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Meneer pastoor kwam elke woensdagochtend in de 

klas. Aan hem de ondankbare taak om godsdienst te 

geven. Op goed geluk, de catechismus (‘Waartoe zijn  

wij op aarde?’) was enkele jaren eerder afgedankt. De 

arme man had dus niets om op terug te vallen. Op enig 

moment stond hij voor de opgave om ons het mysterie 

van de Drie-eenheid te verduidelijken. ‘Er is één God  

die bestaat uit drie personen: de Vader, de Zoon en 

de Heilige Geest.’ Leg dat maar eens uit.

De pastoor nam zijn toevlucht tot aanschouwelijk 

onderwijs. Uit een jaszak diepte hij een doosje lucifers 

op. Hij nam er drie uit, streek ze af en hield het resultaat 

omhoog. ‘Drie lucifers geven één vlam’, zei hij triomfan-

telijk. Het overtuigde me niet. Met tien lucifers had hij 

hetzelfde bereikt. 

Maar hoe had hij het dan moeten doen? Ik denk aan een 

verhaal van Herman Haverkate in zijn rubriek Vespertied 

in de Twentsche Courant. Met anderen bedacht hij, 

ongeveer op het moment van de godsdienstles, een vernieu-

wende viering van Pinksteren. Met een berg aanmaakblokjes 

wilden ze het vuur zichtbaar maken. En inderdaad, het brandde 

volop en de kerk zag blauw van de rook.  

Na afloop kwam de celebrant met een veelzeggend commen-

taar: ‘Het was inderdaad spectaculair, maar Ik weet niet of de 

Geest zich met aanmaakblokjes laat dwingen.’ Tot een herhaling 

kwam het dan ook nooit.

Maar wat is dan die Geest? Een wijze monnik vertelde me ooit 

niet wakker te liggen van de mensen die niet meer (kunnen) 

bidden. ‘Dat doen wij wel voor hen’, zei hij. En: ‘Op elk moment 

wordt er ergens op de wereld gebeden voor jou en mij.’ Een 

prachtige gedachte. Waar we ook gaan, altijd is er iemand die 

voor ons bidt. Vervuld van de Heilige Geest, die waait waarheen 

Hij wil en zich door niemand laat dwingen. 

Namens de redactie wens ik u een Zalig Pinksteren.

Hans Morssinkhof

Er verscheen hun iets dat op vuur geleek

PSALM 122

JERUZALEM, GIJ STAD ZO HOOG GEBOUWD
Een bedevaartslied. Van David.

Hoe verblijd was ik toen zij mij zeiden:

‘wij gaan op naar het huis van de Heer.’

Zo staan dan nu onze voeten

in úw poorten, Jeruzalem, -

Jeruzalem, gij, gebouwd als een stad

tot hechte eenheid samengevoegd.

Het is dáárheen dat opgaan de stammen,

de stammen van Hem, van Jahwe;

voorschrift voor Israël dit –

dat zij loven de naam van de Heer.

Dáár zijn ook de zetels gezet

ten gerichte

de zetels van Davids huis.

Vrede vraagt over Jeruzalem,

rust voor wie u beminnen;

er zij vrede binnen uw muur,

en in uw burchten zij rust.

Om mijn broeders en om wie mij na zijn

laat mij spreken: ‘vrede over u!’

Om het huis de Heer onze God

Vraag ik dat gij gezegend moogt zijn.

Voorpagina: de Heilige Geest daalt neer over 

de Apostelen. Uit een missaal uit de 14e eeuw. 

National Library of Wales
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What a wonderful world
Psalm 104

In de late avond van een zomerse pinksterdag zat hij nog in  

zijn tuin. Tussen schemer en duisternis. De eerste sterren werden 

zichtbaar. Wat een prachtige dag was het geweest. Meer dan  

veertig kilometer gefietst door Twente. Over de essen, langs  

het eerste groen van de eiken, met vogels hoog boven je en  

met grazende koeien en schapen op ooghoogte. 

Zoveel moois
Nu hij terugkeek op deze dag, op zijn fietstocht, verbaasde hij zich 

dat zijn omgeving, zijn wereld, zoveel moois in zich verborg. Die zin 

van Albert Einstein schoot hem weer te binnen: ‘Als dit universum in 

zijn miljoenvoudige orde en precisie het resultaat van een blind 

toeval zou zijn, dan is dat net zo geloofwaardig als wanneer een 

drukkerij explodeert, en alle lettertjes weer op de grond terecht 

komen in de voltooide en foutloze vorm van het woordenboek.'  

Deze woorden van Einstein zijn voor hem een mooie aanvulling,  

een gelovige knipoog, bij de evolutieleer en de oerknal.

Die geweldige wereld
Hoe anders, of toch hetzelfde? Hij hoorde in de stilte dat lied dat ze 

vanmorgen in de kerk hebben gezongen. Over die geweldige 

wereld, die mooie aarde, met zijn bergen en zeeën, met zijn 

wolkenpracht, maar ook met zijn stormen en bliksem. Met al  

die dieren in de lucht, in het water en op het land: ieder naar zijn 

soort. En op die aarde de mens, man en vrouw. En ze hebben 

allemaal te eten en te drinken. En boven hen als een dekmantel de 

hemel met zijn zon, maan en sterren, die zorgen voor warmte en 

verkoeling, voor het licht van de dag en de duisternis van de nacht, 

voor droogte en nattigheid, voor leven en sterven. Bij de dichter van 

dit oude lied bestaat er geen spoor van twijfel: hier is de hand van 

God zichtbaar. Alle hulde aan Hem. Een zegen voor de mensheid. 

‘Die Himmel erzählen die Ehre Gottes.’ Hij had dat cd’tje gisteravond  

nog gedraaid.

Wat een omgeving
Pinksteravond. Dat hij zo kon nagenieten van een fietstocht zoals 

die van vanmiddag. Daar vond hij zelden de rust en de tijd voor.  

Wat een omgeving, wat een land, wat een aarde. Het is net alsof 

onze wereld, onze aarde, nu beter uit de verf komt, alsof ze  

schoner, helderder is geworden dan vorig jaar. Is dat ook echt zo? 

Of alleen maar tijdelijk door allerlei inperkende coronamaatregelen?  

Hoe dan ook: wat een wereld, wat een aarde, wat een ruimte, wat 

een sterrenhemel. En dat hij daarin mocht leven. Het overweldigde 

hem. Waaraan had hij dat te danken? Of aan wie had hij het te 

danken? De telefoon voor hem op tafel verbrak zijn stille verwon-

dering, zijn woordeloos gebed. Verkeerd verbonden…

Een dankgebed
Hij kon het niet laten. Dat lied van vanmorgen in de kerk. Hij vond 

wat hij zocht. De oorsprong lag in de Bijbel. Een psalm. Een gebed. 

Een dankgebed. Alle hulde aan Hem die hemel en aarde, mens en 

dier, alles wat leeft, geschapen heeft en het tot op de dag van 

vandaag met Zijn zorg omgeeft, er bij is, wat er ook op die aarde  

en met die mensen gebeurt. De Geest van God houdt het leven erin. 

Daarom zingen ze het op Pinksteren.

Langer dan een weesgegroetje
Hij wist wat hij morgen, Tweede Pinksterdag, zou gaan doen. 

Opnieuw fietsen door Twente. En dan kijken, nu met andere ogen, 

naar alles wat geschapen is, en waar mensen medescheppers zijn 

geweest. En hij zou afstappen bij een van de Mariakapelletjes. Het 

licht en de warmte van een kaarsje moest zijn dank voor onze aarde 

maar uitstralen, langer dan de duur van zijn weesgegroetje.

Gerard Geurts
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Loof, mijn ziel, de Heer!

Loof, mijn ziel, de Heer!

Heer, mijn God, hoe ontzaglijk zijt Gij,

met glans en luister bekleed,

gehuld in een mantel van licht;

de hemel spant Gij als een tentkleed.

Bronnen wijst Gij hun loop naar de beken:

tussen bergen door wandelt het water,

drenkt alle dieren des velds,

de woudezels lessen hun dorst;

boven nestelen de vogelen des hemels,

doen zich horen van tussen de takken.

Ongeteld zijn uw werken, o Heer,

Gij schiep ze alle met wijsheid.

Van uw rijkdom vervuld is de aarde.

