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DE VOLGENDE GEESTIG
VERSCHIJNT OP 21 AUGUSTUS

Hoe gaat uw vakantie er dit jaar uitzien?
Wordt het de achtertuin of het balkon?
Of heeft u toch nog iets geboekt in eigen
land of binnen de Europese grenzen? Door
het mooie weer van de afgelopen maanden
heb ik al een tijd lang een vreemd soort
vakantiegevoel. Tegelijkertijd gebeuren er
zulke belangrijke dingen in de wereld dat er
niet echt sprake is van ‘komkommertijd’.
Nee, de wereld lijkt eerder in brand te staan:
de aarde die letterlijk opwarmt, de coronapandemie die nog niet uitgeraasd is,
Black Lives Matter-demonstraties,
overstromingen, sprinkhanenplagen en een
te verwachte grote economische recessie.
Toch of misschien meer dan ooit hebben we
rust nodig, zoals ieder jaar. Om weer op te
laden, dingen te doen die werkelijk goed
zijn voor lichaam en ziel.

Een terrasje of museum pakken kan weer,
maar misschien doet u het toch liever nog
niet. Genieten van de schoonheid van de
schepping kan wel zonder gevaar,
bovendien staat die in juli in volle bloei.
Misschien is dit wel het jaar om een
pelgrimstocht te maken: een avontuur vol
onvoorziene momenten. Dat kan ook dicht
bij huis. Laat u inspireren door het artikel
van Marianne Koebrugge op pagina 7 of de
pastorale column van pastoor Oortman.
Gelukkig gaan de kerken met ingang van 5
juli weer open en kunnen we ook weer de
vieringen live bij gaan wonen. U moet zich
wel hiervoor aanmelden en er is een
protocol om u aan te houden, leest u maar
op pagina 19. Vakantie in de achtertuin en
kerken in de eigen vertrouwde kerk. Mooi
dat het kan.

Waar wordt u echt ontspannen van en waar
krijgt u nieuwe kracht van? De coronatijd
belemmert ons in de keuzes.

Wij wensen u een fijne vakantie toe.
José Sluiter

Ontmoeten
Toen wij tijdens de pinksterviering de
paaskaars doofden hoorden wij een flinke
windvlaag over de kerk in Delden waaien.
Het was een prachtige dag waarop we
konden zeggen dat we elkaar, ondanks een
heel protocol, weer mogen ontmoeten in
onze kerken. Op 4 en 5 juli beginnen we in
onze eucharistische centra, waar we samen
de paaskaarsen zegenen en ontsteken, om
met het Licht van Christus weer de wereld
in te kunnen gaan. In de weekenden daarna
zijn er gebedsvieringen in meerdere
geloofsgemeenschappen.
Als leden van het pastoraal team zien we
daar erg naar uit en u waarschijnlijk ook.
We mogen elkaar ontmoeten, al is het op
afstand, en we mogen Christus zelf weer
ontmoeten als we de Heilige Communie
weer mogen ontvangen. We hebben de
afgelopen tijd, in de coronaperiode, ervaren
dat veel vanzelfsprekendheden van voor die
tijd ineens een immens gemis waren.

Het bezoek aan familieleden en vrienden in
de verpleeghuizen, een warme knuffel of zo
maar even op een terrasje zitten na een
wandeling of fietstocht. Maar ook de
ontmoetingen in onze kerken, het samen
bidden en vieren van onze sacramenten.
Dopen en huwelijken zijn uitgesteld evenals
de Eerste Heilige Communievieringen. Maar
nu gaan onze kerkdeuren weer open en
kunnen we weer vieren. Stap voor stap,
beetje bij beetje kunnen we elkaar weer
ontmoeten. En we hopen en bidden dat dat
zo mag blijven in deze nog onzekere
toekomst.
Als leden van het pastoraal team zien we
ernaar uit om niet meer voor een lege kerk
te staan, maar weer samen met u te bidden
en te vieren.
Namens het pastorale team,
Carin Timmerman
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Brief uit Israël
(Lucas 8,22-25; Mc.6,47-51)

Tiberias, datum poststempel

Lieve familie en vrienden,
Een paar dagen weg uit de drukte van Jeruzalem, waar normaal mijn dagelijks leven zich
afspeelt. Nu een weekje in de zon aan het meer
van Galilea in Tiberias.
Mochten jullie het nog niet gehoord hebben van
mijn vader en moeder, ik heb een onderkomen
gevonden in de crypte van een kerk. Een bed, een
tafel en een stoel, en een kraan met een fonteintje. Bij een Nederlandse familie tegenover de
kerk neem ik ’s avonds de zorg op me voor hun
twee dochtertjes. Dat is ook mijn postadres.
Meegenieten van hun warme maaltijd is mijn
loon in natura.

Langs het meer
Maar nu in het noorden. In Galilea, aan het meer
van Tiberias, niet ver van Nazareth en Kafarnaüm.
Plaatsen waar Jezus gewoond en geleefd heeft.
Gisteren kon ik met een paar jongelui meerijden
naar Tabgha, een plaatsje dichtbij het meer.

Ik had er nog nooit van gehoord. In een kerkje
een prachtig mozaïek. Twee vissen en een mand
met broden. Volgens de verhalen is hier voor
vijfduizend mensen de broodvermenigvuldiging geweest. We hebben daar ons lunchpakketje
opgegeten. Ook lekker in het gras, waarschijnlijk net zoals die vijfduizend uit de tijd van
Jezus. Ik heb ’s avonds dat verhaal nog eens
opgezocht in mijn bijbeltje. Je krijgt er wel een
beeld bij.
Vanmorgen heb ik in alle vroegte langs het meer
gewandeld. Stil. Water als een spiegel. In de
ochtendnevel werd een vissersbootje zichtbaar.
Een beeld van alle tijden. Ook hij, die man uit
Nazareth, moet hier gelopen hebben. Even weg bij
alle opdringerige mensen met hun vragen en
zorgen. Even alleen. De stilte en de ruimte van
het water brachten Hem bij zichzelf, bij zijn
oorsprong. Zo heb ik daar gelopen en gemijmerd.
Flarden uit het levensverhaal van Jezus gingen
hier door me heen: volle netten met vis, lopen over
het water, storm op het meer.

In de woestijn
Je moet geluk hebben. Veertien dagen geleden heb
ik met een vriend van die “familie tegenover de
kerk” achter op zijn motor een tocht door de
woestijn gemaakt. Een redelijk begaanbare weg,
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zand en rotsen, zon en geen schaduw. Hij stopte
in de buurt van een bedoeïenentent. Hij zette de
motor af en we hebben geluisterd naar de stilte.
Meer dan bladstil. Wij maar een paar uurtjes in
een woestijn. Uit Egypte trok het volk veertig
jaar door de woestijn. Veertig jaar zal wel ‘een
leven lang’ betekenen. Wij hadden een flesje
water bij ons. Zij kregen leeftocht uit de rotsen
en de hemel, water en manna, brood. Geen
winkels en vruchtbare grond, maar in die leegte
is dat volk wel gevormd. Daar kwamen ze tot de
ontdekking dat goud en zilver geen houvast
bood. Daar zijn ze door de diepte van twijfel tot
geloof gekomen. Dan besef je hoe klein en afhankelijk je in het leven staat en dat rechte wegen
geen levenswegen zijn.
Zo’n dagje in de woestijn was heel bijzonder,
maar ik was blij dat ik ‘s avonds weer in de
drukte van de stad was. Nu ik dit schrijf over
die woestijn, realiseer ik me dat Jezus veertig
dagen (wat dat getal veertig hier ook mag
betekenen) in de woestijn verbleef voordat hij
weldoende rondging door de steden en de dorpen.
Daar je bezinnen op je leven, je werk en je
toekomst is wel even heel wat anders dan je een
paar dagen terugtrekken in een klooster of een
conferentieoord. Daar is je bedje gespreid en je
tafel gedekt. In de woestijn heb je niets anders
dan grond onder je voeten en een blauwe hemel

boven je. In de leegte een aanbod afslaan op je
verlangen naar nog meer, naar nog beter, naar
nog hoger, naar nog meer aanzien, getuigt van
klasse, van weten wat je wilt, van durven
luisteren en handelen naar de stem van je hart
en je geweten.

De stilte en de drukte
Nu ik jullie deze brief schrijf met uitzicht op het
meer, komen die fragmenten uit de bijbel, uit het
leven van Jezus bij mij naar boven.
Dat overkomt me hier buiten de drukte van de
stad. Zou het eerst stil moeten worden om je heen
en in je zelf om te horen dat die oude verhalen
iets te zeggen hebben? Ik zal het in de komende
dagen uitproberen.
Over drie weken ga ik een maand werken en
wonen in een kibboets. Wat ik daar beleef en
meemaak, schrijf ik jullie dan.
Een groet en een knuffel aan de hele familie en
mijn lieve vrienden,

Simone

Door Gerard Geurts
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Uit het pastoraal team
Op 20 mei 2020 is het protocol “kerkelijk leven op anderhalve meter”
van de Nederlandse R.K. bisschoppen verschenen. We zijn bezig met
de implementatie van dit protocol in onze parochies. We verheugen
ons erop dat de deuren van het kerkelijk leven voorzichtig weer wat
meer opengaan.

