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Foto voorpagina: Pastoor Marc Oortman
Foto: Lidy Katier

Ook staan we stil bij het afscheid van 
onze pastoor Marc Oortman die, 
zoals u weet, ons gaat verlaten en 
pastoor wordt in de 
H. Gabriëlparochie. Op pagina 4 en 5 
blikken we samen met hem terug op 
zijn zeven mooie jaren in onze 
parochie. Op 24 oktober kunt u na 
de viering persoonlijk afscheid van 
hem nemen, niet met een handdruk, 
maar wel met uw aanwezigheid en 
een persoonlijk woord. Misschien 
goed om voor die tijd de column 
van onze pastoor op pagina 16 nog 
even te lezen. U weet dan dat, hoe 
‘onhandig’ we ook afscheid zullen 
nemen, het mooi is als we tegen 
elkaar kunnen zeggen “Tot ziens!”

José Sluiter

Onhandig, met mijn beide handen kort 
zwaaiend voor mijn buik, neem ik afscheid 
na een kopje koffie met een goede vriendin. 
Normaal zouden we elkaar drie kussen 
geven. Nu zonder dat ritueel moeten mijn 
woorden het afscheid duidelijk maken: “Ik 
ga er weer vandoor, bedankt voor de koffie, 
het was gezellig.” Al went het wel, het blijft 
toch raar. Ik merk hoe we juist dit soort 
rituelen missen. Rituelen die ons helpen om 
het afscheidnemen wat makkelijker te 
maken. 

Ook bij het afscheid van dierbare 
gestorvenen ervaren we dat rituelen 
behulpzaam kunnen zijn. In de afgelopen 
tijd was dat door de coronarestricties lang 
niet altijd mogelijk. In deze Geestig willen 
we stilstaan bij dit afscheid. Het past bij de 
tijd van Allerheiligen en Allerzielen. En het 
bespreken van de laatste wens, cremeren of 
begraven, kan heel bevrijdend zijn, leest u 
maar op pagina 8. 

On-handig

Mijn vader leerde mij het licht en de warmte 
te zien en te voelen, soms ver achter een 
donker en grijs wolkendek. Zo draag ik veel 
met mij mee. Soms voel ik het vertrouwen 
en het geloof van mijn oma. Dan zie ik hoe 
in haar huiskamer het kaarsje bij Maria 
brandde en voel ik de rust als zij de 
rozenkrans bad. 

Dankbaar kunnen we zijn voor alle schatten, 
die mensen ons geven. Zo is weggaan een 
soort van blijven. En daarmee het begin van 
iets nieuws. 

Pastor Hélène van den Bemt

In Zijn leven, dood en verrijzenis heeft Jezus 
ons aan het licht gebracht, dat afscheid een 
nieuw begin is. Rutger Kopland duidt dit 
begin in zijn gedicht “weggaan” als een 
soort van blijven. 

Weggaan kan op verschillende manieren, 
door een overlijden, het beëindigen van 
een relatie, een verhuizing of een nieuwe 
werkplek. Bij weggaan hoort afscheid 
nemen, loslaten. Daarbij komen 
herinneringen boven, die je bij blijven. 

Vandaag zie ik de zon schijnen door een 
dicht wolkendek heen. Sterker dan ooit voel 
ik in het licht en de warme stralen, dat mijn 
overleden vader bij me is. 

Weggaan is een soort van blijven
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Zeven vette jaren

Na zeven jaar en zes maanden vertrekt pastoor 
Marc Oortman uit onze drie parochies. Het bericht 
van aartsbisschop Eijk dat hij in een andere parochie 
beter op zijn plek zou zijn, kwam als een grote 
verrassing. Inmiddels is pastoor Oortman er 
helemaal aan gewend en enthousiast kijkt 
hij uit naar zijn nieuwe taak per 1 december 
in de H. Gabriëlparochie in Didam en omstreken. 
Wij blikken samen nog een keertje terug.

Een terugblik met pastoor Marc Oortman
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Grote betrokkenheid
“Toen ik begon zeven jaar geleden”, biecht pastoor Oortman op, 
“zag ik het meeste op tegen de Lambertus geloofsgemeenschap. 
Het had een orthodox stempel. Maar viel erg mee. De diversiteit in 
die geloofsgemeenschap en de grote betrokkenheid zal ik zeker 
gaan missen. Natuurlijk ook de muzikale inzet in de liturgie, maar 
dat geldt voor alle kerken in de drie parochies. Overal wordt met 
veel inzet en goede kwaliteit gezongen. Als men de zangstemmen 
in de toekomst ook nog gaat bundelen, wordt het nog mooier.” 
Een van de grote dieptepunten voor pastoor Oortman is de brand 
van de Moeder Teresakerk. Oortman: “Maar de slagvaardigheid van 
die gemeenschap, hoe mensen weer opstaan en verdergaan, vind ik 
inspirerend, boeiend en motiverend. Ook de samenwerking met 
andere geloofsgemeenschappen. Elkaar zien als broeders en zusters 
in geloof en niet als concurrenten. Voor de toekomst van de Kerk is 
dit erg belangrijk.”

Vieren en missen
Op mijn vraag naar bijzondere vieringen, antwoordt pastoor 
Oortman met de viering die gehouden is in de tent bij de Moeder 
Teresakerk. “Die ga ik nooit meer vergeten. Met een rinkelende 

telefoon op precies het juiste moment in de preek. Maar ook de 
sluitingsviering van de Johanneskerk. Met nog drie hosties in de 
ciborie liep ik naar buiten: Vader, Zoon en de H. Geest. En de 
sluitingsviering van de Theresiakerk in Borne, ze zijn me alle aan het 
hart gegaan.” Ook de Paaswakeviering in Delden die op de tv werd 
uitgezonden, de viering in de Lambertus rond het 125jarig 
jubileum, de Heilige Deurviering en natuurlijk de Kermismis in 
Hengelo noemt pastoor Oortman. En over deze laatste viering zegt 
hij: “Uniek om op pad te zijn met Onze Heer op plaatsen waar hij 
niet thuishoort maar natuurlijk eigenlijk ook weer wel.” En wat gaat 
u missen? Oortman: “Ik ben een ongelofelijke Tukker en zal denk ik 
vooral Twente gaan missen. Ook mijn collega’s en de samenwerking 
zal ik missen en natuurlijk het contact met vele parochianen, dat 
contact zal anders worden.”

Wat is er bereikt en wat nog niet? 
Oortman: “Er is denk ik een vorm van samenwerking tot stand 
gekomen van de besturen onderling en de besturen en het 
pastoraal team. Ook hoop ik dat het besef bij de mensen is ontstaan 
dat niet alles van de pastores afhangt maar ook van henzelf. 
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Natuurlijk had ik graag mensen ‘en masse’ naar de kerk willen krijgen 
en willen overbrengen dat de boodschap van Jezus een mooi en 
onmisbaar fundament is in je leven. Bijzonder blij ben ik dan ook dat 
ik zo’n 20 volwassenen heb kunnen brengen naar de doop en het 
vormsel. En gezien de reacties op de tvmissen heb ik misschien op 
die manier ook iets kunnen bereiken, al zijn het druppels op een 
gloeiende plaat.”

Heeft u tot slot nog een wens?
Oortman: “Ik wens dat we als geloofsgemeenschappen die samen 
de kerk vormen steeds meer bewust gaan worden dat we een schat 
in handen hebben die we niet verloren moeten laten gaan en 
daarvoor zullen we steeds meer de krachten moeten bundelen.”

Ik bedank pastoor Oortman en wens hem alle goeds voor de 
toekomst in zijn nieuwe parochie. En natuurlijk heeft de pastoor, 
glimlachend, dan nog het laatste woord: “Ondanks de zwaarte, het 
was niet altijd gemakkelijk, zijn het zeven vette jaren geweest en ik 
hoop dat ze worden voortgezet.”

José Sluiter

Zaterdag 24 oktober 
neemt pastoor Oortman 
officieel afscheid. U bent 
van harte welkom daarbij 
aanwezig te zijn, u moet 
zich hiervoor wel even 
aanmelden. 

Zie pagina 6.

foto's: Lidy Katier en Eduard Meester
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Van de bestuurstafel

Uit het pastoraal team

Het zijn rumoerige tijden voor bestuurders van parochies in Twente 
en omstreken. Door de coronacrisis zijn er in alle parochies allerlei 
maatregelen genomen om de vieringen in goede banen te leiden. 
Met steun van veel vrijwilligers is het gelukt om in alle parochies en 
geloofsgemeenschappen te vieren, hetzij gebedsvieringen of 
eucharistie. Het bestuur is zeer blij met de inzet van de vrijwilligers 
in de verschillende geloofsgemeenschappen waardoor de vieringen 
verantwoord door kunnen gaan. Het is te hopen dat nu, op het 
moment van dit schrijven de getallen weer snel toenemen, de 
vieringen in de komend perioden mogelijk blijven zodat we niet 
terug hoeven naar de periode van de lege kerken. Aan onze 
vrijwilligers zal het niet liggen.  

Een andere bron van zorg is de aangekondigde sluiting van 
meerdere kerken in onze omgeving. Zoals u weet zijn wij hier ook 
niet aan ontkomen met de voorgenomen sluitingen van de kerken 
in Beckum en Bentelo. In Beckum zullen binnenkort weer vervolg
stappen worden gezet in het proces van de kerksluiting. 
De parochianen in Beckum zullen hier op korte termijn 
(in oktober en november) weer over worden geïnformeerd. Door de 
coronamaatregelen is een grote voorlichtingsavond met veel 
mensen niet mogelijk. Er wordt nu gedacht aan meerdere kleinere 
bijeenkomsten. U hoort nog hierover. 