Groots, wijd uitgestrekt ligt de zee:

daar is eindeloos levend bewegen

van dieren – de kleine, de grote; 

daar nemen de schepen hun weg.

 

Allen wachten op U, 

dat Gij voedsel hun geeft, telkenmale,

het hun reikt, zij mogen het nemen,

Gij opent uw hand en zij mogen

met overvloed zich verzadigen.

Wendt Ge uw aanschijn af, zij bezwijken, 

onttrekt Gij hun de adem, zij sterven:

zij keren weder tot stof;

zendt Ge uw ademtocht; zij ontstaan:

het gelaat van de aarde vernieuwt Gij.

Eeuwig zij de roem van de Heer,

dat de Heer zich vermeie in zijn werken! 

Treft zijn blik de aarde – zij beeft,

raakt de bergen Hij aan – er gaat rook op.

Voor de Heer zij mijn lied, heel mijn leven,

een psalm, tot het laatst, voor mijn God.

Hem behage dit lied van mijn lippen:

heel mijn vreugde vind ik in de Heer.

Eens verdwijnen de bozen van de aarde,

zijn spoorloos de verstoorders vergaan.

Loof de Heer, mijn ziel!

God lof!

(Ps. 104, 1-2; 10-12; 24-25; 27-35)
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Van de bestuurstafel

Waar de tijd lijkt stil te staan
Voor het eerst sinds jaren bezocht ik de Abdij Sint Benedictusberg, in 

Mamelis bij Vaals. Het voelde als thuiskomen en dat was het ook: hier 

ben ik veel geweest. En weer viel me op hoezeer de kerk, opgetrok-

ken uit beton, hout en steen, eeuwigheidswaarde lijkt te hebben. Hier 

ontbreekt elke versiering, haast elke kleur. Precies zoals de schepper, 

Dom Hans van der Laan osb, het heeft gewild. Enkel soberheid, al het 

andere leidt maar af van de essentie: Christus.

Maar, realiseerde ik mij ook, de tijd staat hier net zomin stil als 

buiten de kloostermuren. Ik zag het aan de communiteit. Ze was 

veel kleiner dan ik me herinnerde: vele monniken zijn afgereisd naar 

het Vaderhuis. En die ik herkende, die ik nog als jonge kerels had 

gezien, waren oud geworden. Aanwas is er ook daar nauwelijks, al 

lijken enkelen weer geïnteresseerd in het leven van bidden en 

werken. Een teken van hoop.

Zo mijmerend, overviel me een andere gedachte: tijd 

heeft hier een andere betekenis. Elke dag kent een 

ijzeren ritme, in de vorm van zeven getijden. Van de 

Metten om 5.00 uur tot en met de Completen om 

20.30 uur. 365 dagen per jaar, jaar in, jaar uit. Einde-

loos, als opmaat naar oneindigheid.

Hans Morssinkhof

Beste medeparochianen, 

De paasvieringen liggen achter ons en Pinksteren komt eraan.  

De paasvieringen waren allemaal snel ‘uitverkocht’ en heel veel 

mensen moesten worden teleurgesteld (waaronder ikzelf ). Hopelijk 

kunnen we volgend jaar weer normaal Pasen vieren. Met Pinksteren, 

de naamdag van onze parochie, hopen wij ook weer op mooie 

vieringen met onder andere het toedienen van het Heilig Vormsel. 

Tot nu toe lukt het om in de meeste geloofsgemeenschappen met 

behulp van vrijwilligers te vieren. Het bestuur en het team zijn 

hiervoor erg dankbaar. Zonder vrijwilligers gaat het niet.  

Actie Kerkbalans
Het begin van het jaar was ook de tijd van de kerkbalans. Dit jaar 

uiteraard door de coronapandemie op een bijzondere manier 

uitgevoerd. Het was niet mogelijk om zoals gebruikelijk met 

vrijwilligers ‘langs de deur’ te gaan. De verschillende geloofsge-

meenschappen hebben het elk op hun eigen wijze aangepakt.  

Een heeft ervoor gekozen om te wachten tot het einde van het 

 jaar, anderen hebben de parochianen aangeschreven; een is  

later begonnen en weer andere zijn digitaal gegaan. 

Voorlopige resultaten
Een aantal voorlopige resultaten is nu bekend. Het leek ons niet 

reëel om te verwachten dat de bedragen dezelfde zouden zijn als in 

het afgelopen jaar, gezien de veranderde situatie. Dat blijkt ook zo 

te zijn. De opbrengsten variëren binnen de geloofsgemeenschap-

pen van duidelijk veel lager dan anders tot ongeveer hetzelfde. Eind 

mei is een vergadering gepland met de administrateurs waar de 

resultaten, voor zover dan bekend, worden besproken en het 

financieel beleid voor de rest van het jaar wordt vastgesteld.

Oproep nieuwe bestuursleden
In het vorige nummer heb ik een oproep gedaan voor nieuwe 

bestuursleden voor het parochiebestuur en voor de locatieraden. 

De nood is hoog. Zonder nieuwe aanwas ziet het er voor de 

bestuurlijke structuur van onze parochie somber uit. Tot nu toe valt 

de respons op onze oproep helaas tegen. Ik ben daarom van plan 

om deze oproep steeds te herhalen in de volgende nummers. Houd 

uw parochie gaande. Zonder u gaat het niet. 

Namens het parochiebestuur, 

Peter Helle, vicevoorzitter
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Uit het pastoraal team

Vieringen van het Heilig Vormsel
In het weekend van Pinksteren ontvangen 53 tieners uit De Goede 

Herderparochie, de H.H. Jacobus- en Johannesparochie en de 

Heilige Geestparochie het sacrament van het Heilig Vormsel, het 

sacrament van de Heilige Geest.

Eerste Communievieringen voor kinderen uit groep 5
Eind mei en in de eerste helft van juni ontvangen de kinderen  

die in januari 2020 met de voorbereiding zijn begonnen de Eerste 

Communie. Door de coronapandemie hebben we de vieringen al 

twee keer moeten uitstellen. Deze kinderen zitten inmiddels al in 

groep 5.

Eerste Communie in de eucharistische centra
In de maanden maart en april hebben dertien kinderen in de Sint 

Lambertusbasiliek, twaalf kinderen in de Heilige Blasiuskerk in 

Delden en twee kinderen in de Sint Stephanuskerk in Borne de 

Eerste Heilige Communie in de reguliere eucharistieviering 

ontvangen. Het waren bijzondere vieringen, met veel aandacht voor 

de kinderen. Het heeft een meerwaarde, dat kinderen in een viering 

van de parochiegemeenschap de Eerste Communie ontvangen. Van 

harte feliciteren wij deze kinderen met hun Eerste Heilige Communie.

Eerste Communie voor kinderen in groep 4
De start van de voorbereiding op de Eerste Communie van kinderen 

van groep 4 hebben we uitgesteld vanwege de coronamaatregelen. 

Nader bericht volgt. 

Eerste Communie en Heilig Vormsel

Bij Pasen horen eieren. Zoveel weet de gemiddelde Nederlander. 

Niets mis mee, ik heb er heerlijk van gegeten. Verscheidene zelfs. 

Sommige Nederlanders zullen echter ook zeggen dat het feest gaat 

over de leerlingen die op Pasen weer grond onder de voeten 

voelden. Geloof jij in dit wonder of geloof je alleen in wat je 

rationeel kunt verklaren?

Of komen we met Pasen tot geloof? Het is een hele uitdaging. Ik 

weet het. Met Pasen is er een grote steen; de steen die de ingang 

van het graf bedekt. Koud, zwaar en zonder leven; de steen die 

onderstreepte dat Jezus werkelijk dood en begraven was. Maar de 

steen was weggerold, het graf was leeg. Alleen de attributen van de 

dood waren nog zichtbaar. 

Gebeuren wonderen werkelijk?
Wie kan geloven in een wonder, wie die mogelijkheid in zijn geest 

niet uitgesloten heeft, gelooft in het wonder dat Jezus leeft. Ook in 

iedere relatie speelt dit een rol. Je kunt niet alleen afgaan op ratio, 

aftellen en berekenen, het gaat om inleven, om liefde, om iets dat 

overstijgt.