Nieuwsbrief
Het is ons gelukt een nieuwsbrief van het pastorale team uit te
brengen. In deze coronatijd zoeken wij als pastoresteam naar
mogelijkheden om zoveel mogelijk in contact te blijven met u als
parochiaan. Wij willen informatie en nieuwtjes delen met u. Bent u
benieuwd naar onze nieuwsbrief, maar heeft u hem nog niet per
mail ontvangen? Neem dan contact op met ons secretariaat:
contact@pastoraalteam.nl

Vieringen in onze kerken vanaf 4 en 5 juli 2020
We zijn heel erg blij dat we in het weekend van 4 en 5 juli 2020 in de
eucharistische centra weer starten om samen met parochianen te
vieren. In deze vieringen worden de paaskaarsen uit de geloofsgemeenschappen gezegend. Vanaf 11 juli is het ook mogelijk om in de
andere geloofsgemeenschappen gebedsvieringen te houden. Er
wordt een nieuw vieringenrooster gemaakt. Bij de organisatie en
deelname aan deze vieringen wordt het protocol in acht genomen.
Meer informatie hierover vindt u op pagina 19 in dit blad.

Voortgang Doopsel, Eerste Communie en Heilig Vormsel
Het toedienen van het doopsel, het ontvangen van de Eerste
Communie door een groep en het ontvangen van het vormsel
worden uitgesteld op grond van het protocol.
De doopouders en catechumenen hebben hiervan inmiddels
bericht ontvangen.
We doen er alles aan om het proces van voorbereiding op de Eerste
Communie, dat we met de eerstecommunicanten en hun ouders
ingezet hebben, door te laten gaan. We willen vooral met hen
verbonden blijven. In juni organiseren wij bijeenkomsten voor de
kinderen. Daar hebben we heel veel zin in. De Eerste Communievieringen stellen we uit naar begin volgend jaar.
De start van de aanmelding op het Heilig Vormsel stellen we uit
naar september. Hopelijk is er dan meer duidelijkheid over de
voortgang.
Namens het pastorale team,
Pastor Hélène van den Bemt

Van de bestuurstafel
Beste medeparochianen,
Eindelijk is het zover en zijn de voorschriften vanuit de overheid en
het bisdom zo veranderd dat er weer vieringen gehouden kunnen
worden met de lijfelijke aanwezigheid van parochianen. Begin juli
beginnen we er weer mee met maximaal honderd aanwezigen en
rekening houdend met de anderhalve meterregel en vele andere
voorschriften. Een van de belangrijkste voor u is dat men zich van
tevoren moet aanmelden als men de dienst wil bijwonen.
De belangrijkste reden hiervoor is dat als er onverhoopt achteraf
toch een Covidbesmetting blijkt te zijn opgetreden, we precies
kunnen opgeven wie er aanwezig zijn geweest zodat het
contactonderzoek makkelijker gemaakt wordt. Het aanmelden zal
via het locatiesecretariaat gaan. U vindt hier in deze Geestig nadere
informatie over. Het bestuur is erg blij met deze verruiming.
Wij hebben uw lijflijke aanwezigheid in de kerk gemist.
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De streaming via You Tube en door de week via de kerkradio was
een prima oplossing maar uw aanwezigheid is toch essentieel voor
een maximale beleving.
Door het niet doorgaan van de bestuursvergaderingen en het alleen
contact hebben via Skype zijn in het bestuur vooral kleinere
bestuurszaken aan de orde geweest waarmee wij u niet lastig zullen
vallen. De sluitingsprocedure van de H. Blasiuskerk in Beckum zal
waarschijnlijk weer verder kunnen worden opgepakt na de zomer.
Het overleg met het bisdom is gaande.
Wij hopen u binnenkort weer in de kerk te kunnen ontmoeten.
Peter Helle,
Vice voorzitter bestuur Heilige Geestparochie.

Pelgrimage; een
avontuur vol
onvoorziene momenten
Een bedevaart of pelgrimage is een bijzondere reis naar een bedevaartsoord met een
religieuze betekenis binnen een religie. In de katholieke traditie gaat men naar een plaats
waar een heilige wordt vereerd. Een plaats waar volgens ooggetuigenverklaringen
verschijningen hebben plaatsgevonden. Meestal van Maria, een engel of een heilige.
Belangrijke bedevaartplaatsen in het christendom zijn Jeruzalem, Bethlehem of andere
plaatsen die Jezus heeft bezocht. Wat dichter bij huis vind je Lourdes, Rome, Kevelaer of
Santiago de Compostella.

Van alle tijden
Zelfs voor de komst van het christendom werden in Europa al bedevaarten gehouden. Men
zocht waarschijnlijk bijzondere/heilige plaatsen uit in de hoop genezing te vinden voor
diverse kwalen. Vaak droegen de bedevaartgangers schelpen, kleine medailles of beeldjes
op hun kleding. Bij opgravingen rondom Stonehenge zijn veel “souvenirs” en lichamen
gevonden die aantonen dat de mensen van ver waren gekomen.

Motivatie
Waarom en wat motiveert mensen tot een bedevaart? Vele pelgrims leggen een hele,
anderen een gedeeltelijke bedevaart af. De redenen kunnen heel verschillend zijn en heel
persoonlijk. Soms “om er geweest te zijn”, om andere mensen te ontmoeten, om over God en
het leven na te denken, om tot bezinning te komen in alle hectiek. Weer anderen pelgrimeren als getuigenis van vrede en solidariteit met slachtoffers van onderdrukking en geweld.
Hieruit is de katholieke vredesbeweging Pax Christi ontstaan als pelgrimsbeweging.

Moderne samenleving
Alle religies hebben hun eigen bedevaartsoorden en pelgrims. Maar niet alleen binnen de
kaders van de gevestigde religies en kerkgenootschappen vinden bedevaarten plaats. Onze
“moderne samenleving” heeft nieuwe bedevaarten en sacrale plaatsen gecreëerd die
tegemoetkomen aan nieuwe behoeften aan religiositeit. Zo is er in Nijmegen bewust een
niet-religieus karakter gegeven aan een 136 km lange wandeltocht “Walk of Wisdom”. De
tocht begint en eindigt in de Sint Stevenskerk en heeft als logo een mens met vleugels, een
“kiemplantje van de aarde”. Wel wil men de pelgrims bepaalde waarden meegeven. Iedereen
krijgt een afvalzakje mee om onderweg vuilnis in te doen en de telefoon moet tijdens de
tocht uit. Want tijdens het wandelen staat de “eigen ervaring” centraal.

Ervaring
Een pelgrimage blijkt in veel gevallen een terugkeer naar jezelf. De weg en niet de bestemming blijkt belangrijk te zijn. Waar kom je vandaan, waar naar toe ben je op weg, wat zoek je
onderweg? Elke pelgrimage is een avontuur, vol met onvoorziene momenten.
Marianne Koebrugge
links : ’Koortsboom’, een bedevaartsplek bij de Walk of Wisdom, rechts: Hilligenhuisje,

Wandel- / pelgrimspaden in onze
omgeving:
Het Hilligenpad, vijfdaagse wandeling
door het mooie Overijsselse Twente met
verhalen over geloof én landschap. Meer
info: https://www.landschapoverijssel.nl/
routes/hilligenpad-bezinningsroute
Ludgerpad, 18 korte etappes van Zutphen
naar Aalten en voert langs diverse plaatsen
in de Achterhoek die aan Ludger herinneren. Meer info: https://www.ludgerkring.nl/
het-ludgerpad-in-de-achterhoek/ludgerpad-etappes/
Monnikenspoor, zevendaagse wandeltocht van Oldenzaal naar Vollenhove. Het
betreft het Nederlandse deel van de tocht
die de monniken aflegden van het klooster
Clarholz in Westfalen naar Vollenhove aan
de Zuiderzeekust. Meer info: https://www.
bedehuizen.nl
Willibrordpad, in 8 etappes, 20 dagtochten
door het bisdom Utrecht en verbindt acht
rooms katholieke kerken met een bijzondere status met elkaar.
Meer info: http://www.willibrordpad.nl

“Pelgrimage blijkt
in veel gevallen
een terugkeer
naar jezelf”

onderdeel van het Hilligenpad en wegwijzer Walk of Wisdom en het Jacobspad.
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Spelen met Muziek

In gesprek met trompettist Sebastiaan Haverkate
Corona
In deze coronatijd is het ons als gelovigen niet toegestaan fysiek de
H. Mis bij te wonen, helaas. Gelukkig zijn we wel in de omstandigheid op zondag de live streaming vanuit de Deldense H. Blasius te
volgen. Zo schakelde ook ik in en werd getroffen door de devote
viering én het voortreffelijke spel van de trompettist, Sebastiaan
Haverkate.

