
Maandelijks infoblad van de Heilige Geest parochie

Jaargang 11, november 2020

08

Een kerstpakket

Afscheid in beeld; Marc Oortman

Adventsactie 2020

De kosters van de H. Geestparochie, Bentelo

En verder

Thema-artikel

Kerst: stilstaan bij het Kind

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



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

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
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

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

Een afscheid
naar wens www.uitvaarthengelo.nl

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 1:  15 januari 2021
Nummer 2:  19 februari
Nummer 3:  26 maart

Algemene kopij naar 
redactiegeestig@heiligegeestparochie.nl

Uiterlijk binnen:
Nummer 1:  18 december
Nummer 2:  29 januari
Nummer 3:  5 maart

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 15 JANUARI

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?

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

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 3
Geestig, 08  |  november 2020 Geestig, 08  |  november 2020

Foto voorpagina: Uitpakken van de kerststal in de 

H.H. Petrus en Pauluskerk in Goor door vrijwilligers 

Jan Oude Meijers en George Boevink. 

Foto: Nathalie Mensink

iemand aan die zielepijn had om zijn 

overleden vrouw. Hij herkende dat, zijn 

zoon was enkele jaren ervoor overleden. 

Zitten op diezelfde tak delen de twee hun 

lief en leed. Zoals hij nu ook met ons doet. 

En dan wijst hij ons een plek aan de 

achterkant van de boom. Kijk eens aan de 

achterkant van de boom, daar zit een 

kruisje. Hij bracht het mee toen hij in 

Bethlehem was. Nee, hij is niet gelovig, 

maar hij wilde hier graag deze plek ook 

markeren, dat doet hem goed. We staan een 

tijdje zo bij elkaar, op deze heilige plek. Hij 

gaat zijn eigen weg, en wij blijven 

verwonderd achter. In onze ziel geraakt 

gaan we verder op weg.

Pastor Ria Doornbusch

Het is een gewone vrijdagmiddag, mijn vrije 

dag. Samen met een vriendin wandel ik in 

het bos Oele. Over een bruggetje gelopen 

zien we een Mariabeeldje in de nis van een 

boom. We staan erbij stil, geraakt ook. Wat 

heeft iemand ertoe bewogen hier dat 

beeldje neer te zetten? We mijmeren wat. 

En op dat moment komt er een joggende 

meneer langs lopen. Keert op zijn schreden 

terug. Willen jullie het verhaal hierbij horen? 

Een echtpaar heeft rustig zittend op een 

afgebroken tak van deze boom een 

verschijning gezien. Allebei. Ze weten niet 

wat. Het voelde zo bijzonder dat ze hier dit 

Mariabeeldje plaatsten. Maria in het bos bij 

Oele, waar mensen in verwondering stil 

staan is de Levende aanwezig. De man 

loopt door en keert weer terug. 

Schoorvoetend vertelt hij nog een verhaal: 

terwijl hij hier zat te mijmeren kwam er 

In je ziel geraakt
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leest u maar op pagina 8. Ook Jan 

Horck heeft na tien jaar besloten om 

afscheid te nemen van de redactie 

van Geestig. Vanaf het begin was hij 

een heel betrokken en 

richtinggevend redactielid. Een 

discussie in de redactievergadering 

ging hij niet uit de weg. De 

verbindende functie van Geestig is 

voor hem belangrijk en ook wil hij 

laten zien dat we deel uitmaken van 

een wereldkerk. Zijn laatste ‘Woord 

van de paus’ kunt u lezen op pagina 

14. Graag wil ik Jan bedanken en 

Hans heel veel succes toewensen. U, 

lezers, wil ik bedanken voor de 

aandacht en voor uw reacties in de 

afgelopen jaren. Met veel plezier 

heb ik samen met een enthousiaste 

redactie Geestig jarenlang mogen 

samenstellen. Vol vertrouwen geef ik 

het blad nu door. Ik wens u met deze 

en alle toekomstige Geestigs veel 

inspiratie en leesplezier. 

En alvast een zalig kerstfeest!

José Sluiter

Vorige week hield ik de stand van de 

verkiezingen in de Verenigde Staten 

nauwlettend in de gaten. Een week later, 

heel blij met het resultaat, heeft het mijn 

aandacht al niet meer. Zo gaat het ook met 

de coronacijfers, op spannende momenten 

volg ik het nauwgezet, daarna ebt de 

aandacht al snel weer weg. We leven mee 

met gebeurtenissen in de wereld dichtbij en 

veraf. Zo hebben we inmiddels afscheid 

genomen van pastoor Oortman, (op pagina 

17 blikken we hier nog even op terug), en 

het volgende moment verwelkomen we 

pastoor Jansen alweer: vrijdag 27 november 

is zijn eerste viering in Borne. Dan begint de 

Advent en bereiden we ons voor op de 

komst van het Kind. 

De tijd vliegt voorbij, het leven gaat door, 

maar de tijd die we krijgen is door God 

geschonken. Die moeten we goed 

besteden. Na tien jaar de eindredactie van 

dit blad te hebben gedaan ga ik daarom 

een nieuw pad bewandelen, ik ga weer aan 

de studie. Hans Morssinkhof neemt met 

ingang van 2021 mijn taak bij Geestig over 

met een nieuwe frisse blik. Om dit te 

markeren hebben we elkaar geïnterviewd 

De tijd vliegt voorbij
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“Een Zalig Kerstfeest en laat je inspireren door de menswording 

van die joodse Godenzoon.”   Deze kerstwens heb ik jaren geleden 

gekregen van een oudcollega.  Ik heb die kaart nooit kunnen 

verscheuren en weggooien. Nee, elk jaar zet ik hem tussen de 

herders en de schapen in de kerststal.

Bezoek, familie en vrienden, staan altijd wel even stil bij mijn 

kerststal, kijken en lezen die kaart ook, maar verder geen woord, 

geen vraag, geen reactie.  Dat spoort ook goed met de aanwezigen 

in de stal van Bethlehem, met Maria, met Jozef en met de herders en 

de koningen. Zij zeggen ook niets. Stilte alom. Gewijde stilte. 

Kribbetje kijken
Vorig jaar reageerde wel onze buurman, die ’s avonds laat nog even 

langskwam. Ook hij stond stil bij mijn kerststal en las die kaart.  

Onze buurman, van beroep musicus, dirigent van verschillende 

dames en herenkoren. Hij moest even uitpuffen na zijn vierde 

kerstconcert binnen veertien dagen. “Ik ben blij dat ik even zit.” 

Ik schonk een glas wijn en hij keek vanuit zijn stoel naar de kerststal. 

“Het zijn wel mooie dagen zo voor de kerst. Mooie muziek, ik kom in 

prachtig versierde kerken en zalen, een overdaad aan licht en 

kaarsen. Maar….” Hij aarzelde. “Het zou meer over de inhoud 

moeten gaan en wat minder over de verpakking.” Ik keek hem 

vragend aan. “Ja, mensen hebben het met elkaar over koken en 

kopen voor het kerstdiner, wie er allemaal komen en ook wie niet. 

En of ze dit jaar een zilverspar of een kunstboom zullen nemen. 

Ledlampjes of een andere kleur ballen moet ook nog beslist 

worden. En dat ze tweede kerstdag nog net een plaatsje in dat en 

dat restaurant hebben kunnen reserveren. Intussen geen woord 

over dat kind, over zijn geboorte, zijn menswording, over dat 

wonder van leven. Over die joodse Godenzoon van jouw kerstkaart. 

Geen woord over zijn idealen, zijn inzet voor een nieuwe wereld, 

voor het behoud van de aarde, zijn opkomen voor alles en ieder wat 

klein en kwetsbaar is. En het gaat toch om hem.” Ik was het met hem 

eens. Maar OostIndisch doof zijn voor de dwang en de druk van de 

reclame, is een kunst die ook ik nog niet beheers. 

 Cadeau met bijlage
“Hebt u thuis ook een kerststal?” vroeg ik. 

“Ja, een hele oude,” zei hij, van mijn opa gekregen met een verhaal 

van hem erbij.”

“Vertel. Het is nog geen twaalf uur.”

“Mijn opa zei: mijn stal is hetzelfde als alle andere stallen: geen deur, 

een open ruimte. Alleen in de achtermuur zit een raam.  Overal 

uitzicht op de wereld. En in mijn stal zijn net als in de stal van 

Bethlehem geen stoelen en tafels, ook geen statafels. Je kunt er 

alleen maar staan en knielen. Geen gelegenheid om er te blijven 

plakken. Het is een soort doorgangshuis. Als je het kind gezien hebt, 

bij hem hebt stilgestaan, door hem hebt laten raken, het wonder 

van het leven tot je hebt laten doordringen, dan moet weer terug 

naar je plaats en naar de mensen om samen met hen daar iets van 

het leven te maken. Probeer dat te doen in de geest van dat kind.  

Dit moet je elk jaar weer door je heen laten gaan als je deze kerststal 

onder de boom zet.”