We worden uitgenodigd het wonder te zien, om te geloven in de 

Heer die de dood overwint, die in ons leven wonderen kan bewer-

ken en allen laat delen in Zijn nieuwe leven.

Pastoor Jurgen Jansen
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Laarzen, geschreeuw, cel.

Het verhaal dat je leest, is het verhaal niet!

Trein, wagon, veewagen.

Het verhaal dat je leest, is het verhaal niet.

Westerbork, Dachau, Sobibor. 

Het verhaal dat je leest, is het verhaal niet!

Kamp, prikkeldraad, vernedering.

Het verhaal dat je leest, is het verhaal niet!

Granaten, bommen, kelder.

Het verhaal dat je leest, is het verhaal niet!

Verzet, verraden, overleefd.

Het verhaal dat je leest, is het verhaal niet!

Hun leven, hun angst en hun moed 

zijn te groot

om te spreken en na te voelen

in een verhaal.

Wij gedenken een leven lang hun leven.

Gerard Geurts

4 mei
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Een opstandingsmens
Laatst hoorde ik van een familie, dat zij samen met hun zieke 

vader een paar dagen in een vakantiehuisje verbleef. Vader 

genoot zichtbaar van zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen.  

Je zag zijn ogen twinkelen van plezier. Ook moeder, die elke 

dag voor vader zorgde, leefde op. Eindelijk kon zij de zorg  

voor vader dragen met haar kinderen.

De onbevangenheid en het plezier van de kleinkinderen 

verhoogden de gezelligheid. Het samen koffie drinken was het 

hoogtepunt van de dag. Vader kon niet mee met de uitstapjes, 

al probeerden ze hem over te halen. Hij zei: ‘Als ik mijn ogen 

dicht doe, dan zie ik de zon en alle mooie plekjes. Het is ook 

goed om hier te blijven.’ Om de beurt bleef een familielid bij 

hem, de anderen gingen met moeder op stap. 

Het was bijzonder om samen de zorg voor vader en moeder te 

dragen. Een paar dagen later overleed vader. De familie beleeft 

die vakantiedagen nog steeds. Vader zag altijd de zon. Dus ook 

nu nog: als even de zon doorbreekt, is vader dichtbij. En ook als 

de zon nergens te bekennen is, dan hoor je hem zeggen: ‘Heb 

geduld, de zon breekt door, als het niet nu is dan later wel.’ 

Het Licht van Christus
Aan het begin van de Paastijd staan we met de leerlingen  

bij het lege graf. Samen met hen ontdekken wij dat Jezus niet 

dood is maar leeft. Die ontdekking heeft tijd nodig. Daarnaast 

ervaren we met hen ook de twijfel, de ontreddering en 

de angst.

De politiek, onze omgang met de schepping, de toekomst van 

onze kerk en van ons geloof roepen vragen bij ons op: welke 

richting gaan we uit? Is er een beweging de goede kant op?  

Het is onzeker. Wat we kunnen doen, is geloven. Geloven dat 

God er voor ons is en met ons meegaat. Zo is het licht van 

Christus te vergelijken met het licht van de zon dat vader  

altijd zag. Hoe donker het ook is, er is altijd óók licht. 

De paaskaars brandt
De periode van Pasen tot Pinksteren vieren we het feest van 

Pasen. De paaskaars brandt. Mensen om je heen kun je niet 

uitleggen, waarom je naar de kerk gaat en wat de betekenis is van 

ons geloof. Als je niet kunt geloven, kun je kijken wat je wilt, maar 

dan is er niets te zien. Dan is er geen perspectief, geen hoop, geen 

visioen van een wereld van vrede en recht, waar mensen er zijn voor 

elkaar. Dan is er een leeg graf, zonder betekenis, zonder bedoeling. 

Een leeg graf als begin
Pasen is een wonder. Een leeg graf is het begin van ons geloof. De 

chaotische wereld is een reden om op te staan. Een zieke confron-

teert ons met wanhoop, kwetsbaarheid, leven en dood. Als er 

irritatie is of harde woorden vallen, blijf je doorgaan. Ook al begrijp 

je het niet. Waarom doen we zo? Je blijft geloven in trouw. De liefde 

is sterker.  

We vieren dat Jezus uit de dood is opgestaan. Hij leeft. Hij is tastbaar 

aanwezig als Licht in ons leven, als Brood dat ons voedt en kracht 

geeft om op te staan.

Pinksteren: het Licht doorgeven 
Met Pinksteren ontvangen wij de Heilige Geest. De paaskaars wordt 

in de liturgie gedoofd, maar het licht van Christus blijft branden. Dat 

kan alleen als wij het dragen of, beter nog, als wij het uitdragen en 

aan elkaar doorgeven. 

Kom Heilige Geest

Kom trooster van de ziel

Maak soepel wat verstard is

Verwarm wat verkild is

O, allermooiste Licht

Vervul het binnenste van het hart 

Pastor Hélène van den Bemt

Ik ben er voor jou
Van Pasen naar Pinksteren

'Hoe donker het 

ook is, er is altijd 

óók licht'
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Lucifers

Voor u gevonden
 Door Richard Wermelink

Ommetje van geluk
We zijn nu ruim een jaar in de ban van de corona-

pandemie. De wereld is behoorlijk veranderd en er 

zijn ons veel beperkingen opgelegd om het virus 

onder bedwang te krijgen. Veel dingen mogen 

niet meer, maar wat nog wel kan is wandelen;  

en dat zijn we massaal gaan ontdekken. Pastor 

Marinus van den Berg (1947) heeft een nieuw 

boekje geschreven over het ‘dagelijks kleine 

lusjes’ lopen. Wandelen met aandacht voor je omge-

ving én voor de stem van je hart, kan er volgens Van den Berg voor 

zorgen dat je weer klein geluk gaat proeven. ‘Ommetje van geluk’, 

prijs € 15,99. Uitgeverij Ark Media.

De kracht van rust
De maatschappij is sneller, complexer 

en veeleisender geworden. Overspan-

nenheid en burn-out zijn hard op weg 

om serieuze volksziekten te worden. 

Wellicht kan het boek ‘De kracht van 

rust’ enige relativering en onder-

steuning geven in de ‘ratrace’. 

Auteur Mirjam van der Vegt laat zien wat rust nemen met 

lichaam en geest doet: het verhoogt de kwaliteit van ons 

leven (en werk). Aan bod komen inspirerende verhalen van 

o.a. rapper Typhoon, bergbeklimmer Katja Staartjes en 

bisschop Ancelimo. Het boek is uitgeroepen tot beste 

spirituele boek van 2021. Prijs € 20,99; uitgeverij Ten Have.

UitgeNetflixt
Als tv-kijken, Netflixen en zelfs wandelen u gaan vervelen, dan zijn 

bordspellen een mogelijke uitkomst. Het dagblad Trouw deed in 

november vorig jaar een bordspellentest. Het spel ‘Ticket to ride 

Amsterdam’ scoorde daarin hoge ogen. Het is een variant op de 

inmiddels populaire ‘Ticket to ride’-spellen. In het spel moeten met 

behulp van treinkaartjes (handels)routes tussen twee locaties gelegd 

worden. Sommige routes leveren extra punten op en spelers kunnen 

het elkaar moeilijk maken door belangrijke sporen van elkaar in te 

pikken. Degene met de meeste missies en routes wint. Prijs € 19,99. 

Op het aanrecht ligt een lijstje. Er staat van alles op. Dingen die 

moeten, dingen die leuk zouden zijn als ze gedaan zijn en dingen 

die al heel lang wachten tot ze worden gedaan. Laat ik u mijn lijstje 

maar eens voorleggen, dan wordt duidelijker waar ik het over heb. 

Strijken, was opruimen, boodschappen halen, voor het eten 

zorgen… Dat zijn de dingen die vandaag gedaan moeten worden. 

Verder zou het mooi zijn als ik eindelijk aan de Lucifer zou gaan 

beginnen. Die had gisteren al weg gemoeten. O ja, er moet ook nog 

een kaartje worden verstuurd voor een jarige.

Terwijl ik naar het lijstje kijk zakt mij de moed in de schoenen. Ik heb 

er niet echt veel zin in. Ik ga liever verder met het boek dat ik aan 

het lezen ben. Het is net zo spannend nu. Terwijl ik een beetje 

doelloos door het huis wandel realiseer ik me ineens, dat ik mezelf 

in de weg zit. Ik zet een muziekje aan, drink nog een slok koffie. En 

dan begin ik...

