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Intelligent kerken

Gelukkig hebben we grote kerken, wat eerst
een nadeel was kan nu zomaar een
voordeel zijn. Ik zag in een online kerkdienst
in Keulen om de bank iemand aan het begin
van de bank en iemand aan het eind van de
bank zitten. Liggen er straks bij de ingang
van de kerk een beperkt aantal knielkussens
en worden we verplicht een kussentje mee
de kerk in te nemen?

Of gaan we vooraf plaatsen reserveren?
Staat er desinfecteer om de handen te
reinigen? Gaan we pijlen op de grond
plaatsen? Wordt ons het zingen verboden
zoals in Zuid Duitsland? Kortom we weten
het nog niet, maar we kunnen er wel naar
verlangen. Het is afwachten op wat de RIVM
en de bisschoppen hierin gaan adviseren.
Tot en met Pinksteren zal er in ieder geval
nog geen sprake zijn van intelligent kerken.
Laten we erop vertrouwen dat de Heilige
Geest zoals die de leerlingen ooit wist te
begeesteren met Pinksteren nu ook hen en
ons weet te begeesteren. U kunt erover
lezen op pagina 17. Op pagina 4 vertelt
pastor Geurts in een mooi verhaal dat voor
alles een tijd is. Juist nu ervaren we dat
meer dan ooit. Ook is het een tijd van
bijzondere nabijheid: mooie initiatieven
hebben we voor u verzameld op pagina 8
en 9. Wij wensen u veel leesplezier.
José Sluiter

Hoop en geloof in het kleine
Hoe gaat het met u? Hoe viert u de Pasen,
Hemelvaart en Pinksteren?
Wat zou ik dat graag persoonlijk aan u
vragen. Maar u bent ver weg, in meerdere
opzichten op afstand. Misschien zit u
zondagochtend om 09.30 uur naar de viering
op het scherm van uw computer te kijken.
Met vallen en opstaan proberen wij zo toch
met elkaar verbonden te blijven en ons
geloof te voeden en gaande te houden. We
zijn meer op ons zelf teruggeworpen.
Grootse activiteiten organiseren is op dit
moment niet mogelijk. Parochianen en
pastores houden contact met elkaar via een
kaartje, digitaal of de telefoon. Er wordt
aandacht besteed aan elkaar en naar elkaar
omgezien vanuit huis in een klein gebaar.
Dat kan veel betekenen.

Zo gaan we op weg naar Pinksteren. Met
het binnenblijven lijkt het erop dat de
Geest zich alleen nog maar via onze
communicatiemiddelen aandient.
En kijk eens naar buiten. De zon lijkt nog
vaker en warmer te schijnen dan andere
jaren. Alles groeit en bloeit nog wel mooier
en sneller dan anders. We leren steeds meer
om te gaan met onzekerheden en het leven
te nemen zoals het komt. Onverwachte
steun en hulp, een grap en een lach via de
telefoon, een bemoedigend woord.
Het gebeurt soms even ongemerkt en
onverwacht. De Geest komt zo maar
onverwacht aanwaaien, niet groots maar
in hoop en geloof in het kleine.
Pastor Hélène van den Bemt

Inhoud

Gister ging ik voor een boodschap naar het
Kruidvat. Inmiddels ben ik al gewend aan
handen ontsmetten, verplicht een mandje
mee en de pijlen volgen. En natuurlijk
afstand bij de kassa en na het op afstand
afrekenen het mogelijk besmette mandje
daar inleveren. Tijdens de intelligente
lockdown is dit hoe we intelligent bood
schappen doen. De vergelijking is al snel
gemaakt: hoe zouden we straks intelligent
kunnen kerken? Want hoe fijn het ook is dat
we online via Youtube de vieringen kunnen
volgen, het niet naar de kerk kunnen gaan
ervaar ik toch als een groot gemis.
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Het leven
spreekt u toe
(Job; Prediker 3.)

Het gebeurde achter mijn rug. Een stem. Een warme stem van een
vrouw. Met ingehouden emotie vertelde ze over haar zus. Enkele
weken geleden uit het leven gestapt. Een meer dan pijnlijk verlies.
En zij vertelde ook over haar kerk. Zondags leeg en in de week
bezocht als een museum.

En toch
“En toch is het nu goed met mijn zus en met mij en met mijn kerk.
En toch, dat blijf ik zeggen, dat blijf ik geloven: Korter kan ik mijn
geloof niet onder woorden brengen. En toch.” Zij zei het rustig, niet
opdringerig en zeker niet schreeuwend: En toch.
Haar verhaal bracht mij bij Huub Oosterhuis, bij een titel van een
van zijn boeken: Zien Soms Even. Ogenblikken van een vast geloof,
van even zien, van licht. Dat zijn mooie uitschieters in het leven, als
twijfel en vragend ongeloof je aanvliegen. Waarom moet de jongste
van het gezin, je zus, als eerste door lang lijden naar de dood?
Waarom? Deze vraag vermoeit je totdat een kind zegt: “Ik kan nu
nog niet alles begrijpen van de dood en zo; houdt dat op wanneer
ik net zo groot ben als u?” Nu alles nog niet kunnen begrijpen?
Vanaf toen opende zich voor mij een weg voor het verdere leven,
met mijn zus in de ruimte van het onbegrijpelijke, van het
buitennatuurlijke, die even werkelijk is als de wereld van meten en
weten.

Prediker.
Dit alles hoorde en bedacht ik op zondagmorgen, nog voordat ik
naar de kerk ging. Na de kerk kwam een oud-leerling mee om bij
ons thuis een kop koffie te drinken. Hij was niet zo spraakzaam als
anders. Bij het tweede kopje koffie kwam zijn verhaal. Zijn broer was
pas gestorven. Bij zijn uitvaart was gelezen uit het boek Prediker, dat
stukje over ‘er-is-een-tijd-van’. Er is een tijd voor van alles onder de

hemel: een tijd voor helen en breken, voor baren en sterven, voor
weggooien en bewaren, voor huilen en lachen, voor oorlog en
vrede. Ook in het leven van zijn broer was er een tijd geweest van
geloven en twijfelen, van planten en oogsten, van liefde en
verkilling. Deze laatste woorden wist hij zich nog te herinneren uit
de overweging in de uitvaartdienst en ze hadden hem goed
gedaan. Ze hadden zijn broer in een wijde wereld van tijd en
eeuwigheid geplaatst. Dat had hem op dat moment ruimte en
troost geboden om met het verlies te leven, te leren leven. Hij wilde
er verder niet meer over praten. Zijn broer moest rust hebben,
eeuwige rust. In de dagen na het bezoek van die oud-leerling heb ik
grote stukken in dat boek Prediker gelezen. Een verzameling
nuchtere wijsheden. Al lezend vroeg ik me af: is hier nu een
pessimist, een doemdenker, een zwartkijker aan het woord, of een
gelovige realist, die zichzelf bekijkt door de ogen van God, zijn
Schepper? Wat hij denkt over recht en rechtvaardigheid, rijkdom en
armoede, onrecht en onderdrukking, over hard werken en van het
leven genieten, over heden en toekomst, over leven en dood, hij zet
je steeds op het verkeerde been. Voor alles is een tijd. En alles is
enkel lucht en leegte. Wat mensen ook doen, opbouwen en voor
elkaar krijgen, alles is beperkt houdbaar. Positief en negatief
denken, goede en kwade gedachten, liefde en haat, ook voor alles is
een tijd. In zijn ogen is alles betrekkelijk. Net als je denkt: we kunnen
het beste maar bij de pakken gaan neerzitten, raadt hij ons aan om
maar van het leven te genieten en je te goed te doen aan eten en
drinken. En tegelijk voegt hij eraan toe dat dat ook niet alles is. Want
alles is lucht en leegte. En hij besluit met dat je je steeds moet
realiseren dat niets buiten God om gebeurt en dat jij in die wereld je
eigen weg moet zoeken. Geluk en ongeluk zullen daar, God weet
wanneer, aan het licht komen.