Hij keek me stralend aan, dronk zijn glas leeg, gaf me een hand en 

wenste me alvast een zalig kerstfeest. 

Gerard Geurts

"Meer over 

de inhoud en

wat minder over 

de verpakking." 

foto: Kerststal H.H. Petrus en Pauluskerk, Goor
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Van de bestuurstafel

Het jaar spoedt zich al weer snel ten einde. Als ik dit schrijf zitten 

we nog midden in de gevolgen van de coronapandemie voor 

ons land en onze kerken. Gelukkig gaat het aantal nieuwe 

coronabesmettingen nu gestadig omlaag met de recent verscherpte 

nieuwe maatregelen. Wij zitten nu op 7503 nieuwe gevallen. Laten 

we hopen dat deze trend naar beneden doorzet. Vandaag was er 

weer een streamdienst vanuit Delden vanuit onze gezamenlijke 

parochies met een gering aantal aanwezige parochianen. Ook op de 

televisie was er een viering met eveneens weinig aanwezigen.

Ik ben heel blij dat het er is, maar voor mijzelf kunnen de “gewone” 

vieringen niet gauw genoeg weer beginnen. Het zal wel tot diep in 

2021 duren tot dat die er weer zijn. Het team en de besturen (en het 

hele bisdom) zullen veel energie moeten gaan steken in het 

ontwikkelen van alternatieven. Voorwaar een hele uitdaging. 

Inmiddels hebben wij op “gepaste” wijze afscheid genomen van 

pastoor Oortman en pastoor Jansen welkom geheten. Wij wensen 

pastoor Oortman veel succes met zijn nieuwe parochie van de 

Op vrijdag 6 november stond de verhuiswagen klaar. Het was een 

bijzonder moment om na meer dan zeven jaren afscheid te moeten 

nemen van pastoor Oortman. We denken als team aan veel 

momenten terug. En we wensen hem een vruchtbare tijd in zijn 

nieuwe parochie. 

Op vrijdag 27 november is de installatieviering van pastoor Jansen 

in de Stephanus kerk in Borne. Helaas kunnen tijdens deze viering 

maar dertig mensen aanwezig zijn, maar in de weken daarna zal hij 

op verschillende plekken de eucharistie vieren en kunt u kennis met 

hem maken. De viering zal gestreamd worden en is te zien via het 

youtube kanaal RK Twente Zuid

In dit parochieblad zijn de vieringen tot en met half januari 2021 

afgedrukt. We hopen dat we rond Kerstmis weer met 100 mensen 

kunnen vieren, maar dat is nog even afwachten. 

Omdat op dit moment, 6 november, nog niet bekend is in welke 

Heilige Gabriel en samen met pastoor Jansen en het pastorale team 

gaan we de nieuwe uitdaging aan om in 2021 vol energie verder te 

gaan met  het toekomst gereed maken van de Heilige 

Geestparochie. 

Bij het schrijven van dit stukje zijn de plannen voor de 

kerstvieringen wel uitgewerkt maar is nog onzeker of die plannen 

wel kunnen worden uitgevoerd door de coronamaatregelen die dan 

zullen gelden. Het is het plan om in elke geloofsgemeenschap een 

viering te hebben met Kerstmis. Laten we hopen dat het lukt. 

De nieuwjaarsdienst met nieuwjaarsreceptie die wij inmiddels al 

een paar jaar in januari houden gaat in 2021 helaas niet door. 

Ik wens u in ieder geval een zalig kerstfeest toe en een heel gelukkig 

2021. Blijf gezond!

 

Namens het parochiebestuur. 

Peter Helle

Vice voorzitter bestuur Heilige Geestparochie. 

vorm of op welke plekken er Kindje Wiegen is hebben wij dit niet 

opgenomen in het rooster. Maar begin december kijken we waar 

het kan en lukt en zullen we daarover berichten op de websites van 

de drie parochies en via de Pastorale Nieuwsbrief. 

We hopen dat in januari de kinderen alsnog hun Eerste Heilige 

Communie kunnen doen. U leest op pagina 14 dat ze er inmiddels 

helemaal klaar voor zijn en een kerkdiploma hebben gehaald. 

Tevens zal Mgr. Woorts naar Twente komen om de kinderen te 

vormen. 

We houden hoop dat we weer samen in verbondenheid kunnen 

vieren. 

Pastor Carin Timmermans

Uit het pastoraal team

Marinus Nijland en Marinus Visschedijk zijn de huidige kosters van 

Bentelo. In 1987 werd Marinus Nijland door pastoor Buijvoets 

gevraagd om te assisteren bij de weekendvieringen. Voorheen was 

hij al jaren misdienaar en lector. De eerste jaren deed hij dit samen 

met Erna Klaver. Nadat zij stopte heeft Henk Tibbe dit overgenomen. 

Henk Tibbe is in 2011 overleden. Al snel na de weekenddiensten 

kwamen daar de rouw en trouwdiensten bij. In die tijd had Marinus 

nog een volledige baan en om zijn werk voor de kerk en gemeen

schap te kunnen doen nam hij dan maar een snipperdag. Marinus 

Visschedijk is in 1975 verhuisd van Delden naar Bentelo en sinds 

2011 ook koster, daarvoor was hij al geruime tijd lector. Beide heren 

doen alle werkzaamheden samen, het is gezelliger en je kunt snel 

iets overleggen zodat alles goed verloopt.

Met liefde gemaakt
Marinus Nijland heeft bij pastoor van Schaick nog een cursus 

gevolgd over voorgaan in een viering. Hij zei, dan kunnen jullie het 

later zelf doen. Het was een vooruitziende blik, maar het leuke was 

dat er vijf priesters in de kerk zaten toen wij in onze eerste viering 

zelf voorgingen. Dat zelf voorgaan was wel even wennen. Het zelf 

maken van een overweging was ook niet eenvoudig, maar pastor 

Buijvoets zei altijd; “wat met zoveel liefde gemaakt is, is goed, wie 

ben ik dan om te zeggen dat het niet goed is”.

Boterkerk
Tijdens ons gezellige gesprek komt ook de “Boterkerk” (zie foto onder) 

even ter sprake. Deze heeft dienst gedaan van 1945 tot 1954, onder 

leiding van pastoor Kohlmann (19451958). Van een deel van het 

toenmalige botergeld, verkregen in de oorlog door de verkoop van 

eigengemaakte boter, werd niet alles ingeleverd maar werd er 

materiaal voor gekocht om de noodkerk “boterkerk” te kunnen 

bouwen. De Bentelose gemeenschap had behoefte aan een eigen kerk.

Dienstbaar aan de gemeenschap
Natuurlijk kwamen ook de werkzaam

heden ter sprake, het openen en 

sluiten van de kerk, alles klaarzetten 

voor een viering, zo nodig ook 

bijspringen als misdienaar, klokken 

luiden, verzorging Mariakapel, 

enzovoort. Samen verzorgen ze ook de 

doordeweekse vieringen, wanneer er 

geen priester of pastoraal werker 

voorgaat. Ook gaat Marinus Nijland, 

als het nodig is, voor bij uitvaarten, 

avondwakes en eventueel bij 

crematies. Marinus Nijland is vele jaren 

betrokken bij de bedevaart naar 

Kevelaer, maar door corona staat ook 

bij de bedevaart alles op een laag pitje. 

Tijdens de corona is er zes weken, via 

de kerkomroep, een cd te beluisteren geweest met opgenomen 

liederen gezongen door het eigen koor.  Nu is er eens per veertien 

dagen weer een viering waarbij enkele koorleden, de dirigent en de 

organist aanwezig zijn. 

 
Met vele vrijwilligers
Er zijn naast de kosters nog veel vrijwilligers actief zoals: de koren, 

lectoren en lectrices, acolieten, misdienaars, diverse werkgroepen, 

bloemengroep, schoonmaakgroep, verzorging was, aula beheer

ders, grasmaaiers, tuingroep enzovoort. Allemaal betrokken 

vrijwilligers. Beide kosters zijn dienstbaar aan de gemeenschap en 

dat mensen dit waarderen laten ze ook blijken. Alle vrijwilligers zijn 

ook voor hen belangrijk en eenieder doet dat werk naar vermogen. 

Graag blijven de kosters bescheiden op de achtergrond maar samen 

met alle vrijwilligers houden ze de gemeenschap en het dorp 

leefbaar. Wel jammer dat de kerk gaat sluiten, maar wanneer weten 

we nog niet.

Mijn dank gaat uit naar Marinus Nijland en Marinus Visschedijk voor 

het openhartige gesprek over hun werk als kosters van de kerk in 

Bentelo.

Marianne Koebrugge

De kosters van de O.L. Vrouwe van 
Altijddurende Bijstand te Bentelo lin
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Hans: José, na zoveel jaar… Waarom vertrek je?
José: ‘Na tien jaar Geestig is het heel goed als iemand anders dit 

overneemt. Je drukt toch je stempel en maakt er “je kindje” van. Dit 

geldt ook voor Samenloop. En kindjes moet je nu eenmaal loslaten 

om verder te kunnen groeien. Met een gerust hart geef ik ze over 

aan jouw ervaren en nieuwe frisse blik. Dat geeft mij ruimte om 

nieuwe paden te bewandelen. In september ben ik vol verwachting 

gestart met een studie theologie.’

