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Ons gemeenschappelijk huis
‘De Schepper laat ons niet in de steek, Hij trekt zich nooit terug  

van zijn plan van liefde, Hij heeft er geen spijt van dat hij ons heeft 

geschapen. De mensheid heeft nog het vermogen samen te werken 

om ons gemeenschappelijk huis te bouwen.’ Prachtige zinnen, van 

de hand van paus Franciscus. In zijn encycliek Laudatio Sí uit 2015 

houdt hij een hartstochtelijk pleidooi voor de Schepping. En daarbij 

kiest hij voor een radicale benadering. 

Franciscus wijst er ons op dat het oplossen van milieu- en klimaat-

problemen begint met het inzicht dat alle acht miljard mensen  

op deze planeet aan elkaar gelijk zijn. We zijn allemaal door God 

gewild. Dus hebben we alle acht miljard evenveel recht op vol-

doende voedsel, veilige leefomstandigheden en nog veel meer.

Dat heeft grote gevolgen. De gelijkheid van álle mensen brengt 

verplichtingen met zich mee. Met het gooien van druppels op 

gloeiende platen komen we er niet. Onze taak is het ervoor te 

zorgen dat die gloeiende platen ophouden te bestaan. Door 

verantwoordelijkheid voor elkaar te nemen, door te handelen  

naar het inzicht dat het probleem van mijn naaste míjn probleem  

is. En dat maal acht miljard.

Als we daarin slagen, maken we deze wereld tot een werkelijk 

gemeenschappelijk huis. Waarin alle bewoners eindelijk écht gelijk 

zijn en we onze aarde, die evengoed deel uitmaakt van de Schep-

ping, eveneens eerbiedigen, van nu af heel laten en waar mogelijk 

heel maken.

Kunnen we dat? Want onze gezichten staan snel op zorgelijk. Wat 

kost dat niet allemaal en wie zal dat betalen? Wat betekent het voor 

mij, mijn gezin, onze manier van leven? En: ik kan toch niet alle leed 

van de wereld dragen? Nee, dat kan niemand, maar dat hoeft ook 

helemaal niet. Paus Franciscus wijst niet voor niets op het ‘vermogen 

samen te werken.’ Alleen samen kunnen we de wereld beter maken 

en recht doen aan de Schepping. 

En dan mogen we vertrouwen op de Schepper die ons niet in de 

steek laat. Door de Heilige Geest blaast hij ons goede raad in. ‘Als wij 

Hem verloochenen, blijft Hij ons trouw, want zichzelf verloochenen 

kan hij niet’, schrijft Paulus. En in het Boek 

der Openbaringen lezen we: ‘Zie, Ik 

maak alle dingen nieuw.’ Aan ons 

de uitdaging om Hem daarbij 

te helpen. Een mooie 

gedachte om na de 

vakantieperiode een 

nieuw seizoen te 

beginnen. 

Hans Morssinkhof

Weer begonnen!
Sinds 1 juni ben ik na een lange periode van ziekteverlof weer werkzaam als pastoraal werker 

in de drie parochies. Na eerst administratief werk te hebben gedaan voor parochie De Goede 

Herder ben ik van eind januari tot eind mei 2021 werkzaam geweest in de H. Pancratiusparochie 

in Tubbergen en omstreken. Hier heb ik het pastorale werk weer op kunnen pakken en ook 

kunnen werken aan mijn zelfvertrouwen. Ik ben blij, dat ik nu weer in de eigen parochies 

werkzaam kan zijn. 

Dankbaar ben ik voor de kaarten, mailtjes, telefoontjes en bezoeken in de periode van mijn 

ziekteverlof. Ook dank ik pastoor Jansen en de heer Bloom die zich zeer hebben ingezet voor 

mijn re-integratie, de geloofsgemeenschap Onze Lieve Vrouwe Hengelo voor de gastvrijheid, 

de heer Ter Ellen en mevrouw Tielenburg die mij begeleidden op het parochiesecretariaat 

van De Goede Herder. Mijn dank geldt verder het pastoraal team van de H. Pancratiusparochie 

voor de openheid, collegialiteit en de ruimte die die het me gaf.

De afgelopen weken ben ik in het weekend voorgegaan en ook door de week. Dat waren 

goede ervaringen. Het was fijn om na de diensten parochianen te ontmoeten en te horen 

hoe het met u gaat. Ik ben bezig om samen met de werkgroepen de voorbereiding op het  

H. Vormsel op te starten. 

Ook wil ik graag met een groep mensen verhalen lezen uit het Lucasevangelie en daarbij 

inspirerende kunst bekijken, waardoor het verhaal een extra dimensie krijgt. Het is een mooie 

voorbereiding op het C-jaar dat in de Advent begint, waarin het Lucasevangelie centraal staat. 

Ik hoop, dat de coronasituatie het toelaat bij elkaar te komen.

Ik zie er naar uit om u weer te ontmoeten en met u samen te werken.

Met een hartelijke groet,

Pastoraal werker Annet Zoet

Foto voorpagina: de Groene Kathedraal in Almere, kunstwerk van 

Marinus Boezem. De kathedraal, uitgevoerd in populieren, heeft de 

plattegrond van de kathedraal van Reims.

Foto: RogAir/Wikipedia
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Stel je voor…
‘Imagine’ van John Lennon. Hoe vaak heb ik deze song niet 

beluisterd: Imagine, stel je voor dat er geen bezittingen zijn. Ik  

vraag me af of je dat kan: geen behoefte aan hebzucht of honger.

Onze broederschap van mensen.

Stel je voor dat alle mensen de wereld delen….

Ik zing daarna zachtjes voor mezelf: ‘Ja, dat zal een droom zijn’…. 

Een wereld waar alles gedeeld wordt. Waar de armen net zo arm zijn 

als de rijken en de rijken even rijk zijn als de armen. Waar in noord, 

oost, zuid en west alle mensen voldoende te eten en te drinken 

hebben. Op een wereld, waar de aarde en de zee met haar dieren er 

is vóór de mens en niet ván de mens. Waar na de werkdagen een 

rustdag volgt voor de mens, en ook voor de dieren en de aarde. Een 

wereld waar de flora en de fauna, bomen en bossen, niet vernietigd 

worden, niet worden aangepakt en uitgeroeid en uitgebuit. 

Imagine… stel je dat eens voor.

Imagine…  
you will join us and the world will be as one

Stel je voor….

In den beginne stond de Schepper na zijn scheppingswerk op het 

land naast de mens, een boer. De Schepper was voldaan. Hij zag dat 

het goed was, zeer goed. Hij zei tegen de boer: ‘Zover als je kijken 

kunt, al deze grond, is voor jou.’ 

‘Is dat echt voor mij?’, vroeg de boer ongelovig. 

'Ja', zei de Schepper, ‘het is allemaal voor jou.'

‘Dan nu direct van mijn grond af!' En de boer onderstreepte zijn 

woorden met een gebaar richting de hemel.

 

Als op de wereld, in de samenleving, in de handel, in de godsdienst 

het ‘voor jou’ verglijdt naar het ‘van jou’, dan is ‘de houdbaarheidsda-

tum van het leven’ van korte duur. Het beheren wordt heersen en de 

uitputtingsslag is begonnen. Van duurzaamheid is geen sprake 

meer. De lucht ís niet meer om in te ademen, de grond overbemest, 

de kleren vandaag gekocht zijn morgen uit de mode, veel wordt 

beloofd wat niet veelbelovend is, opvallende groei van het afval  

op het land en in de zee. En toen werd het avond en morgen in  

het jaar 2021.

