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Colofon

Vredehof/Tijhuis Uitvaartverzorging Pastoriestraat 3, Goor

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 26 MAART

‘Boek paus lezen…!’
Het is bijna 36 jaar geleden dat paus Johannes Paulus II Nederland
bezocht. Een onverdeeld genoegen was het niet. Zijn komst naar
Utrecht ging gepaard met rellen en de belangstelling van het
publiek bleek vaak gering. Toch was het verblijf indrukwekkend
genoeg om er een boek over te publiceren. Op glanzend papier,
met veel foto’s. Mijn dochter, toen een peuter, was er verzot op.
Ze had stapels boeken en tijdschriften waarin ze uren kon bladeren,
maar ‘Boek paus’ was veruit favoriet. ‘Boek paus lezen!’ klonk
meermalen daags door het huis. Ze heeft het letterlijk stuk gelezen.
Je zou het paus Franciscus én onszelf toewensen dat zijn jongste
geschrift, de encycliek Fratelli tutti, een even enthousiast leespubliek treft. Hij laat er zijn gedachten gaan over de vraag hoe we
die wereld van ons zouden kunnen verbeteren. Je mag het een
visioen noemen, want hij komt met ingrijpende ideeën. Die ook
nog eens inspireren, omdat ze uitgaan van de gelijkwaardigheid van
ieder mens als schepsel Gods. En als we aan elkaar gelijk zijn, of we
nu vrouw zijn of man, katholiek of boeddhist, een kleurtje hebben
of niet, heeft dat consequenties. Dan zijn we allemaal kinderen van
God en daarmee broers en zussen. En dat betekent eerlijk delen,

elkaar bijstaan, de vrede bewaren en goed zorgen voor milieu en
klimaat. Van die paradijselijke wereld zijn we nog ver verwijderd.
Misschien doen we er goed aan die droom in de vastentijd gedurig
te overwegen. Om in die veertig dagen door de woestijn het
gevecht aan te gaan met de
duivel van de onverschilligheid. Dromen helpen
daarbij. Martin Luther King
liet het lang geleden zien
met ‘I have a dream’, paus
Franciscus met zijn
Fratelli tutti. Dus ik roep
het de peuter van toen
graag na: ‘Boek paus
lezen!’ Van harte
aanbevolen.
Hans Morssinkhof

Een katholieke president
In alle tumult rond de Amerikaanse presidentsverkiezingen is een bijzonder element
nagenoeg buiten beeld geraakt. Joe Biden, de 46ste president van de Verenigde Staten,
is katholiek. En dat is toch opmerkelijk: na John F. Kennedy is Biden pas de tweede katholiek
die het presidentschap vervult. Terwijl het ambt al bestaat sinds 1789, het jaar waarin
George Washington het als eerste op zich nam.

Uit onderzoeken blijkt steeds opnieuw dat Amerikanen zichzelf als gelovig beschouwen.
Het komt tot uitdrukking in de eretitel die ze hun land geven: ‘God’s own country.’ En als
een Amerikaanse president het volk toespreekt, eindigt hij steevast met: ‘God bless you,
and God bless America.’ Moge God u zegenen en moge Hij Amerika zegenen. Voor ons als
Nederlanders altijd een opvallend gegeven. We zien het Mark Rutte niet doen. Laat staan
enig andere minister-president.

Antikatholiek
Katholieken waren lang niet gezien in de Verenigde Staten. Veel Europese immigranten
uit vroeger eeuwen waren streng protestant en antikatholiek. In later eeuwen riep de
toestroom van immigranten uit katholieke landen als Italië, Polen, Ierland en Mexico
weerstanden op. En pakweg een eeuw terug ageerde ook de Ku Klux Klan met grote
felheid tegen de katholieke kerk. Velen vonden katholieken niet te vertrouwen. Ze
zouden niet loyaal zijn en hun eigen geheime agenda hebben.

Verandering
De Tweede Wereldoorlog bracht verandering. Katholieke soldaten bleken even vaderlandslievend als andere soldaten. Toch riep de kandidatuur van John F. Kennedy in 1960 opnieuw
antikatholieke gevoelens op. Die lijken nu minder een rol te hebben gespeeld. Joe Biden,
die bekend staat als diepgelovig, begon de dag van zijn inauguratie met het deelnemen
aan een eucharistieviering. Voor ons blijft verwonderlijk dat hij pas de tweede katholieke
president is. Maar uiteraard: dat zegt nog niets over zijn beleid.
Hans Morssinkhof
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Een bewogen
en bezielde brief
‘Laat je eens verrassen!’
‘Door wie? Door wat? Waarmee?’
‘Door paus Franciscus met zijn rondzendbrief aan alle mensen:
Fratelli tutti. Het is zijn eigen “I Have a Dream”, zegt professor Paul
van Geest, hoogleraar kerkgeschiedenis in Tilburg.’
Inderdaad, die brief heeft mij verrast. En wat ik onthouden heb,
wat me geraakt heeft, daar kan ik u misschien mee verrassen.

Duisternis op aarde: de mens
Een bezorgde paus in een vrij lange, leesbare en actuele
rondzendbrief.
Wat hem hoog zit, wil hij nog een keer duidelijk gezegd hebben.
Zo lijkt het tenminste. Geen sprake van wegkijken. Hij sluit zijn ogen
niet voor wat er in de samenleving, in de politieke en economische
wereld gaande is. En dat is niet allemaal verheffend.
Een aantal van zijn zorgpunten die in verschillende toonaarden
steeds terugkomen: gewelddadigheid bij jong en oud. Mensonwaardige armoede, honger en racisme. Het kweken van haat en
laster via de oude en nieuwe media. Een wraakzuchtig en agressief
nationalisme, ‘eigen volk eerst’. Ordinaire scheldpartijen tot in de
hoogste kringen, waarin mensen worden gekleineerd. Weinig
solidariteit die over de grenzen van landen, volkeren en geloven
heengaat.

Licht in de duisternis: de mens
Dit zijn nog maar enkele van de vele zorgpunten die de paus
opnoemt in het begin van zijn brief. Maar hij blijft niet bij de
schaduwkanten van onze samenleving staan.
Heel inspirerend en actueel is het commentaar, zijn de vragen van
de paus bij het Bijbelverhaal van de barmhartige Samaritaan. Die
man, overvallen en afgetuigd door hooligans, criminelen, relschoppers (zeg het maar), die nu zwaargewond in de berm van de weg
ligt. Wie blijft stil staan bij die man, wie stopt, wie bukt, wie vindt
dat hij zijn tijd, hulp en aandacht aan die man moet besteden?
En wie lopen er door?
Opvallend dat er twee van die ‘doorlopers’ met name worden
genoemd. Ze horen bij een religie, een priester en een leviet,
mannen van een kerk. En dan vraagt de paus: wie bent u in het
verhaal? Hebben wij allemaal niet iets in ons van die gewonde man,
van een overvaller, van een voorbijloper, maar gelukkig ook van
iemand die stil blijft staan, die bukt en helpt? Naaste ben je niet
vanzelf, maar dat word je als je je tijd, je aandacht en je hulp aan
iemand geeft. Of je hem nu kent of niet, of je nu met hem bevriend
bent of niet. En wat een groot goed op onze wereld dat er huizen en
gebouwen zijn waarin mensen jouw zorg voor zieken, gehandicapten en slachtoffers kunnen overnemen.

Eén enkele mensheid
En verder: een wegwerpcultuur van goederen, zelfs van mensen.
De betreurenswaardige houding tegenover vrouwen. De miljoenen
mannen, vrouwen en kinderen die werken en leven in omstandigheden vergelijkbaar met die van de slavernij. De verspreiding van
nepnieuws dat verwarring en wanhoop zaait. Het ronselen en
brainwashen van jonge mensen om alles te vernietigen wat niet
strookt met de opvattingen van de ongekroonde leider. Terrorisme.
Angst voor en afweer van vreemdelingen, migranten en vluchtelingen. De Covid-19-pandemie die alle onzekerheden van onze
agenda’s en projecten heeft bloot gelegd.
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Wat ik onthouden heb uit het slot van zijn brief.
Daar legt de paus de lat hoog voor een menswaardig leven op
aarde. Blijven zitten waar je zit, verbeteren en opleuken van
bestaande regels en systemen, van alles wat we al hebben gedaan,
is een weg waar mens en wereld niet mee gediend zijn. Een
verkeerde weg zelfs. Franciscus droomt, verlangt, wenst, dat we als
één enkele mensheid, als broeders en zusters, elk met de rijkdom
van eigen geloof of overtuiging, met elkaar in gesprek te gaan.
Dat we de grens doorbreken van ons huidige denken en handelen,
waarmee we een verdeelde wereld hebben opgebouwd. Naasten-

‘Het is een zoektocht om het leven te
veranderen in een mooi avontuur, met aan
het eind een wereld zonder uitbuiting,
zonder geweld, zonder honger. Allemaal
broeders en zusters: Fratelli tutti.’