José: En jij, wat brengt jou ertoe mijn taken over te nemen?
Hans: ‘Ik ben tot mijn verhuizing naar Arnhem in 2006 zo’n dertig 

jaar vrijwilliger geweest in de Lambertus. Dat is mijn halve leven en 

het heeft me veel gebracht. Kerk, geloof en Twente zijn onder mijn 

huid gekropen. Iedere geloofsgemeenschap geeft op eigen wijze 

uitvoering aan de Blijde Boodschap. Die verhalen wil ik doorgeven. 

Ze geven hoop, ze inspireren.’

Wat zie je als de betekenis van deze vorm van communicatie?
José: ‘Bij teruglopend kerkbezoek is het parochieblad een belangrijk 

middel om de binding met de geloofsgemeenschap vorm te geven 

en vast te houden. Ik denk dat het individu steeds meer zelf bepaalt 

hoe hij zijn geloof vorm wil geven. Veelal buiten de kerk gaan 

mensen op zoek naar de bronnen van het geloof. Ze laten zich inspi

reren door de Schrift, door de liefde die Jezus ons heeft voorgeleefd. 

Maar daarnaast blijft de behoefte deel uit te maken van een 

gemeenschap van gelovigen. Een clubblad kan hierbij verbinden.’

Hans: ‘Dat ben ik met je eens. Ik geloof in een kerk die nabij is, die 

laat zien dat ze betrokken is en wil zijn. Die een paraplu biedt 

waaronder iedereen mag schuilen. Een parochieblad is één van de 

middelen om die nabijheid uit te drukken.’

Heeft een parochieblad op papier nog toegevoegde waarde?
José: ‘Jazeker, omdat het tastbaar is en nog steeds een groot deel 

van de lezers gewend is aan een papieren uitgave. Ik zie dat 

voorlopig niet verdwijnen, ondanks alle nieuwe digitale media.’  

Hans: ‘Daarvan ben ik overtuigd. Iedere dag worden we overspoeld 

met informatie. Het gedrukte woord nodigt uit tot rust, bezinning, 

overweging. Wie leest, stapt een andere wereld binnen.’

Heb je een favoriete Bijbelpassage?
José: ‘Voor mij is dat uit het evangelie van Matteüs. Jezus die 

onderricht geeft en op het einde van de Bergrede zegt: ‘Ieder die mij 

hoort en doet wat ik zeg, zal het vergaan als een verstandige man 

die zijn huis bouwde op een rots. De regen viel neer, de 

bergstromen kwamen omlaag, de wind stak op en ze stortten zich 

op dat huis, maar het huis stortte niet in want het was op de rots 

gegrondvest.” Hierin gaat het denk ik om het doen van de woorden 

van Jezus en niet om het horen alleen. Maar deze passage zegt mij 

ook iets over vertrouwen en niet bang zijn. Als in je leven de 

stortbuien komen, ook ik heb dat meegemaakt, houd dan 

vertrouwen, je hebt je huis gebouwd op een rots.’

Hans: ‘De Emmaüsgangers, uit Lucas. Twee leerlingen lopen na 

Goede Vrijdag naar Emmaüs, nabij Jeruzalem. Diepbedroefd, Jezus 

is gestorven. Een onbekende legt dan uit wat er gebeurd is en 

waarom. De leerlingen nodigen hem uit. ‘Blijf bij ons, want het 

wordt al avond en de dag loopt ten einde.’ Dat ontroert me, ‘Blijf bij 

ons’ is wat we dagelijks bidden. Even later herkennen ze Jezus in de 

vreemdeling. En dan is Hij meteen weg. Volgens mij is dat een 

algemeenmenselijke ervaring: iedereen ontmoet Jezus wel eens, 

zeker in donkere tijden, maar dat beseffen we pas daarna. Mooi is 

ook dat de leerlingen dan in vuur en vlam staan. ’Brandde ons hart 

niet in ons, terwijl Hij onderweg met ons sprak en ons de schriften 

ontsloot?’ Dat wens ik iedereen toe.’

Het is advent, Kerstmis nadert. 
Wat verwacht je van het nieuwe jaar?
José: ‘Ik hoop dat we een mooi nieuw begin krijgen. Met een virus 

dat we onder controle hebben, lessen die we van de coronaperiode 

hebben kunnen leren en met parochiebladen die met jouw frisse 

blik en de ervaren redacties nog aansprekender worden. En zo 

bijdragen om mensen te blijven verbinden met ons mooie geloof.’ 

Hans: ‘Weer denk ik aan de Emmaüsgangers. ‘Heer, blijf bij ons.’ Ik 

weet niet wat er allemaal staat te gebeuren. Maar die bede, ‘Blijf bij 

ons’, geeft hoop en vertrouwen.’

Hans Morssinkhof en José Sluiter

Na respectievelijk tien en vier jaar beëindigt José Sluiter haar werkzaamheden voor Geestig en 

Samenloop.  Hans Morssinkhof volgt haar op. Om deze wisseling van de wacht te markeren, 

interviewen ze elkaar. 

Wisseling 
van de 
wacht

foto's: Eduard Meester

Advent en symbolen
Als christenen leef je via de adventzondagen naar de geboorte van 

Jezus toe. Maar advent gaat ook over een blijde verwachting, 

wachten op de komst van Jezus. De adventstijd heeft ook zijn 

kleuren en symbolen.

De kleur paars: is de kerkelijke kleur voor boete en soberheid,

roze: staat voor blijdschap voor het komende kerstfeest,

groen: is de kleur van hoop en verwachting en de kleur

goud: doet denken aan de zon, een verwijzing naar Licht van de 

Eeuwige.

De adventskrans: gemaakt van groene takken met vier kaarsen. 

De ronde cirkel heeft geen begin en einde, net zoals God dit ook 

niet heeft.

De adventsster: hangt bij veel mensen tijdens de advent voor het 

raam. De ster staat symbool voor Christus, die als licht in de wereld 

gekomen is en ons de weg wil wijzen. In de kerk wordt op alle vier 

de zondagen in de adventsperiode een kaars aangestoken. Dit laat 

zien dat we steeds dichter bij kerst komen.

 

Traditie
Als het buiten donker en koud is doen we ons best het binnen 

gezellig te maken. Een kerstboom, kaarsjes aan, voor velen een tijd 

voor samenzijn, elkaar opzoeken en fijn om elkaar verhalen te 

vertellen. Het traditionele kerstverhaal over de geboorte van Jezus 

staat in de bijbel. 

Maar er zijn veel verhalen geschreven in een andere tijd. Zo schreef 

Paul Biegel het verhaal over een keizer die op zoek was naar het 

verhaal van kerst. Of misschien kent u het verhaal van Witte Kerst, 

geschreven door Godfried Bomans, over een man die kerst viert met 

zijn gezin en dan gestoord worden door een klop op de deur, er 

staat een vreemdeling buiten.

Ook bijzonder is het kerstfeest van papa Panov, een schoenmaker 

uit Rusland. Op kerstavond leest hij een kerstverhaal en valt in slaap. 

In zijn droom zegt Jezus de volgende morgen voorbij te zullen 

komen. Er komen veel mensen langs, de slager, de kleermaker, een 

bedelaar, maar geen koning Jezus of: is Hij misschien toch langs 

geweest? Of het verhaal van Yin die samen met haar ouders op 

kerstavond moet vluchten, omdat zij vanwege hun geloof worden 

vervolgd. Verhalen zijn een krachtig middel om iets over te dragen. 

Bijzonder om kerstverhalen met elkaar te delen en te beleven rond 

de openhaard, of aan een tafel vol kaarsen of misschien buiten, rond 

de vuurkorf in warme dekens. 

Wereldwijd
Na veel voorbereiding is het dan Kerstmis, de geboorte van Jezus.

In alle landen, wereldwijd, wordt kerst op eigen wijze en cultuur 

gevierd. Maar laten we niet vergeten dat er veel mensen zijn die het 

minder hebben, de mensen die ziek zijn of een geliefde moeten 

missen of eenzaam zijn.

Wel wens ik u een zalig kerstfeest toe.

Marianne Koebrugge

Kerst 2020

De kersttijd is een tijd van rijke tradities; de kerstboom, kerstcadeautjes, familiebezoek en samen eten. Maar ook van kerstversiering, 

kerstliederen en het kerstverhaal. Maar hoe vieren we het kerstfeest in corona tijd, kunnen we bij ouders op bezoek, kunnen we zelf bezoek 

ontvangen of vieren we kerst alleen met eigen gezinsleden, thuis, en kunnen we nog wel naar de kerstviering in de kerk?  Voor velen van 

ons zal het een andere kerst worden dan we al zoveel jaren gewend zijn, maar belangrijk is ook dat we de verbondenheid met elkaar en met 

de kerk niet verliezen.
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Foto: pastoor M. Oortman

Leven, een kunst
Wat is er nodig voor gelukkige dagen? Deze vraag wordt al eeuwen 

gesteld en is nog steeds zeer actueel. Levenskunst is een weg 

waarlangs we veel wijsheid vinden. Maar wie wijst ons de weg 

erheen? In de bundel “Leven, een kunst” staan 

veertig meditaties van diverse auteurs. Ze 

geven geen pasklare antwoorden, maar laten 

steeds nieuwe aspecten van levenskunst zien. 