Het is een kwestie van de Geest krijgen, zo noemde mijn vader dat 

vroeger. Als je iets moet doen waar je geen zin in hebt, moet je 

gewoon beginnen. Met ‘gezonde’ tegenzin lukt het ook, zei hij dan. 

Al die dingen op het lijstje zijn niet echt veel werk. Nu ik me ertoe 

zet komt het gauw genoeg voor elkaar. En er blijft zeker genoeg tijd 

voor dat boek.

Met Pinksteren hadden de leerlingen ook moeite om te beginnen 

aan de taak die zij van Onze Lieve Heer hadden gekregen. Ze waren 

bang, ze bleven liever veilig binnen. Maar dan begint de wind te 

waaien, die blaast de zorgen uit hun hoofd. En ze beginnen. Ze gaan 

buiten met de mensen praten over Jezus. Ze krijgen de Geest en 

gaan weldoende rond.

In de coronatijd zijn we duidelijk op onszelf teruggeworpen. Ook wij 

zaten of zitten nog binnen.

We wachten… niet zo zeer op de Geest, als wel op het sein veilig. 

Maar als het zo ver is? Willen we dan? Durven we dan? Ik hoop dat 

we dan van Onze Heer de Geest zullen krijgen. Dat er een frisse 

wind zal waaien. Dat we diep inademen en elkaar mogen vinden. 

Dat onze geloofsgemeenschap dan tot een nieuwe bloei zal komen. 

Zoals Pinksteren bloeide op die dag, lang gelden, waarop Jezus’ 

leerlingen de Geest kregen.

Zalig Pinksteren allemaal.

Cathinka

De Geest krijgen…
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De hemel is strakblauw. In de middenbermen van de snelweg wuift 

de oleander. We zijn op weg van San Gimignano naar Siena, waar ik 

eindelijk de dom wil zien. Enkele jaren terug hebben we er al 

voorgestaan. In het begin van de middag bij hoge temperaturen, 

met in de brandende zon lange rijen vóór de ingang. Een andere 

keer dan maar.

Vandaag moet het anders gaan. Vroeger dan anders melden we ons 

bij het ontbijt. De rit zal ruim een halfuur duren, weten we. Als we 

op tijd vertrekken kunnen we er vóór de opening van de dom zijn. 

Met een beetje geluk hoeven we dan niet in de rij te staan. 

Eenmaal onderweg heeft mijn wederhelft de beurt om te bepalen 

welke cd mag klinken. We doen dat afwisselend, om rekening te 

houden met elkaars smaak. Mijn wederhelft schuift Trijntje Ooster-

huis naar binnen. Niet mijn voorkeur, maar die telt nu niet.

Tot die regel
Veel gaat aan mijn aandacht voorbij. Ja, ze zingt mooi, maar ze raakt 

me niet. Tot, ergens op de snelweg tussen San Gimignano en Siena, 

een regel mijn oren treft:

‘Ken je mij, wie ben je dan?

Weet jij mij beter dan ik?’

Het is allereerst die laatste zin. Die klinkt intrigerend, maar goed 

Nederlands is het niet. Ik voel de neiging opkomen om er een 

opmerking over te maken. Maar voor die mijn mond verlaat, luister 

ik naar de volgende regels. Ik moet intussen ook nog rijden, dus 

mijn aandacht gaat allereerst uit naar het verkeer op de snelweg 

door Toscane. 

Vrees niet
Opnieuw eist Trijntje de aandacht op, nu met de regels:

Ik ben jouw zuiverste zelf

Vrees niet, versta mij, ik ben, ik ben.

Een godservaring, begrijp ik. Hier staat een mens in al zijn naaktheid 

voor zijn Schepper. Woorden, verontschuldigingen, uitvluchten zijn 

even overbodig als zinloos. Hij weet immers, Hij heeft mij gewild,  

Hij kent mij. En Hij jaagt mij niet weg, leest me niet de les, wil het 

niet hebben over alles wat ik verkeerd heb gedaan. Hij hoeft me  

niet eens te vergeven want Zijn liefde is onvoorwaardelijk en 

onbegrensd. Vrees hoef ik niet te hebben, ik ben welkom en Hij kent 

me beter dan ik mezelf ooit zal kennen. Hier is God, ergens tussen 

San Gimignano en Siena.

Mens voor God
Ontroerd speel ik het lied nog eens af. Wederhelft kijkt bevreemd 

opzij: ‘Ga me nou niet vertellen dat je opeens een fan van Trijntje 

bent.’ Nee, antwoord ik naar waarheid, maar deze tekst raakt me. 

Hier staat een mens voor zijn God. Ze voert het volume iets op en 

legt haar warme hand op mijn rechterknie. Pakweg twintig minuten 

later zitten we op de trappen voor de dom. Ruimschoots op tijd en 

in de schaduw. Toeristen zijn er nog amper, de uitbater van een 

Hier is God, zomaar ergens 

op de snelweg tussen San 

Gimignano en Siena.

trattoria aan het kerkplein schrobt zijn terras. Het wordt weer  

een warme dag, hij zal een mooie omzet draaien. 

De magistrale kerk is van een overweldigende schoonheid.  

En, denk ik, nog zoveel meer door dat lied onderweg.

Te groots voor mij
Later, alweer thuis, lees ik dat de tekst is geschreven door Huub 

Oosterhuis, de vader van Trijntje. Een vrije en mystieke vertaling van 

Psalm 139. ‘Heer, Gij doorgrondt en Gij kent mij… Gij zijt die mijn 

kern hebt gevormd… Té groots voor mij, God, uw gedachten, té 

machtig daarvan uw som.’

God is groter, oneindig veel groter, dan wij Hem 

zelfs maar dúrven denken.

 Hans Morssinkhof

Ken je mij, 
wie ben je dan?
Psalm 139
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Geveltekens en geloof

Rond het jaar 700 na Christus kwamen de eerste christelijke 

geloofsverkondigers naar ons land. De mensen hier 

geloofden in boze geesten en zochten in rituelen en mythen 

bescherming tegen ziekte, blikseminslag en boze geesten. 

Ze sneden tekens in hout uit en plaatsten die op de gevel 

om boze krachten en onheil af te weren. 

De missionarissen probeerden de mensen tot het christen-

dom te bekeren en benadrukten dat er geen boze geesten 

bestonden. Ze wilden daarom ook de gebruikelijke gevel-

tekens verbieden maar dat lukte niet. 

Dit resulteerde erin dat er al snel christelijke tekens in de 

geveltekens kwamen, zoals het kruis met kelk en hostie als 

symbool van geloof, het anker als symbool van hoop en het 

hart als symbool van liefde.

Zelfbewustzijn
Geveltekens en stiepeltekens (de middenpaal in de achter-

deur) worden in Twente en de Achterhoek beschouwd als een 

uiting van culturele identiteit en van christelijk zelfbewustzijn. 

Ze werden en worden nog gebruikt voor het oproepen van 

bepaalde gedachten en om te laten zien waarin de bewoners 

geloven en waarop ze trots zijn. De stiepel was bedoeld om 

heksen, de 'Witte wieve',  en andere spoken weg te houden. 

Hiervoor werd een kruis in de stiepel gekrast. 

Paardenkoppen
Soms zie je op de achtergevel van een oude 

boerderijen of huizen gekruiste, van elkaar 

afgekeerde paardenkoppen staan en op de 

voorgevel het kruis. Geplaatst op de 

verlengde windveren moesten ze huis en 

have beschermen tegen allerlei onheil. De 

oude Germanen gebruikten de paardenkop-

pen al als gevelversiering.
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Katholieke tekens 
De christelijke tekens van kruis, kelk en hostie, maar ook 

tekens als geloof, hoop en liefde, komen vooral in katho-

lieke streken voor. In de 17de eeuw waren de tekens met 

kruis zeer belangrijk. Voor katholieken waren ze een 

middel om openlijk voor hun geloof uit te komen in de tijd 

waarin de erediensten verboden waren. Soms kwamen er 

Duitse priesters vermomd als marskramer de grens over om 

geloofsgenoten te bezoeken en de eucharistie te vieren.