Dan tot slot: het afscheid van pastoor Oortman en de komst van 
pastoor Jansen: ook dat brengt uiteraard veranderingen en 
vernieuwingen met zich mee. Op korte termijn zult u hier niet veel 
van merken. 

Vergeet u het afscheid van pastoor Oortman van de Heilige Geest 
parochie niet op zaterdag 24 oktober in de Blasius kerk om 19.00 
uur? Door de coronaregels moet u zich wel van tevoren aanmelden 
op het parochiesecretariaat. Wij kunnen de volle capaciteit van de 
kerk niet benutten door de 1,5 meter regel maar wij zullen ons best 
doen om zoveel mogelijk mensen plaats te bieden. Ik hoop u daar te 
zien. 

Namens het parochiebestuur. 
Peter Helle
Vicevoorzitter HG bestuur. 

Voorzichtig beginnen we als pastorale team weer te starten met de 
verschillende sacramenten. Zoals in de het vorige parochieblad is 
aangegeven mag het doopsel weer worden ontvangen. Er is contact 
met de kinderen die zich voorbereiden op de Eerste Heilige 
Communie. En, we zijn gestart met de voorbereidingen van het 
Heilig Vormsel. We kunnen deze sacramenten toedienen in deze 
periode van COVID, door de vele vrijwilligers die zich extra inzetten 
om zo goed mogelijk de protocollen en de richtlijnen na te komen 
van het RIVM, het pastorale team en de besturen, zodat we op een 
veilige manier samen kunnen komen. Onze grote dank voor hun 
inzet, zeker in deze tijd! 

De M25 jongeren van de Parochie De Goede Herder en HH. Jacobus 
en Johannes konden zaterdag 12 september eindelijk beginnen met 
hun caravanproject in Hengelo. Daar hebben ze in anderhalf uur tijd 
bijna 7 liter soep uitgedeeld. Elke 2e zaterdag van de maand zijn ze 
te vinden in Hengelo, voor de Lambertusbasiliek, met hun caravan 
en soep. U kunt hier meer over lezen op pagina 23. 

Zondag 6 september heeft er een feestelijke viering  plaatsgevon
den, waar gezamenlijk gevierd werd dat de  geloofsgemeenschap
pen Rafael/Exodus en Moeder Teresa samen op weg gaan in de 
Bethelkerk. Als pastorale team wensen we beide geloofsgemeen
schappen een vruchtbare en inspirerende samenwerking toe.

Namens het pastorale team,
Pastor Ria Doornbusch 

UITNODIGING

Beste parochianen,

Na zeven en een half jaar gewerkt te hebben in de H.H. Jacobus 
en Johannesparochie, De Heilige Geestparochie en de Parochie 
De Goede Herder, heeft pastoor Marc Oortman, per 1 december 
aanstaande een benoeming aanvaard van Z.E. kardinaal Eijk, 
aartsbisschop van Utrecht, in de Heilige Gabriëlparochie te 
Didam en omstreken. Pastoor Oortman neemt op vrijdag 23 
oktober om 19.00 uur in de H. Stephanuskerk te Borne, op 
zaterdag 24 oktober om 19.00 uur in H. Blasiuskerk te Delden en 
op zondag 25 oktober om 11.00 uur in de St. Lambertusbasiliek 
te Hengelo afscheid in de Eucharistieviering en later op die dag, 
om 18.00 uur, zal hij voorgaan in het Oktoberlof in de St. 
Lambertusbasiliek te Hengelo. Na de diverse vieringen zal er 
gelegenheid zijn om pastoor Oortman te bedanken en afscheid 
te nemen, met in achtneming van de RIVMregels. 
Wij nodigen u van harte uit om bij één van de vieringen van dit 
afscheid aanwezig te zijn.
 
In verband met de coronaregelgeving en het feit dat er beperkt 
plaats is in de diverse kerken, is het nodig dat u zich opgeeft voor 
één van de vieringen. Wij zouden het op prijs stellen als u de 
viering van afscheid in uw eigen parochie zou willen bezoeken. 
U dient zich voor alle vieringen op te geven bij het secretariaat 
van het pastorale team: contact@pastoraalteam.nl, of telefonisch 
van maandag tot en met woensdag tussen 10.00  12.00 uur, 
074  349 22 12. 

Meldt u tijdig aan omdat er maar een beperkt aantal 
plaatsen beschikbaar is in de kerk vanwege de 
coronamaatregelen.

Besturen en pastoraal team,
H.H. Jacobus en Johannesparochie
Heilige Geestparochie
Parochie de Goede Herder
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Leef-cultuur
Sindsdien is er veel veranderd en de vanzelfsprekende agrarische 
leefcultuur is niet meer. Voor velen was er geen toekomst in het 
boeren bestaan en kozen voor ander werk of een andere 
studierichting, dus een ander beroep en vertrokken naar elders. 
Oogstdankdag is lang gevierd als dank voor een goede oogst 
maar hoeft en is niet alleen meer voor de agrarische wereld.  
Het heeft zeker ook betrekking op werk waarvoor mensen zich 
inspannen met veel inzet.

Welvaart
We zijn welvarender geworden en hebben meer behoefte aan luxe. 
Online kun je alles bestellen en het wordt ook nog thuisbezorgd, 
heerlijk toch. Alleen jammer voor de plaatselijke winkelier. 
Vaak willen we meer dan we nodig hebben en eten meer dan we op 
kunnen. Materiele welvaart heeft dan ook veel aandacht, maar waar 

blijft onze gemeenschapszin, onze solidariteit, ons eerlijk delen. 
We mogen niet vergeten om te zien naar zovelen die het niet 
redden in onze razende maatschappij. Maar gelukkig zijn er ook 
nog velen die zich bekommeren en inzetten daar waar nodig.

Oogst
Als je vrede, barmhartigheid en medemenselijkheid vindt en geeft, 
pas dan haal je een oogst binnen die echt gelukkig maakt, een 
oogst waarmee je je leven kunt voeden. In dankbaarheid alles met 
elkaar delen dat is ook oogstdankdag. Fijn dat er nog parochies zijn 
waar vrijwilligers het mogelijk maken om jaarlijks vieringen plaats te 
laten vinden rondom het danken voor de oogst. Had jij een goede 
oogst dit jaar?

Marianne Koebrugge

Oogstdankdag

Foto: Marianne Koebrugge

Vanuit mijn jeugd herinner ik me dat in de zomermaanden meegeholpen moest worden op de boerderij. Wij hadden geen boerderij, mijn 
vader had een bakkerij en bracht bij weer en wind het brood rond op zijn bakkersfiets, maar mijn beste vriendin kwam van de boerderij. 
Daar was ik veel en vaak te vinden. Wij hielpen met knollen trekken, hooien, koeien uit de wei halen en naar de melkstal brengen, biggen 
vangen, appels en kersen plukken. Het was voor mij een heerlijke tijd maar voor de boer en boerin vaak zorgelijk. Bij een goede oogst was 
de dankbaarheid te merken op het erf en in huis. Nogal logisch zou je nu zeggen.  Alle inspanning van hard werken was dan niet voor niets 
geweest. Maar viel de oogst tegen dan nog was men dankbaar en aanvaarde van wat de, soms grillige natuur, geboden had. Maar dat was 
niet altijd makkelijk.  Die dankbaarheid koester ik in mijn herinnering, samen met het bijwonen van de oogstdankvieringen die wij als gezin 
vierden. 

Oogstdank- en Ziekenviering
Ondanks de strenge coronamaatregelen 
hebben veel vrijwilligers in Bentelo op 26 
september jl. een gezamenlijke oogstdank en 
ziekenviering verzorgd. Tijdens de viering werd 
er naast het danken voor de oogst ook tijd 
genomen om stil te staan bij alle zieken. 
Voorafgaande aan de viering zijn in september 
alle zieken door de Zonnebloemvrijwilligers 
thuis bezocht, aldus mevr. Riet Siegerink.
Sinds enkele jaren verzorgen de Zonnebloem, 
de werkgroep Beleving, het koor en andere 
vrijwilligers de prachtige versiering en de 
viering in de kerk.

Zowel bij binnenkomst als in de kerk waren veel 
land en tuinbouw producten uitgestald in mooi 
versierde manden en opgemaakte bloemstukken. 

Na de dienst ontvingen de kerkgangers een 
zonnebloem om mee naar huis te nemen.
Het was een goede oogstdank en ziekenviering 
in één viering samengevat.
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Zij zaten in alle rust in de kamer.  Hij luisterde naar de radio. Zij zat 
gebogen over een legpuzzel. De stoofschotel stond in de oven. “Dag 
oma, hoi opa.” Zij hadden hem niet horen binnenkomen, hun 
kleinzoon.  Hij was toch op dezelfde tijd zoals altijd. Donderdag na 
zijn werk. “Wil je nog iets drinken voor het eten?”  Zonder het 
antwoord af te wachten schonk opa een wijntje in. De drie glazen 
stonden al klaar op het dressoir. 

Een vast patroon
Ook deze donderdag ging alles volgens een vertrouwd ritueel.  “Ik 
heb aan het begin van deze maand weer een vast bedrag overge
maakt naar twee ‘goede doelen’ en wat handgeld gepind en nu ook 
de belastingformulieren opgestuurd.  De betaalpas heb ik weer in 
de la gelegd.” Als oudste kleinzoon was hij hun vertrouwenspersoon 
geworden. Wat ze bij de notaris hadden vastgelegd, waar de sleutel 
van het kluisje lag met de polis en het trouwboekje, was voor hem 
geen geheim. Zelfs hun pincode hadden ze aan hem toevertrouwd.

