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Jarenlang trof u hier het voorwoord van 

José Sluiter aan. In het vorige nummer heeft 

ze uitgelegd haar tijd nodig te hebben voor 

een studie theologie. Dankjewel, José, voor 

je enorme inzet en voorbeeldige betrokken-

heid. En nu ik jou opvolg valt mij de eer te 

beurt het voorwoord te schrijven.

Ik had het over het ‘gat van januari’ willen 

hebben. Van de feestelijke laatste weken 

vallen we in de meest nietszeggende 

maand van het jaar. Mijn gedachten 

dwaalden af naar een barre treinreis in 

januari 1979. Er lag veel sneeuw, het vroor 

hard. En de trein die mij in alle vroegte naar 

Utrecht bracht had eronder te lijden: er was 

geen licht, geen verwarming.

Uitgerekend die ochtend hield me op 

Utrecht Centraal een oude mevrouw 

staande. In haar hand hield ze zo’n piepklein 

notitieblokje. Ze scheurde er een blaadje uit 

en stak het me toe. Ik nam het aan en las 

haar bibberige hanenpoten: ‘De Heere heeft 

uw naam geschreven in de palm van Zijn 

hand.’ Het ontroerde me. Deze mevrouw gaf 

haar geloof onbaatzuchtig door, verlangde 

geen tegenprestatie. Even wist ik me 

gedragen. De Heer is ons nabij, altijd en 

overal, ook op een bitterkoude maandag-

ochtend. 

Diezelfde nabijheid 

probeert ook uw 

parochie uit te 

stralen. Daarvoor 

vraagt ze deze maand 

uw steun. Ook financieel, 

via de Actie Kerkbalans. Met 

gepaste schroom. In de kerk 

mag het niet om geld gaan. 

Maar zonder kan ze niet. En er 

ligt een zwaar jaar achter ons, 

waarin twee lockdowns grote 

In de palm van uw hand
gaten sloegen in begrotingen. Niets lukt als 

de Heer niet met ons is, dus we zijn allemaal 

van harte genodigd om Hem te helpen. 

Daarom: schrijf de naam van uw geloof in 

de palm van uw hand en maak een bijdrage 

over. Liefst vandaag nog.

Hans Morssinkhof

Vaccinatie als daad van naastenliefde

Nu het vaccineren tegen Covid-19 op gang 

komt, is het goed kennis te nemen van wat 

kardinaal Eijk hierover onlangs heeft gezegd. 

Hij deed dat als referent voor medische 

ethiek van de Nederlandse bisschoppen-

conferentie.

Dwingende maatregelen van de overheid

De kardinaal staat stil bij de vraag of een 

overheid voorschriften voor de volksgezond-

heid mag uitvaardigen. Er zijn mensen die 

zich hiertegen keren omdat ze menen dat 

hun persoonlijke vrijheid wordt beknot.  

Eijk plaatst daar het christelijke perspectief 

tegenover: ‘Als we over het algemeen welzijn 

spreken binnen de christelijke sociale leer, 

dan gaat het niet over een algemeen belang 

van de staat (…). Het algemeen welzijn heeft 

uiteindelijk tot doel het persoonlijk welzijn 

van alle leden van de samenleving.’ Daarom 

mag ‘en zelfs moet’ de overheid ‘dwingende 

maatregelen’ uitvaardigen ‘als dat nodig is 

om de gezondheid van alle leden van de 

samenleving te beschermen.’

Ze kan echter niet verplichten tot vaccinatie: 

‘De reden is dat vaccinatie een ingreep in de 

integriteit van de menselijke persoon betreft. 

Hiervoor moet de desbetreffende persoon 

toestemming geven.’

Niet alleen zelf beschermd maar ook de naasten

Dan is het nog de vraag of vaccins niet tot 

stand zijn gekomen op een manier die in 

strijd is met de katholieke leer. Zo zouden 

cellijnen zijn gebruikt die door abortus zijn 

verkregen. De kardinaal concludeert: ‘In het 

belang van het algemeen welzijn, waarbij de 

menselijke persoon centraal staat, raad ik 

vaccinatie aan. Mensen zijn dan niet alleen 

zelf beschermd tegen het virus, maar ook 

hun naasten worden beschermd en in die zin 

is vaccineren ook een daad van naasten-

liefde. Het bezwaar dat er kan zijn tegen het 

gebruik van bepaalde cellijnen (…) is daarbij 

afgewogen tegen de ernstige reden die er is 

om Covid-19, en de ontwrichtende gevolgen 

daarvan voor de wereldwijde samenleving, 

een halt toe te roepen.’

Jaarwinnaar puzzels 2020

Uit alle goede inzendingen van de puzzels in ons parochieblad Geestig van het afgelopen 

jaar, hebben we een jaarwinnaar voor de hoofdprijs (een gebruikte paaskaars) getrokken: 

Johan Damveld uit Goor. De paaskaars komt dit jaar uit de geloofsgemeenschap van de 

Heilige Blasius in Delden, waarvoor hartelijk dank. Johan vond het een mooie kerst-

gedachte om de prijs ter beschikking te stellen aan iemand in onze parochie die daar  

in de huidige tijd extra kracht uit zou kunnen putten. De paaskaars hebben we in de week 

voor Kerstmis weggebracht. Hij is goed terecht gekomen en in dankbaarheid ontvangen. 

Redactie Geestig

Foto voorpagina: William Sanchez
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Met deze uitspraak in zijn achterhoofd overdacht hij nog eens wat 

hij de laatste tijd gehoord en gelezen had over de coronacrisis en 

ook beluisterd had in verschillende preken vanuit een oecumeni-

sche kerkdienst. De cijfers en statistieken over ziekenhuisopnames, 

over de intensive care, de overledenen, hier en in het buitenland,  

in deze maand, in deze week, die kan hij allemaal niet onthouden.  

Ze raken hem even, maar ze zijn dodelijk op een andere plaats bij 

andere mensen.

Dat was raak
Maar dan zo’n zin: ‘Het coronavirus dwingt ons te kijken naar ons 

eigen gedrag.’ Wat zijn we aan het doen en wat zouden we niet 

moeten doen? Wat hoeft niet en wat doen we toch: (te) veel kopen, 

(te) veel consumeren en (te) veel produceren. Het stelt vragen aan 

ons samenleven en de samenleving.  Hoe gaan we met elkaar om? 

Hoe hoog staat solidariteit op onze levensladder? Als we ingrijpen 

in de natuur, in de lucht, in al wat leeft en ademhaalt, als we alles 

naar onze hand proberen te zetten, als we over mens, dier en aarde 

gaan heersen, kunnen we die weg blijven vervolgen zonder 

blijvende gevolgen?  We verstoren zo toch het evenwicht in onze 

wereld, in de natuur?  Nemen wat de natuur biedt, kan alleen als je 

het ook aan haar teruggeeft. Voor wat, hoort wat. Volgens de 

deskundigen is dit alles en de verstedelijking, de globalisering,  

de klimaatverandering, de vleesindustrie, onze reisbewegingen 

allemaal van grote invloed op de verspreiding van ziektekiemen, 

van een virus, van de Covid-19.

Compagnons gezocht 
Het Covid-19-virus raast over de hele wereld en slaat toe zonder 

aanziens des persoons. Samen lijden we eronder en alleen samen 

kunnen en moeten we er wat aan doen, er wat tegen doen en er 

wat van leren.