Aan het kruis op het gevelteken konden ze zien waar 

geloofsgenoten woonden, zodat ze wisten dat ze daar 

welkom waren. 

Andere betekenis
Door de eeuwen heen is er veel veranderd en hebben de 

geveltekens een andere betekenis gekregen. Maar gelukkig 

worden ze nog in ere gehouden en zijn ze nog veelvuldig te 

zien in het Twentse landschap. Misschien dat u bij een volgende 

fietstocht toch wat anders naar een gevelteken kijkt. 

Door: Marianne  Koebrugge



14
Geestig, 04  | April 2021

Kom, o Schepper, 
Heilige Geest

Misschien is het de mooiste hymne die de kerk kent. En, in 

zijn gregoriaanse uitvoering, de mooiste muziek. Vol troost 

en kracht, vol bemoediging, vol vertrouwen en hoop. 

De Nederlandse vertaling is een prachtig gebed. Wie de 

tekst leest, voelt diep van binnen iets veranderen. Er 

ontstaat ruimte, geborgenheid. Zeker wie in duisternis 

verkeert, om welke reden dan ook, vindt hier veiligheid 

en voelt haast de arm om de schouder. ‘Heel de ziel die is 

gewond.’

Er gaat vertrouwen van uit, van een kracht die nauwelijks in 

woorden valt te vangen. Vandaag is niet het einde, morgen 

komt eraan. Pinksteren is de voltooiing van Pasen: de verrezene 

keert terug naar Zijn vader, maar laat ons Zijn geest om het 

aanschijn van de aarde te vernieuwen. En iedereen is uitgenodigd: 

‘Parten, Meden en Elamieten, bewoners van Mesopotamië, van Judea 

en Kappadocië, van Pontus en Asia, van Frygië en Pamfilië, Egypte en 

het gebied van Libië bij Cyrene, de Romeinen die hier verblijven, Joden 

zowel als proselieten, Kretenzen en Arabieren’, Twentenaren en alle bewoners 

van de hele wereld.  

Hans Morssinkhof

Kom, o Geest des Heren, kom

uit het hemels heiligdom,

waar Gij staat voor Gods gezicht.

Kom der armen troost, daal neer,

kom en schenk uw gaven, Heer,

kom wees in de harten licht.

Kom o trooster, Heil'ge Geest,

zachtheid die de ziel geneest,

kom verkwikking zoet en mild.

Kom o vrede in de strijd,

lafenis voor 't hart dat lijdt,

rust die alle onrust stilt.

Licht dat vol van zegen is,

schijn in onze duisternis,

neem de harten voor U in.

Zonder uw geheime gloed

is er in de mens geen goed,

is de ziel niet rein van zin.

Was wat vuil is en onrein,

overstroom ons dor domein,

heel de ziel die is gewond,

Maak weer zacht wat is verstard,

koester het verkilde hart,

leid wie zelf de weg niet vond.

Geef uw gaven zevenvoud

ieder die op U vertrouwt,

zich geheel op U verlaat.

Sta ons met uw liefde bij,

dat ons einde zalig zij,

geef ons vreugd die niet vergaat.
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In gesprek met 

pastoor Jansen
Hij is al enkele maanden onze pastoor. Door corona ontmoeten we hem weinig in het 

echt. Hoog tijd om hem wat persoonlijke vragen te stellen. Het is maart; het regent, 

waait en het is waterkoud. ‘Maartse buien’, zegt pastoor Jansen. We zitten in zijn 

kamer in Delden. Een prettig vertrek, ik voel me meteen op mijn gemak.

Om te beginnen: wanneer besefte je dat je priester  
wilde worden?
 ‘Ik kom uit een gelovig gezin. We baden elke dag. Mijn 

ouders waren actief in het kerkelijk leven in Gendringen, in de 

Achterhoek. Het geloof was een warme deken zonder dwang. Mijn 

ouders zijn katholiek zonder opsmuk geweest. Het hoorde bij de 

orde van de week. Niet opvallend maar wel betrokken. Het werd me 

met de paplepel ingegeven: ik ben een paplepelkatholiek. Na de 

middelbare school studeerde ik hbo-verpleging. Op Sinterklaas-

avond, ik was 19, heb ik mijn vader, moeder en broer Mike tijdens 

het gourmetten verteld ik dat ik priester wilde worden. Mijn vader 

reageerde heel nuchter en vroeg: ‘Echt?’ en keek meteen hoe dat 

geregeld kon worden.’

Heb je een levensmotto?
 ‘Ja, psalm 84: ‘Gelukkig is de mens die zijn vertrouwen in u 

stelt.’ Dat motto komt altijd terug in mijn leven, bij mijn wijding, bij  

de uitvaart van mijn moeder, toen ik afscheid nam van mijn vorige 

parochie en vele andere mijlpalen in mijn leven. Het is een tekst die 

mij steeds weer bemoedigt en sterkt, en mij vreugde geeft.’ 

Wie is je grote voorbeeld?
 (Zonder nadenken:) ‘Maria. Er is een werk van Rembrandt 

waarin Maria twee bewegingen maakt. Er is een overgave, een 

ontvangen maar ook een gevoel van kan ik wel wat me gevraagd 

wordt, is het niet te groot voor mij? Dat gevoel ken ik ook: is het niet 

te groot voor me? Maar hoe langer ik priester ben, des te meer groeit 

het besef, dat ik er niet alleen voor sta. Dat geeft vertrouwen.’

Zou je iets over jezelf willen vertellen, wat we absoluut niet 
zouden verwachten?
 ‘Ik houd van lichte klassieke muziek voor overdag, tijdens 

het werken, en wordt telkens weer ontroerd door Mendelssohn, 

psalm 42: ‘Wie der Hirsch schreit.’ Dit is muziek die mij echt raakt. Die 

mij ontroert. Maar ik luister ook naar Nederlandse muziek, naar André 

Hazes en naar Duitse schlagers. De eenvoud en de cadans is af toe 

heerlijk. De teksten zeggen niets maar de muziek is ontspannend, ze 

maakt je hoofd leeg.’

Welke film heeft je echt geraakt?
 ‘Dat is de film Schindler’s List. En dat in combinatie met een 

bezoek aan Dachau. Het verschrikkelijke kwaad van de vernietiging 

van de Joden in de Tweede Wereldoorlog raakt je tot op het bot. En in 

deze verschrikkelijke wereld waarin de fabrikant Schindler leeft en 

werkt en waar hij deel van uit maakt, is er ook in het verborgene iets 

goeds. Schindler heeft onder de ogen van de SS 1100 joden gered. 

Dit lijden van het Joodse volk maar ook het lijden van ouders die een 

kind verliezen, ik heb het pas nog meegemaakt, is onverklaarbaar, 

oneerlijk. Ik kan daar niet mee overweg. Ik begrijp het niet maar ook 

deze onmacht leg ik aan God voor… dan worstel ik met God…’

Heeft iemand je wel eens verweten dat je katholiek bent?
 ‘Tijdens de ophef over het seksueel misbruik in de kerk 

ben ik daar vaak op aangesproken. In het begin heb ik het instituut 

kerk verdedigd. Dat was helemaal verkeerd. De vicevoorzitter van 

het kerkbestuur vroeg me: ‘Wat doet het jou persoonlijk?’  Ik vind 

het verschrikkelijk dat dit in onze kerk gebeurd is. Het meest 

pijnlijke is dat de kerk moet opkomen voor de kleinen en het 

kwetsbare en dat niet heeft gedaan. Dat heeft het vertrouwen  

en de geloofwaardigheid enorm geschaad. Ik mag niet grijs maken  

wat zwart is want het is een zwarte bladzijde in de geschiedenis van 

onze kerk.  Maar ik ben geen dader en de meeste katholieken zijn 

dat niet. Maar het blijft een zwarte bladzijde.’

Tot slot: Is er een gezegde van je vader of moeder dat je is 
bijgebleven, dat je nu nog wat doet?
 ‘Ja zeker, het zijn twee uitspraken van mijn vader die voor 

mij nog steeds van belang zijn: ‘Zeg wat je denkt, zonder onder-

scheid des persoons, als je om je mening wordt gevraagd. Dat kan 

ook iets aardigs zijn, hoor.’ En: ‘Je hoeft je niet kleiner te maken dan 

je bent, je moet je niet groter maken dan je bent. Wees jezelf en ken 

je grenzen.’

