
Maandelijks infoblad van de Heilige Geest parochie

Jaargang 11, augustus 2020

06

Noodgedwongen vertrokken (Exodus 5)

Zijn waar ik kan zijn; kennismaking 
met pastoor Jurgen Jansen

Vluchtelingenwerk dichtbij huis;
interview met Wim Petersen

De kosters van de H. Isidorus, 
St. Isidorushoeve

En verder

Thema-artikel

“Ik zal zijn waar ik kan zijn”

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



bel ons op   074 - 250 53 79        24 uur per dag bereikbaar                              

Een afscheid
naar wens www.uitvaarthengelo.nl

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

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

A
n

g
e

liq
u

e
 S

a
n

d
e

rs

J
o

o
p

 W
e

e
in

k

In
g

ri
d

 G
e

u
rs

www.tonnykranenberg.nl

Van
mens
tot

mens

24/7 bereikbaar via 06 1086 2012 ongeacht uw verzekering

Nick Kleĳsen
Aniek ten Zende

Rainier Ensink
Tonny Kranenberg

Wĳ verzorgen uitvaarten in Hof van Twente en omstreken
Vredehof/Tijhuis Uitvaartverzorging  Pastoriestraat 3, Goor   Bel (0547) 260 400   www.vredehof.nl

“Mensen weten
vaak niet wat er bij

een uitvaart
allemaal mogelijk is.

Wij regelen het
graag voor u.”

Jan Nijhuis
Uitvaartleider

C
o

lo
fo

nParochieblad van RK Heilige Geest parochie | 
Beckum, Bentelo, Delden, Goor, Hengevelde en Sint 
Isidorushoeve. Verschijnt in 4.600 huishoudens.

Redactie | Nathalie Mensink, Marianne Koebrugge, 
Richard Wermelink, Jan Horck, pastor Gerard Geurts, 
José Sluiter (eindredacteur)

Vaste medewerkers | Cathinka Bloom, secretariaats
medewerkers voor de rubriek ‘Geest in en om de Kerken’.

Verschijningsdata 
Nummer 7:  9 oktober
Nummer 8:  27 november 
Nummer 1:  22 januari 2021

Algemene kopij naar 
redactiegeestig@heiligegeestparochie.nl

Uiterlijk binnen:
Nummer 7:  18 september
Nummer 8:  6 november
Nummer 1:  1 januari

Bijdrage | Vrijwillig € 15, per jaar.
IBAN NL94RABO0109069625 t.n.v.
RK Heilige Geest parochie / Geestig

Vormgeving en opmaak | Webton, Hengelo

Drukwerk | Drukkerij Hengevelde

Correctie | Jan Put

Postadres redactie | Langestraat 78, 7491 AJ Delden. 
Tel.nr. redactie: 0651 97 06 01

Verhuizing/adreswijziging | Graag doorgeven aan het 
eigen lokale secretariaat, zij geven het door aan de redactie.

De redactie heeft de vrijheid ingezonden stukken te 
redigeren, in te korten of niet te plaatsen.

Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van de 
uitgever worden overgenomen.

DE VOLGENDE GEESTIG 
VERSCHIJNT OP 9 OKTOBER

1/4 pagina : 95 x 136 mm  € 160,
1/8 pagina : 95 x 68 mm € 80,
1/16 pagina  : 95 x 34 mm € 40,

redactiegeestig@heiligegeestparochie.nl

Wilt u hier adverteren 
en dit blad ondersteunen?

drukkerij hengevelde
”Gespecialiseerd in kerkelijke boekjes voor

doop-, huwelijk-, jubilea- en uitvaartvieringen”

Voor al uw zakelijk en privé drukwerk!
Van klein tot groot formaat, van kleine

tot grote oplagen in full colour.
Vraag vrijblijvend een offerte aan.

2
Geestig, 06  |  augustus 2020



3
Geestig, 06  |  augustus 2020

Foto voorpagina: Pastoor Jurgen Jansen

Foto: Parochieblad "De Gabriël"

Pastoor Marc Oortman gaat ook een nieuwe 

start maken. U heeft het vast al gehoord. 

Het duurt nog even, maar eind oktober ruilt 

hij zijn plek in onze drie parochies met die 

van pastoor Jurgen Jansen in de  

H. Gabrielparochie in Didam en omgeving. 

Natuurlijk laten we pastoor Oortman niet 

zomaar vertrekken, we zullen nog 

uitgebreid afscheid van hem nemen. Maar 

we zijn wel alvast opnieuw kennis gaan 

maken met onze nieuwe pastoor. U vindt 

het allemaal en nog veel meer in deze 

Geestig. Ik wens u veel leesplezier en een 

mooie nieuwe start toe!

José Sluiter

De vakantie zit er op, we maken een nieuwe 

start. Al was en is het coronavirus nog niet 

weg, toch hebben we gelukkig allemaal 

weer wat meer vrijheid ervaren. Dat voelde 

weer een stuk beter dan een paar maanden 

geleden. Beknot worden in je vrijheid, zelfs 

al is het voor de gezondheid van eenieder, 

voelt toch niet fijn en gaat denk ik tegen 

onze natuur in. 

Deze Geestig heeft als thema vluchtelingen. 

Mensen waar ik misschien wel door de 

ervaringen in de coronatijd meer bewogen 

mee ben geraakt. Mensen die vaak met de 

dood bedreigd, ernstig beperkt in 

dagelijkse vrijheden, huis en haard en 

vooral familie hebben verlaten. Die hun 

verleden achter zich laten, op pad gaan 

naar een nieuw land en daar een nieuwe 

start in vrijheid proberen te maken. De 

bewogenheid die ik nu voel, kan ook heel 

goed komen door het interview dat we met 

Wim Petersen hebben gehad over zijn werk 

voor de vluchtelingen hier in onze Hof van 

Twente. Zijn betrokkenheid en 

gedrevenheid zijn meer dan aanstekelijk, 

leest u het artikel maar op pagina 9.

Nieuwe start

Didam en omstreken. Dit betekent een 

grote verandering voor mijzelf. Als u eens 

wist wat voor een hekel ik aan verhuizen 

heb. Maar goed, zo gaat het in een 

priesterleven. Het mooie is wel dat er 

continuïteit is: pastoor Jurgen Jansen zal 

hier komen, om dienstbaar te zijn aan u. 

Mijn afscheid zal eind oktober zijn, en dat is 

sneller dan we ons nu realiseren. Binnenkort 

zult u geïnformeerd worden over de wijze 

waarop, want ook dat moet ‘coronaproof’ zijn. 

Veranderingen, het zijn uitdagingen die 

onzekerheid brengen. En in al die 

onzekerheid is Hij ons vaste baken: Jezus 

onze Heer.

Marc Oortman, 

pastoor

We leven in onzekere tijden. Na een 

zomervakantie weten we altijd dat we van 

alles en nog wat weer opstarten, maar of 

dat dit jaar kan? De onzichtbare vijand is 

nog steeds onder ons. Hoe gaan we met het 

coronavirus om. Worden we nonchalant of 

worden we heel precies? De afgelopen 

weken hebben we weer samen kunnen 

vieren in de kerken en ik heb gemerkt dat 

velen daar heel blij mee zijn. Wij als 

pastoraal team ook. 

Hoe gaan wij verder dit jaar? We moeten 

leven bij de dag, zien wat er allemaal 

gebeurt en hoe het zich ontwikkelt. Zeker is 

dat er een andere verandering op komst is. 

Inmiddels is bekend gemaakt dat ik een 

nieuwe benoeming heb gekregen en met 

ingang van 1 december 2020 benoemd ben 

tot pastoor van de H. Gabriëlparochie in 
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Noodgedwongen   v

Vrijdagavond laat. Hij was naar het filmhuis geweest. 

Het zevende zegel, van Ingmar Bergman. Wat een 

beelden. Mensen onderweg met de dood op hun 

hielen. Er ging van alles door hem heen.  

Beelden van vroeger en feiten van heden.

(Exodus 5)
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Het oude verhaal
Hij had het nog niet zo lang geleden weer eens gelezen: de uittocht 

uit Egypte. Een hele groep mensen, een volk, op de vlucht. Noodge

dwongen. Ze hadden in dat land van slavernij en onderdrukking 

geen leven meer, en zo goed als zeker ook geen toekomst. Bij de 

eerste de beste mogelijkheid: weg uit dit land en uit deze ellende. 

Hals over kop zijn ze vertrokken. Maar onderweg was het ook niet 

alles. Lopen door een waterig en moerassig land, achtervolgd door 

leger en politie, over kale vlaktes onder een brandende zon, zo goed 

als geen eten en drinken, geen houvast meer aan het geloof dat ze 

van huis uit hadden meegekregen. En als ze dan eindelijk in een 

welvarend land komen, zijn ze niet welkom. Het is één grote 

worsteling om met de plaatselijke bevolking tot een aanvaardbaar 

leven te komen. 

Het actuele verhaal 
Op zijn tafel naast zijn pilsje lag nog de adreswijziging van zijn 

vriend. Hij had hem gebeld. Het ging niet meer in zijn huisje. Geen 

kracht meer in zijn benen om de trap op te komen en om zelf 

boodschappen te doen. En nog veel meer perikelen rond de keuken 

en de badkamer. Maar wat echt pijn deed, was dat hij niet alles mee 

kon nemen wat hem lief was. Het bureau van zijn vader, het servies 

en het glaswerk van zijn moeder, en zijn eigen verzameling treintjes 

met het hele spoorwegemplacement. Letterlijk zei hij: “met dat alles 

word ik gedwongen mijn verleden achter me te laten, en een 

andere levensruimte te accepteren.” Toen hoorde hij een diepe 

zucht. Geluk bij dit alles was dat hij nog zelf kon beslissen wat hij 

meenam en wat hij voor de kringloopwinkel wilde achterlaten. 
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ongen   vertrokken

"Foto’s van je 

vader en moeder 

op de golven zien 

wegdrijven."
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Het verhaal van toen en nu
Noodgedwongen vertrekken en vluchten: het is van alle tijden. Een 

verhaal over een vlucht, het woord van de vluchteling, is anders dan 

de harde werkelijkheid. Wat neem je mee? Wat kun je meenemen? 

En wat je meeneemt, kun je onderweg zo maar verliezen, kan zo 

maar in het water vallen. Foto’s van je vader en moeder, in de storm 

en hectiek van de overtocht, op de golven zien wegdrijven. Met 

haar trouwring en oorbellen betalen voor wat eten, letterlijk voor 

een appel en een hardgekookt ei. Al het tastbare uit het verleden 

opgeven, afgeven om in vrijheid en veiligheid te leven. Een hoge 

prijs voor een leven in een vreemd en onbekend land, bij mensen 

met andere zeden en normen. Bij ons.