Dat is het wat je steeds hoort en leest. Nu is de tijd gekomen om 

samen te werken aan een nieuwe (andere) wereld voor mens en 

dier, voor onze aarde. Het is de hoogste tijd om oorlogstaal, het 

wij-zij-denken en partijpolitiek te begraven, en nu te beginnen  

met bruggen te slaan, en gebruik te maken van ieders talenten  

en creativiteit. In deze dagen klinkt nog na wat we met Pinksteren 

gehoord hebben. De Geest is de Schepper van een nieuwe toe-

komst. Hij werkt aanstekelijk, slaat over als je elkaar nabij bent,  

naar elkaar luistert, niet op anderhalve meter afstand blijft kijken  

Elk nadeel 
heeft een 
voordeel

De echte kritiek vernietigt het geloof niet. 

Het echte geloof verhindert de kritiek niet. 

 (Roerom, mei 2020).
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en oordelen. Hij kan ons maken tot medescheppers van  

een nieuwe wereld, en waarom ook niet van een nieuwe kerk?

Leerschool van het leven
Medescheppers worden. Medescheppers kunnen heel maken, 

verwarmen wat koud is, soepel maken wat is verhard, kunnen 

opbouwen en genezen. Medescheppers, door de Geest bevlogen 

mensen, kunnen ook in een kerk tot leven brengen wat door 

rubrieken, wetten en regels is versteend.  Wat altijd is geweest,  

is het waaien van de Geest. Verder is er geen ‘altijd’. 

Maar willen wij die mensen zijn? Kunnen wij erin geloven? Het 

vraagt wel iets van ons. Bidden en offeren sluiten elkaar niet uit.  

Een kerk, een parochie hoeft niet rijk te worden, maar vraagt wel 

geld om samen te komen en te verbinden. Het vraagt tegelijk om 

minder en bewuster te consumeren, om duurzaam te produceren, 

minder te reizen, om de natuurgebieden te herstellen. Het vraagt 

om terug te geven wat we onbeheerst hebben genomen.  

Het vraagt wat van ons denken, van ons geloven en van  

onze portemonnee. 

Wat een ontdekking
In die nieuwe wereld leven en werken, hoeft geen stap terug te zijn. 

Wat is het je waard als je agenda minder vol is, als je meer avonden 

thuis bent, als je rust en stilte in een dag kent, als je schonere lucht 

inademt, de weldaad van de soberheid kunt beleven? Zou leven en 

werken in die nieuwe wereld ons in de buurt brengen van wat 

werkelijk waardevol is? Ons bij die bron brengen waar we het van 

moeten hebben? Verlangden we daar op onze beste momenten ook 

al niet naar toen het onzichtbare geweld van de Covid-19 nog niet 

had toegeslagen?

Niet in een visioen, maar in het echt zag ik de duizenden op  

de pleinen en de straten die een nieuwe wereld wel zien zitten,  

erin geloven en vandaag begonnen zijn er naartoe te leven.  

Hartverscheurend bevrijdend. Zij wisten dat van uitstel afstel komt.

Gerard Geurts
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De viering werd geleid door vicaris Ronald Cornelissen, die de 

benoemingsbrief van kardinaal Eijk voorlas. Vervolgens overhan-

digden de vicevoorzitters van de parochiebesturen van de samen-

werkende parochies, Peter Helle (H. Geest), Kees Veringmeijer  

(H.H. Jacobus en Johannes) en Gerard ter Ellen (De Goede Herder), 

symbolisch de sleutels van hun kerken aan de nieuwe parochieherder.

Groot hart
In zijn homilie betrok vicaris Cornelissen het thema van de viering, 

de liefde en barmhartigheid die uitgaan van het Heilig Hart van 

Jezus, op pastoor Jansen. Hij noemde Jansen een priester met een 

groot hart. Na afloop van de viering voerde Kees Veringmeijer het 

woord namens de drie parochiebesturen. Ook hij had het over het 

grote hart van de pastoor. Hij bracht 

dat in verband met diens opleiding 

tot verpleegkundige. Een verpleeg-

kundige moet immers altijd een 

groot hart hebben voor diegenen 

die aan zijn of haar zorg zijn 

toevertrouwd. Veringmeijer  

sprak uit ervaring: de Jacobus- en 

Johannesparochie heeft eerder een 

pastoor gekend die zijn wortels had 

in de verpleging: Theo van der 

Sman, ook een man met hart voor 

zijn mensen. Als welkomstgeschenk 

Heilige Geestparochie 
verwelkomt pastoor Jansen

bood hij pastoor Jansen namens de drie parochiebesturen een  

kaars aan, een verwijzing naar psalm 119: ‘Uw Woord is een lamp 

voor mijn voet en een licht op mijn pad. ’ Van de collega’s van het 

pastorale team ontving de pastoor een adventskrans.

Uitdaging
In zijn dankwoord ging pastoor Jansen in op de zwaarte van zijn 

toekomstige taak. Hij was weliswaar toe aan een nieuwe uitdaging, 

na zeven jaar pastoor te zijn geweest in de H. Gabrielparochie te 

’s-Heerenberg, maar toen de benoeming voor Twente afkwam, was 

hij er toch wel even stil van. Deze aanvankelijke schroom maakte 

echter al snel plaats voor het verlangen naar het nieuwe, het 

onbekende. ‘Ik heb er zin in!’, zo benadrukte hij.

Good-goan!
Twente is hem niet geheel onbekend. De pastoor was immers vier 

jaar lang kapelaan in Goor, twaalf jaar geleden. Het Twents is hij  

nog niet machtig, al kan hij het wel verstaan. Hij weet inmiddels dat 

je bij Twentenaren tussen de regels door moet lezen: als een Tukker 

‘joa joa’ zegt, reken er dan maar op dat hij zijn hakken in het zand 

zet. Na zijn woord van 

dank nam de pastoor 

afscheid van ieder van 

ons door de hand op 

zijn hart te leggen. Een 

mooi gebaar, geheel in 

overeenstemming met 

het thema van de 

viering, en…   

volledig coronaproof.

Jan Schage

Foto’s: Lidy Katier

Op vrijdag 27 november 2020 vond in de St. Stephanuskerk te Borne de installatieviering plaats van onze nieuwe pastoor, de zeereerwaarde 

heer J.A.C. (Jurgen) Jansen. Vanwege de coronacrisis was de viering alleen toegankelijk voor genodigden. Via een livestream konden verdere 

belangstellenden de plechtigheden volgen.
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Toen we elkaar begin 2020 het allerbeste toewensten kon niemand 

bevroeden dat dit jaar diep in ons geheugen gegrift zal blijven. 

Deze vreselijke pandemie heeft de wereld bijna het hele jaar in haar 

greep gehad, ons hele leven in korte tijd totaal veranderd en wat 

2021 ons gaat brengen weten we nog niet.

We associëren de term corona met veel zieke en overleden mensen, 

veel verdriet, eenzaamheid en ontwrichting van de samenleving. 

Maar wist u dat er in de katholieke kerk een Heilige Corona bestaat? 

Zij is een relatief onbekende heilige en, al het klinkt het wat raar, zij 

is ook wel als patroonheilige tegen epidemieën aangeroepen. Ze 

geldt daarnaast als patrones van grafdelvers, slagers, schatgravers 

en houthakkers.

Martelaar
Corona (die ook wel Stephania wordt genoemd) is rond 160 in 

Egypte of in Syrië geboren. Zij is niet oud geworden want op 

zestienjarige leeftijd onderging zij al de marteldood. In die tijd 

werden de christenen vervolgd en volgens de traditie werd zij  

ter dood gebracht omdat zij probeerde de Heilige Victor te troosten 

toen hij werd gemarteld. En ook zij stierf een vreselijke dood: haar 

lichaam werd uit elkaar getrokken tussen twee palmbomen.

Bedevaart
Het was keizer Otto III (983-1002) die de relikwieën van de Heilige 

Corona naar Aken bracht. Ze is er een van de patroonheiligen van 

de dom van Aken.