Gebed
Paus Franciscus besluit zijn encycliek met het volgende gebed:

liefde, vriendschap, vergeving, respect, dialoog,
engagement zijn de pijlers van een levendige en
vreedzame samenleving in een open wereld. Daar
staan we voor, als volk en land. Het zal uithoudingsvermogen vragen. Het is een zoektocht om het
leven te veranderen in een mooi avontuur, met aan
het eind een wereld zonder uitbuiting, zonder
geweld, zonder honger, allemaal broeders en
zusters: fratelli tutti.

Heer en Vader van de mensheid,

De paus noemt zijn brief een bescheiden bijdrage,
geschreven op basis van zijn geloof, ter overdenking
voor alle mensen. Geïnspireerd hebben hem Jezus,
de Heilige Franciscus, Charles de Foucauld, en
niet-katholieke broeders als Iman Ahmad Al-Tayeb,
Martin Luther King, Desmond Tutu, Mahatma
Gandhi en vele anderen.

Moedig ons aan om overal betere samenlevingen op te bouwen

Hij besluit met een verwijzing naar Charles de
Foucauld (1858-1916), die koos voor armoede en
leven met de armen in Algerije. Paus Franciscus
schrijft over hem: 'Alleen door zich met de minste
te identificeren, werd hij uiteindelijk de broer van
allen. Moge God die droom in ieder van ons leggen.
Amen.’

alle volkeren en naties van de aarde,

Gerard Geurts

verenigd in hoop en in gemeenschappelijke doelen.

U hebt alle mensen met gelijke waardigheid geschapen.
Stort de geest van broederschap in ons hart.
Wek in ons het verlangen naar een nieuw soort ontmoeting,
naar dialoog, gerechtigheid en vrede.

en een menselijkere wereld
zonder honger en armoede, zonder geweld en oorlog.
Laat ons hart opengaan voor

zodat we het goede en mooie
dat u in hen hebt gezaaid, kunnen herkennen,
zodat we nauwere relaties kunnen smeden,

Amen.
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Van de bestuurstafel
Beste medeparochianen,
In januari 2021 hadden we de eerste bestuursvergadering samen met pastoor Jansen. Het was een uitermate vlotte
vergadering en hopelijk een begin van een vruchtbare samenwerking tussen bestuur, pastoraal team en pastoor.

Actie Kerkbalans
Het zal u niet verwonderen dat wij het tijdens deze vergadering
vooral over de Actie Kerkbalans 2021 hebben gehad. Deze actie is,
zoals elk jaar, van groot belang voor het voorbestaan van onze
parochie. Dit jaar is er door een aantal publicaties in de pers al vóór
het starten van de actie onrust ontstaan. Artikelen in de Twentsche
Courant Tubantia over geplande kerksluitingen in naburige
parochies liggen aan de basis van een forse discussie over het
eigendomsrecht van de kerkelijke eigendommen.

uit erfenissen en de opbrengst van de Actie Kerkbalans van de
geloofsgemeenschappen zelf ) blijven binnen die geloofsgemeenschap. Er zijn daarnaast enkele zaken, zoals salarissen, die vanuit
'centraal' worden betaald en met de geloofsgemeenschappen
worden verrekend. Dit geldt ook voor de zogeheten bisdombijdrage: een heffing van 9% over alle inkomsten, die bestemd is
voor het bisdom.

Felle aanval
Sommige parochianen waren niet bekend met het feit dat vermogen en de eigendommen van de vroegere parochies bij de fusie
van 2010 zijn overgedragen aan de nieuwe Heilige Geestparochie.
Dit bleek voor sommigen een grote bron van ongenoegen.

Parochie en geloofsgemeenschappen
Het bestuur heeft hierin aanleiding gezien om in meerdere
dorpsbladen (o.a. Wegdamnieuws) uit te leggen hoe het in de
Heilige Geestparochie geregeld is. In het kort komt het hierop neer
dat het parochiebestuur het centrale gezag heeft over de financiën,
de gebouwen en het vermogen.

Eveneens in Tubantia heeft Theo Krabbe een felle aanval gedaan op
wat hij ziet als het beleid van kardinaal Eijk op het gebied van
kerksluitingen. Krabbe adviseert de katholieken in de regio niet aan
de Actie Kerkbalans mee te doen en hun bijdrage aan lokale
stichtingen te geven omdat hun geld volgens hem naar het bisdom
gaat. Hierboven heb ik uitgelegd dat dit beslist niet het geval is.
Deze aanval, op onjuiste gronden gebaseerd, kan de parochies
binnen onze regio veel schade berokkenen. Ons bestuur heeft hier
ook een reactie op geschreven die gepubliceerd is in de regionale
pers. U vindt deze reactie integraal op pagina 14 van dit nummer
van Geestig.

Het beheer daarvan verloopt echter via begrotingen van de
geloofsgemeenschappen zelf. Verkregen gelden (zoals bijvoorbeeld

Pastor Annette Zoet
Onze pastoraal werker Annette Zoet is al vanaf oktober 2019 met ziekteverlof. Sinds een
aantal maanden is zij zover hersteld dat zij voorzichtig is begonnen met haar re-integratie.
Vanaf oktober vorig jaar heeft zij lichte werkzaamheden verricht in de Goede Herderparochie. Nu is zij begonnen in de naburige parochie van de Heilige Pancratius, waar ze
langzaam haar werkzaamheden weer kan oppakken. Dat kan helaas niet in de eigen
parochie vanwege de bepalingen van de Ziektewet. We hopen dat het herstel van Annette
voorspoedig verloopt en dat ze na de re-integratie weer in onze parochie kan worden
ingezet. Het bestuur wenst haar een goed verder herstel.

Namens het parochiebestuur,
Peter Helle,
vicevoorzitter bestuur Heilige Geestparochie
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Uit het pastoraal team

Door het coronavirus kan nog geen foto worden
gemaakt van het team mét pastoor Jansen.
We hopen dat dit spoedig kan. >

Eerste Heilige Communie
Het afgelopen jaar hebben wij tijdens de communievoorbereiding
steeds opnieuw bijeenkomsten en ook de Eerste Communievieringen moeten uitstellen. Dit geldt tot op de dag van vandaag.
De ouders hebben inmiddels een brief ontvangen dat de Eerste
Heilige Communievieringen opnieuw zijn uitgesteld, tot mei/juni
van dit jaar. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om de kinderen
tijdens een reguliere viering de Eerste Heilige Communie te laten
doen. We hopen zo aan ieders wens tegemoet te komen.
Om opnieuw teleurstellingen te voorkomen hebben wij als
pastoraal team besloten het communietraject voor kinderen van
groep 4 uit te stellen tot september 2021. Via de scholen zijn de
ouders van de kinderen hierover geïnformeerd. Ook hebben we alle
geloofsgemeenschappen ingelicht zodat ook zij op de hoogte zijn
als hierover vragen komen.

kunnen wij de kinderen het sacrament toedienen voordat ze de
lagere school verlaten en een nieuwe toekomst tegemoet gaan.

Catechetisch vastenproject voor kinderen in coronatijd
Omdat het momenteel niet mogelijk is nauwer contact te hebben
met kinderen, willen wij als pastoraal team kinderen en ouders via
de sociale media catechetisch ondersteunen tijdens de vastentijd.
Wij hebben als team gemerkt dat de filmpjes met de kerstboodschap en het kerstverhaal door veel ouders en kinderen bekeken
zijn. En we hebben daar goede reacties op gehad.
Daarom willen we ook in de vastentijd onze blijde boodschap aan
de kinderen uitdragen en hen meenemen op weg naar Pasen. Wij
gaan dit doen via de sociale media, via de pastorale nieuwsbrief,
mail aan de communicanten, kinderkoren en de websites van onze
drie parochies.

Heilig Vormsel
Helaas hebben wij ook de vormselvieringen moeten uitstellen. We
hopen deze in het Pinksterweekend alsnog te kunnen vieren. Zo

Namens het pastoraal team,
pastor Carin Timmerman

Open up!
Vasten in coronatijd
Het is vastentijd: we leven toe naar Pasen, het feest van de opstanding van Jezus. Het geloof krijgt door de verschillende crises in de
wereld nog meer zeggingskracht: het leven is sterker dan de dood.
Bij de veertigdagentijd hoort het beeld van de woestijn. In de Bijbel
is dat de plek van afzondering en leegte, waar mensen zich
terugtrekken om zich te richten op God. De mensen van Israël
hebben veertig jaar door de woestijn getrokken op weg naar het
beloofde land en ontdekken dat God met hen meetrekt.
De lockdown, wat letterlijk afgesloten betekent, lijkt op een
woestijntijd waarin wij uitzien naar het einde van de coronapandemie. Met de Israëlieten mopperen we soms en worden uitgedaagd
tot ‘Open up’, het tegenovergestelde van lockdown, door ons te
openen voor God.
Dat betekent: je hart openstellen voor de noden van anderen, voor
het leefmilieu van onze kinderen en van onze broeders en zusters
elders op de wereld. We worden uitgedaagd om af te zien van wat
ons daarvan afleidt door bijvoorbeeld minder vlees te eten of
minder gebruik te maken van auto of de mobiel.
Je ontdekt hoe alles opengaat: het frisse groen van de bladeren
komt weer aan de bomen. Het nieuwe begin komt!
Pastor Hélène van den Bemt
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Beginwoorden als boodschap
‘Allen broeders en zusters.’ Dat is kortst denkbare samenvatting
van Fratelli tutti, de jongste encycliek van paus Franciscus. Hij
plaatst zich in een lange traditie: elk pauselijk rondschrijven
draagt de naam van zijn beginwoorden. Die, op hun beurt, geven
de kern weer, als een ‘frame’ of een ‘mantra’ dat je
niet snel vergeet. En dat is uiteraard de bedoeling.
Volgens de website rkkkerk.nl is een encycliek ‘een
rondzendbrief waarin de paus de standpunten van de
katholieke kerk uiteenzet over zaken van geloof of van
moraal.’ Het initiatief ligt bij hemzelf.
In de keuze van het
onderwerp is hij vrij,
hij is immers het
hoogste leergezag
in de kerk. Dat
maakt een encycliek
om meer dan een
reden interessant:
de inhoud laat zien
wat de paus op het
moment van schrijven belangrijk
vindt voor kerk en wereld.

