorgcentra niet door. 

Vormselvieringen en presentatievieringen voor communicanten worden ook 
afgelast.
Dopen en uitvaarten vinden plaats in kleine kring en worden sober gehouden, 
met in achtneming van fysieke afstand tussen de gelovigen.

Alle andere samenkomsten, zoals koorrepetities, catechetische en diaconale 
bijeenkomsten worden ook afgelast. 

Met dit besluit nemen drie parochiebesturen en het pastorale team van de 
samenwerkende parochies hun maatschappelijke verantwoordelijkheid.
Wij wijzen u op de mogelijkheid om thuis op zondag de Eucharistieviering op 
televisie te volgen via KRO / NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2. 

Wij zullen u op de hoogte houden van toekomstige ontwikkelingen

Met vriendelijke groet,
Parochiebesturen en pastorale team

Contact met pastoraal 
team in tijden van Corona

Tevens is er van dinsdag tot en met vrijdag elke dag live om 18.30 
uur een viering te beluisteren op www.kerkomroep.nl. Bij ‘Vindt uw 
kerk’ vult u in H. Blasius Delden, daarna live of terugluisteren 
aanklikken.

Alle geloofsgemeenschappen van de drie genoemde parochies 
zullen de komende drie woensdagavonden 19.00 uur en 19.15 uur 
‘de klokken van troost en hoop’ laten luiden.
De Mariakapellen blijven geopend voor gebed.

Weet dat wij in gebed met u verbonden blijven.

Het pastorale team 
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Het was heerlijk op vakantie! Ik heb genoten van mijn verblijf bij 
familie in Florida, de Verenigde Staten. Het was donderdag 12 maart 
jl. op Sanibel Island, aan de Westkust van Florida, toen ik ’s morgens 
de gordijnen voor het raam van mijn hotelkamer trok en een 
zonovergoten strand zag en de azuurblauwe Golf van Mexico. 
Een nieuwe dag lag voor me, maar het werd allemaal anders door 
het ene telefoontje, dat vertelde dat president Trump alle vluchten 
vanuit Europa naar de Verenigde Staten verbood in verband met 
het coronavirus. Mijn terugvlucht stond gepland voor 14 maart en ik 
zou zondag 15 maart aankomen op Schiphol. Ineens drong de 
realiteit van het coronavirus door in mijn hotelkamer: als vluchten 
niet meer naar de VS komen, gaan ze dan nog wel naar Europa? 
Kom ik wel thuis? Op dat moment was de vakantie voorbij. Het 
heeft heel wat voeten in de aarde gehad, maar nog diezelfde avond 
zat ik in het vliegtuig, terug naar Nederland. Met de kennis van nu 
ben ik blij dat ik dat besluit heb genomen en niet heb gewacht.

Ingrijpend en waar
Hoe ingrijpend kan een virus dus zijn? Had iemand een maand 
geleden kunnen bedenken, dat de scholen gesloten zouden 
worden, dat er strepen voor de kassa van de supermarkt staan om 
ons te helpen herinneren dat we anderhalf meter afstand van elkaar 
moeten houden, dat we elkaar geen hand meer kunnen geven? 
Had iemand kunnen bedenken dat de vieringen in de kerk niet 
meer toegankelijk zijn en dat de vieringen van de Goede Week en 
Pasen, besloten vieringen zijn? Als iemand mij het een maand 
geleden zou hebben voorspeld, dan had ik hem voor gek versleten. 
Maar het is waarheid. 

Niet meer in eigen hand
Ons dagelijks leven houdt nu gelijke tred met de beheerste 
verspreiding van het coronavirus. Ik sprak vanmorgen iemand die 
zei: “We gaan nu ervaren dat we niet alles in de hand hebben. 
We denken wel dat we alles kunnen, maar er zijn momenten dat we 
ons moeten overgeven.” Ik ben het daar gedeeltelijk mee eens. Heel 
vaak denken mensen dat ze hun hele leven kunnen controleren, dat 
alles te regelen is, maar je merkt nu dat het niet zo is. Plannen die je 
hebt worden gedwarsboomd door het coronavirus: vakanties die 
niet doorgaan of afgebroken worden, verjaardagen die niet met een 
volle woonkamer met visite gevierd kunnen worden, bruiloften die 
verplaatst moeten worden, werk dat thuis moet worden gedaan. 
Het coronavirus heeft een ongekende greep op ons dagelijks leven. 
We hebben het dus niet meer in eigen hand. 

Doen wat we kunnen doen
Of we ons helemaal moeten overgeven, dat is iets anders. Ik denk 
dat we niet passief moeten zijn en dat we dat moeten doen, wat we 
kunnen doen. Ik hoop dat vele wetenschappers bezig zijn om een 
vaccin te vinden en bid dat de Heilige Geest hen daarin stuurt; ik 
hoop dat er vele mensen zijn die de mensen die ziek zijn bijstaan 
met hun professionaliteit en kunde, met zorgende handen en ik bid 
dat zij daarin de Liefde van God zichtbaar mogen maken; ik hoop 
dat wij mensen mogen zijn die omzien naar elkaar, dat we oor en 
oog hebben voor onze medemens en ik bid dat we in onze 
medemens Gods aangezicht mogen zien. 

Betekenisvolle Goede Week en Pasen
De Goede Week en Pasen zullen dit jaar anders zijn. De vertrouwde 
vieringen zullen niet bijgewoond kunnen worden. Via media zult u 
kunnen meeluisteren en meebidden, maar uw fysieke aanwezigheid 
zal worden gemist. Zelf denk ik dat juist door deze bijzondere 
omstandigheden de Goede Week en Pasen dit jaar meer betekenis 
zullen krijgen. Wij vieren en gedenken immers het lijden en sterven 
van Jezus en staan daardoor stil bij het lijden in de wereld. De 
wereld waar nu geleden wordt, de wereld, onze samenleving, die nu 
lijdt op verschillende manieren door het coronavirus. Met Pasen 
vieren wij echter ook dat er door het lijden heen, altijd toekomst is. 
Het lijden heeft niet het laatste woord, niet het sterven, maar het 
leven! De verrijzenis, de toekomst, de nieuwe morgen, de nieuwe 
dag. 

Beste mensen, deze komende Goede Week en het Paasfeest zullen 
we niet gauw vergeten! Ik wil u vragen om een goede invulling te 
geven aan deze periode, deze heilige tijd, door te bidden, door om 
te zien naar hen die u lief en dierbaar zijn, maar ook om een naaste 
te zijn voor wie u kunt. Pas goed op uzelf, dat het Licht van de 
verrezen Heer bij u mag zijn! In die zin wens ik u dan ook een Zalig 
Pasen!

Namens het pastoraal team,

Marc Oortman, pastoor
Foto: Eduard Meester

Pasen in een tijd 
van coronavirus

Al die moeders, die hun gemarteld kind 
moeten aanzien, 
Een messteek in hun hart,
Leven met een onuitwisbaar trauma.

IV
Maria ziet haar 
zoon lijden.
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Van de bestuurstafel

Wil je eigenlijk vanuit het bestuur een column schrijven over het 
mooie hoogfeest van Pasen wat er aan komt en de parochianen 
verder informeren over wat er speelt en dan gaat de hele wereld op 
de schop. Een tot nu toe onbekend virus, Covid19, waartegen nog 
geen immuniteit is, begint aan een opmars over de hele wereld. Een 
naam die we nooit meer zullen vergeten: Coronavirus. Woorden 
schieten te kort om de impact te beschrijven. Als we ons tot 
Nederland beperken op het moment dat ik dit schrijf, is alles 
ontregeld. Restaurants en andere horecagelegenheden zijn dicht, 
1.5 meter afstand houden wat tegen je natuur is, ondernemers die 
in geweldige moeilijkheden zijn gekomen, dichte scholen, je 
kinderen die niet meer naar hun werk mogen en een overheid die 
steeds drastischer maatregelen neemt.  En dat niet alleen in 
Nederland maar wereldwijd al is het in wisselende mate. Doodzieke 
mensen, opnames, Intensive Care...