In de 14de eeuw bracht keizer Karel IV de relikwieën naar Praag.  

In Oostenrijk, Beieren en Bohemen wordt zij nog steeds vereerd.  

Ze is een populaire heilige in de plaats St. Corona am Wechsel in 

Oostenrijk. Hier werd in 1504 een beeltenis van haar gevonden in 

een holle lindeboom. Op die plek is toen een kapel opgericht die 

uitgroeide tot een bedevaartkerk. Ook in St. Corona am Schöpfl 

(Oostenrijk) en St. Corona am Staudach (Beieren) staan bekende 

bedevaartkerken.

Toeval
Haar verering dankt de heilige aan houthakkers in de toen nog 

ruige omgeving van Oostenrijk en Noord-Italië. Hun beroep was  

in die tijd gevaarlijk, zodat ze de bescherming en hulp zochten van 

Sint Corona. Zij hoopten op haar begrip en steun voor hun zorgen 

en noden, want Corona werd immers zelf door palmbomen gedood. 

Het is uiteraard toeval dat de naam 

van het virus en van de heilige 

identiek zijn. Onder een microscoop 

ziet het virus eruit als een soort 

krans of kroon, die in het Latijn als 

‘corona’ wordt aangeduid. Toeval is 

ook dat de schrijn met daarin de 

relikwieën van Corona in de dom 

van Aken net voor het uitbreken  

van de pandemie een restauratie 

onderging, als voorbereiding op een 

expositie in de schatkamer van de 

dom van Aken.

Op de heiligenkalender staat dat de 

kerk op 14 mei Corona vereert. 

Misschien toch iets om even bij stil 

te staan?

Wat 2021 ons gaat brengen weten we niet. We kunnen alleen  

maar hopen dat we gezond blijven en toch weer toekomstplannen 

kunnen maken. Moge de Heilige Corona ons tot voorspraak zijn.

Marianne Koebrugge

Heilige Corona bid voor ons 

Beeld van St. Corona in de kerk van Staudach.

Bron: Wikipedia.
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Als bestuur van de Parochiële Caritasinstelling (PCI) van de 

Heilige Geestparochie wensen wij u voor 2021 veel gezondheid 

en goeds toe.

Ondanks het coronavirus zijn wij vanuit de parochiële caritas in  

het nu voorbije jaar toch in staat geweest om mensen te helpen  

die het nodig hadden. Met inachtneming van de regels en de 

nodige voorzichtigheid was er toch veel mogelijk. Graag geven  

wij u een overzicht van onze werkzaamheden in 2020.

Voedselpakketten
Tijdens de sluiting van de Voedselbank Midden-Twente in Hengelo 

hebben wij in samenwerking met de gemeente Hof van Twente, 

Salut Welzijn, de Hofkerk en Caritas Heilige Geestparochie de nodige 

voedselpakketten kunnen vullen en rondbrengen. De bijdragen  

in euro’s en goederen, door velen van u geschonken, hebben dit 

mogelijk gemaakt.

Computers voor leerlingen
In Delden hebben we computers ingezameld en uitgedeeld aan 

kinderen die de schoollessen niet meer konden volgen. Door  

deze actie hebben zij geen verdere achterstand opgelopen in  

hun leerjaar. Ook hebben we enkele tweedehands fietsen kunnen 

schenken voor een goed vervoer.

Kledinginzameling
In Hengevelde is er de jaarlijkse kledinginzameling geweest voor  

de Stichting Parwin uit Bentelo. Vrijwilligers hebben de verzamelde 

kleren gesorteerd en in dozen gepakt. Ze zijn bestemd voor een 

vluchtelingenkamp in Noord-Irak, waar ook veel Syriërs verblijven.

Tegoedbonnen voor Kerst
In het afgelopen najaar kon echter de gebruikelijke kerstpakketten-

actie niet doorgaan. Om alle risico’s op besmetting uit te bannen, 

moesten we ervan afzien om zoals gebruikelijk vrijwilligers de 

pakketten te laten maken en rondbrengen. Als alternatief hebben 

de gezamenlijke kerken en de gemeente Hof van Twente wel een 

tegoedbon voor de kerstinkopen aan de minderbedeelden in de 

Hof kunnen uitdelen.

Blijft u helpen?
Graag willen wij als bestuur alle parochianen en caritasvrijwilligers 

bedanken voor hun inzet in het voorbije jaar. Uiteraard hebben wij 

ook in 2021 uw inzet en bijdrage hard nodig. Als u ons werk wilt 

blijven steunen zijn donaties meer dan welkom.

Ons rekeningnummer is: NL54 RABO 0157 1414 11, ten name van 

Caritas Heilige Geestparochie. Mocht u meer informatie wensen, 

dan kunt u contact opnemen met M. Koebrugge, telefoon  

06 5120 7788 of 0547 275 993.

Namens de PCI Heilige Geestparochie

Marianne Koebrugge

Caritas in woord, daad en beeld



9
Geestig, 01  |  Januari 2021

Een groot tekort?
Beste mensen,

Allereerst wil ik u danken. Danken voor de eerste maanden als pastoor in de drie parochies. 

De eerste maanden zijn maanden van nieuwe ontmoetingen, van eerste indrukken, van 

leren kennen. Deze zijn vanaf het begin in alle openheid, met verwachtingen en verlangens, 

maar ook met humor gevuld. Het heeft mij geïnspireerd en goed gedaan. Zeker geen 

tekort aan inspiratie en indrukken.

En dat terwijl wij in een tijd leven waarin we juist met tekorten leven. Tekort aan menselijk 

contact. Aan nabijheid. Aan perspectief voor de langere termijn. We worden beperkt in 

het mogen bewegen in onze sociale en gelovige netwerken. Dat ondervindt eenieder, 

daarin bestaan geen uitzonderingen. Soms krijg ik ook de indruk dat we tekortschieten 

aan het ons schikken naar wat van ons gevraagd wordt. En toch lijkt het mij van wezenlijk 

belang dat we volhouden. Om elkaar en onszelf te beschermen. Als katholieke christenen 

hebben we wellicht daarin ook een voorbeeldfunctie. 

In deze bijzondere tijden bemerk ik persoonlijk dat we een schat van mogelijkheden 

hebben om in geloof solidair met anderen te zijn. Om in het tekort aan menselijke nabijheid 

een brug te slaan. Naar de anderen, onze naasten. Onze medegelovigen. Onze vieringen zijn 

per livestream te volgen, collega’s in het pastoraat zoeken wegen om gemeenschappen en 

mensen nabij te zijn. Via vlogboodschappen, via een kerstverhaal voor de kinderen, via een 

oliebollenactie bij oudjaarvieringen. We worden uitgedaagd om creatief en ‘out of de box’ te 

denken en te handelen. Geen tekort aan ideeën, aan creativiteit.

Toch leven er ook zorgen. In het evangelie lezen we: zal de Heer geloof op aarde vinden? 

Met andere woorden, wie zijn wij als katholieke christenen over vijf jaar? Over tien jaar? 

Niemand die betrokken is in onze geloofsgemeenschappen kan deze zorgen en inzichten 

ontgaan. We dragen allen dezelfde zorgen. Het tekort aan mensen die zich willen 

verbinden aan het Leven van Christus en zijn gemeenschap (de Kerk). En die gemeen-

schap is nergens volmaakt. Die gemeenschap heeft het soms lastig met elkaar en met 

haar omstandigheden. Ik ook. We maken onze vergissingen. We hebben allen de barm-

hartigheid van God en daardoor van elkaar nodig. Maar die gemeenschap van gelovigen 

die zal er zijn in de toekomst. Daarvan ben ik overtuigd. Daar waar mensen die weten 

waarover ze spreken en zelf geloven, dáár komt men geloofwaardig over. Toch groeit  

hier wel een oplopend tekort. 