Imagine…  
No need for greed or hunger, a brotherhood of man

 Stel je voor…

Stel je voor dat de bomen gaan spreken, en de bloemen beginnen 

te zingen en de vogels zich in alle toonaarden laten horen. Dat de 

ogen en de oren van de mens opengaan, wat zullen die man, die 

vrouw, dat kind dan horen en zien?

Een nieuwe wereld? Het nieuwe normaal? 

Een leefruimte, waar geen eten meer wordt weggegooid, waar de 

energie van de wind en de zon wordt benut, waar afgeknapte 

mensen met liefde worden opgevangen en geheeld. Waar alles wat 

gebroken en gebarsten is met goud wordt bewerkt tot nieuw leven, 

waar niets meer van korte duur is. Waar duurzaamheid met een 

hoofdletter wordt geschreven.

Een nieuwe wereld?
Gaat dat een samenleving worden, waar het geloof dat alles 

maakbaar is, met veel vraagtekens is omgeven? Gaat dat een wereld 

worden waar voor elke kwaal geen medicijn is, waar leven en dood, 

volmaakt en onvolmaakt, worden geaccepteerd? Waar na lange 

debatten het eigen gelijk geen oplossing biedt? Waar populistische 

leiders hun aanhangers en volgelingen hebben verloren?

Een nieuwe wereld? Het nieuwe normaal?

Die is te zien in een stad, een dorp en een land, waar mensen er alles 

aan doen om de aarde niet uit te putten; waar steeds weer gezocht 

wordt naar een goede balans tussen het milieu en de economie, 

tussen de dominee en de koopman. Waar mensen niet meer van  

de aarde vragen dan ze aan kan; waar het behoud van de menselijk-

heid bij alle technische vooruitgang hoge prioriteit heeft; waar 

overleg zonder wapengekletter als een begaanbare weg is ingesla-

gen om in vrede met elkaar te leven; waar duurzaamheid niet 

bereikt wordt door kort door de bocht te gaan. 

Een verrassend antwoord
Hier ter plaatse. Na gedane arbeid stond de mens op de rustdag ook 

nu weer naast zijn Schepper. Met een vragende blik keek de 

Schepper naar de kroon op Zijn werk, naar de mens.

‘Ik heb zoveel meer gekregen dan ik gegeven heb’, zei de mens. ‘Ik 

ben geboren op de fundamenten van een door mensen bewerkte 

wereld, waar niets buiten U omgaat. Juist in die wereld hadden wij 

de band met U verbroken. En toen ontglipte ons het echte leven op 

onze aarde, in onze samenleving, in onze handel en wandel. Nu 

zitten we met zijn allen weer op de ‘leerschool van het leven’. Wij zijn 

ons pijnlijk bewust geworden dat we nooit te oud zijn om te leren, 

om terug te keren naar de bron. Wij blijven uitzien naar de komende 

nieuwe wereld en het nieuwe normaal. Bij voorbaat dank voor de 

zoveelste levensles.’

Gerard Geurts

‘We zitten met  

zijn allen weer  

in de leerschool  

van het leven’
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De Heilige Geest raakt je aan

Peter Helle, tot voor kort vice-voorzitter van het parochiebestuur, heeft Twente in 

juli verruild voor Scheveningen. Even voor zijn verhuizing maakt hij tijd voor een 

gesprek. Om terug te blikken en vooruit te kijken. In hoop en met veel vertrou-

wen op de Heilige Geest.

Voor het gesprek op gang komt, citeert Peter een regel uit de krant van die ochtend. 

Het artikel gaat over de moeizame kabinetsformatie. ‘Partijen die bestaansrecht 

ontleenden aan solidariteit en verbinding hebben geen oog voor individualisering’, 

klinkt het. ‘De zin geldt ook voor de kerk’, vindt hij, ‘we worstelen met de individuali-

sering, terwijl we zó veel hebben: het geloof, de sociale leer, de solidariteit, de 

verbinding… De focus ligt nu helemaal op de eucharistie. Die ís belangrijk, maar 

niet het enige.’ Want de Geest moet kunnen waaien. ‘Ik heb gewerkt als radiothera-

peut-oncoloog. Dan zie je mensen lijden, je probeert je daarvan af te schermen. 

Afstomping ligt op de loer. Daarvoor heeft de Heilige Geest me behoed. Die kom je 

tegen, hoor.’ Hij haalt er een beeld bij: ‘Denk eens dat je op een enorm weiland loopt, 

waarover een bemester met hele wijde armen rijdt. Dát is de Heilige Geest, die raakt 

je ergens. Maar Hij pakt je ook wel eens aan.’

Ruim veertig jaar
Zo’n veertig jaar was hij actief binnen de kerk, eerst in Zuid-Holland en vanaf 1996  

in de Heilige Geestparochie en haar voorgangers. Als lector, in gebedsvieringen, als 

bestuurder. De afgelopen jaren als vice-voorzitter van de Heilige Geestparochie. In 

een ingewikkelde periode. De verhalen zijn bekend: de kerken van Beckum en 

Bentelo zullen sluiten, in Sint Isidorushoeve wordt gekeken naar een combinatie 

met bejaardenwoningen. En daarbij zal het niet blijven, voorziet Peter: ‘Uiteindelijk 

blijft waarschijnlijk alleen de Blasius in Delden over.’ Dat hakt erin. Bij de direct 

betrokkenen, en bij parochiebestuurders. ‘We hebben alles geanalyseerd: de 

financiën, de bouwkundige staat van onze kerken, de vitaliteit. Diverse keren.  

Het grootste probleem is niet geld maar de vitaliteit.’ Hij verwijst naar zijn bijdragen 

in de laatste edities van Geestig, met zijn oproepen voor nieuwe bestuurders. ‘Je 

vindt ze niet meer, terwijl de vrijwilligers vergrijzen. Dat heb ik erg moeilijk gevon-

den. Gelukkig kunnen we met onze buurparochies, H.H. Jacobus en Johannes in 

Borne en De Goede Herder in Hengelo, veel afstemmen. Dat werkt goed. Als we hier 

geen nieuwe bestuursleden vinden, zullen we nog meer moeten samenwerken.’  

Een fusie van die drie parochies gaat hem echter te ver. ‘Ik ben daar tegen, dan komt 

het parochiebestuur op te grote afstand te staan van de geloofsgemeenschappen. 

En het hóeft niet, als we maar de mensen vinden. Ik houd hoop.’

Rijke sociale leer
Ook vanuit een ander perspectief. ‘Over tien, twintig jaar hebben we een gigantisch 

hitteprobleem en, ook weer daardoor, een gigantisch asielzoekersprobleem. Naast 

zoveel andere problemen. Met onze rijke sociale leer kunnen we richtingen voor 

oplossingen geven. Daar ligt een opgave voor ons als kerk. Dat zegt ook paus 

Franciscus, maar we hebben nog veel meer charismatische mensen nodig.’

Peter schuift een vel papier over de tafel, met daarop het gebed dat hiernaast in 

kader staat. ‘Dat geeft mij moed. Dat verhaal van Jezus. Al 2000 jaar en het gaat 

verder. Het evangelie geeft hoop. We krijgen ons geloof cadeau, maar we moeten 

het wel uitpakken. En we zijn het ook wel eens kwijt. Maar dan is daar altijd weer  

die Heilige Geest die je aanraakt.’ 

Hans Morssinkhof

Foto: Bernadette Morskieft

God en Vader,

Wij mogen erop vertrouwen

dat Gij ons nabij zijt,

ook als wij twijfelen aan uw aanwe-

zigheid.

Kom ons ongeloof te hulp.