Drastische maatregelen
En in onze drie samenwerkende parochies hebben we ook allerlei 
drastische maatregelen genomen. Eerst dachten dat we misschien 
uit zouden komen met het afzeggen van alle weekendvieringen 
maar al snel bleek dat onvoldoende. 
Uiteindelijk zijn alle werkzaamheden en vieringen met publiek 
afgezegd. Crisistijd en dat vlak voor ons belangrijkste hoogfeest 
Pasen. Je leert wel weer eens wat het belangrijkste is. Gezondheid 
en welbevinden. En waar moeten we heen met onze zorgen, 
angsten voor de toekomst, angsten voor onze banen, angsten voor 
onze naasten. 

Voor elkaar zorgen
En toch wordt het weer Pasen. Mensen blijken elkaar op te zoeken, 
voor elkaar te zorgen en wat voor elkaar over te hebben. In de grote 
onzekerheid begrijpen een groot aantal mensen weer dat we elkaar 
nodig hebben. Zaken die we als vanzelfsprekend beschouwen, zoals 
medische zorg bijvoorbeeld, blijken eindig te zijn en leren we weer 
waarderen en we zijn de mensen die daar in werken weer extra 
dankbaar. Saamhorigheid en nabijheid blijken gelukkig nog te 
bestaan. 

Pasen via internet
En dan wordt het weer Pasen. Het feest van de verrezen Heer. We 
gaan het toch vieren al is het op een zeer eenvoudige wijze zonder 
koren en zonder parochianen in de kerk. We kunnen het volgen via 
het internet. Uit de viering kunnen we troost putten. De eeuwige 
gaat met ons door, door de dood heen. 

Zalig Pasen.  

Peter Helle,
Vicevoorzitter parochiebestuur

Sluiting H. Blasius Beckum uitgesteld

Na de hoorzitting in Beckum heeft het bestuur uitgebreid overlegd 
over wat ons is verteld door de parochianen die avond en 
vervolgens een aantal besluiten genomen. De sluiting van de kerk 
in Beckum is uitgesteld tot begin januari 2021. En er komt na de 
zomer nog een extra voorlichtingsavond in Beckum over de 
geplande kerksluiting. Hierover gaan we binnenkort, als de “corona” 
maatregelen zijn versoepeld en we weer kunnen vergaderen, 
overleggen met de locatieraad. Meer hierover in de volgende 
Geestig. 

V
Simon zet zijn 
schouders eronder.
Een vreemdeling, een onbekende,
Die je naaste wordt in het lijden,
Zonder overleg en al helemaal niet verwacht.
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De oorsprong van ons paasfeest zal altijd de belangrijkste reden 
blijven om te herdenken. We herdenken een gebeurtenis van 2000 
jaren geleden, de herrijzenis van Jezus uit zijn graf. 
En drie dagen na de kruisiging was het graf leeg, Jezus was niet 
dood. Vijftig dagen later, met Pinksteren, liet Jezus zich zien bij zijn 
apostelen. Maar voorafgaand aan Pasen vieren we eerst de Goede 
Week.

De Goede Week
Deze begint de zondag voor Pasen, Palmpasen, de laatste zondag 
van de vastentijd. Hierbij denken we terug aan Jezus die op een ezel 
Jeruzalem binnenreed. Mensen waren blij en verwelkomden hem 
met palmtakken en riepen ‘hosanna’. Maar hoe anders zou het 
verlopen. 

Hongerdoek
In de middeleeuwen werd het altaar tijdens de vastenperiode 
beschermd met een doek. Zo’n “hongerdoek” was een teken van 
soberheid. Het hongerdoek verwees ook naar het “voorhangsel” in 
de tempel van Jeruzalem. Toen Jezus stierf scheurde het 
voorhangsel in tweeën. Maar door de eeuwen heen werd het doek 
steeds rijker versierd en het verdween in de achttiende eeuw.

Witte Donderdag en Goede Vrijdag
Op Witte Donderdag herdenken we dat Jezus met zijn apostelen 
het laatste avondmaal nuttigden. En op Goede Vrijdag zou hij 
gekruisigd en gedood worden.

De aarde schudt en het voorhangsel in de tempel scheurde van 
boven naar beneden. Op Paaszaterdag of Stille Zaterdag luiden er 
daarom geen klokken.

Pasen
Dan is het Pasen, het paasfeest dat over de hele wereld op een 
andere wijze wordt gevierd. Velen gaan naar de kerk om de 
herrijzenis te vieren, om samen te zingen en stil te staan bij de 
betekenis van het paasfeest.

Pasen is voor veel mensen meer dan alleen de christelijke betekenis. 
Het betekent ook nieuw leven, bladeren aan de bomen, lammetjes 
in de wei, kuikentjes uit het ei en bollen die volop in bloei komen. 
Deze link met Pasen is zo gek nog niet want Jezus heeft zelf beloofd 
dat er leven is na de dood.

De tijd rond Pasen

Pasen is voor ieder gezin een 
feest van oude tradities en 

nieuwe gebruiken maar ook 
een gelegenheid om er samen 

twee “gezellige” en “warme” 
paasdagen van te maken.

Zalig Pasen  
Marianne Koebrugge
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De afgelopen maanden zijn voor onze parochies niet de 
gemakkelijkste geweest. Voor het pastoraal team betekent het vaak 
dat we op drie borden aan het schaken zijn. In de parochie van de 
H.H. Jacobus en Johannesparochie verzet je schaakstukken om de 
toekomst te kunnen bestendigen, in de Heilige Geestparochie 
verzet je schaakstukken om een proces van sluiting en onttrekking 
aan de eredienst van twee kerken zo goed mogelijk te laten 
verlopen en in de Parochie De Goede Herder is het schaakbord de 
plek waar meerdere mensen meedenken over het goed laten 
verlopen van de gevolgen die een afgebrande kerk met zich 
meebrengt. Het is complex, ingewikkeld, soms frustrerend en soms 
bemoedigend en mooi.

Verschillende emoties
Een vriend met wie ik laatst een wandeling maakte, stelde mij de 
vraag of het niet moeilijk was om met zoveel verschillende emoties 
om te gaan. Aan de ene kant de emotie van het verdriet omdat er 
kerken gesloten gaan worden en aan de andere kant, de vreugde 
dat er een nieuwe kans wordt geboden aan een geloofsgemeen
schap die een kerk in een brand heeft verloren. “Hoe doen jullie 
dat?”, zo vroeg hij mij. Ik kon niet meteen antwoord geven. Ik heb er 
langere tijd over nagedacht. En het antwoord ligt voor mij in het 
Paasgeloof.

Droevig en mooi
Er zijn vele mensen die weten wat het is om met verschillende 
emoties te moeten omgaan. Ik ken de verhalen van mensen die op 
een en dezelfde dag afscheid moeten nemen van een geliefde en 
op diezelfde dag de geboorte van andere geliefde mogen vieren. Ik 
ken verhalen van mensen die droevig nieuws en mooi nieuws 
gelijktijdig vernemen en heen en weer geslingerd worden tussen 
die twee emoties. En gek genoeg is de mens meestal zo sterk dat hij 

met beide emoties overweg kan. Soms vraagt dat tijd, maar 
uiteindelijk is daar het licht aan de horizon dat weer perspectief 
geeft.

Het kruis en het licht
Als je naar afbeeldingen kijkt van de kruisiging van Christus, zie je 
soms bij het dramatische beeld van de drie kruisen op Golgotha 
naast de duisternis ook licht aan de horizon. Het Licht van de 
Verrezen Heer. Het Licht van een nieuw begin is nooit ver weg, punt 
is dat we het moeten willen zien. In alle duisternis is altijd licht 
aanwezig of kunnen wij de duisternis verdrijven door zelf licht te 
zijn, waardoor we ook licht voor anderen kunnen zijn.