Bernard Korbeld

Foto: Eduard Meester

‘Met het verschrikkelijke  

lijden dat mensen overkomt 

kan ik niet overweg’
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Beckum
R.K. Geloofsgemeenschap 
H. Blasius
Haaksbergerstraat 187

7554 PA Beckum 

T: 074-3676209

E: beckum@heiligegeestparochie.nl

IBAN: NL83RABO0104701137
Openingstijden secretariaat 

Dinsdagmorgen van 08.30 -12.30 uur 

(Diny Annink) 

Vrijdagmorgen van 08.30 - 11.00 uur 

(Diny Annink)

Mariakapel | Geopend op dinsdag, 

donderdag en zondag van 09.00 - 17.00 uur.

Contact pastor | Parochianen die behoefte 

hebben aan contact met een van de 

pastores kunnen hen telefonisch bereiken 

(zie bericht op pagina 15).

Onder ons | Berichten die vermeld dienen 

te worden in Onder Ons, moeten op 

donderdag voor 13.00 uur binnen zijn bij

het secretariaat. Parochianen die Onder Ons 

via de mail wensen te ontvangen kunnen 

contact opnemen met het secretariaat;

074-3676209 of mailen met beckum@

heiligegeestparochie.nl.

Dinsdagmorgenviering | Ten tijde van  

de coronamaatregelen kunt u de viering 

meeluisteren via www.kerkomroep.nl 

(zie ook pag 21).

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 |

• 25-1-2021 Herman Groothuis, 77 jaar

• 8-2-2021 Truus ten Hove- Kottink, 90 jaar

• 5-4-2021 Johan Schreijer, 79 jaar

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

7497 MA Bentelo

T: 0547-292221

E: bentelo@heiligegeestparochie.nl 

IBAN: NL34RABO0157108112

Giro: 88.73.19
Openingstijden secretariaat

Maandag van 11.00 tot 13.00 uur

Geest in en om de kerken

Delden
H. Blasius
Langestraat 78 

7491 AJ Delden

074-3761201

E: delden@heiligegeestparochie.nl

IBAN: NL24RABO0313302057
Openingstijden secretariaat 

Dinsdag en vrijdag van 9.00-12.00 uur

Secretariaat | Het secretariaat is op dinsdag 

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 betrek-

king 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. 

Overleden |

•  13-3-2021 Truus Schurink, 67 jaar

•  26-3-2021 Lien Morskieft-Graave, 88 jaar

•  30-3-2021 Hennie Keizer, 94 jaar

 •  5-4-2021 Mieke Loves-van der Donk, 79 jaar
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Goor
H.H. Petrus en Paulus
Hengevelderstraat 24

7471 CH GOOR

T: 0547-260114

I : www.heiligegeestparochie.nl/goor

E: goor@heiligegeestparochie.nl

IBAN: NL25ABNA0593726634
Openingstijden secretariaat

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 Mossendamsweg-

Rouwelerweg is in de zomermaanden 

dagelijks van 9.00 tot 20.00 uur, en tijdens 

de wintermaanden dagelijks van 9.00 tot 

18.00 uur geopend.

Contact pastor | Parochianen die behoefte 

hebben aan contact met een van de 

pastores kunnen hen telefonisch bereiken 

(zie pagina 22).

Overleden |

• 3-3-2021 Benny Haverkate, 96 jaar

• 18-3-2021 Bertus Busschers, 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. 

Misintenties | De vergoeding voor 

misintenties/gebeds-intenties: € 9,-. 

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

kerkbestuur Hengevelde.

Openstelling Mariakapel | De Mariakapel 

is dagelijks geopend van 8 uur tot 18 uur.

Vieringen | Zie het vieringenrooster op 

pagina 20-21.

Hemelvaart | Op donderdag 13 mei 9.00 

uur is er een viering op het Höfteplein. Deze 

kan alleen doorgaan als de coronamaatre-

gelen hiervoor ruimte bieden. We verzoe-

ken u de berichtgeving te volgen.

Overleden |

•  10-3-2021 Annie Mensink-Zwienenberg, 

92 jaar

•  13-4-2021 Sientje Grefte-Bunte, 90 jaar

Hengevelde
H.H. Petrus en Paulus
Goorsestraat 19

7496 AB Hengevelde

T: 0547 - 333 210

E: hengevelde@heiligegeestparochie.nl 

IBAN: NL35RABO0157107221
Openingstijden secretariaat

Woensdag van 9.00 tot 12.00 uur.

Isidorushoeve
H. Isidorus
Goorsestraat 126

7482 CL St. Isidorushoeve

T: 074-3575210

E: st.isidorushoeve1@gmail.com 

IBAN: NL45ABNA0495351202
Openingstijden secretariaat

Dinsdag van 9.00 tot 11.00 uur

Secretariaat H. Isidorus | Elke dinsdag-

morgen van 9.00 uur tot 11.00 uur kunt u  

op de pastorie terecht voor misintenties, 

een jaargedachtenis, het aanmelden van 

jubilea en overige zaken. 

Misintentie/jaargedachtenis | De 

vergoeding voor een misintentie is  

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

Gedachteniskapel | De gedachteniskapel is 

dagelijks geopend van 10.00 uur tot 17.00 

uur. 

Eucharistieviering | Elke eerste dinsdag van 

de maand is er de eerstkomende tijd een 

eucharistieviering in onze kerk om 9.00 uur. 

Meimaand rozenhoedje | In de meimaand 

wordt elke maandagavond om 19.00 uur 

het rozenhoedje gebeden in de kerk. U bent 

van harte welkom om mee te bidden. 

Vooraf aanmelden is gewenst en uiteraard 

dient u de geldende coronamaatregelen in 

acht te nemen.  
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Ingezonden berichten

Volg uw parochie via de app
Rob Legtenberg, de ontwikkelaar van de app van de Heilige Geestparochie, 

heeft technische verbeteringen aangebracht. De app geeft op gemakkelijke 

manier een overzicht van al wat er leeft en speelt. Ook vind je hier het 

vieringenoverzicht, een nieuwsrubriek en tal van wetenswaardigheden.

De app kan worden geïnstalleerd via de bijgaande QR-code. Maar let op: ze is 

(nog) niet beschikbaar voor iPhones. Klik bij de pagina heiligegeestparochie.nl 

op de knop 'Ontdek het op Google Play' voor installeren van de Android  

App. Klik op de button 'Launch now as Web App' als u op uw PC of Android-

apparaat een PWA-app wilt installeren.

Het bisdom biedt ondersteuning door de uitgave 

van informatiemateriaal, maar Kuipers wijst erop 

dat er meer nodig is. Hij verwacht ‘dat ook onze 

parochies en geloofsgemeenschappen meer en 

meer mogen uitgroeien tot plaatsen waar het 

gesprek over roeping wordt gevoerd en waar 

degenen die zich geroepen weten echt gehoord  

en gezien worden.’ 

En dat vraagt bijvoorbeeld ook om gebeden voor 

roepingen, voor priesterschap, diaconaat en 

religieus leven. Niet minder voor geïnspireerde 

vrijwilligers die zich inzetten voor hun geloofsge-

meenschap. Wie zoekt naar woorden voor zulke 

gebeden, kan bijvoorbeeld via de website van het Ariënsinstituut 

het gebedenboekje downloaden dat vorig jaar werd uitgegeven. 

Het is nog even actueel als toen.

    Meer informatie op www.jekomtalsgeroepen.nl

Scan de QR-code >

Je komt als geroepen
Al verschijnt deze aflevering van Geestig enkele 

dagen na Roepingenzondag (25 april), het is zinvol 

om er alsnog aandacht aan te schenken. Dit jaar is 

gekozen voor het thema ‘Wees niet bang, kom 

dichterbij.’ Het herinnert aan Exodus 3, waarin God 

aan Mozes verschijnt in een brandend braambos. 

God roept Mozes, die de opdracht krijgt om het 

volk van Israël te verlossen uit de slavernij in 

Egypte. Hij aarzelt maar gaat de weg die God  

voor hem in gedachten heeft.