“Wat mensen ook doen, opbouwen en voor
elkaar krijgen, alles is beperkt houdbaar. Positief en
negatief denken, goede en kwade gedachten,
liefde en haat, ook voor alles is een tijd.”
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Leef in het heden.
En wat hoor ik in diezelfde week? Wijsheid uit het Verre Oosten.
Een verhaal.
In een dorp op het Chinese platteland leeft een boer met zijn zoon.
Naast hun huis en het land is het enige bezit van grote waarde hun
paard: een onmisbare hulp om het land te bewerken. De opbrengst
van het land en hard werken geeft hen een bescheiden en sober
leven. Op een dag breekt het paard door de omheining en rent weg.
‘s Avonds komen de dorpelingen bij de boer en zijn zoon op bezoek
om hun medelijden te betuigen. “Wat vreselijk!” zeiden ze: “Hoe
moet het nu met het land? Jullie paard weg, wat een ongeluk!” Maar
de boer glimlachte rustig en zei: “Geluk of ongeluk? Wie zal het
zeggen? Het enige dat ik weet, is dat ons paard is weggelopen.”
De dag daarna gaan de boer en zijn zoon gewoontegetrouw aan
het werk op het land en voor enige tijd maken ze er met elkaar het
beste van, totdat op een dag het paard weer komt aangelopen.
En in haar kielzog volgt haar een kudde van tien wilde paarden.
Die avond komen de dorpelingen weer bijeen maar nu om hem
geluk te wensen: “Wat een geluk! Wat geweldig! Je bezit is zo maar
meer dan verdubbeld!” Maar de boer glimlachte rustig en zei:
“Geluk of ongeluk? Wie zal het zeggen? Het enige dat ik weet, is
dat mijn paard weer terug is en dat er tien andere paarden bij zijn.”

De volgende dag gaat zijn zoon proberen of hij de paarden kan
temmen en klimt op de rug van een van die wilde paarden.
Dit dier was hier echter niet van gediend en bokte net zolang totdat
de zoon met een flinke smak op de grond belandde en zijn beide
benen brak. Die avond staan de dorpelingen weer op de stoep: “Wat
vreselijk! Je zoon! Beide benen gebroken! Nu kan hij niet helpen op
het land! Wat een ongeluk! Hoe moet dat nu?” Maar de boer
glimlachte rustig en zei: “Geluk of ongeluk? Wie zal het zeggen? Het
enige dat ik weet, is dat mijn zoon zijn beide benen gebroken heeft.”
De volgende dag komt het lang gevreesde bericht dat de oorlog is
uitgebroken en dat alle jongemannen die daartoe in staat zijn zich
onmiddellijk moeten melden om een leger te vormen. En de boer
glimlachte rustig en dacht …mijn gehandicapte zoon. Een geluk bij
ongeluk.
Gerard Geurts
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Uit het pastoraal team

Deze tijd vraagt van het pastorale team een
totale omschakeling van denken.
Waar we normaal vieringen doen en roosters in de gaten houden,
bezoeken brengen, is dat nu allemaal anders. Dat gold ook voor de
voorbereidingen op het dopen de Eerste Heilige Communie en ook
huwelijken. Het is nu allemaal anders. De vieringen van de Eerste
Heilige Communie zijn uitgesteld, naar wij hopen, naar september
van dit jaar. Met echtparen die in het huwelijk zouden treden zijn
ook andere afspraken gemaakt. Dat brengt natuurlijk teleurstelling
met zich mee. Maar ook wij achten ons gebonden aan de
maatregelen die door de overheid zijn opgelegd en die van de
Nederlandse bisschoppen. Wij denken wel na over hoe we te zijner
tijd, als alles enigszins normaal is, de boel weer kunnen opstarten.
Kunnen we vieren in kerkgebouwen waar we anderhalve meter

afstand van elkaar kunnen houden? Hoe gaan we dit doen met de
bediening van de sacramenten en het bezoek aan mensen?
Antwoorden zijn er nog niet, maar moeten wel worden gevonden.
Voor ons als pastores is het vooral moeilijk dat wij uw gezichten niet
zien tijdens vieringen en dat we geen bezoeken kunnen brengen.
Maar na deze tijd komt een betere.
Namens het pastorale team,
Pastoor Marc Oortman

Van de bestuurstafel
Het is vandaag Koningsdag, een heel ongewone koningsdag. In
plaats van allerlei festiviteiten buiten en binnen, een koninklijke
familie in Maastricht en vrijmarkten zijn wij met zijn allen thuis.
Vreemder kan het niet worden. En dat allemaal door een pandemie
die wereldwijd slachtoffers maakt en waar wij in Nederland,
vergeleken met andere landen, nog redelijk door heen komen door
alle maatregelen die wij genomen hebben. Het geeft een heel
vreemd gevoel.
Het bestuur komt nu bijeen via Skype en veel gaat via de mail. Veel
zaken laten we nu even rusten. Kerkdiensten, zonder parochianen,
kunnen gelukkig via You Tube worden gevolgd. Maar het blijft een
heel onwennig gezicht een lege kerk. Wij zoeken nu ook op andere
manieren naar onderling contact in de kerk. Dagelijkse overwegin
gen komen op Facebook en we reageren erop. Er komen nieuwe
kontakten tot stand. We merken ook dat we met veel meer parochi
anen in het bisdom samenleven. Kerkdiensten in andere parochies
kunnen ook online worden gevolgd en geven een gevoel dat we
samen met anderen door deze nare tijd heen gaan. Nieuwe
iniatieven komen tot stand. De parochies laten het er niet bij zitten
en samen ontwikkelen we nieuwe contacten en nieuwe ideeën voor
de toekomst. Sommige om blij mee te worden maar anderen helaas

!

tot na denken stemmend zoals bijvoorbeeld de noodzaak tot
kerksluitingen. Binnen onze Heilige Geestparochie zijn we, zoals u
weet, ook bezig met kerksluitingen.
In de vorige Geestig hebben we aangekondigd dat de sluiting van
de kerk in Beckum is uitgesteld tot januari 2021. De belangrijkste
reden hiervoor is dat op de hoorzitting in februari in Beckum
gebleken is dat, ondanks veel voorlichting door het bestuur, er toch
nog veel vragen leven over hoe nu verder in Beckum. Vragen over
de toekomst van het kerkgebouw, over wat er gaat gebeuren met
de bezittingen van de kerk in Beckum, over het stichten van een
pastoraalcentrum en ga zo maar door. Dit is voor het bestuur
voldoende reden geweest om nog een extra voorlichtingsavond in
te lassen om samen met de locatieraad hier nog uitgebreid op in te
gaan. Hierdoor is de sluitingsdatum van 1 juli onhaalbaar geworden
en is de sluiting uitgesteld tot januari 2021. Ondertussen is natuurli
jk nog overleg met het bisdom. Als wij weer samen mogen komen
met zijn allen zullen we de voorlichtingsavond zo snel mogelijk
organiseren.
Namens het parochiebestuur
Peter Helle. Vice voorzitter bestuur Heilige Geestparochie.

Geestig! Denkt u nog aan de overschrijving?
Als parochie proberen we mensen te bereiken. En juist in deze Coronatijd waar we elkaar niet meer ontmoeten en treffen
in de kerk of bij het vrijwilligerswerk doen we dat via dit parochieblad ‘Geestig’. Zo houden we u op de hoogte van wat ons
bezielt en wat er in onze geloofsgemeenschappen gebeurt. Op een luchtige, fleurige en serieuze wijze voor alle leeftijden
dragen wij zo ons geloof, dat ons kostbaar is en ons samenbindt, uit.
Ook voor dit jaar vragen wij u een bijdrage van € 15,- voor dit clubblad. Dit kan door € 15,- over te maken op
rekeningnummer 10.90.69.625 ten name van R.-K. Heilige Geestparochie, onder vermelding van “Geestig”.
Namens de redactie en parochiebestuur uw bijdrage warm aanbevolen en daarvoor onze hartelijke dank.
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Engelen
In veel Bijbelboeken staat geschreven dat
engelen over bovennatuurlijke macht en
kennis beschikken. Engelen staan boven
natuurwetten en zijn tot dingen in staat die
voor ons mensen onmogelijke zijn.
De voorstelling van engelen gaat terug naar
circa de 10de eeuw voor Christus.
Zij werden in diverse gedaanten afgebeeld
zoals bijvoorbeeld als een gevleugelde
leeuw, een adelaar of een stier met een
mensengezicht.
Tijdens de Babylonische ballingschap (6de
eeuw v. Chr.) zouden Joden vertrouwd zijn
geraakt met deze wezens, en mogelijk om
die reden zijn verwerkt in de Bijbel en de
Joodse geschriften. Een van de oudste
tradities is de indeling van de goddelijke
machten en krachten van engelen, maar
ook de indeling in orden. De hoogste drie
orden bestonden uit Cherubijnen, Serafij
nen en Tronen. Maar de hoogste en meest
toonaangevende is de engel Gabriël, die
bemiddelt tussen God en zijn schepping.
Van de Aartsengelen staat beschreven dat
zij overmacht hebben over elk levend
wezen, behalve de mens. Aartsengel is een
benaming van een aantal engelen die een
bijzondere plaats innemen in zowel het
jodendom, het christendom als de islam.
Engelen worden bijvoorbeeld op iconen
afgebeeld als wezens met vleugels. Dit
symboliseert de verbinding met de hemel.