Nieuw perspectief
Bij alles wat er gebeurt in onze parochies, proberen we als pastoraal 
team het perspectief te houden op het licht aan de horizon. Want 
zonder dat licht zou ons werken zinloos zijn. Pasen is het feest waar 
wij mogen gedenken dat Christus de dood overwonnen heeft in de 
verrijzenis. Daarmee is ons een belofte gedaan dat er altijd een 
nieuw perspectief aanwezig is, dat zelfs de dood niet absoluut is, 
maar een overgang naar een ander perspectief. 

Ons Paasgeloof
Zoals gezegd: gemakkelijk is het niet in onze parochies. Ik hoop 
echter dat u met ons, het pastoraal team, blijft zoeken naar licht, dat 
u ook licht aan de horizon blijft zien. Uiteindelijk breekt het licht 
door de duisternis. Dat is ons Paasgeloof, dat is Pasen.

Namens het pastoraal team wens ik u en allen die u lief en dierbaar 
zijn, van harte een Zalig Pasen toe.

Marc Oortman,
pastoor

Licht breekt door de duisternis

"Het is complex, ingewikkeld, 
soms frustrerend en 
soms bemoedigend 

en mooi."
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Licht breekt door de duisternis

Lucifers
Weegbree
Soms ontdek je, terwijl je met iets heel anders bezig bent ineens iets 
op het internet waar je helemaal niet naar zocht, maar dat je wel 
verrast en je gedachten bezighoudt. Zo las ik, op zoek naar infor
matie over een plant voor in mijn tuin iets over de symbolische 
betekenis van sommige planten. Ik las bijvoorbeeld over de 
betekenis van de tulp. De tulp is het symbool van gebed. Omdat de 
kelk van die bloem diep is, en bidden uit het diepste van je ziel 
komt. Lelies zijn symbool van zuiverheid en de aardbei is het 
symbool van gulzigheid. Zo krijgen planten en bomen een gelovige 
of een morele lading mee.

Er is een plantje dat in mijn tuin, en tussen de tegels groeit. Een 
klein plantje, met een beetje ronde bladen en kleine aren. Als ik het 
probeer weg te halen, blijken de aren taai en de wortels diep en 
stevig. Het is weegbree. Een sterk maar doodgewoon plantje. Je 
stapt erop, het maakt niet uit, het overleeft. Als je het mieren nest 
ernaast bestrijdt, door er kokendheet water in te gieten: Weegbree 
overleeft. Veel regen of lange droogte. Weegbree overleeft. En ook 
over dat niemendalletje van een plantje vind ik een verhaal. Een 
verhaal dat past bij Pasen.

Dit eenvoudige plantje heeft zelfs meer dan één symbolische 
betekenis: om te beginnen, weegbree staat voor standvastigheid, 
omdat het duidelijk een volhouder is. Het staat voor nederigheid, 
vanwege het feit dat het zo laag bij de grond groeit. En smalle 
weegbree, met zijn lancetvormige bladen wordt ook nog eens 
verbonden met het verhaal dat dit plantje begon te groeien onder 
het kruis, precies daar waar de speer die Jezus' zijde doorboorde 
werd neergelegd. Zo ontstond er al nieuw leven voor dat Jezus zelfs 
maar was opgestaan. Een klein teken van een groot wonder.

Wat een verhaal, wat een fantasie, en wat een prachtige manier 
om je door weegbree opnieuw te laten inspireren om je te 
verbinden met het grote verhaal van Onze Lieve Heer.
Het verhaal van Pasen.

Ik wens u allen een Zalig Pasen toe.

Cathinka

Voor u gevonden
 Door Richard Wermelink

Waarom God ons laat lijden
Hoort lijden bij mensworden, of is lijden 
leerzaam voor mensen, of is een almachtige 
God toegestaan om leed te berokkenen? Dit 
onderwerp behandelt theoloog, priester, 
Jezuïet Karel Rahner in zijn boek “Waarom God 
ons laat lijden’’. Rahner ziet een andere richting: 
van lijden moet je je niet afvragen of God het je 
aandoet of verzuimt je ervoor te behoeden. Wat 
gebeurt in het lijden is onvoorstelbaar, net als 
God zelf.  
ISBN 9789491110412 
prijs € 12,99

Virtueel naar het museum
In de bijzondere tijden die we nu door maken, kunnen we 
geen musea bezoeken. Maar diverse musea hebben hun 
deuren wel geopend via internet! Het is nu meer dan ooit de 
moeite waard om vanuit huis een kijkje te nemen in een 
aantal musea. Zo heeft het Vaticaan een virtual tour van o.a. 
de Sixtijnse kapel (www.museivaticani.va). En in een van de 
oudste kunstmusea ter wereld Galleria degli Uffizi in 
Florence kunt u ook op thema zoeken, bijvoorbeeld op 
‘Paasverhaal’ (www.uffizi.it/en/onlineexhibitions).

12 regels voor het leven
Jordan Peterson heeft honderdduizenden volgers op social media en zijn filmpjes op YouTube 
zijn meer dan 27 miljoen keer bekeken. Daarmee is hij een van de invloedrijkste psychologen 
van deze tijd. Hij is hoogleraar aan de universiteit van Toronto. Mensen zijn het lang niet altijd 
eens met zijn opvattingen, maar zijn nieuwe boek “12 regels voor het leven”, is in ieder geval 
boeiend. “Wanneer je van mensen houdt, is dat niet ondanks hun beperkingen. Het is juist 
vanwege hun beperkingen”, stelt Peterson. 
ISBN 9789044642292 
prijs € 15,
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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.

Contact pastor | Parochianen die behoefte 
hebben aan contact met een van de 
pastores kunnen hen telefonisch bereiken 
(zie bericht op pagina 6)

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 | Ten tijde van de 
coronamaatregelen kunt u de viering 
meeluisteren via www.kerkomroep.nl 
(zie ook pag 6)

Secretariaat | 
Wegens de coronamaatregelen is het 
secretariaat gesloten, wel per mail 
bereikbaar.

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. Ten tijde van de 
coronamaatregelen kunt u de viering 
meeluisteren via www.kerkomroep.nl 
(zie ook pag 6)

Contact pastor | Parochianen die behoefte 
hebben aan contact met een van de 
pastores kunnen hen telefonisch bereiken 
(zie bericht op pagina 6)

Mariakapel | De Mariakapel is alle dagen 
geopend van 9.00 tot 19.00 uur, zodat de 
parochianen in alle rust een bezoek kunnen 
brengen. 

Overleden | 
Harry Wissink, 75 jaar
Arnold Exterkate, 69 jaar
Johan Vonder, 76 jaar

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 | 
Wegens de coronamaatregelen is het 
secretariaat gesloten, wel per mail 
bereikbaar.

Contact pastor | Parochianen die behoefte 
hebben aan contact met een van de 
pastores kunnen hen telefonisch bereiken 
(zie bericht op pagina 6)

Afscheid Willem ten Dam | 

Per 1 januari 2020 is Willem ten Dam gestopt 
als beheerder van het kerkhof. Hij heeft dit 
gedurende vijftien jaar gedaan. Samen met 
zijn zwager Marinus Workel en vele andere 
vrijwilligers, heeft Willem het kerkhof weer ‘tot 
leven gebracht’. Tijdens een gezellig samenzijn 
op 12 februari werd Willem bedankt voor alles 
wat hij voor de Deldense geloofsgemeen
schap heeft gedaan (voordat hij beheerder 
werd, heeft Willem jarenlang in het toenmalige 
parochiebestuur gezeten). Willem bedankt. Te 
zijner tijd neemt Willem nog afscheid van de 
‘jongens’ van de ‘kerkhofploeg’.