Neem ons bij de hand

wanneer wij zoekend en struikelend

op weg gaan naar de overkant.

Op wie anders kunnen wij rekenen

dan op U, God,

Gij die voor ons trouwe Liefde zijt

In leven en in eeuwigheid. Amen.
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Uit het pastoraal team

M25 voor 12- tot 16-jarigen

De twee M25-groepen, voor 12- tot 16-jarigen, zijn vol ideeën voor 

het nieuwe seizoen. Ze denken aan afval opruimen, flessen 

inzamelen voor de wensambulance en een activiteit met ouderen. 

Vanuit het Vormsel sluiten nieuwe jongeren zich aan. Onder 

begeleiding van pastoraal werker Ria Doornbusch hebben ze een 

goede afsluiting van het schooljaar gehad. Na de vakantie gaan ze 

met veel enthousiasme weer van start. 

Inhaaltraject Eerste Communie
Door de coronamaatregelen hebben kinderen die na de zomer-

vakantie in groep 5 zitten, het afgelopen schooljaar niet hun Eerste 

Communie kunnen doen. Het pastoraal team, met name vanuit het 

secretariaat Berna Horck en de pastoraal werkers Carin Timmerman 

en Hélène van den Bemt, werkt aan een inhaaltraject voor deze 

kinderen. Hun voorbereiding gaat in augustus/september van start. 

De Eerste Communie ontvangen ze in november en december 2021. 

Heilig Vormsel 2020-2021
In september begint de vormselvoorbereiding van jongeren vanaf 

groep 8. Op 22 en 23 januari 2022 zijn de vormselvieringen. 

Pastoraal werker Annet Zoet en het secretariaat van het pastoraal 

team zijn druk met de organisatie van de Vormselvoorbereiding. 

Vieringenrooster
Vanaf 1 oktober 2021 gaan wij van start met het rooster van de 

weekendvieringen van vóór de coronatijd. Uiteraard onder voorbe-

houd dat er geen nieuwe coronamaatregelen komen. Het is een 

hele puzzel om het vieringenrooster te maken voor de twaalf kerken 

van onze drie parochies en daarbij zoveel mogelijk rekening te 

houden met de wensen van de geloofsgemeenschappen. Een grote 

uitdaging. Dankzij Berna Horck, secretaresse van het pastoraal team, 

en pastoraal werker Carin Timmerman is het weer gelukt. 

We wensen iedereen een goede en inspirerende start van een 

nieuw pastoraal seizoen.

Hélène van den Bemt,

Pastoraal werker

Pastoraal werker 

Annet Zoet terug

Na een succesvolle periode van re-integra-

tie in de H. Pancratiusparochie in Tubber-

gen neemt pastoraal werker Annet Zoet 

sinds 1 juli 2021 weer deel aan het 

pastorale team. U zult haar bij de verschil-

lende activiteiten weer ontmoeten. Wij 

wensen haar een goede nieuwe start en veel werkvreugde.

Niets in de wereld mag ons 

onverschillig laten

Op mijn tafel heb ik de encycliek van paus Franciscus voor mij 

liggen met de titel: Geprezen zijt Gij. Laudato Si. Het geschrift is  

een sterke bijdrage tot de zorg die van alle mensen gevraagd wordt 

voor het gemeenschappelijke huis, de planeet, ons leefmilieu, dat 

een diepe crisis doormaakt. De encycliek zou een mooi en inspire-

rend handvat kunnen zijn hoe we met onze schepping behoren om 

te gaan. Onze schepping, eigenlijk zijn wij er als kerk veel te weinig 

mee bezig, toch... of niet...?

Ik kan u al wel meenemen in een activiteit: een grote pelgrimstocht 

met dertig pelgrims uit verschillende landen die lopend pelgrime-

ren naar Glasgow. Daar wordt in november de 26e Wereldklimaat-

conferentie gehouden. Ook onze paus zal er een kort bezoek 

brengen. Deze pelgrims komen ook door Borne en Goor waar ze 

blijven overnachten. De gezamenlijke kerken organiseren en 

ondersteunen deze pelgrims met maaltijden en onderdak. Trou-

wens, ook u kunt een etappe meelopen met de Pelgrims voor het 

Klimaat. 

Donderdag 30 september komen ze aan in Borne. U kunt hen de 

volgende ochtend, vrijdag 1 oktober, uitzwaaien om 8.45 uur of  

een etappe meewandelen op weg naar Goor. Dat kan ook de 

volgende ochtend, opnieuw om 8.45 uur, en ook dan kunt u een 

etappe meewandelen naar Colmschate

U kent misschien wel de zeven werken van barmhartigheid. Paus 

Franciscus heeft er een ‘achtste werk van barmhartigheid’ aan 

toegevoegd: ‘Laat ons barmhartig zijn voor ons gemeenschappelijk 

huis.’ Omdat niets in de wereld ons onverschillig mag laten.

Een mooie opdracht voor nu en in de toekomst.

Pastor Ria Doornbusch
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‘Dat zou mijn dochter nou nooit kopen.’ Anneke keek in het 

winkel wagentje van haar vriendin Maaike. Al die plasticverpakkin-

gen zijn overdadig, meestal niet afbreekbaar, vervuilen het milieu 

en vergroten de afvalberg. Bovendien zijn de meeste producten  

ook te koop zonder die onnodige plasticomhulsels.’’ 

Cursus voor beginners
‘Mijn zoon is ook van die club van je dochter’, reageerde Maaike.  

‘Ik weet nu al wat ik thuis te horen krijg als hij ziet wat ik aan 

boodschappen heb gekocht. Ik ken zijn commentaar al uit mijn 

hoofd: 'Ma, we eten het wel op. Je hoeft het niet weg te gooien, 

maar die appels, boontjes en komkommer zijn ook los te verkrijgen, 

zonder al dat overdadige inpakplastic. We hebben lappentassen 

genoeg om alles in te doen. Je moet ze alleen meenemen naar de 

winkel. De frisdrank gewoon in ‘glasflessen’, terug met statiegeld  

of terug in de glasbak. Plasticflessen hoeft echt niet.'

Haar vriendin onderbrak haar: ‘Hetzelfde verhaal met commentaar 

krijg ik thuis ook te horen en ze heeft haar oma, de moeder van mijn 

man, ook al aardig omgeturnd. Zij belde op. Of zij nu ook heel anders 

moest kopen. Ik zei dat ik Yfke wel zou sturen om haar te helpen.’

De tweede les
Na het winkelen namen beide vriendinnen even plaats op een 

terrasje. ‘Je kunt zeggen wat je wilt,’ zei Anneke, ‘ik begin wel  

meer te letten op wat duurzaam is, wat klimaatvriendelijk is  

en niet vervuilend is. Ik laat de kraan al niet meer lopen onder  

het tandenpoetsen en ik douche minder lang dan vroeger.’

Maaike knikte. ‘Mijn zoon, de oudste, Sven, die heeft het steeds over 

microplastics. Wat het precies zijn, weet ik niet, maar ze zitten in veel 

cosmetische producten: deodorantrollers, shampoos, conditioners, 

bodylotions, enz. In ieder geval: die microplastics zijn volgens hem 

schadelijk voor jezelf en voor het milieu. Ik ben al overgegaan op 

cosmetische bars, je weet wel. Ze zien eruit als blokken zeep. Het is 

wel even wennen. Hij vertelde ook dat die microplastics ook in 

theezakjes zitten. Maar ik ben nog niet overgegaan op losse thee 

met een theezeefje.’

(Uit het leven gegrepen: de namen zijn verzonnen, de ware personen zijn bij de redactie bekend.)