Rode draad is het besef dat ware wijsheid en 

levenskunst begint bij het aanvaarden van je 

werkelijkheid. “Doorleef vreugde en verdriet, 

pijn en herstel, duisternis en licht  en 

omarm ze als een geschenk.” 

Rick Timmermans (1987) is de redacteur. 

ISBN  9789089723741 

prijs € 17,90

Soms gaan de dingen niet zoals je verwacht. Je denkt dat alles 

geregeld is. Dat je weet hoe de dingen zullen verlopen. En dan 

plotseling wordt alles anders. Ik heb het heel wat keer in mijn leven 

meegemaakt. Negen was ik. Het was een feestdag. Ik ging op 

schoolreisje. We speelden in een grote speeltuin, en ik genoot op een 

in mijn kinderogen hele hoge schommel. We kregen een ijsje en een 

lolly en alles was goed in de wereld. We speelden verstoppertje toen 

de bus bij school kwam. Allemaal onder de stoel. Maar wie zich echt 

leek te verstoppen was mijn moeder. Waar ik ook keek toen ik 

uitstapte, ze was er niet. De buurvrouw was er. Waar is mama vroeg ik. 

Het bleek dat mijn moeder met spoed in het ziekenhuis was 

opgenomen. Een dubbele longontsteking en nog wat, dat ben ik 

intussen vergeten. En die zonnige mooie dag eindigde totaal anders 

dan ik ooit had kunnen denken. Aan tafel bij de buurvrouw, met mijn 

zus en mijn kleine broertje. Alleen in huis in bed, de deur naar de hal 

van de flat open zodat we naar haar toe konden als er wat was. 

Ze bleef over ons waken tot mijn vader thuiskwam. Onze buurvrouw 

was een engel van een mens.

Engelen van mensen
Ook voor Maria ging het bij de geboorte van Jezus totaal anders dan 

ze had verwacht. Ze droeg de hoop van de mensheid onder haar hart, 

maar er was geen plaats in de herberg, en haar kindje werd geboren 

zonder de zorg en bijstand van anderen, een vroedvrouw, of haar 

moeder. Een voerbak als bedje voor een koningskind.

Maar ook bij haar waren er lieve mensen die haar bezochten, herders, 

wijzen. Dat waren voor haar de “engelen van mensen”.

2020: een jaar met een onverwachte wending… Een jaar zoals we dat 

niet verwacht hadden. Narigheid, ziekte, lockdown… en engelen van 

mensen in de zorg en op allerlei plekken waar ze zo hard nodig waren.

En zo zien we telkens opnieuw hoe goed Onze Lieve Heer het met ons 

voor heeft. Als wij problemen ontmoeten, stuurt Hij ons engelen van 

mensen. Helpende handen, troostende armen.

Ik hoop dat u ook in 2021 ook weer engelen mag ontmoeten, of dat u 

de kans krijgt om zelf zo’n engel te zijn. Dan wordt het zeker een zalig 

nieuwjaar.

Cathinka

Lucifers

De kerk is fantastisch, ook voor ongelovigen
Auteur Rik Torfs beschrijft in zijn nieuwste boek de kerk in zijn vele facetten. Hij kiest acht 

invalshoeken om naar de kerk te kijken. De kerk als oase, als hospitaal, als bron van humor, als 

gebouw, als plek van schoonheid, als pleisterplaats voor ongelovigen, als waakvlam voor de 

verrijzenis, maar soms ook als een oord van verrotting. Torfs is hoogleraar kerkelijk recht aan de 

universiteit van Leuven en is een Vlaamse tvpersoonlijkheid. Hij zet o.a. kanttekeningen bij het 

celibaat en bij het verbod op vrouwen als priesters. Zeer lezenswaardig. 

ISBN 9789043534772

prijs € 16,99

In deze coronatijd is niets meer vanzelfsprekend. Hoe zullen we 
kerstmis vieren dit jaar, is een vraag die veel mensen bezighoudt. 
Na elke persconferentie volgen er nieuwe maatregelen. En steeds 
weer zoeken vrijwilligers en pastores naar mogelijkheden om door 
te gaan met samen kerk zijn, of het nu is door samen coronaproof te 
vieren of om naar elkaar te blijven omzien. Wat drijft mensen om 
door te gaan? Waar halen ze de kracht vandaan? 

Het visioen
Tijdens een vormelingenbijeenkomst vertelden vrijwilligers uit onze 

parochies over hun werkzaamheden in de kerk en daarbuiten en 

vooral wat hen hierin inspireert. 

Wat mij trof is dat ieder van hen probeert dat de vlam van ons 

geloof blijft branden, heel concreet in hun eigen leven en daarnaast 

zetten zij zich ook in voor de kerk in het bestuur of als drummer van 

een koor of voor allerlei andere zaken. Een zuster vertelt dat ze zich 

wil inzetten voor mensen die het moeilijk hebben. Momenteel zijn 

dat vluchtelingen. Voor deze kwetsbare mensen probeert zij klaar te 

staan. Jezus deed dat ook en leerde ons dat ook te doen. Hij helpt 

haar daarbij met zijn goede Geest. 

Een andere vrijwilliger vertelt de tieners hoe goed het doet om er 

voor een ander te zijn. Zij zit aan het bed van een stervende, komt 

regelmatig bij verschillende mensen, zoals ouderen met dementie. 

Zij is present op die plekken, waar zij met haar talenten een steentje 

bij kan dragen. 

In al deze verhalen hoor ik het visioen van licht in het donker. 

We zingen en horen daarvan in de adventsperiode in de lezingen 

van Jesaja, die in een tijd van bedreiging, oorlog en angst leefde. 

Hij vertelt ons van de steppe en de woestijn die zullen bloeien, 

van een blijde boodschap van gerechtigheid aan armen, gevange

nen en gebrokenen. Zoals elk jaar zullen er in de decembermaand 

allerlei extra acties zijn in en buiten de kerk voor onder meer de 

Voedselbank en het Rode Kruis om kwetsbare mensen te steunen. 

Ook wij zullen aangestoken worden door het visioen, verwoord en 

concreet gemaakt in de encycliek “Fratelli tutti” van onze paus 

Franciscus, om in navolging van de Heilige Franciscus overal vrede 

te zaaien en dicht bij de armen, de verlatenen, de zieken, de 

afgedankten, de laatsten te lopen. De waardigheid van elke mens is 

onaantastbaar. Om daarvoor te zorgen hebben wij nog wat te doen. 

De geboorte van Jezus
En in de kerk wordt alles klaar gemaakt om de geboorte van Jezus 

te kunnen vieren. 

Eind oktober had de juffrouw van school al een bericht gestuurd 

met de vraag of er in deze coronatijd wel een kerststal in de kerk 

zou zijn, zodat leerkrachten met de kinderen die kunnen bezoeken. 

De jeugd, het vernieuwende, houdt ons in beweging.

Beelden komen bij mij boven van de vele inspanning van de 

vrijwilligers. Hoe ik de kinderen van de basisschool het kerstverhaal 

aan het vertellen was. En juist toen ik aan het vertellen was hoe de 

herders in de nacht ineens licht zagen en er een engel verscheen, 

kwam er een vrijwilligster met een boormachine in de kerststal om 

aan de rand van de vijver nieuwe beplanting stevig te verankeren. 

Een andere keer zag ik een vrijwilliger die met zijn rollator de deksel 

van het doopvont vervoerde om koper te poetsen en zo zorgde 

voor een glanzende deksel. 

En dan is het Kerstmis. Het beeld van de chaos, de donkerte en de 

leegte van nacht verschuift naar een stal, een afgelegen plek, waar 

niemand iets verwacht. En daar wordt het Licht. We horen de engel 

met de blijde boodschap van God aan de herders: wees niet bang, 

er is goed nieuws. Heden is een redder geboren. Hij is de Messias, de 

Heer. 

Pastor Hélène van den Bemt

Wees niet bang. 
Er komt Licht!

foto: Marianne Koebrugge

Voor u gevonden
 Door Richard Wermelink

Kookboek van een vergeten volk
De Israëlische regering heeft onlangs 

besloten om schaamteloos meer 

nieuwe nederzettingen te bouwen op 

andermans (Palestijns) grondgebied. 

Het lijkt zonder repercussies te 

kunnen… Daarom wat meer 

aandacht voor het Palestijnse 

volk.  Begin dit jaar verscheen een 

kookboek met Palestijnse 

gerechten, getiteld “Falastin”. 