Een oplopend tekort betreft ook onze financiële tekorten. In alle drie de parochies. Deze 

coronatijd maakt dat nog pregnanter duidelijk. Maar het probleem is al veel ouder dan  

de coronatijd. De cijfers laten al jaren een dalende curve van inkomsten zien. Doordat 

mensen minder ‘gebruik’ maken van kerkelijke diensten en andere gelovige ‘dienst-

verlening’. Dit schrijf ik zonder verwijt en zonder oordeel naar wie dan ook. 

Het is aan ons en anderen om de toekomst duidelijk te maken. Waar dient de parochie 

toe? Ik wil wel een schot voor de boeg geven: zij dient om God te eren en de mensen te 

dienen. In geloof. In dienstbaarheid. In naastenliefde. In betrokkenheid. Met de innerlijke 

houding van leerling willen zijn, die God ons gegeven heeft. Jezus zelf. Hem proberen  

we te volgen; zijn woorden, zijn leven gestalte te geven in ons persoonlijk leven, in onze 

geloofsgemeenschappen en in onze eigen netwerken. Een geweldige opdracht aan  

u en mij. Aan ambities geen tekort.

Van harte hoop ik dat u in de gelegenheid bent om ons te ondersteunen. Dank u wel.

Pastoor Jurgen Jansen

‘Zal de Heer  

geloof op aarde 

vinden?’



10
Geestig, 01  |  Januari 2021

Lucifers

Voor u gevonden
 Door Richard Wermelink

Fratelli tutti
Onlangs is de nieuwste encycliek van paus 

Franciscus verschenen: Fratelli tutti. 

Volgens Franciscus zijn we allemaal met 

dezelfde waardigheid op deze aarde 

geboren. Verschillen (in kleur, religie, 

talent, geboorteplaats, woonplaats, etc.) 

zijn geen grond om te rechtvaardigen 

dat de privileges van sommigen boven de 

rechten van anderen geplaatst worden. Wij allen, zo zegt de paus, 

hebben de plicht ervoor te zorgen dat ieder mens waardig kan 

leven en voldoende mogelijkheden heeft om zich te ontwikkelen. 

Winkelprijs € 12,-. De in het Nederlands vertaalde tekst is ook te 

vinden op de website van het Vaticaan: www.vatican.va.

Ode aan de eenzaamheid
Eenzaamheid is een thema dat al heel lang bestaat. 

Daar komt bij dat de beperkingen die het afgelopen 

jaar nodig waren vanwege de pandemie, bij velen het 

gevoel van eenzaamheid hebben vergroot. Pastor 

Marinus van den Berg (Wijhe 1947) heeft daar onlangs 

een nieuw boek over geschreven. Het bijzondere is 

dat hij eenzaamheid niet alleen 

belicht vanuit de negatieve 

betekenis en aangeeft hoe 

we er mee om kunnen gaan, 

maar daarnaast zoekt naar 

mogelijke positieve 

waarden ervan. Winkelprijs 

€ 20,99. 

Verdieping op tv
In de loop der jaren zijn er heel wat tv-zenders bijgekomen. 

Maar dat wil niet zeggen dat daarmee het aanbod is verbe-

terd. Misschien kun je wel zeggen: integendeel. Toch zijn  

er een paar programma’s die die vaak de moeite waard zijn. 

Zembla (onderzoeksjournalistiek) is zo’n programma 

(donderdagavond, NPO2). Daarnaast is Kruispunt vaak de 

moeite waard met ‘verhalen uit het hart van de samen-

leving’ zoals de makers zelf stellen (maandagavond, NPO2).  

En tenslotte het geloofsgesprek van Leo Fijen voorafgaand op de 

Eucharistieviering (zondagochtend, NPO2). 

Hoop
Vanochtend liep ik door mijn tuin, en tot mijn verrassing waren de 

puntjes van de sneeuwklokjes al duidelijk te zien. Ze zijn vroeg dit 

jaar, bedacht ik me. Het is een boodschap voor ons: een boodschap 

die aangeeft dat gebeurt wat er altijd gebeurt… dat na de winter, 

de lente komt. Onvermijdelijk komt… zelfs na een jaar dat somber-

der en soberder verliep dan we hadden kunnen bedenken.

Soms hoor ik mensen wel eens zeggen dat hoop niets anders is dan 

naïeve fantasie, die geen kans maakt om ooit werkelijkheid te 

worden; die ons zoet en braaf houdt, gehoorzaam en meegaand.

Maar ik denk dat wij gelovige mensen allesbehalve naïef naar het 

leven kijken. Wij vinden de grond voor onze hoop in de bijbel. 

Realistische hoop, want wanneer je in de bijbel zoekt naar hoop 

vind je die in het leven van Jezus. Hij laat in zijn woorden, doen en 

laten zien dat geloof in een toekomst die goed zal zijn voor alle 

mensen reëel is. Hij laat ook zien in zijn leven en lijden, dat geloven 

in een betere wereld leidt tot de noodzaak om de energie die wij 

Liefde noemen in te zetten.

En we houden ons staande met de hoop dat die Liefde niet vergeefs 

wordt ingezet.

Iemand (ik weet jammer genoeg niet meer wie het was) beschreef 

ooit Geloof en Liefde als twee volwassenen. Daartussenin huppelde 

en danste een klein meisje, een bundeltje vreugde, een stralend 

sterretje. Dat kleine meisje stelde de hoop voor…

Een kind symbool van hoop? Voor mij klopt het helemaal. Een kind 

is de toekomst, en hopen en wensen we niet allemaal dat een kind 

een mooie toekomst tegemoet gaat? Als er één onuitputtelijke bron 

van energie is, dan is dat de Liefde. Die brengt ons steeds opnieuw 

in actie. In vrolijke lentedagen en in de diepe donkere wintertijd.

Cathinka
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Geef vandaag voor 
jouw kerk van morgen

Beste mensen,

Het is toch met enige verlegenheid dat ik u schrijf in het kader van de jaarlijkse Actie  

Kerkbalans in de Heilige Geestparochie. Ik ben nog geen half jaar bezig met de mij gegeven 

bestuurlijke en pastorale opdracht en nu al kom ik vragen om uw ondersteuning in de vorm 

van een bijdrage. Als grootste bron van inkomsten voor de parochie met haar geloofs-

gemeenschappen. 

Rijkdom
Uw bijdrage heeft als doel om de grootse rijkdom overeind te houden: die van de netwerken 

van ons geloof. De mooiste en kostbaarste momenten zijn vaak die van de vertrouwelijkheid 

en het gedeelde geloof en leven van het moment. Momenten waarin mensen elkaar in 

vertrouwen nemen in een openhartig gesprek. Waar de ‘scharniermomenten’ van het leven 

worden voorbereid in mensenlevens. Daar waar mensen vanuit onze geloofsgemeenschap 

elkaar bijstaan en een tijdje blijven vergezellen in lief en leed. Of waar de kerk de mensen  

in nood bijstaat, ondersteunt en kan adviseren. 

Dat zijn de netwerken waarmee we elkaar ondersteunen. Als geloofsgemeenschappen 

brengen we dank aan God en proberen we goede mensen te zijn in de wereld. Daaraan 

proberen vrijwilligers, locatieraden, pastoraatsgroepen, bestuurders en pastores met  

hun beste krachten en verantwoordelijkheden handen en voeten te geven. Met vallen  

en opstaan. 