Informatief overleg
Na het eten vertelden ze dat ze de begrafenisondernemer, bij wie ze 
verzekerd waren, hadden gebeld voor een gesprek.  Hij was deze 
week al direct geweest. Een aardige, rustige man. “Hij vertelde wat 
er allemaal mogelijk was, over rouwkaarten, advertenties, in het 
crematorium, kerkhof en de kerk,” zei oma.  “En wat het allemaal 
kost,” vulde opa aan. “Maar wat we besproken hebben zet hij op 
papier en jij krijgt een kopie.” 

“Over één ding hebben we nog geen beslissing genomen,” ver
volgde opa, “of het begraven of cremeren wordt. Oma en ik denken 
daar niet hetzelfde over. Ik vind dat de langstlevende maar moet 

beslissen. Ik heb geen voorkeur. Tegen die tijd moet je maar met ons 
mee beslissen.”  Oma knikte, maar zei niets.  

“Wat goed dat jullie nu in alle rust met die man gesproken hebben 
over alles rond begraven en cremeren. En jullie weten nu ook van 
elkaar wat jullie willen als je het leven moet afsluiten. Bij het leven 
de dood onder ogen zien.”  Deze korte, positieve reactie van hun 
kleinzoon deed hen zichtbaar goed. 

Vertrouwelijk overleg
“Hebben jullie het met die man ook nog gehad over al of niet een 
kerkdienst, en wat voor kerkdienst, en in welke kerk?” 
“Nee”, zei oma, “maar daar willen we het met jou over hebben.”
“Als je nog weet wat het is,” opa klonk vastberaden, “een mis met 
drie heren is niet meer mogelijk en dat zou ik ook niet willen.  Ik wil 
wel uit het leven vertrekken vanuit de kerk. Daar ben ik de dag na 
mijn geboorte al naar toe gedragen en daar wil ik ook weer uit 
gedragen worden.” Oma knikte instemmend. “Dat wil ik ook. Maar 
hier heb ik het met opa nog niet over gehad. De meesten van onze 
familie gaan al lang niet meer naar de kerk. Een aantal kleinkinderen 
heeft de eerste communie niet meer gedaan. De meerderheid van 
onze vrienden en kennissen is niet katholiek. En de meeste leden 
van de soos ook niet. Wat mij betreft geen eucharistieviering, ook 
geen communiedienst, gewoon een gebedsdienst, waar iedereen 
aan kan deelnemen en waar niemand wordt uitgesloten.

Wel bidden en een evangelie en een zegen met wijwater. En dan 
naar het kerkhof of het crematorium.”   “Jouw oma zegt precies waar 
ik al een hele tijd over loop te denken, die dienst in de kerk.  
Helemaal met haar eens. Twee zielen, een gedachte.” Opa liet 

De laatste wens
Begraven of cremeren
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merken dat we het nu maar over iets anders moesten hebben. Hij 
had gezegd hoe hij erover dacht. 

“Ja maar,” zei oma nog tegen haar kleinzoon, “ik ga wel dat Marialied 
zoeken, dat ik mooi vind en dat het koor hopelijk kan zingen. En aan 
de buurvrouw, die hervormd is, vraag ik wel, waar dat verhaal in het 
evangelie staat over dat brood delen en waar een paar manden vol 
brokken overbleef. Dan heb jij daar geen zorgen over als het zover is.”

Overleg werkt
“Goed dat ik dat allemaal weet. Het is mij wel veel waard dat jullie 
uitvaart aansluit bij jullie leven en bij jullie wensen, en dat het in 
jullie geest gebeurt.  Wat u zou willen, opa, dat moet u me maar een 
keer laten weten; of we moeten het er samen maar eens over 
hebben.” Opa knikte.  “O ja, vinden jullie het goed dat ik mijn vader 
en moeder, en mijn oom en tante vertel dat we het over de wensen 
bij jullie uitvaart hebben gehad?” Nu knikten opa én oma.
Met dank voor de lekkere maaltijd, een warme groet en het vaste 
gezegde: ‘wat we vergeten hebben bewaren we voor de volgende 
week donderdag’ stapte hij op de fiets. Op weg naar huis, trots op 
zijn grootouders, luisterde hij naar zichzelf. Hij moest het ook maar 
eens met zijn vrouw en kinderen hebben over zijn eigen uitvaart. Je 
weet nooit of je er te vroeg of te laat mee bent.

Gerard Geurts

HEEFT U 
HIERAAN 
GEDACHT?

VOORBIJ HET LEVEN
Checklist
m	 Begrafenisondernemer 
 uitnodigen voor gesprek?
 
m Begraven of cremeren?
 
m Verzekeringspolis/ IDkaart/ 
 trouwboekje?
 
m Wachtwoorden/pincode?
 
m Koffie/cake/broodje?
 
m  Wie een kaart?
 
m Advertentie? 
 
m Adreslijst?
 
m Kerkdienst?
 
m Gedachtenisprentje?
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Goede leermeesters
In 1994 heeft Jan in samenwerking met Gerry Leferink het plan 
opgevat om van de doopkapel een rouwkapel te maken en na wat 
aanpassingen is dat gelukt. Het kosterteam bestond toen uit Annie 
en Berto Kokhuis, maar helaas zijn beide kort na elkaar in 2014 
overleden. In 2001 werd het team versterkt met Jan en Irene, Harry 
en Julisca en in 2002 met Wilmien. Goede leermeesters waren voor 
hen Grada en Andre Weernink. Zij traden in 1980 aan en hebben 
jarenlang het kosterwerk met veel liefde en inzet gedaan. Dat was in 
de tijd van pastor Bruggeman, die daarvoor ook jeugdpastor is 
geweest.

Als een team
De kosters werken als een team en maken afspraken over de 
werkzaamheden. Een weekdienst is bijvoorbeeld van maandag tot 
en met zondag, dus elke week doet een ander echtpaar dienst. 
Mocht het nodig zijn dan kan Wilmien altijd rekenen op de hulp van 
haar man Jan. Op dit moment is het, zoals overal, erg rustig in de 
kerk en alles is en voelt anders. Nu vieren we eens per twee weken 
een dienst, coronaproof en zelfs het condoleren in de kerk voelt 
afstandelijk. Ook het zingen tijdens een viering en de koor 
bijeenkomsten worden zeer gemist. Toch is het in ieders belang om 
voorzichtig te zijn zodat mensen naar de dienst kunnen blijven 
komen.

Alles wat er moet gebeuren
De werkzaamheden van de kosters is alles omvattend, van het 
openen van de kerkdeur, verwarming opdraaien, het luiden van de 
klokken, kaarsen aansteken, boekjes klaarleggen enzovoort. 

Door het wegvallen van de misdienaars zijn die werkzaamheden 
erbij gekomen. Maar na een dienst is het altijd gezellig om samen 
nog onder het genot van een kopje koffie wat na te praten.
Alles in en rondom de kerk wordt door vrijwilligers gedaan. 
De BOBploeg (Blasius Onderhoud Beckum) verzorgt het 
buitenonderhoud, weer anderen verzorgen de bloemen en houden 
de kerk schoon enzovoort. Volgens de kosters zijn het de 
vrijwilligers die alles draaiende houden en die verdienen een grote 
pluim. Wij doen het allemaal samen.

Verbinden
De kosters geven aan het werk mooi te vinden, ook al is het 
vrijwilligerswerk. Het hoeft ook niet betaald te worden, wij doen 
het voor de gemeenschap, de verbinding, de betrokkenheid en 
leefbaarheid van het dorp. De warmte en dankbaarheid van de 
mensen is onze beloning. Ondanks de corona perikelen constateren 
de kosters dat, nu er iets meer kan en mag, er wel weer bezoekers 
naar de viering komen. Wel hangt sluiting van de kerk boven ons 
hoofd, dat is heel erg, maar daar denken we liever nog niet aan want 
we weten nog niet wanneer. Maar de kosters blijven tot het laatste 
doorgaan met hun werk, voor de kerk en de Beckumse 
gemeenschap.

Na een dankjewel voor de gastvrijheid stapte ik weer op de fiets en 
dacht onderweg; wat zijn al die vrijwilligers toch prachtige mensen.

Marianne Koebrugge

De kosters van de 
H. Blasius in Beckum
In de koffiekamer van de pastorie zit ik, op corona-afstand, gezellig bij te praten met Jan en Irene ter Avest, 
Harry en Julisca Temmink en Wilmien Wielens. De kosters van de H. Blasius in Beckum.

foto: Marianne Koebrugge
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Foto: pastoor M. Oortman

’s Heerenberg verkennen
Nu pastoor Oortman naar zijn nieuwe standplaats, de 
H. Gabrielparochie, vertrekt, is dat een mooie aanleiding om dat 
deel van Nederland (Montferland) eens te ontdekken. De pastorie 
staat in het historische dorp ’s Heerenberg, bekend om het middel
eeuwse kasteel Bergh, dat ooit door de Enschedese textielfamilie 
van Heek is verworven en gerenoveerd. Er is een mooie stadswan
deling beschikbaar bij de VVV. Deze wandeling van 4 km leidt u via 
het oude historische centrum, door de tuinen van het voormalig 
klooster Gouden Handen en naar kasteel Bergh. 
Adres van de VVV: Emmerikseweg 17, ’s Heerenberg.