Het verhaal gaat door
Na een zomervakantie anders dan anders, de nasleep van de 

coronaepidemie nog zichtbaar, stond hij onaangekondigd bij me 

voor de deur. Mijn buurjongen, ooit geëmigreerd naar Australië en 

nu voor zes weken even terug in Nederland. Hij vond en zag niet 

meer terug waar hij zo op gehoopt had: de wereld en de kerk van 

zijn jeugd. Hij miste die heel erg. Hij kon er niet los van komen. 

Iedereen gaf hem de goede raad die kerk met dat rijke roomse 

leven, dat Nederland van 1948, achter zich te laten en ruimte te 

maken, oog te hebben voor het andere, het nieuwe dat zich 

aandiende. Hij vertelde eerlijk dat hij dat niet kon. Hij verlangde 

terug naar die tijd en hij hoopte ook zo dat die terug zou komen.  

Ik heb hem toen het verhaal van de uittocht uit Egypte verteld.  

Ik had met hem te doen. 

Gerard Geurts
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Uit het pastoraal team

Van de bestuurstafel

In het weekend van 4 en 5 juli gingen de kerkdeuren weer open. Als 

team mochten wij samen met een groot aantal mensen weer vieren 

en tijdens deze vieringen heeft pastoor Oortman de paaskaarsen 

gezegend en aangestoken. Helaas hebben de drie vicevoorzitters 

aan het einde van deze viering moeten melden dat pastoor 

Oortman per 1 december een andere benoeming heeft gekregen 

en ons gaat verlaten. Wij kunnen ons voorstellen dat dit voor u, 

maar zeker voor pastoor Oortman evenals voor de leden van het 

team, een onverwachte verandering is. In het weekend van 23, 24 

en 25 oktober zullen wij in de drie parochies afscheid van hem gaan 

nemen. Dit zal in verband met de nog steeds geldende maatregelen 

niet op één moment, maar op drie verschillende momenten 

gebeuren. In het volgende parochieblad zullen wij u hierover verder 

informeren.

Beste medeparochianen, 

Bij het begin van de zomer zijn onze kerken weer open gegaan voor 

gebedsvieringen en in Delden en Goor voor de eucharistie met de 

hulp van veel vrijwilligers. Het is weer een begin. Ik vind het  ook 

een grote vreugde om de draad weer op te kunnen pakken. Maar, 

begrijpelijk, komt lang niet iedereen die vroeger vaak naar de kerk 

ging nu al weer. Velen kijken eerst nog een beetje de kat uit de 

boom. Alle regels zijn natuurlijk ook niet bevorderlijk maar wel 

noodzakelijk. Ik hoop dat het mogelijk zal zijn om in de komende 

maanden de regels weer meer los te laten maar dan moet het niet 

weer erger worden met de corona in de komende maanden. Ik doe 

een beroep op iedereen dat men zich goed aan de inmiddels 

overbekende regels houdt. Met name de anderhalve meter regel is 

van groot belang. 

In de afgelopen maand is ook bekend gemaakt dat onze pastoor 

Marc Oortman ons gaat verlaten en wordt opgevolgd door pastoor 

Jurgen Jansen. Wat zullen we hem missen. Bij het huidige priester 

tekort heeft hij zich natuurlijk geconcentreerd op het liturgisch 

handelen maar het verder reilen en zeilen van de parochies kon zich 

ook in zijn belangstelling verheugen waarbij het contact met de 

In de komende tijd is er nog een aangepast vieringrooster en kan er 

nog niet op alle plekken wekelijks gevierd worden. Als dit wel weer 

kan en er ook weer Woord en Communievieringen gehouden 

mogen worden, zullen wij het vieringenrooster opnieuw invullen. 

Vanuit het bisdom is inmiddels aangegeven dat wij weer mogen 

dopen met inachtneming van de coronamaatregelen. Wij hebben 

de doopouders hierover geïnformeerd en data afgesproken 

wanneer hun kinderen kunnen worden gedoopt. Het verheugt ons 

zeer deze kinderen ook weer in onze drie parochies te 

verwelkomen. In september zal ook de doopvoorbereiding weer 

plaatvinden voor de doopouders die zich hebben aangemeld  

(zie ook pagina 14). 

In juni hebben wij ook onze communicanten weer mogen ontmoe

ten. Op pagina 8 kunt u daar meer over lezen en meteen na de 

zomervakantie starten wij met de aanmelding en de voorbereiding 

van de vormelingen. 

In de coronatijd zijn wij gestart met een digitale pastorale nieuws

brief die eens in de veertien dagen zal verschijnen. Wij krijgen 

daarop veel positieve reacties. Het gaat vooral om het goede nieuws 

en een manier waarop wij als team u ook kunnen informeren over 

verschillende gebeurtenissen in onze drie parochies. Voor deze 

nieuwbrief kunt u zich aanmelden via het mailadres van het 

pastorale team contact@pastoraalteam.nl 

Carin Timmermans, Pastor

geloofsgemeenschappen voor zover mogelijk voor opstond.  De 

besturen van de samenwerkende parochies hebben besloten dat er 

in elk van de drie parochies een afscheidsviering wordt georgani

seerd. Voor de Heilige Geestparochie zal dat in het Eucharistisch 

centrum in de Heilige Blasiuskerk in Delden zijn op zaterdag 24 

oktober. Na de viering kunnen de parochianen afscheid nemen 

maar door de coronaregels kan het niet op de gebruikelijke 

“receptie” wijze. De anderhalvemeterregel maakt dat onmogelijk.  

Wij zullen u hier nog verder over informeren. 

Tot slot: Als de coronaregels het ons mogelijk maken zal in het 

najaar ook het verder overleg met de Beckumse geloofsgemeen

schap weer worden opgezet over de komende sluiting van de kerk 

in Beckum begin 2021.

Namens het kerkbestuur van de Heilige Geestparochie,

Peter Helle 
Vice voorzitter.  

Foto: Eduard Meester
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Uitruil 
Twee pastoors ruilen van plaats: pastoor Marc Oortman, pastoor van 

onze drie samenwerkende parochies, is door Kardinaal Eijk be

noemd tot pastoor van de Gabrielparochie in De Liemers, terwijl de 

zittende pastoor daar, Jurgen Jansen, is aangesteld als pastoor van 

De Goede Herder, de Heilige Geest en de Heilige Jacobus en 

Johannesparochies. 

Gendringen 
Op maandag 27 juli belde uw verslaggever aan bij de statige 

pastorie in Delden voor een kennismakingsgesprek. Pastoor Jansen 

was even in Delden voor overleg met zijn confrater. Hij deed zelf 

open en leidde mij naar de keuken voor het gesprek. We beginnen 

met een kort CV. Jurgen Jansen werd geboren in Gendringen op 28 

februari 1973. Na de Christoffelschool in zijn woonplaats bezocht hij 

de mavo De Wesenthorst te Ulft, om vervolgens te worden opgeleid 

tot verpleegkundige. In 1993 werd hij student aan het Ariënskonvikt 

in Utrecht, de priesteropleiding van het Aartsbisdom.

Sinterklaasavond 
Wat was de weg naar dat priesterschap toe, vraag ik. Jurgen was 

misdienaar en acoliet in zijn parochiekerk, de H. Martinus. Als 

10jarige voelde hij dat hij bij de liturgie een andere wereld 

binnenging, een wereld waarin hij zich thuis voelde. Dat gevoel 

rijpte bij hem verder tot die gedenkwaardige Sinterklaasavond, toen 

hij zijn ouders en zijn jongere broer meedeelde dat hij voor het 

priesterschap wilde gaan. Zijn ouders, zijn moeder leeft niet meer, 

waren nuchtere mensen, met een grote loyaliteit en inzet voor het 

geloof, dus beslist geen dwepers. Wie denkt dat zij van verbazing 

van hun stoel vielen, komt bedrogen uit: ze hadden het immers 

altijd wel van Jurgen gedacht. 

Ariënskonvikt
En zo ging de ietwat timide jongen uit de Achterhoek, die nog nooit 

ver van huis was geweest, naar het wereldse Utrecht. Er volgden 

gesprekken met de rector, Piet Rentinck en de studierector Willy 

Zandbelt. De gesprekken gingen over persoonlijkheidsvorming en 

studiedruk: onze mavist zou hard moeten studeren om het 

gewenste niveau te halen. De gesprekken verliepen in alle open

heid: alles kon worden besproken. 

Vriendenkring
Is het ontberen van een sociale bubbel niet een groot struikelblok 

voor een priester, vraag ik.  Jurgen volgt daarin zijn vaders advies: 

wees jezelf, speel geen toneel. Veel echte vrienden heeft hij niet, 

maar bij de vrienden die hij heeft, kan hij alles kwijt. Bij hen krijgt 

Jurgen geen stroop om de mond gesmeerd: hij wordt kritisch 

gevolgd en dat is een goed ding.

Het echte leven
Samen met drie andere wijdelingen werd hij op 29 januari 1999 

door Kardinaal Simonis tot priester gewijd. Wereldvreemd was de 

jongen uit Gendringen al lang niet meer: zijn theologisch practicum 

volgde hij in een dak en thuislozencentrum in Amsterdam. Daar 

moest hij de wereld van de theologie uitleggen aan “gewone” 

mensen. Sommige ontmoetingen waren confronterend, maar 

Jurgen leerde daar wel dat, hoezeer mensen ook van mening 

kunnen verschillen, de relatie altijd open moet blijven.

KWW
Het karakter van de Twentenaar leerde hij goed kennen op zijn 

stageplaats bij de H. Remigiusparochie in Weerselo, onder stagebe

geleider pastoor Gerard Kolmschot. Het respect van de Twent krijg 

je niet zomaar, het is vaak KWW, kiek’n wat ’t wot, maar heb je ze 

eenmaal voor je gewonnen, dan gaat dat ook nooit meer weg. 

Kerksluitingen
Jurgen was nadien ook nog kapelaan in Groenlo en De Hof van 

Twente (H. Geest), pastoor in Tubbergen en ten slotte in De Liemers. 

In de Gabrielparochie vormt hij met diaken Theo Reulink O.F.S. een 

hecht team, dat voor de niet geringe taak stond zes kerken te 

moeten sluiten. Het einde van een proces, zegt Jurgen. Sluiten, of 

onttrekken aan de eredienst zoals het formeel heet, kan alleen maar 

na objectief onderzoek: wie zijn de vrijwilligers, is er behoefte aan 

sacramentele bediening, wat is het toekomstperspectief, is de 

katholiciteit zichtbaar aanwezig, hoe staat het met de volgende 

generatie? Vijf godshuizen zijn opengebleven. Frappant dat het de 

oudste plaatsen van samenkomst in de regio zijn. Veel weerstand 

was er natuurlijk, en een goede liquiditeit zegt niets over de 

vitaliteit van een geloofsgemeenschap. Gelukkig had het bestuur 

een kernteam opgericht dat het proces moest begeleiden, met 

daarin een glansrol voor Theo Reulink. Samen zijn ze er uitgekomen, 

parochianen, bestuur en team. 

De grote stad
Op 1 december gaat het gebeuren. Jurgen kijkt uit naar zijn nieuwe 

uitdaging. Hij laat alle raadgevingen en adviezen voor wat ze zijn. 