‘Elke druppel 

kan uitgroeien 

tot een golf’

‘We gooien niets meer weg’

Kliekjesdag
‘Yfke heeft mij gepusht om op internet de site van ‘too good to go’ 

en ‘beat the microbead’ eens te lezen. Moet ik nog doen. Maar, 

sorry, ik moet nu naar huis. Met het eten ben ik vlug klaar vandaag. 

Kliekjesdag. De koelkast wordt wekelijks opgeschoond. We gooien 

niets meer weg. Goed spul. Hebben we bij die boer gekocht. Vlees 

van zijn eigen koeien en groente uit zijn tuin. Dat hebben die 

kinderen ons al wel geleerd.’

Vraag en antwoord
‘Zet die actie van die jongelui, die inzet voor een beter milieu en 

voor bewust consumeren en kopen, nu echt zoden aan de dijk?  

Is het niet meer dan een druppel op een gloeiende plaat?’, vroeg 

Maaike zich nog af.

‘Weet je wat Yfke zei? Ja, het is een druppel op een gloeiende plaat. 

Maar elke druppel die in het water valt, veroorzaakt een rimpeling 

en misschien groeit die wel uit tot een golf.’

‘Eet smakelijk, doei en tot ziens.’

Gerard Geurts
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Duurzaamheid
Beste mensen,

Voor elk artikel krijg je als pastor een richttitel mee. Geen enkel 

probleem, het is een aangename manier om op inhoudelijke wijze 

na te denken over een thematiek. Vandaag moet het gaan over 

duurzaamheid. In een spontane gedachte kwamen bij mij drie 

woorden naar boven: Schepping – Schepsel – Schepper. Voor alle 

duidelijkheid: ik ben geen deskundige qua duurzaamheid, ik neem 

geen politieke opinie in, ik schrijf als gelovige. Ik denk dat ik mijn 

artikel het meest recht doe als ik zeg dat het drie kleine overwegin-

gen zijn. Korte gedachten. Vanuit betrokkenheid, zorg en geloof 

geschreven.

Schepping
Er is wat aan de hand. Ik hoor er over spreken. Talloze mensen zijn 

bezig het te duiden. Evenveel opinies zijn er. Persoonlijk kan ik het 

niet altijd overzien en duiden. Ik maak mij wél zorgen over het 

behoud van de schepping. Hoe we omgaan met de schepping, hoe 

we de schepping gebruiken, soms misbruiken. Welke plaats mag de 

schepping innemen in verhouding tot onze economie, als we 

denken aan bijvoorbeeld de enorme omvang van onze afvalberg? 

Maar buiten alle discussies en duidingen: de schepping is ons 

gegeven. In de schepping ontmoeten we de pracht van de natuur, 

haar diversiteit, haar schoonheid, haar grootsheid. Maar ook haar 

krachten die geen mens kan tegenhouden. Die de mens kunnen 

bedreigen, zelfs kunnen doden. De schepping is niet door mensen-

handen vervaardigd. Wij hebben haar ontvangen van Hem die ons 

geschapen heeft.

Schepsel
Dat brengt ons bij onszelf. Wie zijn wij in de schepping van God? We 

worden in de Bijbel ‘het hoogtepunt’ genoemd van de schepping. 

Dat vraagt wellicht ook van ons dat we in het behoud van de 

schepping een eerste roeping mogen verstaan om er behoedzaam, 

voorzichtig, met waardering en respect mee om te gaan. We mogen 

er zelfs van genieten. 

Wellicht kan duurzaamheid daarin wat voor ons betekenen. Weet ik, 

als het gaat om de schepping, waar ik mee bezig ben? Wie staat het 

ten dienste? Alleen mijn eigen leven, mijn eigen bestaan, mijn korte 

leven? Dat zou wellicht erg kortzichtig zijn en is zelfs egoïstisch te 

noemen. 

Als mensen kunnen wij een relatie aangaan met de schepping. Een 

relatie die als fundament de liefde heeft. Iets wat je koestert, wat je 

leven en geloven verrijkt. De schepping die je wilt onderhouden 

omdat het je gegeven is. Maar die je ook aan de mens die na jou 

komt zou willen overdragen, zou willen gunnen. Dan wordt de 

mens, dan worden wij, als schepsel één van de velen in een keten 

die de schepping behoudt. 

Schepper
De grootsheid van de schepping vervult mij persoonlijk met grote 

dankbaarheid jegens de Schepper van hemel en aarde. Hij die staat 

aan het begin en het einde van de schepping. Ik moet spontaan 

denken aan een Bijbelse term: aan de ‘vreze des Heren’. De meesten 

zullen denken: Moet ik bang worden voor God? ‘Vreze des Heren’ 

klinkt wellicht wat ouderwets en oubollig. Maar ten diepste wil het 

zeggen: met het grootst mogelijke respect kijken en omgaan met 

de Schepper. Daarvoor ben je niet bang. Het maakt je ‘klein’, het 

maakt je dankbaar dat je die Schepper hebt leren kennen door je 

ouders, door je medegelovigen in Hem.

Dat onze relatie tot Hem een duurzame relatie mag zijn. Een die 

bestendig en loyaal is. Dat ons hart blijft zoeken, erom durft te 

vragen, ernaar te verlangen. Dat we zelfs durven te zeggen dat we 

niet zonder Hem kunnen. 

Op naar een duurzame wereld, een duurzame kerk, een duurzame 

mens, naar Gods bedoelingen.

Pastoor Jurgen Jansen 

'Wij mensen kunnen 

een relatie aangaan 

met de schepping, op 

basis van de liefde'
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Lucifers

Voor u gevonden
 Door Richard Wermelink

Groene spiritualiteit
In het nieuwe boek ’Onuitsprekelijk paradijs’ 

worden de natuurbeschrijvingen uit de 

dagboeken en gedichten van Thomas 

Merton (1915-1968) besproken. Merton 

was een Amerikaanse trappistenmonnik, 

theoloog, dichter en sociaal activist. Zijn 

nauwe verbondenheid met de natuur en 

het daaraan verbonden wonder van het 

leven, leidde tot zijn kritiek op de exploitatie van de schepping 

voor menselijk gewin. Auteur Kick Bras geeft ook aan welke rol de 

monastieke spiritualiteit daarbij heeft gespeeld en uit welke 

bronnen Merton putte. Hoewel hij al lang geleden is overleden,  

is zijn visie heel actueel. Thomas Merton, ‘Onuitsprekelijk Paradijs’, 

door Kick Bras, uitgeverij Berne, prijs € 19,95.

Tentoonstelling
De Covidpandemie heeft meegespeeld in het besluit van paus 

Franciscus om het jaar 2021 aan Sint Jozef te wijden. Volgens de 

paus heeft de pandemie duidelijk gemaakt welke betekenis gewone 

mensen hebben; al degenen die dagelijks veel geduld tonen en 

hoop bieden, waardoor ze een gevoel van 

medeverantwoordelijkheid zaaien. De paus 

brengt dit in verband met de zorg voor 

armen en migranten en ook met de rol van 

Jozef als patroonheilige van de arbeiders. In 

de Plechelmuskerk in De Lutte is er tot 19 

september 2021 een tentoonstelling te 

zien over Sint Jozef. Achter de kerk staat 

een speciale Sint Jozefkapel. Adres: 

Plechelmusstraat 7, De Lutte.