Reddende engel
Laatst las ik over iemand die opgegroeid is
zonder geloof of vastomlijnde levensover
tuiging, waardoor het soms lastig navigeren
is in zijn leven.
Vooral na het verlies van en het rouwen om
zijn ouders vroeg hij zich af: wat vertel ik
mezelf als het tegenzit? Waar hou ik me aan
vast? Wetende dat de huidige gestresste
generatie naarstig op zoek is naar houvast.
Maar waar vind ik dat houvast? Zelf heeft
hij vrienden die naar de volle maan wijzen
of naar Mercurius als ze even niet lekker in
hun vel zitten. Of op de app kijken wat er
voor hen in de sterren geschreven staat.
Het was zijn vriendin, die wel in engelen
gelooft, en de spreekwoordelijke engel als
redder in nood was. Zij heeft hem iets
geschonken dat richting in zijn leven bood
en waaraan hij zich op dat moment kon
vastklampen. Zij was heel attent en stond
stil bij zijn behoefte, terwijl hij zelf al lang
niet wist wat zijn behoeften precies waren.
Nu zegt hij, de ware reddende engel
verschijnt gewoon precies op het juiste
moment, vaak zonder dat je zelf weet dat je
er eentje nodig hebt.

Medemens
De benaming van “engel” wordt nu vaak
gebruikt voor mensen die zich inzetten voor
de medemens. Soms lees je verhalen over
gewone mensen en over hun reddende
engel.

Dat kan een monteur zijn die bij nacht en
ontij een gestrande reiziger weer op weg
helpt.
De sportleraar die jongeren van de straat
haalt en behoed voor het uithalen van
rottigheid. Goede buren die een luisterend
oor hebben en je weer vertrouwen geven.
De buurvrouw die een pannetje soep komt
brengen en tijd heeft voor een praatje.
De ambulance- of ziekenhuisverpleegkun
dige en artsen waarvoor geen werkdag
hetzelfde is, en waarbij soms elke seconde
telt. Nu, tijdens het rondwaren van het
coronavirus, zijn zij voor velen het enige
houvast op zorgelijke momenten.
Een daklozenopvang, een goede vriend of
vriendin, een conciërge, een wijkagent,
eigenlijk te veel om op te noemen maar
allemaal mensen die zich inzetten voor een
medemens.
Engelen? Ze bestaan echt, als we ze maar
willen zien.
Het is toch prachtig als je kunt terugdenken
aan je reddende engel.
Marianne Koebrugge
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Nabijheid in Coronatijd
Ook in onze parochie zijn er mooie initiatieven om in deze tijd elkaar toch nabij te kunnen zijn.
Een greep uit de vele activiteiten die door pastores, vrijwilligers en parochianen de afgelopen maanden zijn georganiseerd.

Kinderen voor kinderen, bedankt!
Op vrijdag 3 april 2020 zijn de kaarten, die de kinderen van
onze drie parochies en de protestantse Waterstaatskerk in
Hengelo hebben gemaakt, naar het asielzoekerscentrum
gebracht.
Er waren vele mooie, originele kaarten bij met stickervellen,
puzzeltjes, kleurplaten en mooie tekeningen.
Aangekomen bij het asielzoekerscentrum was er een groot
papier op de deur waarop stond dat er geen bezoekers
mochten komen. Gelukkig konden de gemaakte kaarten wel
worden afgegeven. De kaarten zijn dus extra welkom, want de
kinderen gaan niet zoals gewoonlijk naar school, er komt
niemand langs, ze moeten zoveel mogelijk op hun, hele kleine
kamers, blijven waar ook hun ouders en ev. broers of zusjes zijn.
Het is goed om dan te weten dat er andere kinderen zijn die iets
voor je hebben gemaakt.
Op een kaart stond: ’ik ben blij dat je er bent’, een mooie groet.
Dank aan allen die mee hebben gedaan, ook de enkele
grootouder en ouder die het (knutsel)kind in zichzelf weer alle
ruimte gaf.

Voedselbank inzameling
Toen enkele weken geleden de voedselbank in Hengelo
gesloten werd hebben de Gemeente Hof van Twente, Salut,
Doors Wide Open, Diaconie Hofkerk en Caritas H. Geestparochie
Goor besloten om actie te ondernemen.
Houdbare producten werden ingezameld en voedselpakketten
werden uitgedeeld aan mensen die ervan afhankelijk zijn. In
Hengevelde werden levensmiddelen ingeleverd in de
MARIAKAPEL , in Goor was er voor dit doel een kast bij de
ingang van de KLOKKENKAMP en ook bij het koffiehuisje, bij de
familie Koebrugge Spenkelinksweg 6, Ambt Delden, Zeldam.
Ook zijn er donaties ontvangen waar levensmiddelen van
gekocht zijn.
Inmiddels is de voedselbank in Hengelo met ingang van 2 mei
weer geopend en worden de mensen die er van afhankelijk zijn
weer voorzien van de nodige levensmiddelen, ook de mensen
in de Hof van Twente.

Pastor Hélène van den Bemt
Graag willen wij allen hartelijk danken die hieraan hebben
bijgedragen, dank u wel.
Mocht u ons nog willen ondersteunen in ons werk en een
donatie willen doen dan kan dat naar: Caritasinstelling Heilige
Geest te Goor. Bank nr: NL 54 RABO 0157 1414 11.
Namens P.C.I.-bestuur Heilige Geestparochie
wensen wij u allen goede gezondheid.

Het koor nabij
Bij het overlijden van een echtgenoot van een koorlid bij
een van de koren in de parochie heeft het koor om haar te
ondersteunen een lied gezongen bij de aula. Keurig
allemaal op minimaal 2 meter afstand van elkaar.
Zo kan afstand toch nabijheid zijn!
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Pastor Ria Doornbusch live video’s

M25 via een livestream bij elkaar
De jongeren van M25 groepen van de
Parochies De Goede Herder HH Jacobus en Johannes en de Parochie
Heilige Geest komen via livestreaming bij
elkaar. Ze hebben o.a. wensen voor de
mensen gemaakt. (zie foto).

Bijna iedere dag heeft pastor Doornbusch een live
video op facebook. Vanuit huis, of op locatie. Ze spreekt
de parochianen toe, soms met mooie bemoedigend
verhalen om over na te denken. Ze biedt troost en

hoop en momenten van stilte en bezinning.

Pastorale gesprekken
Pastoraal team heeft telefonisch contact met mensen om te horen hoe het met hen is. Voor pastor Hélène van de Bemt is dat zeker twee
keer per week anderhalf uur. Ze heeft nu meer pastorale gesprekken per telefoon dan ze eerder had. Hélène: “Soms heb ik pastorale
gesprekken met mensen over geloof en leven, waar ik eerder diezelfde mensen wel in de kerk tegen kwam, maar nooit zo'n intens contact
mee had. Een vrouw vertelt hoe het voor haar is om te leven met haar man, die dementerend is. Of iemand, die psychische hulp heeft,
vertelt hoe zeer ze op zichzelf is teruggeworpen, want haar hoofd is altijd al druk met allerlei gedachten. De hulpverlening is in de meeste
gevallen alleen telefonisch geworden. Deze mensen vallen op ons als pastor terug. Fijn dat we dit kunnen doen.”

Onderhoudsploeg op afstand aan de koffie
De tuinmannen van het kerkhof en de pastorietuin in Delden
drinken voor het eerst sinds maanden weer koffie met elkaar
met natuurlijk 1,5 meter afstand.

Foto: pastoor M. Oortman
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Blijf niet staren, laat je begeesteren
Blijf niet staren naar de hemel.
Maar ga kijken, horen en voelen
hoe Jezus van Nazareth
verder leeft in mensen.
Kijk in de ogen van hartelijke mensen
die tijd maken voor medemensen
en je zult hem zien.
Luister naar de woorden die ze spreken
en je zult hem horen.
Zoek de vreugde en de kracht die ze halen
uit Zijn manier van leven en je zult
Zijn aanwezigheid voelen.
Kijk, luister en voel en je zult merken:
Hij leeft verder,
niet alleen bij God, maar ook onder ons.

Gods Geest
Na negen dagen waken en wachten tussen Hemelvaart en
Pinksteren, nadat de leerlingen eerst in angst en beven samen
waren gebleven in een huis, raken ze eindelijk begeesterd. De Geest
die van God komt, die na de dood van Jezus over alle mensen is
gekomen die in de geest van Jezus verder willen gaan.