Hij gaat het zelf zien, persoonlijk kennismaken. Handelen naar 

bevinden. Hij heeft nog nooit een stadsparochie gehad, dus is hij 

benieuwd wat hij in Hengelo aantreft. Latijn was niet zijn beste vak, 

dus voor de Latijnse Hoogmis heeft hij nog wel enige sturing nodig, 

zegt hij lachend. En over de hooggespannen verwachtingen 

rondom zijn persoon zegt hij: “Ik zal zijn waar ik kan zijn”. 

Jan Schage

Zijn waar ik kan zijn
Een kennismaking met pastoor Jurgen Jansen

Foto: Jan Schage
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Helaas hebben de communicanten nog geen Eerste Heilige 
Communie kunnen doen vanwege de coronatijd. Maar het was 
wel een feestje om elkaar voor de zomervakantie weer te 
kunnen ontmoeten. 

In onze drie parochies hebben we vijf communietrajecten om de 

kinderen voor te bereiden en we hebben elke groep in tweeën 

gedeeld en zo konden we op tien momenten toch nog samenko

men. De bijeenkomst ging over “Jezus maakt heel”. Hoe passend bij 

deze verwarrende tijd, ook voor de kinderen. We hebben het 

verhaal van Marcus 2, 112 gelezen en het er over gehad dat Jezus 

fouten kan vergeven maar wij ook elkaar moeten vergeven als we 

boos zijn geweest. Het verhaal gaat ook over vriendschap en dat wij 

vrienden nodig hebben. En dat wij als vriend van Jezus ook een 

opdracht hebben, zeker in deze tijd, om een lichtje te zijn voor 

iemand anders. 

150 lichtjes
De kinderen hebben een lichtje gemaakt dat ze aan iemand anders 

kunnen geven die een lichtje kan gebruiken. Oma, die alleen in het 

verzorgingshuis is, mijn tante die ziek is, voor de mevrouw in de straat 

waar wij nu boodschappen voor doen. 150 kleine verhaaltjes voor 

mensen die een lichtje nodig 

hebben. Zo zijn er door onze 

communicanten 150 lichtjes 

aangestoken en doorgegeven 

in onze wereld. 

Aan het begin van de 

bijeenkomst steken wij altijd 

een kaars aan en aan het 

einde hebben we nogmaals 

gebeden voor alle mensen waar wij een lichtje voor gemaakt 

hebben en voor de mensen van wie wij houden. 

Schitter als een ster
Het was weer goed om elkaar te zien. Aan het einde hebben alle 

kinderen een sleutelhanger met de tekst “Schitter als een ster” en 

een mooie kaart ontvangen. Na de vakantie hopen we verder te 

kunnen gaan met de voorbereiding en samen met de kinderen in 

de eerste zes weken van 2021 de Eerste Heilige Communie feestelijk 

te kunnen vieren. 

Werkgroepen Eerste Heilige Communie en het pastorale team 

Begin oktober start de voorbereiding op het Heilig Vormsel voor 

kinderen van groep 8 en hun ouders met een aansprekend 

programma aan de hand van het project  “Vormselkracht” en een 

speciale middag bij de zusters Franciscanessen in Denekamp. 

Het voorbereidingsprogramma bestaat uit totaal zes bijeenkom

sten, waarvan een deel alleen voor vormelingen, een ander deel is 

voor vormelingen en ouders.

Wilt u meer weten over het Vormsel en de voorbereiding? 

De informatieavond voor ouders/verzorgers is op:  

Donderdag 17 september van 20.00 tot 21.30 uur 

in Stadscentrum het Parochiehuis, Langestraat 79, Delden.

Oproep: aanmelding Heilig Vormsel voor 22 september 2020.

Fijn als je even laat weten dat je komt. Dan weten wij op hoeveel 

mensen we kunnen rekenen. 

De viering van het Heilig Vormsel van de Heilige Geestparochie is  

op zaterdag 16 januari 2021 om 19.00 uur in de Heilige Blasiuskerk 

in Delden.

Informatie en aanmelden voor het Heilig Vormsel vóór 22 september 

2020: secretariaat pastoraal team: secretariaat@pastoraalteam.nl 

of bellen naar: 074  349 22 12. 

Pastor Hélène van de Bemt

Schitter als een ster!

Het Vormsel gaat van start

Ouder vormeling: 
Het vormsel van onze zoon heeft mij verrassende inzichten 

opgeleverd over waar het over gaat. Met name de bood

schap dat het vormsel het begin is van de reis van een kind 

naar zelfstandigheid en inzet van eigen talenten, met de 

heilige geest als ‘powerbank’ was zeer verhelderend en inspi

rerend. Zo hebben we als ouders met de kinderen elkaars 

kwaliteiten besproken die we kunnen inzetten op deze reis. 

Een reis die alle kinderen van deze leeftijd gaan maken, met 

nu het vormsel als rugzak. 

Vormeling: 
Ik vond het heel erg leerzaam. Je leert veel over het geloof, 

meer als bij de Communie. Wij gingen naar de zusters in 

Denekamp. Zij vertelden ook veel over het geloof. Het 

Vormsel was het leukste. Ik mocht mijn eigen geschreven 

stuk over het Vormsel voorlezen. 
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Foto: pastoor M. Oortman

Hij zit op anderhalve meter van ons af, ontspannen, nadenkend en 

bewogen vertellend over mensen die gevlucht zijn uit een andere 

wereld, een ander land. Voor hem bestaat niet “de vluchteling”. Hij 

kent ze bij naam.  Hij noemt de (Sudanese, de Irakese, de Syrische, 

de Eritrese) naam van de man, de vrouw, de kinderen. Hij heeft ze 

geholpen. Hij heeft naar ze geluisterd. Hij heeft met ze gelachen, 

met ze gefeest en hun verdriet gedeeld; Wim Petersen, met hart en 

ziel vrijwilliger bij het vluchtelingenwerk in onze gemeente Hof van 

Twente, in onze Heilige Geestparochie. 

Wim, wat is de status van de mensen, van deze vluchtelingen, 
waar jij contact mee hebt?
“Het zijn mensen met een verblijfsvergunning. Ze hebben een 

woning toegewezen gekregen in onze gemeente, veelal in Delden 

en Goor. Hun verblijf in een asielzoekerscentrum ligt alweer een 

hele tijd achter hen. De kinderen gaan naar school en de ouders 

volgen de inburgeringscursus en een beroepsopleiding. Zij hebben 

een gezinscoach, die hen begeleidt om in Nederland, in onze 

gemeente, thuis te raken.”

Wat doe jij voor deze vluchtelingen?
“Ik bezoek ze en hoor hun vragen. Daar begin ik mee. Ik zoek dan 

zelf een oplossing of ik schakel een school, een gemeentelijke of 

kerkelijke instantie in. Er zijn ook Deldenaren die willen helpen, dat 

begint met taal maar ontwikkelt zich tot vriendschappen. Het zijn 

altijd vragen of problemen, waar je zo op het eerste ogenblik niet 

aan denkt. “Moet ik deze post allemaal bewaren? Tussen brieven van 

de gemeente, van school zit ook een stapel reclamefolders!” Of nu in 

deze coronatijd: de kinderen kunnen niet naar school. Online les 

thuis. Maar ze hebben geen computer of laptop. Ik ken dan gelukkig 

mensen waar die dingen werkeloos staan. Ophalen, installeren, 

brengen, uitleggen. Daar ben je zo een middag mee bezig. Maar 

wat een stralende gezichten als het werkt. Je wordt overladen met 

dankbaarheid. Je moet blijven eten. Maar ik zie natuurlijk ook wat ze 

niet hebben en wat hun leven wel zou veraangenamen. Speelgoed 

voor de kinderen, een fiets, gordijnen voor het raam, vloerbedek

king, een bed, balpennen, servies, handdoeken, leesboeken en 

laptops. Zij kunnen alles gebruiken en bij hen komt het goed 

terecht. 

Ben je al lang bij het vluchtelingenwerk betrokken? 
“Al meer dan dertig jaar. Ja, die beginjaren waren heel anders dan 

nu.”  Hij was even stil. Hij slikte. Hij wreef in zijn ogen. “Ik zie het nog 

helder voor me. De tijd voor het generaal pardon. Mensen op de 

stoep gezet. Zonder bed, bad of brood, in de kou en de regen. De 

zusters van Denekamp en van de Wonne uit Almelo boden onder

dak. Het stille werk van religieuzen. Maar bij alles wat we voor hen 

deden, moesten wij machteloos toezien dat ze van bed werden 

gelicht en naar Schiphol werden gebracht. Met een ziek kind en 

7000 euro voor een nieuw begin moesten deze Koerden terug naar 

Turkije. Triest. Intriest. Verschrikkelijk. Ik ben hiervan totaal over mijn 

toeren geraakt. Overspannen.  Heb een hele tijd niets meer kunnen 

doen.” Het was verliezen verwerken.

Wij zien door jouw verhaal nu de volle kampen met mensen 
voor ons en vooral die kinderen op Lesbos en Moira. Moet 
Nederland er ook een aantal opnemen?
“Ja, maar de Kamer en het kabinet moeten dat beslissen. De 

gemeente is positief. Vluchtelingenwerk en Amnesty bestoken 

verschillende kamerleden om voor opvang te stemmen.”   Hij wilde 

het trieste verhaal afmaken.  “In Turkije aangekomen moest het kind 

direct naar het ziekenhuis. De behandeling kostte 7000 euro. Geld 

weg.  Een zuster uit Denekamp is met 7000 euro naar Turkije 

gevlogen. Die mensen kregen een nieuw startkapitaal.”

Wat is jouw inspiratie? Waarom trek jij hun lot aan?
“Hun verhalen, het contact met hen, dat inspireert me.  Hun wil om 

te leven; het uithouden in hun eenzaamheid; hun ontroerende 

dankbaarheid.” Wim vertelt levensnabije verhalen. “Ik stond in die 

hete zomer van 2015 op de ladder om te helpen behangen. Het 

zweet drupte van mijn gezicht. De man depte met een schone 

zakdoek om mijn gezicht te drogen. En daarna, op zijn tenen, reikte 

hij mij een glas water aan. Geweldig hè.”

“En voor een andere alleenstaande man hebben we alles gedaan 

om zijn vrouw en zoontje hierheen te krijgen. Wat daar allemaal bij 

komt kijken.  Hun reis betalen, visum en paspoorten, wachten, nog 

eens wachten en weer opnieuw beginnen. Maar eindelijk is het dan 

voor elkaar gekomen. Op kerstavond hebben we zijn vrouw en twee 

kinderen opgehaald op Schiphol. Voor je ogen zie je een gezinsher

eniging. Meer dan de moeite waard om je daarvoor in te zetten.”