Nieuwe beheerder kerkhof | De Deldense 
geloofsgemeenschap prijst zich gelukkig 
met Geert Ros als nieuwe beheerder van 
het kerkhof. Na een korte bedenktijd heeft 
hij zich bereid verklaart deze functie binnen 
het vrijwilligerswerk te willen vervullen. 
Samen met Marinus Workel en de vrijwil
ligers van de ‘kerkhofploeg’ wil hij het werk 
van Willem ten Dam voortzetten. 

Een vrouw, die ziet en zwijgt,
Spreekt met een liefdevol gebaar,
Dat het angstzweet wegneemt.

VI 
Veronica troost 
zonder woorden.
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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 | Woensdag om 09.00 uur (tenzij 
anders vermeld in Geestig of via een 
mededeling). Op iedere eerste woensdag 
van de maand na de viering gezamenlijk 
koffiedrinken in de parochiezaal. Ten tijden 
van de coronamaatregelen is er geen 
viering en koffiedrinken, wel kunt u de 
viering meeluisteren via www.kerkomroep.
nl (zie ook pag 6)

Vieringen in Herfstzon: 15 mei om 16.30 uur 
pastoor Oortman. Vieringen in de Stoeve
laar: 11 juni om 16.00 uur pastoor Oortman.

Contact pastor | Parochianen die behoefte 
hebben aan contact met een van de 
pastores kunnen hen telefonisch bereiken 
(zie bericht op pagina 6)

Pastorale noodnummer: 062 32 544 88
niet voor uitvaarten.

Doopviering | In onze geloofsgemeen
schap wordt eenmaal per twee maanden 
gedoopt. Voor data zie dooprooster laatste 
pagina. Voor opgave en vragen kunt u 
terecht bij het centrale secretariaat van 
onze parochie. tel: 260878 of contact@
heiligegeestparochie.nl   

Overleden | 
11 februari Rikie StrootmanPots, 82 jaar

De meimaand is aan Maria toegewijd | 
In onze Petrus en Pauluskerk wordt in de 
meimaand weer samen de rozenkrans 
gebeden. Al biddend en zingend vereren 
we Maria en mogen we ons gesteund weten 
in ons dagelijkse leven. Maria is onze 
voorspreekster bij God. Moeder van 
altijddurende bijstand. Elke woensdag
avond in mei komen we samen op 19.00 
uur. De eerste keer is op woensdag 
6 mei, vervolgens 13 mei, 20 mei en de 
laatste keer 27 mei. Wij nodigen iedereen 
uit om samen met ons te bidden en te 
zingen.

Hermien de Wit, Riet Tenhagen

Elke mens die voelt dat het leven
wegstroomt, 
Dat niet alles meer kan
En toch staande en gaande wil blijven.

VII 
Jezus valt 
opnieuw.

Secretariaat | 
Wegens de coronamaatregelen is het 
secretariaat gesloten, wel per mail 
bereikbaar.

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 | 
16 februari Jan Vehof 84 jaar

Dodenherdenking | Maandag 4 mei om 
19.30 uur worden alle slachtoffers herdacht 
die sinds het uitbreken van de tweede 
wereldoorlog zijn omgekomen.
Tijdens deze herdenking zal de zorg voor 
het monument overgedragen worden van 
groep 8 naar groep 7 van de basisschool.
U wordt voor deze herdenking 
van harte uitgenodigd.
 

Hengevelde
H.H. Petrus en Paulus
Goorsestraat 19

7496 AB Hengevelde

T: 0547  333 210

E: hengevelde@heiligegeestparochie.nl 

IBAN: NL35RABO0157107221
Openingstijden secretariaat
Woensdag van 9.00 tot 12.00 uur.

Isidorushoeve
H. Isidorus
Goorsestraat 126

7482 CL St. Isidorushoeve

T: 0743575210

E: isidorushoeve@heiligegeestparochie.nl

IBAN: NL45ABNA0495351202
Openingstijden secretariaat

Dinsdag van 9.00 tot 11.00 uur

Secretariaat H. Isidorus
Wegens de coronamaatregelen is het 
secretariaat gesloten, wel per mail 
bereikbaar.
 
Openstelling Mariakapel
De Mariakapel in onze kerk is dagelijks 
geopend van  9.00 uur tot 16.30 uur, voor 
het opsteken van een kaarsje en voor 
persoonlijk  gebed. 

Intenties
De reeds opgegeven intenties voor de 
komende tijd worden gelezen als de 
vieringen weer doorgang vinden, of in 
overleg op een ander moment.
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Bij zijn afscheid in januari 2020 sprak de aartsbisschop van de Oudkatholieke Kerk, 
Joris Vercammen, woorden die hem typeren: 

Een bisschop is degene die uitnodigt tot relatie. Daarbij kan het niet anders dan dat hij zichzelf 
relativeert. Dus: out-of-the-box denken, weg van de kleine zekerheidjes, weg van wat zoge-
naamd ‘altijd geweest is’, weg van wat de samenleving verwacht, weg van dat alles… om vrij te 
zijn om met God het avontuur van het leven aan te gaan. Hij pleitte voor een kerk “waar je 
gewoon welkom bent”.  Je hoeft er niet te betalen met het inleveren van bepaalde delen van je 
persoonlijkheid, je hoeft je niet te conformeren aan dogmatische hoogstandjes, niet aan te 
passen aan een cultuurtje. Je mag je zelf zijn, zoals de Schepper je bedoeld heeft.

(Roerom, nr.6, febr. 2020)

Al die vrouwen die hun tranen de 
vrije loop laten, 
Onmachtig het zinloze geweld te stoppen, 
Zij laten van zich horen.

VIII
Meelevende en 
meelijdende vrouwen.

Bisschoppen 
aan het woord

Bron foto: Trouw
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Woordpuzzel 3
Het hoogfeest van Pasen staat voor de deur. Daarom zitten er in de 
puzzel dit keer zeven woorden die met ‘paas’ ervoor een ander woord 
vormen. Weet u welke dat zijn, stuur dan uw antwoord voor 20 april 
2020 naar: Redactie Geestig/Puzzel 3, 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 inzen
ders dingen aan het eind van het jaar mee naar de jaarprijs. 

Uitslag
In de woordzoeker van Geestig 2 zaten de volgende zeven etenswaren 
die we in de vastentijd best wel iets zouden kunnen minderen: taart, 
koffie, chocolade, snoep, bier, wijn, vlees. Uit de goede inzendingen 
hebben we de volgende winnaar getrokken: R. Klaver uit Goor. Van 
harte gefeliciteerd!

door Richard Wermelink

O  C  J  W  Q  P  Q  W  Z  B  R 

R  D  N  N  A  C  H  T  F  V  E 

Z  T  V  K  A  A  R  S O  J  I 

L  O  R  U  W  A  K  E  V  E  N 

C  K  N  I  U  J  Q  M  C  U  G 

R  U  N  D  D  R  L  I  S  C  Q 

N  K  L  X  A  I  T  S  I  P  R 

U  X  L  U  F  G  U  Y  Y  S  X 

X O  Y  O  R  V  X  M  F  D  F 

W  T  X  J  J  M  U  C  M  N  U 

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 juni
14 juni Goor / Hengevelde   
 13.00 en 14.30 uur 
 Pastor vd Bemt
28 juni Delden / Beckum   
 13.00 en 14.30 uur 
 Pastoor Oortman

Doopvoorbereidingsavonden zijn donder
dag 7 mei in de Stefanshof, Grotestraat 207, 
7622 GH Borne en donderdag 14 mei 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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Velen hebben de film “De Beentjes van Sint Hildegard” gezien en 
ervan genoten. Voordat wij, mijn man en ik, naar deze film met 
Herman Finkers gingen kijken, wilde ik weten wie de Heilige 
Sint-Hildegard was. Nieuwsgierig en benieuwd naar wie zij was 
ging ik op zoek. Ik vond het levensverhaal van een sterke, 
getalenteerde vrouw. Een vrouw met een missie en visie zouden 
wij nu zeggen.