Ondersteuning
Het netwerk in de vorm van een financiële ondersteuning staat echter al een tijdje  

onder druk. Elk parochiebestuur in Nederland ziet dat deze netwerken onder druk staan.  

En de huidige coronatijd maakt het alleen nog maar pregnanter. Dat vraagt om aandacht  

en beleid. 

Daarom hoop ik van harte dat u mede met uw mededorpsgenoten/stadgenoten  

onze levendige netwerken van geloof en dienstbaarheid wilt ondersteunen.  

We kunnen niet zonder.

Ik heb de verlegenheid kunnen overwinnen om u toch te vragen om een financiële bijdrage 

omdat ik geloof in de boodschap die we als gelovigen en katholieke christenen gestalte 

mogen geven. Om de ons gegeven talenten handen en voeten te geven. 

Hartelijk dank voor uw ondersteuning en bijdrage.

Pastoor Jurgen Jansen 
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Geef vandaag voor  

B E C K U M , B E N T E LO,  D E L D E N ,   
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oor  jouw kerk van morgen

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
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Geef vandaag voor 
jouw kerk van morgen

Doet u ook mee aan de Actie Kerkbalans?

Namens het parochiebestuur van de Heilige Geestparochie doe ik een dringend beroep  

op u om bij te dragen aan de Actie Kerkbalans. 

Uw bijdrage is elk jaar al nodig, maar dit jaar nog meer dan anders. De coronapandemie 

heeft veel extra droefheid teweeggebracht. Ook bij begrafenissen waar niet veel mensen 

aanwezig konden zijn om afscheid te nemen. In de geloofsgemeenschappen heeft de 

periode van kerksluiting, gevolgd door de nog voortdurende periode van beperkte 

toegankelijkheid tot forse financiële problemen geleid. De normale inkomsten uit collectes, 

stipendia etcetera zijn aanzienlijk verminderd, terwijl onze vaste lasten gewoon doorgaan. 

De Heilige Geestparochie, die tot nu toe altijd het jaar met een bescheiden positief saldo 

kon afsluiten, gaat over 2020 in de rode cijfers. Voor 2021 is de verwachting niet veel beter. 

Waaraan willen we onze middelen uitgeven: uiteraard aan de salarissen van het pastoraal 

team en aan het onderhoud van de kerken en de begraafplaatsen. Ook de instandhouding 

van de vieringen in welke vorm dan ook brengt kosten met zich mee. Maar we willen ook 

nieuwe zaken ontwikkelen om in het Covidtijdperk én daarna u als parochianen te bereiken.

Vieringen in de kerken zullen er altijd blijven, persoonlijk contact eveneens, maar we 

hebben geleerd dat zaken als streamen niet meer zijn weg te denken. Dat zal verder moeten 

worden geprofessionaliseerd en we zullen er meer apparatuur voor moeten aanschaffen. 

Ook voor de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie, het Heilig Vormsel en andere 

gelegenheden zullen we naar verwachting meer dan voorheen een beroep doen op onze 

digitale mogelijkheden. 

Een en ander kan niet zonder een goed functionerend pastoraal team. En niet zonder geld. 

Als de trend van vermindering van inkomsten binnen onze drie samenwerkende parochies 

doorzet, kunnen wij een team van een redelijke omvang niet meer bekostigen en heeft het 

team ook minder mogelijkheden. De recente inkrimping van het team heeft dat al aan het 

licht gebracht. Dalende inkomsten maken het bovendien moeilijker om kerken open te 

houden. 

Daarom: geef voor je geloof,

geef om de toekomst.

Help ons onze parochie in stand te houden.

Doe mee aan de Actie Kerkbalans.    

Namens het parochiebestuur, 

Peter Helle, vicevoorzitter 
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In elke viering kennen we een onderdeel 

waarin we bidden voor ‘God en de wereld’. 

En voor onze medemensen, zeker als ze in 

nood zijn. Dit zijn de voorbeden, die ook 

wel het algemeen kerkgebed worden 

genoemd. Of het gebed voor alle nood van 

de christenheid, of beter nog: de noden van 

de wereld. De voorbeden hebben een 

bijbelse grondslag. Ze worden genoemd in 

de eerste brief van Paulus aan Timoteüs  

(hfd 2, vers 1-2): ‘Allereerst vraag ik dat er 

voor alle mensen gebeden wordt, dat er 

smeekbeden, voorbeden en dankgebeden 

voor hen worden uitgesproken. Bid voor 

alle koningen en gezagsdragers, opdat we 

rustig en ongestoord kunnen leven, in alle 

vroomheid en eerbaarheid’.

Waarom?
Waarvoor bidden wij in de voorbeden? 

Bidden we tot God alleen voor de noden ver 

weg en voor de ‘koningen en gezagsdrag-

ers?’ Dus voor kerk en wereld, omdat die 

koningen en gezagdragers rust en orde 

moeten beschermen? Of zijn de voorbeden 

een oprechte vraag vanuit onze noden aan 

God, voor onszelf en voor de mensen die in 

nood zijn? Bidden we voor wat ons raakt, 

voor de problemen die op ons pad komen? 

Want in de voorbeden zijn wij ook zelf in 

het geding, of we willen of niet!

In de voorbeden leggen we vreugde en 

verdriet, zorgen en verlangens voor aan 

God. Juist ook dat wat de rust en de orde  

Belang en betekenis van de voorbeden 

in het leven van ons mensen verstoort. We 

nemen dit op in het gebed van de gemeen-

schap. Alles kan in voorbeden dus een 

plaats hebben. De actualiteit speelt dan 

natuurlijk ook een rol. Maar als we gaan 

bidden voor een bepaalde oplossing zijn 

onze woorden vaak niet alleen gebeden tot 

onze Heer, maar eveneens een boodschap 

aan de mensen in de kerk. 

Onze opdracht
We vragen in de voorbeden God om kracht. 

We hebben immers de opdracht om als 

christen goed te zorgen voor de ander en 

op te komen voor vrede en gerechtigheid. 

Daarin mag plek zijn voor onze eigen 

kwetsbaarheid. Pijn, verdriet, lijden, 

verscheurdheid, onrecht: dat is er allemaal 

ook bij onszelf. Het voelt misschien fijn en 

veilig dat de lijdende een ander is, waarover 

wij ons mogen ontfermen. Maar als je het 

goede wilt doen kom je onherroepelijk ook 

jezelf tegen, met je eigen beperkingen, 

schokkende ervaringen, blinde vlekken en 

eigen lijden.

Verschillende dimensies
Zo kennen voorbeden verschillende 

dimensies. Ze zijn altijd aan God gericht, het 

moeten geen kleine preekjes zijn. We 

kunnen bidden voor leidinggevenden in 

maatschappij en kerk, en voor de toekomst 

van onze kwetsbare aarde. We kunnen 

bidden voor mensen in onze eigen 

omgeving die in de problemen zitten.  

De kunst is om iets te laten doorklinken  

van de gevoelens van de betrokkenen en 

van onszelf. We bidden omdat wij of zij het 

alleen niet redden. Juist daarom bidden  

we om kracht.

Voorbeden laten zien wat ons vanuit ons 

geloof beroert. We mogen onze eigen 

onmacht en vragen verwoorden. Het is in 

de wereld echt niet altijd ‘pais en vree’, dat 

hoeft het dus ook in de voorbeden niet 

altijd te zijn.