Je zegt steeds “we”. Zijn jullie met velen? 
“Als mensen willen meewerken, dat kan altijd. Het vraagt van ze dat ze 

wel tijd hebben en aandacht en geduld kunnen opbrengen.” Hij 

vertelde dat, toen ze merkten dat hij gelovig was, ook zij over hun 

geloof begonnen te vertellen. Het geloof had hen kracht, hoop en 

moed gegeven op hun vlucht. Een paar waar hij al wat langer contact 

mee had, beginnen nu hun werkelijke vluchtverhaal te vertellen. Hun 

angst, het oorlogsgeweld, de woestijn en de zon, de zee en de kou, 

lopen, de laadbak van de vrachtwagen, hun vermoorde familieleden. 

Oorlog verstrooit de levenden uit gezinnen en families. Hij hier, zijn 

zus in Canada, een oom in Wenen, een neef in Amerika.

Wat zou je tot slot nog willen zeggen?
“Op de eerste plaats: Wij hebben goede medewerking en prettige 

samenwerking met de gemeentelijke instanties van de Hof van 

Twente. Daar zijn we blij mee.

Opvallend is dat het sinds de coronainval zo stil is rond de 

vluchtelingenstroom. Maar let op dat is schijn.

Moslimfobie en christenfobie verdwijnen als je je inzet om de 

mensen te leren kennen.

Ik denk dat er altijd vluchtelingen zullen zijn en komen. Er is geen 

vluchtelingenprobleem, maar een beschermingsprobleem: kunnen 

of willen we de vluchtelingen beschermen conform internationale 

verdragen?

En, als je gaat ‘ontspullen’, denk dan aan de mensen van het 

vluchtelingenwerk.”

Gerard Geurts en José Sluiter

Vluchtelingenwerk dichtbij huis



10
Geestig, 06  |  augustus 2020

Noem mij geen vreemdeling: 

mijn woorden klinken vreemd, 

maar mijn gevoelens zijn dezelfde als die van jou. 

Noem mij geen vreemdeling: 

ik wil mensen dicht bij me, 

omdat het zo koud is en kil diep in mijn hart. 

Noem mij geen vreemdeling: 

de grond waarop wij lopen is dezelfde, 

maar niet het ‘beloofde land’ dat ik had verwacht. 

Noem mij geen vreemdeling: 

grenzen zijn mensenwerk, 

scheidingsmuren bouwen wij zelf en isoleren ook jou. 

Noem mij geen vreemdeling: 

ik zoek zoals jij vrede en recht in naam van God, 

zo is er maar één…. 

Bron: Uit de Filipijnen

Onvoorstelbare vluchtverhalen
Het is al weer even geleden dat ik in mijn vorige woonplaats in 

Duiven in gesprek kwam met een jonge vrouw. Ze vertelde dat ze 

enkele jaren na het verblijven in verschillende asielzoekerscentra 

een woning konden betrekken in Duiven. In het gesprek vertelde ze 

mij over haar reis met haar echtgenoot en haar kinderen naar 

Nederland. Zo kwam ik drie jaar geleden ook in gesprek met een 

jonge man die met ons mee wandelde met de Vastenwandeling. En 

ook hij vertelde het verhaal van zijn uittocht. En wat mij zo heeft 

geraakt in beide indringende gesprekken was hun ‘vluchtverhaal’. 

Een verhaal waar ik mij niets bij kon voorstellen omdat het mijn 

verstand te boven ging.

Beloofde land?
Je zou beide verhalen kunnen weerspiegelen als de uittocht van het 

Joodse volk uit Egypte op weg naar het beloofde land. Het volk 

wordt door een wrede koning onderdrukt en besluit te vluchten 

naar het beloofde land. Na een gevaarlijke tocht wacht hen buiten 

de grenzen van Egypte de onherbergzame woestijn. Ook nu nog 

verlaten mensen hun land van herkomst omwille van geweld en 

onderdrukking, en hopen zij in Europa een plek te krijgen in 'het 

beloofde land'. Maar buiten de eigen landsgrenzen staat hen niet 

altijd een betere toekomst te wachten.

Botsende belangen
Er zijn meer mensen dan ooit op de vlucht voor honger en geweld. 

Enerzijds zijn er de beelden van vluchtelingen uit Afrika en het 

MiddenOosten die verdrinken in de Middellandse Zee. En wordt er 

aandacht gevraagd voor de grote kwestie van minderjarige 

alleenreizende vluchtelingenkinderen in Griekenland. Anderzijds is 

er de opkomst van populistische partijen in vrijwel alle westerse 

landen die roepen dat het afgelopen moet zijn met de immigratie. 

Er is overduidelijk sprake van botsende belangen. 

Onverschilligheid
Paus Franciscus sprak op 8 juli 2014 op Lampedusa de volgende 

woorden uit: “Niemand voelt zich verantwoordelijk voor deze 

situatie; we hebben het besef van broederlijke verantwoordelijkheid 

verloren. We leven in een cultuur waarin mensen vooral op zoek zijn 

naar het eigen welzijn; een cultuur die ons ongevoelig maakt voor 

de roep van anderen, die ons doet leven in een zeepbel die 

weliswaar mooi lijkt, maar die niets voorstelt; het leidt tot een 

globalisering van de onverschilligheid. We zijn gewend geraakt aan 

het lijden van anderen. Het raakt ons niet, het is onze zaak niet”.

Vrede en recht in naam van God 
Een vraag aan ons allen zou kunnen zijn: ‘Hebben we wel oog 

genoeg voor het perspectief van de ander?’ In bovenstaande tekst 

staat: ‘Noem mij geen vreemdeling: de grond waarop wij lopen is 

dezelfde. Noem mij geen vreemdeling: ik zoek zoals jij vrede en 

recht in naam van God.’

"Wees kritisch en 

praat mild over 

vluchtelingen."

Als christenen mogen of beter gezegd moeten wij ons blijven 

inzetten voor onze medemensen op de vlucht. Medemensen die 

zoekende zijn naar vrede, naar toekomst, en in het bijzonder naar 

een veilige plek om te mogen zijn wie ze zijn. 

Wat kunnen wij doen vanuit onze christelijke identiteit? Wees 

kritisch en praat mild over vluchtelingen. Vergroot het draagvlak. Als 

je vluchtelingen kent, wees dan hartelijk voor hen. Groet hen op 

straat. Wees uitnodigend.

En: ‘Ieder van ons verwacht Christus te ontmoeten in de hemel maar 

heb aandacht voor Christus die op straat voor uw deur ligt; heb 

aandacht voor Christus die honger heeft en kou lijdt, die in nood 

verkeert en vreemdeling is.’ (Augustinus, preek 25, 8,8)

Heb je naaste lief zoals jezelf

Ria Doornbusch, pastor

Noem mij geen vreemdeling 
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Coronatijd, tijd van thuisblijven, tijd van stilte, en tijd voor die 

karweitjes die je steeds opnieuw uitstelt. Zoals zo veel mensen in 

coronatijd, maakten mijn man en ik gebruikt van die tijd om onze 

garage en schuur op te ruimen. Er kwamen onder andere veel 

stukken hout van vroegere projecten te voorschijn, die bewaard 

waren om er ooit iets mee te doen. Mijn man besloot dat hij niet al 

dat hout wilde wegbrengen naar de stort en dat nu de tijd was 

gekomen om zo veel mogelijk van het hout opnieuw te gebruiken.

Het leverde een aantal prachtige nieuwe dingen op: er kwamen 

ramen in de schuur, en ons buitenzitje kreeg een windscherm. En 

langzaam maar zeker verdween lat na lat. De rommel uit de schuur 

kreeg een nieuw doel en nieuwe waarde.

Een van de dingen die ook uit de schuur kwam was een hele dikke 

eiken balk van ongeveer 1meter 80. en 20 cm doorsnee. We hadden 

die balk al in ons vorige huis, hij was daar bestemd voor de rand 

van de schoorsteen. Dat was bijna 30 jaar gelden. Deze ‘schat” 

hadden we in de schuur gelegd toen we verhuisden en er nooit 

meer aan gedacht. In eerste instantie lag de balk bij het hout dat 

Een schat in de akker?

Mystiek
Kick Bras is theoloog en als onderzoeker verbonden aan het Titus 

Brandsma Instituut in Nijmegen. Hij publiceerde diverse boeken 

over mystiek en meditatie, waaronder het 

boek “Oog in oog”. Het is een rijk geïllus

treerd werk dat uitnodigt tot kijken, lezen 

en bezinning.  De auteur becommentari

eert kunstvoorwerpen en teksten uit vele 

eeuwen. Van Hadewijch tot Bonhoeffer, 

van Giotto tot Rothko en van Chagall tot 

Caravaggio. Aan bod komen thema's als 

de mystieke ervaring, Gods en mensbeel

den en de mystieke weg die daaruit is 

voortgekomen. Het is een heel fraai boek 

om mijmerend in te lezen en te bladeren.  

Prijs € 27,50 ISBN 9789492183569. 

Een kijkje in het klooster(leven)?
Heeft u altijd al eens een kijkje willen nemen in het klooster van de 

Zusters van Denekamp? Dat is nu mogelijk. U wordt ontvangen met 

een kopje koffie/thee en iets lekkers. Daarna is er mogelijkheid om 

met zusters in gesprek te gaan; wat gebeurt er in de achtertuin van 

het klooster? Wat doen de zusters de hele dag?  Er wordt afgesloten 

met ‘Een moment van stilte’. Dit bezoek is in de maanden augustus 

en september mogelijk op de vrijdagavonden, om 20.00 uur.  

weggegooid kon. Maar er waaide in coronatijd een creatieve geest 

bij ons en de balk kreeg een nieuwe bestemming.

En zo werd de balk gebruikt voor een bankje in de zon, met een 

boog voor klimrozen eroverheen. We zitten er samen op en 

bedenken dankbaar dat tot nu toe alles bij ons goed is gegaan.

Als het met dingen al zo kan gaan: wanneer je de tijd neemt wordt 

er iets moois gemaakt, hoe moet dat dan wel niet werken als het 

gaat over wat wij mensen in ons hart kunnen vinden of in ons 

geloof? Wanneer je daar de tijd voor wil nemen. Zeker we hebben 

daarbij een creatieve geest nodig. Je moet het voor je kunnen zien, 

wat er zal gebeuren als je doet wat je hart en je geloof je vertellen.

Maar wacht eens even… Die Geest die kennen we toch! Dat is toch het 

geschenk dat we kregen toen we gedoopt en gevormd werden? Zou 

het niet mooi zijn als we straks op ons bankje in de hemel zitten om te 

kunnen genieten van wat we hier en nu hebben mogelijk gemaakt?

Cathinka

De kosten bedragen € 7, pp. Aanmelden kan door een mail te 

sturen naar:  franciscushuis@zustersvandenekamp.nl of via de 

telefoon 0541753256.