Het is alsof we paus Franciscus al horen. Dat geldt ook voor
Populorum Progressio, ‘Over de ontwikkeling van de volkeren’, het
pleidooi van paus Paulus VI voor een rechtvaardige wereld in 1967.
Zijn boodschap raakte echter ondergesneeuwd door de reacties op
Humanae vitae, ‘Het menselijk leven’, van een jaar
later. Paulus’ afwijzing van het gebruik van
voorbehoedmiddelen riep een storm van kritiek op.

Mit brennender Sorge
Doorgaans verschijnt een encycliek eerst in het
Latijn. Soms wijkt een paus hiervan af, als hij vindt
dat de gebeurtenissen in een land hiertoe dwingen. Zo schreef paus Pius XI in 1937 een rondschrijven in het Duits. De titel, 'Mit brennender Sorge', is
veelzeggend. Pius haalde fel uit naar het nationaalsocialisme, dat hij omschreef als een ‘mythe van
bloed en ras’. Hij zette Adolf Hitler (zonder diens
naam te noemen) neer als een ‘valse profeet’ en
verkondiger van ‘een Evangelie… dat niet door den
Vader in de Hemel geopenbaard is.’ Het jaar daarop
werkte hij aan een vervolg waarin hij de Jodenvervolging scherp veroordeelde. Tot publicatie kwam
het niet, omdat Pius XI begin 1939 overleed.

Geloof in praktijk
Dan moet zijn boodschap wel
gehoor vinden. Een van de
middelen die hem daarbij tot
dienst staan is de titel. Sinds mensenheugenis bestaat die uit de
beginwoorden van het document. Die worden dan ook zorgvuldig
gekozen. Zoals in het geval van Fratelli tutti. Wie daarvan alleen
onthoudt dat we als broeders en zusters aan elkaar gelijk zijn, heeft
de essentie te pakken. Hoe paus Franciscus dat thema verder
uitwerkt, staat elders in deze Geestig.

Blijvend in herinnering
Sommige encyclieken blijven in herinnering. Neem Rerum Novarum, ‘Over de nieuwe dingen’, uit 1891. Paus Leo XIII keerde zich
hierin tegen het ‘goddeloze’ marxisme en communisme, en tegen
revolutionair geweld. Hij stelde er de
katholieke sociale leer tegenover:
ondernemers en arbeiders dienden
elkaar niet te bestrijden maar samen te
werken. Ze droegen verantwoordelijkheid voor elkaar en voor de wereld.
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Geleidelijk tekent zich een rode
draad af. De hier genoemde
encyclieken (er zijn er veel
meer) leggen een verbinding
tussen geloven en praktisch
handelen. Ze roepen op tot
concrete inzet, voor een
rechtvaardige wereld waarin
alle mensen met elkaar
verbonden zijn en voor elkaar
opkomen. Als broeders en
zusters.
Hans Morssinkhof

Stof zijt gij, en tot stof
zult gij wederkeren
We gaan als christenen een periode in van bezinning, en we
hebben daar veertig dagen de tijd voor. Veertig dagen lang
krijgen we de tijd om tot rust en inkeer te komen. Veertig dagen
lang krijgen we de kans om los te komen van het materiële van
onze tijd. Een kans ook om na te denken hoe wij zelf met de
rijkdommen van de aarde omgaan. Een kans om onszelf de vraag
te stellen of onze manier van leven en verbruiken wel genoeg
respect toont voor de heelheid van de schepping. Een kans om
onszelf de vraag te stellen of we werkelijk wel die mens zijn die
we willen zijn.

Bezinningsperiode
Een bezinningsperiode van inkeer, om te luisteren, te kijken, te
voelen en te handelen. Tijd om dichter bij jezelf uit te komen ook
in de hectiek van de coronapandemie. Tijd om naar anderen te gaan
en tijd om God terug op het spoor te komen. Of is het allemaal
vanzelfsprekend geworden, de vastenperiode? En gaan we maar
‘gewoon’ door met de vanzelfsprekendheid van ons leven?
Deze periode is een mogelijkheid om de tijd te nemen, om los te
laten. Tijd om los te laten wat dood en verslaafd is. Tijd om vast te
nemen wat leven en toekomst geeft en daarbij God te ontdekken
en te ontmoeten, op weg naar Pasen.

eeuwse christen dat hij als zondig mens onwaardig was om het
altaar te naderen. Deze hongerdoeken werden vaak beschilderd
met voorstellingen van het leven, lijden en sterven van Jezus. Zo
vormden ze eeuwenlang een praktische vorm van verkondiging en
catechese. Omdat ze tijdens de vastentijd werden opgehangen
kregen ze de naam 'hongerdoeken'.

Actuele betekenis
In de huidige tijd wordt er echter een actuele betekenis aan
gegeven door kunstenaars uit het Zuiden te vragen nieuwe
hongerdoeken te maken vanuit Bijbelse en christelijke thema's
die hen aanspreken. De gedachte erachter is: waarom zouden wij,
'moderne armen' in het Westen, niet door christelijke symbolen
en beelden uit het Zuiden tot nieuwe instelling en houding, tot
vernieuwd geloven kunnen worden gebracht?

'Dat wij weer weten dat wij
gemaakt zijn en ons voegen
in het werk van Zijn handen.'

Tijd nemen
Te beginnen bij Aswoensdag, waar we het askruisje mogen
ontvangen met de woorden: ‘Gedenk mens dat gij stof zijt,
en tot stof zult gij wederkeren’. Aloude woorden maar nog
steeds betekenisvol voor ons leven.
We worden op die dag getekend met as, uitgestrooid over ons
hoofd in een kruisteken als verwijzing naar de kruisiging van Jezus.
As, symbool van onze menselijke beperktheid, maar tegelijkertijd
teken van hoop, van mogelijkheid tot verandering en tot nieuw
leven.

Vele mogelijkheden
Bezinning, er zijn veel meer vormen te bedenken. Er zijn verschillende mogelijkheden om digitaal aan te sluiten om elke dag een
bezinnende tekst te ontvangen via de jezuïeten. Of, wie weet willen
wij bewuster omgaan met eten. Zo is er een boekje met de titel:
‘Creatief vasten’. Het geeft Bijbelteksten, overdenkingen en recepten
die gebaseerd zijn op de aandacht die Jezus had voor de mens
tegenover zich. Verwacht geen biefstuk in dit boekje, maar louter,
sobere maaltijden.

Gemaakt en gevormd
Hongerdoeken
Bezinning, er zijn verschillende vormen te bedenken. Kijk maar eens
naar het hongerdoek dat in sommige geloofsgemeenschappen in
deze tijd gebruikt wordt of zelfs gemaakt door parochianen.
De hongerdoeken gaan terug op een oud, middeleeuws gebruik.
Het hongerdoek werd in de vastentijd opgehangen om het altaar
waar de viering van de eucharistie plaatsvond aan het oog te
onttrekken. Dat had te maken met de opvatting van de middel-

Dat wij allen in deze periode van inkeer weer mogen weten dat
wij gemaakt zijn, genomen, gevormd, uit stof van de aarde. Dat wij
weer weten dat wij gemaakt zijn, en ons voegen in het werk van
Zijn handen.
Dat wens ik u allen en mijzelf toe.
Namens het pastoraal team
pastor Ria Doornbusch
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Voor u gevonden
Door Richard Wermelink

Daarom blijf ik
We lezen veel over de ontkerkelijking die
al vele decennia gaande is. Daarom is het
goed om vanuit verschillende invalshoeken te horen waarom mensen de kerk nu
juist wél trouw blijven. In het boekje
‘Daarom blijf ik bij de kerk’ geven
bekende en minder bekende katholieken en protestanten aan waarom ze
vooral geloven in de toekomst van de kerk. Met bijdragen van o.a.
Thomas Quartier, Herwi Rikhof en Bram van de Beek. Uitgeverij
Adveniat; prijs € 14,90 en te koop via de lokale boekhandel.