De zin van het leven
De Volkskrantjournalist Fokke Obbema kreeg 
enkele jaren geleden een hartstilstand. Het 
leverde bij hem zelf grote levensvragen op 
en dat leidde tot veertig gesprekken met 
een grote variëteit aan  gesprekspartners, 
waarbij de eerste vraag telkens luidde: "Wat 
is de zin van ons leven?'. De gesprekken zijn 
gebundeld in een boek die deze titel heeft 
gekregen. Het is een belangrijke vraag die 
we ons allemaal wel eens stellen. De 
antwoorden van de gesprekspartners zijn 
heel boeiend en inspirerend. 
ISBN 97890453929; 
prijs € 23,

Voor u gevonden

We leven vandaag onder de corona in een wereld vol obstakels. Het 
afstand houden werkt dat ook nog eens in de hand. Daar kun je boos 
om worden. Wantrouwen en boosheid, onmacht en frustratie omdat 
we geen controle hebben over ons leven. We kunnen demonstreren 
en boze woorden roepen en zo maken we het leven voor onszelf nog 
moeilijker. We creëren obstakels tussen onszelf en anderen. Terwijl we 
juist meer behoefte hebben aan een knuffel of een vriendenhand.

Onze Lieve Heer leert ons dat onze liefde voor de medemens de enige 
weg is die leidt naar vrede en saamhorigheid. Obstakels overwinnen is 
voor ons volwassenen moeilijk,  maar kinderen kunnen het ons laten 
zien. 

Kleine David, zes jaar oud, was een van de kinderen die mij weer eens 
dankbaar maakte dat ik mijn vak godsdienstles mocht geven. Toen ik 
het lokaal in kwam zat David helemaal apart. Met een boos gezichtje, 
en onbereikbaar. De juf van zijn klas wees me er op, dat hij niet bij de 
andere kinderen mocht zitten, want hij had een van de kinderen hard 
met een scherp potlood geprikt. Hij had straf, niet alleen voor de daad, 
maar ook omdat hij geen sorry wilde zeggen tegen zijn slachtoffertje 
en tegen de klas. Ik begon met mijn les en vertelde het verhaal van 

Obstakels
Zacheus uit de Bijbel, u weet wel die kleine man die in een boom 
moest klimmen om Jezus te kunnen zien. De mensen waren boos op 
hem omdat hij een tollenaar was. Maar Jezus zag in Zacheus iemand 
die Hem wilde leren kennen.

Wat was het mooi om te zien wat er met David gebeurde. Hij zat eerst 
nog stuurs voor zich uit te kijken, maar hij raakte bij het verhaal 
betrokken en toen het afgelopen was, stond hij op, ging midden voor 
de klas staan en zei luid en duidelijk: Sorry. Daarna liep hij naar zijn 
slachtoffer en kuste die op de zere plek. Ik zal het niet meer doen zei 
hij. David nam de stap van ‘wrok en boosheid’ naar ‘om vergeving 
vragen’. De scheiding tussen hem en de klas verdween, er was weer 
ruimte voor de liefde. De hele klas was het er mee eens dat hij weer bij 
hen mocht komen zitten. Het obstakel was weg.

Laten we zoeken naar wat ons samenbindt. Naar een weg door deze 
coronatijd die meer mens van ons maakt. Laten we ruimte maken; 
letterlijk door afstand te houden, maar ook door elkaar te 
verwelkomen in de ruimte van ons hart.

Cathinka

Lucifers

Oer
Hoe kun je als christen in de evolutietheorie 
geloven? In het boek Oer laten de drie 
auteurs (van Oranje, Dekker en van den 
Brink) zien dat de evolutietheorie op een 
natuurlijke manier kan samengaan met 
geloven in de schepping door God en de 
opstanding van Jezus. Het boek maakt de 
combinatie van hedendaagse inzichten 
vanuit wetenschap met het grote 
verhaal van God. De lezer wordt 
meegenomen in en tijdsspanne van miljarden jaren. 
De ondertitel van het boek is heel toepasselijk: 
het grote verhaal van nul tot nu.
 ISBN 9789033802188; 
prijs € 14,99
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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)

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

Gedoopt | op 30 augustus zijn gedoopt
Lasse Exterkate, Jelle Leusink, en Ella Kortier

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

7497 MA Bentelo

T: 0547292221

E: bentelo@heiligegeestparochie.nl 

IBAN: NL34RABO0157108112

Giro: 88.73.19
Openingstijden secretariaat
Maandag van 11.00 tot 13.00 uur

Geest in en om de kerken

Secretariaat | Het secretariaat is op 
dinsdag, woensdag en vrijdag geopend van 
9.00 tot 12.00 uur. Op maandagmiddag van 
14.00 tot 15.00 uur zijn de heren G. Ros en 
M. Workel op het secretariaat aanwezig voor 
inlichtingen over grafrechten en verdere 
vragen die betrekking hebben op het R.K. 
kerkhof.

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

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

Overleden
14 aug.  Johan Groothuijs, 82 jaar
22 aug.  Bernard ter Doest,86 jaar
2 sept.   Tine Oude VeldhuisFreriksen,79 jaar
2 sept.   Riek Goossens, 80 jaar
23 sept. Bennie Bunte, 73 jaar

Dopelingen
Julan zoon van Marjon en Christiaan 
Markslag (Delden)
Joshua zoon van Jacintha en Frank Wold
berg (Delden)
Nine dochter van Wendie Eekers en Wout 
Oude Voshaar (Delden)
Marie dochter van Bernadette en Frank 
Borgerink (Goor)

Allerzielen
Op maandag 2 november, Allerzielen, 
gedenken wij tijdens een Eucharistieviering om 
19 uur onze overleden parochianen en wordt 
er een kaars ontstoken voor iedere parochiaan 
die in het afgelopen jaar van ons is heenge
gaan. Nabestaanden van de overledenen van 
dit jaar ontvangen persoonlijk een uitnodi
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ging voor de viering. We willen ook u graag in 
de gelegenheid stellen de viering bij te wonen. 
Omdat er in verband met de coronaregelge
ving slechts een beperkt aantal plaatsen in de 
kerk beschikbaar is, dient u zich van te voren 
aan te melden. Dit kunt u tot en met vrijdag 30 
oktober doen bij het secretariaat via de mail 
delden@heiligegeestparochie.nl of telefonisch 
via 0743762212 (op dinsdag, donderdag en 
vrijdagmorgen). U hoort tijdig of er een plaats 
beschikbaar is.  U kunt desgewenst ook vanuit 
huis de viering met ons meeluisteren via 
kerkomroep.nl. Na afloop van de viering lopen 
we naar het met kaarsen verlichte kerkhof. We 
nodigen u van harte uit om tijdens Allerzielen 
een bezoek te brengen aan het kerkhof.

Werkgroep Avondwake en Uitvaarten en 
werkgroep Verliezen verwerken.

Goor
H.H. Petrus en Paulus
Hengevelderstraat 24

7471 CH GOOR

T: 0547260114

I : www.heiligegeestparochie.nl/goor

E: goor@heiligegeestparochie.nl

IBAN: NL25ABNA0593726634
Openingstijden secretariaat
Woensdag van 8.30 uur tot 11.00 uur.

Beheerder Parochieel centrum: 
Marian te Wierik
Voor het reserveren van een ruimte eerst 
contact opnemen met Marian te Wierik; 
tel: (0547) 273996 of mjatewierik@gmail.com  

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).

Mariakapel, Moeder voor ons allen |
De Mariakapel aan de Mossendamsweg
Rouwelerweg is in de zomermaanden 
dagelijks van 9.00 tot 20.00 uur, en tijdens 
de wintermaanden dagelijks van 9.00 tot 
18.00 uur geopend.

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

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 | 
19 augustus Rikie Tuinte  ter Braak 79 jaar

Allerzielen | Op maandag 2 november 
19.00 uur herdenken we alle overledenen. 
In het bijzonder de overledenen van het 
afgelopen jaar. Voor de viering is er 
gelegenheid een kaarsje te kopen. Na de 
viering gaan we samen naar het kerkhof en 
worden de graven gezegend. Hierna is er 
gelegenheid het kaarsje op het graf van een 
dierbare te plaatsen.
 
Ceciliafeest | Op zondag 15 november in 
de viering van 09.30 uur gedenkt het koor 
het Ceciliafeest.
 

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 | Elke dinsdag
morgen van 9.00 uur tot 11.00 uur is het 
secretariaat telefonisch bereikbaar of  kunt 
u op de pastorie terecht voor het opgeven 
van een intentie/jaargedachtenis, het 
aanmelden voor een viering en voor vragen 
omtrent overige zaken. Ook is het 
secretariaat per mail bereikbaar via 
st.isidorushoeve1@gmail.com  of per 
post via de brievenbus van de pastorie. 
 
Intentie/jaargedachtenis | De vergoeding 
voor een intentie is € 9, en voor een 
jaargedachtenis € 12,.

Openstelling Mariakapel | De Mariakapel 
in onze kerk is dagelijks geopend van 9.00 
uur tot 19.00 uur. 

Allerzielen | Op maandagavond 2 novem
ber is er een Allerzielenviering. Tijdens deze 
viering zullen alle overledenen in onze 
geloofsgemeenschap van het afgelopen 
jaar in het bijzonder worden herdacht. De 
aanvang van de viering is 19.00 uur. Vooraf 
aanmelden voor deze viering is noodzake
lijk.  

Rozenkransgebed Oktobermaand  | 
De Mariakapel in on

Openstelling Mariakapel | In de 
oktobermaand nodigen we iedereen van 
harte uit om elke maandagavond om 19.00 
uur het rozenhoedje in de kerk mee te 
bidden. 

We bidden voor de vele intenties en noden 
in deze bijzondere tijd van de coronapandemie 
om kracht en bemoediging. 