Nu de muren zo nu en dan 

behoorlijk op ons af komen, is lekker koken 

belangrijker geworden. De recepten zijn goed te volgen en 

niet moeilijk te maken. In Falastin staan ook verhalen over het 

leven in Palestina, inclusief de soms harde werkelijkheid. 

ISBN 9789059569928

prijs € 29,99
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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 | Geopend op dinsdag, 

donderdag en zondag van 09.00  17.00 uur

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 |

26102020 

Riky Temminkvan Rooijen, 88 jaar

30102020 

Harrie Scholten, 73 jaar

Secretariaat | Het secretariaat is geopend 

op onevenweken 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 voorlopig 

ook gesloten i.v.m. de corona testen

Misintenties | Deze kan men opgeven per 

email: parochiebentelo@hotmail.com

Overleden  | 

Riek Nijland Blokhorst, 14 augustus, 92 jaar.

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

7497 MA Bentelo

T: 0547292221

E: bentelo@heiligegeestparochie.nl 

IBAN: NL34RABO0157108112

Giro: 88.73.19
Openingstijden secretariaat

Maandag van 11.00 tot 13.00 uur

Geest in en om de kerken

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.

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. 

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).

Gedoopt |

Anouk Overbeek

Secretariaat | Ieder woensdagmorgen 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 | 

24 september 

Ans Roescher  Siemerink, 77 jaar

2 oktober 

Trees Vorgers  Haafkes, 89 jaar

Vieringen | Zondag 29 november 09.30 uur 

gebedsviering werkgroep. We hebben 

besloten de vieringen met ingang van 

heden te hervatten.

Dopen | Op vrijdag 18 december is er een 

doopviering in de dagkerk.

Kerk open met kerst | Op 25 december is 

de kerk geopend van 09.30 tot 16.00 uur om  

de kerststal te bewonderen.

U bent van harte welkom.

 

 

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

Adventsactie | Op pagina 18 leest u over het 

adventsproject voor dit jaar. Uw bijdrage voor 

dit project is van harte welkom op het speciale 

bankrekeningnummer van de adventsactie. 

Het is dit jaar helaas niet mogelijk om uw 

bijdrage te deponeren in de speciale bus in de 

kerk.  

Kerstkaarten H. Isidoruskerk | Van de H. 

Isidoruskerk zijn kerstkaarten gemaakt. Deze 

kaarten kunt u kopen bij het secretariaat op 

de dinsdagmorgen. De opbrengst komt ten 

goede aan onze geloofsgemeenschap.

Kerstspel | In overleg met de werkgroep 

gezinsviering en het kinderkoor wordt 

gekeken naar de mogelijkheid om ook dit jaar 

door de basisschoolkinderen het kerstspel te 

laten opvoeren. Uiteraard met inachtneming 

van de huidige coronarichtlijnen. Via de 

website van de Heilige Geestparochie en de 

kerkberichten in de Rond Haaksbergen wordt 

u hierover medio december geïnformeerd. 

Vieringen rondom Kerstmis | Zie pagina 20 

en 21 voor het overzicht van alle vieringen. 

Het is wel belangrijk dat u zich vooraf 

aanmeldt via de mail st.isidorushoeve1@

gmail.com, aanmeldstrook (in de gedachtenis

kapel) of telefonisch via het secretariaat op 

dinsdagmorgen 0743575210 van 9.00 uur tot 

11.00 uur.

Kerststal | Op eerste en tweede kerstdag is de 

prachtige kerststal in onze kerk te bezichtigen, 

met in achtneming van de coronarichtlijnen, 

van 14.30 uur tot 16.30 uur. Het is de moeite 

waard!

Gedachteniskapel | De gedachteniskapel is 

geopend op dinsdag, donderdag, zaterdag en 

zondag, van 10.00 uur tot 16.00 uur. De 

kerkdeur zal bij slecht weer niet openstaan, 

maar de gedachteniskapel is open.
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Woordpuzzel 8

Woord van paus Franciscus

In verband met de voorbereiding op Kerstmis, zitten er in de woordzoe

ker dit keer negen woorden die met “kerst” er voor, een ander woord 

vormen. Horizontaal, verticaal van boven naar beneden, van beneden 

naar boven en diagonaal. Heeft u de woorden gevonden, stuur ze dan 

voor 15 december 2020 naar: Redactie Geestig/Puzzel 8, 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 7 zaten de volgende acht woorden die met 

een uitvaart te maken hebben: wierook, wijwater, absoute, kist, urn, kruis, 

opstanding, uitvaartmis en als bonus: as en aarde. Uit de inzendingen 

hebben we de volgende winnaar getrokken: C. Koppelman uit Beckum. 

Van harte gefeliciteerd!

door Richard Wermelink

K  Q  T  H  C  A  N  W  P  M  O 

R  R  W  V  U  U  R  T  P  L B 

B  W  K  R  D  W  N  R  L  F G 

O  Z  T  R  E  N  W  N  T  J  O 

O  A  L  N  I  N  I  Q  A  I  S 

M  N  S  E  S  B  I  K  C  W  Y 

B  G  Q  F  G  H  B  D  R  G  R 

C  P  B  C  Y  N  S  E  Q  S  V 

F  B  E  X  L  E  E K  W  F  L 

E  F  H  H  E  I  E P R  J  R

Fratelli Tutti

Hoe moet de wereld er na de coronacrisis uitzien? “De paus laat het 

realisme varen en schrijft zijn eigen ‘I Have a Dream’”, zegt Paul van 

Geest, hoogleraar kerkgeschiedenis in Rotterdam en Tilburg. Hij 

verwijst naar de beroemde rede van Martin Luther King.

In de sobere basiliek bij het graf van de 13deeeuwse Sint Franciscus 

van Assisi, droeg de paus zaterdagavond 3 oktober de mis op en 

tekende zijn derde encycliek, ‘Fratelli Tutti’ (‘allemaal broeders’). De 

titel is ontleend aan de heilige Franciscus, met wie de paus zich 

verwant voelt; hij noemde zich naar hem en koos ook voor zijn 

vorige, ‘groene’ encycliek een Franciscuscitaat als opschrift.

Kerkdiploma voor 
eerstecommunicanten
De eerstecommunicanten uit onze drie parochies hebben allemaal 

hun kerkdiploma gehaald. Daarmee hebben zij laten zien dat zij 

veel weten van wat er in de kerk gebeurt en wat er te zien is. 

Weet u hoe de grote tafel in de kerk heet, waar de maaltijd van 

Jezus wordt gevierd? Is dat de heilige tafel, het altaar of de 

Jezustafel? En wat wordt in het heilig kastje ofwel het tabernakel 

bewaard? Is dat het doopwater, de heilige hosties of het goud en 

zilver van de kerk? 

Dit zijn voorbeelden van vragen, die eerstecommunicanten 

beantwoord hebben tijdens een ontdekkingstocht in de kerk. 

Er waren enthousiaste vrijwilligers uit de geloofsgemeenschappen, 

die hen uitleg gaven en hielpen bij de vragen onder meer over de 

kleuren van de liturgische kleding in de sacristie en over wat er 

gebeurt tijdens de eucharistieviering op het priesterkoor. Zij 

hebben een kaarsje opgestoken in de Mariakapel. In de kerk van 

Sint Isidorushoeve en de Heilige Blasiuskerk in Delden hebben zij 

zelfs de toren beklommen.     

We kunnen trots zijn op onze eerstecommunicanten. 

De voorbereiding op hun eerste communie gaat door. 

Hun eerste communieviering die eerder gepland was in 

mei en juni 2020 is door de coronapandemie uitgesteld 

naar 24 januari en 31 januari 2021. 

Pastor Carin Timmerman en pastor Hélène van den Bemt

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: pastoraalsecretariaat@rktwentezuid.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 januari
19 januari  
Bentelo/ Isidorushoeve
13.00 en 14.30 uur 
Pastor Van de Bemt. 

Doopvoorbereidingsavonden zijn 
donderdag 12 december in de Stefanshof, 
Grotestraat 207, 7622 GH Borne en 
donderdag 19 december in parochieel 
Centrum, Hengevelderstraat 24, 7471 CH Goor   

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

  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
•  J.A.C. Jansen, pastoor (liturgie) 

M: 06  46 90 72 33 (maandag niet 
bereikbaar) 
E: j.jansen@rktwentezuid.nl 
Vrije dag: maandag

•  Mw. R. Doornbusch,  
pastoraalwerker (diaconie)  
M: 06  14 40 69 55 
E: r.doornbusch@rktwentezuid.nl 
Vrije dag: vrijdag

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

•  Mw. C.E.J.M. Timmerman,  
pastoraal werker 
M: 06  25 09 13 77 
E: c.timmerman@rktwentzuid.nl 
Vrije dag: vrijdag

•  Mw. A. Zoet, 
pastoraal werker 
M: 06  27 12 46 95 
E: a.zoet@rktwentezuid.nl 
Vrije dag: vrijdag

“De paus richt zich tot alle mensen, niet alleen wereldleiders of 

bisschoppen”, zegt franciscaan Roland Putman uit Den Bosch. Hij is 

best trots dat de paus Assisi uitgekozen heeft om zijn encycliek 

wereldkundig te maken. Putman bespeurt er de franciscaanse 

inspiratie in: met een nadruk op dialoog en gevoel voor de 

kwetsbaarheid van de mens.   