De Verwondering
Tussen alle pulpbladen zijn er af en toe ook parels te
vinden. Eén van die parels is het magazine De Verwondering. Het blad besteedt aandacht aan oude en nieuwe
(spirituele) levenswijsheden en is geïnteresseerd in wat
mensen bezielt en gaande houdt. De hoofdredacteur is
Annemiek Schrijver die ook het
gelijknamige tv-programma
presenteert (elke zondagochtend
om 08.25 uur op NPO 2). Het
magazine verschijnt viermaal
per jaar en kost € 15,- voor 4
nummers en het abonnement
stopt vanzelf. Bestellen kan via
www.kro-ncrv.nl

Leven zonder oplossing
De coronapandemie heeft ons weer eens geleerd dat lang niet
alles maakbaar is. In een nieuw boek van Ad van Nieuwpoort
(predikant in Den Haag) staat de parabel van Job centraal.
Het mooie is dat de auteur het leven van Job plaatst naast
de verhalen van de mensen van vlees en bloed die hij in zijn
werk tegenkomt in tijden van onzekerheid, verlies, rouw en
burn-out. Uitgeverij Prometheus; prijs € 19,99 en te koop via
de lokale boekhandel.

Lucifers

Meedoen...
Een poosje geleden logeerde mijn kleinzoon bij ons. We keken
samen naar de kinderprogramma’s op de televisie die hij leuk vindt,
zoals Sesamstraat. Hij deed voluit mee met zingen en tellen, en
telde nog verder toen het programma alweer over wat anders ging.
Hij beantwoordde vragen die er in het programma werden gesteld
en hoewel er natuurlijk geen echt contact was, merkte ik dat hij
beleefde wat hem werd voorgespeeld. Prachtig zoals kinderen
hun leef- en denkwereld verruimen met behulp van de televisie.
En door mijn kleinzoon te observeren heb ik iets geleerd wat me
nooit duidelijk zou zijn geworden als er geen corona zou zijn. Om te
beginnen moet ik bekennen dat de lange duur van alle maatregelen
me langzamerhand echt een beetje dwars gaat zitten. We hopen
steeds weer dat het beter wordt, maar intussen wordt er maatregel
op maatregel gelegd. In de kerk komen we nauwelijks meer. Soms,
als we willen gaan is de mis al volgeboekt, soms missen we het
moment waarop we zouden moeten reserveren. En soms lijkt het
allemaal te veel moeite te moeten kosten en haken we maar af.
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Maar vanaf het moment dat er op YouTube gelivestreamd werd,
heb ik regelmatig een mis vanuit onze parochie gevolgd. In het
begin voelde het echt een beetje raar, zittend op de bank. De
afstand naar wat ik zag was heel groot. Totdat ik mijn kleinzoon
bezig zag. Toen heb ik de sleutel gevonden. De sleutel die maakt
dat ik toch iets vind in de kerkdienst die mijn huiskamer binnenkomt. Door bewust mee te doen en mee te bidden, wordt er iets
van de kou weggenomen, en komt er toch warmte en een gevoel
van samenzijn. Zo houd ik het vol, gedragen door de gedachte dat
Onze Lieve Heer zo warm straalt dat we zelfs op afstand Zijn liefde
kunnen voelen.
We kunnen elkaar nog niet ontmoeten. En hoelang dat nog gaat
duren? Wie zal het zeggen. Maar het is goed om te voelen dat Hij
toch bij ons is, ook nu.
Cathinka

De paaskaars,
in de kerk
en bij u thuis
De paaskaars is de grote kaars die voor in de
kerk staat. Ieder jaar wordt er tijdens de
paaswake een nieuwe paaskaars in gebruik
genomen door deze te ontsteken aan het
heilige vuur. Met dit ritueel beelden we uit
dat Jezus, ‘Het licht van de wereld’, weer tot
leven is gewekt. Daarom heeft de viering
het karakter van een wake: samen wachten
we op de terugkeer van Jezus uit de dood.
Tijdens de paaswake hebben de gelovigen
in de kerk een kaars in hun handen die
wordt ontstoken aan de paaskaars. Zo
geven we het licht van de paaskaars aan
elkaar door. Dit symboliseert niet alleen de
opstanding van Jezus maar ook onze
opdracht om het geloof brandend te
houden en te verspreiden. De paaswake is
dan ook één van de belangrijkste vieringen
binnen onze kerk. Dit komt ook tot
uitdrukking in het grote aantal lezingen
tijdens de viering. Ze laten zien hoe God
op alle momenten van ons leven bij ons is
en ons helpt om van het duister naar het
licht te gaan.

Naast de alfa en de omega zien we nog
twee andere Griekse letters. De X, uitgesproken als Chi, en de P, uitgesproken als
Rho. In het Grieks zijn de X en de P de
beginletters van de naam Christos. In de
tijd van de vervolgingen schreven de eerste
christenen de letters door elkaar. Het
resultaat (het Chi-Rho-monogram of
Christusmonogram) leek op het kruis,
waarmee ze wilden uitdrukken volgelingen
van Jezus te zijn.
Verder staat het jaartal vermeld en zie je
andere symbolen op de kaars. Te denken
valt aan een duif, lam, brood en wijn.
In de katholieke kerk worden er ook vijf
wierookkegels, de zogeheten paasnagels,
geplaatst in de paaskaars. Ze symboliseren
de vijf wonden van Jezus.
Nathalie Mensink

Symbolen paaskaars
Op de kaars staan altijd de Griekse letters
alfa en omega, de begin- en eindletter van
het Griekse alfabet. In de Bijbel (Openbaring
1,8) staat: ‘Ik ben de Alfa en de Omega, zegt
God de Heer, Hij ‘die is en was en die komt’,
de Albeheerser.’ God is aanwezig in ons
leven, altijd en overal, vanaf de geboorte tot
ons sterven is Hij bij ons.

Huispaaskaars bestellen
In deze coronatijd, waarin we de vieringen ook online of op tv
volgen, is het mogelijk om thuis een paaskaars te ontsteken.
Zo hebben we ‘Christus, het licht van de wereld’ in ons midden
en zijn we verbonden met de kerk.
Wilt u ook een huispaaskaars (zie de foto), dan kunt u deze bij de
kerk bestellen. Veelal wordt dit mogelijk gemaakt na een viering
of er liggen bestelformulieren achter in de kerk.
Dit jaar kunt u de paaskaars bestellen vóór 15 maart 2021.
Informeert u bij uw eigen kerk naar de mogelijkheden.
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Even
bidden voor
het slapengaan

Velen begroeten elkaar
met: ‘Goede morgen, goed
geslapen?’
Een fijne begroeting bij het
begin van een nieuwe dag. Je
bent een gelukkig mens als je
kunt zeggen: ‘Ik heb prima geslapen, dank je. ’ Toch zijn er ook talloze
mensen met slaapproblemen en daar word je
niet vrolijk van. Een onderbroken slaap maakt het
dagelijks functioneren vaak lastig. Slaappillen slikken
is ook niet ideaal maar soms is het nodig voor de
broodnodige rust. Een slaapmutsje kan soms uitkomst
bieden, maar te veel schijnt schadelijk te zijn.
Ook zijn er slaapcursussen te volgen ter bevordering,
dus je schijnt het te kunnen leren.
Al lezende in het boekje ‘Vrienden op papier’ over
nachtrust, gingen mijn gedachten terug in de
tijd, naar de vakantie bij opa en oma.

Rozenkrans
Een advies dat ik op tienjarige
leeftijd tijdens de vakantie van
mijn oma kreeg, was: ‘Lieve
kind, je moet de rozenkrans
bidden voor het slapen gaan,
dan val je vanzelf in slaap.’ Mijn
nichtje en ik vroegen: ‘Hoe kan
dat nou oma?!’
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Maar tijdens die vakantie baden wij samen met opa en oma
’s avonds de rozenkrans, geknield voor een stoel. Ik durf niet te
beoordelen of dit veel met bidden te maken had, maar je kunt
slechtere middelen bedenken om in slaap te vallen. En het werkte
wel: soms viel mijn opa tijdens het bidden van de rozenkrans al in
slaap, terwijl oma rustig doorging met voorbidden.
Thuis baden wij geen rozenkrans maar wel een avondgebedje.
Voordat ma ons toestopte baden we: ’Dag lief Heertje, dag lief
Vrouwtje, dag Engeltje zoet die ons allemaal bewaren moet.’
Na een kus en knuffel was het heerlijk in slaap vallen.

Avondgebed
Met vele andere goede gewoontes is ook het bidden
van de rozenkrans bij de meeste mensen verdwenen.
Wel is het fijn om in je eigen woorden te kunnen
bidden, maar vaak is het lastig de juiste woorden
te vinden. Daarom zijn er veel mooie gebeden geschreven waarvan het Onze Vader en het Weesgegroet de
bekendste zijn.
Bidden kan ook een natuurlijk effect en een psychologische
werking hebben, want het gaat niet buiten je om. Een avondgebed
kan een slaappil niet vervangen, maar een moment van rust en
inkeer, een kort gebed voor het slapen gaan en een ‘Dankjewel God’,
kan eventueel een goede nachtrust zeker bevorderen.
Marianne Koebrugge

Wat gaat er in het vastentrommeltje?
Het was een opmerkelijk trommeltje. Langwerpig, met een halfrond,
bont beschilderd deksel. In mijn ogen leek het op een schatkist.
Ruim vijf weken per jaar had het voor mij echt die functie. Elk
koekje, snoepje, dropje en chocolaadje borg ik erin op. Want het
was vastentijd, dan mocht je niet snoepen. Waarom, wist ik niet,
maar die vraag kwam niet bij me op.