Veelzijdige benedictijnse abdis
Hildegard van Bingen werd in 1098 geboren in Bermersheim in 
MiddenDuitsland. Zij was het tiende kind in het gezin en werd op 
8jarige leeftijd al toevertrouwd aan de zorg van de 
Benedictinessen. De zeer intelligente en leergierige Hildegard was 
op meerdere fronten actief. Haar interesse ging uit naar religie, 
kosmologie, wetenschap, filosofie en muziek. De geschiedenis 
vertelt dat zij de eerste componiste was van de klassieke muziek. Al 
op 15jarige leeftijd legt zij de gelofte af en wordt later benedic
tijnse abdis. In 1147 sticht zij, na veel strubbelingen, zelfstandig het 
vrouwenklooster Rupertsberg in de buurt van Bingen.

Gevraagd en ongevraagd adviseur
Op haar 43ste begint zij visioenen te krijgen en schreef deze op 
perkament met behulp van haar secretaris. Naast de muziek schreef 
zij twee boeken over haar visioenen. Daarnaast nog boeken over 
geneeskunde met talloze geneeskrachtige recepten. Door haar 
grote kennis had zij veel invloed en schreef, gevraagd en 
ongevraagd, adviezen aan allerlei hooggeplaatste personen, 
waaronder keizers en pausen.

Gestraft en heilig
Op latere leeftijd kwam zij in moeilijkheden doordat ze een 
geëxcommuniceerde kennis in gewijde grond had begraven. 
De straf voor haar klooster was dat er niet meer gezongen mocht 
worden, geen Heilige Mis meer mocht worden opgedragen en een 
verbod op klokkenluiden. Later werd deze buitenproportionele straf 
teruggedraaid door de aartsbisschop van Mainz. Na een rijk en 
veelbewogen leven overleed Hildegard van Bingen op 
17 september 1179 op 81jarige leeftijd. Op 10 mei 2012 liet 
Paus Benedictus XVI een decreet publiceren, waardoor zij vereerd 
mag worden als universeel heilige van de katholieke kerk.  

In de film
Wij hebben van de film genoten, maar ik betrapte mezelf erop dat ik 
de combinatie zocht van film en thema, “de beentjes van Sint 
Hildegard”. Was het om de laatste wens van Jan zijn schoonvader in 
vervulling te laten gaan? Was het een uitweg uit zijn benauwende 
huwelijk of was het een omschrijving van “sterke vrouwen, timide 
mannen”? Voor de goede vrede slikt men liever iets weg. Of was het 
een zoektocht naar eigenheid en betekenis? Voor mij was het een 
humoristische film die je kan laten nadenken over een diepere 
betekenis van liefde, zorgen voor, en geloven in. 

Marianne Koebrugge

Wie was Sint Hildegard?

Gezegende 
Hildegard von 

Bingen
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Wie was Sint Hildegard?

Woord van Paus Franciscus
Paus: verwondering in 
plaats van 
onbeweeglijkheid
“Immobilisme past niet bij de christelijk getuigenis noch bij de zending van de Kerk," 
verklaart paus Franciscus in zijn commentaar bij het evangelie op het feest van de 
Opdracht van Jezus in de Tempel van Jeruzalem door Maria en Jozef, of het feest van 
Lichtmis. De paus merkt op dat de vier personen die het Kind Jezus omringen, 
“in beweging” zijn en vol “verbazing”. 

Hij actualiseert de boodschap van het evangelie voor vandaag: “De wereld heeft 
christenen nodig die zich in beweging laten brengen, die het niet moe worden de wegen 
van het leven op te gaan, om aan iedereen het troostvolle woord van Jezus te brengen. 
Elke gedoopte heeft de roeping van de verkondiging gekregen, een zending om te 
evangeliseren. Parochies en kerkgemeenschappen zijn geroepen om het engagement 
van jongeren, gezinnen en bejaarden aan te moedigen, zodat iedereen een christelijke 
ervaring kan opdoen en het leven en de zending van de Kerk op de voorlinie kan 
meemaken."

Wat de bekwaamheid betreft om zich te verwonderen, te verbazen, benadrukt de paus 
dat zij de ontmoeting met God in de hand werkt: “Zich kunnen verwonderen over de 
dingen rondom ons, werkt de religieuze ervaring in de hand en maakt de ontmoeting met 
de Heer vruchtbaar. De onbekwaamheid om ons te verwonderen, maakt ons integendeel 
onverschillig en vergroot de afstand tussen de weg van het geloof en van het dagelijks 
leven." 

Door: Jan Horck
Al die mensen in armoede en oorlog, 
Doodmoe, uitgeleefd met holle ogen,
Door geldverslindende machten naar een 
bitter einde gevoerd. 

IX
Jezus, uitgeput en 
totaal verzwakt.

Zich kunnen verwonderen bevordert de religieuze ervaring - 2 februari 2020
www.heiligegeestparochie.nl/geestig
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Ingezonden berichten
Sam’s Kleding inzameling 
in Delden
2 Mei is weer de kledinginzameling, Deze voorjaarsactie is bestemd voor 
schoon water en sanitair in Ethiopië. De inzamelplaats is de parkeerplaats 
aan de Stationsweg, van 10.0012.00 uur. Uw kleiding is welkom!
Rudi Dijkmans

Hele volkeren, die gemarteld en gedood 
worden, 
Door mannen en vrouwen met een gezicht, 
En een hart, dat is verkild en afgestompt.

XI
Jezus, vastgeklonken 
aan het kruis.

Veel mensen, hun waardigheid gestolen,
Staan beschaamd tot op de botten,
Alles kwijt, de kwetsbaarheid voorbij.

X
Jezus, ontluisterd 
en ontkleed.

Cursus Theologische Vorming Twente start met nieuwe groep
Wie voelt het niet: die behoefte aan meer verdieping in het leven? De driejarige cursus 
Theologische Vorming voor Geïnteresseerden is een uitgesproken mogelijkheid om die 
verdieping te zoeken. Het brede aanbod van allerlei aspecten van geloof en theologie 
maken dat mensen deze cursus als zeer verdiepend voor hun kijk op het leven ervaren. 

Het is een stevige cursus. Drie jaar lang, zo’n 30 lesavonden (met telkens 2 van 5 kwartier 
lessen) per seizoen. Met kernvakken als Oude en Nieuwe Testament, Kerkgeschiedenis, 
Geloofsleer en Ethiek, maar ook ‘praktischtheologische’ vakken als liturgiek, pastoraat en 
diaconaat. En natuurlijk mogen de lessen spiritualiteit, filosofie, wereldgodsdiensten en 
contextuele theologie niet ontbreken.

Het is ook goed mogelijk om je allereerst voor 1 seizoen op te geven. Want het eerste jaar 
heeft vooral een inleidend karakter, het tweede is meer verbredend en in het derde jaar 
wordt de verdere verdieping gezocht. Ook al wordt de cursus ondersteund door de 
Protestantse Kerk, het beoogt heel nadrukkelijk een oecumenische cursus te zijn: kerkelijk 
of niet kerkelijk, protestants of roomskatholiek of anderszins: iedere geïnteresseerde is van 
harte welkom! De kosten bedragen €220, per seizoen. De cursus wordt gegeven in de 
centraal gelegen Waterstaatskerk in Hengelo, op dinsdagavonden. De eerste avond is 
gepland op dinsdag 15 september 2020. Een nieuwe groep kan starten als er tenminste 10 
aanmeldingen zijn.