Via de website van het aartsbisdom Utrecht laat 

rector Patrick Kuipers van de Diocesane Roepingen-

raad en priesteropleiding Ariënsinstituut weten: ‘De 

campagne van dit jaar is een uitnodiging aan (jonge) mensen om te 

ontdekken wat God van hen vraagt, hun angsten en onzekerheden 

opzij te zetten en uiteindelijk de stap te zetten om aan hun roeping 

gehoor te geven.’ 

Prijswinnaars online-paaspuzzel Hoeve
Op Eerste en Tweede  Paasdag hebben veel kinderen en ouders, thuis via de website 

van de H. Geestparochie, meegedaan aan het online-paaseieren zoeken. Een traditie 

die vanwege de coronabeperkingen dit jaar digitaal werd georganiseerd door de 

werkgroep gezinsviering in samenwerking met de jeugdvereniging Vrij en Blij.

Ze hadden foto’s gemaakt van de paashaas, die zichzelf, eieren en attributen van 

zichzelf, had verstopt op willekeurige plekken in de Hoeve. 

De goede oplossing, te vormen uit de letters op de foto’s, was: 

’Paasfeest in coronatijd.’

Bij de kinderen zijn de prijswinnaars: Boet, Sep en Bibi Winkelhuis. Daarnaast  

konden de ouders ook mee puzzelen door alle fotolocaties in St. Isidorushoeve zo juist 

mogelijk te omschrijven. Hier zijn de winnaars Roy Doornhegge en Hilde Wijlens. 

Alle prijswinnaars nogmaals van harte proficiat. Natuurlijk bedanken we iedereen 

voor het meedoen.

Foto: Henny Evers
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Voor ons als katholieken loopt de paastijd ten einde. Na de 

vastentijd, die begon op woensdag 17 februari, en de viering van 

Pasen, op 4 en 5 april, zijn we nu onderweg naar Hemelvaart en 

Pinksteren. Veel was toch weer anders, door de coronamaatrege-

len. Moslims zijn op 13 april begonnen aan de ramadan, hun 

vastenperiode. Hoe is het om die voor de tweede keer in corona-

tijd te moeten vieren? We spreken met Kerem Karahisar, voorzit-

ter van het bestuur van de Ayasofiamoskee in Hengelo.

Bezinning en solidariteit
De ramadan is de vastentijd van de moslims en duurt ongeveer een 

maand. Na afloop is er het ramadanfeest, ook wel Suikerfeest 

genoemd vanwege het vele lekkers dat er dan op tafel staat. Deze 

vasten (moslims mogen overdag niet eten en drinken) staat in het 

teken van bezinning en solidariteit. Deze intentie kennen wij als 

katholieken ook, al is onze vasten veel minder streng. 

Meer tijd voor geloof en gezin
Als ik Kerem vraag hoe hij terugkijkt op de ramadan van vorig jaar, 

die immers ook in coronatijd moest worden gevoerd, barst hij los. 

Het was een heel positieve ervaring, benadrukt hij. ‘We hebben veel 

meer tijd voor het gezin en voor ons geloof. Dat is tijdens de 

ramadan altijd al zo, en nu in de coronatijd nog meer. Ik heb het als 

zeer positief ervaren om veel met gezin te 

kunnen doen. We hoeven (en konden) er 

niet op uit. Door de lockdown was het beter 

dan ooit: we hadden meer tijd meer tijd 

voor bidden en lezen. Voor dingen doen 

samen met de kinderen. Door de hectiek in 

ons dagelijks leven vergeten we onze ziel te 

voeden.’

Vrijdagmiddaggebed
En hij vervolgt: ‘Voor dit jaar hebben we al 

geleerd hoe we in coronatijd de dingen 

anders kunnen doen. Ik hoop dat het dit 

jaar hetzelfde zal worden. Maar ik weet dat 

veel mensen alweer druk zijn met werken 

thuis. We kunnen overdag wel naar de 

moskee: dan zijn er maar een paar bezoe-

kers. Maar op vrijdagmiddag moeten we 

Ramadan in coronatijd: 
hoe is dat?

mensen erop attenderen een mondkapje te dragen, afstand te 

houden en te bidden op een kleed dat ze zelf moeten meebrengen. 

Als bestuur spreken we mensen altijd aan als ze iets niet goed doen. 

Er is nu vanwege de avondklok geen avondgebed.’

Richtlijnen
‘Onze koepel ISN, de Islamitische Stichting Nederland, geeft 

duidelijke richtlijnen. Daar houden we ons aan. Ik ben zelf altijd 

gevoelig voor gezondheidsaspecten. Ik houd er ook niet van als 

iemand met een sigaret te dicht bij 

me staat. De veiligheidsaspecten 

gaan nu goed in de moskee. Maar als 

bestuur moeten we wel waakzaam 

blijven.’

Renovatie
Kerem ziet nog een voordeel: 

‘Binnenkort start ook de renovatie 

van onze moskee, direct na de 

ramadan. We hadden nu de tijd om 

dit goed voor te bereiden. Wij doen 

ons best, maar uiteindelijk beslist 

Allah over ons. Daarom zeggen we 

soms: het moet maar zo zijn.’

Eddy Oude Wesselink

Foto’s: Eduard Meester

^  Kerem Karahisar 

Voorzitter van het bestuur 

Ayasofiamoskee Hengelo
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Vieringen
mei en 
juni
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

Datum H. Blasius 
Beckum

O.L. Vrouw van Altijd 
Durende Bijstand Bentelo

zaterdag 1 en
zondag  2 mei

Geen viering zon. 9.30 Eucharistieviering
pastoor J. Jansen

zaterdag 8 en
zondag 9 mei

Geen viering Geen viering

Hemelvaartsdag   
donderdag 13 mei

Geen viering Geen viering

zaterdag 15 en
zondag 16 mei

zat. 19.00 Gebedsviering    
Werkgroep

zat. 19.00 WoCo-viering  
Pastor C. Timmerman

vrijdag 21 mei

Pinksterzaterdag
zaterdag 22 mei

Geen viering Geen viering

Eerste Pinksterdag-
zondag 23 mei

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

Tweede Pinksterdag-
maandag 24 mei

Geen viering Geen viering

H. Drieëenheid
zaterdag 29 en
zondag 30 mei

Geen viering Geen viering

zaterdag 5 en
zondag 6 juni

Geen viering zon. 9.30 Gebedsviering 
Werkgroep

zaterdag 12 en
zondag 13 juni

Geen viering Geen viering

zaterdag 19 en
zondag 20 juni

zat. 19.00 Gebedsviering    
Werkgroep 

zat. 19.00 WoCo-viering  
Pastor R. Doornbusch

zaterdag 26 en
zondag 27 juni

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:   dinsdagmorgen en vrijdagmorgen  074 - 36 76 209

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

Via de mail: tot donderdag 12.00 uur

 beckum@heiligegeestparochie.nl 

Geloofsgemeenschap O.L. Vrouw Altijddurende Bijstand Bentelo
Secretariaat pastorie 

Telefonisch:   maandag 11.00 -13.00 uur  0547 - 292 221 

Via de mail: parochiebentelo@hotmail.com

Anny Nijland 

Telefonisch:   woensdag 18.00 -19.00 uur  0547 - 292 536 

Via de mail: annyhenknijland@ziggo.nl 

Marinus Nijland 

Telefonisch:  zaterdag 11.00-12.00 uur  0547 - 292 485 

Via de mail: marinusnijland@gmail.com

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

mogelijk om uw gave aan de collecte toe 

te voegen. Ga hiervoor naar  

www.heiligegeestparochie.nl/home of 

scan de QR-code hieronder. Klik op de 

afbeelding collectezak, zoals hierboven 

weergegeven en vervolgens komt u op 

de donatiepagina. Selecteer een bedrag 

bij de donatieknop. Kies uw bank en 

betaal met iDEAL.
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H. Blasius 
Delden