Niet in een potje of schepnet
De Geest van God beste mensen, is zelf onzichtbaar, net als de wind
of je adem en de wapperende vlaggen en zeilen. De Geest van God
kun je niet vangen in een potje of een schepnet. Maar zoals je wel
de bomen ziet bewegen door de wind, zo kun je wel wat zien van
de uitwerking van de Geest: de effecten ervan zijn: liefde, vreugde,
geduld, vriendelijkheid, goedheid, vertrouwen, zachtmoedigheid en
zelfbeheersing. Met een opmerkzaam oog kan je dus meer van de
Geest zien dan je eerst dacht.

In beweging
Die Geest van God werd zichtbaar in Jezus van Nazareth, die was in
beweging, hij trok rond, preekte zijn boodschap en legde mensen
de hand op als teken van heil. Niets geen potjes of schepnet, maar
beweging. Ik denk dan aan het verhaal over de Zeven Werken van
Barmhartigheid, uit Mattheus 25. Er zijn hierover prachtige
afbeeldingen, geschilderd door de Meester van Alkmaar, daar waar
de zeven werken zijn afgebeeld. De afbeeldingen laten ons zien dat
Jezus bij elke ‘goede werken’ zichtbaar is, niet in een gebouw maar
op het plein, buiten in Zijn schepping. Daar gebeurt het, daar waait
de Geest.
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In coronatijd
In deze periode waar we ons midden in de corona-epidemie
bevinden. Hebben we misschien wel veel meer de Geest van God
mogen ervaren, meer dan we denken en dachten. Gods Geest in
een onverwacht lieve kaart die u mocht ontvangen of een bos
bloemen van een familielid of buurvrouw. Gods Geest in een
vriendelijke glimlach van de ander die in u straat aan het wandelen
was. Gods Geest in beeldcontact met uw kinderen en kleinkinderen,
die digitaal verbinding met u maakte. Gods Geest in de goedheid
van de ander die voor u de boodschappen haalde.

Zijn Kracht
Beste mensen, de heilige Geest is er onder andere om ons kracht te
geven. Niet alleen maar om goed te kunnen bidden of werken van
barmhartigheid te verrichten, ook als het een keertje niet zo goed
uitkomt. Maar Hij wil ons ook kracht geven in deze periode waar we
ons midden in bevinden. De corona-epidemie met al zijn ups en
downs uit te kunnen houden. Hij wil ons kracht geven om als wij
weggezonken zijn in wanhoop en moedeloosheid, in zinloosheid,
om uit die diepe put te kunnen opstaan.

In ons mensen
Wanneer wij ons open kunnen stellen voor Gods Geest en zijn
kracht mogen en willen ontvangen, dan mogen we stamelend
tegen onszelf uitspreken: ‘Blijf niet staren naar de hemel, maar ga
kijken en voelen hoe Jezus van Nazareth verder leeft in mensen’.
Ik wens het u en mij toe dat we Pinksteren mogen beleven met een
open houding, waarin we ruimte maken voor Gods Geest. Dit jaar in
onze eigen huizen, niet in Gods huis maar wel verbonden met de
liturgie via YouTube of de kerkradio. Dat ook Gods Geest over ons
mag komen.
Een begeesterd Pinksteren toegewenst
ook namens al mijn collega’s.
Pastor Ria Doornbusch

Voor u gevonden


Door Richard Wermelink

Willibrord door de eeuwen

Wij geloven

Willibrord bracht het christelijke geloof naar ons
land. Maar wat voor een figuur was hij en hoe
zou hij heden ten dage worden bejegend? In
het boek “Willibrord door de eeuwen”, geven
een aantal auteurs hun visie op deze historische
figuur. Het zijn verschillende en soms ook
uiteenlopende perspectieven en dat maakt het
boek ook boeiend. Een van hen is dr. Anton ten
Klooster, docent aan de Universiteit van Tilburg
en ook studierector aan het Ariëns Instituut in
Utrecht.
ISBN 9789089723000
prijs € 24,90
Uitgeverij Abdij van Berne.

De in Oldenzaal geboren katholieke
emeritus-hoogleraar theologie Herwi
Rikhof heeft samen met zijn
protestantse collega Bram van de Beek
een informatief boek geschreven over
de geloofsbelijdenis van NiceaConstantinopel uit de 4e eeuw. In deze
geloofsbelijdenis spreken de christenen
dwars door alle kerken en gezindten, in
oost en west hun geloof uit. De auteurs
leggen die uit vanuit hun eigen traditie
en in hun voorwoord zeggen ze dat het boek hopelijk
bijdraagt aan de weg naar nieuwe eenheid van de kerk.
ISBN 9789043532716
prijs € 19,99

Pinksteren
Rudolf Steiner (1861-1925) is de bekende grondlegger van de antroposofie, waarbij de
integratie van het geestelijke en het aardse centraal staat; ze werken samen en haken op elkaar
in. Steiner heeft ook grote invloed gehad op de biologisch-dynamische landbouw en op de
zorg voor mensen met een beperking. In het boek “Pinksteren, het feest van de vrije
individualiteit” zijn drie voordrachten van Steiner over de essentie van Pinksteren gebundeld.
Wat vieren we eigenlijk met Pinksteren?
ISBN 9789490455903
prijs € 12,50

Lucifers

Leven...
Mijn moeder was geen gemakkelijk mens en tot op de laatste
maanden van haar leven was onze verstandhouding fragiel. We
konden behoorlijk boos op elkaar worden. We begrepen elkaar niet.
Zij had een heel ander karakter en een heel andere kijk op de wereld
dan ik. En toen kwam de dag dat we samen bij de dokter hoorden
dat het afgelopen was. De kanker die ze had was niet te behandelen
en de dokter gaf haar nog een half jaar. Onze verhouding
veranderde bijna onmiddellijk. Terwijl mijn moeder dapper haar
weinige bezittingen onder haar kinderen verdeelde en met haar
broer probeerde de financiën te regelen, praatten wij samen over
haar leven en mijn leven. En de “eeuwige” controverse die altijd
tussen ons speelde, veranderde in gedeelde herinneringen, in een
glimlach over dwaze ruzies, in begrip voor elkaar. Ze is gestorven na
drie maanden en een dag na mijn verjaardag begraven, intussen al
15 jaar geleden.
En in mijn herinnering zijn de moeilijke tijden, en de dagen van
ruzie, van gekwetstheid en boosheid, omvat door de herinneringen
die we in die laatste periode samen deelden. De momenten waarop
het ook goed was. Ik zie haar nu als een heel persoon, als een mens
die probeerde op haar manier goed te zijn. Ze maakte fouten, maar
wie doet dat nu niet? God weet dat ik zelf ook genoeg dingen deed
waar ik nu spijt van heb.

Het is een heel persoonlijk verhaal dat ik u nu vertel. En misschien
vraagt u zich af wat u hier nu mee moet? Maar voor mij is dit verhaal
over mijn moeder een verhaal van hoop. Alles kan veranderen. Alles
kan veranderen ten goede. Als we er in willen blijven geloven.
In deze coronatijd treuren wij om onze verliezen en we houden ons
hart vast voor onze dierbaren. We kijken met vrees naar de toekomst
en wankelen in ons vertrouwen.
Maar toch als we vasthouden aan wat we deze periode geleerd
hebben, en langzaam, voorzichtig en verstandig de strengste regels
loslaten, dan laten we ook ons vertrouwen in de toekomst binnen
en geven we de hoop een kans. De wereld van de overvloed zullen
we als we terugkeren in de samenleving veranderd zien. We hebben
met zijn allen te veel meegemaakt. De wereld, de stad zal voor altijd
anders zijn. Maar het blijft onze plek, de plek waar we liefhebben,
waar we ons geloof uitzingen en onze hoop koesteren. Het is de
plek waar we de betekenis van ons leven vinden.
Onze medemensen zijn daar, onze kerk is daar. En Hij, Onze lieve
Heer heeft ons gedragen, en gaat met ons verder. Wat kunnen we
meer verlangen…
Cathinka
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Geest in en om de kerken

Beckum

R.K. Geloofsgemeenschap
H. Blasius
Haaksbergerstraat 187
7554 PA Beckum
T: 074-3676209
E: beckum@heiligegeestparochie.nl
IBAN: NL83RABO0104701137
Openingstijden secretariaat
Dinsdagmorgen van 08.30 -12.30 uur
(Diny Annink)
Vrijdagmorgen van 08.30 - 11.00 uur
(Diny Annink)

via de mail wensen te ontvangen kunnen
contact opnemen met het secretariaat;
074-3676209 of mailen met beckum@
heiligegeestparochie.nl
Dinsdagmorgenviering | Ten tijde van de
coronamaatregelen kunt u de viering
meeluisteren via www.kerkomroep.nl
(zie ook pag 20)

Bentelo

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

Mariakapel | De Mariakapel is geopend.