Wat doen we met deze crisis?
Kunnen we straks spreken van Vóór en Ná Corona zoals van Voor en 

Na Christus? Is corona een gamechanger, een keerpunt in de 

geschiedenis? Of zal straks alles toch bij 

het oude blijven? De uitgeverij van de 

Abdij van Berne uit Heeswijk, heeft 

bevlogen mensen uit haar directe 

netwerk en met een specifieke 

deskundigheid gevraagd hun persoon

lijke en professionele licht te laten 

schijnen op de coronacrisis en richting 

te geven naar de toekomst. O.a. Frits 

van der Meer, René Grotenhuis en 

AnneMarie Rakhorst. Hun bijdragen 

zijn in dit boek samengebracht. Prijs  

€ 9,99 ISBN 9789089724120.

Door Richard Wermelink

Lucifers

Voor u gevonden
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Delden
H. Blasius
Langestraat 78 

7491 AJ Delden

0743761201

E: delden@heiligegeestparochie.nl

IBAN: NL24RABO0313302057
Openingstijden secretariaat 

Dinsdag, woensdag en vrijdag 

van 9.00 tot 12.00 uur.

Beckum
R.K. Geloofsgemeenschap 
H. Blasius
Haaksbergerstraat 187

7554 PA Beckum 

T: 0743676209

E: beckum@heiligegeestparochie.nl

IBAN: NL83RABO0104701137
Openingstijden secretariaat 

Dinsdagmorgen van 08.30 12.30 uur 

(Diny Annink) 

Vrijdagmorgen van 08.30  11.00 uur 

(Diny Annink)

Mariakapel | De Mariakapel is geopend.

Contact pastor | Parochianen die behoefte 

hebben aan contact met een van de 

pastores kunnen hen telefonisch bereiken 

(zie bericht op pagina 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;

0743676209 of mailen met beckum@

heiligegeestparochie.nl

Dinsdagmorgenviering | Ten tijde van de 

coronamaatregelen kunt u de viering 

meeluisteren via www.kerkomroep.nl 

(zie ook pag 20)

Overleden | 
8 juni 2020 Bennie ter Avest 79 jaar

Secretariaat | Het secretariaat is geopend 

op maandagmorgen van 11.00 uur tot 

13.00 uur. U kunt zich dan aanmelden voor 

deelname aan de vieringen in de week 

voorafgaande aan de vieringen: 

tel: 0547292221 of via de mail: 

parochiebentelo@hotmail.com. 

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 

email: parochiebentelo@hotmail.com

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

7497 MA Bentelo

T: 0547292221

E: bentelo@heiligegeestparochie.nl 

IBAN: NL34RABO0157108112

Giro: 88.73.19
Openingstijden secretariaat

Maandag van 11.00 tot 13.00 uur

Geest in en om de kerken

Secretariaat | Wegens de coronamaat

regelen 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. 

Coronacrisis
God heeft ons niet verlaten.
Al lijkt dat zo.
Hij laat ons zien wat liefde is
en zal over ons waken.
Maak je geen zorgen,
het komt goed.
Met geduld en liefde voor elkaar,
zullen wij weer beter worden,
Beter dan wij waren,
heb vertrouwen allemaal.

Dorien van Berkum-Smit, Goor

Alleen 
Mijn raam is slechts twee meter.
Het zicht is op de tuin.
Met bloemen en een voederplek,
Voor vogels, groot en klein.
Terwijl ik op die vogels let,
Ben ik niet meer alleen.
Ik kan de warmte voelen,
De veertjes om mij heen.
Mijn wens, ik wil vliegen,
Tot aan de hemelpoort,
maar helaas is het wachten
totdat God mij verhoort.

Dorien van  Berkum-Smit, Goor
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Goor
H.H. Petrus en Paulus
Hengevelderstraat 24

7471 CH GOOR

T: 0547260114

I : www.heiligegeestparochie.nl/goor

E: goor@heiligegeestparochie.nl

IBAN: NL25ABNA0593726634
Openingstijden secretariaat

Woensdag van 8.30 uur tot 11.00 uur.

Beheerder Parochieel centrum: Marian en 

Henny te Wierik. Voor het reserveren van 

een ruimte eerst contact opnemen met 

Marian te Wierik  Tel: (0547) 273996 of 

mjatewierik@gmail.com

Locatieraad
Secretaris W. Stokhof, Helmersstraat 5, 

7471 XS, Goor, 272097, 

Administrateur W. van Sermondt, Klooster

laan 24, 7471 BC, Goor, 273182, vanser

mondt@gmail.com

Liturgie Mw. A. SchreijerOude Wesselink, 

Dieckertsweg 1a, 7495 SL, Ambt Delden, 

273480, jbhm.schreijer@hetnet.nl

Beheer J. Onland, Gondalaan 75, 7471 LC 

Goor, 0612162018, jaonland@hotmail.com  

Pastoraatgroep Voorzitter
B. BrunnekreefPolman, b.polman@

heeckeren.nl, 0547 271543   

Kerktelefoon secretariaat 0547260114 of 

272097

Begraafplaats G. Huisstede  0616541464

Misintenties | De vergoeding voor 

misintenties, gebedsintenties zijn € 9.00.

Voor een jaargedachtenis € 12,

Vieringen | Iedere woensdag om 09.00 uur 

Eucharistieviering (tenzij anders vermeld in 

Geestig of via een mededeling).

Bezoek Pastor:  Parochianen die behoefte 

hebben aan een bezoek van de Pastor 

kunnen dit doorgeven aan het centraal 

secretariaat 0743492212

Pastorale noodnummer: 062 32 544 88

niet voor uitvaarten.

Doopviering | In onze geloofsgemeen

schap wordt  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@heiligegeestparo

chie.nl.  

Overleden | 
5 juli,  Jan Schreijer, 68 jaar

Secretariaat | Ieder woensdag morgen van 

9 tot 12 uur kunt u terecht op de pastorie

voor het opgeven van misintenties, het 

melden van overlijden en voor verder 

vragen en boodschappen. 

Misintenties | De vergoeding voor 

misintenties/gebedsintenties: € 9,. 

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

kerkbestuur Hengevelde.

Openstelling Maria Kapel | De Mariakapel 

is dagelijks geopend van 8 uur tot 18 uur.

Overleden | 
22 juli Mia Bloemen  Scholten 82 jaar

28 juli Mini Pelle  Klaver 88 jaar

Ziekendag | In het weekend van 5 

september wordt aandacht besteed aan de 

Nationale Ziekendag. Alle zieken van 

Hengevelde worden dan bezocht en krijgen 

een bloemetje aangeboden.

 

Oogstdankviering | De oogst dankviering 

gaat dit jaar niet door i.v.m. Corona.

 

Hengevelde
H.H. Petrus en Paulus
Goorsestraat 19

7496 AB Hengevelde

T: 0547  333 210

E: hengevelde@heiligegeestparochie.nl 

IBAN: NL35RABO0157107221
Openingstijden secretariaat

Woensdag van 9.00 tot 12.00 uur.

Isidorushoeve
H. Isidorus
Goorsestraat 126

7482 CL St. Isidorushoeve

T: 0743575210

E: st.isidorushoeve1@gmail.com 

IBAN: NL45ABNA0495351202
Openingstijden secretariaat

Dinsdag van 9.00 tot 11.00 uur

Secretariaat H. Isidorus | Het secretariaat is 

telefonisch bereikbaar op dinsdagmorgen 

tussen 9.00 uur en 12.00 uur en donderdag

morgen 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.

 

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.  

Huwelijk
Op zaterdag 1 augustus hebben tijdens de 

huwelijksviering Judith Elferink en Martin 

Wilbers elkaar het jawoord gegeven. We 

wensen hen veel geluk en Gods zegen over 

hun toekomst.

Aanmelden Doop/Huwelijk
Via het secretariaat van het “pastoraal team”  

tel. 0743492212, bereikbaar op maandag 

t/m woensdag van 8.30 t/m 15.30 uur of 

donderdagmiddag van 14.00 uur tot 15.30 

uur of per mail: contact@pastoraalteam.nl.
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Woord van Paus Franciscus

ANGST IS ÉÉN VAN DE GROOTSTE 
VIJANDEN VAN ONS CHRISTENLEVEN
12e Zondag door het Jaar (Jaar A) - Sint Pietersplein

In het Evangelie van deze zondag (Mt. 10, 2633) klinkt de uitnodiging 

van Jezus tot Zijn leerlingen om niet bang te zijn, om sterk te zijn en 

vertrouwen te hebben tegenover de uitdagingen van het leven, en Hij 

waarschuwt hen daarom voor de tegenspoed die hen te wachten 

staat. De passage van vandaag behoort tot de missionaire 

redevoering, waarmee de Meester de apostelen voorbereidt op hun 

eerste ervaring in de verkondiging van het Rijk Gods. Jezus roept hen 

met nadruk op niet bang te zijn. Angst is één van de grootste vijanden 

van ons Christenleven. Jezus roept op: “weest niet bang”, “weest niet 

bevreesd”. En Hij beschrijft drie concrete situaties waaraan zij het 

hoofd moeten bieden.

Lees deze hele verkondiging van Paus Franciscus op www.heiligegeestparochie.nl

DOPEN IN ONZE DRIE PAROCHIES

De afgelopen jaren hebben wij gemerkt dat er minder dopelingen 

zijn en alleen de pastoor en één pastoraal werker mag dopen. 

Gezien het aantal dopelingen is het ook niet voorstelbaar dat de 

andere leden van het team doopverlof krijgen. Naast de vieringen, 

de voorbereiding op en Eerste Heilige Communie, het Vormsel en 

alle andere pastorale taken dienen wij keuzes te maken omdat ons 

team de laatste jaren ook gekrompen is. Dit is niet altijd eenvoudig. 

Samen met de drie besturen van onze parochies is besloten dat wij 

alleen nog maar dopen in de drie Eucharistische centra. Voor een 

deel was dat al zo, maar soms werd er nog gedoopt op andere 

plekken als er maar één dopeling was of meerdere dopelingen 

vanuit één geloofsgemeenschap. Vanaf augustus mogen de 

kinderen die nog niet gedoopt konden worden in de coronaperiode 

weer gedoopt worden. Wij verheugen ons daarop want het zijn 

altijd bijzondere vieringen en mooie voorbereidingsavonden. 

Vanaf september zal er één doopvoorbereidingsavond zijn. Het 

eerst deel zal een catechetische inleiding zijn op de doop en tijdens 

het tweede deel van de avond zal de kennismaking met de 

doopheer/vrouw plaatsvinden. De doopheer/vrouw zal dan met 

de doopouders de doopliturgie doornemen. De voorbereidings

avond zal altijd plaatsvinden in de Stefanshof in Borne. 

Wij hopen als team dat wij weer veel ouders mogen verwelkomen 

die hun kind laten dopen en vanuit hun liefde het kind toevertrou

wen aan Gods liefde en bevestigen dat hij of zij een kind van God is: 

uniek, gekend, en bewaard in de palm van Gods hand. Dat ze in hun 

leven het verhaal van haar of zijn leven verbinden met het verhaal 

van Jezus en geïnspireerd worden door de Heilige Geest. 