Eddy Oude Wesselink

‘Als we gaan bidden  

voor een bepaalde 

 oplossing zijn onze 

woorden vaak niet alleen 

gebeden tot onze Heer, 

maar eveneens een bood-

schap aan de mensen  

in de kerk.’
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Beckum
R.K. Geloofsgemeenschap 
H. Blasius
Haaksbergerstraat 187

7554 PA Beckum 

T: 074-3676209

E: beckum@heiligegeestparochie.nl

IBAN: NL83RABO0104701137
Openingstijden secretariaat 

Dinsdagmorgen van 08.30 -12.30 uur 

(Diny Annink) 

Vrijdagmorgen van 08.30 - 11.00 uur 

(Diny Annink)

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;

074-3676209 of mailen met beckum@

heiligegeestparochie.nl

Dinsdagmorgenviering | Ten tijde van  

de coronamaatregelen kunt u de viering 

meeluisteren via www.kerkomroep.nl 

(zie ook pag 20)

Overleden |

• 11-11-'20 Johan Horkenborg, 93 jaar

•  16-12-'20 Anna Landewé-Vossebeld, 88 jaar

•  17-12-'20 Tonny ter Avest-Vossebeld, 90 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: 0547-292221 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 kunt u opgeven per 

e-mail: parochiebentelo@hotmail.com

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

7497 MA Bentelo

T: 0547-292221

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

074-3761201

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. 
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Goor
H.H. Petrus en Paulus
Hengevelderstraat 24

7471 CH GOOR

T: 0547-260114

I : www.heiligegeestparochie.nl/goor

E: goor@heiligegeestparochie.nl

IBAN: NL25ABNA0593726634
Openingstijden secretariaat

Telefonisch: dinsdag-, woensdag- en 

vrijdagmorgen van 10.00-12.00: 

0547 - 27 08 78.

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.-.

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 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/gebeds-intenties: € 9,-. 

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

kerkbestuur Hengevelde.

Openstelling Maria Kapel | De Mariakapel 

is dagelijks geopend van 8 uur tot 18 uur.

Vieringen | Zie het vieringenrooster op 

pagina 20-21.

Gedoopt | 

• 18-12-'20 Evelien Wantia, dochter van 

Hayko Wantia en Ellen de Wit

Overleden

• 21-11-'20 Tonnie Grefte, 77 jaar

• 20-12-'20 Willem Vehof, 85 jaar

 

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: 074-3575210

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 kunt u  

op de pastorie terecht voor misintenties, 

een jaargedachtenis, het aanmelden van 

jubilea en overige zaken. 

Misintentie/jaargedachtenis | De 

vergoeding voor een misintentie is  

€ 9,- en voor een jaargedachtenis € 12,-.

Gedachteniskapel | De gedachteniskapel  

is de komende tijd geopend op dinsdag, 

donderdag, zaterdag en zondag, dagelijks 

van 10.00 uur tot 16.00 uur. De kerkdeur  

zal bij slecht weer niet openstaan, maar  

de gedachteniskapel is gewoon geopend.

Winnaar prijsvraag Kerststal | Tijdens  

1e en 2e kerstdag was er de mogelijkheid 

om de kerststal in onze kerk te bezoeken. 

Tevens was er voor de kinderen een mooie 

prijsvraag aan verbonden. Veel kinderen 

hebben deelgenomen aan deze prijsvraag. 

Uit de goede inzendingen hebben we de 

winnaar getrokken. Liza Ottink uit  

St. Isidorushoeve heeft de prijsvraag 

gewonnen. Liza alvast van harte proficiat  

en binnenkort ontvang je een leuk prijsje. 
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Ingezonden berichten

Eerste Heilige Communie en Heilig Vormsel
Helaas hebben wij op 23 december de communicanten, de 

vormelingen en hun ouders moeten informeren dat de geplande 

vieringen in januari 2021 door de verscherpte maatregelen niet 

kunnen doorgaan. 

Graag willen wij samen vieren met de kinderen, ouders, broertjes en 

zusjes (het liefst ook met opa’s en oma’s), maar op dit moment is dat 

nog niet mogelijk. Zodra wij weer met meer mensen mogen vieren en 

de maatregelen zijn versoepeld, zoeken wij opnieuw een datum om de 

Eerste Heilige Communievieringen en de Vormselvieringen te plannen. 

We hopen allemaal dat we al iets meer weten als dit parochieblad 

uitkomt. We blijven hoopvol en vol vertrouwen dat er een moment 

komt dat de kinderen de sacramenten samen kunnen ontvangen. 

Pastor Hélène van den Bemt

en pastor Carin Timmerman 

Kerststukjes in coronatijd: 
een heel mooi resultaat
In de aanloop naar de feestdagen 

nodigden we u, onze ‘potentiële klant’,  

uit om de kerststukjes en graftakken ‘af 

fabriek’ bij ons te bestellen. U hebt bijna 

massaal aan deze oproep gehoor gegeven: het team van vrijwillig-

sters heeft ruim drie weken alle zeilen moeten bijzetten om aan de 

vraag te voldoen. Het resultaat was er dus ook naar. Ruim € 2.900  

voor de projecten die wij als Projectengroep Deldense Kerken 

steunen. Het was hartverwarmend te ervaren hoeveel mensen  

de weg naar de Ranninkstraat vonden. Dat u regelmatig ook  

nog iets extra gaf motiveerde het team extra.

Door de mooie opbrengst waren we in staat om, naast ons onderwijs-

project met Furaha, andere projecten te steunen: een voedselactie 

van Kleine Kracht uit Hengelo voor medemensen in Moldavië, en  

de Stichting Humanitaire Hulp Syrië in Aleppo, Noord-Syrië. In beide 

gevallen ook weer via de korte directe lijntjes. Hierdoor kunnen we 

garanderen dat 100% van de steun ook de doelgroep bereikt. 

Nogmaals dank voor uw steun en de moeite die u daarvoor nam.

Als u niet in de gelegenheid was 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.

Oproep vrijwilligers Goor
In Goor zijn we op zoek naar mensen die mee willen helpen met de 

Actie Kerkbalans. Het gaat om de verspreiding en het ophalen van 

de enveloppen, dit voorjaar en de komende jaren. Wie komt ons 

team versterken?  

Voor informatie of opgave kunt u mailen naar: 

goor@heiligegeestparchie.nl.

Secretariaat geloofsgemeenschap H.H. Petrus- en Paulus Goor

Als je afscheid moet nemen in coronatijd

‘Jij bent lief,’ zeiden de kinderen en hun vader knikte. 

Ze liepen langs het strand en het was laat in de middag.

‘Jij bent erg lief en heel bezorgd; zoals jij is er niemand op de hele  

wijde wereld.’

‘Is er echt niemand zoals ik?’ vroeg zij. 

‘Nee,’ zeiden ze als uit één mond. ‘Jij bent de enige en uniek.’

Ze liepen langzaam verder. Een grote groep meeuwen  

vloog hoog boven hun hoofden, op weg naar vaste grond. 

‘Maar waarom?’, vroeg zij en ze bleef staan,  

‘waarom is er niemand op de hele wereld zoals ik?’

‘Omdat iedereen op deze wereld uniek is en speciaal,’  

was het antwoord van de oudste.

Nu ging zij in het zand zitten. ‘Komen jullie even hier naast me zitten,’ 

vroeg ze en ze keek iedereen aan. ‘Ik wil niet de enige zoals ik op deze 

hele wereld zijn. Ik wil alleen maar de enige en uniek zijn te midden  

van jullie en met jullie.’

Het was even stil. 

Een stem, vertrouwd vanaf het begin, klonk: ‘Wat een zegen ben jij in 

ons midden, nu en morgen en totdat wij er niet meer zijn.’

Gerard Geurts
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Dankwoord pastoor Marc Oortman
Op deze eerste Adventszondag kijk ik eens opnieuw door alle 

kaarten, brieven en lieve attenties die ik in de afgelopen periode 

mocht ontvangen bij gelegenheid van mijn afscheid van de Heilige 

Geestparochie, de Goede Herderparochie en de parochie H.H. 

