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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 30 APRIL

Hetgeen er geschreven stond
De priester-hoogleraar kunstgeschiedenis
Frits van der Meer (1904-1994) heeft in
1959 de Nederlandse taal verrijkt met een
wondermooi boekje. Paasmorgen heet het.
Hij beschrijft er wat er ieder jaar in de hemel
gebeurt als de dag van Jezus’ verrijzenis
aanbreekt. Inspiratiebron is een paneel van
een altaartriptiek van de schilder Rogier van
der Weijden uit 1437. De Verrezene verschijnt
voor het eerst aan zijn moeder Maria.

pen hetgeen er geschreven stond, dat Hij
namelijk uit de doden moest opstaan.’

Geen voorstelling gaat Van der Meer te ver.
Prachtige zinnen en ontroerende beelden
tuimelen over elkaar. Neem alleen het begin
van de eerste zin: ‘In de vreemde stilte die
volgt op het hanegekraai en voorafgaat aan
het kwetteren van de eerste vogel…’ Dat
moet ook de sfeer zijn waarin Maria Magdalena zich na de sabbat naar het graf van
Jezus haast. Haar hart gebroken, haar ziel
vol droefheid. En dan is dat graf nog leeg
ook. In paniek waarschuwt ze Petrus en
Johannes die meteen gaan kijken. Petrus
betreedt het graf, vindt de zwachtels en de
zweetdoek. Dan volgt Johannes, die ‘zag en
geloofde, want zij hadden nog niet begre-

Van der Meer, een diepgelovig en zeer wijs
man, heeft met die schijnbare tegenstrijdigheid ook geworsteld. Hij vindt een uitweg
in fraai proza, waarin Hij de Verrezene
uiteindelijk iedereen uit de hel laat ophalen.
Een tikje overmoedig, misschien, maar:
‘Vergeet niet: het toneel is in de hemel,
en het is paasmorgen.’

Onder de titel: Meet, Greet & Do heeft het pastoresteam vorig jaar net voor de corona
begon een eerste nieuwe diaconale bijeenkomst georganiseerd rond de Zeven Werken
van Barmhartigheid.
Wat was het een goede eerste avond met elf aanmeldingen in het café van Het Parochiehuis
in Delden. Maar corona had een andere agenda. Graag willen we een herstart maken, maar
nu digitaal via Teams.

Inhoudelijk
Het eerste uur gaan we inhoudelijk in op een thema dat aangereikt zal worden vanuit de
aanwezigen. In het laatste halfuur gaan we elkaar ontmoeten onder het genot van een glas
via het scherm. En uiteraard, als het weer mogelijk is hervatten we de bijeenkomsten in het
café van Het Parochiehuis in Delden.

Nieuwsgierig?
Ben jij nieuwsgierig geworden en wil jij op een andere manier je geloof verdiepen en hierbij
je leeftijdsgenoten ontmoeten van 35 – 55 jaar? Wees welkom bij deze structurele ontmoeting van Meet, Greet & Do op woensdag 14 april van 20.00 uur tot 21.30 uur via Teams.

Of eerst nog meer weten?
Bij opgave ontvang je een link om in te loggen voor de bijeenkomst. Voor vragen of opgave,
neem gerust contact op met pastor Ria Doornbusch, pastordoornbusch@gmail.com of
telefoon 06 14 40 69 55.

Dat toneel, die paasmorgen, gun ik ieder
van ons. Namens de redactie wens ik u
van harte Zalig Pasen.
Hans Morssinkhof

De alternatieve troonrede
4
Uit de Vastenbrief van kardinaal Eijk
6
Pasen is toch meer dan eieren en paashaas?
Pastor Ria Doornbusch
7
De kerk als gebouw
8
Als een licht op ons pad
9
Pastoor Jurgen Jansen
Pasen, een altijd actueel verhaal
11
Wat is mijn geloof?
12
Later… Wanneer is dat?
13
Gemeenschap zijn en verbinding geven
14
Hoe het kwam dat de Stephanuskerk niet in
vlammen opging
15

Inhoud

Je geloof op een andere
manier verdiepen?

Ieder jaar met Pasen koester ik deze ene
regel. Zelfs degenen die Jezus het naast
waren, die met Hem rondtrokken,
verwachtten zijn verrijzenis niet. Die gaat
ons menselijke voorstellingsvermogen
immers ver te buiten. Voor mijzelf sprekend:
ik begrijp het nog altijd niet maar ik geloof.

En verder
Van de bestuurstafel
Voor u gevonden
Lucifers
Geest in en om de kerken
Ingezonden berichten
Vieringenoverzicht
Woordpuzzel 3
Info RK Heilige Geestparochie
Maak zelf je eigen paaskaars
Blijf niet staan

6
10
10
16
18
20
22
22
23
24

Foto voorpagina: Nathalie Mensink

3
Geestig, 03 | Maart 2021

De alternatieve
troonrede
(Mt. 5,1-12)

Leden van het koninkrijk,
Wij, die door u zijn uitgekozen en die naar u hebben geluisterd,
willen met u de weg naar vrede en welzijn vervolgen. Door het
coronavirus is het veel mensen niet gegeven deze weg met ons
te gaan. Hun woord en inbreng zijn verstild in de dood. Wij staan
stil bij hen en gedenken hen...

sluiten, leger en luchtmacht inzetten, jagen en verjagen, het werkt,
maar alleen op korte termijn en het kost mensenlevens. Zij die op
weg zijn naar een wereld zonder geweld, willen wij rijkelijk ondersteunen en zo nodig begeleiden op deze weg. We realiseren ons dat
het een lange en moeilijk begaanbare weg is, die alleen af te leggen
is met uithoudingsvermogen en in onderlinge verbondenheid.

Vergeten te waarderen
Het zal een lange weg worden. Wij hebben een route uitgezet.
Smalle en brede, begaanbare en bochtige wegen wisselen elkaar
af. Wat wij nu voor ogen hebben en waar we ons aan vast willen
houden onderweg, leggen wij aan u voor.

Onze aandacht en inzet zal uitgaan naar hen die weinig hebben in
te brengen. Het zijn zij, die niet met de geldbuidel kunnen zwaaien
en dreigen; en zij die niet rap van tong zijn en niet uitgenodigd
worden voor de vele praatprogramma’s op de tv. Het zijn ook zij, die
niet méér vragen dan ze nodig hebben en tenslotte zij, die zelf niet
weten hoe goed ze zijn. Al deze mensen in ons koninkrijk willen wij
met geld, goederen en aandacht ondersteunen en stimuleren hun
weg voort te zetten. Zij gaan in een richting die toekomst heeft en
waar ons koninkrijk mee gediend is.

Jong en oud kan met ziekte te kampen krijgen. Wij zien voor ons
de ouderen, die de pijn van het leven ondervinden en de jongeren
die het zicht op de toekomst verloren hebben. Nog steeds wachten
te veel mensen op nabije zorg. Reorganisatie en herstructurering
hebben niet gebracht waarop zieken, gehandicapten en bejaarden
zaten te wachten. Zakelijkheid in deze is goed en gezond, maar
heeft niet de hoogste prioriteit. De mannen en vrouwen die zich
inzetten voor de geestelijk en lichamelijk lijdende mens, verdienen
het onderste uit de schatkist. Alle wegen die uitlopen op afstandelijkheid, overdadig schrijfwerk en geldverslindende controles,
zullen per direct worden afgesloten. Naast de beroepskrachten
zullen vrijwilligers en mantelzorgers als ervaringsdeskundigen
worden betrokken bij het verhogen van de kwaliteit van zorg.
De eerste beschikbare middelen gaan naar hen die zorgen en
verzorgd worden.

Tegen de stroom in

Met verstand van zaken

Gelukkig zijn er in ons midden mensen, die het geweld niet
beantwoorden met geweld. Zij geloven in de kracht van overleg,
van toenadering op basis van wederzijds vertrouwen. Zij hebben
van het verleden geleerd. Hard optreden, muren bouwen, grenzen

In ons land ploegen, zaaien en oogsten hele gezinnen op akkers,
of werken in stallen en schuren tussen hun dieren. Ook in kassen en
tuinen met planten, vruchten, bloemen en bomen produceren hele
families voor eten op de plank. Specialisatie, klimaatverandering,

Mensen van allerlei slag
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'Alles en iedereen over
één kam scheren, is
geen weg en heeft
geen toekomst.'

vrije handel hebben een goede balans tussen mens, dier en aarde
verstoord. Wij zien een pijnlijke weg voor ons, die veel offers zal
vragen van producenten en afnemers, van ons allen, aan welke
kant van de straat wij ook leven en werken, ons geld verdienen
en uitgeven. Met harde hand ingrijpen van bovenaf leidt niet tot
herstel van het evenwicht. Ook kennis, zorg en mogelijke toekomst
van boeren en tuinders kan niet de enige norm zijn. In overleg met
alle betrokkenen, met materiële en immateriële steun onzerzijds,
willen wij te werk gaan om mens, dier en aarde te behoeden en
te bewaren voor de komende generatie.

en zij houden straten en pleinen vrij voor feesten en manifestaties.
En tussen alles door racen de zusters en broeders van de ambulance. Wij, die door u gekozen zijn en naar wie wij geluisterd
hebben, wij zullen hun vragen en zorgen serieus nemen. Wij blijven
binnen onze mogelijkheden er alles aan doen dat zij veilig kunnen
werken en niet overmatig onder werkdruk te lijden hebben. Hun
adviezen en vragen voor verbetering zullen uitgangspunt zijn bij de
wegen die wij met hen willen gaan.