‘Ik vind deze periode van grote betekenis. We leven in een land
waarin alles vanzelfsprekend lijkt. Tijdens de ramadan ben ik me
ervan bewust dat het niet zo is. We hebben schoon water, we
kunnen eten kopen. En veel meer. Als je dat vergelijkt met veel
andere landen, dan hebben wij het onvoorstelbaar goed. Dat is iets
om dankbaar voor te zijn. En dat spreek ik deze weken bewust uit.’

Vastentijd. Zodra de term klinkt, denk ik aan mijn trommeltje. Nu
spoort dat me aan op internet te zoeken. In een wereld vol nostalgie
zou er vast iemand zijn die er een foto van had gemaakt. En ja, ik
vond het. Op Marktplaats. Het is de foto die u hierbij ziet afgedrukt.
Zó’n trommeltje was het.

Dankbaarheid

Hierbij past de bekentenis dat ik, in mijn ijver om werkelijk álles in
dat trommeltje te stoppen, geen idee had waarom ik dat deed. Het
was meer gewoonte dan een uiting van godsvrucht. Ik was te jong
om echt weet te hebben van de diepere achtergronden. En zodra de
vastentijd voorbij was, verdween de inhoud als sneeuw voor de zon.
Met alle teleurstelling van dien. De koekjes waren slof, de chocola
smaakte naar drop. Eigenlijk viel het gewoon tegen.

Ramadan
Enkele jaren geleden moest ik een man interviewen. Telefonisch,
hij woonde in het Noorden. We begonnen met het uitwisselen van
beleefdheden. Tot mijn gesprekspartner plotseling zuchtte en
opmerkte dat het hem moeilijk viel. Wat precies? vroeg ik. ‘De
ramadan’, was zijn antwoord, ‘en niet eens omdat ik overdag niet
mag eten of drinken. Het is nog veel erger, ik mis het roken.’
Het maakte me nieuwsgierig. Dat zei ik hem ook, onder verwijzing
naar het trommeltje van weleer. Hij kon erom lachen. Het deed hem
denken aan zijn eigen kinderen die het zo nauw niet namen met de
ramadan. Vond hij dat erg? ‘Mijn kinderen maken hun eigen keuzes,
dat wil ik respecteren. Maar jammer vind ik het wel.’ Mag ik vragen
waarom?

De woorden maakten indruk op me. Aan het eind van het gesprek
vertelde ik hem dat ik hem dankbaar was. Want zo’n gesprek, tussen
een katholiek en een moslim, had ik nooit eerder gevoerd. Hij, op
zijn beurt, dankte mij: ‘We waren verbonden, en niet alleen via
de telefoon.’
Het geeft me te denken. Wat stop ik deze vasten in mijn trommeltje,
en wat legt u in het uwe? Die vraag nodigt uit tot bezinning. Ik ben
veel ouder dan het jongetje van toen en heb sindsdien als ieder van
ons de nodige deuken en krassen opgelopen. Dan nog is er veel om
dankbaar te zijn. Ik vul mijn trommeltje met dankbaarheid.
En zo heb ik in elk geval al reden om Marktplaats dankbaar te zijn.
Van mijn trommeltje herinner ik nog goed dat er op het deksel een
bontgekleurde afbeelding stond. Uit de beschrijving weet ik nu dat
het een paradijsvogel is. Ik zie het als een opwekkende knipoog uit
de hemel. We gaan op weg naar Pasen.
Hans Morssinkhof

'Wij hebben het
onvoorstelbaar goed.
Dat is iets om dankbaar
voor te zijn.'
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Uw kerkbijdrage gaat
naar uw eigen parochie

In zijn column in TC Tubantia van woensdag 20 januari 2021 doet
Theo Krabbe een felle aanval op het beleid van kardinaal Eijk met
zijn 'desastreuze' kerksluitingen en opschaling van parochies. Dit
naar aanleiding van de Actie Kerkbalans die momenteel plaatsvindt binnen onze parochies. Krabbe doet een oproep aan de
katholieken in deze regio om in actie te komen en het geld van
de Actie Kerkbalans niet aan de parochies te geven. Volgens
hem wordt het maar doorgesluisd naar Utrecht. Hij adviseert
de bijdrage over te maken aan lokale stichtingen die het geld
beheren en inzamelen voor de kerkelijk aanwezigheid in lokale
gemeenschappen.

En: kerken sluiten?

Feitelijk: wat gebeurt er met het geld
van de Actie Kerkbalans?

Dag en nacht in de weer

Dat blijft binnen de parochies. Over het besteden daarvan heeft
de kardinaal niets te zeggen. De parochies gebruiken het geld om
de salarissen van de pastorale teams te betalen en de kerken en
andere gebouwen zo goed mogelijk te onderhouden. Wel betaalt
elke parochie de zogeheten bisdombijdrage: een heffing van
9% over de inkomsten, die bestemd is voor het bisdom. Dat moet
immers ook kunnen functioneren. Verder gaat er niets naar het
bisdom. Overigens is het bisdom zelf eveneens sterk aan het
bezuinigen geslagen. Ook daar verdwijnen banen en worden
vacatures niet meer opgevuld.

Minder inkomsten betekent minder pastoraat
Minder opbrengst van de Actie Kerkbalans betekent rechtstreeks
minder geld voor de salarissen van het pastorale team en het
onderhoud. En dat terwijl veel parochiebesturen zich nu al gedwongen zien kerken te sluiten door de gestage vermindering van de
inkomsten, de secularisatie, de vergrijzing en de terugloop van
het kerkbezoek.
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In zijn column stelt Theo Krabbe de kardinaal verantwoordelijk voor
de kerksluitingen. Ook hier moet ik hem corrigeren: niet de
kardinaal of het aartsbisdom Utrecht sluit kerken. Het zijn de
parochiebesturen die hiervoor verantwoordelijk zijn. Ze doen dat
op basis van een zeer streng protocol. Het bisdom toetst aan het
eind van het proces of het desbetreffende parochiebestuur het
protocol heeft gevolgd. Is dat het geval, dan is het de aartsbisschop
die, zoals dat heet, een kerkgebouw aan de eredienst onttrekt. En
dat doet hij niet voor zijn plezier. Niemand zit erop te wachten om
kerken te sluiten, maar aan failliete parochies hebben we ook niets.

De vrijwilligers, pastorale teams en parochiebesturen proberen van
alles. Ze zijn dag en nacht in de weer om de parochies vitaal en de
kerken open te houden. De column van Theo Krabbe, waarin hij zijn
afkeer van kardinaal Eijk gebruikt om parochianen op te roepen niet
bij te dragen aan de Actie Kerkbalans, draagt op die manier indirect
bij aan het sluiten van kerken en de verkleining van pastorale teams.
Hij bereikt het tegendeel van wat hij beoogt. In mijn ogen is dat
een gotspe.
Mede namens het pastoraal team en de besturen van de drie
samenwerkende parochies:
Parochie De Goede Herder,
H.H. Jacobus- en Johannesparochie en Heilige Geestparochie,
Peter Helle,
vicevoorzitter Heilige Geestparochie

De Goede Herder
in onze tijd

Woorden over geestelijk leiderschap,
gebaseerd op preek 46 van Augustinus
Omdat onze buurparochie getooid is met
de mooie naam De Goede Herder, heb ik
met belangstelling geluisterd naar de lezing
van Paul van Geest, hoogleraar kerkgeschiedenis in Tilburg. Hij sprak tijdens de
online-viering van de jaarlijkse Augustinusdag op 21 november 2020 over preek 46
van de kerkvader Sint Augustinus (354-430).
Ik vond het leerzaam en inspirerend, en heb
daarom onderstaande samenvatting
gemaakt.
Augustinus begint zijn preek met een
algemene aansporing: gebruik beelden die
gebaseerd zijn op een gemeenschappelijk
ervaring en die voor iedereen te begrijpen
zijn. Dan spreken ze een duidelijke taal.
Vervolgens gaat hij in op het beeld van de
herder, zoals ook Christus heeft gebruikt:
'Ik ben de goede herder. Ik ken de mijnen en
de mijnen kennen Mij.’ In onze tijd herkennen we dit moeilijker omdat er nauwelijks
nog herders en schaapskuddes bestaan.
Ook gezegden als ‘Een herder moet naar
zijn schapen ruiken’, en ‘De kerk is een
schaapstal’ roepen niet meteen iets bij ons
op. Dat doet niets af aan de actualiteit van
de preek van de kerkvader.