Pastorale team, 

Carin Timmerman

GEDACHTIG EEN BRIEF VAN MAARTEN LUTHER

Geschreven toen ziekten zoals de pest rondwaarden in de jaren 

1520  1530 (geciteerd in Tom Wright   God en de pandemie    

Kok/ Boekencentrum, 2020)     

Ik zal plaatsen en personen vermijden waar men mij niet nodig 

heeft, opdat ik mezelf niet verwaarloos en tal van anderen  

misschien besmet en aansteek, met als gevolg dat ik door mijn 

nalatigheid hun dood zou veroorzaken. Als God mijn leven wil 

nemen, weet Hij me wel te vinden, maar ik heb tenminste gedaan 

wat Hij me te doen gegeven heeft en ben niet schuldig aan mijn 

eigen dood noch aan die van anderen. Maar als mijn naaste mij 

nodig heeft, zal ik plaats noch persoon mijden en vrijmoedig naar 

hem toegaan om te helpen. 

Door Gerard Geurts
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Woordpuzzel 6
Vluchtelingen die in de afgelopen decennia naar ons land zijn gekomen 

voor vrede en een beter bestaan, hebben ook de Nederlandse keuken 

verrijkt met tal van gerechten. In de puzzel zitten daarom dit keer 8 

buitenlandse gerechten die steeds meer ‘ingeburgerd’ raken. Sommige 

van deze gerechten zijn nog niet heel erg bekend en dat maakt de 

puzzel dit keer extra moeilijk. Veel plezier!

Redactie Geestig/Puzzel 6, Langestraat 78, 7491 AJ Delden of per mail 

naar redactiegeestig@heiligegeestparochie.nl Niet vergeten om behalve 

de oplossing ook uw naam, adres en telefoonnummer te vermelden.

Onder de goede inzenders verloten we een leuke attentie. Alle inzenders 

dingen aan het eind van het jaar mee naar de jaarprijs. 

Uitslag
In de woordzoeker van Geestig 5 zaten de volgende acht Nederlandse 

toeristische plaatsen: Zoutelande, Bourtange, Slenaken, Schoorl, Rheden, 

Odoorn, Vorden en Delden. En als (onbedoelde) bonus kon ook nog 

gevonden worden: Ens. Uit de inzenders hebben we de volgende winnaar 

getrokken: Truus Schreijer uit Hengevelde. Van harte gefeliciteerd!

door Richard Wermelink

H  C  N  U  C  A  M  H  A  L  W 

E  A  S  U  M  M  U  H  L  Q  O 

L  M  L  E  F  A  L  A  F  W  B 

U  R  U  N  A  S  I  X  I  W  D 

O  A  O  P  V  D  R  W  D  K  T 

B  O  A  J  S  T  F  S  A  D  W  

A  H  P  G  C  U  L  M  B  X  N 

T  S  A  O  S  Q  W  G  D  Y  Q 

W  S  B  Y  T  C  K  C  R  W  L 

D  U  M  P  L  I  N  G  X  T  Z 

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
Vanaf oktober is er weer de mogelijkheid 
om te dopen. Graag aanmelden bij 
secretariaat pastorale team T: 0743492212   

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

  Facebook.com/heiligegeestparochie

   www.twitter.com/heiligegeestpar

Emeriti
•  Pastor Th.B.M. Escher 

E: T.Escher@chello.nl
•  Pater R. van der Vegt 

E: rinusvegt@hotmail.nl 
T: 074266 55 81

Pastorale team
•  Mr. M.J.A. Oortman, pastoor (liturgie) 

M: 06  204 537 13 (maandag niet bereik
baar) 
E: mjaoortman@heiligegeestparochie.nl 
Vrije dag: maandag

•  Mw. R. Doornbusch,  
pastoraalwerker (diaconie)  
M: 06  144 06 955 
E: pastordoornbusch@gmail.com 
Vrije dag: vrijdag

•  Drs. Mw. H.Th.Y.M. van den Bemt,  
pastoraal werker (catechese) 
M: 06  136 092 93 
E: htymvandenbemt@gmail.com  
Vrije dagen: maandag en vrijdag

•  Mw. C.E.J.M. Timmerman,  
pastoraal werker 
M: 06  250 913 77 
E: Carin.timmerman@gmail.com 
Vrije dag: vrijdag

•  Mw. A. Zoet, 
pastoraal werker 
M:06  271 24 695. 
E: annettezoet@gmail.com 
Vrije dag: vrijdag
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Met alle geldende coronarestricties begroeten we elkaar met 
een elleboogje. Onder het genot van een kopje koffie praat ik 
met Ludo Leferink, 1ste koster, met Hennie Grashof en Harrie 
Scharenberg, samen de kosters van de Hoeve.

Vanaf 1985 tot 1993 is Ludo Leferink actief geweest in het kerkbe

stuur. Door het vertrek van pastoor J.A. Degger in 1988 ontstond het 

“pastoorloze tijdperk” aldus de heren. Maar met ondersteuning van 

pastores uit de buurt, Deken Jansman en zelfstandig werken, waren 

de kosters in staat alles goed te laten verlopen voor de kerkbezoe

kers. 

In 1993 is Ludo koster geworden. Nadat in 1988 de avondwake werd 

geïntroduceerd en in 2005 ook de uitvaarten, hebben de kosters en 

vele vrijwilligers elkaar altijd gesteund. Hennie Grashof is het 

hiermee eens en, als collectant begonnen, heeft hij in 1995 het 

kosterschap aanvaard. Ook is hij acht jaar kerkbestuurslid geweest. 

Na het vertrek van pastoor Degger werd de pastorietelefoon 

doorgeschakeld naar zijn privéadres. Dit om te voorkomen dat 

mensen geen gehoor kregen op de pastorie. Soms kwam het voor 

dat er ’s nachts werd gebeld voor een overlijden. Hennie ging dan 

mee naar het huis van de overledene, samen met de pastoor. 

Tijdens ons gesprek wordt meerdere malen verwezen naar Rikie 

Grashof, zij is al vele jaren actief voor de kerkgemeenschap en velen 

tot steun. 

Harrie Scharenberg is, komende vanuit Haaksbergen, naar de Hoeve 

verhuisd en in 1993 gevraagd voor het kerkbestuur. Vanaf 2001 is hij 

ook actief als koster, bij uitvaarten, ter grafstelling en bij de 

WoCovieringen. Hij is bij alle uitvaarten aanwezig en assisteert daar 

waar nodig. Blij is hij met het goede overleg met alle andere 

vrijwilligers. Ook haalt hij voldoening uit het begeleiden van 

bedevaarten naar Kevelaer en Lourdes.

Werkzaamheden zijn er voldoende
Bij elke viering is er een koster, op feestdagen helpen we elkaar. 

Ludo maakt het rooster voor de kosters en is het eerste aanspreek

punt bij overlijden. Het werk begint met het klokluiden en op tijd 

openen van de kerkdeur. Bij een eucharistieviering zorgen voor 

water, wijn, hosties en handwassing, kaarsen aansteken, misboekjes 

klaarleggen, geluidinstallatie aanzetten, lampen aansteken, de 

collecte verzorgen en assisteren bij de communieuitreiking. Na de 

viering kaarsen doven, kerk sluiten, en alles verzorgd achterlaten. 

Gastheer zijn en hulp bieden bij bijvoorbeeld een rollator of rolstoel. 

Tot aan de corona zijn er altijd weekendvieringen geweest, maar nu 

sinds een paar maanden niets meer. Maar zondag 19 juli was 

gelukkig weer de eerste dienst. Ludo heeft op 5 juli de Paaskaars 

meegenomen naar de eucharistieviering in Delden om deze te laten 

zegenen, en daarna weer meegenomen naar de Hoeve. Bij een 

overlijden worden de klokken geluid door Frans Ros (lid van de 

locatieraad) en zijn vrouw Maria verzorgt de aula. Als alle werkzaam

heden gedaan zijn wordt er koffie gezet en even nagepraat, heel 

belangrijk. 

Ons steentje bijdragen
Het kosterschap is dankbaar werk en geeft voldoening. Het voelt zo 

goed als mensen na een dienst of waardig afscheid bij je komen en 

hun waardering uitspreken. Wij doen het met plezier, onze voorgan

gers hebben veel tot stand gebracht en dat moeten we in stand 

houden. Wij proberen ons steentje bij te dragen voor de toekomst 

van onze gemeenschap. Dat doen we samen met alle andere 

vrijwilligers van de Hoeve.

Na heerlijke koffie en een geanimeerd gesprek dank ik Ludo, Hennie 

en Harrie voor hun medewerking, openheid en gastvrijheid.

Marianne Koebrugge

De kosters van de H. Isidorus 
in St. Isidorushoeve
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Na de corona tijd blijft, 

structureel gezien, in 

de kerk alles bij het 

oude

Ik denk:
Een aantal gelovigen zal hevig verlangen, er 

alles aan doen, dat liturgisch en sacramen

teel alles weer gebeurt zoals voor de inval 

van het coronavirus.  

Een aantal gelovigen heeft in coronaperi

ode geleerd om kerkelijk te shoppen en zal 

blijven shoppen, op zoek naar woorden uit 

hun en Het Leven gegrepen.

Een aantal gelovigen zoekt en vindt (tafel)

gemeenschap in buurt, straat, wijk of soos.

Een aantal gelovigen beleeft hun geloof in 

het ecologische: bewust consumeren, zorg 

voor de natuur enzovoort en in deelname 

aan diaconale activiteiten (zoals voedsel

bank en repair care).

Ik hoop:
Gewijde en toegewijde gelovigen, door het 

coronavirus wijs geworden, gaan zich 

inzetten voor een kerk die beseft hoe kwets

baar en vergankelijk het leven is, dat in een 

kerk en wereld niets blijvend is, dat 

solidariteit en creativiteit het leven erin 

houdt, en dat er maar één Heilig is. 

Gerard Geurts

Wie weet hoe de wereld 

eruitziet als deze  

Geestig uitkomt?

In de achter ons liggende maanden is ons 

leven en onze vrijheid drastisch beperkt.

Allemaal hebben we de impact van de 

pandemie ervaren, zeker geen leuke 

ervaring maar wel noodzakelijk. Maar wat 

doet zo’n verandering met jou, met ons als 

mensen. Geen kerk of ander bezoek, zelfs 

de huisarts deed alles per telefoon.

In een hele korte tijd werden we terugge

worpen op…, ja waarop? Op ons “echte” 

zijn, er voor elkaar zijn, op ons geloof, of op 

het eenzaam zijn. Eenieder van ons heeft 

het op eigen wijze ervaren.  

Dagritme
Nu komen we na wat versoepeling van de 

maatregelen weer langzaam in een ander 

dagritme. Daar komt ook het bezoeken van 

een kerkdienst bij. Het klinkt raar om een 

plekje te moeten reserveren want dat past 

eigenlijk niet bij een gastvrije sfeer van de 

kerk, maar we moeten het protocol volgen, 

dus toch maar reserveren. Wel vraag ik me 

af of iedereen de diensten weer komt 

bezoeken of liever thuisblijft. Na zo’n lange 

periode van online of via de kerkradio 

diensten gevolgd te hebben vergt het  

weer een omschakeling om naar de kerk  

te gaan. Velen zien er weer naar uit en  

laten we hopen dat over niet al te lange  

tijd alles weer bij “het oude” het “nieuwe 

samenzijn” is. 