Opho
In mijn gedachten ging ik terug naar een concert van het toenmalig
Overijssels Philharmonisch Orkest in de Hengelose stadhuishal.
De opkomst was niet denderend, zo’n twintig aanwezigen.
De musici hadden inmiddels plaatsgenomen. Zou de dirigent het
echter wel de moeite waard vinden? Hij kwam toch op, beklom de
bok en sprak ons toe: “Denk maar niet dat ik teleurgesteld ben over
de geringe opkomst. Voor mij doet een pond meer of minder
applaus er niet toe. Samen maken we dit concert, en als jullie je met
hart en ziel eraan overgeven, prikt mij dat in de rug, en is het voor
ons een stimulans om nog beter te presteren.” Het orkest speelde
de sterren van de hemel en wij kregen na afloop een groot
compliment.

Geluksvogel
Naar aanleiding hiervan legde ik Sebastiaan de vraag voor hoe het
is om voor een lege kerk te spelen. Het antwoord kwam even
verrassend als spontaan: Sebastiaan voelt zich een geluksvogel:
hij mag er namelijk wél bij zijn. De plechtigheid vindt hij
indrukwekkend, intiem: hij voelt zich één van de vijf fakkeldragers
van het geloof, met de pastoor, de pastoraal werker, de organist en
de geluidsman.

Doopceel
Wie is Sebastiaan Haverkate? Geboren (01-09-1993) en getogen
Hengeloër, uit een zeer muzikale familie. Titus Brandsmaschool en
De Akker, gymnasiumopleiding op het Lyceum De Grundel. Trompet
vond hij al jong het mooiste instrument dat er bestond. Hij sloot
zich aan bij de PTT-Fanfare, nam les bij Bert Fransen en bekwaamde
zich verder op de conservatoria van Arnhem en Utrecht. Op het
ogenblik werkt hij aan zijn masterscriptie Aardwetenschappen aan
de Rijksuniversiteit Utrecht. Dat laatste is een verstandig besluit
voor de gepassioneerde musicus, want, in zijn eigen woorden:
“Musici kunnen in Nederland amper rondkomen.”

Hiphop
Naast het geven van soloconcerten, heeft hij zijn eigen ensemble,
het Sweelinck Koperkwintet, is hij betrokken bij het Ars Musica
Orkest en concerteert hij af en toe in de Waterstaatskerk. Zijn brede
muzikale smaak blijkt uit de interesse in jazz, dixieland en in hiphop
(hiphopgezelschap John Frost). Bij hiphop speel je voor een jong
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publiek, zegt hij, dat je verrast met een dikke openingssound en
dat dan zo ‘in the groove’ komt. Sebastiaan speelt piano, geeft
muziekles en doet arrangementen. Verder wil hij de kant van de
orkestdirectie op. Op mijn vraag of hij geen impresariaat nodig
heeft om al deze activiteiten in goede banen te leiden, antwoord
hij dat de beste reclame toch de mond-tot-mondreclame is.

Blaosmeziek
Ik vraag ondeugend of hij nog standsverschil proeft tussen blazers
en strijkers, waarover ik weleens gehoord had. Sebastiaan zegt dat
in het algemeen de strijkers uit het Gooi komen en de blazers uit de
provincie, ieder met zijn eigen culturele achtergrond. Limburg is
nog steeds de bakermat van de blaosmeziek. Wat ik nog niet wist
is dat er ook nog onderscheid bestaat tussen koperblazers en
houtblazers. Koperblazers zijn de vlotte jongens en houtblazers de
nerds.

Muziekonderwijs
Sebastiaan pleit voor meer muziekonderwijs, gegeven door
vakleerkrachten. Muziek moet overal als examenvak kunnen
worden aangeboden. Het Twickel College in Hengelo noemt hij een
goed voorbeeld van hoe het kan. Zelf speelt Sebastiaan in een
leerorkest in het kader van muziek in de klas voor iedereen, een
project dat wordt ondersteund door Koningin Máxima. Het is
goed dat leerlingen, waar muzikale opvoeding thuis geen
vanzelfsprekendheid is, met muziek in aanraking worden gebracht.

André Rieu
Ik wil nog zijn mening horen over de staat van de Nederlandse
muziek. Sebastiaan vindt dat musici zo met hun vak bezig zijn, dat
zij vaak het gevoel missen voor wat het publiek wil. Zij zouden veel
meer aan PR moeten doen. Sebastiaan wil niets weten van een
onderscheid tussen “hoge” en “lage” kunstbeoefening. Iemand als
André Rieu brengt klassieke muziek dichter bij de mensen en dat is
alleen maar goed.

Musica Religiosa
Over de kerkmuziek is Sebastiaan somber gestemd. Vroeger werd
alle grote muziek voor de kerk geschreven. Dat is helaas niet meer
zo. In de katholieke kerk is de muziek, op een paar locaties na,
ernstig verwaarloosd. Er is gebrek aan scholing, aan vrijwilligers, aan
bezieling. De kerkelijke autoriteiten willen te veel voorschrijven:
goede muzikale initiatieven worden in de kiem gesmoord, terwijl ze
toch bij de goegemeente aanslaan. Moet de kerk niet meer uitgaan
van de goede wil van de gelovigen, ook wel de sensus fidei
genaamd, vraagt Sebastiaan zich af? En dan hebben we het nog
maar niet over het feit dat bij veel pastores de verkondiging van het
woord veel meer voorop is komen te staan, ten koste van de
muzikale meditatie.
Jan Schage
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Foto’s: Eduard Meester

De kosters van de
H.H. Petrus en Paulus te Hengevelde
Alle coronamaatregelen in acht nemend spraken we voor dit
interview af in de dagkerk te Hengevelde.
Als ik de dames vraag hoelang zij al koster zijn moeten ze even heel
diep nadenken. "Ongeveer vijftien jaar geleden werd ik door het
toenmalige kerkbestuur gevraagd", aldus Lies Vreman, "of ik koster
wilde worden". Hier moest zij wel even over nadenken, maar ze zei
toch “ja” tegen een nieuwe uitdaging. Al snel werd het team
versterkt door Anneke Tuinte en vormden ze samen met Henk
Zwerink en Johan Hemel de kosters van Hengevelde. Met dit
complete team konden de werkzaamheden goed verdeeld worden.
In hun begintijd waren er meer werkzaamheden daar er ook meer
diensten in de kerk waren. Zowel op zaterdagavond als zondagmorgen, maar ook waren er meer rouw- en trouwdiensten. Ook meer
doopvieringen vonden er toen plaats in de kerk.

Werkzaamheden
Eens per maand heeft een koster één weekdienst. Bij de overdracht
wordt er even bijgepraat zodat alles goed blijft verlopen. Alle
voorkomende werkzaamheden worden in overleg gedaan. De
voorbereiding voor bijvoorbeeld een afscheidsdienst of avondwake,
overleg met de voorganger en/of uitvaartbegeleider, controle of
alles aanwezig is en inspelen op bepaalde wensen of ’s winters op
tijd de kachel aan. Zelfs de altaarkleden en bepaalde kleding wordt
door de dames gewassen zodat alles er piekfijn uitziet. Ook het

onderhouden van de Mariakapel wordt door de kosters gedaan. Erg
prettig is de samenwerking met het secretariaat, aldus de dames.
Via het secretariaat worden de kosters snel op de hoogte gebracht
van ontwikkelingen en krijgen zij informatie over bijvoorbeeld
wensen die een familie heeft bij een uitvaartdienst. Bij drukke
werkzaamheden doet men dienst als team en springt in voor elkaar
mocht dat nodig zijn. Beide dames geven aan blij te zijn met de
bloemen- en de schoonmaakgroep, allemaal vrijwilligers, en ook de
groep die rondom de kerk alles schoonhoudt. Na vele jaren van
trouwe dienst hebben zowel Henk Zwerink als Johan Hemel
afscheid genomen. Gelukkig zijn er opvolgers gevonden in Agnes
en Frans de Wit.

Even helpen
Toen ik vroeg naar de motivatie om dit werk te doen gaven de
kosters aan dat het dankbaar werk is, "het betrokken zijn bij de
kerkgemeenschap en zo ons steentje bijdragen als vrijwilliger. Soms
kun je ook behulpzaam zijn door even een boekje aan te reiken of te
helpen met een rolstoel. Soms wordt de dankbaarheid door
kerkgangers uitgesproken. En als iemand zegt; wat is het goed je
weer te zien; dan zegt dat alles".
Met dank voor dit interview aan Lies Vreman (op de foto links) en
Anneke Tuinte (op de foto rechts),
Marianne Koebrugge

Foto: Marianne Koebrugge
Foto: pastoor M. Oortman
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EEN
ANDERE
VAKANTIE

Zo na de kerst, in de eerste weken van een nieuw jaar, zingt het al
rond. Op het werk, tijdens bezoeken aan familie en vrienden, op
school, tijdens recepties en waar al niet: “Heb je al plannen voor de
vakantie?” En dan wordt niet de wintersportvakantie of de voorjaarsvakantie, maar de zomervakantie bedoeld. Op de één of andere
manier is dat voor velen van ons nog steeds een jaarlijks vast item
op de kalender. Ook dit jaar. Mij werd ook de vraag gesteld: “Ga je
op vakantie?” Waarop ik antwoordde dat ik inderdaad in maart
veertien dagen naar Florida zou gaan. Nee, zo was de reactie, waar
ga je deze zomer naar toe?