Goed leiderschap

Pastorale zorg

Zijn uitleg van ‘de goede herder’ is een
beeld van goed leiderschap dat waakt over
het wel en wee van de kudde. Het omgekeerde kan ook: als het de kudde voor de
wind gaat, duidt dat op goed herderschap.
Maar wat doe je als de drijfveren van een
leider hierop haaks staan? Bijvoorbeeld
door het najagen van eigenbelang, rijkdom
en/of eer? Dan zijn volgens Augustinus de
geloofwaardigheid en integriteit van de
herder in het geding.

Augustinus beschrijft ook wat er gebeurt als
er gebrekkige pastorale zorg is. Namelijk dat
de ‘door het evangelie weldoorvoede
schapen’, dat zijn de sterke schapen die
authentiek en christelijk leven, de kudde
verlaten. Het vertrek van deze schapen ziet
de slechte herder als de oorzaak van de
teloorgang van eenheid in de kerk. Terwijl
hij juist het verloren gaan van de schapen in
de bergen (dat is: in de onoverzichtelijke
samenleving) bewerkstelligt. Een slechte
herder redt de afgedwaalde schapen niet.
Hij belemmert zijn zwakke schapen om uit
te groeien tot goede christenen: want hij
leert hun niet beter met lijden om te gaan.
Zij kunnen het lijden – dat bij het leven
hoort - nog geen plaats geven in het leven.
En dit is juist bij uitstek de taak van de
goede herder.

Diezelfde geloofwaardigheid en integriteit
vereisen volgens de kerkvader dat iemand
die preekt niet afhankelijk is van degenen
tot wie hij zich richt. Deze autonomie is
belangrijk om ook een moeilijke boodschap
te kunnen verkondigen. Een priester die
niet ‘vrij’ is, is minder geloofwaardig. Want
hij luistert dan te veel naar andere bronnen.
Ook eerzucht kan afleiden van goed
leiderschap: als je wilt ‘pleasen‘, aardig
gevonden wilt worden. Want dan zul je ‘de
schapen’ niet op hun fouten willen wijzen.
Het evangelie is echter veel meer dan een
feel-good story. De confrontatie moet
kunnen worden aangegaan om het
evangelie goed te kunnen verkondigen.
Zoals een dokter ook wel eens pijn moet
doen om de patiënt te genezen.

Overigens heeft Augustinus ook een woord
voor de sterke schapen: zij hebben een
eigen verantwoordelijkheid. Zij kennen de
Schriften voldoende om te weten of ze een
goede, authentieke, geloofwaardige herder
hebben die ‘In Christus’ is en voor zijn
schapen vecht. Als dat niet zo is, geldt het
woord van Christus zoals opgeschreven
door Mattheus: doe wat ze zeggen, maar
doe niet wat ze doen (Mt. 23:2).
Eddy Oude Wesselink
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Geest in en om de kerken

Beckum

Bentelo

R.K. Geloofsgemeenschap
H. Blasius

O.L. Vrouwe van
Altijddurende Bijstand

Haaksbergerstraat 187

O.L. Vrouwestraat 3

7491 AJ Delden

7554 PA Beckum

7497 MA Bentelo

074-3761201

T: 074-3676209

T: 0547-292221

E: delden@heiligegeestparochie.nl

E: beckum@heiligegeestparochie.nl

E: bentelo@heiligegeestparochie.nl

IBAN: NL83RABO0104701137
Openingstijden secretariaat

IBAN: NL34RABO0157108112

IBAN: NL24RABO0313302057
Openingstijden secretariaat

Dinsdagmorgen van 08.30 -12.30 uur

Giro: 88.73.19
Openingstijden secretariaat

(Diny Annink)

Maandag van 11.00 tot 13.00 uur

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 |
• 11-11-2020 Johan Horkenborg, 93 jaar
• 16-12-2020 Anna Landewé-Vossebeld, 88 jaar
• 17-12-2020 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 22)
Mariakapel | De Mariakapel is voorlopig
ook gesloten i.v.m. de corona testen
Misintenties | Deze kunt u opgeven per
e-mail: parochiebentelo@hotmail.com
Overleden |
• 11-11-2020 Benny ter Avest, 80 jaar
• 17-11-2020 Marinus Ooink, 80 jaar
• 14-12-2020 Jan Katier, 79 jaar
• 14-1-2021 Lydie Katier-Leferink, 66 jaar
• 16-1-2021 Gerda Eysink-Borre, 88 jaar
Gedoopt |
• 10-1-2021 Fiene Katier, geboren 18-10-2020,
dochter van Wouter Katier en Ellen Boink.
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Delden
H. Blasius

Langestraat 78

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 22)
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

Hengevelde

Isidorushoeve

Hengevelderstraat 24

Goorsestraat 19

Goorsestraat 126

7471 CH GOOR

7496 AB Hengevelde

7482 CL St. Isidorushoeve

T: 0547-260114

T: 0547 - 333 210

T: 074-3575210

I : www.heiligegeestparochie.nl/goor

E: hengevelde@heiligegeestparochie.nl

E: st.isidorushoeve1@gmail.com

E: goor@heiligegeestparochie.nl

IBAN: NL35RABO0157107221
Openingstijden secretariaat

IBAN: NL45ABNA0495351202
Openingstijden secretariaat

Woensdag van 9.00 tot 12.00 uur.

Dinsdag van 9.00 tot 11.00 uur

H.H. Petrus en Paulus

IBAN: NL25ABNA0593726634
Openingstijden secretariaat

H.H. Petrus en Paulus

H. Isidorus

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.-.
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 MossendamswegRouwelerweg 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 22).
Overleden |
• 13-11-2020 Harry Banis, 86 jaar
• 14-11-2020 Herman Reimert, 87 jaar
• 19-11-2020 Annie Huistede-ten Berge, 84 jaar
• 23-11-2020 Wim Spijker, 76 jaar
• 25-11-2020 Giuseppe Butera, 87 jaar
• 5-12-2020 Theo Leeuw, 81 jaar
• 20-12-2020 Bennie Strootman, 85 jaar
• 21-12-2020 Anna Westerik-Engbers, 92 jaar
• 20-1-2021 Charles Walhof, 65 jaar

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.

Secretariaat H. Isidorus | Elke dinsdagmorgen 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.

Misintenties | De vergoeding voor
misintenties/gebeds-intenties: € 9,-.
Jaargedachtenis: € 12,-. Beiden t.n.v.
kerkbestuur Hengevelde.

Misintentie/jaargedachtenis | De
vergoeding voor een misintentie is
€ 9,- en voor een jaargedachtenis € 12,-.

Openstelling Maria Kapel | De Mariakapel
is dagelijks geopend van 8 uur tot 18 uur.
Vieringen | Zie het vieringenrooster op
pagina 20-21.
Gedoopt |
• 17-1-2021 Madee Assink, dochter van
Wouter Assink en Desiree Smit
Overleden
• 15-1-2021 Suze Coesant-ten Brummelhuis,
70 jaar

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.
Vastenactie | Op pagina 18 leest u over het
Vastenproject voor dit jaar. Ook dit jaar is
uw bijdrage voor dit project van harte
welkom. Achter in onze kerk staat tot en
met Pasen bij de gedachteniskapel de
speciale bus waarin u uw bijdrage kunt
deponeren.
Gedoopt |
Op zondag 10 januari zijn gedoopt:
• Mees, zoon van Martijn Semmekrot en
Jolanda Brouwers
• Thomas, zoon van Richard en Ilona
Asbreuk
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Ingezonden berichten
Heeft u iets te melden?
Laat het ons weten!
Deze rubriek is allereerst bedoeld voor nieuws en aankondigingen
uit de geloofsgemeenschappen. Die zijn er momenteel weinig,
omdat het leven in kerk en samenleving momenteel nog steeds zo
goed als stil ligt. Geen nood: er blijven altijd andere gebeurtenissen
die eveneens aandacht verdienen. De wereldkerk is nu eenmaal
groot, zodat we u geen witte pagina’s hoeven voor te schotelen.
Met u hopen we (en bidden we) dat de wereld de komende tijd
weer tot leven mag komen. Dat vieringen toegankelijk zijn voor
meer dan dertig personen. Dat we weer gewoon naar de kerk
kunnen, zonder ons eerst te hoeven aanmelden. En dat eindelijk
zoveel met ons geloof verbonden activiteiten weer doorgang
kunnen vinden. Van het zingen van de koren tot en met bijeenkomsten, catechetische en diaconale initiatieven.
Daarvan horen we graag en we vermelden ze ook graag in deze
rubriek. Dus, als u nieuws heeft: laat het ons weten. U bereikt ons
via e-mail op redactiegeestig@heiligegeestparochie.nl.