Bron: Trouw 4102020

 Lees meer over de encycliek Fratelli Tutti op

 www.heiligegeestparochie.nl/geestig

Door: Jan Horck
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Beste pastoor Oortman, 
geachte mede-aanwezigen 
en medeparochianen,  

Dankbaar zijn we, Marc, dat wij je zeven jaar 

bij ons in de drie parochies hebben mogen 

meemaken als pastoor. En het had van ons 

nog best langer mogen duren, van jou ook. 

Maar het bisdom besliste anders en je gaat 

nu als pastoor naar de parochie van de 

Heilige Gabriel. 

Wat heb je veel meegemaakt in de afgelo

pen zeven jaar. Was je aanvankelijk nog 

samen met een collega priester, pastor 

Nowara, al snel werd je door zijn vertrek de 

enige priester in de drie parochies. Dertien 

geloofsgemeenschappen, grofweg 40.000 

parochianen en jij als enige sacramentele 

zielzorger, gelukkig wel bijgestaan door een 

team van pastoraal werkers. 

Ook dat team werd kleiner in deze krimp

periode. Dit betekende dat je in je werk

zaamheden steeds meer ging focussen op 

het sacramentele werk en op het nabij zijn 

in het pastoraat. Je hebt met zeer veel 

mensen gesproken en bent veel bij de 

mensen thuis geweest. Dat ging je goed af 

en je hebt er eer mee ingelegd. Je kon 

natuurlijk niet overal tegelijk zijn, al werd 

dat wel van je verwacht en er is best wel 

eens gemopperd. Maar wij die je op de voet 

hebben gevolgd zagen hoeveel zolen je 

versleten hebt en hoe je je maximaal hebt 

ingezet. En dat alles vanuit je opdracht dat 

het je taak is om mensen naar Christus te 

brengen. Ik denk dat de kerk wel slechtere 

dienaren gekend heeft. 

Wat de besturen betreft, liet je, mede door 

je drukke werkzaamheden, de manage

menttaken aan ons. Door je samenbindend 

vermogen kon de bestuurscommissie 

uitgroeien tot een goed samenwerkend 

orgaan, dat voor zijn taak berekend bleek. 

Hoogtepunten en dieptepunten hebben we 

samen meegemaakt. De brand van de 

Moeder Teresakerk heeft er wel ingehakt. 

Ook het sluitingsproces van sommige 

kerken is een continue bron van spanning 

en stress. Ook hier heb je je maximaal 

ingezet en pal gestaan voor de betrokken 

geloofsgemeenschappen in een poging om 

vitale geloofsgemeenschappen te houden 

of te maken. Wat ik zelf nog extra bewonde

renswaardig vind is dat het je gelukt is om 

overeind te blijven in deze zeer zware baan. 

Er wordt van boven aan je getrokken en 

daar bedoel ik het bisdom mee en er zijn 

altijd geloofsgemeenschappen die het 

anders willen en beter weten of toch doen 

wat ze zelf willen en afspraken negeren. Het 

is altijd gelukt om een oplossing te vinden. 

En hier komt je diepe geloof om de hoek 

kijken. Dat prachtige gedicht van een 

priester dat je op de achterkant van de 

boekenlegger hebt gezet, geeft je inspira

tiebron goed weer. “Zo ontspannen en 

oprecht toen ik besloot tot U in mij.” Ik hoop 

dat je deze houding kunt vasthouden op je 

nieuwe standplaats. 

Het ga je goed Marc, met Gods zegen.  

Peter Helle, 

vicevoorzitter bestuur Heilige 

Geestparochie 

(namens de drie samenwerkende parochies)

Afscheid pastoor Oortman in beeld

foto's: Lidy Katier

Wat een actueel verhaal. En al zo oud. 

Noach met zijn familie en zijn vee op een 

woonboot. Hij probeert te overleven bij 

een alles vernietigende kracht van het 

water dat stormt over de aarde. Een 

onophoudelijke stortvloed. Nergens 

meer een droog plekje. 

Onze woorden zijn niet opgeschreven, maar 

Noach en zijn familie beleeft een  pande

mie, een lock down, niet van weken, maar 

van maanden en nog langer.  Hij weet al 

niet meer hoe lang hij met zijn hele hebben 

en houden op die boot zit opgesloten en 

welke dag het is. Het is dag in dag uit 

hetzelfde: het vee verzorgen en turen over 

het water. Zakt het of stijgt het nog? Maar 

hij leeft nog en dat kunnen duizenden en 

duizenden slachtoffers hem niet nazeggen. 

 

Het was afzien.
Noach. Hij herinnert zich die morgen nog 

als de dag van gisteren. Een flauw zonnetje 

en een top van een berg in de verte. Het 

water zakt! Een ingehouden vreugde op de 

boot, zeker bij Noach. Als verantwoordelijke 

man neemt hij de tijd. Geen overhaaste 

stappen. Het weer kan zo maar omslaan en 

het waterpeil kan zo maar weer stijgen.  Een 

eerste test. Hij laat een raaf los. Als die aas 

vindt, komt hij niet terug. 

Maar de raaf bleef rondvliegen en kwam 

terug op de boot. Noach wachtte meerdere 

dagen voor een tweede proefvlucht. Dit tot 

ongenoegen van de jongsten in zijn gezin. 

Hij liet toen een duif uitvliegen, maar die 

kwam terug, moe en uitgehongerd,  geen 

boom om in te rusten. Opnieuw wachtte 

Noach, nu meer dan een week.  

Vroeg in de morgen liet hij de duif opnieuw 

los. Nog diezelfde dag, ’s avonds, streek zijn 

duif neer met een olijftakje in zijn snavel. 

Het water was verder gedaald en de aarde 

komt tot nieuw leven.  En weer wachtte 

Noach meer dan een week. Opnieuw liet hij 

zijn duif los en die kwam niet meer terug. 

Een goed teken. Ook dat de boot was 

vastgelopen op de flanken van een berg, 

was een hoopvol gebeuren voor hem en 

zijn gezin. Maar de aarde was nog niet 

drooggevallen. 

Wachten, blijven leven in een kleine wereld, 

geduld. Noach vroeg het van zichzelf en van 

zijn gezin. De natuur neemt de tijd om haar 

werk te doen. Het duurde nog een eeuwig

heid voordat Noach de loopplank uitlegde 

voor zijn familie en de dieren. 

Een opluchting.
De aarde was leeg. Een nieuw begin moest 

worden gemaakt. Hun vertrouwde wereld 

was weg. Voor goed! Het aanschijn van de 

aarde was veranderd en nog lang niet 

vernieuwd.  Voortzetting van oude gebrui

ken, van oude gewoontes werkte niet meer, 

en oude woorden hadden geen zeggings

kracht.  Noach sloeg zijn ogen op naar de 

hemel en was dankbaar dat hij nog leefde. 

Er was niets meer en de leegte bood hem 

alle kansen om te luisteren naar de stem 

van zijn hart, om nu ongehinderd te doen 

waar de drukte en het gedoe hem van had 

weerhouden: omzien naar elkaar en zorg 

dragen voor de aarde: zijn vrouw en zijn 

kinderen en zijn vee.  Naar hen omzien en 

voor hen zorgen is de basis voor een leven 

in een zich veranderende wereld, op een 

aarde, waar alle zekerheden ijle lucht zijn 

gebleken. 

Wijs geworden in de afzondering, gevormd 

en gepijnigd door wolken en water, verlicht 

door krachten van Boven, is Noach oud 

geworden en heeft hij genoten van het 

goede in een nieuwe wereld.   

Gerard Geurts

DE EERSTE LOCKDOWN Genesis 8.



18 19
Geestig, 08  |  november 2020 Geestig, 08  |  november 2020

Ingezonden berichten
 Hoe doen we dat? 

De gezinnen krijgen training in duurzame landbouwtechnieken, om 

zo de opbrengst van de moestuinen te verbeteren en kennis en 

bewustwording van goede voeding te verhogen. Er zijn workshops 

over organische bemesting, kweken van groenten, plantenziektes 

en hoe gevarieerd en voedzaam voedsel te verbouwen.

Ook zijn er workshops voor leerkrachten om kinderen vertrouwd te 

maken met gezond eten en om ze te leren hoe ze schooltuinen 

kunnen aanleggen. Ieder gezin ontvangt een startpakket dat 

bestaat uit een schoffel, gieter en pikhouweel en zaden voor onder 

andere tomaten, uien, zoete aardappelen en wortels om zo hun 

eigen groenten te kunnen kweken. Verder ontvangen zij vouchers 

die in noodsituaties zijn in te wisselen voor voedselpakketten.