Omboeken
Noodgedwongen kwam ik eerder terug van mijn familiebezoek in
Florida: grenzen werden gesloten vanwege een virus dat een
onbeduidend griepje leek. En sindsdien is ons leven veranderd. Op
het moment dat ik dit schrijf is de lockdown enigszins versoepeld en
kunnen weer mensen op terrasjes zitten, maar is het nog steeds
voor velen onduidelijk of we op vakantie kunnen gaan. De grenzen
naar onze traditionele vakantielanden zijn nog steeds gesloten en
of ze voor onze vakanties op tijd opengaan, is nog maar de vraag.
In mijn omgeving zie ik mensen zoeken naar alternatieven in ons
eigen land. Of ze boeken om, naar een later tijdstip in het jaar en
daarmee het risico nemend dat het dan ook weer helemaal anders
kan zijn.

Vrijheid of beproeving
Vakantie. Velen hebben de behoefte om op vakantie te gaan.
Ergens anders naar toe, andere omgeving, niet gebonden zijn aan
de verplichtingen thuis, vrijheid ervaren. Daar staan echter genoeg
andere mensen tegenover voor wie vakantie een beproeving is
omdat ze het niet prettig vinden om huis en haard te verlaten,
die op zien tegen het andere voedsel dat geserveerd wordt.
Weer anderen vinden de vakantieperiode een vreselijke tijd omdat
hun geliefden elders zijn en niet op bezoek komen. En een niet
onaanzienlijke groep vindt de vakantietijd een tijd waarin zij
geconfronteerd worden met het gegeven dat zij niet in staat zijn
om te doen wat anderen doen, vanwege hun moeilijke financiële
situatie, ziekte of handicap. Zij zijn aan huis gekluisterd.

Radio Tour de France
Dit jaar zou wel eens een bijzonder jaar kunnen worden. Door het
coronavirus zal de vakantieperiode er anders uitzien. ’s Middags
geen Radio Tour de France, geen etappeverslagen, geen rustgevend
getok afgewisseld met applaus van de tribunes van Wimbledon.
Alles wat vertrouwd is, is er niet. We moeten dus voor ons zelf een
nieuwe invulling vinden voor onze vakanties. Eerlijk gezegd zie ik er
naar uit. Ik denk namelijk dat essentieel voor ons levensgeluk niet
die vakantie is, maar ons eigen thuis, onze eigen omgeving, de
mensen die je dagelijks omringen. Natuurlijk is het belangrijk om
een periode afstand te nemen van de dagelijkse sleur, maar zou dat
niet in je eigen omgeving kunnen? Vakantie in eigen land. Hoe mooi
het in sommige landen ook is, thuis is vaak het best. Zeker als je het
geluk hebt in Twente te mogen wonen. Vergeef me het
chauvinisme. Maar het is hier mooi. Zelfs hier zijn genoeg hoekjes
en gaatjes te ontdekken. Ik wil maar zeggen dat afstand nemen niet
meteen betekent dat je kilometers moet maken. Het gaat er om of
je tijd en energie wilt steken in de zoektocht om andere dingen in
het leven te ontdekken.

Anders dan anders
Dit hele jaar zullen we te maken hebben met de gevolgen van het
coronavirus. We zijn er nog niet. Dit hele jaar zal anders zijn, dan de
voorgaande jaren. De uitdaging is om in de verandering niet alleen
het negatieve te zien, maar ook het positieve. Zien we het positieve,
of blijven we haken in het negatieve? Ik heb mij voorgenomen om
te zoeken naar het positieve, ook in de vakantieperiode die voor ons
ligt. Anders dan gepland ga ik niet op vakantie. Ik blijf thuis en ga
hier genieten van het vele mooie om mij heen.

Op vakantie bij mezelf
“Waar ga je deze zomer naar toe?” Ik zal antwoorden: ik blijf thuis,
ik blijf bij mezelf, ik ga ontdekken wat mijn directe omgeving mij te
bieden heeft aan moois, aan rust en aan uitdagingen. Wat deze
zomer u ook brengen zal, ik hoop oprecht dat het voor u een
ontdekkingstocht mag zijn naar uzelf, naar uw omgeving, naar
mensen om u heen en niet in de laatste plaats een ontdekkingstocht naar God, die ons kent, die weet van ons liggen en opstaan en
die weet wat wij zullen zeggen, eer er een woord over onze lippen
komt (zie psalm 139).
Goede zomertijd toegewenst!
Marc Oortman, pastoor
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Voor u gevonden


Door Richard Wermelink

Ontspanning &
bezinning: wandelen

Waar geluk begint
De wereld is in een pandemie terecht gekomen,
veel zekerheden zijn weggevallen, de toekomst is
best onzeker en sommigen worden er pessimistisch van. Meer dan ooit is de vraag: wat brengt
ons (naast gezondheid) vreugde en geluk? In het
boek “Waar geluk begint” stelt auteur Max Lucado
dat je werkelijk geluk niet vindt in materie en door
jezelf centraal te stellen, maar in aandacht en liefde
voor de ander. Het boek geeft een aantal praktische principes om anderen en jezelf geluk en
vreugde te brengen.
ISBN 9789033802126
prijs € 18,99

Wanneer we ons in de zomer
dichter bij huis willen vermaken,
dan is een wandeling in de
omgeving van Zenderen, Hertme
en landgoed Weleveld misschien
een goed idee. Wandelen is
gezond, Zenderen is dichtbij en
de omgeving is schitterend. Er is
in dit gebied een “Kloosterwandeling” uitgezet, met routes die
naar keuze 3, 5, 8 of 11 km. lang
zijn. Ze lopen door prachtige
natuur én langs historisch
religieus erfgoed. Het is een
mooie manier van onthaasting
en bezinning. Kijk voor de routes
op www.kloosterpadzenderen.nl

Online cursus Gregoriaans
U heeft ze misschien al op TV gezien: het a capella kwintet Wishful Singing. Samen
met Herman Finkers biedt men nu de mogelijkheid voor een online cursus Gregoriaans zingen. In zeven lessen worden u de basisbeginselen van het Gregoriaans
bijgebracht en kunt u de meditatieve uitwerking van deze muziek ervaren. Het
gregoriaans is een manier van zingen die niet moeilijk te leren is. Muzikale voorkennis
of zangervaring is niet nodig om deel te kunnen nemen aan de cursus; de cursus kost
€ 15,-. Kijk op de website voor meer informatie: www.wishfulsinging.nl

Lucifers

Tegenstelling...
Vandaag is het stil op het strand. De mensenmassa’s die er op mooie
dagen in de zomer zijn, vind je nu niet. En geen wonder, het giet en
het stormt. Maar terwijl het natte zand aan mijn schoenen kleeft en
mijn bril vol waterdruppels staat, haal ik diep adem en ik geniet! De
zee is een kolkende schuimmassa, de vlaggen aan de strandtenten
klapperen in de wind, en de golven zijn hoger dan ik in tijden heb
gezien… het is fantastisch.
Druipend van het water, en onder het natte zand geniet ik een half
uurtje later in de strandtent, van een vers, warm kopje koffie.
Wat een verschil met een maand terug, toen reizen niet werd
aangeraden en ik al fietsend een frisse neus moest halen in mijn
eigen omgeving, of toch niet? Toen genoot ik van het mooie weer,
net zo goed als nu van deze stormachtige regendag.
Is dat dan de opbrengst van de coronacrisis? Dat we inzien dat het
onze eigen gemoedstoestand is die ons dingen laat waarderen die
we normaal gesproken niet zien, of die we mopperend aanvaarden
omdat er toch niets aan te doen is?