Thuiskomen bij elkaar

Wij prijzen ons gelukkig dat velen van u in ons koninkrijk op weg
zijn naar een leven in vrede en gerechtigheid. Zij hebben de
machten van het geld, van schreeuwende aanwezigheid, van recht
is recht, van verborgen agenda’s, van zaken zijn zaken, op hun juiste
plaats gezet. Voor hen zijn andere krachten op de eerste plaats
gekomen. Mededogen en compassie, ruimte bij het bieden van
een tweede kans, levenskracht bij het delen van bezit en talenten,
verbondenheid door vragen te stellen boven botte antwoorden
te geven, pas stappen zetten na zich georiënteerd te hebben, na
vrienden geraadpleegd te hebben, na gebeden of gemediteerd
te hebben. Velen onder ons staan met deze krachten en mogelijkheden in het leven.

In ons koninkrijk zijn noodgedwongen veel mensen komen wonen
uit landen waar ze te lijden hebben onder honger en armoede,
oorlogen en geweld. Zij zijn een leven ontvlucht, waar wij geen
voorstelling van hebben. Bij ons zijn ze in een wereld gekomen waar
zij geen voorstelling van hadden. Blijvend ontheemd zijn ze onder
ons. Wij, die door u gekozen zijn en naar u geluisterd hebben, wij
weten dat er kaf onder het koren zit. Alles en iedereen over één kam
scheren, is geen weg en heeft geen toekomst. Wij willen investeren
in mensen die er alles aan doen dat wij en zij ons hier thuis kunnen
voelen, hier kunnen leven, waar we ook vandaan komen of geboren
zijn. Dit is een lange weg en allen die al op die weg zijn en erop
gaan, zullen wij ondersteunen met geld en goederen om zich
met hart en ziel voor elkaar te kunnen inzetten.

Geachte leden van het koninkrijk,

Weldoende dag en nacht in de weer

Met hen als bondgenoten willen wij, die door u gekozen zijn en die
naar u hebben geluisterd, de komende tijd ingaan, vol vertrouwen
op elkaar en op zegen van boven.

Mannen en vrouwen geven les. Jong en oud volgen de lessen of
gaan voor omscholing. Politie en boa’s zorgen voor onze veiligheid,

Gerard Geurts
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Van de bestuurstafel

Oproep voor
nieuwe bestuursleden
Beste medeparochianen,
Het bestuur wil deze column graag gebruiken om een oproep aan
u te doen. Een aantal bestuursleden heeft te kennen gegeven de
werkzaamheden voor de Heilige Geestparochie te beëindigen.
Peter Helle verlaat in de zomer de regio en legt daarom zijn functie
als vicevoorzitter neer. Laurens Bloom stopt aan het eind van dit
jaar. Beiden zijn al meerdere keren herbenoemd door het bisdom
en zijn al meer dan tien tot twaalf jaar in de parochie actief op
bestuursniveau. Ook is er al geruime tijd een vacature voor
penningmeester en is de gebouwenplaats vacant. Deze vacatures
zijn waargenomen door de zittende bestuursleden. Tot nu toe is
het niet gelukt om opvolgers te vinden.

Een professioneel bestuur
Het is een bekend fenomeen voor veel verenigingen: het is erg
moeilijk opvolgers te vinden voor bestuursleden. Veel besturen
hebben al maatregelen genomen om slagvaardig en verantwoord
te kunnen blijven functioneren. Ook uw parochiebestuur heeft dat
gedaan. We hebben een professionaliseringsslag gemaakt en veel
werkzaamheden worden of zullen uitbesteed worden zodat de
hoeveelheid werk minder wordt. Maar er zal toch altijd een
bestuur nodig blijven, in een parochie helemaal.

Beleid voor de toekomst
Er is immers een beleid naar de toekomst ontwikkeld waarin wij
proberen om onze parochie vitaal te houden. Zoveel mogelijk met
de kerken open, zodat er gevierd kan worden en wij ons geloof naar
buiten kunnen brengen. Dat is onze taak en dat kan niet zonder
een bestuur dat samen met het team daar als motor functioneert.

Veel op het spel
In die zin staat er veel op het spel. Als het onmogelijk blijkt voldoende
nieuwe bestuursleden te vinden zullen andere maatregelen nodig
zijn. Dan ligt nauwe samenwerking voor de hand met andere
parochies die met dezelfde problemen worstelen. Er komt dan een
schaalvergroting die we nu juist niet willen, die niet goed is voor de
nabijheid tussen en in onze geloofsgemeenschappen, en die niet
bevorderlijk is voor het behoud van onze kerken.
Help ons en neem contact met ons op als u beschikbaar wilt zijn.
Dat kan via het secretariaat. Of attendeer ons op mensen die het
misschien willen doen. Het is broodnodig.
Namens het parochiebestuur,
Peter Helle
vicevoorzitter

Uit de Vastenbrief
van kardinaal Eijk
‘We leven in zware tijden. Onze samenleving is tijdens de
coronaviruspandemie op drift geraakt. Terwijl de tweede golf
van besmettingen nog niet eens voorbij is, zien we al een
derde golf op ons afkomen. Het blijft voorlopig ‘alle hens aan
dek.’ Ook het kerkelijk leven lijdt ernstig onder deze pandemie.’
‘In deze onwerkelijke, want bizarre, werkelijkheid begint met
Aswoensdag de veertigdagentijd waarin wij ons voorbereiden
op het hoogfeest van Pasen. Van oudsher vraagt de veertigdagentijd ons om innerlijk ‘voor anker te gaan’, dat wil
zeggen: het is een periode van verstilling, bezinning en
onthouding. Onthouding kan in de huidige omstandigheden
een overbodige oproep lijken: we leven immers in een tijd
waarin we ons al van zoveel dingen moeten onthouden…’
‘Velen vrezen voor hun baan, werk of bedrijf. Anderen
werden en worden nog steeds ernstig ziek door het coronavirus of verloren een dierbare aan deze ziekte. Er heerst
verdriet, gemis, eenzaamheid, onzekerheid, niet in de laatste
plaats ook bij veel kinderen en jongeren. Hoe vinden we in
die omstandigheden de houding van bekering naar God,
waartoe de veertigdagentijd ons oproept?’
‘Het is goed om ons te realiseren dat wie in de veertigdagentijd innerlijk ‘voor anker gaat’, niet alleen kiest voor een
periode van verstilling maar met dat anker ook zijn hoop
vestigt. Het anker is immers het chrístelijke symbool van de
hoop en onze hoop is gevestigd op de Heer (…) Kortom: het
ankerpunt van de hoop is niets minder dan de Hemel. Jezus
leeft, Hij is waarlijk verrezen, dat is de boodschap van Pasen.’.
U vindt de volledige tekst op www.aartsbisdom.nl

Paasoverweging
‘Pasen is een festival van menselijke solidariteit, want het viert
de vervulling van het Goede Nieuws! Het Goede Nieuws werd
gebracht door onze verrezen Messias, die geen ras, geen land,
geen taal, geen stam, maar de hele mensheid uitverkoren heeft.’
Nelson Mandela (april 1994)
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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. >

De kijktafel: doe je mee?

Digitale bezinning rond hongerdoek

In de veertigdagentijd maken we samen met kinderen en hun
ouders, verzorgers of opa’s en oma’s een ‘kijktafel.’ Elke keer plaatsen
we een nieuw voorwerp op dit speciale plekje. Hierbij horen een
verhaal en een speciale opdracht. Een pastor uit het pastorale team
vertelt hierover in een filmpje.

Tot en met de woensdag na Pasen is er elke woensdag een digitaal
bezinningsmoment aan de hand van het hongerdoek van broeder
Klaus. Er is veel te ontdekken op de afbeeldingen van dit hongerdoek, wat ons als pastoraal team inspireert om ons geloof in Jezus
Christus handen en voeten te geven in ons dagelijkse leven. U bent
van harte uitgenodigd om aan deze bezinningsmomenten deel te
nemen.