Marianne Koebrugge

Gods liefde buiten  

de kerk

Misschien goed om te kijken wat ik zelf heb 

gemist van het kerkelijk leven in deze 

coronatijd? Het niet naar de kerk kunnen 

gaan, ving ik op met online vieringen. 

Natuurlijk kon ik geen communie ontvan

gen, maar een goede preek was wel online 

te vinden. De gemeenschap van mensen en 

de sacrale ruimte weer niet. En vooral deze 

laatste twee heb ik gemist. Gelukkig was er 

de Mariakapel. Ik las dat veel gelovigen de 

communie eigenlijk nauwelijks misten. Had 

de leegloop van kerken, waar de eucharistie 

tot het belangrijkste van ons geloof is 

gemaakt, misschien dan toch al een 

waarschuwing kunnen zijn? 

Nieuwe wegen
De digitalisering heeft ook in de kerk  

duidelijk een vlucht genomen. Nieuwe 

kanalen zijn aangeboord om medemensen 

te bereiken. Sociale media, digitale collecte, 

nieuwsbrieven, apps. Met creativiteit en 

enthousiasme is de kerk een beetje meer 

digitaal aangehaakt bij de samenleving. 

Mooi. Laten we dat behouden. Ook hoop ik 

dat we de aanwezigheid van God in 

coronatijd, buiten de kerk, bijvoorbeeld in 

de zorg en liefde van mensen tot elkaar, dat 

we die aanwezigheid gaande kunnen 

houden. Ik hoop dat we als gelovigen 

geïnspireerd door Zijn verhaal, ons wat 

minder richten op de waarde van de kerk en 

het sacrament, hoe belangrijk ook, en wat 

meer richten op de medemensen in de 

samenleving. Om zo ook hen mee te laten 

genieten van Zijn liefde en aanwezigheid. 

José Sluiter

Hoe verder na coronatijd?
Naast een ecologische bekering ook een kerkelijke bekering?
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Ingezonden berichten

Leid ons naar het middelpunt, Maria

Leid ons naar het middelpunt, Maria,

Moeder van Christus en onze moeder.

Beter dan wij weet u wat ons beweegt.

Beter dan wij kent u de noden van onze tijd,

die ons zorgen baren.

Bij u vinden we antwoord op alle vragen.

Want bij u vinden we het Woord,

dat door u mens geworden is.

Bij u vinden we Christus,

het middelpunt van uw leven,

het middelpunt van de wereld.

Moeder van de wereld, u kent de vredeloosheid van onze tijd. 

Leid de wereld naar het middelpunt, 

leid haar naar degene, in wie zij ware vrede vindt.

Moeder van de kerk,

u kent de geloofsnood van de mensen van onze tijd,

de moeilijkheden, waarmee de kerk te maken heeft.

Leid allen, die geloven, 

allen, die niet meer geloven, 

en allen, die nog niet kunnen geloven,

naar het middelpunt, zodat ze in u alles vinden.

Moeder van de mensen, u kent de talrijke problemen

waarmee de mensen van onze tijd geconfronteerd worden:

isolatie en vereenzaming,

honger naar leven,

zoeken naar zin in het leven,

gebrek aan eerbied voor God en de mensen,

trots en honger naar macht

en de veelvoud van indrukken

die iedere dag opnieuw op ons inwerken.

Moeder, u weet beter dan wij

waar het antwoord op al deze problemen 

te zoeken en te vinden is.

Daarom vragen wij u:

Trek de mensen naar u toe.

Want bij u vinden ze Christus,

het middelpunt van uw leven,

het middelpunt van de wereld.

En wie dat middelpunt gevonden heeft,

heeft alles gevonden. Amen.

(auteur onbekend)

Ingezonden door, 

mevrouw Botterhuis, Hengevelde

Nieuwsbrief Maliproject juli 2020

Beste Maliprojectvrienden,

De leiding van de school is overgenomen door Pascal Théra. Twee 

jaar geleden heb ik hem ontmoet. Hij is Malinees en in dienst van 

de christelijke  organisatie CECOZ en geeft tuinbouwonderwijs in 

Manantali. Dit jaar hebben de onderwijzers het hele jaar gestaakt. 

Pascal wil met onze hulp een zomerschool optuigen en een 

goede start in september maken met het nieuwe schooljaar. Hij 

heeft folders en affiches laten maken voor de werving van 

leerlingen.

Ook Casper Jansen, onze Nederlander die er woont, bemoeit zich 

nog steeds met de terugkerende reparatie van de waterpompen. 

Vanwege de corona begeleidt hij een Malinese loodgieter, Marie 

Keita, om de reparaties op afstand te doen. Casper heeft vanaf 

2014 de bouw van de christelijke school “de Goede herder” en de 

constructie van toiletten bij vier scholen en ook de reparatie van 

twee oude scholen  in twee moslimdorpen doen slagen.

Casper en Pascal hebben goed contact . We vormen een geweldig 

trio. Wekelijks overleggen we via whatsapp met elkaar over de 

bijdragen die we besteden aan de projecten.

Casper  beheert de Malirekening waar het geld vanuit de diaconie 

van de Hofkerk op wordt gestuurd.

De politieke situatie is lastig en ook de onrust door jihadisten 

maakt het werk zwaar.

Wij bidden en hopen voor goed onderwijs en vreedzaam 

samenleven in Mali. Tot slot brengen we het banknummer onder 

de aandacht : NL66 SNSB 0908 763 743 onder vermelding van 

Diaconie Hofkerk Goor. 

Groet,

Addie en Cees van der Sluijs

Oproep!
Nieuwe redactielid voor Geestig gezocht

In verband met toekomstig vertrek van een van onze 
redactieleden zijn we opzoek naar een nieuw 
redactielid. Iemand die graag interviewt, schrijft en 
mee wil denken hoe we ons geloof en dat wat er in 
onze geloofsgemeenschappen gebeurt, op een 
eigentijdse wijze kunnen blijven uitdragen. 
Bent u of kent u die persoon? Stuur een mailtje of 
appje naar redactiegeestig@heiligegeestparochie.nl 
of 06-51970601.
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MIVA-kerkcollecte 2020

Vraagt aandacht voor vluchtelingen in Bangladesh

Op 29 en 30 augustus 2020 vindt de jaarlijkse MIVAcollecte in de 

katholieke kerken plaats. Dit jaar vragen wij uw aandacht voor 

vluchtelingen in Bangladesh.

De bestemming van pionier Anwar
Pionier Anwar (53) werkt in het zuiden van Bangladesh op de grens 

van Bangladesh en Myanmar. De situatie van de vluchtelingen is 

hier heel schrijnend. Zijn droom is om het leed van de mensen hier 

te verzachten. Anwar zet zich hier dag en nacht voor in.

Gezondheidszorg voor Rohingya vluchtelingen in Bangladesh
In 2017 vluchtten ruim 700.000 Rohingya vluchtelingen van 

Myanmar naar Bangladesh. Sindsdien wonen zij op de grens in één 

van het grootste vluchtelingenkamp ter wereld. Terug kunnen ze 

niet, Bangladesh verder in mogen ze niet. In dit uitzichtloze bestaan 

zorgt Pionier Anwar voor deze mensen. Een ambulance helpt hem 

de vluchtelingen in elk geval te voorzien van medische zorg. MIVA 

trekt zich het lot van deze mensen aan en wil hem helpen met meer 

ambulances.

PDK en de gevolgen van 
de Coronapandemie. 

Al bijna vijftig jaar organiseert de Projectengroep 

Deldense Kerken activiteiten met het doel bijstand 

te verlenen aan hulpbehoevende mensen in de 

ruimste zin van het woord. Kernwoorden zijn daarbij 

altijd: kleinschaligheid, plaatselijke betrokkenheid, korte lijnen, 

transparantie, planning, begroting en verantwoording.

Pijlers onder de financiering van onze projecten zijn daarbij:

• Deelname aan de plaatselijke kerstmarkten,

• Organiseren van de Drie Koningen Winterwandeling,

• Organiseren van de muzikale wandeling door Delden,

• Jaarlijkse verkoop van oliebollen op de streekmarkt,

• Deelname aan de plaatselijke inzameling van oud papier

• Donaties van particulieren, en

• Jaarlijkse kerkdeurcollectes bij de Oude en Nieuwe Blasius.

Dat de coronapandemie als een orkaan over de wereld raast en alles 

wat gewoon was op een ernstige manier heeft ontregeld is 

inmiddels aan iedereen wel duidelijk geworden. Ook in het 

nastreven van haar doelen wordt de PDK ernstig getroffen omdat in 

de anderhalvemetersamenleving enkele pijlers zijn weggeslagen, 

of op zijn minst ernstig zijn beschadigd.

In de gegeven omstandigheden is een muzikale 

wandeling niet te organiseren en zal dus op de 

eerste zondag van oktober, voor het eerst sinds 

twaalf jaar, geen doorgang vinden.

Wat de omstandigheden gaan betekenen voor de kerstmarkten, 

oliebollenverkoop op de streekmarkt en de Drie Koningen 

Winterwandeling is momenteel nog niet in te schatten, maar zullen 

onze resultaten daarbij ongetwijfeld nadelig beïnvloeden.

Toch wil de projectengroep zich blijven inspannen voor hen die 

onze hulp zo goed kunnen gebruiken, c.q. eigenlijk niet kunnen 

missen.

Daarom langs deze weg een tweeledige oproep aan u, de lezer van 

dit artikel.

1.  Heeft u een idee of plan waarmee de projectengroep de gederfde 

inkomsten kan compenseren?

2.  Mag de projectengroep een beroep doen op u om een bijdrage te 

storten op onze rekening NL66RABO0179158643?

Nieuwsgierig en dankbaar wachten zij op uw reacties.

Zoals u dat gewend bent zorgen zij ervoor dat alle giften voor de 

volle honderd procent worden besteed aan de gekozen doelen. 

Jan Vos

Over MIVA
In veel landen zijn basisvoorzieningen als gezondheidszorg en 

onderwijs onbereikbaar voor de meest kwetsbaren. Gelukkig zijn er 

lokale mensen die zich inzetten om anderen te helpen. MIVA 

ondersteunt deze mensen met onmisbare vervoers en communica

tiemiddelen. 

Hoe kunt u helpen? 
De opbrengst van de MIVAcollecte dit jaar is bestemd voor 

vluchtelingen in Bangladesh. We hopen met uw bijdrage te kunnen 

ondersteunen in de aanschaf van meer ambulances. 