God onder de mensen
Schrijver, dichter en arts Toon Tellegen (1941) kennen we vooral van zijn bijzondere 

kinderboeken. Nieuw is zijn boek ‘God onder de mensen.’ Onze menselijke ideeën, 

gevoelens en verlangens over het bestaan van God in de wereld staan daarin 

centraal. In het voorwoord schrijft Tellegen dat niemand op- of aanmerkingen kan 

hebben over zijn perspectief van God, omdat we allemaal alles en tegelijkertijd ook 

niets weten over God. Het is een prachtig, humorvol boekje, soms ook sarcastisch, 

met korte verhalen over mensen die op wat voor manier dan ook, in hun leven te 

maken krijgen met God. Uitgeverij Querido, prijs € 18,99.

Het is ons thuis al een aantal keren overkomen. Plotseling wordt er 

iemand zo ziek dat een gang naar de spoedeisende hulp noodzake-

lijk wordt. We stappen dan in de auto en als we zijn aangekomen bij 

het ziekenhuis volgt er een tijd van onderzoeken en wachten. Lang 

wachten. Op uitslagen, op een afdeling waar de patiënt zal worden 

opgenomen. Op een gesprek met de dokter.

En in al die spanningen vergeten we soms te eten en te drinken.  

En dan komt er een verpleegkundige de kamer binnen en wijst je 

waar je koffie en thee kunt halen. En hoe druk het ook is, en hoe  

laat het ook is, er is altijd genoeg. Er wordt soms zelfs een koekje 

aangeboden of een sneetje brood. De zorg was nooit beperkt tot  

de patiënt alleen.

Tot corona. Door corona werd het noodzakelijk om mensen uit het 

ziekenhuis te weren. Voor hun eigen veiligheid en de veiligheid van 

de patiënten. Dat is zeker. Maar als je, zoals wij, daarmee geconfron-

teerd wordt, is het wel even slikken. Pas als je ervaart hoe het nu is, 

besef je hoe goed we het hadden. En hoe gewoon we dat vonden. 

En dan groeit je respect voor de mensen in de zorg. Voor alles wat  

ze doen en deden.

Het komt, denk ik, best wel regelmatig voor dat we zorgzaamheid 

en vriendelijkheid als vanzelfsprekend aannemen. We denken er 

dan nauwelijks iets van. Toch is het goed om je te realiseren dat juist 

die kleine dingen, een kop thee, een vriendelijk woord, een glimlach 

die je weer mag zien als de mondkapjes af kunnen, allemaal horen 

bij de opdracht die wij mensen van de Weg kregen van onze Lieve 

Heer. Geloof, Hoop en Liefde.

Cathinka

Kleine dingen
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Het goede leven

Wie wil er nu niet een onbezorgd leven zonder te hoeven afvragen 

hoe je de volgende dag overleeft, een leven met ruimte om te 

genieten. Zelfs in de Bijbel komen we die gedachten steeds weer 

tegen. Maar wat is dat goede leven?

Wetende dat er wereldwijd miljarden mensen in armoede leven, ja 

zelfs in ons land. Velen proberen een zo groot mogelijke plek in onze 

samenleving te vinden en natuurlijk ook een zo groot mogelijk deel 

van de koek op te eisen. Maar wordt die koek wel goed en eerlijk 

verdeeld? Volgens veel deskundigen wordt de afstand tussen arm en 

rijk steeds groter. Ook polarisatie, spanning en stress ondermijnen 

vaak een goed leven. Kunnen we ons een leven voorstellen dat ruimte 

laat voor anderen en de natuur? Iedereen zal op deze vraag een ander 

antwoord geven maar erover nadenken is al belangrijk. Christiaan 

Hogenhuis schreef hierover het boek ‘Leven alsof het niet óp kan.’ 

De Bijbel
In de Bijbel staan veel voorbeelden van een goed leven. In Deutero-

nomium: ‘Voorwaar, de Heer uw God brengt u in een heerlijk land, 

een land met beken vol water, een land met tarwe, gerst, wijnstokken, 

een land met vette olijven en honing’ (Deut. 8: 7-9).

Er staat niets over luxe, wel over overvloed die je mag gebruiken en 

waarvan je mag genieten. In de Bijbel staat ook dat het niet gaat om 

alleen te overleven, maar om een goed leven, nu en ‘tot in de 

duizendste generatie’ (Deut. 4:10).

Anno nu vinden we overvloed vanzelfsprekend, maar zijn we er ook 

dankbaar voor? Ondanks al onze goede voorzieningen is er toch 

sprake van armoede, zijn er zorgen over natuur en milieu. Veelal zijn 

we gefocust op een hoog Bruto Nationaal Inkomen, maar hoe staat 

het met ons Bruto Nationaal Geluk, aldus Hogenhuis? Dit complexe 

vraagstuk is niet simpel te beantwoorden of op te lossen.

Welzijn
Welvaart kan wel een voorwaarde zijn voor welzijn, maar zeker niet 

de enige voorwaarde. Andere verlangens en behoeften die niet 

doelgericht zijn kunnen eveneens richting geven aan iemands leven. 

Een zinvolle taak vinden, aandacht en waardering krijgen  

en geven, het realiseren van een lang gekoesterde wens, kunnen 

allemaal bijdragen aan kwaliteit en welzijn van leven. 

'We vinden overvloed  

vanzelfsprekend,  

maar zijn we er ook  

dankbaar voor?'

Voor de een is het bourgondische de betekenis van een goed leven, 

voor de ander het ethische, religieuze en het spirituele, zoals God het 

bedoeld heeft. Mét overvloed en genieten, maar óók met aandacht 

en zorg voor elkaar kunnen we de persoonlijke geluksmomenten en 

tevredenheid een goed leven noemen.

Marianne Koebrugge

Start voorbereiding Heilig Vormsel
Op zaterdag 22 januari 2022 kunnen kinderen uit de H. Geest-

parochie uit groep 8 of hoger het sacrament van het Heilig Vormsel 

ontvangen. In oktober gaat de voorbereiding van start. Daar willen 

we jullie graag meer over vertellen. Daarom houden we een 

Informatieavond over het Heilig Vormsel voor kinderen van  

groep 8 en hoger en hun ouders

op donderdag 16 september 2021, van 19.00 uur tot 20.30 uur, 

in het Parochiehuis, Langestraat 79, Delden.

Aanmelden informatieavond
Als je wilt deelnemen aan de informatieavond, vragen we je om je 

vóór vrijdag 10 september 2021 aan te melden. Dit vanwege de  

coronamaatregelen. Aanmelden kan bij het secretariaat pastoraal 

team, via: secretariaat@pastoraalteam.nl. 

Aanmelden voorbereiding
Opgave voor deelname aan de Vormselvoorbereiding kan tot  

22 september 2021, eveneens via secretariaat@pastoraalteam.nl. 

Hier kun je ook terecht voor verdere vragen en informatie.

Graag ontmoeten we jullie op 16 september.

Werkgroep Vormsel H. Geestparochie

Michel ter Grefte, Annelies van 't Klooster, Ingrid ten Tusscher  

en pastoraal werker Annet Zoet
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Terug naar het 
oude normaal?

Op een van de terrasjes in de stad zag hij haar na meer dan een jaar 

weer terug. ‘Dit hier is het enige van ‘het oude normaal’ waar ik naar 

terugverlangd heb: op dit terrasje zitten, in de zon, met een drankje, 

mensen zien en met mensen praten.’ ‘Als dit het enige is wat je 

gemist hebt, dan was de coronaperiode met zijn lockdown, 

avondklok, anderhalve meter afstand, handen wassen, mondkapje 

en quarantaine geen zware tijd voor je,’ reageerde hij nog staande 

bij haar tafeltje. ’Je mag wel gaan zitten.’ Dat was haar antwoord  

op zijn opmerking. En hij sloeg deze uitnodiging niet af.