Zeker is dat de coronacrisis ons heeft laten zoeken naar wat er in ons
aan moed, hoop en vertrouwen is te vinden om in een moeilijke
situatie er het beste van te maken.
En waar kunnen wij dat vinden, die moed, die hoop en dat vertrouwen? De een zoekt het in zijn familie, die eindelijk weer langs mag
of kan komen. De ander zoekt een manier om vol te houden door
op anderhalve meter afstand collega’s te ontmoeten, door toch op
vakantie te gaan of winkels te bezoeken of leuke uitstapjes te
plannen. Door een tegenstelling te bewerken tussen stilletjes thuis
zijn en er op uit gaan.
Maar wij gelovige mensen weten waar we kunnen zoeken naar
vertrouwen… Bij Hem die er was, Die er is en Die er altijd zal zijn,
wat er ook in de wereld aan de hand is.
Goede moed allemaal.
Cathinka
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Geest in en om de kerken

Beckum

Bentelo

Haaksbergerstraat 187

O.L. Vrouwestraat 3

7491 AJ Delden

7554 PA Beckum

7497 MA Bentelo

074-3761201

T: 074-3676209

T: 0547-292221

E: delden@heiligegeestparochie.nl

E: beckum@heiligegeestparochie.nl

E: bentelo@heiligegeestparochie.nl

IBAN: NL83RABO0104701137
Openingstijden secretariaat

IBAN: NL34RABO0157108112

IBAN: NL24RABO0313302057
Openingstijden secretariaat

R.K. Geloofsgemeenschap
H. Blasius

O.L. Vrouwe van
Altijddurende Bijstand

Dinsdagmorgen van 08.30 -12.30 uur

Giro: 88.73.19
Openingstijden secretariaat

(Diny Annink)

Maandag van 11.00 tot 13.00 uur

Delden
H. Blasius

Langestraat 78

Dinsdag, woensdag en vrijdag
van 9.00 tot 12.00 uur.

Vrijdagmorgen van 08.30 - 11.00 uur
(Diny Annink)

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

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 15)
Onder ons | Berichten die vermeld dienen
te worden in Onder Ons, moeten op
donderdag voor 13.00 uur binnen zijn bij
het secretariaat. Parochianen die Onder Ons
via de mail wensen te ontvangen kunnen
contact opnemen met het secretariaat;
074-3676209 of mailen met beckum@
heiligegeestparochie.nl
Dinsdagmorgenviering | Ten tijde van de
coronamaatregelen kunt u de viering
meeluisteren via www.kerkomroep.nl
(zie ook pag 20)

Donderdagmorgenviering | Wegens
corona is er op donderdagmorgen om 9.00
uur geen viering. Wel kan men meeluisteren
via www.kerkomroep.nl (zoeken naar:
"Blasius Delden")
Contact pastor | Parochianen die behoefte
hebben aan contact met een van de
pastores kunnen hen telefonisch bereiken.
(zie pagina 15)
Mariakapel | De Mariakapel is alle dagen
geopend van 9.00 tot 19.00 uur, zodat de
parochianen en de toeristen in alle rust een
bezoek kunnen brengen. Er liggen boekjes
en folders in de Mariakapel die anders
achter in de kerk liggen. Deze zijn ter inzage
of om mee te nemen om te lezen.
Misintenties |
Deze kan men opgeven per e-mail:
parochiebentelo@hotmail.com
Vieringen |
Hopelijk kan er op 18 juli in Bentelo een
gebedsviering worden gehouden.
In Delden kan men op zondag 4 en 5 juli de
Eucharistie vieren met 100 mensen die zich
vooraf moeten aanmelden.
Voor meer informatie zie pagina 20 of kijk
op www.heiligegeestparochie.nl/vieringen
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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

Pastorale noodnummer: 062 32 544 88
niet voor uitvaarten.
Doopviering | In onze geloofsgemeenschap wordt 1x per 2 maanden gedoopt.
Voor data zie dooprooster pagina 15.
Voor opgave en vragen kunt u terecht
bij het centrale secretariaat van onze
parochie, tel: 260878 of
contact@heiligegeestparochie.nl.

Isidorushoeve
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

Woensdag van 8.30 uur tot 11.00 uur.
Secretariaat H. Isidorus | Het secretariaat is
telefonisch bereikbaar op dinsdagmorgen
tussen 9.00 uur en 12.00 uur en donderdagmorgen tussen 10.00 uur en 12.00 uur. U
kunt zich dan aanmelden voor de viering of
het opgeven van een intentie. Ook is het
secretariaat per mail bereikbaar via
st.isidorushoeve1@gmail.com of per post
in de brievenbus van de pastorie.

Beheerder Parochieel centrum: Marian te
Wierik.Voor het reserveren van een ruimte
eerst contact opnemen met Marian te
Wierik, tel: (0547) 273996 of mjatewierik@
gmail.com
Locatieraad
Secretaris W. Stokhof, Helmersstraat 5,
7471 XS, Goor, 272097,
Administrateur W. van Sermondt, Kloosterlaan 24, 7471 BC, Goor, 273182, vansermondt@gmail.com
Liturgie Mw. A. Schreijer-Oude Wesselink,
Dieckertsweg 1a, 7495 SL, Ambt Delden,
273480, schreijer.jbhm@gmail.com
Beheer J. Onland, Gondalaan 75, 7471 LC
Goor, 06-12162018, jaonland@hotmail.com
Pastoraatgroep Voorzitter
B. Brunnekreef-Polman
b.polman @heeckeren.nl 0547- 271543
Kerktelefoon secretariaat 0547-260114 of
272097
Begraafplaats G. Huisstede 06-16541464
Misintenties | De vergoeding voor
misintenties, gebedsintenties zijn € 9.00.
Voor een jaargedachtenis € 12,Vieringen | Iedere zaterdag om 19.00 uur of
zondag om 11.00 uur en woensdag om
09.00 uur (tenzij anders vermeld in Geestig
of via een mededeling).
Op iedere eerste woensdag van de maand
na de viering gezamenlijk koffiedrinken in
de parochiezaal. Onder voorbehoud van
coronamaatregelen.
Bezoek Pastor: Parochianen die behoefte
hebben aan contact met een van de
pastores kunnen hen telefonisch bereiken.
(zie pagina 15)

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
Bedevaart naar Kevelaer gaat niet door
Zaterdag 22 augustus 2020 zou voor de
150ste keer de Twentse bedevaart naar
Kevelaer plaatsvinden. Een jubileum. Maar
vanwege het coronavirus en de maatregelen die in Nederland maar ook in Duitsland
gelden, vindt de organisatie het niet
verstandig om deze bedevaart door te laten
gaan.
De bedevaart naar Kevelaer komt dit jaar
dus te vervallen.
De organisatie hoopt in 2021, samen met u,
alsnog het jubileum in Kevelaer te kunnen
vieren.
Blijf gezond, let op elkaar en hopelijk tot
volgend jaar in Kevelaer.
Wilma Tijdink (contactpersoon namens de
geloofsgemeenschap Petrus en Paulus, Goor)
Telefoon: 0547-275190
E-mail: kevelaer.goor@outlook.com

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.
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 |
6 juni 2020 Coba Spekreijse Tettero
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Bisschoppen aan het woord…
Bisschop De Korte bij gelegenheid van het eerste lustrum van
de encycliek van Paus Franciscus: Laudato si. (25 mei 2020,
Nederlands Dagblad)
In een recent interview citeerde Kim Putters, de directeur van het Sociaal
Cultureel Planbureau, het Engelse spreekwoord ‘never waste a good
crisis’. Met andere woorden: de coronacrisis vormt voor overheden,
ondernemingen en burgers een extra uitdaging om niet terug te vallen
in oude patronen maar de totale economie te verduurzamen, massale
verspilling van voedsel en grondstoffen effectief te bestrijden en te
komen tot een betere verdeling van de goederen van deze wereld.

Om dit te realiseren doet de paus de oproep om te komen tot een
ecologische bekering. Wij moeten met name recht doen aan de armen
en vluchtelingen van deze wereld en goed omgaan met Moeder Aarde.
In de komende jaren moet deze wereldwijde transitie meer en meer
gestalte krijgen. Een geweldige opdracht voor de gehele mensheid.

Een vraag van de redactie:
“Een extra uitdaging om niet terug te vallen in oude patronen”.
Geldt dat ook voor de kerk?
Naast een ecologische ook een ecclesiale bekering?
Reageren? Mail naar geestig@heiligegeestparochie.nl

Een gedeelte uit de meditatie die bisschop Lode Van Hecke,
bisschop van Gent in Belgie, hield na de dood van
George Floyd (9 juni 2020, kerknet.be)
Wij dragen in onszelf een stilte.
Een stilte die in de eerste plaats angst oproept,
de angst van iemand wiens adem stokt,
aan wie de adem ontnomen wordt,
gewelddadig.
Acht minuten lang stilgemaakt worden.
Woorden die ons achtervolgen als spoken in de nacht,
gevolgd door een beklemmende stilte,
die uitdeint, de wereld rond.
Iedereen houdt de adem in en luistert.
Luistert eindelijk.
----------------Wij dragen een stilte
en stille woorden die wakker schudden:

De bisschop besluit zijn meditatie met een gebed:
Heer, God van vrede, wij staan voor u.
Ademloos. Machteloos voor geweld dat ons omringt.
Maar Gij geeft de kracht die wij ontberen,
Uw Geest, uw Adem, is levenskracht.
Hij spreekt uw woorden, woorden van moed,
van troost, van hoop.
Hij geeft ademruimte.
Hij toont uw gelaat in de medemens.
Wij bidden u voor alle slachtoffers van uitsluiting,
onder welke vorm ook.
Wij danken u voor de vriendschap tussen de volkeren,
vriendschap die de vervreemding wegneemt
die recht spreekt, rechtuit,
en een huis bouwt waar het goed is om samen te wonen.
Een thuis voor allen, zonder onderscheid.
We ontwijken uw Stilte niet.
En ook niet uw Woord
dat verenigt en verzoent,
dat heelt en vergeeft.