7497 MA Bentelo

Contact pastor | Parochianen die behoefte
hebben aan contact met een van de
pastores kunnen hen telefonisch bereiken
(zie bericht op pagina 15)

E: bentelo@heiligegeestparochie.nl

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

T: 0547-292221
IBAN: NL34RABO0157108112

Maandag van 11.00 tot 13.00 uur
Secretariaat | Wegens de
coronamaatregelen is het secretariaat
gesloten, wel per mail
bereikbaar.

In Geestig 3, ontbraken de laatste twee staties: nr. 13 en nr. 14. En statie nr. 12 had de
verkeerde afbeelding. Hieronder plaatsen we nogmaals deze laatste twee staties zoals ze in
Geestig 3 hadden moeten staan. Onze excuses hiervoor.

XIII
Vrienden ontfermen
zich over Jezus’ lichaam.

XIV
Jezus’
begrafenis.

Zoveel mensen, die zorgen voor een
waardig afscheid;
Zoveel mensen, die onvindbaar niet
opgebaard worden,
Zoveel mensen, die lief en leed delen
op een kritiek moment.

Vrienden en wie niet, ze zijn gekomen,
Eerbied, stilte, rondom de leegte, een
laatste gebaar,
Ieder is bij zichzelf en bij degene die is
heengegaan.
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Contact pastor | Parochianen die behoefte
hebben aan contact met een van de
pastores kunnen hen telefonisch bereiken
(zie bericht op pagina 15)
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 |
Santje Doeschot, 91 jaar

Giro: 88.73.19
Openingstijden secretariaat

Wat ging er mis?
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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 20)

Koninklijke
onderscheiding
voor Jo Hag-Koebrugge
St. Isidorushoeve

Op vrijdag 24 april is tijdens de jaarlijkse
lintjesregen Jo Hag-Koebrugge benoemd tot
lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burge
meester R. Welten van Haaksbergen heeft
vanwege de coronamaatregelen het lintje
niet mogen opspelden, maar via videobellen
haar wel mogen verblijden met deze mooie
onderscheiding voor ruim een halve eeuw
vrijwilligerswerk. Naast de vele vrijwilligers
werkzaamheden, die Jo Hag-Koebrugge
heeft vervuld en nog steeds vervult voor
diverse verenigingen, is zij ook al tientallen
jaren actief binnen de H. Isidorusgeloofsge
meenschap in St.Isidorushoeve. Jo is een
betrokken en enthousiaste vrijwilligster, die
altijd voor de medemens klaar staat.
Dienstbaarheid staat bij haar hoog in het
vaandel. Zij vervult met grote zorg en
aandacht verschillende vrijwilligerstaken
binnen onze geloofsgemeenschap o.a.
werkgroep WoCo, werkgroep Avondwake en
Uitvaarten, kosteres en het Uitvaartmeld
punt. Vanaf deze plaats feliciteren we deze
betrokken en dienstbare vrijwilligster van
harte met haar Koninklijke onderscheiding.
Geloofsgemeenschap H. Isidorus

Delden
H. Blasius

Langestraat 78
7491 AJ Delden
074-3761201
E: delden@heiligegeestparochie.nl
IBAN: NL24RABO0313302057
Openingstijden secretariaat
Dinsdag, woensdag en vrijdag
van 9.00 tot 12.00 uur.

Beheer J. Onland, Gondalaan 75, 7471 LC
Goor, 06-12162018, jaonland@hotmail.com
Pastoraatgroep Voorzitter
B. Brunnekreef-Polman
b.polman @heeckeren.nl 0547- 271543
Kerktelefoon secretariaat 0547-260114 of
272097
Begraafplaats G. Huisstede 06-16541464
Misintenties | De vergoeding voor
misintenties, gebedsintenties zijn € 9.00.
Voor een jaargedachtenis € 12,-

Openstelling Mariakapel | De Mariakapel
in onze kerk is dagelijks geopend van 9.00
uur tot 19.00 uur, voor het opsteken van
een kaarsje en voor persoonlijk gebed.

Hengevelde
H.H. Petrus en Paulus
Goorsestraat 19
7496 AB Hengevelde
T: 0547 - 333 210
E: hengevelde@heiligegeestparochie.nl

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 15)
Mariakapel | De Mariakapel is alle dagen
geopend van 9.00 tot 19.00 uur, zodat de
parochianen in alle rust een bezoek kunnen
brengen.

Goor

H.H. Petrus en Paulus
Hengevelderstraat 24
7471 CH GOOR
T: 0547-260114
I : www.heiligegeestparochie.nl/goor
E: goor@heiligegeestparochie.nl
IBAN: NL25ABNA0593726634
Openingstijden secretariaat
Woensdag van 8.30 uur tot 11.00 uur.

Vieringen | Iedere zaterdag om 19.00 uur of
zondag om 11.00 uur en woensdag om
09.00 uur (tenzij anders vermeld in Geestig
of via een mededeling). Op iedere eerste
woensdag van de maand na de viering
gezamenlijk koffiedrinken in de parochie
zaal. Vieringen in de Stoevelaar: 11 juni om
16.00 uur pastoor Oortman (Onder
voorbehoud coronamaatregelen)
Pastorale noodnummer: 062 32 544 88
niet voor uitvaarten.
Doopviering | In onze geloofsgemeenschap wordt 1x per 2 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 .
Gedoopt |
Felien Vehof
Mick Vrielink
Rinse de Wit
Overleden |
3 april, Gerrit Morsink, 84 jaar

IBAN: NL35RABO0157107221
Openingstijden secretariaat
Woensdag van 9.00 tot 12.00 uur.
Secretariaat | Wegens de
coronamaatregelen is het secretariaat
gesloten, wel per mail
bereikbaar.
Misintenties | De vergoeding voor
misintenties/gebeds-intenties: € 9,-.
Jaargedachtenis: € 12,-. Beiden t.n.v.
kerkbestuur Hengevelde.
Openstelling Maria Kapel | De Mariakapel
is dagelijks geopend van 8 uur tot 18 uur.
Overleden |
30 maart, Bernard Brummelhuis, 88 jaar
3 april, Henny Jannink, 78 jaar
7 april, Gerda Rupert - Leferink, 80 jaar
Initiatieven voor de voedselbank |
Tijdens de openingsuren van de Mariakapel
kunt u hier houdbare producten neerleg
gen voor de voedselbank.

Isidorushoeve
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. Schreijer-Oude Wesselink,
Dieckertsweg 1a, 7495 SL, Ambt Delden,
273480, schreijer.jbhm@gmail.com

H. Isidorus

Goorsestraat 126
7482 CL St. Isidorushoeve
T: 074-3575210
E: st.isidorushoeve1@gmail.com
IBAN: NL45ABNA0495351202
Openingstijden secretariaat
Dinsdag van 9.00 tot 11.00 uur
Secretariaat H. Isidorus | Wegens de
coronamaatregelen is het secretariaat tot
nader bericht gesloten. U kunt wel een
bericht sturen per mail
st.isidorushoeve1@gmail.com of per post in
de brievenbus van de pastorie.

Woord van
Paus Franciscus
JEZUS CHRISTUS IS VERREZEN! - HIJ IS WAARLIJK
VERREZEN! Voorafgaand aan de zegen “Urbi et
Orbi” Pasen 2020 - bij het Altaar van de Confessio
in de Sint Pietersbasiliek
		
		

Kijk op:
www.heiligegeestparochie.nl/geestig
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As de zunne daor steet te bleenken
In ne helderblauwe loch;
As de weend zoo zachjes suuzelt,
Dat ’t haos net lik op nen zoch,
As de hommels op de bloom’n

A’j good
luustert

Goonst en as de veugel zeengt,
Dan is ’t net of al dee ding’n
Ow tot daankenszeggen dweengt.
In de veerte röp nen koekoek;
’t Kleenkt zoo vrèèdeg en geröst,
En ’t is net of al ow zorg’n
Vuur nen zet bint op e’löst.
As ’t wier is nen mooi’n dag is,
Leit ow dan is daal in ’t veeld,
En aj dan meer wet te luustern,
Wod ow daor iets moois verteld.

Graads (Lex Meuris)
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Door: Jan Horck
Geestig, 04 | mei 2020

Woordpuzzel 4

door Richard Wermelink

In de jaren zestig schreven Annie M.G. Schmidt en Harry Bannink het
mooie en legendarische lied “Op een mooie Pinksterdag”. In de puzzel
zitten dit keer acht belangrijke woorden die in dit lied voorkomen.
Weet u welke dat zijn, stuur dan uw antwoord voor 2 juni 2020 naar:
Redactie Geestig/Puzzel 4, 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.
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Onder de goede inzenders verloten we een leuke attentie.
Alle inzenders dingen aan het eind van het jaar mee naar de jaarprijs.
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In de woordzoeker van Geestig 3 zaten de volgende woorden die met
‘paas’ er voor een ander woord vormen: kaars, wake, nacht, tridium
(moet zijn triduüm), mis, ei, zondag en als bonus: run.
Uit de goede inzendingen hebben we de volgende winnaar getrokken:
Gerben Derkink uit Hengevelde. Van harte gefeliciteerd!