Op onze websites vind je informatie:
https://heiligegeestparochie.nl/nieuws/project-in-de-veertigdagentijd-voor-gezinnen/

Zoek hiervoor op YouTube naar: RK Twente Zuid

Elke twee weken treft u het project in
de veertigdagentijd voor gezinnen in
de pastorale nieuwsbrief. De filmpjes
staan op de livestream: YouTube, RK
Twente Zuid.

Rooster weekendvieringen
Voorlopig zijn we genoodzaakt om het coronarooster en de
coronamaatregelen voor de vieringen in het weekend en door
de week te handhaven. In mei 2021 hebben we een nieuw peilmoment. Hopelijk zijn er dan versoepelingen mogelijk.
Namens het pastoraal team
pastor Hélène van den Bemt

Pasen is toch iets meer dan eieren en de paashaas?
In de Goede Week herdenken we alle gebeurtenissen die de kern
van het christelijk geloof uitmaken, met name het lijden, sterven en
verrijzen van Jezus Christus. In deze week wordt jaarlijks op grootse
manier The Passion, de hervertelling van de laatste uren van Jezus,
uitgevoerd.
Nee, er lopen dan geen paashazen rond om paaseieren te verstoppen. Er staan ook geen donzen kuikentjes opgesteld in rijen van
acht. Dat heeft namelijk niet veel met Pasen te maken. Er was toen
geen paasbrood, geen paasbrunch of iets anders om er ook
commercieel een interessant feest van te maken. Dat zit mij niet in
de weg. Er is niets mis met lekker eten, donzen kuikentjes en ander
geel gedoe. Gezellige voorjaarstaferelen.
Maar het is niet de reden waarom we onze paasdagen vieren. Voor
een land dat zich vaak beroept op zijn joods-christelijke traditie is
het schrikbarend te zien hoe veel mensen geen idee meer hebben
waar Pasen nu eigenlijk voor staat. Dat Jezus Christus is opgestaan

uit de dood: velen kijken je met glazen ogen aan, geen idee over
wie je het hebt. Met The Passion proberen de organisatoren het
ware paasfeest weer onder de aandacht te brengen.
En ja, ook hier kun je iets over zeggen. Poppenkast, vindt de één,
prachtig, de ander. Als kerken de boodschap ‘Gaat heen en verkondigt het Evangelie’ alleen bezigen binnen de kerkmuren blijven ze
een vaste groep mensen aanspreken, maar komt er niemand bij. Als
er door The Passion ook maar één iemand tot het geloof komt is dat
een zegen.
Het is daarom aan ons, aan u en mij, om aan ons geloof woorden
te geven. Er is zo veel te vertellen over de Goede Week. Wie weet
kunnen wij het doorvertellen aan de mensen om ons heen.
Een Zalig Pasen toegewenst, ook namens mijn collega’s.
pastor Ria Doornbusch
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Betekenis
Predikant-pionier Hinne Wagenaar zei eens over zijn project
Nijkleaster: ‘Ik wil graag een kerk, kroeg en klooster verbinden.
In de kerk worden opnieuw momenten van bezinning, spiritualiteit
of meditatie georganiseerd, de kroeg zorgt voor verbinding van
dorpelingen, en het klooster is de toekomstige woonplaats en
ontvangstruimte voor iedereen die nood heeft aan spiritueel leven.’
We kunnen ons afvragen wat betekent het kerkgebouw voor mij?
Welke verhalen en emoties roept het bij mij op? In veel plaatsen
staat de kroeg nog naast de kerk maar de oude gebruiken zijn veelal
verdwenen. Na de hoogmis was het tijd voor een borreltje aan de
stamtafel en werden de nieuwtjes uitgewisseld en de plaatselijke
politiek besproken. Die tijd is niet meer.

De kerk als
gebouw
Vorig jaar heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)
onderzoek gedaan naar het gebruik van kerken voor religieuze
doeleinden. Hieruit blijkt dat één op de vier gebedshuizen niet
langer zijn oorspronkelijke functie heeft. Inmiddels hebben meer
dan 1500 van de 7100 gebedshuizen een andere bestemming
gekregen en 295 staan nog op de lijst voor herbestemming.
Veel kerkgebouwen hebben een aanvullende functie gekregen,
andere een geheel nieuwe bestemming, zoals museum, appartementencomplex, zorgcomplex, brouwerij, overdekte markt, van
boekhandel tot huisartsenpost.

'Hoe belangrijk is
het gebouw? Of is
de kerk een gemeenschap van gelovigen?'
Geloofsgemeenschap
Als mensen over de kerk spreken, denken ze vaak aan het gebouw.
Maar hoe belangrijk is dat gebouw, of is de kerk een gemeenschap
van gelovigen? Voor velen hangt het geloof samen met rituelen en
gebouwen, maar minder met theologische ideeën. Is het gebouw
een plek waar mensen rituelen vinden die ze koesteren en waar
men moed uit put in moeilijke tijden, of is het sterker dan de
theologie?

Actuele discussie
Dat de discussie over sluiting van het kerkgebouw actueel is blijkt
wel uit een artikel in de Twentsche Courant Tubantia van 13 januari
2021 en de vele reacties daarop. Vragen over wel of niet sluiten,
van wie is de kerk en wie bepaalt de kerksluiting? Deze en nog veel
meer vragen passeren de revue, maar de neerwaartse spiraal is
ingezet. Of gaan we misschien terug naar het begin, naar kleinschalige bijeenkomsten?

Bakens in de omgeving
Behouden
Vrijwel iedereen wil deze betekenisvolle gebouwen behouden.
Maar wat blijft er over als het kerkbezoek verder afneemt, de
financiën teruglopen en het onderhoud duur is? Hoewel er ook
nog kerkgenootschappen zijn die groeien, wordt verwacht dat
de komende jaren meer kerken hun functie verliezen.
Een aantal kerken met een nieuwe functie heeft een beschermde
status vanwege de cultuurhistorische betekenis. Het zijn dan rijks-,
provinciale of gemeentelijke monumenten.
Niet iedereen kan de nieuwe niet-kerkelijke functies waarderen
maar met een bestemming voor de gemeenschap kunnen de
meeste mensen wel leven.

Kerken zijn prachtige gebouwen, soms eenvoudig maar velen vol
betekenisvolle muurschilderingen, oogstrelende glas-in-loodramen
en heiligenbeelden. Ze zijn de dragers van geloof, kunst en cultuur,
maar ook bakens in de omgeving en vaak een verbindende factor in
de gehele gemeenschap.
Het voelt goed om in een kerk te zijn, soms gewoon om er te zijn
of om te bidden, even rust in jezelf te vinden of een kaarsje op te
steken. Als een kerkgebouw mag blijven en er ook nog religieuze
activiteiten mogelijk zijn, dan is dat voor de gehele samenleving.
Dan blijft de kerk toch het hart van het dorp.
Marianne Koebrugge
Foto: Nathalie Mensink
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Pasen 2021
Als een licht op ons pad

Beste mensen,
Het is een oersymbool. Licht. Licht geeft geborgenheid,
veiligheid, perspectief en geeft richting aan ons leven. Het
kleinste licht geeft al vertrouwen en hoop. Wonderlijk toch.
Beeldt u zich maar eens in: een donkere kerk. Het kleinste
licht wordt als eerste opgemerkt. Je ziet het groeien om je
heen. Het is een prachtig gelovig beeld: in de diepste
duisternis worden we omringd door licht. Het licht van
Christus die onder ons leeft, niet als de dode, maar als de
Levende bij uitstek.

Wie ben ik als gelovige?
Wellicht is in deze duistere tijden de vraag nog belangrijker:
wie ben ik nu als gelovige? Welke plaats heeft God nu in mijn
leven? Is Hij verdwenen, is Hij dood nu ik niet meer wekelijks
naar de kerk kan gaan? Of geef ik mijn vertrouwen in mijn
gebed elke dag aan Hem? Steek ik een kaarsje aan in de
Mariakapel, volg ik de vieringen per livestream?
Met andere woorden: leg ik er mij bij neer? Alsof alles dood
is? Of sta ik op en zoek ik en zal ik vinden? God is niet dood,
Hij leeft en kijkt elke dag naar ons uit. In het eerste licht van
de dag.

Vroegste herinnering
Mijn vroegste herinnering met licht is als klein kind: voor het
slapen gaan ging het licht uit. Toch wilde ik dat de slaapkamerdeur op een kier bleef staan. Ik moest dat geringe licht
op de overloop zien branden. Dan kon ik prima gaan liggen
en wist ik mij geborgen in mijn donkere slaapkamer.

Houvast en perspectief
Veel mensen hebben in deze lange coronatijd behoefte aan
een klein beetje licht. Een teken van houvast en perspectief.
Dat kan niet altijd worden gegeven door de wereldlijke en
kerkelijke overheid. Zij zouden het ons gunnen. Het is
duidelijk geworden deze tijden, er komt licht in de duisternis
waar we als gemeenschap, als Nederland, als christenen ons
geven omwille van de ander en van het algemeen belang.