Vooraf aanmelden voor het rozenhoedje is 
niet nodig. U bent van harte welkom om 
mee te bidden in de kerk, als u geen corona 
gerelateerde klachten hebt.
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Woord van paus Franciscus

Paus: huidige pandemie moet
aanzet geven tot nieuwe levensstijl

Tegen de achtergrond van de coronapandemie roept paus 
Franciscus in zijn boodschap voor de Werelddag van Gebed voor de 
Bescherming van de Schepping (1 september), de mensheid op om 
de oorspronkelijke harmonie met de schepping te herstellen. Door 
de pandemie bevinden wij ons op een kruispunt. Dat moeten wij 
gebruiken als een kans voor een definitieve ommekeer. De paus 
stelt vast dat de roep van de armen en de aarde de voorbije jaren 
almaar luider is geworden.

Aansluitend volgt een aanklacht tegen de aanhoudende aantasting 
van het milieu, het schijnbaar ongebreidelde verlangen naar 
consumptie en het toenemende sociale onrecht. De bossen gaan 
dood, de grond erodeert, de velden verdwijnen, de woestijnen 
worden almaar groter, de zeeën zijn zuur en de stormen worden 
steeds heviger: “de schepping kreunt!”, waarschuwt de paus. 

In memoriam 
kardinaal Simonis
Op 2 september 2020 is kardinaal Simonis op 88jarige leeftijd 
overleden. In meer dan twintig jaar is hij in ons midden uitgegroeid 
tot onze bisschop.

Bij zijn overlijden is in kranten en op de televisie uitvoerig terug
gekeken op zijn leven. Een bisschop, een priester, die de vreugde en 
de last van zijn ambt heeft beleefd. Een herder die zijn kudde steeds 
kleiner ziet worden, maar waakzaam in hun midden bleef.

Wie in zijn nabijheid hebben mogen werken, zagen zijn sterke en 
zwakke kanten. Ook zagen zij zijn groei in geloof en vertrouwen, 
zijn aandacht, zorg en waardering voor de verantwoordelijken en 
vrijwilligers die leefden en werkten in de parochies van zijn bisdom.
  
Bisschop Simonis was een vrome man, een man van gebed. 
Meerdere keren hebben we met hem gebeden in zijn kapel aan de 
Maliebaan. Kenners van muziek onder ons zeggen dat zijn orgelspel 
daar een hemelbestormend gebed was voor onze kerk, voor onze 
wereld.

De rust en vrede, die hij op aarde zo vaak pijnlijk gemist heeft, maar 
ook steeds weer hartstochtelijk gezocht heeft, zal hem nu toevallen 
in de nabijheid van de Heer van zijn kerk.

Gerard Geurts

Dat moet ons aansporen tot een bezinning over de manier waarop 
wij met energie, consumptie, transport en voeding omgaan.
De paus dringt aan op schuldkwijtschelding voor de armste landen 
vanwege de ernstige gevolgen van de coronacrisis en maatregelen 
ter bevordering van het economische herstel. Wij moeten ons ook 
tot het uiterste inspannen voor de uitvoering van de doelstellingen 
van het klimaatbeschermingsakkoord van Parijs.

Bron: kerknet.be

Lees meer over het initiatief van Paus Franciscus: Periode van de 
schepping van 1 september tot en met 4 oktober 2020 op 
www.heiligegeestparochie.nl

Door: Jan Horck
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Woordpuzzel 7
Op Allerzielen herdenken we onze overledenen. Daarom zitten er dit 
keer acht woorden die met een uitvaart te maken hebben, in de puzzel. 
Horizontaal, verticaal van boven naar beneden, van beneden naar boven 
en diagonaal. Heeft u de woorden gevonden, stuur ze dan voor  
1 november 2020 naar: Redactie Geestig/Puzzel 7, Langestraat 78, 
7491 AJ Delden of per mail naar redactiegeestig@heiligegeestparochie.nl 
Niet vergeten om behalve de oplossing ook uw naam, adres en telefoon
nummer 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 6 zaten de volgende acht buitenlandse 
gerechten: hummus, shoarma, bapao, nasi, lahmacun, tabouleh, falafel en 
dumpling. Gezien het beperkt aantal juiste inzendingen, was de puzzel 
moeilijk.  We hebben de volgende winnaar getrokken: Gerda Wolters uit 
Goor. Van harte gefeliciteerd!

door Richard Wermelink

W  K  K  E  U  G  K  X  K  O  T 

I  W  R  T  H  E  W  H  X  S  W 

J  I  U  U  Z  D  J  W  I  Z  J 

W  E  I  O  S  R  Z  K  Q  X  V 

A  R  S  S  Z  A  U  P  V  V  T 

T  O  O  B  X  A  R  Y  E  X  J 

E  O  M  A  D  P  N  J  X  A  N 

R  K  K  S  Y  M  T  B  I  T  G 

S  I  M  T  R  A  A  V  T  I  U 

R  G  N  I  G  N  A  T  S  P  O 

Paus: huidige pandemie moet
aanzet geven tot nieuwe levensstijl

Info RK Heilige Geestparochie
www.heiligegeestparochie.nl
IBAN: NL94RABO0109069625

Centraal secretariaat Pastorale team
•  Mevr. B. Horck, Langestraat 78,  

7491 AJ Delden 
T: 074  349 22 12 
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  26 08 78
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: 074  349 22 12   

Contact met pastoraal team in tijden van 
corona
Om contact te blijven houden in deze 
omstandigheden met onze parochianen 
laten wij weten dat wij als pastores voor 
iedereen die daar behoefte aan heeft 
beschikbaar zijn voor een telefonisch 
gesprek.

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

Pastoor Oortman 06  20 45 37 13
Pastor Timmerman 06  25 09 13 77
Pastor van den Bemt 06  13 60 92 93
Pastor Doornbusch 06  14 40 69 55

  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: 074  266 55 81

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

M: 06  20 45 37 13 (maandag niet 
bereikbaar) 
E: mjaoortman@heiligegeestparochie.nl 
Vrije dag: maandag

•  Mw. R. Doornbusch,  
pastoraalwerker (diaconie)  
M: 06  14 40 69 55 
E: pastordoornbusch@gmail.com 
Vrije dag: vrijdag

•  Drs. Mw. H.Th.Y.M. van den Bemt,  
pastoraal werker (catechese) 
M: 06  13 60 92 93 
E: htymvandenbemt@gmail.com  
Vrije dagen: maandag en vrijdag

•  Mw. C.E.J.M. Timmerman,  
pastoraal werker 
M: 06  25 09 13 77 
E: Carin.timmerman@gmail.com 
Vrije dag: vrijdag

•  Mw. A. Zoet, 
pastoraal werker 
M: 06  27 12 46 95 
E: annettezoet@gmail.com 
Vrije dag: vrijdag



16
Geestig, 07  |  oktober 2020

Als je langer op je levensweg wandelt, ontdek je dat er verschillende 
vormen van afscheid zijn. Je neemt afscheid van je ouderlijk huis, je 
neemt afscheid van de ene school om naar een andere te gaan. Je 
ontdekt dat er bij verschillende levensfases verschillende vrienden 
en kennissen horen. Sommige gaan een leven mee, en er zijn er die 
een levensfase mee optrekken op de levensweg, maar die je na 
verloop van tijd uit het oog verliest. Zo gaat het in het leven. 
Afscheid nemen hoort bij het leven. 

Herinneringen
Zo gaat het mij ook. Ik neem afscheid van onze drie parochies. 
Vanaf het moment dat ik het hoorde dat de overplaatsing naar de 
H. Gabriëlparochie zou gaan plaatsvinden, is het afscheid nemen 
begonnen. Niet alleen met betrekking tot de parochies, maar ook 
op een andere manier. Ik moet namelijk verhuizen en dat betekent 
dat er een heleboel dingen weer door je handen gaan. Ik zag weer 
een heleboel foto’s terug van een tijd waarvan ik afscheid heb 
genomen, ik zag spulletjes die ooit veel voor mij betekenden, maar 
waar ik nu afscheid van heb genomen: ik ga ze niet verder meene
men op mijn levensweg. Het bijzondere is wel dat er zoveel 
herinneringen aan personen, gebeurtenissen en levensmomenten 
zijn. Dat bracht mij op de vraag of je afscheid kunt nemen van 
herinneringen. Want herinneringen komen soms onverwacht en 
ongecontroleerd in een mens naar boven. Dat kan aangenaam zijn, 
maar ik weet dat velen ook herinneringen hebben die ze liever ver 
weg stoppen, omdat ze pijn doen. 

Definitief
“Afscheid nemen”, het zijn ook woorden die vaak gebruikt worden 
als het gaat om iets heel definitiefs: als we een geliefde dode 
begraven of cremeren. Het ultieme afscheid. Geen afscheid zoals je 
afscheid neemt van kennissen na een leuk dinertje en waarin je 
veronderstelt dat je elkaar op korte termijn weer zult zien. Afscheid 
nemen van een geliefde dode, is een breekpunt in het leven. 
De persoon die je liefhebt, het lichaam dat je hebt liefgehad, zijn 
niet meer en moet je overgeven aan de natuur. Niets lijkt zo 
definitief als het toedekken van een doodskist met aarde of de as 
van een geliefde meegevoerd te zien worden met een windvlaag. 