Zij openbaren het wapengekletter in ons eigen hart,
ons eigen verborgen racisme.

Door: Gerard Geurts
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Woordpuzzel 5

door Richard Wermelink

Het ziet er naar uit dat dit jaar meer mensen in ons eigen land blijven
om vakantie te gaan vieren. Daarom zitten er dit keer acht kleinschalige
Nederlandse vakantieplaatsen in de puzzel. Weet u welke dat zijn, stuur
dan uw antwoord voor 7 augustus 2020 naar:
Redactie Geestig/Puzzel 5, 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 4 zaten de volgende woorden uit het
lied “Op een mooie Pinksterdag”: held, nul, purper, preken, smeken,
eendjes, hypocriet, madeliefjes.
Uit de goede inzendingen hebben we de volgende winnaar getrokken:
Paula van der Helm uit Goor. 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
Dooprooster
In verband met corona wordt het toedienen
van het doopsel uitgesteld op grond van
het protocol.
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 bereikbaar)
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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RIA DOORNBUSCH, VLOGGENDE
PASTOR IN EN NA CORONATIJD
Voor pastor Ria Doornbusch moet de kerk midden in de maatschappij
aanwezig zijn, dus ook in de wereld van nu. Het gaat niet alleen over de
liturgie, daar haalt ze wel haar kracht en de inspiratie vandaan. Maar
het geloof moet leven tussen mensen van nu, waarbij diaconie en
aandacht voor elkaar een belangrijke plek innemen. Zeker voor mensen
tot 55 jaar zijn sociale media tegenwoordig een belangrijk
communicatiemiddel.

Actief op sociale media

Vaak zijn het op de late avond echte pastorale gesprekken. Soms
komt er een huisbezoek uit voort. Zo wordt er soms verdriet
gedeeld. Maar er was ook een gesprek met een jongere, die bij een
verhuizing een zakje had gevonden met een rozenkrans en daarbij
een briefje van haar opa. Op de vraag: “Wat doe ik hiermee?” volgde
een uitleg via livestream. Binnen de groep van M25(11-15 jr.) is er in
deze periode duidelijk meer binding ontstaan die de jongeren ook
vast willen houden. Ook voor de groepen meet, eat & do (16-32 jr.)
en meet, greet & do (35-55 jr.) zijn de sociale media essentieel.

Ria (50+) is actief op facebook, twitter en WhatsApp. Met de
jongeren van M25 communiceert ze, vaker dan voorheen, via
livestream en worden via Instagram ook foto’s uitgewisseld.
Nu in deze coronatijd heeft ze sinds 18 maart een vlog, vrijwel elke
avond ergens tussen 19.00-20.00 uur naar aanleiding van een boek,
een gedicht, een lied, een foto of iets wat ze heeft meegemaakt,
gewoon vanuit haar hart, altijd afgesloten met het aansteken van
een kaars.
Volgens Ria kun je via de sociale media, naast de liturgie, laten zien
dat je, ook in coronatijd, ten volle kerk kunt zijn in nabijheid, omzien
naar en de ander centraal stellen.
Met alle volgers die berichten achterlaten, neemt ze persoonlijk
contact op. Elke avond is ze daar, soms tot in de late uurtjes, mee
bezig. Als je ergens goed in bent, moet je je talenten daarvoor
inzetten. Zo laat ze zien wat voor haar het werk als pastor in deze
tijd inhoudt.

Respons veel persoonlijker dan anders
Mensen reageren heel persoonlijk, ze geven aan dat ze berichten
met anderen delen, komen met vragen en ook met ideeën. Zo
wordt de vlog soms gedeeld met ouders en ook in een verzorgingshuis met bewoners. Het werkt als een olievlek, reacties komen van
alle kanten. Mensen durven, vanuit hun eigen veilige omgeving,
soms meer vrijuit te praten. Via de sociale media ziet die ander niet
altijd dat je rood wordt, dat je tranen hebt of een trillende lip.

Sociale media belangrijk voor de Kerk
Ria vindt het jammer dat onze Kerk op het gebied van de sociale
media veel kansen laat liggen. Voor heel veel ‘jongere’ mensen
gebeurt de communicatie tegenwoordig via de sociale media en
ook bij de informatievoorziening vervullen die een belangrijke rol.
De kerk moet daarbij zijn om het contact niet te verliezen. Fysiek
contact, elkaar ontmoeten en samen vieren is belangrijk maar
tegenwoordig komen de sociale media daarbij.
Ria wil opkomen voor de/haar kerk in de wereld van nu en zet
zich daar, op haar eigen manier met oog voor de diaconie, vol
geestdrift voor in.
https://www.facebook.com/ria.doornbusch
Han Coonen
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IEMAND,
NIET
NIEMAND
(Psalm 8, 4-5)
Ramses Shaffy, Sammy

Wie denk je wel dat je bent? Dat hoorde hij een meisje vanuit haar
rolstoel zeggen tegen een voorkruipende jongen in de supermarkt.
Wie denk je wel dat je bent? Dat zinnetje ging nu al een paar dagen
met hem mee. Hij begon het steeds een belangrijkere vraag te
vinden. Ja, wie ben ik? Zijn naam, achternaam, zijn leeftijd en
beroep, Arthur van Naarden, 56 jaar, financieel manager, is een
antwoord waarmee zijn vraag sluimerend bleef bestaan. Hij voelde
zich op dit moment een hele meneer. Dat was een tijd geleden wel
anders. Hij schrok nog altijd van zichzelf als hij terugkeek op zijn
eigen leven, vader, weinig thuis, vechtscheiding, weinig tot geen
contact met zijn kinderen. Dat was hij ook. En dat was hij ook niet,
wilde hij niet zijn. Arthur, wie ben je? Er daagde in de verste verte
geen afdoende antwoord op de vraag die hem de laatste dagen
bezighield.

Kijk omhoog, Sammy
Na het journaal van acht uur met alle aandacht voor het klimaat, het
energiegebruik en een om zich heen grijpende besmettelijke ziekte,
ging hij een eind lopen. Een vast ritueel in zijn dagelijkse doen en
laten. Buiten het licht van de straatlantaarns viel hem nu pas op
hoeveel sterren zichtbaar waren en hoe stil het was. Hij bleef staan.
Kijken, zoeken naar de poolster, de grote beer. Wat een ruimte, wat
een afstand. En daar stond hij, alleen. Het overviel hem. Hij Arthur,
minder dan een stip, dan een puntje op de i. Net niet niets in dat
grote geheel. Wel iemand. Zou dat het antwoord op de vraag van
dat meisje in de rolstoel: wie denk je wel dat je bent?

Vindt de wereld heel gemeen
Hij stond versteld van zichzelf. Dat zo’n zinnetje, zo’n vraag hem zo
bezighield: wie ben je, wie dénk je dat je bent. Op weg naar huis
voelde hij het trillen van zijn smartphone. “09.30 uur briefing
Amerikaanse directie in kantine”. Dat voorspelt niet veel goeds, zei
hij tegen zichzelf. Hij had het al een tijdje zien aankomen. Al
maanden was er geen winst gemaakt. Hij sliep slecht die nacht en er
volgde voor hem een donkere dag. Om 10.00 uur ’s morgens staat
hij al te midden van al zijn collega’s, niemand uitgezonderd, letterlijk
en figuurlijk op straat. Boos, teleurgesteld, verbijsterd is hij naar zijn
auto gelopen. Daar achter het stuur zegt zijn stem boven alle
emoties uit “blijf zitten, rij niet, beheers je”. Hij heeft ernaar geluisterd.

Loopt op een wondertje te wachten
Thuis, in de stilte, hoort hij zichzelf weer: Arthur, wie ben je? Wat
nou? Waar loopt dit allemaal op uit voor jou? Hoe kijk je nu naar
jezelf? Jij die alles regelde voor iedereen en voor jezelf. Je zit hier nu,
onthand en met stomheid geslagen. Jij bent geen aanspreekpunt
meer, geen centrale figuur. Is er nog iemand, die nu naar jou omziet?
Als je voor niemand meer iets betekent, wie ben je dan nog? Hij was
het zicht op zichzelf even helemaal kwijt, in ieder geval op deze dag
waarop zijn hele werkwereld in elkaar was gestort. Was zijn wereld
wel groter en ruimer dan die van zijn werk? Ook die vraag liet hij
maar bij zichzelf toe. “Arthur, je bent één groot raadsel.” Hij hoorde
het zijn moeder nog zeggen. En hij moest er nu aan denken.