Wij bevelen deze actie van harte bij u aan en hopen ondanks deze 

onzekere coronatijd ook dit jaar op uw steun te kunnen rekenen. 

Uw bijdrage kunt u overmaken op de rekening van de M.O.V.groep:

Iban: NL46 RABO 0313 363 838 ten name van R.K. Heilige 

Geestparochie.                                                                                                                

Namens de M.O.V.groepen van de Heilige Geestparochie alvast 

hartelijk dank.

Adventsactie 2020: Voldoende en gezond eten 
voor kinderen in Nicaraqua. 

De armoedeval wordt het ook wel genoemd. De vicieuze cirkel van 

armoede, ondervoeding, ziekte, gebrekkige opleiding en weer 

armoede. Adventsactie wil daar iets aan doen. We steunen in de 

adventsperiode een project in Nicaragua dat ervoor zorgt dat 

gezinnen zelf groente, granen en fruit kunnen verbouwen en op 

die manier beschikken over gezond en gevarieerd voedsel.

Wat is er aan de hand? 

Hoewel de welvaart in Nicaragua de laatste tien jaar aanzienlijk is 

verbeterd, is 70 procent van de plattelandsbevolking nog arm. 

Ondervoeding is een groot probleem en de cijfers van moeder en 

kindsterfte behoren tot de hoogste van CentraalAmerika.

Palacagüina, waar het Adventsactieproject start, is een van de 

armste en droogste gebieden in Nicaragua. Door de aanhoudende 

droogte kampen gezinnen er de laatste jaren met een tekort aan 

voedsel. Akkers leveren niet meer genoeg op om van te leven. 

Als gevolg daarvan is in sommige dorpen ruim 25 procent van de 

kinderen ondervoed en heeft een groei en ontwikkelingsachter

stand. Het watergebrek zorgt er ook voor dat er te weinig gras groeit 

om het vee te voeden. Het gevolg is dat vee wordt verkocht en 

akkers worden verkleind en zo belanden de gezinnen in een 

negatieve spiraal.

Wat willen we bereiken? 

Het doel van het project is om de gezinnen in Palacagüina te leren 

hun moestuinen op een duurzame manier te bewerken. Dat 

betekent dat ze leren hoe ze hun moestuinen op een voor mens en 

land gezonde manier kunnen bewerken en hun grond ook op de 

langere termijn vruchtbaar kunnen houden. 

De lokale nonprofitorganisatie Octupan voert dit project uit met 

ondersteuning van de Adventsactie. Het project komt ten goede 

aan een kleine 700 mensen uit 144 gezinnen. De kinderen in al deze 

gezinnen zijn ondervoed en men wil bereiken dat de ouders beter 

voor zichzelf en hun kinderen kunnen zorgen.

Wim Stokhof bedankt

Op woensdag 4 november 2020 heeft de Goorse locatieraad op zijn eigen verzoek afscheid 

genomen van Wim Stokhof, secretaris en lid van de raad. Vanaf het begin heeft Wim deze functie 

bekleed. Daarvoor was Wim jarenlang secretaris van het toenmalige parochiebestuur. Voor zijn 

inzet en werkzaamheden als vrijwilliger voor onze geloofsgemeenschap zijn wij hem veel dank 

verschuldigd.

Wim het ga je goed voor de toekomst.

Namens de Goorse Geloofsgemeenschap,

Wim van Sermondt

Kerst fotowedstrijd  
Voorgaande jaren hadden we “Kroamschudden” in de parochie.  

Maar omdat dat dit jaar wat moeilijk te organiseren is, hebben we 

als redactie iets anders bedacht.

En wel een “Hoe vier ik kerst foto”. We zijn benieuwd hoe u uw 

kerstgevoel thuis creëert, nu we met het Covid19 virus te maken 

hebben. Kerk en familiebezoek is nu wel even anders dan voor

gaande jaren. Wees creatief, het kan van alles zijn, te denken aan: 

een gezinsfoto bij de kerststal, kaarsje opsteken bij een kerk/kapel, 

kerstdiner enzovoort.

Stuur de foto vóór 2 januari 2021 naar redactiegeestig@heilige

geestparochie.nl met vermelding van uw naam. En voor kinderen 

de leeftijd erbij vermelden.

De winnaar maken we bekend in Geestig nummer 2, 2021.

U gaat ermee akkoord dat de foto geplaatst mag worden in 

“Geestig” en/of op de site.

Nathalie Mensink

Redactie Geestig

Kerststukjes in coronatijd

Kerst 2020 zal in geen vergelijk staan met het kerstfeest zoals we dat 

zijn gewend. Ook de voorbereiding daarop zal volledig anders zijn. 

Geen kerstmarkten in Delden en dus ook geen vertrouwde 

kraampjes van de PDK in de Langestraat. Toch willen wij u graag 

bedienen met onze kerststukjes en graftakken, niet in de laatste 

plaats omdat we de verdiensten heel hard nodig hebben in deze tijd 

van zeer beperkte activiteiten.  Wij stellen u daarom in de gelegen

heid uw stukjes en graftakken te kopen direct “vanaf fabriek”. Velen 

van u hebben in het verleden al gebruik gemaakt van deze 

mogelijkheid, maar dit jaar zal het dus alleen op deze manier 

kunnen. In week 47 gaan de dames weer aan de slag en vanaf 26 

november tot en met 12 december kunt u op donderdag, vrijdag en 

zaterdag terecht aan de Ranninkstraat 21, bij de familie 

Engelbertink, telefoon 0743767433. Wij zullen u op een veilige 

manier in staat stellen uw aankopen te doen.

Als u niet in de gelegenheid bent ons te steunen door uw aankoop, 

dan is uw gift voor onze projecten ook zeer welkom op rekening 

NL66 RABO 0179 1586 43 ten name van de Projectengroep 

Deldense Kerken.

Jan Vos

Ria Kaempff bedankt

Op 30 september hebben wij Ria Kaempff in het zonnetje gezet om haar te bedanken 

voor het vele werk dat zij voor de H.H. Petrus en Pauluskerk in Goor heeft gedaan. Wim 

van Sermondt, voorzitter locatieraad, gaf aan dat ze zo’n 40 tot 45 jaar actief is geweest 

voor Goor, Markelo en Diepenheim. Dat begon met de parochieraad en parochieverga

deringen en begin jaren 90 kwamen daar ook vooral avondwakes en uitvaarten bij. 

Ria stond altijd klaar voor iedereen en we konden op haar bouwen. Nu doet ze een 

stap terug vanwege haar leeftijd. 

 

De locatie in Goor heeft in kleine kring (vanwege corona) afscheid van haar genomen 

met een bloemetje en de paaskaars. Ria, bedankt voor al jouw tijd en energie voor 

onze locatie. We gaan je zeker missen, maar weten dat je als vraagbaak altijd nog te 

bereiken bent. 

 

Locatieraad, avondwakegroep en overige vrijwilligers van de H.H. Petrus en Paulus. 

Wat kunt u winnen: 

Het boekje 

“Hij deed dit speciaal voor jou”

Voor de kinderen (47jr) 

hebben we het boekje 

“visje Frido”

En kinderen vanaf 

8 jaar kunnen een 

kaartspel winnen.
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Vieringen
december 
en januari
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

Zat. 28 en zon. 29 
november Eerste 
Advent

Zon. 9.30 Woco-viering          

Pastor C. Timmerman                        

Geen viering Zon. 9.30 Eucharistieviering                                                             

Pater R. van der Vegt

Geen viering, 

wel Eucharistieviering op 

woensdag  om 9.00 u

Zon. 9.30 Gebedsviering                              

Werkgroep

Geen viering

Zat. 5 en zon.  
6 december                              
Tweede Advent

Geen viering Geen viering Zon. 9.30 Eucharistieviering                                                             

Pastoor J. Jansen

Geen viering, 

wel Eucharistieviering op 

woensdag  om 9.00 u

Geen viering Zat. 19.00 Gebedsviering                                            

Werkgroep                                       

Zat. 12 en zon. 
13 december                        
Derde Advent

Zat. 19.00 Gebedsviering                                            

Werkgroep                                       

Geen viering Zon. 9.30 Eucharistieviering                                                             

Pastoor J. Jansen

Zon. 11.00 Woco-viering                                                         

Pastor H. van de Bemt

zon. 09.30 Woco-viering     

Pastor H. van den Bemt

Geen viering

Zat. 19 december 
en zon. 20 decem-
ber Vierde Advent 

Geen viering Zon. 9.30 Gebedsviering       

Werkgroep

Zon. 9.30 Eucharistieviering                                                             

Pastoor J. Jansen

Geen viering, 

wel Eucharistieviering op 

woensdag  om 9.00 u

Geen viering Zon. 9.30 Wocoviering                              

Pastor C. Timmerman

Don. 24 december 19.00 Woco-viering       

Pastor R. Doornbusch

19.00 Gebedsviering              

Werkgroep

19.00 Eucharistieviering              

Pater R. van der Vegt           

19.00 Eucharistieviering      

Rector P. Kuipers 

19.00 Woco-viering             

Pastor H. van den Bemt

21.00 Woco-viering                   

Pastor H. van den Bemt

Vrij. 25 december         
Eerste kerstdag

11.00 Eucharistieviering     

Pastoor J. Jansen

9.00  Woco-viering           

pastor H. van den Bemt

9.00 Eucharistieviering           

Pastoor J. Jansen

11.00 Woco-viering                  

Pastor C. Timmerman

9.00 Woco-viering         

 Pastor C. Timmerman

9.00 Woco-viering                   

Pastor R. Doornbusch

Zat. 26 december     
Tweede kerstdag en 
zon. 27 december

Zat. 9.30 in Delden                                                                   Zat.09.30 in Delden   Zat. 9.30 Eucharistieviering            