Een weerzien
Christenen hebben altijd op de belofte van Christus geleefd, dat dit 
leven niet het enige is. Christenen geloven dat het aardse afscheid 
zijn voltooiing vindt in een hemels weerzien. In welke vorm? We 
kunnen een vermoeden hebben, we mogen onze fantasie erop 
loslaten, maar we weten het niet. Wij geloven dat er een weerzien 
zal zijn, dat wij ooit zullen worden verenigd met onze geliefden, 
maar bovenal worden verenigd met de Drieëne God. Dat wat wij 
zien als het definitieve afscheid, de dood, is in ons geloof een 
overgang naar het andere leven, het leven met God.

Tot ziens
Het mooiste afscheid is het afscheid als je tegen elkaar kunt zeggen: 
“Tot ziens!” Als je dat zegt, geef je aan dat er hoop is op een 
volgende ontmoeting. Dat zijn woorden van hoop. Woorden die ook 
aangeven dat je de herinnering aan elkaar levend houdt. Je verliest 
elkaar niet uit het oog, je denkt aan elkaar en vertrouwt erop dat die 
ander hetzelfde doet. Iedere gebedsintentie voor een overledene is 
een uiting van die hoop: voor de overledenen bidden, hen niet 
vergeten, ook niet als de dood een grens heeft aangebracht tussen 
het nu en dat waar geen tijd meer is, de eeuwigheid.  

Wie zingt het ook alweer? “Afscheid nemen bestaat niet”

Marc Oortman, pastoor

“AFSCHEID NEMEN BESTAAT NIET”

"Woorden die ook 
aangeven dat je de 

herinnering aan 
elkaar levend houdt." 
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Bij een afscheid speelt altijd de vraag: is 
er na de uitvaartviering een gang naar de 
begraafplaats of naar het crematorium? 
We spreken met directeur-bestuurder 
Harriët Tomassen van Crematoria Twente 
over het crematorium in Borne en enkele 
ontwikkelingen.

De afgelopen decennia is het aantal 
mensen dat kiest voor cremeren, gestaag 
gestegen en ligt momenteel op  zo’n 66%. 
Maar lange tijd was er veel weerstand tegen 
cremeren, vooral vanuit kerkelijke kring. Pas 
in 1955 werd cremeren wettelijk geregeld 
en daarmee naast begraven geaccepteerd 
als vorm van lijkbezorging. Twente kreeg in 
1971 zijn  eerste (gemeentelijke) cremato
rium in Enschede (Usselo) en de tweede 
volgde in 1988 in Almelo. Sinds 2018 zijn 
daar Borne en Oldenzaal bijgekomen.

Dichterbij
Harriët Tomassen: “Het werd enkele jaren 
geleden duidelijk dat nabestaanden steeds 
meer de behoeften hebben om dichter bij 
huis afscheid te kunnen nemen van 
dierbaren. Daarom heeft Crematorium 
Twente het besluit genomen om in 

aanvulling op de vestigingen in Enschede 
en Almelo, twee crematoria bij te bouwen: 
een in Borne en een in Oldenzaal. De elf 
Twentse gemeenten en één Achterhoekse 
gemeente die de aandeelhouders zijn, 
stemden daar mee in om zo gehoor te 
geven aan de wens van vele inwoners. 
Daarnaast werd besloten tot grootscheepse 
renovatie van de crematoria in Almelo en 
Enschede en dat is nu ook afgerond.”

Naast Twickel
Het Crematorium in Borne ligt aan de 
Azelose kant van Borne, naast percelen 
grond van Twickel. Dat is wellicht ook de 
reden geweest dat de Deldense architect 
Martine Schipper (SchipperDouwes 
Architecten) een gebouw heeft ontworpen 
dat naadloos past in het landschap en in lijn 
is met de agrarische bebouwing . Het pand 
‘omarmt’ heel fraai een grote oude boom. 
Tomassen: “Wat veel bezoekers ook 
aanspreekt is het uitzicht op de natuur, de 
weilanden met  de paarden en vogels die 
komen aanvliegen. Dat kan ook vertroos
ting bieden.”

Verschillende wensen
De behoeften van de mensen veranderen. 
Wanneer het geijkte ‘koffie met cake’ ter sprake 
komt, zegt Harriët lachend: “Dat kan nog 
steeds, maar dan wel met lekkere cake. We zien 
steeds meer  een ontwikkeling naar  persoon
lijke invullingen zoals een afsluiting met een 
wijntje of een borrel om een mooi leven te 

vieren  of met een Twentse hapjesplank.
Soms willen mensen een informeel afscheid 
en dan kunnen we tafels en stoelen om de 
kist heen plaatsen in de horecaruimte en 
met mooi weer kunnen de grote deuren 
naar buiten open. In principe is alles 
bespreekbaar en voor álle inwoners, want 
we zijn geen onderdeel van een  uitvaart
verzekeraar of uitvaartonderneming; 
iedereen is hier, op gelijke basis welkom.” 
Sommige veranderingen komen in een 

stroomversnelling. 
“We hebben nooit kunnen bevroeden dat 
de videoopname en livestream van de 
plechtigheid, die standaard in onze 
dienstverlening zitten, door corona zo 
belangrijk zouden worden. Daardoor 
kunnen mensen die er helaas fysiek niet bij 
kunnen zijn, de plechtigheid nu toch online 
volgen.”

Richard Wermelink

Crematorium bij de boom
Crematorium Borne
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Ingezonden berichten

Adventsviering 2020

Geloofsgemeenschap H.H. Petrus en Paulus Goor

In verband met de maatregelen die op dit moment rond het 
coronavirus gelden en in overleg met de locatieraad, vinden wij het 
niet verstandig om de adventsviering en de gezamenlijke maaltijd 
door te laten gaan. 

De adventsmiddag gaat dit jaar niet door

Wij denken na over alternatieven in 2021.

Met vriendelijke groeten,

Namens Organisatie, 
Erna en Wilma Tijdink

JAAR VAN DE EUCHARISTIE

Lezing ‘Eucharistie in de Kunst’, door mgr. Woorts

In het kader van het Jaar van de Eucharistie houdt mgr. Woorts, 
hulpbisschop van het aartsbisdom Utrecht, een lezing waarin hij 
de eucharistie belicht aan de hand van afbeeldingen in de kunst.
U bent van harte uitgenodigd.

Wanneer:  15 oktober 2020
Plaats:   Cultureel Centrum De Cocer in Rossum 
  (Thijplein 1, naast de kerk)
Tijd:   19.30 uur
Kosten:  deelname is gratis
Aanmelden:  graag vóór woensdag 7 oktober, bij het 
  Secretariaat van de parochie Lumen Christi:
  secretariaat@lumenchristi.nl of 0541  35 35 51

Caritas kledinginzameling voor de stichting 
Parwin in Hengevelde

De jaarlijkse Caritas kledinginzameling in Hengevelde was op 
vrijdag 2 oktober 2020. Vanaf 09.00 uur gingen de vrijwilligers langs 
om de klaargezette kleding op te halen in Hengevelde. De kleding, 
schoon en goed, stond verpakt op duidelijk zichtbare plaatsen aan 
de openbare weg. Naast kleding mochten ook goede schoenen, per 
paar vastgebonden, dekens, knuffels en speelgoed ingeleverd 
worden. De kleding en andere spullen gaan naar de overvolle 
vluchtelingenkampen.

Het transport naar deze gebieden blijft erg moeilijk door de hoge 
brandstof kosten. Toch lukt het altijd weer om de spullen bij de 
vluchtelingen te krijgen.

Mocht u dit financieel willen 
steunen dan kunt u doneren op 
rekening: NL81RABO 01133 141 91 
ten name van Stichting Parwin.

Donaties zijn van harte welkom.

Meer informatie over de stichting 
Parwin kunt u vinden op 
www.stichtingparwin.nl

Melissa, welkom bij de kerk!

Na uitstel door de coronapandemie heeft Melissa (18 jaar) op 
zaterdag 5 september 2020 de sacramenten van de Doop en het 
Heilig Vormsel ontvangen en op zondag 6 september ontving zij 
de Eerste Communie in de Sint Lambertusbasiliek. 

Regelmatig bezocht Melissa samen met haar vriendin en oma de 
eucharistieviering in de Lambertusbasiliek. Ze wilde graag bij de 
katholieke kerk horen en mee kunnen doen in de viering.  Een 
jaar lang heeft Melissa tijdens het catechumenaat onder begelei
ding van pastor Hélène van den Bemt en pastoor Oortman meer 
geleerd over het katholieke geloof: de Bijbel, de sacramenten, de 
liturgie, de symbolen en rituelen. Vanuit de Lambertusbasiliek 
was er een geloofsmaatje, die Melissa inspireerde en onder
steunde. Wij konden aansluiten bij een diep geloof en vertrouwen 
van Melissa in God bij wie ze altijd terecht kan.  Het was bijzonder 
om met God en elkaar op weg te zijn. De viering was een warm 
welkom in de Kerk, waar ze nu helemaal bij hoort. We ervaarden 
de kracht van Gods Geest in dit bijzondere moment. 

Pastor Hélène van den Bemt
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Missio Wereldmissiemaand 2020
Gelukkig de vredestichters
Stemmen van hoop in West-Afrika

Op 18 oktober is het Missiezondag. Onder het motto ‘Gelukkig de 
vredestichters’ (Mattheüs 5,9) richt Missio de aandacht op de regio 
WestAfrika, in het bijzonder Niger en Nigeria.
 
Niger en Nigeria waren lange tijd, samen met buurlanden in de 
Sahelregio, een voorbeeld van vreedzaam samenleven van mensen 
van verschillende religies en etnische groepen. Ondanks grote 
problemen als armoede en honger was er sprake van een relatieve 
stabiliteit. Maar de laatste jaren is die vrede onder druk komen te 
staan. Islamitische terreurgroepen breiden zich over steeds meer 
landen uit. 