Onze gemeenschappen
Ook in het kerkelijke leven is er nog weinig te zeggen over
onze toekomst op korte en langere termijn. Sommigen zijn
daardoor somber gestemd. Ik begrijp dat goed. Ik deel in een
aantal opzichten de somberheid van en over onze gemeenschappen. Want welke impact heeft dit voor onze gemeenschap? Die vraag kunnen we nu echter nog niet beantwoorden, laten we ook voor onszelf geen muur opbouwen die er
nog niet staat.

Kijken met andere ogen
De vrouwen zoeken op Pasen de dode Jezus bij het graf. Ze
zoeken op de verkeerde plaats, met de duisternis voor ogen.
Ze leren kijken met andere ogen. Wie zoekt gij, de Levende
bij de doden? Kijk naar mij. Kijk naar de wonden van de pijn
en de dood, maar kijk ook voorbij de wonden en de dood:
Ik leef.

Echt blijven vragen
Dat het komende paasfeest ons mag laten zien wie we zijn
als we onze verbondenheid met Hem en zijn gemeenschap
onderweg levend houden. En erom vragen. Echt blijven
vragen: geef mij het zicht op u om te zien waar u zich
ophoudt; waar u uw woorden van leven spreekt.
Soms is dat een klein moment. Dat ons mag bevestigen, ons
kan bemoedigen. De verrezen Christus als een Licht op ons
pad. Vandaag, morgen en alle dagen van ons leven tot in
eeuwigheid. Alleluia!
Namens mijn collega’s in het pastoraal team wens ik u
van harte een Zalig Pasen.
Pastoor Jurgen Jansen

'In de diepste duisternis worden
we omringd door licht. Het licht van
Christus die onder ons leeft. Niet als een
dode maar als de Levende bij uitstek.'
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Voor u gevonden
Door Richard Wermelink

Waarom raakt dit?
Wat maakt het dat sommige muziekstukken je
sterk raken? Het kan interessant zijn om je
daarin te verdiepen en in het bijzonder
wanneer het passiemuziek betreft. Johan
Sebastiaan Bachs Johannes Passion is zo’n stuk
dat veel mensen beroert en ontroert. Bach
heeft er maar liefst vier versies van geschreven;
de tweede versie is de grootste en onvoltooid.
Het boek ‘Bachs onvoltooide Passie’ wil
behulpzaam zijn bij het zoeken naar antwoorden op vragen als: ‘Wat heb ik gehoord?’ en:
‘Waarom raakt dit mij?’ Auteurs zijn Ad de
Keyser en Paul Verheijen. Prijs € 24,-, uitgeverij Adveniat.

Kinder- &
tienerkampen

Langs bergen en dalen
Het boek is al enige tijd uit, maar is juist in de huidige tijd
zeer actueel: ‘Langs bergen en dalen van het leven' van
de bekende benedictijner monnik Anselm Grün (1945).
Voor Grün staat wandelen door de bergen symbool
voor het leven zelf: in beiden is het belangrijk om
open te staan voor uitdagingen, jezelf en je krachten
te trainen, te groeien in je werk, op zoek te gaan naar
contact, te genieten van het alleen-zijn en het opzoeken
van je grenzen. Prijs € 17,90, uitgeverij Berne Media.

Het lijkt nog ver
weg: de zomer. Maar
we beginnen toch
voorzichtig weer wat
vakantieplannen te maken. Dit jaar worden er door het
bisdom weer jeugdkampen georganiseerd. Er is een
kinderkamp voor 7-12-jarigen en een tienerkamp voor
13-16-jarigen, beide van 31 juli tot en met 5 augustus 2021
op twee verschillende locaties in Haarle. De kosten
bedragen respectievelijk € 125,- en € 145,- per persoon.
Aanmelden kan tot 30 juni 2021, maar wees er snel bij
want het aantal plekken is beperkt. Voor info en aanmelden: www.jongaartsbisdom.nl

Lucifers

Opstaan
Het was een rustige nacht, ik heb heerlijk geslapen en nu kijk ik
de kamer in. Zonlicht piept door een kier in de gordijnen en vogels
laten hun stemmen horen. Het is nog vroeg. Als ik het gordijn
openschuif en de tuin in kijk zie ik de eekhoorn over het weggetje
rennen, mezen en mussen zijn druk in de weer en een merel fluit.
Opstaan op die manier is heerlijk. De nieuwe dag straalt je tegemoet
en nieuwe energie wordt voelbaar. Het wordt vast een mooie dag
vandaag.
Natuurlijk volgen daarna al die gewone en saaie dingen, die horen
erbij. Theezetten, ontbijten, opruimen, vaatwasser legen, huishouden, werken en noem maar op. Maar op de een of andere manier
is de wijze waarop je aan je dag begint ook van invloed op hoe je
je dag beleeft. Tenminste dat is bij mij zo, en ik hoop dat u dat kunt
herkennen. Bij zo’n ochtend zoals ik hierboven beschreef, lijken die
dagelijkse dingen ook gemakkelijker te gaan. Je komt er vrolijker
doorheen.

Opstaan en leven gaan. Zo denken we ook over Pasen.
De Heer is opgestaan, en er begint voor ons een
nieuw leven. Nieuw leven, niet door een geboorte,
maar omdat Onze Lieve Heer door alles is heen
gegaan, en toch is gebleven wie Hij voor ons wilde zijn.
Zijn dood en lijden hebben hem niet weggenomen, nee,
zijn apostelen hebben zich gerealiseerd dat Hij nog steeds bij hen is.
Hun leven en gedachten worden nog steeds omringd door Wie Hij is.
En ook wij geloven dat Hij nog steeds bij ons is, als we Hem toelaten
in ons leven.
Opstaan en gaan leven. We doen het elke dag. Soms met de moed
der wanhoop, soms met een liedje in ons hart. Ik hoop voor ons
allemaal, dat we niet alleen met Pasen mogen opstaan met een
blij gevoel. Een gevoel dat alles weer nieuw maakt.
Vrolijk Pasen.
Cathinka
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Pasen, een altijd
actueel verhaal

Palmzondag

Boodschap van hoop

Eigenlijk begint de viering van Pasen al op Palmpasen of Palmzondag. Dit is de laatste zondag van de veertigdagen- of vastentijd en
het begin van de Goede Week. Kerkbezoek zal nog beperkt zijn,
maar we kunnen ook een viering volgen via een livestream of tv.

Pasen is een boodschap van hoop. Hoop op een betere wereld
waarin we omzien naar elkaar en naar onze naasten. Deze boodschap is van alle tijden en altijd heel actueel, zeker ook in deze
onzekere tijden. Pasen laat ons zien dat leven sterker is dan de
dood, dat liefde sterker is dan de dood.

Voorgelezen wordt het verhaal uit de Bijbel waarbij Jezus op een
ezel Jeruzalem binnenrijdt. Enthousiaste mensen zwaaien met
palmtakken en juichen Hem toe. Ze leggen de palmtakken zelfs
op de grond voor hun koning Jezus.

Witte Donderdag
Op Witte Donderdag vertelt Jezus zijn leerlingen, tijdens het laatste
avondmaal, dat hij verraden zal worden door een van hen. Dat blijkt
Judas te zijn.

Blijvend inspirerend
De betekenis wordt nu ook doorgegeven in The Passion, een
muzikale vertolking van het paasverhaal. Een moderne vertelling
van de laatste uren uit het leven van Jezus. Prachtig om te zien hoe
het eeuwenoude verhaal van Pasen velen, zowel jong als ouder,
blijft inspireren, ook in 2021.
Marianne Koebrugge

Goede Vrijdag
Op Goede Vrijdag wordt Jezus veroordeeld door Pontius Pilatus. Deze
laat de toegestroomde menigte beslissen over het lot van Jezus en
een moordenaar. Omdat Jezus gezegd heeft dat Hij de Zoon van God
is, wordt hij schuldig bevonden. De mensen roepen: ’Kruisig hem,
kruisig hem’ en Pilatus geeft hieraan gehoor. Diezelfde dag draagt
Jezus zijn kruis naar Golgotha, waar hij sterft aan het kruis.

Paasmorgen

'Pasen laat ons zien dat leven
sterker is dan de dood, dat
liefde sterker is dan de dood.'

Op eerste paasdag begint de volle betekenis van Pasen, de opstanding van Jezus. Een engel vertelt de twee vrouwen, waaronder de
moeder van Jezus, dat hij is opgestaan en leeft. De vrouwen
vertellen het aan de leerlingen en als Jezus hun tegemoet loopt
weten ze dat het echt waar is.
Foto: Hans Morssinkhof
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Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen,
het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien.
(Hebreeën, 11,1-2; 8-19)

Wat is mijn
geloof?