Pastoor J. Jansen   

Zat. 9.30 in Delden   Zat. 9.30 in Delden   Zat. 9.30 in Delden   

Don. 31 december 19.00 Woco-viering             

Pastor H van den Bemt

19.00 Gebedsviering              

Werkgroep

19.00 Eucharistieviering                      

Pastor J. Huisman 

 Géén viering 19.00 Gebedsviering      

Werkgroep

19.00 Woco-viering                 

Pastor C. Timmerman                    

Vrij. 1 januari 2021 11.00 in Lambertus Hengelo 11.00 in Lambertus Hengelo 11.00 in Lambertus Hengelo 11.00 in Lambertus Hengelo 11.00 in Lambertus Hengelo 11.00 in Lambertus Hengelo

Zat. 2 en zon. 
3 januari

Geen viering Zon. 9.30 Gebedsviering      

Werkgroep

Zon. 9.30 Eucharistieviering          

Pastoor J. Jansen

Geen viering, 

wel Eucharistieviering op 

woensdag  om 9.00 u

Geen viering Zat. 19.00 Gebedsviering                                            

Werkgroep                                       

Zat. 9 en zon. 10 
januari

Zon. 09.30 Woco-viering

Pastor C. Timmerman

Geen viering Zon. 09.30 Eucharistieviering          

Pastoor J. Jansen

Zat. 19.00 Woco-viering     

Pastor R. Doornbusch

Zat. 19.00 Woco-viering   

Pastor C. Timmerman

Geen viering

Zat. 16 en zon. 17 
januari

Geen viering Geen viering Zat. 19.00 H. Vormsel                                             

Mgr. H. Woorts / Pastor H. van

den Bemt 

Geen viering Geen viering Zon. 9.30 Woco-viering                              

Pastor R. Doornbusch

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 aanmelden. Hieronder vindt 

u de emailadressen en telefoonnummers waarmee u dit kunt doen voor de desbetreffende 

geloofsgemeenschappen.

Geloofsgemeenschap H. Blasius Beckum 

Via de mail beckum@heiligegeestparochie.nl  tot donderdag 12.00 uur 

Telefonisch: dinsdagmorgen en vrijdagmorgen van 9.00  12.00 uur 

074  36 76 209 of 06  29 42 80 24

Geloofsgemeenschap 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 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 

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.

ONDER VOORBEHOUD!
Dit vieringenoverzicht is onder voorbehoud van 

wijzigende coronamaatregelen. Kijk voor actuele informatie 

op www.heiligegeestparochie.nl/vieringen

Digitale collecte!
Als u de viering online volgt is het toch 

mogelijk om uw gave aan de collecte toe te 

voegen. Ga hiervoor naar www.heilige

geestparochie.nl/home of scan de qr code 

hieronder. Klik op de afbeelding collecte

zak, zoals hierboven weergegeven en 

vervolgens komt u op de donatiepagina. 

Selecteer een bedrag bij de donatieknop. 

Kies uw bank en betaal met ideal. 
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Door: Nathalie Mensink

Kerst

Maak een adventskalender
Nodig:

14 Wc rolletjes, schaar, crêpepapier, lint, stift, fruittella, werthers echte, toffees en 2 

kleine cadeautjes.

Halveer 12 wcrolletjes en laat er 2 heel (5 en 25 december), knip de rolletjes aan 1 

kant een klein eindje in en vouw ze naar binnen, wikkel het rolletje in met 

crêpepapier en druk daarna het crêpepapier aan de ingeknipte kant naar binnen, 

doe nu een snoepje in het rolletje, maak vervolgens een toef dmv het lintje, schrijf 

het cijfer (125) op de buitenkant en plaats alles op bijv. een bord. Het is leuk als je 

bij 5 december en 25 december iets extra’s in je adventrolletje doet.

Wie verras jij met deze kalender? 

is een oude man en heeft helemaal geen vrienden, de enige vriend die hij had 

is overleden. En alle twee waren ze gek op . Maar nu is het bijna kerst en   

vind dat helemaal niet leuk, want nu kan hij geen  verdienen. Zijn knecht Bob 

moet zelfs op kerstavond doorwerken en hij mag voor deze keer, Eerste 

Kerstdag vrij nemen. Als de neef van  langskomt om hem een “Zalig Kerst-

feest” te wensen, stuurt hij hem weg en zegt; “Wat een onzin, Kerst”.  Als  

kerstavond naar huis gaat is hij moe en gaat hij direct naar bed. Maar dan 

begint hij te dromen en komt zijn overleden vriend hem waarschuwen, dat hij zo 

niet door moet gaan. Want de plek waar zijn vriend is, is niet zo leuk. Hij is nl. 

niet in de hemel. Hij zei; “ Er komen vanavond 3  om jou iets te laten 

zien.”

En zo kwam de eerste geest, de  van het verleden. Deze geest liet hem zien 

hoe vervelend  was als kleine jongen. Hij pestte iedereen. Daarna kwam de  

 van het heden, en deze  liet hem zien hoe hij zijn knecht Bob behandelde. Bob 

moet veel te lang werken en krijgt te weinig . Ook krijgt hij het gezin van Bob 

te zien dat in een krot woont en een gehandicapt zoontje heeft. Maar ze zijn 

wel gelukkig met elkaar, ziet . En als laatste kwam de  van de toekomst. 

Die liet hem zien hoe de mensen over hem dachten en hoe ze alle spullen van 

hem in pikten toen hij gestorven was. vond dit allemaal zo erg dat hij de 

3    beloofde, dat hij zijn leven zou beteren. 

Advent en kerst is een gezellige tijd voor de meeste mensen. 

Maar er zijn ook mensen die kerst niet leuk vinden. Dat kan zijn 

omdat ze geen vrienden of familie hebben. Daarover gaat het 

onderstaande verhaal.

Toen hij wakker werd hoorde hij de kerk   luiden, hij deed zijn raam open en riep over straat; “Zalig kerstfeest allemaal!” De mensen keken hem raar aan, want zo kenden ze  niet. Hij gooide  naar een jongen en zei dat die een grote kalkoen moest kopen voor het gezin van Bob, en het  dat de jongen overhield mocht hij houden. Later die dag ging hij naar het huis van Bob om door het raam te kijken. Het hele gezin zat lekker te eten van de kalkoen, en ze spraken een gebed uit, voor , dat ze hem dankbaar waren. Toen  dat hoorde werd hij helemaal warm van binnen. Hij dacht, ik ben zo gemeen geweest en toch bidden ze voor mij. ging verder naar zijn neef die hij weggestuurd had, en daar aangekomen werd hem gevraagd om kerst mee te vieren.  twijfelde maar ging toch naar binnen. Hij werd binnengehaald als een oude vriend, en zo veranderde de gierige, chagrijnige oude man. Hij heeft zijn leven gebeterd en leefde nog lang en gelukkig.

Scrooge

Geld

Geest

KlokScrooge.Scrooge.
Wil je het hele 

verhaal lezen?
Lees dan het onderstaande 

boek eens.

Kijk je liever een f il m?Dan kun je deze film kijken op Netflix of misschien met kerst op tv.
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Door: Jan Horck

Advent

Hoopvol uitkijken naar Kerstmis 

zoals zwangere ouders 

naar de geboorte van hun kind. 

Hoop is als 

een duimpje 

een vinger 

een handpalm klein, 

maar met zorg 

gedragen en gewiegd 

als levend verlangen groot. 

Vier handen op één buik 

om durf, moed, geloof en vertrouwen 

te geven 

dat hoop leven doet, 

dat hoop leven wordt. 

Zolang er hoop is, is er leven 

zolang er leven is, is er hoop, 

handenvol hoop. 

Kathleen Boedt

Kerstmis

Dat Kerstmis 

hoop mag brengen, 

geen ijdele hoop 

geen hoop tegen beter weten in 

niet het beste hopen 

en ondertussen het slechtste 

verwachten. 

Dat Kerstmis 

nieuwe hoop mag geven, 

sterker verlangen naar toekomst en 

meer vertrouwen in een ander, 

hoop die een mens leven doet. 

Dat Kerstmis 

hoop mag laten geboren worden, 

handenvol hoop 

voor het nieuwe jaar. 

Kathleen Boedt