Info RK Heilige Geestparochie
www.heiligegeestparochie.nl
IBAN: NL94RABO0109069625
Centraal secretariaat Pastorale team
• Mevr. B. Horck, Langestraat 78,
7491 AJ Delden
T: 074 3492212
E: contact@pastoraalteam.nl
Bereikbaar op maandag tot en met
woensdag van 08.30 - 15.30 uur en
donderdagmiddag van 14.00 - 15.30 uur.
Centraal secretariaat Heilige Geest
parochie
Hengevelderstraat 24, 7471 CH Goor
T: 0547 260878
E: contact@heiligegeestparochie.nl
Dit nummer is niet voor pastorale zorg of
ziekenzalving. Zie hieronder.
Bezoek pastor
Parochianen die behoefte hebben aan een
bezoek van een van de pastores
kunnen dit doorgeven aan het centraal
secretariaat: 074 349 22 12
Pastorale nood
Mocht u buiten kantoortijden dringend
pastorale hulp nodig hebben dan kunt u, als
geen van de pastores op eigen nummer
bereikbaar is, bellen met het mobiele
nummer: 06 23 25 44 88. Dit nummer
is niet voor het melden van uitvaarten.

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
Contact met pastoraal team in tijden van
Corona
Om contact te blijven houden in deze
omstandigheden met onze parochianen
laten wij weten dat wij als pastores 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
Pastor Timmerman
Pastor van den Bemt
Pastor Doornbusch

06 - 204 53 713
06 - 250 91 377
06 - 136 09 293
06 - 144 06 955

Facebook.com/heiligegeestparochie
www.twitter.com/heiligegeestpar

Emeriti
• Pastor Th.B.M. Escher
E: T.Escher@chello.nl
•P
 ater R. van der Vegt
E: rinusvegt@hotmail.nl
T: 074-266 55 81
Pastorale team
•M
 r. M.J.A. Oortman, pastoor (liturgie)
M: 06 - 204 537 13 (maandag niet bereik
baar)
E: mjaoortman@heiligegeestparochie.nl
Vrije dag: maandag
•M
 w. R. Doornbusch,
pastoraalwerker (diaconie)
M: 06 - 144 06 955
E: pastordoornbusch@gmail.com
Vrije dag: vrijdag
•D
 rs. 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
•M
 w. C.E.J.M. Timmerman,
pastoraal werker
M: 06 - 250 913 77
E: Carin.timmerman@gmail.com
Vrije dag: vrijdag
•M
 w. A. Zoet,
pastoraal werker
M:06 - 271 24 695.
E: annettezoet@gmail.com
Vrije dag: vrijdag
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De kosters van de
Heilige Geestparochie
in Goor

Hoe is het zo gekomen?

Welke werkzaamheden verrichten de kosters?

Deze vraag stelde ik aan koster Thea Lentelink. “In 2009 ben ik door
Wim van Sermondt benaderd met de vraag of ik koster wilde
worden, samen met Hennie te Wierik. Nou, daar moest ik toch wel
even goed over nadenken,” aldus Thea. “Mijn gedachten waren, kan
ik dat allemaal wel en hoe combineer ik dat met mijn andere
werkzaamheden. Toch heb ik toen besloten om ”ja” te zeggen, de
uitdaging aan te gaan en iets voor onze geloofsgemeenschap te
doen. In het begin was ik best nerveus en wilde natuurlijk alles goed
doen, maar Henk Hartgerink was voor mij en Hennie een goede
leermeester.”

Een of meerdere kosters zijn ongeveer een half uur tot een uur voor
de dienst aanwezig. In de winter moet de verwarming/kachel
worden gecontroleerd, een half uur voor de dienst moet de klok
luiden, dit wordt vijf minuten voor aanvang van de dienst herhaald.
De kerkradio moet op tijd aan en alles moet klaargezet worden.
Bloemen, kaarsen, hosties, wijn en water, boekjes klaargelegd
enzovoort.

Ongeveer zes jaar geleden werd Jan Oude Meijers door Hennie te
Wierik benaderd om het kostersteam te komen versterken. Jan
werkte toen nog bij de OAD en bij de vrijwillige brandweer. “Als ik
met pensioen ga,” zei Jan, “dan wil ik het wel doen.” Door
omstandigheden kwam zijn pensioen sneller dan verwacht, van de
brandweer nam hij afscheid en zei hij “ja” tegen het kosterschap.
Voor Jan is het belangrijk om zich in te zetten voor de medemens,
de kerk en maatschappij.
Helaas is Hennie te Wierik veel te vroeg overleden en sinds kort
heeft Jan Huisstede, tot zijn spijt, in verband met
gezondheidsproblemen het kosterschap op moeten geven. Wel is
sinds enkele maanden Sjors Boevink het team komen versterken, dit
tot tevredenheid van iedereen. Ook vervult Marian te Wierik, in alle
bescheidenheid, nog hand- en spandiensten op de achtergrond.

Bij uitvaarten is er overleg met een uitvaartleider: is er condoleren in
de kerk, muziek, is het een avondwake of een afscheidsviering ’s
avonds? Want alles moet goed verlopen. “Je moet alert zijn want je
wilt niet dat er foutjes gebeuren. Ook is er kort voor de dienst
overleg met de pastoor of voorganger. Met Kerstmis, Pasen en
Pinksteren zijn er altijd extra werkzaamheden want wij willen er
altijd een mooie viering van maken. Alles moet er spic en span
uitzien en mensen moeten zich welkom voelen.”

Wat is er leuk en mooi aan het kosterswerk?
“Natuurlijk is het af en toe wel druk met werkzaamheden, maar als
je goed ingewerkt bent is het prachtig om te doen. Koster zijn is
heel dankbaar werk en soms moet je flexibel zijn omdat je dan
koster en misdienaar tegelijk moet zijn. Vaak ben je gastvrouw of
gastheer, je hebt dus veel contact met mensen. Het is erg fijn om in
teamverband met eenieder te werken en dat je op elkaar kunt
vertrouwen. Wel hopen we dat na de corona problemen de mensen
weer naar de kerk komen en we na lange tijd weer samen kunnen
vieren in onze mooie kerk.”
Met dank voor dit interview aan Thea Lentelink en Jan Oude Meijers.
Marianne Koebrugge
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Pinksteren
2020

In het jaar van de corona. In het jaar van de quarantaine. In het jaar
van zoveel mogelijk thuisblijven. In het jaar van angst en zorgen. In
het jaar van een dodelijk gevaar. In het jaar van afstand houden.
In dat jaar van de corona zien mensen naar elkaar om. Ze zijn elkaar
nabij op afstand. Er groeit solidariteit en creativiteit. Binnenkamers
broeit het. Langs onzichtbare lijnen stroomt bij alle dood leven de
wereld in.
In het jaar van het lijden en sterven van Jezus van Nazareth is een
aantal mannen en vrouwen achter gesloten deuren bijeen. In
quarantaine uit angst voor de dodende machten in hun wereld. Ze
zijn zonder Hem die sprak met gezag. Zij zijn zonder Hem die
bemoedigde, die uitzicht bood, die geloofde in het leven. Zij zijn
verslagen. Nu in de diepte zoeken ze naar vaste grond.