Als jonge vrouw hoop ik dat deze weg mij helpt het juiste
te doen, klaar te staan voor een ander en de vrijheid
geeft om mijn levensbeschouwing verder te ontdekken.
^ Candlenight in de Lambertusbasiliek. Inzet: Synthia Wierenga.

Toen mij werd gevraagd om iets te schrijven over mijn invulling aan
het geloof dacht ik: ‘Ja, dat doe ik wel even!’. Het bleek makkelijker
gezegd dan gedaan, want hoe vind ik de juiste woorden die het
best beschrijven wat ik voel en geloof? En belangrijker, waarom
geloof ik?

Van kleins af
Al van kleins af aan ging ik met mijn ouders mee naar de kerk.
Vanaf het moment dat ik naar de Titus Brandsmaschool ging,
kwamen wij ook in de Lambertusbasiliek. Daar begon ik op mijn
6e in het kinderkoor en tot mijn 17e zong ik wekelijks samen bij het
koor Voices Within. Ondertussen raakte ik betrokken bij de jongerenraad van de Lambertusbasiliek en hielp ik mee met verschillende
activiteiten voor jongeren in de Lambertus. Samen hebben wij tal
van ‘Candlenights’ georganiseerd de afgelopen jaren.

De jongste
Voor mijn studie heb ik een paar jaar in Wageningen gewoond, waar
ik in een kerkkoor heb gezongen. De koorleden waren gemiddeld
70 jaar, ik was de jongste. De een-na-jongste was 53. Het klonk
niet altijd super goed, maar voor mij vormden deze mensen een
inspiratiebron. Niet alleen vanwege alle levenservaring, maar ook
vanwege hun beschouwing op het geloof. Ieder draagt een steentje
bij en doet dit op zijn of haar eigen manier: volhardend, oprecht en
vanuit liefde. Dit zie ik ook in ‘mijn eigen’ kerk. Iedereen die hier
komt om te geloven, samen te zijn of te helpen doet dit vanuit
liefdevolle overtuiging.

Thuis
Als ik mij afvraag waarom ik dan eigenlijk geloof, dan weet ik niet
zo goed wat ik moet antwoorden. Enerzijds is het natuurlijk met de

paplepel ingegoten dat ik naar de katholieke kerk ga en een weg zal
volgen in deze richting, anderzijds vind ik mijzelf echt niet een heilig
boontje.
Uiteindelijk denk ik dat het geloof, hoe dat ook is, gebaseerd is op
liefde. Ik ga naar de kerk, omdat ik me er thuis voel. Het brengt rust,
warmte, maar ook inspiratie en moed. Ik ben het lang niet altijd eens
met wat ik voorlees tijdens een van mijn leesbeurten als lectrice, maar
ik geloof wel dat het volgen van het geloof een manier is om de juiste
weg te vinden in het leven. Mijns inziens hoeft dat echt niet door
iedere week naar de kerk te gaan, maar wel door iedere dag te leven
vanuit oprechtheid, liefde en door het goede te doen. Door dankbaar
te zijn met alles wat je om je heen hebt.

Samen
Het geloof is ook samen zijn, samen kunnen vieren, en samen
bouwen aan onze kerk of parochie. Als ik terugkijk naar de verschillende taken die ik binnen de parochie, maar ook daarbuiten, heb
mogen vervullen, ben ik overtuigd dat ik deze weg verder wil
volgen in mijn leven. Als jonge vrouw hoop ik dat deze ingeslagen
weg mij helpt het juiste te doen, klaar te staan voor een ander en
vrijheid geeft om mijn levensbeschouwing verder te ontdekken.
Synthia Wierenga

Wat geloven we?
Als katholieken spreken we zelden over wat we geloven. Of wat niet.
Evenmin vertellen we elkaar vaak wat ons (nog) bindt aan geloof en
kerk. Terwijl dat boeiende en inspirerende verhalen oplevert. Die nemen
we graag op. Dus nodigen we u uit om uw verhaal met ons te delen. U
bereikt ons via redactiegeestig@heiligegeestparochie.nl.
Foto’s: Eduard Meester
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Later… Wanneer is dat?

Een ontroerende tekst om over na te denken en naar te handelen.
Voor oud en jong.
Later… Wanneer is dat?
Pas is de dag begonnen, en het is al zes uur 's avonds.
Pas maandag, en het is alweer vrijdag.
… en de maand is voorbij.
… en het jaar is bijna voorbij.
… en zijn er 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 jaren van ons leven vervlogen.
Plotseling worden we ons bewust hoeveel mensen we al verloren zijn.
Ouders, familie, vrienden, bekenden. Ze komen niet meer terug.
Dus laat ons van de tijd genieten die ons nog rest.
Laat ons niet ophouden die tijd zo te gebruiken zoals we het echt graag hebben.
Laat ons kleur brengen in onze oude dag.
Laat ons lachen met de dingen des levens die een balsem voor ons hart zijn.
Laat ons genieten in kalmte en vertrouwen van de tijd die ons gegund is.
Laat ons proberen het woord LATER te elimineren.
Ik doe dit later…
Ik zeg het wel later…
Ik denk hier later wel over na…
We schuiven alles naar Later.
Later is veel te laat.
Want wat we niet begrijpen is:
Later is de koffie koud.
Later zijn het andere prioriteiten.
Later is de charme eraf.
Later is de gezondheid niet meer wat ze was.
Later zijn de kinderen volwassen.
Later zijn onze ouders oud.
Later worden beloften vergeten.
Later wordt de dag nacht
Later is het leven voorbij.
En daarna is het te laat.
Daarom, stel niets uit tot later.
Want in tussentijd kunnen we de beste momenten in ons leven voorbij laten gaan, verliezen.
De beste ervaringen.
De beste familie.
De beste vrienden.
De dag is vandaag.
Het moment is nu.
We zijn niet meer op een leeftijd, dat we het ons kunnen permitteren,
iets naar later, naar morgen te verschuiven, wat nu kan gedaan worden.
Eens kijken of u (jij) nu de tijd hebt dit bericht tot het einde toe te lezen,
en dan verder te sturen naar de mensen en ze nog eens te zeggen
hoe dankbaar je bent dat ze in je leven zijn.
Of stel je het weer uit… tot later?
Gerard Geurts
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Gemeenschap zijn
en verbinding geven
In gesprek met drie bestuursleden van de Syrisch-Orthodoxe
Mariakerk in Hengelo. Birsel Altin-Cakici (voorzitter) en de leden
Hanna Yilmaz en Habib Faal.

De Syrisch-Orthodoxe Mariakerk en haar bestuur
Mijn eerste vraag aan de drie bestuursleden betreft de betekenis
van een bestuursfunctie. Hun antwoord is veelzeggend: ‘Als
bestuurslid ben je meer betrokken bij de gemeenschap, je voelt
je verantwoordelijk. Je kunt iets doen en wat betekenen voor je
gemeenschap. Dat maakt dat je je ook bewuster wordt van je
geloof, dat je leven meer diepgang krijgt. Het is verrijkend om
vanuit het bestuur veranderingen in gang te kunnen zetten.’ Het
bestuur van deze kerk bestaat uit elf leden. Zij besteden veel tijd
aan de activiteiten en organisatie van de
gemeenschap van zo’n 650 families. Het
werk als bestuurslid geeft ook wel stress,
ze zijn er erg druk mee: ‘Het is immers
een grote organisatie waar we verantwoordelijkheid voor dragen. We hebben
te maken met een grote diversiteit in
mensen: mensen hebben heel verschillende vragen. Die zijn zowel praktisch
als diepgaand: zoals bijvoorbeeld rond
scheiding en geboorte.’

Pasen in de Syrisch-Orthodoxe Kerk: 2 en 3 mei 2021
Als we vragen naar de mooiste viering in de kerk klinkt het eensluidend: het Paasfeest. Dat begint al met de 50-daagse vastentijd, dan
wordt er geen vlees en zuivel gegeten. Ze vertellen: ‘Pasen is heel
bijzonder, we leven er met een lange aanloop van vasten echt naar
toe. Dan gaan we ook veel naar de kerk. De week voor Pasen met de
lijdensweg herinnert ons aan de essentie van het geloof: Christus
die de mensheid vergeeft. Dan gaan we elke dag twee keer naar de
kerk. Met Pasen hebben we soms een overvolle kerk, zodat we ook
in de grote ontmoetingszaal een scherm neerzetten: in totaal wel
1200 mensen. Net als andere christenen gaan we met Pasen een
eitje tikken en opeten.’