H.H. Petrus en 
Paulus Goor

H.H. Petrus en 
Paulus Hengevelde

H. Isidorus, 
St. Isidorushoeve

zon. 9.30 Eucharistieviering
Pastoor M. Oortman

Geen viering Geen viering zat. 19.00 Gebedsviering
Werkgroep    

zon. 9.30 Eucharistieviering
Pastoor J. Huisman

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

zat. 19.00 Gebedsviering
Werkgroep

Geen viering

9.30 Eucharistieviering
pastoor J. Jansen 

11.00 WoCo-viering
Pastor C. Timmerman 

9.00 WoCo-viering 
Pastor R. Doornbusch 
(onder voorbehoud van de  
coronamaatregelen)

9.00 Gebedsviering
Werkgroep    

zon. 9.30 Eucharistieviering
pastoor J. Jansen 

19.00 Gebedsviering
Werkgroep Gebedsvieringen

Geen viering Feestdag Sint Isidorus
zon. 9.30 WoCo-viering
Pastor C. Timmerman 

19.00 Eucharistieviering
H. Vormsel
Pastoor J. Jansen

zat. 17.00 Eucharistieviering
H. Vormsel
Pastoor J. Jansen

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

zat. 19.00 Eucharistieviering
pastoor J. Jansen 

9.30 Eucharistieviering
Pater R. van der Vegt

11.00 WoCo-viering
Pastor R. Doornbusch

Geen viering 

9.30 Eucharistieviering
Pastoor J. Jansen

Geen viering Geen viering

zon. 9.00 Eucharistieviering
Eerste H. Communie
Pastoor J. Jansen/Pastor H. van den Bemt
zon. 14.00 Eucharistieviering
Eerste H. Communie
Pastoor J. Jansen/Pastor H. van den Bemt 

Geen viering         Geen viering Geen viering

zon. 9.30 Eucharistieviering   
pastoor J. Jansen 

Geen viering Geen viering zat. 19.00 Gebiedsviering 
Werkgroep
zon. 14.00 uur Eerste H. Communie  
Hengevelde-Hoeve
Pastoor J. Jansen/Pastor H. van den Bemt

zat. 19.00 Eucharistieviering
Pastoor J. Jansen

zat. 19.00 Gebiedsviering  
Werkgroep

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

Geen viering

zon. 9.30 Eucharistieviering
pater R. van der Vegt 

Geen viering Geen viering zon. 9.30 WoCo-viering
Pastor R. Doornbusch

zon. 9.30 Eucharistieviering
Mgr. H. Woorts

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

zon. 9.30 Gebedsviering 
Werkgroep

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

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

Via de mail: tot donderdag 12.00 uur  

 delden@heiligegeestparochie.nl 

Geloofsgemeenschap H.H. Petrus en Paulus te Goor
Telefonisch:  dinsdag-, woensdag- en vrijdagmorgen van 10.00-12.00 u. 0547-260 878 

Via de mail: tot dinsdag 12.00 uur 

 goor@heiligegeestparochie.nl

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

Via de mail: tot donderdag 12.00 uur 

 hengevelde@heiligegeestparochie.nl 

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.

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

YOUTUBE
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 Lambertus basiliek.

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 4
Na Pasen komt de lente. Beide kunnen gezien worden als een nieuw 

begin. In de puzzel staan dit keer tien vogelsoorten, die meestal in de 

lente, in mei, een ei leggen. Weet u welke dat zijn, stuur dan uw ant-

woord voor 25 mei 2021 naar:

Redactie Geestig/Puzzel 4, 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 3 zaten de volgende zeven woorden  

die met Pasen te maken hebben: avondmaal, Getsemane, Olijfberg, 

kruisweg, opstanding, licht en hoop. Uit de goede inzendingen hebben 

we de volgende winnaar getrokken: Gerrit Huistede uit Goor. Van  

harte gefeliciteerd.

door Richard Wermelink
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Info RK Heilige Geestparochie
www.heiligegeestparochie.nl
IBAN: NL94 RABO 0109 0696 25
ANBI-nummer:  002609411
KvK-nummer:  74845721

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

7491 AJ Delden 
T: 074 - 349 22 12 
E: contact@pastoraalteam.nl  
Bereikbaar op maandag tot en met 
woensdag van 08.30 - 15.30 uur en 
donderdagmiddag van 14.00 - 15.30 uur.

Centraal secretariaat Heilige Geest-
parochie
Hengevelderstraat 24, 7471 CH Goor
T: 0547 - 26 08 78
E: contact@heiligegeestparochie.nl
Dit nummer is niet voor pastorale zorg of 
ziekenzalving. Zie hieronder.

Bezoek pastor
Parochianen die behoefte hebben aan een 
bezoek van een van de pastores
kunnen dit doorgeven aan het centraal 
secretariaat: 074 - 349 22 12

Pastorale nood
Mocht u buiten kantoortijden dringend 
pastorale hulp nodig hebben dan kunt u, als 
geen van de pastores op eigen nummer 
bereikbaar is, bellen met het mobiele 
nummer: 06 - 23 25 44 88. Dit nummer  
is niet voor het melden van uitvaarten.

Ziekenzalving
Gelieve contact op te nemen 
met eigen locale secretariaat 
(zie pag. 16-17).

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

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

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

  Facebook.com/heiligegeestparochie

   www.twitter.com/heiligegeestpar

Emeriti
•  Pastor Th.B.M. Escher 

E: T.Escher@chello.nl
•  Pater R. van der Vegt 

E: rinusvegt@hotmail.nl 
T: 074 - 266 55 81

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

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

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

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

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

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

Pinksteren, een feest van  
vlammetjes boven je hoofd
Na Pasen, na Jezus’ dood en verrijzenis, 

verschijnt Hij nog veertig dagen af en 

toe aan zijn leerlingen. Maar met 

Hemelvaart stijgt Jezus op naar de 

hemel en gaat Hij naar zijn Vader. De 

leerlingen kunnen hem niet meer zien 

of om raad vragen. Jezus heeft gezegd: 

‘Ga eropuit. Vertel de mensen over 

Gods liefde.’ Maar ze durven niet, ze zijn 

bang. Ze blijven daarom maar binnen. 

Tien dagen na Hemelvaart zitten de leerlingen binnen met 

elkaar te praten over Jezus. Ze zijn nog steeds verdrietig en 

weten niet wat ze moeten doen. Tot ze plots 

een wind door het huis horen waaien. Dan 

zien ze dat ze allemaal een vlammetje boven 

hun hoofd hebben. En opeens weten en 

voelen ze dat Jezus nog altijd bij hen is. Ze 

worden blij en spreken allemaal een andere 

taal. Nu kunnen ze over de hele wereld over 

Jezus en zijn Vader spreken. Ze gaan naar 

buiten en vertellen aan iedereen die het 

horen wil over Jezus. Heel veel mensen 

luisteren. En dat is wat de leerlingen nodig 

hebben om door te gaan. 

Die dag laten 3.000 mensen zich dopen. Dat is het begin van de kerk. 

Wham… 

in vuur en vlam!

Youtube 
Op Youtube staan twee leuke 

filmpjes over Hemelvaart en 

Pinksteren, uitgelegd met lego.

De maker is mediapriester 

Roderick Vonhögen.

3:35 / 1:17:35

Hemelvaart uitgelegd met LEGO

34.441 weergaven�6 aug. 2017 214 27 DELEN OPSLAAN

Geestig voor de kinderen
Heilige Geest parochie

SUBSCRIBE   8,8 M

3:35 / 1:17:35

Pinksteren uitgelegd met Lego

22.711 weergaven�28 mei 2019 168 34 DELEN OPSLAAN

Geestig voor de kinderen
Heilige Geest parochie

SUBSCRIBE   8,8 M

Zoek de 7 

verschillen



Door: Nathalie Mensink

Tijdgeest

Verhoord

 Ik vroeg om kracht,

en U gaf mij moeilijkheden om me sterk te maken.

Ik vroeg om wijsheid,

en U gaf mij problemen om op te lossen.

Ik vroeg om moed,

en U gaf mij gevaar om te overwinnen.

Ik vroeg om steun,

en U gaf mij kansen.

Ik kreeg niets waar ik om vroeg,

maar U gaf mij alles wat ik nodig had.

U hebt mijn gebeden verhoord.

Pater Damiaan

Pinksteren

 Het is een vreemd, ongrijpbaar feest:

de nederdaling van de Geest.

Wat vlammen en geruis van wind,

een taal, die nieuwe woorden vindt.

Er is een wonder voor ons oog:

uit sintels rijst een vlam omhoog.

Er is een wonder voor ons oor:

Gods Geest vindt bij de mens gehoor.

Het is een vreemd, onzegbaar feest:

De woordgeboorte van de Geest.

En in de Geest daalt onze Heer,

voor eeuwig in ons midden neer.

Nel Benschop