Nieuwsgierig geworden en 
meer willen weten? Informeer bij:
Ina ter Kuile, cursuscoördinator,  
0742774288 of email: kuile@hetnet.nl 
of ds. Wim de Jong, 0547388647 of email: 
wim.dejong@hetnet.nl  
cursusleider of kijk op: 
www.protestantsekerk.nl/training/
theologischevormingvoor
gemeenteledenengeinteresseerden/
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Allen die ons zijn voorgegaan in de dood, 
In overgave, vechtend of niets vermoedend, 
Zij allen mogen leven met Hem buiten de 
tijd.

XII
Jezus’ uur van sterven.

Vieringen doordeweeks, Goede Week en Pasen 
voor Parochie De Goede Herder, HH. Jacobus en Johannesparochie 
en de Heilige Geestparochie

Doordeweekse vieringen
Omdat in Delden de nodige communicatiemiddelen beschikbaar zijn zullen vandaaruit 
de komende weken de vieringen te beluisteren zijn van dinsdag tot en met vrijdag 
’s avonds om 18.30 uur, via www.kerkomroep.nl. Ga naar www.kerkomroep.nl, vul in bij  
'vind uw kerk': Delden, R.K. Parochie H. Blasius en ‘live’ of ‘luisteren’ aanklikken.

Op dit moment zijn wij bezig om de mogelijkheden te onderzoeken om deze vieringen 
ook te streamen. Als dat lukt en zodra dit kan, krijgt u hier verdere informatie over. 

Goede week vieringen
Deze vieringen zijn zonder publiek!

Palmpasen:
Er zal in de H. Blasius in Delden op zondag 5 april om 9.30 uur een Eucharistieviering 
zonder publiek zijn waarin de palmtakken zullen worden gewijd. Deze is te beluisteren 
via www.kerkomroep.nl. 
U kunt in de Goede Week bij uw eigen geloofsgemeenschap palmtakjes ophalen in de 
Mariakapel, of op andere plek die door de geloofsgemeenschap zelf is aangegeven.

Chrismamis: 
De Chrismamis op woensdag 8 april 2020 in Apeldoorn gaat wel door, maar hierbij 
zullen alleen de bisschoppen en de vicarissen aanwezig zijn. 
De vicarissen zullen voor verdere verspreiding van de oliën binnen hun vicariaat zorgen. 

Witte Donderdag:
De Eucharistieviering op Witte Donderdag 9 april is om 18.30 uur in de H. Blasius te 
Delden, zonder publiek ook weer te beluisteren via www.kerkomroep.nl.

Goede Vrijdag: 
Er zal op 10 april om 15.00 uur een kruisweg zijn in de H. Blasius in Delden en de 
avondplechtigheden zijn om 18.30 uur, beiden zonder publiek, ook weer te beluisteren 
via www.kerkomroep.nl.

Paasvieringen 

Paaswake:
De Paaswake zal zaterdag 11 april om 18.30 uur zijn in de H. Blasius in Delden, zonder 
publiek, ook weer te beluisteren via www.kerkomroep.nl.
Tijdens deze viering zullen de Paaskaarsen van alle dertien geloofsgemeenschappen 
worden gezegend. 

Het is mooi om in uw eigen huis om 20.00 uur het Licht van Christus te verspreiden, 
door symbolisch een kaars voor het raam te zetten, zodat wij aan de wereld laten zien, 
dat wij Pasen vieren ondanks de moeilijke omstandigheden van dit moment. 

Eerste Paasdag:
Er zal in de H. Blasius in Delden op zondag 12 maart om 9.30 uur een Eucharistieviering 
zijn, zonder publiek, te beluisteren via www.kerkomroep.nl. 

Tweede Paasdag: 
Er zal in de H. Blasius in Delden op maandag 13 maart om 9.30 uur een 
Eucharistieviering zijn, zonder publiek, te beluisteren via www.kerkomroep.nl. 

Vanaf dinsdag 14 april 2020, zal er ’s avonds om 18.30 uur van dinsdag tot en met 
vrijdag weer een viering te beluisteren zijn via www.kerkomroep.nl 

Bisschoppen roepen 
op tot gebed:

God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroosting in ziekte en lijden.
Wees ons, uw volk, nabij en genadig
nu wij allen de gevolgen ondervinden
van het uitgebroken corona-virus.
Wees een Beschermer voor hen
die dit virus hebben opgelopen,
Wij bidden voor hen om hoop en genezing.
Wij bidden voor hen die aan de 
gevolgen van dit virus
zijn overleden, dat zij bij 
U geborgen mogen zijn.
Wij bidden voor allen die werkzaam zijn
in de gezondheidszorg en het 
openbaar bestuur,
dat zij uw nabijheid en zegen 
mogen ervaren in hun werk
ten dienste van heel de samenleving.
Doe ons beseffen hoe groot uw 
liefde is voor ieder van ons
en dat Gij met ons zijt nu wij de 
kwetsbaarheid van ons bestaan ervaren.
Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zonder 
aarzelen overgeven
aan uw vaderlijke voorzienigheid.
Door Christus onze Heer.

Amen.
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Vieringen
april en 
mei
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

Zolang de coronamaatregelen van 
kracht zijn, zijn de vieringen via 
www.kerkomroep.nl te beluisteren
(zie pagina 19).

Datum H. Blasius 
Beckum

O.L. Vrouw van Altijd 
Durende Bijstand 
Bentelo

H. Blasius 
Delden

H.H. Petrus en 
Paulus Goor

H.H. Petrus en 
Paulus Hengevelde

H. Isidorus, 
St. Isidorushoeve

Zaterdag 4 april 
en zondag 5 april                      
Palmpasen

Zon. 9.30 Eucharistieviering 
Zonder publiek. Te beluisteren 
via www.kerkomroep.nl

Donderdag 9 april,            
Witte Donderdag   

Don. 18.30 Eucharistieviering 
Zonder publiek. Te beluisteren
 via www.kerkomroep.nl

Vrijdag 10 april, 
Goede Vrijdag en 
zaterdag 11 april, 
Paaszaterdag         

Vrij. 15.00 Kruisweg              
Vrij. 18.30 Goede vrijdag
viering zonder publiek. 
Te beluisteren via
www.kerkomroep.nl                          
Zat. 18.30 Paaswake                 
Zonder publiek. 
Te beluisteren via 
www.kerkomroep.nl

Zondag 12 april, 
Eerste Paasdag en 
maandag 13 april 
Tweede Paasdag

Zon. 9.30 Eucharistieviering 
Zonder publiek. 
Te beluisteren via 
www.kerkomroep.nl                             
Ma. 9.30 Eucharistieviering
Zonder publiek. 
Te beluisteren via 
www.kerkomroep.nl

Zaterdag 18 en 
zondag 19 april                 

Zat. 19.00 Wocoviering                                                                            
Werkgroep                         

Zon. 9.30 Wocoviering                                            
mmv. Dames- en herenkoor                                 
Pastor C. Timmerman                   

Zon. 9.30 Eucharistieviering
mmv. Kinderkoor                                           
Rector P. Kuipers 

Zon. 11.00 Wocoviering                                            
Samenzang                                               
Werkgroep

Zat. 19.00 Wocoviering                                            
mmv. Dames- en herenkoor                                          
Pastor C. Timmerman                        

Zat. 19.00  Eucharistieviering      
mmv. Dames- en herenkoor                                       
Pastoor Th. Escher                         

Zaterdag 25 en 
zondag 26 april

Geen viering Geen viering Zat. 19.00 Eucharistieviering                  
mmv. Dames- en herenkoor                                        
Pastoor M. Oortman

Zat. 19.00  Eucharistieviering     
mmv  Schola Cantorum                                      
Pastoor Th. Escher                         

Zon. 9.30 Wocoviering                                            
mmv. Dames- en herenkoor                               
Pastor R. Doornbusch                       

Zon. 9.30 Eucharistieviering            
mmv. Dames- en herenkoor                                                       
Pater G. Westendorp

Zaterdag 2 en 
zondag 3 mei

Geen viering Zon. 9.30 Wocoviering                                            
mmv.   Dames- en herenkoor                                
Werkgroep                    