Denkt u aan de Vastenactie?
In Geestig 1 schreven de MOV-groepen van de Heilige Geestparochie een artikel waarin ze de Vastenactie aankondigden.
Nu de veertigdagentijd is begonnen, is het goed hier nogmaals
op te wijzen. In Samenloop, het parochieblad van de Goede
Herderparochie in Hengelo, geeft de MOV Hengelo een concreet
voorbeeld van hulp. Ze laat Zewelanji aan het woord, een 24-jarige
vrouw uit Noord-Zambia. Met haar zoontje van anderhalf en haar
oudere broer woont ze bij haar moeder. Zewelanji is mede door
de Vastenactie in staat geweest basis- en voortgezet onderwijs
te volgen. Ze laat zich nu opleiden tot kleermaker.
In Samenloop vertelt ze in vertrouwen naar de toekomst te zien.
‘Het zal me in staat stellen om mijn eigen baas te zijn als ik hard
werk. Bovendien kan ik dan voor mijn zoontje, mijn moeder en mijn
broer zorgen én een mooi huis voor mijn moeder bouwen,’ zegt ze.
En ze heeft al een bestemming voor haar eerste loon: ‘Ik wil voedsel
kopen voor mijn broers en zussen in weeshuis Sunsuntila. Andere
mensen hebben mij destijds geholpen en dat wil ik nu ook voor
anderen doen.’
Meer informatie vindt u op vastenactie.nl.
Van harte aanbevolen.
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Onlinecatechese voor jongeren
Jongkatholiek.nl, onderdeel van het Secretariaat van het R.K.
Kerkgenootschap in Nederland, begint in deze tijd vier onlinecatecheseprojecten voor jongeren. Via een serie van webinars
komen hierin vier thema’s aan de orde: Geloof en Rede, Augustinus,
Liefde & Seksualiteit en Thomas van Aquino.
De webinars willen de deelnemers vertrouwd maken met het
katholieke denken en de achtergronden daarvan. Dat blijkt ook uit
de bijzondere belangstelling voor de kerkvaders Augustinus en
Thomas van Aquino, die van grote invloed zijn geweest op het
christelijke en katholieke denken.
Meer informatie op jongkatholiek.nl.
Hier kun je je ook aanmelden.

Geen viering
Wereld
gebedsdag
De voor vrijdag 5 maart
geplande viering van Wereldgebedsdag in de Johanneskerk
in Diepenheim gaat niet door.
In verband met de coronacrisis
is besloten om hiervan af te
zien. Jammer, want de voorbereiding liep al geruime tijd. Het thema
zou ‘Rotsvast’ zijn, als link naar de bijzondere belangstelling voor
Vanuatu, een eilandengroep in de Stille Zuidzee.
Juliete Pita, afkomstig uit Vanuatu, heeft er het hier afgebeelde
schilderij voor gemaakt. Ze toont een moeder die in gebed
verzonken haar kind in bescherming neemt. Moeder en kind
worden weer beschermd door de palmbomen boven hen. Dat is
nodig, want op de achtergrond zien we de hoge golven. De moeder
draagt kleding in de kleuren van de eilanden. Rechts naast haar zijn
op de achtergrond kruizen geschilderd, als symbool voor al
degenen die door storm en zeewater zijn omgekomen. Pita wil
hiermee tot uitdrukking brengen hoezeer de bewoners van de
eilandengroep zich verbonden voelen met hun land en de natuur,
en altijd vertrouwen op God. Ze verbeeldt daarnaast een regel uit
het Bijbelboek Spreuken: ‘Door wijsheid wordt een huis gebouwd,
door inzicht houdt het stand.’
De organisatoren van de gebiedsviering in Diepenheim ontlenen
hieraan het rotsvaste vertrouwen in 2022 weer een Wereldgebedsdag te kunnen houden. Die vindt plaats op de eerste vrijdagavond
in maart.

Website voor
Fratelli tutti

Elders in deze Geestig schenken we veel aandacht aan Fratelli tutti, de jongste encycliek
van paus Franciscus. Dat het hem ernst is en hij ons wil aansporen tot actieve inzet voor
een betere wereld, blijkt ook uit de website die het Vaticaan hiervoor heeft ingericht:
www.fratellitutti.va. Helaas niet in het Nederlands, enkel in Engels, Spaans en Italiaans.
Enig grasduinen levert Duitse informatie op.
De site geeft meer dan alleen de tekst van Fratelli tutti. U vindt er ook reacties en overdenkingen. En daarnaast een overzicht van boodschappen en brieven van Franciscus, waarin
hij het gedachtengoed van zijn encycliek verder uitwerkt.
‘Uitgever’ van de website is het zogeheten Dicasterie voor Communicatie. Paus Franciscus
heeft dit in 2015 in het leven geroepen om alle pers- en mediaberichten vanuit het
Vaticaan te coördineren. Bijzonder is dat hij een leek aan het hoofd heeft gesteld: de
Italiaanse journalist Paolo Ruffini.

Biografie kardinaal Willebrands
Het is 1975. De katholieke kerk in Nederland verkeert in crisis.
Progressieve en conservatieve katholieken staan elkaar naar het
leven. Bijna te vuur en te zwaard bestrijden ze elkaar, de wederzijdse verdachtmakingen zijn niet van de lucht. De spanningen
werken door in de Nederlandse bisschoppenconferentie.

mag dan aartsbisschop van Utrecht zijn, hij moet ook hoofd van
het Secretariaat voor de Eenheid blijven. Zo pendelt hij heen en
weer tussen de Maliebaan in Utrecht, het Vaticaan en vele andere
plaatsen op de wereld.
Synode

Diplomaat

In de hoop olie op de golven te gooien, benoemt paus Paulus VI
een diplomaat tot opvolger van kardinaal Alfrink als
aartsbisschop van Utrecht: Johannes Willebrands,
hoofd van het Vaticaanse Secretariaat voor de
Eenheid. Een hooggeplaatst geestelijke, op een
post die vergelijkbaar is met een ministersfunctie
in Nederland. En met een onberispelijke staat van
dienst, die zich bovendien al vele jaren met succes
inzet voor de oecumene. Hij geldt geruime tijd als
kandidaat voor het pausschap.

Al te veel tijd voor zijn Nederlandse opdracht heeft Willebrands
daardoor niet. Wel weet hij paus Johannes Paulus II over te halen
een bijzondere bisschoppensynode bijeen te
roepen. In aanwezigheid van de paus proberen de
onderling verdeelde Nederlandse bisschoppen in
1980 tot werkbare verhoudingen te komen. De
oogst laat te wensen over. ‘Misschien was hij wel te
Romeins voor Nederland en te Nederlands voor
Rome’, oppert zijn biograaf in december 2020 in
een interview met het dagblad Trouw.
Denekamp

Aimabele mens

De Belgische kerkhistoricus Karim Schelkens heeft
eind vorig jaar een biografie uitgebracht over deze
voorganger van kardinaal Eijk. Hij beschrijft onder
meer hoe Rome verwacht dat de aimabele mens
Willebrands de tegenstellingen kan verzoenen.
Maar het Vaticaan houdt hem tegelijkertijd vast: hij

In 1983 vertrekt Willebrands weer naar Rome.
Veertien jaar later keert hij terug naar Nederland.
Hij neemt dan zijn intrek bij de zusters Franciscanessen van Denekamp. Daar overlijdt hij in 2006.
Karim Schelkens, Johannes Willebrands (1909-2006).
Een leven in gesprek. Uitgeverij Boom, € 39,90.

Logo Wereldjongerendagen
De organisatie van de Wereldjongerendagen (WJD), die in augustus 2023 in Lissabon worden gehouden,
heeft het nieuwe logo bekend gemaakt. Het bestaat uit vier delen. Naast het kruis beeldt het, in de vorm
van een gouden spiraal, de Heilige Geest af. De rozenkrans staat symbool voor de verschijning van Maria
in Fatima in 1917, terwijl we Maria onder het kruis zien. De kleuren groen, rood en geel komen voor in de
Portugese vlag.
Meer dan honderd vormgevers uit vele landen hebben een ontwerp ingediend. De keus is gevallen op de
inzending van de 24-jarige Beatriz Roque Antunez uit Lissabon. Ze heeft zich naar eigen zeggen laten
leiden door het motto dat paus Franciscus heeft vastgesteld voor de WJD 2023: ‘Maria stond op en ging
met spoed.’ (Lc. 1, 39.)
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Vieringen
februari
en maart
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 20 en
zondag 21 februari

Zat. 19.00 Gebedsviering
Werkgroep

Zat. 19.00 WoCo-viering
Pastor H. van den Bemt

zaterdag 27 en
zondag 28 februari

Geen viering

Geen viering

zaterdag 6 en
zondag 7 maart

Geen viering

Zon. 9.30 Gebedsviering
Werkgroep

zaterdag 13 enzondag 14 maart

Geen viering

Geen viering

zaterdag 20 en
zondag 21 maart

Zat. 19.00 Gebedsviering
Werkgroep

Zat. 19.00 WoCo-viering
Pastor H. van den Bemt

Palmzondag
zaterdag 27 en
zondag 28 maart

Geen viering

Geen viering

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:
Via de mail:

dinsdagmorgen en vrijdagmorgen
van 9.00 - 12.00 uur.
tot donderdag 12.00 uur
beckum@heiligegeestparochie.nl

074 - 36 76 209
of 06 - 29 42 80 24

Geloofsgemeenschap O.L. Vrouw Altijddurende Bijstand Bentelo

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

Secretariaat pastorie
Telefonisch:
maandag 11.00 -13.00 uur
Via de mail:
parochiebentelo@hotmail.com
Anny Nijland
Telefonisch:
woensdag 18.00 -19.00 uur
Via de mail:
annyhenknijland@ziggo.nl
Marinus Nijland
Telefonisch:
zaterdag 11.00-12.00 uur
Via de mail:
marinusnijland@gmail.com