In het jaar dat een klein gezelschap rouwt om het verlies van hun
vriend, hun voorganger, slaat het weer om. Een behoorlijk storm,
windkracht 4 á 5. Meer dan een frisse wind. Ze komen ervan op
adem. In verdriet verzonken waren ze niet vooruit te branden. Maar
nu, op deze pinkstermorgen, drogen hun tranen, voelen ze elkaar
aan, zijn ze niet meer te houden. Het leven is er om gedeeld te
worden. Met hun dierbare overleden vriend voor ogen weten en
geloven ze dat die windkracht de Geestkracht is van Hem, die hun
harten nu sterkt en van liefde vervult.
Duizenden mensen wisten zij te inspireren tot in het coronajaar
2020, waar de Geestkracht opnieuw leven geeft aan mensen en hun
wereld.
Gerard Geurts
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Even naar Maria…
Elk moment van de dag komt het kille nieuws binnen over het
coronavirus. Onze samenleving is stilgezet door een onzichtbare
vijand. Velen zitten thuis en weten niet hoelang nog. Anderen
hebben hun dierbaren moeten begraven zonder een goed afscheid.
Het is een situatie die we niet kennen en ons kwetsbaar maakt. Het
brengt angst, onzekerheid en verdriet met zich mee.
Waar kun je heen? Er zijn bijna geen eucharistievieringen in de kerk
en de banken blijven leeg. Toch gaan mensen op zoek naar steun,
een plek voor gebed en bezinning.
Een goede plaats hiervoor zijn de Mariakapellen en gelukkig zijn er
een aantal in onze directe omgeving. De Mariakapellen worden
druk bezocht en er branden dan ook veel kaarsen. Een bezoek aan
een Mariakapel is voor velen een rustige plek om je gebed, je
zorgen en angsten neer te leggen. Ook een moment om je zorgen
te delen en daarna weer verder te gaan.
Marianne Koebrugge

Mariakapel Zeldam
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Mariakapel Markelo

Mariakapel Koppelsbrink Borne

Dertien Mariakapellen en gedachteniskapellen open
In onze drie parochies, de Heilige Geest, H.H. Jacobus en Johannes en De Goede Herder zijn inmiddels
dertien Mariakapellen voor u opengesteld. Wie wil kan er binnenlopen of langs de weg bij de kapel een
kaarsje opsteken of bidden. Of even in alle rust gewoon daar zijn. Maar met niet te veel mensen tegelijk,
uiteraard. Denk aan voldoende tussenruimte, minimaal de vereiste anderhalve meter.
Onderstaand treft u het overzicht:
Locatie
Tijdens werkdagen

In het weekend

Tijden

U wordt door het pastoraal team
uitgenodigd de kapellen te
bezoeken zie bericht op pag 22

Beckum
Bentelo
Delden
Goor
Mariakapel Markelo
Mariakapel Zeldam
Hengevelde
St. Isidorushoeve

Di- Do
Ma-Di-Wo-Do-Vrij
Ma-Di-Wo-Do-Vrij

Zondag
Zaterdag Zondag
Zaterdag Zondag

09.00 uur - 17.00 uur
09.00 uur - 19.00 uur
10.00 uur - 19.00 uur

Ma-Di-Wo-Do-Vrij
Ma-Di-Wo-Do-Vrij
Ma-Di-Wo-Do-Vrij
Ma-Di-Wo-Do-Vrij

Zaterdag Zondag
Zaterdag Zondag
Zaterdag Zondag
Zaterdag Zondag

09.00 uur - 20.00 uur
09.00 uur - 20.00 uur
09.00 uur - 18.00 uur
09.00 uur - 19.00 uur

Lambertus Hengelo
O.L. Vrouwe Hengelo
Bethelkerk/Moeder Teresa
Thabor Hengelo
Raphaël/Exodus Hengelo

Ma-Di-Wo-Do-Vrij
Ma-Di-Wo-Do-Vrij
Geen mogelijkheid
Ma-Di-Wo-Do-Vrij
Geen mogelijkheid

Zaterdag Zondag
Zaterdag Zondag

09.00 uur - 17.00 uur
09.00 uur - 19.30 uur

Geen mogelijkheid

10.00 uur - 12.30 uur

Stephanus Borne
Mariakapel kerk
Mariakapel Koppelsbrink

Ma-Di-Wo-Do-Vrij
Ma-Di-Wo-Do-Vrij

Zaterdag Zondag
Zaterdag Zondag

09.30 uur - 17.00 uur
08.00 uur tot zonsondergang

Stephanus Hertme

Ma-Di-Wo-Do-Vrij

Zaterdag Zondag

09.00 uur - 18.00 uur.

foto’s: Lidy Katier, Nathalie Mensink en José Sluiter
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Vieringen
mei en juni
Vieringen door de week:
Maandag: geen vieringen.
Dinsdag:

09.00 uur Beckum
09.00 uur St. Isidorushoeve
18.30 uur Lambertus

Datum

H. Blasius
Beckum

O.L. Vrouw van Altijd
Durende Bijstand
Bentelo

Zaterdag 6 en
zondag 7 juni

Geen viering

Zat. 19.00 Wocoviering
mmv. Believe
Werkgroep

Zaterdag 13 en
zondag 14 juni

Zat. 19.00 Wocoviering
pastor R. Doornbusch

Zon. 9.30 Wocoviering
mmv. Dames- en herenkoor
Werkgroep

Zaterdag 20 en
zondag 21 juni

Zon. 9.30 Wocoviering
Werkgroep

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

Zaterdag 27 en
zondag 28 juni

Zat. 19.00 Wocoviering
Schoolverlatersviering
mmv. Spirit
Werkgroep

Geen viering

Zaterdag 16 en
zondag 17 mei

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:

Zaterdag:

09.00 uur Borne
09.00 uur Lambertus
16.30 uur Herfstzon
19.00 uur Humanitas

10.30 uur Dijkhuis
12.00 uur Lambertus

Zolang de coronamaatregelen van
kracht zijn, zijn de vieringen via
www.kerkomroep.nl te beluisteren.
Ga naar www.kerkomroep.nl, vul in bij
vind uw kerk: Delden, R.K. Parochie H.
Blasius en ‘live’ of ‘luisteren’ aanklikken.
Of via YouTube te zien: www.youtube.com.
In zoekbalk intypen: RK Twente Zuid.

Donderdag 21 mei,
Hemelvaartsdag

Zaterdag 23 mei en
zondag 24 mei

Zaterdag 30 mei,
zondag 31 mei en
maandag 1 juni
Pinksteren

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

H.H. Petrus en
Paulus Goor

H.H. Petrus en
Paulus Hengevelde

H. Isidorus,
St. Isidorushoeve

Zon. 9.30 Eucharistieviering
Pastoor M. Oortman

Zat. 19.00 Wocoviering
mmv. In Between
Werkgroep

Zon. 9.30 Wocoviering
mmv. Dames- en herenkoor
Werkgroep

Zon. 11.00 Eucharistieviering
mmv. Kinderkoor
Pastoor M. Oortman

Zat. 19.00 Eucharistieviering
mmv. Dames- en herenkoor
Pater R. van der Vegt

Zon. 11.00 Wocoviering
mmv. gemengd koor
Werkgroep

Zat. 19.00 Eucharistieviering
mmv. Herenkoor
Pastor Th. Escher

Zat. 19.00 Wocoviering
CD, beamer
Werkgroep

Zon. 9.00 Kleuterkerk
Zon. 9.30 Eucharistieviering
mmv. Dames- en herenkoor
Pastoor M. Oortman

Zat. 19.00 Wocoviering
mmv. In Between
Werkgroep

Geen viering

Zon. 9.30 Eucharistieviering
mmv. Dames- en herenkoor
Pastor Westendorp

Zat. 19.00 Eucharistieviering
mmv. kinderkoor
Pastoor M. Oortman

Geen viering

Zat. 19.00 Wocoviering
Schoolverlatersviering
Pastor H. van de Bemt

Zat. 19.00 Wocoviering
Schoolverlatersviering
mmv. Kinderkoor
pastor C. Timmerman

Zon. 9.30 Eucharistieviering
Zonder publiek. Te zien via
YouTube RK Twente Zuid of
te beluisteren via www.kerkomroep.nl
Don. 9.30 Eucharistieviering
Zonder publiek. Te zien via
YouTube RK Twente Zuid of te
beluisteren via
www.kerkomroep.nl
Zon. 9.30 Eucharistieviering
Zonder publiek. Te zien via
YouTube RK Twente Zuid of te
beluisteren via
www.kerkomroep.nl
Zon. 9.30 Eucharistieviering
Ma. 9.30 Eucharistieviering
Beiden zonder publiek. Te zien
via YouTube RK Twente Zuid
of te beluisteren via
www.kerkomroep.nl

Digitale collecte nu mogelijk
Alhoewel we nu geen vieringen in onze kerken hebben is het toch mogelijk om uw gave aan de collecte toe te voegen.
Ga hiervoor naar www.heiligegeestparochie.nl/home of naar de webpagina van de vieringen. Klik op de afbeelding
collectezak, zoals hierboven weergegeven en vervolgens komt u op de donatiepagina. Selecteer een bedrag bij de
donatieknop. Kies uw bank en betaal met ideal.
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Ingezonden berichten
Op weg langs 13 Mariakapellen in de drie
parochies in de meimaand
We laten de maand april achter ons om in de maand mei te bezien
wat komen gaat. Zeker weten we dat we in de Mariamaand
aankomen, mei - Mariamaand. Het pastoresteam van de parochies
de Heilige Geest, De Goede Herder en HH. Jacobus en Johannes
nodigt u tijdens uw dagelijks bewegingsmoment uit om op zoek te
gaan naar de 13 Mariakapellen in onze drie parochies. Neem een
creatieve selfie in de kapel en zend deze naar pastor Ria Doorn
busch. pastordoornbusch@gmail.com voor maandag 1 juni
Ook wanneer u in de risicogroep behoort bent u van harte uitgeno
digd om hieraan mee te doen, door een selfie te maken met uw
Mariabeeld in uw woonomgeving. En, er zijn drie prijzen. Eén voor
de mooiste selfie bij een Mariakapel, de 13 kapellen compleet met
selfie en voor hen die verblijven in de risicogroep een selfie met u
eigen Mariabeeld. Veel verstilling toegewenst bij Maria met een lach
en soms met een traan.
Namens het Pastorale team
Pastor Ria Doornbusch

Nieuwe redactielid gezocht
In verband met toekomstig vertrek van een van onze redactieleden zijn we opzoek
naar een nieuw redactielid. Bent u of kent u die persoon? Stuur een mailtje of appje
naar redactiegeestig@heiligegeestparochie.nl of 06-51970601.