Te midden van oplaaiende conflicten en problemen als honger, 
armoede en nu ook de coronapandemie klinken echter ook 
stemmen van hoop. Stemmen van zusters, priesters, bisschoppen, 
leken van de katholieke kerk die zich actief inzetten voor vrede 
tussen christenen en moslims en tussen etnische groepen. Want 
alleen samen kan men de problemen het hoofd bieden.

Deze stemmen van hoop wil Missio in de Wereldmissiemaand laten 
horen. Zoals zuster Maria Vitalis Timtere in Yola, Nigeria. Zij zorgt 
voor families die gevlucht zijn voor Boko Haram en al jaren in 

PDK ZOEKT KERSTGROEN

Corona heeft Nederland nog stevig in haar greep, 
maar in weerwil met de onzekerheid die dat 
meebrengt voor het organiseren van de kerstmark
ten in Delden zijn wij als Projectgroep Deldense 
Kerken alweer bezig met de voorbereiding. Voor het 
maken van hun kerststukjes en graftakken hebben wij voldoende 
groen nodig om aan de vraag te kunnen voldoen.

Hebt u in de tuin groen dat zich leent om in stukjes verwerkt te 
worden dan zouden we dat graag van u willen hebben. 
We stellen deze vraag nu al omdat de tuinen nog winterklaar 
moeten worden gemaakt. We zouden u willen vragen met het 
snoeien van bepaalde onderdelen met onze behoeften rekening te 
willen houden zodat het groen door ons gebruikt kan worden in de 
stukjes en graftakken. 

Wij denken bijvoorbeeld aan de blauwspar, Nordman dennen, 
taxusboom, pinus grove den, zo genaamd handjesgroen, rode, 
groene en witte skimmia.

Mocht u twijfelen welk groen door ons kan worden gebruikt, dan 
willen we op voorhand graag bij u langs komen om deze twijfel weg 
te nemen.

Wij van onze kant kunnen u te zijner tijd helpen met het deskundig 
kortwieken van uw tuinplanten/ bomen/ heesters/ coniferen.

Als u denkt groen voor ons te hebben kunt u contact opnemen met 
Jan Vos, 06 23139397 of j.vos168@gmail.com.

provisorische hutten wonen op 
het terrein van de kerk, dat 
bisschop Stephen Mamza 
meteen ter beschikking stelde. 
Zuster Maria: “Ik ging naar de 
gezinnen. Eerst spraken we over 
hygiëne en gezondheid. Daarna 
echter vertelden de mensen 
mij hun verhalen van de 
vlucht. Ik luisterde en bemoe
digde hen om niet op te 
geven.” Niet opgeven is ook 
nu met de coronacrisis het 
motto. 

MISSIO ondersteunt het 
pastorale werk in West-Afrika, ook nu in tijden 
van corona. Help mee.
 
Uw bijdrage is welkom op de rekening van de M.O.V.groep:
Rek.nr. NL46RABO0313363838 
t.n.v. Aktie Wereldnood Delden.

Missie Ontwikkeling en Vredesgroep
Geloofsgemeenschap H. Blasius
Parochie Heilige Geest 
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Vieringen
oktober en 
november
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

H. Blasius 
Delden

H.H. Petrus en 
Paulus Goor

H.H. Petrus en 
Paulus Hengevelde

H. Isidorus, 
St. Isidorushoeve

Zaterdag 10 en 
zondag 11 oktober

Geen viering Zat. 19.00 Gebedsviering                                            
Werkgroep                                               

Zon. 9.30 Eucharistieviering                                                             
Pastoor M. Oortman

Geen viering, wel Eucharistie-
viering op woensdag 9.00 .u

Geen viering Zon. 9.30 Gebedsviering                  
mmv. Spirit                                          
Pastor H. van de Bemt                                        

Zaterdag 17 en 
zondag 18 oktober

Zat. 19.00 Gebedsviering                                            
Werkgroep                                               

Geen viering Zon. 9.30 Eucharistieviering                                                             
Pastoor M. Oortman

Zat. 19.00 Gebedsviering werk-
groep en viering op woensdag 
om 9.00 u.

Zat. 19.00 Gebedsviering                                            
Werkgroep                                             

Geen viering

Zaterdag 24 en 
zondag 25 
oktober

Zat. 19.00 Eucharistieviering 
in Delden Afscheidsviering
pastoor M. Oortman
Pastoraal team

Zat. 19.00 Eucharistieviering 
in Delden Afscheidsviering
pastoor M. Oortman
Pastoraal team

Zat. 19.00 Eucharistieviering         
Afscheidsviering
pastoor M.  Oortman                                                           
Pastoraal team

Zat. 19.00 Eucharistieviering 
in Delden Afscheidsviering
pastoor M. Oortman
Pastoraal team

Zat. 19.00 Eucharistieviering 
in Delden Afscheidsviering
pastoor M. Oortman
Pastoraal team

Zat. 19.00 Eucharistieviering 
in Delden Afscheidsviering
pastoor M. Oortman
Pastoraal team

Zaterdag 31 
oktober en zondag 
1 november 

Zon. 9.30 Gebedsviering                              
Werkgroep

Geen viering Zon. 9.30 Eucharistieviering                                                             
Pastor J. Huisman

Geen viering, wel Eucharistie-
viering op woensdag 9.00 u.

Zat. 19.00 Gebedsviering                                            
Werkgroep                                             

Geen viering

Maandag 2 
november  
Allerzielen

Ma. 19.00 Gebedsviering         
Werkgroep

Ma. 19.00 Gebedsviering         
Werkgroep

Ma. 19.00 Eucharistieviering     
pastor J. Huisman

Ma. 19.00 Gebedsviering         
Werkgroep

Ma. 19.00 Gebedsviering         
Werkgroep

Ma. 19.00 Gebedsviering         
Werkgroep

Zaterdag 7 en 
zondag 8 
november

Geen viering Zat. 19.00 Gebedsviering                                            
Pastor H. van den Bemt                                               

Zon. 9.30 Eucharistieviering                                                             
Pastor G. Nijland

Zat. 19.00 Gebedsviering              
pastor C. Timmerman en 
Eucharistieviering op 
woensdag 9.00 u.

Geen viering Zon. 9.30 Gebedsviering                              
Werkgroep

Zaterdag 14 en 
zondag 15 
november 

Zat. 19.00 Gebedsviering                                            
Pastor R. Doornbusch                                        

Geen viering Zat. 19.00 Eucharistieviering             
Ceciliafeest 50 jaar DH koor                                                           
Pastor J. Huisman

Geen viering, wel Eucharistie-
viering op woensdag 9.00 u.

Zon. 9.30 Gebedsviering                                            
Pastor R. Doornbusch                                      

Geen viering

Zaterdag 21 en 
zondag 22 
november 

Geen viering Zat. 19.00 Gebedsviering                                            
Werkgroep                                

Zon. 9.30 Eucharistieviering                                                             
Vicaris R. Cornelissen

Zat. 19.00 Gebedsviering              
werkgroep en 
Eucharistieviering op 
woensdag 9.00 u.

Geen viering Zon. 9.30 Gebedsviering                                            
Pastor H. van den Bemt                                    

Zaterdag 28 en 
zondag 29 
november

Zon. 9.30 Gebedsviering                                            
Pastor C. Timmerman                                      

Geen viering Zon. 9.30 Eucharistieviering                                                             
Pater R. van der Vegt

Geen viering, wel Eucharistie-
viering op woensdag 9.00 u.

Zon. 9.30 Gebedsviering                              
Werkgroep

Geen viering

Vieren in de Heilige Geestparochie
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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Datum
H. Blasius 
Beckum

O.L. Vrouw van Altijd 
Durende Bijstand Bentelo

H. Blasius 
Delden

H.H. Petrus en 
Paulus Goor

H.H. Petrus en 
Paulus Hengevelde

H. Isidorus, 
St. Isidorushoeve

Zaterdag 10 en 
zondag 11 oktober

Geen viering Zat. 19.00 Gebedsviering                                            
Werkgroep                                               

Zon. 9.30 Eucharistieviering                                                             
Pastoor M. Oortman

Geen viering, wel Eucharistie-
viering op woensdag 9.00 .u

Geen viering Zon. 9.30 Gebedsviering                  
mmv. Spirit                                          
Pastor H. van de Bemt                                        

Zaterdag 17 en 
zondag 18 oktober

Zat. 19.00 Gebedsviering                                            
Werkgroep                                               

Geen viering Zon. 9.30 Eucharistieviering                                                             
Pastoor M. Oortman

Zat. 19.00 Gebedsviering werk-
groep en viering op woensdag 
om 9.00 u.

Zat. 19.00 Gebedsviering                                            
Werkgroep                                             

Geen viering

Zaterdag 24 en 
zondag 25 
oktober

Zat. 19.00 Eucharistieviering 
in Delden Afscheidsviering
pastoor M. Oortman
Pastoraal team

Zat. 19.00 Eucharistieviering 
in Delden Afscheidsviering
pastoor M. Oortman
Pastoraal team

Zat. 19.00 Eucharistieviering         
Afscheidsviering
pastoor M.  Oortman                                                           
Pastoraal team

Zat. 19.00 Eucharistieviering 
in Delden Afscheidsviering
pastoor M. Oortman
Pastoraal team

Zat. 19.00 Eucharistieviering 
in Delden Afscheidsviering
pastoor M. Oortman
Pastoraal team

Zat. 19.00 Eucharistieviering 
in Delden Afscheidsviering
pastoor M. Oortman
Pastoraal team

Zaterdag 31 
oktober en zondag 
1 november 

Zon. 9.30 Gebedsviering                              
Werkgroep

Geen viering Zon. 9.30 Eucharistieviering                                                             
Pastor J. Huisman

Geen viering, wel Eucharistie-
viering op woensdag 9.00 u.