0547 - 292 221

0547 - 292 536

0547 - 292 485

weergegeven en vervolgens komt u op
de donatiepagina. Selecteer een bedrag

Geloofsgemeenschap H. Blasius Delden

bij de donatieknop. Kies uw bank en

Telefonisch:

betaal met ideal.
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Via de mail:

donderdagmorgen van 10.00 - 12.00 uur
en vrijdagmorgen van 9.00 uur - 11.00 uur
tot donderdag 12.00 uur
delden@heiligegeestparochie.nl

074 - 376 12 01

H. Blasius
Delden

H.H. Petrus en
Paulus Goor

H.H. Petrus en
Paulus Hengevelde

H. Isidorus,
St. Isidorushoeve

Zon. 9.30 Eucharistieviering
Pastoor J. Jansen

Geen viering

Geen viering

Zon. 9.30 WoCo-viering
Pastor H. van den Bemt

Zon. 9.30 Eucharistieviering
Pastoor J. Jansen

Zat. 19.00 WoCo-viering
Pastor C. Timmerman

Zon. 9.30 WoCo-viering
Pastor C. Timmerman

Geen viering

Zon. 9.30 Eucharistieviering
Pastoor J. Jansen

Geen viering

Geen viering

Zat. 19.00 Gebedsviering
Werkgroep

Zon. 9.30 Eucharistieviering
Pater R. van der Vegt

Zat. 19.00 Gebedsviering
Werkgroep

Zat. 19.00 Gebedsviering
Werkgroep

Geen viering

Zon. 9.30 Eucharistieviering
Pastoor J. Jansen

Geen viering

Geen viering

Zon. 9.30 WoCo-viering
Pastor H. van den Bemt

Zon. 9.30 Eucharistieviering
Pastoor J. Jansen

Zat. 19.00 WoCo-viering
Pastor R. Doornbusch

Zon. 9.30 WoCo-viering
Pastor R. Doornbusch

Geen viering

ONDER VOORBEHOUD!
Dit vieringenoverzicht is onder voorbehoud van
wijzigende coronamaatregelen. Kijk voor actuele informatie
op www.heiligegeestparochie.nl/vieringen

Geloofsgemeenschap H.H. Petrus en Paulus te Goor
Telefonisch:
Via de mail:

dinsdag-, woensdag- en vrijdagmorgen van 10.00-12.00 uur
tot dinsdag 12.00 uur
goor@heiligegeestparochie.nl

0546 - 260 878

Geloofsgemeenschap H.H. Petrus en Paulus Hengevelde
Telefonisch:
Via de mail:

woensdagmorgen tussen 9.00 - 12.00 uur
tot donderdag 12.00 uur
hengevelde@heiligegeestparochiel.nl

0547 - 333 210

Geloofsgemeenschap H. Isidorus St. Isidorushoeve
Telefonisch:
dinsdagmorgen tussen 9.00 – 12.00 uur
Via de mail:
st.isidorushoeve1@gmail.com
Of d.m.v. invullen van een aanmeldstrook, die in de gedachteniskapel ligt.
De aanmeldstrook kan worden ingeleverd in de brievenbus van de pastorie.

074 – 357 32 10
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Woordpuzzel 2
De vaccins tegen Covid-19 beheersen in deze tijd de koppen in de krant.
Daarom zitten er dit keer zeven woorden in de woordzoeker die daar
mee te maken hebben. Heeft u die woorden gevonden, stuur ze dan
voor 1 maart 2021 naar:
Redactie Geestig/Puzzel 2, Langestraat 78, 7491 AJ Delden
of per e-mail naar redactiegeestig@heiligegeestparochie.nl.
Vergeet vooral 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.

door Richard Wermelink
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Uitslag
In de woordzoeker van Geestig 1 zaten de volgende acht bordspellen:
dammen, schaken, stratego, monopoly, catan, rummikub, yahtzee en
risk. Uit de goede inzendingen hebben we de volgende winnaar
getrokken: H. Vrielink uit Delden. Van harte gefeliciteerd.

Info RK Heilige Geestparochie
www.heiligegeestparochie.nl
IBAN: NL94RABO0109069625
Centraal secretariaat Pastorale team
• Mevr. B. Horck, Langestraat 78,
7491 AJ Delden
T: 074 - 349 22 12
E: contact@pastoraalteam.nl
Bereikbaar op maandag tot en met
woensdag van 08.30 - 15.30 uur en
donderdagmiddag van 14.00 - 15.30 uur.
Centraal secretariaat Heilige Geestparochie
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.

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

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

Facebook.com/heiligegeestparochie
www.twitter.com/heiligegeestpar

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.

< Door het coronavirus kan nog geen foto worden
gemaakt van het team mét pastoor Jansen.
We hopen dat dit spoedig kan.

22
Geestig, 02 | Februari 2021

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

De gouden regel
‘Fratelli tutti' is de titel van deze Geestig. Je zult misschien denken, wat is dat?
‘Fratelli tutti’ is een soort brief, die paus Franciscus heeft
geschreven. Zo’n brief noemen ze met een moeilijk woord een
encycliek. Hierin staan dromen die de paus graag met ons wil
delen. Heel kort gezegd, gaat de brief over respect voor anderen,
respect voor de natuur, vriendschap en vrede. Hieronder lees je
een klein stukje over respect en egoïsme.

Jezus zei: ‘Behandel de mensen in alles, zoals je wilt dat ze jou
behandelen.’ Mohammed zei: ’Niemand van jullie is een gelovige,
tenzij hij zijn naaste toewenst wat hij zichzelf toewenst.’
Boeddha zei: ‘Kwets anderen niet met wat jou kwetst.
De gouden regel kennen ze dus over de hele wereld, maar blijkbaar
is het moeilijk om je er aan te houden. Want er is niet overal vrede.

Respect voor de natuur:
Wees lief voor de dieren, niet alleen voor je huisdier maar ook
voor wilde dieren en insecten. Trek niet zomaar takken van de
bomen of gooi rommel op straat. Ze zeggen wel eens: ‘Een beter
milieu begint bij jezelf!’

Egoïsme
Een mens is van nature egoïstisch, dat betekent dat je het beste/
mooiste/lekkerste zelf wilt hebben. Veel ruzies beginnen dan ook
met dingen die je zelf graag zou willen, zonder rekening te houden
met een ander.

Respect voor anderen:
Respect toon je, door naar iemand te luisteren, door te waarderen en niet te oordelen, en door aardig te zijn. Er is ook een
gezegde: ’Wat u niet wil dat u geschiedt, doe dat ook een ander
niet.’
Hiermee bedoelen ze: wat jij niet wilt dat een ander bij jou doet,
moet je zelf ook niet bij hem of haar doen. Je vindt het vast niet
leuk als iemand je pest, pijn doet, speelgoed afpakt of voorkruipt, dus…?

Bijvoorbeeld: Jij en je zusje willen hetzelfde snoepje, maar er is er
maar één. Jullie krijgen daardoor misschien wel ruzie.

Wat zou je kunnen doen?
- Geef het lekkerste snoepje eens weg en kies zelf een ander
snoepje.
- Niet altijd als eerste in de rij willen staan, maar laat eens iemand
voor gaan.
- Geef het grootste stukje taart een keer aan je broer of zus.

Gouden regel
Ze noemen dit wel de ‘gouden regel.’
Deze gouden regel kennen ze bij veel
godsdiensten. Het staat in de boeken
van het christendom,
taoïsme, hindoeïsme,
boeddhisme, islam en
het jodendom.

Dit zijn kleine dingen die je kunt doen, maar je zult
merken, dat het niet altijd gemakkelijk is.
Als alle mensen een beetje meer
respect tonen en iets minder
egoïstisch zijn, dan wordt de
wereld een stukje mooier. En dat
is wat paus Franciscus ons wil
vertellen met ‘Fratelli tutti.’

Door: Nathalie Mensink
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Tijdgeest
Respect
Respect is iets wat je krijgt, als je het geeft,
Respect is belangrijk, voor ieder die leeft.
Respect voor elkaars waarden en normen,
Respect voor beleefdheids- en omgangsvormen.
Respect voor keuzes, regels en grenzen,
Respect voor motto’s, voor doelen en wensen.
Respect voor familie, vrienden, en mensen op straat,
Respect voor elk levend wezen, dat er bestaat.
Respect voor elk dier en voor de natuur,
Respect voor religie en voor cultuur.
Respect door elkaar in de waarde te laten,
Respect door te luisteren, en rustig te praten.
Wederzijds respect, is waarnaar je streeft,
En dat is wat je krijgt, als je het geeft.
Twinkespark.

Recept voor vriendschap
- 1 ons Vertrouwen

- 2 lepels Geheimen

- 1 scheutje Zorg

- 1 snufje Genegenheid

- 2 kopjes Begrip

- Bestrooid met Respect.

Door: Nathalie Mensink