Een goed gesprek
Een Italiaans lekkere cappuccino en 

een glas fris tussen hen in. Hij 

aarzelde even. ‘Meende je dat echt, 

dat hier zitten en met elkaar praten 

het enige van het ‘oude normaal’ 

was waar je naar terugverlangde?’ Zij knikte. ‘Je moet het niet 

letterlijk nemen,’ zei ze, ‘maar in die ‘opgesloten tijd’ heb ik wel veel 

nagedacht over vrijheid, over ons doen en laten in kerk en wereld. 

Want op denken en nadenken lag geen lockdown en dat mocht 

zonder mondkapje. Ik hoorde steeds: ‘Nog even volhouden, dan zijn 

we terug bij het oude normaal’, en: ‘Het normale leven komt steeds 

dichterbij’, of: ‘De laatste loodjes.' Ik vroeg me af: wil ik dat oude 

normaal eigenlijk wel terug? Was ik daar nou zo gelukkig mee? Want 

als dat oude normaal terugkomt, betekent dat toch: weer die drukte, 

weer die verplichte afspraken, weer volle agenda’s, weer files, weer 

ellenlange vergaderingen over bijzaken, en opnieuw vervuiling 

door overdadig vlieg- en autoverkeer. Die noodgedwongen rem  

op ‘ons normaal’ kwam het klimaat en onze aarde toch ten goede. 

Verdwijnt deze ‘winst’ bij een terugkeer naar het oude normaal?  

Als dat zo is, ben ik er echt niet gelukkig mee. Vind jij het gek dat  

ik er zo over denk?’ 

Pijnlijke vragen
Hij had ook vragen bij die kreet 

‘terug naar het oude normaal’. In 

bedekte termen had hij dat 

verlangen naar het ‘oude normaal’ 

ook gehoord in nogal wat preken 

vanuit verschillende kerken. Daar heette het ‘oude normaal’ weer 

volle kerken, weer bedevaarten en processies. Prima, maar bete-

kende het terug naar ‘het oude normaal’ ook dat kerkgebouwen 

weer niet multifunctioneel gebruikt mogen worden? Betekent  

het ‘oude normaal’ ook dat in de kerk de geest van de Bergrede 

(zachtmoedigheid, zuiver van hart, compassie, gerechtigheid, 

bewogenheid, vrijmoedigheid) ondergeschikt blijft aan wet- en 

‘Wil ik dat oude normaal 

eigenlijk wel terug? Was ik 

daar nou zo gelukkig mee?
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'Met goede vragen 

kom je verder 

dan met antwoorden'

regelgeving? Betekent ‘het oude normaal’ voor een geloofsgemeen-

schap dat mensen het moeten doen met een zondagsdienst en een 

ruimte om een kaarsje op te steken? Betekent het ‘oude normaal’ 

ook weer geen sacramenten en zegen voor homo’s en lesbiennes 

die hun leven in liefde en zorg met elkaar willen delen tot de dood 

hen scheidt? Wie is wie nu eigenlijk van dienst in de kerk? 

Hij keek haar vragend aan.

Het klikte
‘Wat een serieus gesprek hebben wij hier, na 

ruim een jaar, op dit terrasje, in de zon, vatte 

zij hun weerzien samen.’ Ja, dat krijg je na 

zo’n virusuitbraak’, zei hij, ‘waarin je de tijd 

krijgt en neemt om na te denken, waarin het 

stil wordt om je heen en je naar jezelf begint 

te luisteren.’ ’Dat klopt’, zei zij. ‘Die coronaperiode, zo’n pandemie,  

is voor mij net zoiets als wanneer je even de dood in de ogen hebt 

gekeken. Dat schokt je. Het heeft mij geholpen om allerlei vragen  

bij mij toe te laten. Is alles wat ik doe en denk nu echt van wezenlijk 

belang? Hoe kwetsbaar en eindig zijn wij mensen. En wat voor  

wereld laat ik na aan mijn kinderen? Een ontboste, opgewarmde en 

verarmde plattegrond, die tegelijk kil en koud is? Zou ik daar zelf blij 

en dankbaar voor zijn als mij dat gegeven werd? En wat voor onze 

wereld geldt, geldt ook voor mijn kerk. Wat is in lege kerken te 

vinden? Toch hopelijk meer dan leegte?’

Niet voor niets
‘Jij hebt, net als ik, meer vragen dan antwoorden’, zei hij. 

‘Ja, maar met goede vragen kom je verder dan met antwoorden,  

die geen ruimte laten. Als het om wezenlijke zaken gaat, waren en 

zijn voor mij veel antwoorden dooddoeners, of een wollige brij, 

achter een bureau uitgedacht. Ze raken 

 je hart niet. Voor mij hebben ze meer 

deuren en ramen dichtgeslagen dan 

opengedaan, inclusief gebrek aan frisse 

lucht en een hoopvol uitzicht. Jammer.’

'Jij hebt mij voldoende stof gegeven om 

over na te denken. Wat een geluk dat ik niet op vakantie naar het 

buitenland ben gegaan, maar dat ik jou ontmoet heb op een 

terrasje in onze stad.'

Gerard Geurts
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Duurzaamheid als daad van liefde
In alle geledingen van onze samenleving wordt gesproken over 

duurzaamheid. In kerken, bedrijven, scholen en gemeenten. En  

ook bij voedselproductie en onze manier van leven. Duurzaamheid 

beperkt zich niet alleen tot zonnepanelen, dubbel glas en het 

isoleren van de woning enz. Het is een oproep aan ‘zorgdragen  

voor de mens, natuur en milieu, voor de huidige én toekomstige 

generaties.’ Maar wat kan de kerk betekenen als het gaat over 

duurzaamheid? De paus heeft al eens gezegd dat we een ‘ecologi-

sche bekering’ nodig hebben. ‘De schreeuw van de armen en  

de schreeuw van de aarde zijn de schreeuw van God zelf’, in  

zijn woorden.

Rentmeesterschap
Maar is er een relatie tussen een visie op duurzaamheid en levens-

beschouwing? Een christelijke levensbeschouwing kun je ook 

vertalen in ’rentmeesterschap’, het beheren en besturen van iets  

dat niet je eigendom is maar waarvoor je vroeg of laat ter verant-

woording geroepen wordt. We hebben allemaal wel eens gelezen  

of gehoord van de drie P’s van People, Planet en Profit.

‘De schreeuw van de armen

en de schreeuw van de aarde

zijn de schreeuw van God.’
- Paus Franciscus -

Je kunt ook denken dat rentmeesterschap het Bijbelse woord voor 

duurzaamheid is. We vullen allemaal onze eigen wijzen van leven  

Zeven doelstellingen
De wereldwijde Laudato Sí beweging heeft de zeventien duurzame 

ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties 

samengevat in zeven thema’s:

De schreeuw van de aarde: terugdringing 

van de uitstoot van schadelijke stoffen, 

bescherming van biodiversiteit, schoon 

water voor iedereen.

De schreeuw van de armen: de 

verdediging van alle leven, met 

bijzondere aandacht voor kwetsbare 

groepen, zoals armen, vluchtelingen, 

migranten en kinderen.

Ecologische economie: een economie 

gebaseerd op gelijkwaardigheid en respect 

voor mens en natuur, met duurzame 

productie en gewetensvol handelen.

en beleving in, maar in een tijd van overvloed en economisch 

denken komt er vaak van alle goede bedoelingen niet zoveel 

terecht. Vanuit de Bijbelse visie hebben we de opdracht gekregen 

om de aarde te bewerken en te bewaren. Het ‘bewerken’ is ons 

aardig goed gelukt maar bij ‘bewaren’ kunnen we nog wel wat 

vraagtekens zetten. Duurzaamheid betekent niet dat je moet 

houden wat je hebt, maar dat je je richt op de toekomst, zodat 

mensen na ons ook een goed leven kunnen hebben. Misschien 

anders dan wij nu voor ogen hebben, maar duurzaamheid heeft  

in essentie te maken met behoud van een bestaansbasis van 

voldoende kwaliteit voor iedereen.