Twee emmertjes water halen,
twee emmertjes pompen…
Via Casper kwam in januari jl. bij het
Maliproject de vraag binnen of we zouden
kunnen helpen bij het boren naar
drinkwater in het dorp Tintilla, waar door
het Maliproject in 2013 een mooi 3-klassig
schoolgebouw is gebouwd. Om één van de
werkzaamheden van vrouwen – het halen
van drinkwater uit spaarzaam aanwezige
pompen vaak aan de rand van het dorp - te
verlichten is men in de loop van jaren in
Tintilla geld gaan sparen voor het boren van
een put met elektrisch aangedreven pomp.
De elektriciteit wordt opgewekt door
zonnepanelen. € 4.000,- heeft men bij elkaar
gebracht en het project kon uitgevoerd
worden. Meestal wordt er water
aangeboord op 50m diepte…echter: er
moest tot 113m geboord worden om water
te vinden. Maar dit ging ook meer geld
kosten: € 2.000, -. Ook dankzij de opbrengst
van de avondmaalscollecte op 2 februari jl.
heeft Maliproject kunnen helpen: water kan
nu in het dorp gehaald worden en pompen
is niet meer nodig! Direct kwamen hier via
WhatsApp de dankbetuigingen binnen! Wat
bijzonder die moderne communicatie! Live
enthousiast contact!

22
Geestig, 04 | mei 2020

Ook wat betreft de school Le Bon Berger in
Manantali hoopvolle berichten: Als de
scholen weer beginnen in september/
oktober a.s., hoopt Le Bon Berger een
nieuwe start te kunnen maken met een
nieuwe directeur. M’Bimba Dembelé,
initiator van school Le Bon Berger en van
radiozender Kanuyah (God is Liefde), heeft
mandaat verleend aan de nieuwe directeur
Pascal Adams Théra voor het leiding geven
aan het onderwijs en het leiding geven aan
het financieel beleid + controle.
Beste mensen, hoopvolle berichten en we
hopen en bidden dat het corona-virus – ook
daar ter plekke – geen slachtoffers zal
maken. Onze vriend Casper Jansen is de
medewerker van het Mali-project daar ter
plekke. Heel vaak hebben we via de
WhatsApp gesprekken contact met hem.
Alweer: wat een zegen deze moderne
communicatiemiddelen!
Hartelijke dank voor de giften die
ontvangen worden op de bankrekening
Diaconie van de Hofkerk Goor, onder
vermelding van
maliproject: NL66 SNSB 0908 763 743.
Cees en Addie van der Sluijs-Goud,

T 0547-333448

De vrouwen van Tintilla: wat een plezier hebben
ze er in. Water halen bij een kraan…ongekend!

Superhelden

Door: Nathalie Mensink

Plotseling stak er een wind op in het huis.
Ze hoorden de wind maar ze voelden hem
niet.

Helden, superhelden……je hoort het nu
regelmatig voorbij komen. In de straten zie
je huizen waar witte T-shirts met een rood
hart te zien zijn, op tv zie je mensen die
klappen. En dat allemaal voor de
medewerkers in de zorg. Zij proberen om
mensen, die ziek zijn door het coronavirus,
weer beter te maken. Maar ook anderen
die meehelpen om het coronavirus te
bestrijden zijn helden. We bidden dat ze
kracht krijgen om het vol te houden.
Superhelden zie je ook vaak in
stripverhalen of op tv. Denk maar aan
Superman, spiderman, mega Mindy.
We noemen ze superhelden omdat ze een
speciale kracht hebben. Die kracht
gebruiken ze om mensen of dieren in nood
te helpen.

Maar wat hebben ‘superhelden’ nu
met God te maken?
In de Bijbel staan ook verhalen van mensen
die een superkracht kregen van God.
Misschien ken je het verhaal wel van de
jongen David die de reus Goliath doodde.
Goliath zei dat God niks voorstelde en toen
werd David boos. Hij wilde vechten met de
reus om te laten zien dat God hem zou
helpen. Goliath lachte hem uit en terwijl hij
lachte gooide David een steen en viel de
reus neer. David versloeg de reus met de
kracht van God.
In het verhaal van Pinksteren hoor je ook
over een bijzondere kracht van God.
‘Na de dood van Jezus waren zijn vrienden
samen in een huis.

Bij hun hoofd verscheen iets dat op een
vlammetje leek, maar dat deed geen pijn.
Ze voelden zich blij en gelukkig worden en
merkten ook dat ze allemaal een andere taal
konden spreken. Jezus’ vrienden konden nu
naar andere landen gaan om daar ook te
vertellen over Jezus. Dat Jezus wonderen
verricht had met de kracht van God. Veel
mensen kwamen luisteren naar die verhalen
en lieten zich dopen.’

Wat is er toen gebeurd?
De Heilige Geest is in hun hart gekomen.
Je kunt de Heilige Geest niet zien maar wel
voelen in je hart, het is een kracht van God.
Ik weet zeker dat jij de kracht van God ook
wel eens gevoeld hebt.
Denk maar eens aan hoe je je voelde toen je
een tekening maakte voor iemand die ziek
was. Toen je iemand hielp die gepest werd
of zich zeer heeft gedaan, waarschijnlijk was
je blij omdat je kon helpen.
Je voelde je misschien wel even een held!

Held = Kracht = God.

Winnaar van het
paaseieren zoeken in
de vorige Geestig is:
Jolieke Onderdelinden
Het antwoord was: Haan, Ezel en Takken
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GOEDE GOD,
Geef ons de kracht
om vol te houden
tegen beter weten in.
Geef ons de kracht
om vol te houden
als alle anderen de hoop verloren hebben.
Geef ons de kracht
om door onze volgehouden hoop
anderen weer hoop te geven.
Goede God,
geef ons de kracht
om vol te houden
als de dingen die we willen
niet van de grond lijken te komen.
Geef ons de kracht
om anderen te overtuigen
onze volgehouden hoop te delen
en zelf te beginnen hopen.
Goede God,
geef ons de kracht
om vol te houden
als de toestand uitzichtloos lijkt,
zoals de monniken van Tibhirine.
Geef ons de kracht
om op te komen
voor waar we echt in geloven.
Geef ons de kracht
om op onze eigen bescheiden manier
voorbeelden te kunnen zijn voor anderen
en hen te inspireren
om vol te houden.
Amen
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In de jaren dertig van de vorige eeuw
richtten een aantal Trappisten monniken
een klooster op in Algerije. Ze leefden er in
vrede samen met de moslims die hen
omringden. In de jaren negentig kwam na
het moeilijke proces van dekolonisatie een
fanatieke groep rebellen de toestand nog
moeilijker maken. Maar de paters en
broeders hielden vol. In de traditie van hun
orde wisselden ze dienstbaarheid en
contemplatie af. Ook wanneer de politieke
manipulatie hoogtij vierde, deden ze in
stilte voort in hun dienstbaar werk voor
iedereen, zonder onderscheid van religie of
afkomst. Ze bekochten het met hun leven.
We kunnen hun verhaal lezen in het boek
De droom van Tibhirine van Ivo Dujardin en
hun dilemma’s volgen in de film
Des Hommes et des Dieux en in het
stripverhaal Tibhirine van Bar, Evrard en
Gilles.

Hoop doet het leven volhouden, voet bij stuk houden. Zo
ondergaat een mens zijn geschiedenis niet als een noodlot,
maar als een uitnodiging tot voortgaan.
Hans van Munster

Het Corona-virus heeft ons doorzettingsvermogen
getest op een manier die we nog nooit meemaakten,
zowel op het individuele vlak als op het collectieve.
Het is mooi dat zo veel schone kanten van de mens
tot uiting kwamen in zo veel kleine dingen.
Het is een bewijs dat de hoop werkt op
ondoorgrondelijke manieren.
Leeftocht 2020

Door: Jan Horck