“Als je voor niemand
meer iets betekent,
wie ben je dan nog?"
Eén die van je houdt.
Het is intussen al ver in de middag. Zin of geen zin, ook vandaag iets
eten is goed en verstandig. Omdat hij zo goed als niets in huis heeft,
loopt hij maar weer naar die supermarkt, waar hij dat meisje had
horen zeggen: wie denk je wel dat je bent? Hij heeft nu alle tijd van
de wereld. Net als in de vakantie, waar hij alle kerken en kathedralen
binnenloopt, gaat hij bij de katholieke kerk in zijn dorp naar binnen.
Hij had haar nog nooit van binnen gezien. Rechts vooraan kon je
een kaarsje opsteken voor een groot schilderij van Maria. “Wie je
ook bent, ik zie naar je om” las hij boven haar hoofd. Hij liet het tot
zich doordringen. Als dat ook voor mij geldt, waar heb ik dat dan
aan te danken? Ben ik dan zo’n bijzonder iemand? Of is deze Arthur
met alles erop en eraan al de moeite waard, goed genoeg voor het
leven? Hij bleef nog even staan voor dat schilderij.
Hij liep de kerk uit. Hoofdschuddend. “God, wie u bent, weet en
begrijp ik niet. En wie ik ben, hoop ik ooit nog eens duidelijker te
zien dan vandaag. Wij zijn allebei een mysterie voor elkaar.”
Gerard Geurts
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Ingezonden berichten
In Between repeteert door…
Ondanks de bijzondere tijd waarin we
momenteel leven is er ook ruimte voor
nieuwe uitdagingen.
Dankzij de creativiteit en inzet van Līga
repeteren we nu al enkele weken
'online'. Met Līga, achter haar orgel
thuis, studeren we per stemgroep
nieuwe liederen in en herhalen we een
en ander. Leuk om toch te kunnen
zingen en zeker leuk om elkaar op deze
manier te zien en te spreken.
18 Mei hadden we voor het eerst een
repetitie met het hele koor en voor de
afwisseling een stuk inclusief body
percussion. Ontspanning en plezier is

ook heel belangrijk. En deze houden we
er in … een mooi onderdeel om te
gebruiken voor het inzingen.
Hopelijk komt er binnenkort zicht op het
moment waarop we weer in de kerk
kunnen repeteren en deel kunnen
nemen aan een viering of concert al zijn
de tekenen wat dat betreft niet gunstig
voor een koor.
Voorlopig blijven we iedere week
‘Zoomen’ en zo komt In Between de
coronatijd wel door………
Hopelijk tot gauw!
Roelefien

Woord van Paus
Franciscus

Exclusief interview paus Franciscus over
betekenis coronacrisis

De kinderen van het kinderkoor van St. Isidorushoeve zijn blij dat ze weer buiten
mogen zingen in de prachtige pastorietuin.

Bedevaart naar Kevelaer komt te vervallen
Tot onze spijt moeten we u mededelen dat de jaarlijkse bedevaart van de Twentse Processie
naar Kevelaer dit jaar vervalt. We zouden op zaterdag 22 augustus voor de 150e keer naar
Kevelaer op bedevaart gaan, een jubileum dus. Maar vanwege maatregelen die in Nederland,
maar ook in Duitsland, gelden omtrent het coronavirus vinden we het niet verstandig om
deze dag door te laten gaan. We hebben deze beslissing genomen naar aanleiding van de
persconferentie van het kabinet op 21 april 2020 en op advies van pastoor M. Oortman. We
hopen in 2021 met u ons jubileumjaar alsnog te kunnen vieren.

In een interview met Austen Ivereigh van het
Britse weekblad The Tablet zegt de paus dat
de uitzonderlijke vasten- en paastijd in volle
coronapandemie een kans kan zijn tot
creativiteit en bekering voor de Kerk, de
wereld en de hele schepping. De paus leeft
momenteel zelf in quarantaine in het Santa
Marta gastenhuis in Vaticaanstad.

Boodschap van hoop van paus
Franciscus voor een opgesloten wereld:
exclusief interview – 9 april 2020
www.heiligegeestparochie.nl
Door: Jan Horck

Namens de broedermeesters,
Laurens van Urk

18
Geestig, 05 | juni 2020

Protocol voor de vieringen vanaf
4 juli 2020 in de parochies van de
Heilige Geest, De Goede Herder
en de HH. Jacobus en Johannes
Vanaf het weekend van 4 en 5 juli 2020 zullen er eucharistievieringen zijn met 100 mensen in de drie Eucharistische Centra. In dit eerste
weekend waarin wij weer samen kunnen vieren, zullen tijdens deze vieringen de paaskaarsen gezegend en uitgedragen worden naar de
verschillende geloofsgemeenschappen in onze drie parochies.
Vanaf het weekend van 12 juli mogen er in de andere geloofsgemeenschappen twee weekenden in de maand gebedsvieringen gehouden
worden met maximaal 100 mensen indien de ruimtes dit toelaten.
Vanaf 7 juli zullen er ook doordeweekse vieringen plaatvinden in de Eucharistische Centra en op de woensdagmorgen in Goor. Dit, omdat er
in Goor op de woensdagmorgen altijd tussen de 50 en 75 mensen aanwezig zijn.
U dient zich aan te melden voor de vieringen, telefoonnummers en mailadressen vindt u elders in dit blad.
In de maanden juli en augustus blijven wij de vieringen in Delden via de kerkomroep en op zondag via You tube uitzenden.

UW GEZONDHEID IS ONZE GEZONDHEID EN DAAROM ZIJN
ER 15 GEBODEN DIE WIJ SAMEN IN ACHT MOETEN NEMEN
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Volg de aanwijzingen op die u worden gegeven.
Ze zijn gebaseerd op de regels van het RIVM en de Nederlandse
Bisschoppenconferentie.
Aan de kerkdeur zullen vrijwilligers staan, die u ontvangen. Ga
de kerk niet binnen als u verkouden bent of verhoging hebt.
HOEST EN NIES in uw elleboog en gebruik PAPIEREN ZAKDOEKJES.
Houd anderhalve meter afstand van elkaar.
Volg de aangegeven looprichting binnen de kerk.
Ontsmet uw handen bij binnenkomst en ontsmet uw handen
vlak voor de communie.
KOREN MOGEN NIET ZINGEN. De cantor(s), indien aanwezig
staan op minimaal 6 meter afstand van de mensen en elkaar.
Als parochianen samen bidden is prima maar zingen mag niet
tijdens de viering. Er zijn daarom dus geen misboekjes en geen
zangbundels aanwezig. Alleen de cantor(s) mogen zingen.
Alleen de voorganger en de lector zijn op het priesterkoor
aanwezig, dus geen misdienaars en geen acolieten.
Wens elkaar alle vrede toe maar geef elkaar geen hand.
Vriendelijk een buiging maken kan namelijk ook.

10. Het offeren van geld is een groot goed, er staat een offerblok
achter in de kerk om uw bijdrage aan de collecte te leveren,
maar raak deze niet aan.
11. U kunt met huisgenoten bij elkaar zitten maar bij alle anderen
neemt u anderhalve meter afstand in acht. Ga niet zitten op
plaatsen die zijn afgesloten.
12. Ga voor u naar de kerk gaat thuis naar het toilet, toiletten
kunnen alleen in noodgevallen gebruikt worden. Als toiletten
worden gebruikt zal daar iemand voor aanwezig zijn die na elk
toiletbezoek het toilet en de ruimte ontsmet.
13. Na de viering zullen de plekken waar mensen hebben gezeten
worden ontsmet en het kerkgebouw gelucht.
14. In tegenstelling tot het protocol van de Nederlandse bisschoppen hebben de parochiebesturen besloten dat er geen koffie
mag worden geschonken na de viering. Dit omdat we toch
vaak spreken over een kwetsbare groep en de
anderhalve meter afstand moeilijk te organiseren is.
15. Word niet boos of chagrijnig vanwege de spelregels die er zijn,
maar wees blij dat we weer samen het geloof mogen vieren.
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Vieringen
juli en
augustus
Vieringen door de week
vanaf 7 juli:
Maandag: geen vieringen.
Dinsdag:

18.30 uur Lambertus met
parochieanen
18.30 uur Delden via
kerkomroep

Woensdag: 09.00 uur Goor met
parochieanen
18.30 uur Delden met
parochieanen
Donderdag: 09.00 uur Lambertus met
parochieanen
18.30 uur Delden via
kerkomroep
Vrijdag:

09.00 uur Borne met
parochieanen
18.30 uur Delden via
kerkomroep

Let op: ook voor de doordeweekse
vieringen moet u zich aanmelden bij de
betreffende geloofsgemeenschap
Kijk voor Lambertus op
www.sintlambertushengelo.nl en voor
Borne op www.hhjj.nl
Zolang de coronamaatregelen van
kracht zijn, zijn de vieringen in Delden
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.