Bezinning
Er is een Engels spreekwoord dat zegt: ‘Never waste a good crisis.’

De coronacrisis laat zien dat de huidige economie en samenleving 

kwetsbaar zijn. Vanuit veel organisaties klinkt dan ook de oproep tot 

bezinning, om het anders te doen, eerlijker en duurzamer. 

Tijden van bezinning stoppen nooit, maar stimuleren continu de 

vernieuwing van onze manier van leven. Voor veel mensen is het 

christelijk geloof een duurzame levensstijl, een logische manier van 

leven. Velen laten zich ook inspireren door de katholieke sociale leer 

over sociale gerechtigheid, solidariteit en dienstbaar zijn. Ze ervaren 

het niet als iets dat opgelegd wordt, maar als een daad van liefde 

aan God. Het naleven van een eenvoudige levensstijl kan zowel 

prettig als vrij voelen, zeker als we met verwondering naar de 

natuur kijken en dankbaar zijn voor wat ons gegeven is. 

 

Marianne Koebrugge

Eenvoudige levensstijl: sober gebruik van materialen en 

energie, terugdringing van het gebruik van plastic en 

aandacht voor ons eetpatroon.

Ecologische opvoeding: aandacht in kerke-

lijk en wereldlijk onderwijs voor schep-

ping en menselijkheid.

Ecospiritualiteit: versterking van het 

besef dat God de aarde heeft 

geschapen, door gebed, vieringen en 

bezinning.

Samenwerking: deelname aan acties 

voor de zorg voor de schepping, in 

kerken, dorpen, steden, enz.

Hans Morssinkhof 
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De Laudato Sí’-werkgroep Nederland, een gezamenlijk initiatief  

van de Nederlandse bisschoppenconferentie en de Konferentie 

Nederlandse Religieuzen, roept iedereen op om tijdens de Periode 

van de Schepping een boom te planten. Van 1 september tot  

4 oktober vragen de kerken extra aandacht voor de zorg voor  

de Schepping. Katholieken laten zich hierbij inspireren door de 

encycliek Laudato Sí die paus Franciscus in 2015 publiceerde. 

De essentie van Laudato Sí staat in één korte zin in de inleiding:  

‘Wij vergeten dat wij zelf aarde zijn.’ Als mensen staan we niet  

boven de aarde, maar maken we er deel van uit. De paus spreekt 

van ‘ons gemeenschappelijk huis’, waarin we wonen als mensen, 

mét de dieren en de natuur. 

‘Wij vergeten dat wij zelf

 aarde zijn’

Duurzaamheid betekent dan sociale rechtvaardigheid, solidariteit, 

goed onderwijs, goed drinkwater, genoeg en gezonde voeding en 

goede (medische) voorzieningen voor álle mensen. En respect voor 

dieren, aarde en natuur.

Wereldgebedsdag
Kort na het verschijnen van de encycliek heeft paus Franciscus  

1 september uitgeroepen tot Wereldgebedsdag voor de Schepping. 

Hiermee sluit de kerk aan bij de ‘Dag van gebed voor het milieu’, die 

de orthodoxe kerken eveneens op 1 september vieren. Bovendien 

markeert ze de ‘Periode van de Schepping’, van 1 september toe en 

4 oktober, die de Wereldraad van Kerken in 1997 heeft uitgeroepen. 

De sluitingsdag is symbolisch: 4 oktober viert de kerk het feest van 

Sint Franciscus. Hij kwam op voor de armen, de aarde, de natuur en 

de dieren. Dat we op deze dag ook Werelddierendag vieren, is een 

eerbetoon aan deze bijzondere heilige.

Vrucht- of fruitboom
In een toelichting op zijn pleidooi voor het planten van een boom 

meldt de werkgroep Laudato Sí’: ‘Een vrucht- of fruitboom symboli-

seert de oproep om de vruchten van de aarde te delen. Bovendien 

duurt het enkele jaren voordat hij vrucht draagt. Ook dat is 

symbolisch: het vraagt soms wat geduld om resultaten te zien  

van onze inspanningen.’

Hans Morssinkhof

Wereldgebedsdag: plant een boom!
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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 22).

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; 074-367 62 09 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 in oneven 

weken geopend op maandagmorgen van  

11.00 uur tot 13.00 uur. U kunt hier misintenties 

aanvragen. Dat kan ook per e-mail:  

parochiebentelo@hotmail.com.

Donderdagmorgenviering | Op donderdagmor-

gen is er om 9.00 uur geen viering vanwege 

coronatesten. Wel kunt u 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 weer dagelijks 

geopend van 9.00-18.00 uur.

Overleden |

• 6-7-2021 Christien van Otten-Broshuis, 90 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 betrekking hebben op  

het R.K. kerkhof.

Vakantietijd | In de maanden juni, juli en 

augustus is het secretariaat op dinsdag gesloten.

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 u in alle 

rust een bezoek kunt brengen. 

Overleden |

• 11-6-2021 Frans Heuker of Hoek

• 11-6-2021Ely Timmerman-Weghorst

• 16-6-2021 Miep Krijgers-Exterkate

• 22-6-2021 Gerard Kamphuis

• 9-7-2021 Betty Nijhoff-Tuiten

• 19-7-2021 Marianne Wissink-Visscher
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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 jaargedach-

tenis € 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-Rouwel-

erweg 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 |

•  16-5-2021 Ria Haverkate-Wolbers, 72 jaar

•  2-6-2021 Miene Tijhuis-ten Elsen, 93 jaar

•  3-6-2021 Jo van Wanrooij-Kogelman, 93 jaar

•  11-6-2021 Bé Wiegerinck, 86 jaar 

•  23-6-2021 Marinus Mensink, 90 jaar

•  25-6-2021 Bennie Nikamp, 81 jaar

•  12-7-2021 Fiene Elfers-Heering, 78 jaar

•  19-7-2021 Jan Nijenhuis, 71 jaar

Secretariaat | Iedere 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.

Ziekendag | In het weekend van 11 september 

besteden we aandacht aan de Nationale 

Ziekendag. Alle zieken van Hengevelde worden 

dan bezocht en krijgen een kleine attentie.

Oogstdankviering | In de eerste viering van 

oktober staan we stil bij de opbrengst van de 

oogst. We spreken onze dankbaarheid uit voor 

alles wat er het afgelopen jaar is gegroeid.

Overleden |

• 20-5-2021 Hendrik Cattier, 86 jaar

• 28-5-2021 Jo Kuipers Bauhuis, 85 jaar

• 30-5-2021 Gerard Schreijer, 74 jaar

• 11-6-2021 Annie Jannink-Kiezenbrink

• 18 -6-2021 Gerard Screever, 85 jaar

• 1-7-2021 Dien Vossebeld-Diepenmaat, 100 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 | Het secretariaat is elke 

dinsdagmorgen van 9.00-11.00 uur geopend voor 

het opgeven van een misintentie, jaargedachtenis, 

aanmelden voor een viering en overige zaken.  

Ook is het secretariaat per mail bereikbaar via  

st.isidorushoeve1@gmail.com of per post in de 

brievenbus van de pastorie.