Jacobus en Johannes. Al die attenties hebben mij geraakt en ik ben 

u daar heel erg dankbaar voor. Dat wil ik u bij deze laten weten. Het 

is onmogelijk om iedereen persoonlijk te bedanken, misschien komt 

dat nog eens, vandaar dit bericht. Daarnaast wens ik u allen van 

harte een Zalig Kerstfeest en de beste wensen voor een gezond, 

gelukkig en gezegend Nieuwjaar.

’s-Heerenberg, 29 november 2020

Marc Oortman, pastoor

Hofstraat 4

7041 AD ’s-Heerenberg

Paus bepleit ‘cultuur van zorg’  
als weg naar vrede
In zijn boodschap voor Wereldvrededag, 1 januari van dit jaar, 

bepleit paus Franciscus een ‘cultuur van zorg.’ Die berust op de 

gelijkheid van álle mensen en wijst de weg naar duurzame vrede.  

Ze sluit bovendien de plicht in om álle mensen toegang te geven 

tot de Covid-19-vaccins.

Iedereen geroepen

Franciscus’ brief geeft een uitwerking van zijn toespraak op het lege 

Sint Pietersplein in maart 2020. Terwijl het virus in zijn eerste golf 

door de wereld joeg, sprak de paus uit dat iedereen ‘in hetzelfde 

schuitje zit, kwetsbaar en hulpeloos, maar ook belangrijk en nodig, 

we zijn allemaal geroepen om samen te roeien.’ Ook in zijn recente 

encycliek Fratelli Tutti, ‘Alle mensen, over broederschap en sociale 

vriendschap’, benadrukt hij dit. De encycliek staat centraal in het 

volgende nummer van Geestig.

Alle mensen zijn gelijk 

Onder ‘cultuur van zorg’ verstaat de paus een wereld gebaseerd  

op het gegeven dat ieder mens een schepsel Gods is. Daardoor zijn 

alle mensen aan elkaar gelijk en hebben ze evenveel recht op een 

menswaardig bestaan en gelijke kansen. Franciscus vraagt over-

heden en ondernemingen dan ook om zich in te zetten voor een 

rechtvaardige verdeling van de Covid-19-vaccins, opdat niet de 

rijkste landen daar als eersten van profiteren.

Gemeenschap van broeders en zusters

In zo’n wereld, waarin naastenliefde en solidariteit de boventoon 

voeren, bestaat als vanzelf aandacht voor duurzaamheid, klimaat-

verandering en milieu. En geven landen de bedragen die ze nu nog 

spenderen aan legers en wapentuig uit om honger en ongelijkheid 

uit te bannen. Dat het zover nog niet is, weet de paus natuurlijk ook. 

Hij reikt ons een christelijk visioen aan en roept ons op om te 

streven naar een ‘gemeenschap van broeders en zusters die  

elkaar accepteren en voor elkaar zorgen.’

Vastenactie 2021:
Werken aan de toekomst
De campagne van Vastenactie in de veertigdagentijd staat in het 

teken van beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelings-

landen. Met het campagnethema ‘Werken aan de toekomst’ draagt 

Vastenactie bij aan twee doelen van de Verenigde Naties voor 2030: 

goed onderwijs en eerlijk werk voor iedereen. Daarom zetten we 

ons in voor projecten die verschillende vormen van voortgezet 

onderwijs beschikbaar en toegankelijk maken voor mensen in 

ontwikkelingslanden.

Tegenwoordig gaat ruim negentig 

procent van de kinderen in ontwikke-

lingslanden naar de basisschool. In 2000 

was dat nog maar 54 procent. Vooral 

voor vrouwen en meisjes, die in deze 

landen vaak worden uitgesloten van 

onderwijs, is dat een grote verbetering. 

Hoewel er dus al veel is bereikt, gaan  

57 miljoen kinderen nog altijd niet naar 

school. Een van de duurzame ontwik-

kelingsdoelen is ervoor te zorgen dat  

in 2030 alle jongens en meisjes in de wereld de basisschool en de 

middelbare school kunnen afmaken. Ook moeten alle mannen en 

vrouwen toegang krijgen tot betaalbaar en goed beroepsonderwijs, 

technisch onderwijs en hoger onderwijs.

In 2021 ondersteunt Vastenactie wereldwijd tal van projecten die 

mensen toegang bieden tot onderwijs en ondersteuning geven bij 

het opstarten van een eigen onderneming. Deze projecten bestaan 

onder meer uit het aanbieden van trainingen, het faciliteren van 

onderwijsruimten en het verschaffen van lesmateriaal. Vastenactie 

zet zich in voor jongeren, werklozen en mensen die niet rond 

kunnen komen van hun baan. Van harte aanbevolen. Bij voorbaat 

hartelijk dank voor Uw bijdrage aan dit project.

MOV-groepen Heilige Geestparochie
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Vieringen
januari en
februari
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

Zaterdag 23 en 
zondag 24 januari

Zaterdag 19.00 

Gebedsviering 

Werkgroep

Geen viering

Zaterdag 30 en 
zondag 31 januari 

Geen viering Geen viering

Zaterdag 6 en 
zondag 7 februari

Geen viering  Zondag 9.30 

Gebedsviering

Werkgroep

Zaterdag 13 en 
zondag 14 februari 

Geen viering Geen viering

Woensdag 
17 februari 
Aswoensdag

Geen viering Geen viering

Zaterdag 20 en 
zondag 21 februari

Geen viering Zaterdag 19.00 

WoCo-viering

Pastor H. van den Bemt

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 
Telefonisch:   dinsdagmorgen en vrijdagmorgen  074 - 36 76 209

 van 9.00 - 12.00 uur.  of 06 - 29 42 80 24

Via de mail: tot donderdag 12.00 uur

 beckum@heiligegeestparochie.nl 

Geloofsgemeenschap O.L. Vrouw Altijddurende Bijstand Bentelo
Secretariaat pastorie 

Telefonisch:   maandag 11.00 -13.00 uur  0547 - 292 221 

Via de mail: parochiebentelo@hotmail.com

Anny Nijland 

Telefonisch:   woensdag 18.00 -19.00 uur  0547 - 292 536  

Via de mail: annyhenknijland@ziggo.nl 

Marinus Nijland 

Telefonisch:  zaterdag 11.00-12.00 uur  0547 - 292 485 

Via de mail: marinusnijland@gmail.com

Geloofsgemeenschap H. Blasius Delden
Telefonisch:  donderdagmorgen van 10.00 - 12.00 uur 

 en vrijdagmorgen van 9.00 uur - 11.00 uur  074 - 376 12 01 

Via de mail: tot donderdag 12.00 uur  

 delden@heiligegeestparochie.nl 

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.heiligegeestparochie.nl/home of 

scan de QR-code hieronder. Klik op de 

afbeelding collectezak, zoals hierboven 

weergegeven en vervolgens komt u op 

de donatiepagina. Selecteer een bedrag 

bij de donatieknop. Kies uw bank en 

betaal met ideal. 
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H. Blasius 
Delden

H.H. Petrus en 
Paulus Goor

H.H. Petrus en 
Paulus Hengevelde

H. Isidorus, 
St. Isidorushoeve

Zondag 9.30 

Eucharistieviering       

Pater R. van der Vegt

Zaterdag 19.00 

Gebedsviering 

Werkgroep

Zondag 9.30 

Gebedsviering 

Werkgroep

Geen viering

Zondag 9.30 

Eucharistieviering      

Pastoor J. Jansen

Geen viering Geen viering Geen viering

Zondag 9.30 

Eucharistievierin

Pater R. van der Vegt

Geen viering Geen viering Zaterdag 19.00 

Gebedsviering 

Werkgroep

Zondag 9.30 

Eucharistieviering

Pastoor J. Jansen

Zaterdag 19.00 

Gebedsviering 

Werkgroep

Zaterdag 19.00 

Gebedsviering 

Werkgroep

Geen viering

19.00 Eucharistieviering

Pastoor J. Jansen           

Geen viering Geen viering Geen viering

Zondag 9.30 

Eucharistieviering

Pastoor J. Jansen

Geen viering Geen viering Zondag 9.30 

WoCo-viering

Pastor H. van den Bemt

Geloofsgemeenschap HH. Petrus en Paulus te Goor
Telefonisch:  dinsdag-, woensdag- en vrijdagmorgen van 10.00-12.00 uur 0547 - 270 878.