Zon. 9.30 Eucharistieviering                  
mmv. Dames- en herenkoor                                         
Pater R. van der Vegt

Zon. 11.00 Wocoviering                                            
Geen koor
Werkgroep 

Zat. 19.00 Wocoviering                                            
mmv. Dames- en herenkoor                              
Werkgroep                        

Zat. 19.00 Wocoviering 
Mariaviering                                         
mmv. Dames- en herenkoor                               
Werkgroep                        

Zaterdag 9 en 
zondag 10 mei 

Zon. 9.30 Wocoviering                                                                  
Pastor R. Doornbusch                       

Zat. 19.00 Wocoviering                                            
geen koor                                 
Werkgroep                   

Zat. 19.00 Eucharistieviering                  
mmv. Dames- en herenkoor                                      
Pastoor M. Oortman

Zat. 19.00 Wocoviering                                            
mmv.  In Between                                       
Pastor C. Timmerman                        

Zon. 9.30 Wocoviering                                        
mmv. Dames- en herenkoor                               
Pastor C. Timmerman

Zon. 9.30 Wocoviering  
Moederdag                                        
mmv. Spirit                                
Werkgroep

Zaterdag 16 en 
zondag 17 mei

Zat. 19.00 Wocoviering                                                                     
Pastor H. vd Bemt                       

Zon. 9.30 Wocoviering                                            
mmv. Dames en herenkoor                                  
Pastor H. vd Bemt                       

Zat. 19.00 Gebeds-
viering Mariaviering                                                    
mmv. Dames- en herenkoor             
Werkgroep                                    
Zon. 9.00 Kleuterkerk                          
Zon. 9.30 Eucharistieviering                  
mmv. Cantu                                            
Pastoor M. Oortman

Zon. 11.00 Wocoviering                                            
mmv. Dames- en herenkoor                          
Werkgroep

Zat. 19.00 Wocoviering                                            
mmv. Dames- en herenkoor                                  
Werkgroep                     

Zat. 19.00  Eucharistieviering   
Feest H. Isidorus                                         
mmv. Dames- en herenkoor                                       
Pastoor M. Oortman                           

Dit vieringenoverzicht is onder voorbehoud van verdere coronamaatregelen. 
Kijk voor actuele informatie op www.heiligegeestparochie.nl/vieringen 
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Datum H. Blasius 
Beckum

O.L. Vrouw van Altijd 
Durende Bijstand 
Bentelo

H. Blasius 
Delden

H.H. Petrus en 
Paulus Goor

H.H. Petrus en 
Paulus Hengevelde

H. Isidorus, 
St. Isidorushoeve

Zaterdag 4 april 
en zondag 5 april                      
Palmpasen

Zon. 9.30 Eucharistieviering 
Zonder publiek. Te beluisteren 
via www.kerkomroep.nl

Donderdag 9 april,            
Witte Donderdag   

Don. 18.30 Eucharistieviering 
Zonder publiek. Te beluisteren
 via www.kerkomroep.nl

Vrijdag 10 april, 
Goede Vrijdag en 
zaterdag 11 april, 
Paaszaterdag         

Vrij. 15.00 Kruisweg              
Vrij. 18.30 Goede vrijdag
viering zonder publiek. 
Te beluisteren via
www.kerkomroep.nl                          
Zat. 18.30 Paaswake                 
Zonder publiek. 
Te beluisteren via 
www.kerkomroep.nl

Zondag 12 april, 
Eerste Paasdag en 
maandag 13 april 
Tweede Paasdag

Zon. 9.30 Eucharistieviering 
Zonder publiek. 
Te beluisteren via 
www.kerkomroep.nl                             
Ma. 9.30 Eucharistieviering
Zonder publiek. 
Te beluisteren via 
www.kerkomroep.nl

Zaterdag 18 en 
zondag 19 april                 

Zat. 19.00 Wocoviering                                                                            
Werkgroep                         

Zon. 9.30 Wocoviering                                            
mmv. Dames- en herenkoor                                 
Pastor C. Timmerman                   

Zon. 9.30 Eucharistieviering
mmv. Kinderkoor                                           
Rector P. Kuipers 

Zon. 11.00 Wocoviering                                            
Samenzang                                               
Werkgroep

Zat. 19.00 Wocoviering                                            
mmv. Dames- en herenkoor                                          
Pastor C. Timmerman                        

Zat. 19.00  Eucharistieviering      
mmv. Dames- en herenkoor                                       
Pastoor Th. Escher                         

Zaterdag 25 en 
zondag 26 april

Geen viering Geen viering Zat. 19.00 Eucharistieviering                  
mmv. Dames- en herenkoor                                        
Pastoor M. Oortman

Zat. 19.00  Eucharistieviering     
mmv  Schola Cantorum                                      
Pastoor Th. Escher                         

Zon. 9.30 Wocoviering                                            
mmv. Dames- en herenkoor                               
Pastor R. Doornbusch                       

Zon. 9.30 Eucharistieviering            
mmv. Dames- en herenkoor                                                       
Pater G. Westendorp

Zaterdag 2 en 
zondag 3 mei

Geen viering Zon. 9.30 Wocoviering                                            
mmv.   Dames- en herenkoor                                
Werkgroep                    

Zon. 9.30 Eucharistieviering                  
mmv. Dames- en herenkoor                                         
Pater R. van der Vegt

Zon. 11.00 Wocoviering                                            
Geen koor
Werkgroep 

Zat. 19.00 Wocoviering                                            
mmv. Dames- en herenkoor                              
Werkgroep                        

Zat. 19.00 Wocoviering 
Mariaviering                                         
mmv. Dames- en herenkoor                               
Werkgroep                        

Zaterdag 9 en 
zondag 10 mei 

Zon. 9.30 Wocoviering                                                                  
Pastor R. Doornbusch                       

Zat. 19.00 Wocoviering                                            
geen koor                                 
Werkgroep                   

Zat. 19.00 Eucharistieviering                  
mmv. Dames- en herenkoor                                      
Pastoor M. Oortman

Zat. 19.00 Wocoviering                                            
mmv.  In Between                                       
Pastor C. Timmerman                        

Zon. 9.30 Wocoviering                                        
mmv. Dames- en herenkoor                               
Pastor C. Timmerman

Zon. 9.30 Wocoviering  
Moederdag                                        
mmv. Spirit                                
Werkgroep

Zaterdag 16 en 
zondag 17 mei

Zat. 19.00 Wocoviering                                                                     
Pastor H. vd Bemt                       

Zon. 9.30 Wocoviering                                            
mmv. Dames en herenkoor                                  
Pastor H. vd Bemt                       

Zat. 19.00 Gebeds-
viering Mariaviering                                                    
mmv. Dames- en herenkoor             
Werkgroep                                    
Zon. 9.00 Kleuterkerk                          
Zon. 9.30 Eucharistieviering                  
mmv. Cantu                                            
Pastoor M. Oortman

Zon. 11.00 Wocoviering                                            
mmv. Dames- en herenkoor                          
Werkgroep

Zat. 19.00 Wocoviering                                            
mmv. Dames- en herenkoor                                  
Werkgroep                     

Zat. 19.00  Eucharistieviering   
Feest H. Isidorus                                         
mmv. Dames- en herenkoor                                       
Pastoor M. Oortman                           
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Wedstrijd Wedstrijd paas-paas-
eiereneieren zoeken zoeken

Zoek de veertien eieren die in deze Geestig zijn verstopt (de eieren op 
deze pagina tellen niet mee) en maak met de letters drie woorden. Om 
je een beetje te helpen, de beginletters van de drie woorden zijn: een 
H, een E en een T. Als je het weet stuur je antwoord dan voor  20 april 
naar: redactiegeestig@heiligegeestparochie.nl

Vermeld wel je naam, leeftijd en woonplaats. 
Zodat we je kunnen vinden als je de prijs gewonnen hebt. 