Zat. 19.00 Gebedsviering                                            
Werkgroep                                             

Geen viering

Maandag 2 
november  
Allerzielen

Ma. 19.00 Gebedsviering         
Werkgroep

Ma. 19.00 Gebedsviering         
Werkgroep

Ma. 19.00 Eucharistieviering     
pastor J. Huisman

Ma. 19.00 Gebedsviering         
Werkgroep

Ma. 19.00 Gebedsviering         
Werkgroep

Ma. 19.00 Gebedsviering         
Werkgroep

Zaterdag 7 en 
zondag 8 
november

Geen viering Zat. 19.00 Gebedsviering                                            
Pastor H. van den Bemt                                               

Zon. 9.30 Eucharistieviering                                                             
Pastor G. Nijland

Zat. 19.00 Gebedsviering              
pastor C. Timmerman en 
Eucharistieviering op 
woensdag 9.00 u.

Geen viering Zon. 9.30 Gebedsviering                              
Werkgroep

Zaterdag 14 en 
zondag 15 
november 

Zat. 19.00 Gebedsviering                                            
Pastor R. Doornbusch                                        

Geen viering Zat. 19.00 Eucharistieviering             
Ceciliafeest 50 jaar DH koor                                                           
Pastor J. Huisman

Geen viering, wel Eucharistie-
viering op woensdag 9.00 u.

Zon. 9.30 Gebedsviering                                            
Pastor R. Doornbusch                                      

Geen viering

Zaterdag 21 en 
zondag 22 
november 

Geen viering Zat. 19.00 Gebedsviering                                            
Werkgroep                                

Zon. 9.30 Eucharistieviering                                                             
Vicaris R. Cornelissen

Zat. 19.00 Gebedsviering              
werkgroep en 
Eucharistieviering op 
woensdag 9.00 u.

Geen viering Zon. 9.30 Gebedsviering                                            
Pastor H. van den Bemt                                    

Zaterdag 28 en 
zondag 29 
november

Zon. 9.30 Gebedsviering                                            
Pastor C. Timmerman                                      

Geen viering Zon. 9.30 Eucharistieviering                                                             
Pater R. van der Vegt

Geen viering, wel Eucharistie-
viering op woensdag 9.00 u.

Zon. 9.30 Gebedsviering                              
Werkgroep

Geen viering

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 
Telefonisch: dinsdagmorgen tussen 9.00 – 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

Maarten moest ridder worden net als zijn vader. 
Maar Maarten had daar geen zin in en hij liep weg van huis. 
Hij wilde eerst meer leren over het leven van Jezus. Toen hij 
wat ouder was werd hij toch nog een ridder. Op een dag 
zag hij een bedelaar bij de stadspoort. De arme man had 
het koud en hij had honger. Maarten vond dit zo zielig dat 
hij zijn riddermantel in tweeën sneed en de helft aan de 
man gaf samen met wat geld. Die avond sliep de arme man 
heerlijk en ‘s morgens kon hij van het geld een brood 
kopen. De man wilde de ridder daarvoor bedanken en hij 
ging op zoek. 

Delen
Onderweg kwam hij een meisje tegen dat het erg koud 
had, de arme man scheurde zijn mantel in tweeën en gaf 
de helft aan het meisje. Zij bedankte de man en deed de 
stof om haar schouders.  Iets verder huilde een baby en de 
moeder zei dat ze geen dekentje voor hem had. Weer 
scheurde de arme man zijn overgebleven stuk mantel 
doormidden en dekte de baby toe met zijn nieuwe warme 
dekentje. De baby viel in slaap en de moeder bedankte de 
man. De arme man dacht: ”Wat is het toch fijn dat ik ook 
een keer iets kan weggeven.” Op het marktplein zag hij een 
verdrietige jongen zitten en toen hij vroeg wat er was, zei 
de jongen: “Ik moet deze appels naar huis brengen maar 

mijn schaal is kapot gevallen.”De arme man had nog een stukje 
mantel over en daar maakte hij een knapzak van voor de jongen. 
“Dank u wel.” zei de jongen en hij vervolgde zijn weg naar huis. De 
arme man voelde zich gelukkig omdat hij zoveel mensen kon 
helpen met zijn gekregen mantel. 

Bij het kasteel zag hij ridder Maarten, de arme man bedankte hem. 
Hij vertelde ook dat hij andere mensen blij had gemaakt door zijn 
mantel te verdelen. Maarten vond het fijn om te horen dat zijn halve 
mantel zoveel mensen had geholpen en hij dankte God. Want 
Maarten had van Jezus woorden geleerd dat je moet delen wat je 
hebt om zo anderen te helpen.

Geestig, 06  |  augustus 2020
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Ridder Maarten

Jezus woorden waren; “Ik verzeker jullie: alles wat 
jullie gedaan hebben voor één van de minder 
bedeelden van mijn broeders of zusters, dat 
hebben jullie voor mij gedaan.” (Mattheüs 25;40)
                          
        (Bron, www.geloventhuis.nl)

Lampions maken voor 
Halloween en St. Maarten.
Nodig:
Lege plastic fles/melkfles, papier, crêpepa
pier, schaar, lijm, zwarte stift, aluminiumfo
lie, cheniledraad/ijzerdraad.
Spoel de fles om met water zodat deze 
schoon is van binnen. 

Zie op de foto’s hoe je ze 
kunt maken of kijk voor de 
handleiding op
heiligegeestparochie.nl/geestig

Raket HalloweenPaddenstoel
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Door: Nathalie Mensink

“Die meneer wil vast wel een kopje soep!”, zo werd ik begroet door 
team M25. De oude caravan die nu bij de Lambertus staat is 
omgetoverd tot ‘soeploket’. Nu wel met handschoenen, desinfectie 
en 1,5 meter afstand: de soep wordt aan voorbijgangers aangebo
den door Rianne, Stan, Ilse, Samayra, Robert en Puck. Simon en Dion 
en nog enkele jongeren zijn helaas verhinderd. Ze spreken de 
mensen aan, geven een flyer en nodigen uit om een kop soep te 
eten. Ze gaan ook de straat en markt op om mensen aan te spreken 
en uit te nodigen.

Even zoeken
Ze vertellen zelf dat ze het leuk vinden om met elkaar samen te 
werken.  Zo hebben ze eerder al een bingo georganiseerd voor 
ouderen in een verzorgingshuis. Het gaat erom op een eigentijdse 
wijze te laten zien wat de woorden van Jezus (in Mattheüs 25) 
kunnen betekenen. Dat is eerst wel zoeken: wie zijn in onze tijd 
degenen die honger hebben of dorstig zijn, wie wil er bezocht 
worden? 

Aanspreken
Er waren bij de caravan heel verschillende reacties. Van vriendelijk 
afwijzend tot graag een kopje meeeten. Sommigen keken heel 
nieuwsgierig: als uitnodiging om aangesproken te worden. Een flyer 
uitdelen aan voorbijgangers is toch nog wel even moeilijk: het is 
niet zo gemakkelijk een vreemde aan te spreken. 

De jongeren gaven aan Samenloop nog niet te kennen, al zien ze 
die wel in de krantenbak liggen. Deze Samenloop zullen ze wel 
willen lezen, ze staan er nu immers zelf in. 

Zelfgemaakte soep
Is er ook vegetarische soep? Zit er wel vlees in de soep? In de 
toekomst gaan ze de soep zelf maken. Deze lekkere tomatensoep 
was een geschenk aan pastoraal werker Ria Doornbusch bij haar 
12,5jarig jubileum.

Zoals u op de foto kunt zien was de caravan nog niet zo goed 
herkenbaar als M25. De vrije gift bij het loket is ook daarvoor 
bedoeld. Maar als u een bijdrage wilt geven, dat kan via de 
bankrekening van Heilige Geestparochie onder vermelding van M25 
Caravanproject: IBAN NL 94 RABO 0109069625

De volgende keer is op 10 oktober en ook 14 november (telkens de 
tweede zaterdag) van 12.00 tot 14.00 uur. Vóór de Lambertus. 

U bent van harte welkom.

Eddy Oude Wesselink 

Mattie in de stad: 
een kop soep voor voorbijgangers

foto's: Eduard Meester
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TijdgeestTijdgeest

Door: Jan Horck

Help ons vertrouwen

Soms slaat de angst ons om het hart,
door wat er gebeurt in ons persoonlijk leven
en in de grote wereld om ons heen.
Help ons om ons niet te laten overspoelen door onheil,
maar te blijven vertrouwen op u,
de kracht van het goede.

Kolet Janssen 

Als tijd zou bestaan……

Als tijd zou bestaan
zou de wereld vergaan
en werden wij allen begraven

Doch tijd bestaat niet
de kringloop voorziet
in hetgeen wij allen voorzagen
Een eind is er niet
en hetgeen je ziet
is de stof die de ziel heeft gedragen

Adriana

Geniet

Het leven is een futiliteit,
voor je het weet is het verleden tijd,
dus geniet van elke dag,
die je leven mag.

Alexander de Jong

Niet enkel in november 

Niet enkel in november 
maar in het breken van gedachten 
telkens jij om de hoek van dagen kijkt, 
is er de weemoed en gemis 
om wie en hoe je 
lachend levend was, 
ook in de diepste leegte 
blijven zal. 

Rose Rank 