De toekomst van de Syrisch-Orthodoxe gemeenschap
‘Het grootste probleem waar we voor staan is nu, maar in de
toekomst nog meer: leegloop voorkomen. We zien het voorbeeld
van de katholieke kerk: steeds meer mensen die afstand nemen van
de kerk en van het geloof. Deze tendens zien we ook onder onze

jongeren, we willen jongeren actief blijven betrekken bij de
gemeenschap en bij het geloof, we willen ze ruimte geven. Dit heeft
een hoge urgentie. Daarom zijn we bezig met allerlei veranderingen: in de activiteiten en in de organisatie van de kerk. Onze huidige
priester gaat met pensioen, we proberen een nieuwe jonge pastoor
aan te stellen die jongeren aanspreekt.'

Ons bestaansrecht
‘In een optimistische bui denken we dat, ondanks de huidige
ontwikkelingen (zoals individualisering en digitalisering), er vraag
blijft naar geloof en een gelovige gemeenschap. Dat mensen blijven
zoeken naar de essentie van het leven. We leven nu in een kille
wereld met veel eenzaamheid, mensen missen de bezinning en
verbinding. Daarom vinden we het heel
spijtig dat steeds meer mensen onze
ervaring niet delen: hoe mooi het is dicht
bij Christus te staan. Als we ervaren dat
anderen afstand nemen doet dat pijn.
De belangrijkste uitdaging is wel ons
bestaansrecht: dat ons geloof overeind blijft
in de westerse wereld. We hebben immers
geen brede basis van een wereldkerk die
continuïteit geeft. De katholieke kerk is in
de hele wereld, onze kerk niet. We bestaan
nu vooral ver van onze geboortegrond.
Onze taal en ons geloof hangen samen en zijn samen heel belangrijk voor ons. Hierop is onze gemeenschap gebaseerd.’

Als Syrisch-Orthodoxe Kerk bieden we gezelligheid
en lucht: ruimte voor elkaar en voor God.
En wat lekkers op tafel hoort er ook bij.

De Mariakerk als geloofsgemeenschap
Het bestuur van de Mariakerk ziet als doel van de kerk: gemeenschap
zijn, verbinding geven. 'In Turkije had de kerk een centrale rol: ook in
hulpverlening en onderwijs. Die functie zien we nog steeds: helpen
dat mensen tot Christus komen en uiteindelijk naar de hemel gaan.
Daarom is ook het ontwikkelen van geweten, van waarden en
normen belangrijk. Over vijfentwintig jaar hopen we natuurlijk nog
steeds groot en levendig te zijn. Met een mooie kerk en ontmoetingsruimtes, waar ook Bijbelstudie plaatsvindt. Dat het ons dan nog
steeds lukt het geloof en christelijke waarden mee te geven.'
Eddy Oude Wesselink
Foto’s: Eduard Meester
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< Opa Frans van Schoot voor zijn slagerij aan
de Grotestraat 114 in Borne. Naast hem zijn
kinderen, v.l.n.r.: Theo, Gerda (moeder van
de auteur) en Toos.

Hoe het kwam dat de Stephanuskerk
niet in vlammen opging
Door lockdown, avondklok, quarantaine en verplicht thuiswerken
lijken de dagen zich aaneen te rijgen. We mogen niets meer, we
kunnen niets meer en de lontjes zijn o zo kort geworden. Als het stil
is op straat gaan mijn gedachten wel eens uit naar vroeger, toen ik
nog een kleine jongen was. Het kerkelijk jaar was onze gids, we
gingen van voorbereiding op een Hoogfeest naar het Hoogfeest
zelf, van advent naar Kerstmis, naar Driekoningen, naar carnaval,
naar de vasten en naar Pasen. Daarbij werden we ondersteund door
de oude Twentse en vaderlandse rituelen: het midwinterhoornblazen, het opzetten van de kerstboom, het kerstontbijt na de
nachtmis, de knieperkes met oudjaar, de grote Twentse carnavalsoptocht, Palmpasen, het poasstaaksleppen, tot en met het samen
opbouwen van het buurtpaasvuur.

Matthäus

kleinkinderen om de tien minuten te bevragen naar het aantal
opgepeuzelde eieren. Wij wisten het precies: eerst laag inzetten:
‘Twintig, opa.’ ‘Da’s ook nich völ!’ Iedere tien minuten vergrootten
we het aantal exponentieel en steevast was zijn antwoord: ‘Da’s
ook nich völ.’ Iedereen kampioen.

Vuur
Mijn tante Marie was nooit goed te spreken op Eerste Paasdag.
Zij had de hele zaterdag in de winkel gestaan, maar moest en zou
(traditie) naar de Paaswake in de Stephanus. Zij was op gevorderde
leeftijd en kon tijdens het Lumen Christi zomaar ineens wegdommelen. Op een keer overviel de slaap haar, terwijl zij het brandende
paaskaarsje nog in de hand had. Dit viel op de vloer en het was
alleen maar door het kordate
optreden van Lei en Dien Wegter
en een man die ik alleen maar als
Slaghoesnaads (Bornse bijnaam)
kende, dat de Stephanus voor een
grote ramp gespaard is gebleven.
‘Ik sleup zo vot biej dat veur’, moet mijn tante nog geroepen
hebben.

‘Ik sleup zo vot biej dat veur’,
moet mijn tante nog
geroepen hebben.

Ikzelf beleefde veel plezier aan
de rituelen rondom Pasen, niet
alleen op straat of in de kerk,
maar ook in onze familie, want
alles voltrok zich ook daar volgens een ijzeren stramien. Op Witte
Donderdag naar de uitvoering van de Matthäus in de Hengelose
stadhuishal. Het was altijd net op tijd afgelopen om nog een staartje
mee te pikken van de uitstelling van het Allerheiligste, met lezingen
uit het lijdensverhaal, in de Lambertus.

Horror
Vrijdag om 15.00 uur de Kruisweg. Griezelen met pastoor Mulders.
Dat hij retoriek had gedoceerd op het grootseminarie werd in iedere
uithaal, in iedere lettergreep van zijn overweging duidelijk. Je zág
het bloed van Jezus’ hoofd afspatten, trok bleek weg bij het slaan
van de spijkers in Zijn handen, weende met Maria en Johannes
onder het kruis.

Eieren
Op zondag naar mijn opa in Borne. De eiercompetitie. Het was zaak
om zoveel mogelijk eieren naar binnen te werken. Wie dat voor
elkaar wist te krijgen, verdiende eeuwige roem. Mijn opa, die leed
aan wat toen nog aderverkalking heette, had de gewoonte zijn

Slootjespringen
Op zondagavond was iedereen weer klaarwakker. Op naar het
paasvuur aan de Twickelerblokweg. In mijn herinnering was het
altijd koud en winderig. Iedereen was een beetje nerveus. Zouden
we het mogen beleven de ton nog te zien vallen? Was het niet te
koud en te nat? Konden we het vuur wel bereiken door het drassige
weiland?
Met argusogen keken we naar tante Truus. Er moest namelijk over
een slootje worden gesprongen, een gemakkelijk te nemen horde,
behalve voor tante Truus, die de gewoonte had er midden in te
springen. Die ton kon mij niet zoveel schelen, maar of tante Truus de
overkant zou halen was een gebeurtenis waarnaar ik de hele dag al
had uitgekeken…
Jan Schage
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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 |
• 8-2-2021 Truus ten Hove, 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 coronatesten.
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.
Gedoopt |
• Julia, dochter van Ilona en Richard Asbreuk
(St. Isidorushoeve)
• Fien, dochter van Stef Ringersma en
Leoniek Averdijk (Goor)
• Feije, dochter van Milou en Rik Haverkate
(Goor)
Overleden |
• 10-1-2021 Johan Heuker of Hoek, 80 jaar
• 21-1-2021 Sjef Averdijk, 75 jaar
• 27-1-2021 Wilhelmien Exterdate, 73 jaar
• 6-2-2021 Jo Spoolder, 84 jaar
• 17-2-2021 Marijke Holthaus, 74 jaar
• 23-2-2021 Mathijs Harink, 33 jaar

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 |
• 20-11-2020 Truus Overbeek-Brok, 73 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,-.

Vieringen | Zie het vieringenrooster op
pagina 20-21.

Vastenactie | Ook dit jaar wordt uw
financiële bijdrage gevraagd voor de
Vastenactie. Achter in onze kerk bij de
gedachteniskapel staat tot en met Pasen
een speciale bus, waarin u uw bijdrage kunt
deponeren.

Gedoopt |
• 17-1-2021 Madee Assink, dochter van
Wouter Assink en Desiree Smit

Gedachteniskapel | De gedachteniskapel is
vanaf 29 maart weer dagelijks geopend van
10.00 uur tot 17.00 uur.

Overleden
• 26-2-2021 Lies Kraaijenvanger-Leferink,
81 jaar

Goede Week en Pasen | De vieringen
tijdens de Goede Week en Pasen vindt u
elders in deze Geestig.

Openstelling Maria Kapel | De Mariakapel
is dagelijks geopend van 8 uur tot 18 uur.