Pionier Anwar en zijn team rekenen op u. Steun de MIVA met een 

gift tijdens de collecte in het weekeinde van 29/30 augustus of door 

uw bijdrage te storten op bankrekeningnummer: 

NL 46 RABO 031.33.63.838 

Aktie Wereldnood Delden

Ten name van Parochie Heilige Geest

Missie Ontwikkeling en Vredesgroep
Geloofsgemeenschap Heilige Blasius
Parochie Heilige Geest
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Vieringen
september 
en oktober
Vieringen door de week 

Maandag:  geen vieringen.

Dinsdag:  18.30 uur Lambertus 

 18.30 uur Delden via 

 kerkomroep

Woensdag:  09.00 uur Goor

 18.30 uur Delden

Donderdag: 09.00 uur Lambertus

 18.30 uur Delden via 

 kerkomroep

Vrijdag:  09.00 uur Borne

 18.30 uur Delden via 

 kerkomroep

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

Zat. 22 en zon. 
23 augustus 

Zon. 9.30 Gebedsviering                              

Pastor H. van den Bemt

Geen viering

Zat. 29 en zon. 
30 augustus                

Geen viering Zon. 9.30 Gebedsviering                                            

Pastor C. Timmerman                                                

Zat. 5 en zon. 
6 september

Zat. 19.00 Gebedsviering                                            

Werkgroep                                               

Geen viering

Zat. 12 en zon. 
13 september

Geen viering Zat. 19.00 Gebedsviering                                            

Pastor H. van de Bemt                                     

Zat. 19 en zon. 
20 september

Zat. 19.00 Gebedsviering                              

Pastor R. Doornbusch

Geen viering

Zat. 26 en zon. 
27 september

Geen viering Zat. 19.00 Gebedsviering                                            

Werkgroep                                               

Zat. 3 en zon. 4 
oktober 

Zat. 19.00 Gebedsviering                                            

Pastor C. Timmerman                                        

Geen viering

Zat. 10 en zon. 
11 oktober

Geen viering Zat. 19.00 Gebedsviering                                            

Werkgroep                                               

De vieringen in de Heilige Geestparochie  

gaan door

Wat u als kerkganger moet weten:
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 voor de weekendvieringen 

aanmelden. Voor de doordeweekse vieringen hoeft u zich niet vooraf aan te melden, wel 

dient u bij binnenkomst uw naam te geven zodat deze op een lijst gezet kan worden.

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

Geen viering Zat. 19.00  Gebedsviering  

Pastor H. van den Bemt                                        

Geen viering

ing                                            

                    

Zon. 9.30 Eucharistieviering                                                             

Pastoor M. Oortman

Geen viering Geen viering Zat. 19.00 Gebedsviering                                            

Werkgroep                                               

Zon. 9.30 Eucharistieviering                                                             

Pastoor M. Oortman

Geen viering Zat. 19.00 Gebedsviering                                            

Werkgroep Ziekendag                                             

Geen viering

ing                                            

           

Zon. 9.30 Eucharistieviering                                                             

Pastoor M. Oortman

Geen viering Geen viering Zon. 9.30 Gebedsviering                                            

Pastor H. van de Bemt                                        

Zon. 9.00 Kleuterkerk                     

Zon. 9.30 Eucharistieviering                                                             

Pastoor M. Oortman

Geen viering Zon. 9.30 Gebedsviering                              

Pastor R. Doornbusch

Geen viering

ing                                            

                                      

Zon. 9.30 Eucharistieviering                                                             

Pastoor M. Oortman

Geen viering Geen viering Zon. 9.30 Gebedsviering                              

Werkgroep

Zon. 9.30 Eucharistieviering                                                             

Pastoor M. Oortman

Geen viering zon. 9.30 Gebedsviering                                            

Pastor C. Timmerman                                        

Geen viering

ing                                            

oep                                               

Zon. 9.30 Eucharistieviering                                                             

Pastoor M. Oortman

Geen viering Geen viering Zat. 19.00 Woco-viering  

mmv. Spirit 

Pastor H. van de Bemt                                        

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 11.0012.00 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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Het is in onze drie parochies een traditie geworden om ontmoe

tingsdagen te houden voor onze 80+ parochianen. De HH. Jacobus 

en Johannes kent hun bezinningsdagen. De parochie de Heilige 

Geest is vorig jaar begonnen met hun eerste ontmoetingsdag. En de 

parochie de Goede Herder heeft in de afgelopen drie jaar ontmoe

tingsdagen gehouden. 

Met vele vrijwilligers uit de verschillende geloofsgemeenschappen 

worden deze dagen met volle enthousiasme voorbereid. Maar in 

het jaar 2020 is alles anders. We weten dat het onmogelijk is om in 

deze coronaperiode met zovelen samen te komen om de eucharis

tie te vieren en het sacrament van de zieken te ontvangen, waarna 

we elkaar ontmoeten met een hapje en drankje.

Wij denken wel aan u! In het bijzonder in deze periode, omdat ook 

wij weten, dat velen van u het niet makkelijk vinden, om deze tijd 

door te komen. In de eerste periode van de pandemie geen 

kinderen en kleinkinderen op bezoek. Bezoek bij de voordeur op 

anderhalve meter afstand. En vul maar aan. We weten en herkennen 

het met elkaar.

Daarom willen wij als pastoresteam, werkgroep leden ontmoetings

dag en de jongeren van M25 u nabij zijn. Dit jaar op een andere 

Foto's Ria Doornbusch

manier. In de maand juli zijn er 2750 kaarten verzonden of rondge

bracht naar onze 80+ parochianen uit onze drie parochies als hart 

onder de riem. Wij hopen dat u op deze manier onze nabijheid mag 

ervaren.

Nabijheid in coronatijd, maar dan net even anders dit jaar!

Ria Doornbusch pastor 

Nabijheid in coronaperiode

Slotavond M25 - 22 juni - Delden

De jongeren van M25 in de Heilige Geestparochie hebben 

gisterenavond hun 'slotavond' mogen beleven. Eindelijk fysiek 

met elkaar in de pastorietuin van Delden. 

Met elkaar een frietje gegeten, weerwolf gespeeld en gesproken 

over de Heilige Christoffel, waarbij de jongeren een 

Christoffelpenning mochten ontvangen zodat ze een 

beschermheilige bij zich hebben in de zomerperiode.

Geloof in beeld
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Door: Nathalie Mensink

“Teun en Sarah opstaan, jullie moeten weer naar school vandaag.” 

roept mama naar boven.

Oh ja, de vakantie is voorbij, denkt Sarah. Vandaag ga ik naar  

groep 5 en Teun naar groep 2.

Na het ontbijt fietst mama met ze mee naar school. Op het plein 

zien ze vaders en moeders staan met kinderen die voor het eerst 

naar school gaan. Teun ziet een moeder en jongetje die er anders 

uitzien dan zij. “Mama”, zegt Teun, “die zijn vast heel lang op vakantie 

geweest want ze zijn heel bruin geworden.” Mama moet 

glimlachen,”Nee hoor”, zegt ze, “Ik denk dat zij uit een ander land 

komen en nieuw zijn hier op school.”

Nieuwe vrienden.
Dan gaat de bel en moeten ze naar hun klas. Bij Teun in de klas gaat 

iedereen in een kring zitten en de juf heet alle nieuwe kinderen 

welkom. “Een speciaal welkom voor Youseff” zegt juf, ”hij komt uit 

Eritrea en woont hier nog niet zolang. Soms zal ik met hem in het 

Engels praten omdat Nederlands nog een beetje moeilijk is.” 

Bijna alle kinderen gaan spelen, maar Youseff niet, hij staat in een 

hoekje te kijken. Teun vindt dat zielig en loopt naar hem toe, en 

vraagt of hij samen met de auto’s wil spelen. Youseff snapt het niet 

en de juf zegt dan iets in het Engels en wijst naar Teun. Teun hoorde 

de woorden “cars en play” en vraagt wat de juf zei. “Spelen met 

auto’s”, zegt juf. Teun begint te lachen en pakt Youseff bij de hand en 

zegt; “play cars?” Samen lopen ze naar de autohoek waar een 

vriendschap begint tussen de jongens. Als ze opgehaald worden 

zegt Teun tegen zijn moeder; “Dit is mijn nieuwe vriend.” En hij hoort 

Youseff tegen zijn moeder zeggen; “my friend.”

Als Sarah eraan komt heeft ook zij een nieuw vriendinnetje 

gemaakt. Het oudere zusje van Youseff, Amira. 

Vluchtelingen. 
Als ze thuis zijn vraagt mama aan Sarah of ze weet waar Youseff en 

Amira vandaan komen.

Sarah verteld dat ze uit Eritrea gevlucht zijn. Eerst moesten ze heel 

ver lopen naar een ander land. Daar hebben ze in een vluchtelin

genkamp gewoond en toen zijn ze, met heel veel mensen, in een 

klein bootje de zee overgestoken naar Italië. “Ze hadden helemaal 

geen water en eten bij zich, en het was heel eng op zee”, zegt Sarah. 

“Daarna zijn ze naar Nederland gekomen en moesten toen eerst een 

beetje Nederlands leren voordat ze hier naar school konden.”

“Ik vind het fijn dat jullie nieuwe vrienden gemaakt hebben. En ik 

weet zeker dat de moeder van Youseff en Amira dat ook vindt,” zegt 

mama. “Want het is heel moeilijk om vrienden te maken in een  land 

waarvan je de taal niet spreekt. Ik denk dat ik ze binnenkort maar 

eens uitnodig zodat jullie samen kunnen spelen en ik hun moeder 

beter leer kennen.”

Geestig, 06  |  augustus 2020
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Het nieuwe schooljaar
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TijdgeestTijdgeest

Grote vrede begint klein

Als grote mensen

vrede wensen

is dat vaak niet echt

Na de handdruk

en de glimlach

gaan ze door met hun gevecht

Als kleine mensen

vrede wensen

zijn ze opgelucht en blij

Een schouderklop

een lief gebaar

de ruzie is voorbij

Als alle groten

waar dan ook

denken in het klein

dan zal de wereld

waarop wij leven

een betere wereld zijn

(Bart Demyttenaere)

Ze trekken over bergen,

doorkruisen de woestijn

of zwerven over zeeën

om vrij te zijn.

Waar de oorlog teistert,

waar de honger woedt,

moeten ze uit huis vandaan

en zwerven dan voorgoed.

De eeuwen door klinkt in de nacht

steeds diezelfde bange klacht:

waar is thuis?

waar is thuis?

Iedereen blijft hopen

dat hij nog een toekomst heeft,

rust voor zijn vermoeide hoofd,

een plek waar hij in vrede leeft.

Laat me niet verrekken,

pak me bij de hand

en we vinden misschien samen

ooit nog een beter land.

Iedereen blijft hopen

dat hij nog een toekomst heeft,

rust voor zijn vermoeide hoofd,

een plek waar hij in vrede leeft.

Als je maar dichtbij blijft,

gaan we hand in hand

en zullen we de grens passeren

van een nieuw en beter land. 

Door: Jan Horck