Wat vieren we nou eigenlijk met Palmpasen?
We vieren dan de intocht van Jezus in Jeruzalem. Hij vroeg aan twee 
van zijn leerlingen om een ezel te zoeken waarop hij de stad kon 
inrijden. Jezus wilde geen paard zoals een koning omdat hij zichzelf 
niet zo belangrijk vond. In Jeruzalem was het joods Paasfeest begon
nen en daarom was het erg druk in de stad. Er waren veel mensen die 
blij waren dat Jezus kwam en al deze mensen trokken takken van de 
bomen en zwaaiden ermee naar Jezus. Maar er waren ook mensen die 
een beetje bang waren en deze mensen zagen Jezus het liefst 
weggaan, of erger nog… dood. 

Palmtakjes.
Met Palmpasen worden tijdens de viering in de kerk palmtakjes gewijd. 
Aan het eind van de viering mag je een takje meenemen naar huis. Dat 
palmtakje doe je thuis meestal achter een kruisje dat je hebt hangen. 
Daar blijft het bijna een jaar zitten tot Aswoensdag, op deze dag 
verbrand je het takje. Aswoensdag is het begin van de vastentijd, 
Palmpasen is het einde van de vasten en het begin van de “Goede 
Week”. Dit is de week voor Pasen, en er zijn dan een paar belangrijke 
dagen. Denk maar aan Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille 
Zaterdag.

Weten jullie wat er op deze dagen gebeurde?  

Witte Donderdag:

Goede Vrijdag:

Stille Zaterdag:

Pasen:

Weet je het niet vraag het dan eens aan papa/mama of opa/oma.

PalmpasenPalmpasen

Er zijn ook palmpasenoptochten, (dit jaar gaan ze door het 
coronavirus helaas niet door) soms door de straten met een 
muziekkorps maar ook in de kerk. Je mag dan met je eigen 
palmpasenstok een rondje lopen, en na de optocht snoepen 
van al het lekkers dat eraan zit of je geeft hem weg aan 
iemand anders.

Een paar dingen die je moet weten over de 
palmpasenstok;
• Stok/kruis doet ons herinneren aan het kruis waaraan 
 Jezus gestorven is.
• Buxustakjes staan voor de palmtakken waarmee de 
 mensen naar Jezus zwaaiden.
• Broodhaantje verwijst naar de haan die kraaide toen Petrus 
 tot driemaal toe had gezegd dat hij Jezus niet kende.
• Mandarijn/sinaasappel is de spons met zure wijn die Jezus 
 te drinken kreeg aan het kruis.
• Rozijnen kun je zien als de zilverlingen die Judas kreeg 
 voor het verraden van Jezus.

Palmpasen-Palmpasen-
optocht optocht 
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Door: Nathalie MensinkHaantje Haantje 
mozaïeken mozaïeken 
met bonenmet bonen

Het pastorale team maakt een liturgie voor de Goede Week en Pasen voor kinderen 
en zal deze liturgie via de ons bekende mailadressen zoveel mogelijk aan de ouders verspreiden.
Als u behoefte hebt aan de documentatie van de kindervieringen, kunt u deze per mail 
vanaf 01.04.2020 opvragen bij het secretariaat van het pastorale team: contact@pastoraleteam.nl  
of telefonisch 074 – 349 22 12. 

Nodig:
• verschillende soorten gedroogde bonen/linzen/maïs/zonnebloempitten
• schaar
• deksel van een schoenendoos/ hard karton of schilderkarton.
• kleurplaat van een haan met grote kleurvakken.
• houtlijm/ witte lijm die transparant opdroogt

Uitleg.
Knip de kleurplaat uit en plak hem op het karton,
Zoek nu de bonen uit die je wilt gebruiken,
Smeer een gedeelte van de kleurplaat ruim in met lijm, (beste is per vakje)
En leg dan de bonen in de lijm, de witte lijm wordt bij drogen transparant dus 
het geeft niet als je per ongeluk te veel lijm gebruikt.
Goed laten drogen (liggend) en klaar is je schilderij.

Liturgie voor de kinderenLiturgie voor de kinderen



TijdgeestTijdgeest
voor de jon

geren
HOE KAN HET PASEN WORDEN?

Hoe kan het Pasen worden?
Goede Vrijdag is nog niet voorbij,
de laatste bomauto nog niet ontploft.
Hoeveel staties telt onze kruisweg?
 
De wonden liggen nog open en bloot:
de kraters en de uitgebrande resten,
de verminkte doden,
gestolde etter op het weke vlees van de aarde.
Het verdriet is zonder einde.
 
Goede Vrijdag is nog niet voorbij.
De ontreddering,
de angst om de waanzin,
om wat de ene mens de andere aandoet.
Dat is onze duisternis.
 
Hoe kan het Pasen worden?
Als ons van alle zijden wordt ingefluisterd:
God is dood.
Zijn getrouwen zijn gevlucht of uitgeblust.
Zijn huis staat leeg of wordt verkocht.
 
Het was niet anders in de dagen van Pilatus.
In ontreddering en grote vrees
kwamen zij de tuin binnen.
Alleen de geuren van de balsem,
de bloeiende amandelboom
en het kwetteren van de vogels
Vertelden van de lente.
Maar in hun hart was het nog donker.
 
Pasen is begonnen met ongeloof.
‘Zij konden het niet geloven…’
De doeken lagen netjes opgeplooid
als om te zeggen:
die heb ik niet meer nodig.
Nu mag ik poedelnaakt
en vrij en anders leven.
Nu mag ik God smaken als mijn eigen levens
drift.
Nu ben ik geworden wie ik in wezen was.
Gods teergeliefde.
 
Pasen begint met ongeloof, ook vandaag.
Wij kunnen niet geloven
dat deze wereld ooit een veilig huis kan 
worden
waar geen mens door een regime wordt 
verdrukt,

JONGERENKAMP 2020
 
Een weekend vol ontmoeting, gezelligheid en plezier samen met andere jongeren. 
Dat is wat gaat plaatsvinden in het weekend van 18, 19 en 20 september op 
Recreatieverblijf De Roezeberg bij Ootmarsum. Dit kamp wordt al meer dan 
vijfentwintig jaar georganiseerd door en voor de jongeren van de H.H. Jacobus en 
Johannesparochie, maar dit jaar willen wij ook de jongeren uit De Goede Herder en 
Heilige Geestparochie uitnodigen.

Lijkt het je leuk om mee te gaan en ben je ouder dan twaalf jaar, noteer dan vast de 
data van het jongerenkamp in je agenda. Meer informatie volgt! Mocht je vragen 
hebben dan kun je contact op nemen met Loes GrashofBoomkamp (0631088033) 
of door een email te sturen naar ons
 jongeren@hhjj.nl.

Werkgroep Jongeren HHJJ

waar de creativiteit het wint op de vernietiging.
Wij kunnen niet geloven
dat op een zondagmorgen
God, levend,
als een gast aan onze tafel zit
en mee ons brood breekt
om het te delen met de hele wereld.
 
Onze Pasen begint met ongeloof,
niet met zekerheid.
We krijgen slechts een teken
 als die opgeplooide doeken in het graf 
een teken en een woord.
Pasen begint met een nabijheid
die we nog niet kunnen duiden,
we zien nog niet dat Hij het is,
en dat we weer naar Galilea mogen gaan,
weg uit de stad,
weg uit de concentratie van macht en kapitaal,
terug naar het prille begin
en de verrassing van een blijde boodschap.
 
Pasen is een voorgevoel,
een stil vermoeden
dat de lente slechts omlijsting is
van die andere Geestkracht
die ons oproept om mee te bouwen
aan de grote Lente,
die andere warmte tussen mensen.

Uit: Manu Verhulst, Op de golfslag van de Geest

 