Paaseieren zoeken | We hopen dit jaar op
eerste en tweede Paasdag digitaal paaseieren te zoeken in St. Isidorushoeve.
Kijk voor verdere info op de website
www.heiligegeestparochie.nl.
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Ingezonden berichten
In memoriam
Zuster Maria
Paulette
Op vrijdag 12 februari 2021 is rustig
ingeslapen zuster Maria Paulette o.p. Ze
werd als Hermanna Antonia Harink
geboren op 26 september 1928 te
Heino. Haar geloften als Dominicanes
van de Heilige Familie te Neerbosch
legde zij af op 16 mei 1955. Zuster
Paulette zal in onze herinnering
voortleven als een zuster die zich meelevend en met veel passie heeft
ingezet voor de arme en kwetsbare mensen. Twintig jaar woonde zij
in Brazilië. Daar werkte ze voor de bewoners en kinderen van arme

wijken. Na deze voor haar zo rijke periode keerde zij terug naar
Nederland waar ze zich met veel elan heeft ingezet voor de parochie
te Goor. Zuster Paulette woonde in Huize Heeckeren en later, toen de
zusters uit Goor vertrokken, aan de Grotestraat in Goor. Ze zette zich
onder andere in voor de restauratie van de Mariagrot bij Huize
Heeckeren, de Mariabruidjes die meegingen met de Twentse bedevaart naar
Kevelaer, de Wereldwinkel, het asielzoekerscentrum Klompjan in Markelo
enzovoorts. Ook bood ze ondersteuning
tijdens de vieringen. In 2014 verhuisde
zuster Paulette naar Nijmegen waar ze bij
haar medezusters ging wonen. Ze was een
zuster die veel heeft betekend voor de
Goorse parochie en daarbuiten. We
gedenken haar in dankbare herinnering.

Afscheid van Herman Terra bij ‘Verliezen verwerken’
De bezoekgroep ‘Verliezen
verwerken’ in Goor heeft
afscheid genomen van
coördinator Herman Terra. Hij
heeft in Goor veel betekend
voor diegenen die een dierbare
hebben verloren.
In 1989 is Herman in Goor
begonnen als organist, hij
woonde toen nog in Azelo
maar kwam graag naar Goor
om te spelen tijdens de
vieringen. In 1992 verhuisde hij naar Goor en twee jaar later vroeg
Carolien Hulshof of hij de bezoekgroep ‘Verliezen verwerken’ wilde
versterken. Na een tweejarige cursus die hij in Hengelo volgde,
mocht hij zich inzetten voor de weduwen en weduwnaars in Goor.
‘Het belangrijkste wat je kunt doen is een luisterend oor bieden aan
de ander’, zegt Herman. ‘Een arm om iemands schouder leggen en

soms is gewoon aanwezig zijn al genoeg. Doordat je in twee jaar tijd
zo’n veertien keer op bezoek komt bouw je een band op met elkaar.
Dit kan ervoor zorgen dat je na die tijd ook nog af en toe contact
houdt. Ook al blijft het soms bij een telefoontje of een gesprekje op
straat. Het voelt gewoon vertrouwd.’ Herman heeft in de afgelopen
jaren 85 mensen mogen bezoeken en hier kijkt hij dankbaar op
terug.

Bezoekgroep
De bezoekgroep ‘Verliezen verwerken’ bestaat uit vier personen. Zij
sturen eerst een kaart met een begeleidende brief, met daarin de
vraag of er behoefte bestaat aan een gesprek met iemand van de
bezoekgroep. Is dat het geval, dan wordt een afspraak gemaakt. De
werkgroep helpt verder bij de Allerzielenviering en draagt zorg voor
de herinneringskruisjes en het gedenkboek. Twee keer per jaar
organiseert ze een activiteit zoals een bingo. Herman is twintig jaar
coördinator geweest en vindt het nu tijd om het stokje door te
geven. Met alle vertrouwen in zijn opvolgster Debby Slag.
Herman, bedankt voor je jarenlange inzet.

Nieuws van het Maliproject
Eind december sloten we een jaar af van onrust in Mali én van
stakingen van het onderwijzend personeel. Geen onderwijs, en nu
alweer niet door de dreiging van corona.
In ‘onze’ school Le Bon Berger in 2020 grote onrust: wisseling van
financieel beheer en directeur. In 2021: geen nieuwe leerlingen. De
school moet sluiten omdat de ouders vanwege aangekondigde
hogere schoolgeldtarieven massaal met hun kinderen vertrekken en
een nieuwe school beginnen.
In het hoofdgebouw van Le Bon Berger wordt een groot deel van de
ruimten in beslag genomen door het radiostation Kanuyah, God is
liefde. De FM-zender is sinds 2008 in de lucht.
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De vele dorpen in het gebied Bafoulabé, het gebied rondom de
stuwdam van Manantali, zijn vanaf 1987 voorzien van drinkwaterputten. Aangezien de bevolking in de tussentijd zeker wel verdrievoudigd is en het aantal drinkwaterputten niet, worden de handpompen
voortdurend gebruikt. Dit betekent veel slijtage en reparatie. Een
betere oplossing is gewenst: het slaan van nieuwe putten. Dit vraagt
heel wat geld, er zal weer fondswerving moeten plaatsvinden.
Uitgangspunt van ons Maliproject was en is: scholing, gezondheid en
rechtvaardig bestuur. Wilt u bijdragen? Giften/bijdragenkunnen
worden gestort worden op het banknummer van de Diaconie van de
Hofkerk te Goor, NL66SNSB 090 87 63 743, onder vermelding van
Maliproject. Elke euro wordt ter plekke besteed, het Maliproject kent
geen strijkstok.

Heiligverklaring
Titus Brandsma
op komst?
Volgens welingelichte kringen
komt de heiligverklaring van pater
Titus Brandsma (1881-1942) steeds
dichterbij. De karmeliet, hoogleraar
en rector van de toenmalige
Katholieke Universiteit Nijmegen,
overleed in 1943 in het concentratiekamp Dachau. Paus Johannes
Paulus II heeft hem in 1985 zalig
verklaard.

Katholiek onderwijs
Titus Brandsma is in onze streek geen onbekende. Hij stond mede
aan de basis van het katholieke voortgezet onderwijs in Twente.
Eerst in Zenderen en Oldenzaal, later ook in Hengelo, Enschede en
Almelo. Bekend is zijn uitspraak ‘Kennis is maar de helft’ uit 1929,
waarmee hij benadrukte dat onderwijs meer is dan de overdacht
van kennis: het moet de leerling ook in staat stellen om zich als
mens in de samenleving te ontplooien.

Sam’s Kledingactie
bestemd voor Congo
Op zaterdag 1 mei a.s. kunt u in Delden uw herdraagbare kleding en
schoenen inleveren aan de Stationsweg. De Sam’s vrijwilligers zijn
dan van 10.00-12.00 uur aanwezig om de goederen in ontvangst te
nemen. Uiteraard geheel coronaproof.
Kapotte en vuile kleding, speelgoed en knuffels, handdoeken,
kussens en dekbedden mogen zij helaas niet aannemen.
Ieder voorjaar en najaar organiseert Sam’s Kledingactie een aantal
landelijke actiedagen om extra veel kleding op te halen voor het
goede doel. Deze keer is er gekozen voor verbetering van de
onderwijsomstandigheden in de democratische republiek Congo.
Dit land worstelt al jaren met de gevolgen van extreme armoede en
continu oplaaiende conflicten. Hierdoor gaan 5,2 miljoen kinderen
niet naar de basisschool. Het grootste deel van hen is meisje: drie op
de tien meisjes gaan niet naar school. Gebrek aan geld om voor de
school te betalen is de belangrijkste reden. Kinderen worden vaak
thuisgehouden om op broertjes of zusjes te passen, voor het
huishouden te zorgen of op het land te werken. Ook gebrek aan
bankjes en sanitaire voorzieningen zijn een belangrijke reden om
niet naar school te gaan.

Anti-nazi
In de jaren 1930 sprak hij zich meermalen uit tegen het nationaalsocialisme van Adolf Hitler en de zijnen. Na de Duitse inval in mei 1940
en de hiernavolgende bezetting van Nederland, keerde Titus zich
diverse malen tegen Duitse maatregelen. Hij stelde zich te weer
tegen het bevel om Joodse leerlingen de toegang tot het middelbaar onderwijs te ontzeggen. In 1942 kwam hij op voor het recht
van de katholieke pers om advertenties van de Nationaal-Socialistische Beweging (NSB) te weigeren. Hij ging er kranten en redacties
voor langs. Een onbekende heeft hem verraden, waarna de Duitsers
hem op 19 januari 1942 opsloten in Scheveningen. Vandaar voerde
zijn weg uiteindelijk naar het concentratiekamp Dachau.