Via de mail: tot dinsdag 12.00 uur 

 goor@heiligegeestparochie.nl

Geloofsgemeenschap HH. Petrus en Paulus Hengevelde
Telefonisch:  woensdagmorgen tussen 9.00 - 12.00 uur  0547 - 333 210 

Via de mail: tot donderdag 12.00 uur 

 hengevelde@heiligegeestparochiel.nl 

Geloofsgemeenschap H. Isidorus St. Isidorushoeve
Telefonisch:  dinsdagmorgen tussen 9.00 – 12.00 uur  074 – 357 32 10

Via de mail: st.isidorushoeve1@gmail.com 

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
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Woordpuzzel 1
Door Covid-19 zijn we veel meer aan huis gekluisterd en worden ook de 

bordspellen herontdekt. Daarom zitten er dit keer acht bordspellen in de 

woordzoeker. Heeft u die spellen gevonden, stuur ze dan voor 1 februari 

2021 naar: Redactie Geestig/Puzzel 1, Langestraat 78, 7491 AJ Delden

of per mail naar redactiegeestig@heiligegeestparochie.nl.

Vergeet niet om behalve de oplossing ook uw naam, adres en  

telefoonnummer te vermelden. Onder de goede inzenders verloten  

we een leuke attentie. Alle inzenders dingen aan het eind van het jaar 

mee naar de jaarprijs. 

Uitslag
In de woordzoeker van Geestig 8 zaten de volgende negen woorden die 

een ander woord vormen als je er ‘kerst’ voorzet: kind, kribbe, engel, 

wens, zang, vuur, diner, nacht, boom. Uit de inzendingen hebben we de 

volgende winnaar getrokken: N. Winkelhuis uit Sint Isidorushoeve. 

Van harte gefeliciteerd.

door Richard Wermelink

I  A  S  T  R  A  T  E  G  O  U 

R  N  Y  L  O  P  O  N  O  M  K 

E  U  E  N  A  T  A  C  K  P  K 

D  E  M  K  E  F  E  N  H  Y  L 

J  U  Z  M  A  M  C  Q  Y  V  U 

R  R  R  T  I  H  M  L  Z U  T 

V  I  G  N  H  K  C  A  D  P  N 

N  Y  S  D  C  A  U  S  D  B  S 

D  K  Q  K  U  J  Y  B  D  S  E 

U  H  B  B  Q  H  U  Y  L  G  P

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. 16-17)

Dopen en Huwelijk
Aanmelden bij secretariaat pastorale team 
T: 074- 349 22 12

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

Wij zijn van maandag tot en met vrijdag 
bereikbaar tussen 15.00 uur en 17.00 uur

  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: 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

<  Door het coronavirus kan nog geen foto worden 

gemaakt van het team mét pastoor Jansen.  

We hopen dat dit spoedig kan.



Het huis 
op de rots
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Het huis op de rots
Jezus vertelde de mensen die naar hem luisterden een verhaal over ‘geloven en doen.’

‘Als jullie doen wat ik zeg’ zei hij, ‘dan zijn jullie als het huis op de rots’. Hé?, dachten de 

mensen. Wat bedoelt hij daarmee? ‘Ik zal het jullie vertellen’, zei Jezus. ‘Twee mannen 

wilden een huis bouwen. De ene zocht een mooie plek boven op de rots. Hij moest 

heel hard werken om het huis te maken want bouwen op een rots is niet gemakkelijk. 

De andere man zag dat het best lastig was. Hij dacht, ik bouw mijn huis mooi op het 

zand. Dan ben ik veel sneller klaar en heb ik net zo’n mooi huis. 

En zo stonden er twee dezelfde huizen. De hele zomer woonden ze er met veel plezier. 

Maar toen kwam de herfst met regen en storm. Het huis op de rots bleef staan maar 

het huis op het zand stortte in en spoelde weg.’ 

Wat Jezus met dit verhaal wilde vertellen is: als je zegt dat je in God gelooft maar niet 

doet wat Hij graag wil, dan geloof je maar een beetje. Dan ben je als het huis op het 

zand. Want God wil dat je elkaar helpt, dat je deelt en vergeeft en geen ruzie maakt. En 

dat is soms best moeilijk. Maar als je het probeert dan word je als het huis op de rots.

Wie bouwt zijn huis op de rots?
о   Rik mag binnenkort zijn Eerste Heilige Communie doen. Gisteren had hij zijn broertje beloofd om met hem te spelen. Maar Rik had geen zin.

о  Anne heeft veel verhalen gehoord over Jezus. Als ze ziet dat Jim gepest wordt gaat ze naar hem toe om hem te troosten.

о   Sem zit in groep 8. Hij krijgt een 9 voor godsdienst op zijn rapport. Als hij thuis met zijn vriendje wil spelen, gaat Sem op zijn Nintendo.  

Zijn vriendje mag niet meedoen.

о    Beau vindt het moeilijk om verhalen over Jezus te onthouden. Als hij thuiskomt doet hij boodschappen voor oma.

о   Sarah heeft haar kinderbijbel uitgelezen. Als ze hoort dat iemand van de klas ziek is, maakt ze een mooie kaart. 

о   Tom is zondag naar de kerk geweest. Hij hoorde het verhaal van een vader die zijn zoon vergeeft. Als Tom weer op school is kan hij 

klasgenoot die hem geschopt heeft niet vergeven. Zelfs al heeft die gezegd dat het hem spijt.

TIP
Er staan ook leuke filmpjes en liedjes 

over dit verhaal op YouTube.  

Kijk maar eens bij de volgende titels:

1) Bouw je huis niet op zand

2) Huis op de rots

3:35 / 1:17:35

Bouw je huis niet op zand

67.377 weergaven�29 jan. 2014 180 39 DELEN OPSLAAN

Geestig voor de kinderen
Heilige Geest parochie

SUBSCRIBE   8,8 M

3:35 / 1:17:35

Huis op de rots

67.377 weergaven�29 jan. 2014 31 6 DELEN OPSLAAN

SUBSCRIBE   8,8 MGeestig voor de kinderen
Heilige Geest parochie



Tijdgeest

Door: Jan Horck

Word maar niet verliefd op morgen

Geef wat minder om je plannen,

leef wat meer in het moment.

Want de toekomst, die komt zeker,

ook als je er niet aan denkt.

 

 Wees niet bang voor wat gaat komen,

Het is angst, die zorgen schept.

‘Later’ is en blijft onzeker,

Wees maar blij met wat je hebt.

De zon staat altijd aan de hemel,

Ook als je haar niet ziet staan.

In jezelf ligt steeds de keuze,

voor de weg die jij wilt gaan.

 

Word maar niet verliefd op morgen.

Zie de schoonheid van vandaag.

Want het zijn de kleine dingen,

Die je altijd bij je draagt.

 

 Jildou Bakker