Datum

H. Blasius
Beckum

O.L. Vrouw van Altijd
Durende Bijstand
Bentelo

Zaterdag 4 en
zondag 5 juli

Geen viering

Geen viering

Zaterdag 11 en
zondag 12 juli

Zat. 19.00 Gebedsviering
Pastor C. Timmerman

Geen viering

Zaterdag 18 en
zondag 19 juli

Geen viering

Zat. 19.00 Gebedsviering
Pastor C. Timmerman

Zaterdag 25 en
zondag 26 juli

Zon. 9.30 Gebedsviering
Pastor R. Doornbusch

Geen viering

Zaterdag 1 en
zondag 2 augustus

Geen viering

Zon. 9.30 Gebedsviering
Werkgroep

Zaterdag 8 en
zondag 9 augustus

Zat. 19.00 Gebedsviering
Pastor R. Doornbusch

Geen viering

Zaterdag 27 en
zondag 28 juni

Zaterdag 15 en
Geen viering
zondag 16 augustus

Zat. 19.00 Gebedsviering
Werkgroep

Zaterdag 22 en
Zon. 9.30 Gebedsviering
zondag 23 augustus Pastor H. van den Bemt

Geen viering

De vieringen in de Heilige Geestparochie
gaan weer beginnen
Wat u als kerkganger moet weten:
Met ingang van zondag 5 juli a.s. gaan de vieringen weer beginnen. Onze parochiekerken
mogen maximaal 100 kerkgangers ontvangen. Om u veilig te kunnen ontvangen, is er een
protocol en zijn de kerken veilig ingericht. We zijn graag voorbereid op uw komst en daarom
moet u zich aanmelden. Hieronder vindt u de emailadressen en telefoonnummers waarmee
u dit kunt doen voor de desbetreffende geloofsgemeenschappen.
Geloofsgemeenschap H. Blasius Beckum
Via de mail beckum@heiligegeestparochie.nl tot donderdag 12.00 uur
Telefonisch: dinsdagmorgen en vrijdagmorgen van 9.00 - 12.00 uur
074 - 36 76 209 of 06 - 29 42 80 24
Geloofsgemeenschap H. Blasius Delden
Via de mail delden@heiligegeestparochie.nl tot donderdag 12.00 uur
Telefonisch: donderdagmorgen van 10.00 - 12.00 uur
en vrijdagmorgen van 9.00 uur - 11.00 uur
074 – 376 12 01
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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

Woe. 9.00 Eucharistieviering
Pastoor M. Oortman

Geen viering

Geen viering

Zon. 9.30 Eucharistieviering
Pater L. Groothuis

Woe. 9.00 Eucharistieviering
Pastoor M. Oortman

Zon. 9.30 Gebedsviering
Pastor R. Doornbusch

Geen viering

Zon. 9.30 Eucharistieviering
Pastoor M. Oortman

Woe. 9.00 Eucharistieviering
Pastoor M. Oortman

Geen viering

Zon. 9.30 Gebedsviering
Pastor C. Timmerman

Zat. 17.00 Eucharistieviering
Pastoor M. Oortman

Woe. 9.00 Eucharistieviering
Pastoor M. Oortman

Zat. 19.00 Gebedsviering
Werkgroep

Geen viering

Zon. 9.30 Eucharistieviering
Pastoor M. Oortman

Woe. 9.00 Eucharistieviering
Pastoor M. Oortman

Geen viering

Zat. 19.00 Gebedsviering
Werkgroep

Zon. 9.30 Eucharistieviering
Pastoor M. Oortman

Woe. 9.00 Eucharistieviering
Pastoor M. Oortman

Zon. 9.30 Gebedsviering
Pastor R. Doornbusch

Geen viering

Zon. 9.30 Eucharistieviering
Pastoor M. Oortman

Woe. 9.00 Eucharistieviering
Pastoor M. Oortman

Geen viering

Zon. 9.30 Gebedsviering
Pastor C. Timmerman

Zat. 9.30
17.00 Eucharistieviering
Zon.

Woe. 9.00 Eucharistieviering
Pastoor M. Oortman

Zat. 19.00 Gebedsviering
Pastor H. van den Bemt

Geen viering

Zon. 9.30 Eucharistieviering
Zonder publiek. Te zien via
You Tube RK Twente Zuid of te
beluisteren via www.kerkomroep.nl

Pastoor M. Oortman

Geloofsgemeenschap O.L. Vrouw Altijddurende Bijstand Bentelo
Telefonisch: maandag secretariaat pastorie 11.00 -13.00 uur
0547 - 292 221 of per mail parochiebentelo@hotmail.com
Telefonisch: woensdag Anny Nijland 18.00 -19.00 uur
0547 – 292 536 of per mail annyhenknijland@ziggo.nl
Telefonisch: zaterdag Marinus Nijland 11.00-12.00 uur
0547 – 292 485 of per mail marinusnijland@gmail.com
Geloofsgemeenschap HH. Petrus en Paulus te Goor
Via de mail goor@heiligegeestparochie.nl tot dinsdag 12.00 uur
Telefonisch: maandag-, en woensdagmorgen van 9.00 – 12.00 uur
0547 – 260 114
Geloofsgemeenschap HH. Petrus en Paulus Hengevelde
Via de mail hengevelde@heiligegeestparochiel.nl tot
donderdag 12.00 uur
Telefonisch: woensdagmorgen tussen 9.00 - 12.00 uur
0547 – 333 210

Geloofsgemeenschap H. Isidorus St. Isidorushoeve
Via de mail st.isidorushoeve1@gmail.com tot donderdag 12.00 uur
Telefonisch: dinsdagmorgen tussen 9.00 – 12.00 uur
en donderdagmorgen tussen 10.00 – 12.00 uur
074 – 357 32 10
Of d.m.v. invullen van een aanmeldstrook, die liggen in de
gedachteniskapel. De aanmeldstrook kan worden ingeleverd
in de brievenbus van de pastorie.

BELANGRIJK !
Gebruik één van deze adressen ook om vragen te stellen. Kijk om
u heen en help medeparochianen voor wie het lastig is om te
reserveren. Nodig hen uit, help hen met de aanmelding of meld
hen zelf aan.
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Door: Nathalie Mensink
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(geschreven door Alie Ho
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‘Op reis met Jezus’ is een leuk dagboekje voor jonge gezinnen op vakantie.
Lees over de reis van Jezus, over de mensen met wie Hij optrok en de wonderlijke
dingen die Hij meemaakte. Praat er samen over aan de hand van gespreksvragen.
En teken, schrijf of plak je eigen vakantieavonturen ernaast.
Auteur: Janneke Burger
Uitgever: Uitgeverij Columbus ISBN; 9789085433682

Raadsel
Hieronder een raadsel om op te lossen, als je de omschrijvingen in het schema zet kom je erachter waar iedereen naar toe gaat.
Johan gaat niet kamperen en ook niet naar het buitenland.
Één van de drie gaat een week naar een hotel in Oostenrijk, en dat is niet Peter.

		

Oostenrijk

Engeland

Drenthe

Camping

Hotel

		

Huisje

Peter;
Floor;
Johan;
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Oplossing raadsel
Peter, Engeland, kamperen.
Johan, Drenthe, huisje
Floor, Oostenrijk, hotel

Tijdgeesteren
g
n
o
j
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ZOALS FIETSEN
Vorming als duurzame ontwikkeling
is zoals fietsen.
Eens je het kunt, verleer je het niet meer.
Je hebt het permanent verworven. Je bent
iemand die kan fietsen en dat blijft zo.
Zo is het ook met vorming.
Je vorming verandert je duurzaam.
Maar er is meer.
Einstein zei aan zijn zoon dat leven als fietsen is.
Je moet zorgen dat je in beweging blijft,
alleen dan houd je je goed in evenwicht.
Zo is het ook met vorming.
Je vorming verandert je duurzaam maar houdt je ook
permanent in beweging. Zich duurzaam vormen is
levenslang blijven fietsen.

ALS DEZE WERELD
Als deze wereld,
die God zozeer heeft liefgehad
dat Hij zijn eniggeboren Zoon Jezus
gegeven heeft,
zich terugplooit op materiële zaken,
op onmiddellijk succes en plezier,
hij de zwaksten verplettert,
help hem dan
om wakker te worden
en de blik te richten
op liefde,
schoonheid,
waarheid en
gerechtigheid.
De Kerk en de wereld
hebben jullie
enthousiasme
dringend nodig.
Word reisgenoten van
de zwakken en armen,
van allen die gekwetst door het leven gaan.
Jullie zijn de tegenwoordige tijd,
verlicht nu onze toekomst.
Uit: Brief van synodevaders aan de jongeren
Jongerensynode, Rome, oktober 2018
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T ijd om je sta
kken,
en de wereld in te trcehenk te koesteren
de schepping als gesanden aan te halen.
en de vriendschapsb
G eniet ervan.

Door: Jan Horck