Zwakke gezondheid
Door zijn zwakke gezondheid was Titus niet bestand tegen het
onmenselijke bestaan in een concentratiekamp. In juli 1942
begaven zijn krachten het. Hij werd opgenomen in de ziekenbarak,
raakte buiten bewustzijn en werd door de Duitsers gedood.

Martelaar
Paus Johannes Paulus II heeft Titus Brandsma in 1985 als martelaar
zalig verklaard. Voor een heiligverklaring is echter ook een erkend
wonder nodig. Dat lijkt er nu te zijn: een Amerikaanse karmeliet
verklaart van kanker te zijn genezen door tot Titus te bidden.
Vervolgens heeft een team van artsen vastgesteld dat zijn genezing
vanuit medisch oogpunt niet verklaarbaar is.

Hier wil Cordaid hulp bieden. Samen met lokale gemeenschappen
zal de hulporganisatie in totaal 25 scholen en klaslokalen renoveren.
Verder worden waterpunten en sanitaire voorzieningen aangelegd.
Cordaid verwacht dat hierdoor de leeromgeving van kinderen
duurzaam verbetert. Tevens voorziet Cordaid elke school van een kit
met preventiemiddelen tegen infectie met corona.

Projecten
Voor meer informatie over het werk van Sam’s Kledingactie kunt u
terecht op www.samskledingactie.nl.

Opbrengst Pauselijke
Missiewerken 2020
Langs deze weg wil ik alle medewerkers van de Missie hartelijk
dankzeggen voor hun tomeloze inzet voor onze organisatie. Tevens
een woord van dank aan alle donateurs voor hun donaties. De
opbrengst was het mooie bedrag van € 413,35. Hopelijk kunnen we
ook volgend jaar weer op uw steun rekenen.
H. Rikkerink-Gelen, hoofdzelatrice
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Vieringen
maart en
april

Datum

H. Blasius
Beckum

O.L. Vrouw van Altijd
Durende Bijstand Bentelo

Palmzondag \
zaterdag 27 en
zondag 28 maart

Geen viering

Geen viering

Witte Donderdag
donderdag 1 april

Geen viering

Geen viering

Goede Vrijdag
vrijdag 2 april

Geen viering

Geen viering

Paaszaterdag
zaterdag 3 april

Geen viering

Geen viering

Eerste Paasdag
zondag 4 april

Geen viering

9.30 WoCo-viering
Pastor R. Doornbusch

Tweede Paasdag
maandag 5 april

Geen viering

Geen viering

zaterdag 10 en
zondag 11 april

Geen viering

Geen viering

zaterdag 17 en
zondag 18 april

zat. 19.00 Gebedsviering
Werkgroep

zat. 19.00 WoCo-viering
Pastor C. Timmerman

zaterdag 24 en
zondag 25 april

Geen viering

Geen viering

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

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.

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

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

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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Geloofsgemeenschap O.L. Vrouw Altijddurende Bijstand Bentelo
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

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

zat. 19.00 WoCo-viering
Pastor R. Doornbusch

zon. 9.30 WoCo-viering
Pastor R. Doornbusch

zon. 9.30 WoCo-viering
Pastor C. Timmerman

19.00 Eucharistieviering
Pater R. van der Vegt

Geen viering

Geen viering

Geen viering

13.30 Kinderkruisweg
Pastor H. van den Bemt
15.00 Kruisweg
Werkgroep Gebedsvieringen
19.00 Pater R. van der Vegt

15.00 Kruisweg
Werkgroep Gebedsvieringen

15.00 Kruisweg
Werkgroep Gebedsvieringen

15.00 Kruisweg
Werkgroep Gebedsvieringen

19.00 Paaswake
Pater R. van der Vegt
LET OP: 18.30 als de avondklok nog
geldt

Geen viering

Geen viering

Geen viering

9.30 Eucharistieviering
Pater R. van der Vegt

11.00 Gebedsviering
Werkgroep Gebedsvieringen

Viering van het Licht
zon. 9.30 WoCo-viering
Pastor H. van den Bemt

zon. 9.30 Gebedsviering
Werkgroep Gebedsvieringen
na afloop eieren zoeken

9.30 Eucharistieviering/
parochieviering
Pastoor J. Jansen

11.00 Eucharistieviering
Rector P. Kuipers

Geen viering

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

zon. 9.30 Eucharistieviering
Pater R. van der Vegt

zat. 19.00 Gebedsviering Werkgroep zat. 19.00 Eucharistieviering
Gebedsvieringen
Pastoor J. Jansen

Geen viering

zon. 9.30 Eucharistieviering
Pastoor J. Jansen

Geen viering

Geen viering

zon. 9.30 WoCo-viering
Pastor R. Doornbusch

zon. 9.30 Eucharistieviering
Pastoor J. Jansen

zat. 19.00 Eucharistieviering
Pastoor J. Jansen

zon. 9.30 Gebedsviering
Werkgroep Gebedsvieringen

Geen viering

ONDER VOORBEHOUD!
Geloofsgemeenschap H. Blasius Delden
Telefonisch:
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

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 u.
tot dinsdag 12.00 uur
goor@heiligegeestparochie.nl

0547-260 878

YOUTUBE

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

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

0547 - 333 210

Geloofsgemeenschap H. Isidorus St. Isidorushoeve
Telefonisch:
dinsdagmorgen tussen 9.00 – 12.00 uur
074- 357 52 10
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.

De vieringen in Delden op zondagmorgen
om 9.30 uur zijn via YouTube te volgen. Tik
hiervoor in de zoekbalk:
RK Twente Zuid.
De vieringen op zondagmorgen 11.00 uur
in de Lambertusbasiliek worden eveneens
gestreamd. Ga naar YouTube, tik in de
zoekbalk: Sint Lambertusbasiliek.

KERKOMROEP
In coronatijd zijn de vieringen in Delden
ook te beluisteren via www.kerkomroep.nl.
Vul in bij ‘Vind uw kerk’: Delden, R.K.
Parochie H. Blasius en klik aan ‘live’ of
‘luisteren.’
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Woordpuzzel 3
In de puzzel van dit paasnummer van Geestig staan dit keer, hoe kan het
ook anders, zeven woorden die te maken hebben met het paasverhaal.
Weet u welke dat zijn, stuur dan uw antwoord voor 8 april 2021 naar:
Redactie Geestig/Puzzel 3
Langestraat 78, 7491 AJ Delden
of per e-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 2 zaten de volgende woorden die met
Covid-19 te maken hebben: spuit, prik, injecteren, vaccineren, immuun,
beschermd, gezondheid. Bij ‘Gezondheid’ was helaas de letter ‘g’
weggevallen in de puzzel. Uit de goede inzendingen hebben we de
volgende winnaar getrokken: H. Groener uit Hengelo. Van harte
gefeliciteerd.

door Richard Wermelink
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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.
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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

Knutselpagina
MaAk zElF jE eIgEn pAaSkAaRs
Wat heb je nodig?
Kleine kleurplaat met paassymbolen, stiften/kleurpotloden, witte stompkaars, föhn, ovenwant en bakpapier.

Hoe ga je te werk?
• Print een kleurplaat met kleine afbeeldingen.
• Kleur deze in.
• Knip op maat van de kaars.
• Leg de afbeelding op de kaars en doe daarover bakpapier (hele kaars strak in bakpapier en vasthouden),
• Föhn op een hete stand de kaars, je kunt zien dat de afbeelding donkerder wordt.
• Als de hele afbeelding donkerder is geworden (gesmolten in kaarsenvet) kun je het bakpapier verwijderen.
• Het papier met afbeelding zit nu op de kaars, onder het kaarsenvet.
Maar let op: doe wel een ovenhandschoen aan tijdens het fohnen, want het is heet.
En pas tijdens het föhnen op voor het smeltende kaarsenvet.

DiErEn vAn eEn wC-rOlLeTjE
Wat heb je nodig?
Wc-rollen, wol, gekleurd papier, schaar, plakoogjes, lijm.

Hoe ga je te werk?
• Vingerhaak de wol tot een draad van ongeveer 1,5m.
• Lijm de draad om het rolletje.
• Knip een hoofd/snavel/pootjes/oren uit het gekleurde karton.
• Plak deze op het rolletje.

Door: Nathalie Mensink
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Tijdgeest

Blijf niet staan
Blijf niet staan
bij het graf van herinnering
want het is leeg
maar ga kijken, horen en voelen
hoe Hij verder leeft in mensen.
Kijk in de ogen van mensen
die tijd en inzet vrijmaken
voor de mens die ze ontmoeten
en je zal Hem zien.
Luister naar de woorden
die deze mensen spreken
en zelf ook beleven
en je zal Hem horen.
Voel de levenskracht
die ze voor hun levensopdracht
uit Zijn doen en laten halen
en je zal Hem voelen.
Kijk, luister en voel
en je zal merken ‘HIJ LEEFT!’.

Antoon Vandeputte

Door: Nathalie Mensink