Gedachteniskapel | De gedachteniskapel in 

onze kerk is dagelijks geopend van 10.00 uur  

tot 17.00 uur, voor het opsteken van een kaarsje  

en/of voor persoonlijk gebed. 

Dinsdagmorgenviering | Elke eerste dinsdag 

van de maand is er de eerstkomende tijd een 

eucharistieviering in onze kerk om 9.00 uur.

Openingsviering | Op zaterdagavond 4 

september bidden we in de eucharistieviering 

om 19.00 uur om zegen over het nieuwe school-/

werkjaar. Na afloop hopen we, als de coronamaat-

regelen en het weer dat toelaten, elkaar in de 

pastorietuin te ontmoeten bij een kopje koffie/

thee. Iedereen is van harte welkom.

Ziekenzondag | Op zondag 12 september staat 

de viering in het teken van aandacht voor de 

zieken. Om kracht en bemoediging voor allen die 

ziek zijn of zijn getroffen door de coronapandemie. 

Aanvang 9.30 uur, het dames- en herenkoor 

verzorgt de zang.

Viering koor Spirit | Op zaterdagavond 2 

oktober is er een speciale feestelijke viering  

met het koor Spirit. Aanvang 19.00 uur. 
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Ingezonden berichten

We starten met de cursus katholiek geloof. Hier leer je de rijkdom 

van onze katholieke traditie beter kennen. En ontdek je samen met 

anderen hoe deze schat je eigen leven kan verrijken. 

Overdracht en gesprek
De cursus bestaat uit overdracht van geloofskennis en gesprek over 

de betekenis daarvan voor jouw eigen leven. Ze is bestemd voor 

mensen die: 

• meer willen weten over het katholieke geloof; 

• hun geloof willen opfrissen;

• katholiek willen worden; 

•  benieuwd zijn naar de betekenis van het katholiek geloof  

voor hun eigen leven.

MIVA-kerkcollecte 2021

Medische zorg voor de meest  

kwetsbaren in Kenia

Op 28 en 29 augustus 2021 vindt de MIVA-collecte plaats in de 

katholieke kerken. Dit jaar vraagt MIVA aandacht voor de medische 

zorg aan de meest kwetsbaren in Kenia.

De bestemming van Duncan
Pionier Duncan is 41 jaar. Hij is directeur van een gezondheidscen-

trum in Kajiado, Kenia. Opgezet in 1979 om kinderen met een 

handicap te helpen. Inmiddels is het uitgegroeid tot een centrum 

met een kliniek en een school. Een auto is daarbij nodig: ’Het is 

belangrijk om mensen te blijven bezoeken. Juist in de afgelegen 

gebieden.’

Hulp gericht op de toekomst
Duncan: ‘We hebben een volledige kliniek voor basiszorg, kraam-

zorg en oogzorg. Daarnaast geven we fysiotherapie en maken we 

protheses en hulpmiddelen op de orthopedische afdeling.’ Buiten 

de kliniek loopt een sociaal programma. Specialisten gaan langs bij 

ouders, op zoek naar kinderen die baat hebben bij opname in het 

centrum. ‘Wij willen niet alleen het kind helpen, maar ook de ouders. 

Zorgen dat zij een inkomen hebben. Dan heeft het kind een goede 

plek om naar terug te keren.’ 

Auto onmisbaar
Kajiado County is een ruig gebied dat 22.000 vierkante kilometer 

groot is. Veel wegen zijn slecht. Maar het is te belangrijk om mensen 

te blijven bezoeken, juist in de afgelegen gebieden. Daarom is een 

auto onmisbaar. Duncan: ’Het liefst wil ik nog veel meer mensen 

helpen. En tijdens de coronapandemie kunnen we met die auto  

ook eten en beschermingsmiddelen brengen.’ 

Over MIVA
In veel landen zijn basisvoorzieningen als gezondheidszorg en 

onderwijs onbereikbaar voor de meest kwetsbaren. Gelukkig zijn  

er overal mensen die zich inzetten om anderen te helpen. MIVA 

ondersteunt ze met onmisbare vervoers- en communicatiemiddelen. 

Helpt u Duncan weer op weg?
Samen kunnen we zorgen voor een auto voor Duncan, geschikt 

voor het ruige gebied en de vele kilometers die hij elke dag 

opnieuw aflegt. Met uw steun kan Duncan nog meer mensen 

helpen. Kan hij op u rekenen?

Steun de MIVA met een gift tijdens de collecte in het weekeinde  

van 28/29 augustus of door uw bijdrage te storten op banknummer 

NL 46 RABO 031.33.63.838 Aktie Wereldnood Delden t.n.v. 

Parochie H. Geest

Missie Ontwikkeling en Vredesgroep

Geloofsgemeenschap H. Blasius

Parochie H. Geest

We behandelen in zeven bijeenkomsten in vogelvlucht belangrijke 

thema’s van het katholieke geloof: ‘Wat geloven wij?’, sacramenten, 

kerkelijk jaar/liturgie, eucharistie, Bijbel, kerk, bidden, christelijk 

leven. De begeleiding berust bij pastoor Jurgen Jansen en pastoraal 

werker Hélène van den Bemt.

Iets voor jou?
Nieuwsgierig geworden? Kom dan naar de startbijeenkomst om  

te ontdekken of deze cursus ook iets voor jou is. Dan maken we  

ook de data van de volgende bijeenkomsten bekend. 

De startbijeenkomst vindt plaats op donderdag 7 oktober, van 

20.00-21.30 uur, in de Stefanshof (Grotestraat 207) in Borne. Je kunt 

je opgeven bij het secretariaat van het pastoraal team, via:  

contact@pastoraalteam.nl.

Wil je meer informatie?
Neem dan contact op met pastoraal werker Hélène van den Bemt, 

via htymvandenbemt@gmail.com of 06 13 60 92 93.

 Cursus katholiek geloof
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van de tijd werd dit minder. Er is geen werkgroep gezinsvieringen 

meer. En het werd steeds moeilijker om zangers voor het koor te 

vinden. We hebben van alles geprobeerd. Eerste Communicanten 

hebben een aantal koorrepetities enthousiast en met veel plezier 

meegezongen, maar zijn na de Eerste Communieviering toch geen 

koorlid geworden. 

Met pijn in het hart
Vandaar dat we aan het einde van het afgelopen schooljaar met pijn 

in het hart het besluit hebben moeten nemen om te stoppen met 

het kinderkoor. Het daagt ons uit om te zoeken naar nieuwe wegen. 

Op zondag 27 juni hebben we afscheid genomen van het kinderkoor 

Delden. Een week later, op maandag 5 juli, was de laatste koor-

repetitie. We hebben Maaike en Rutger in het zonnetje gezet. 

Veel dank aan Maaike en Rutger, die zich jarenlang trouw en met 

veel enthousiasme en grote kwaliteit ingezet hebben voor het 

kinderkoor. En veel dank aan de leden van het kinderkoor, voor  

hun zangkunst en plezier.

Hélène van den Bemt

Pastoraal werker

Bij de voorbereiding van een viering met ouders van communicanten 

kwam het gesprek op de liedkeuze. De ouders vertelden enthousiast 

over hun ervaringen bij het kinderkoor. Al snel zongen we samen 

liedjes. We werden er enthousiast en blij van. 

Veel parochianen zijn in hun jeugd lid van een kinderkoor geweest. 

Op die manier raak je actief betrokken bij de kerk. Je leert spelender-

wijs liederen over Bijbelverhalen en de speciale liederen van advent, 

Kerstmis, Palmpasen, Goede Vrijdag, Pasen en Pinksteren. Zo leer je 

zingend leren geloven en adem je de sfeer van de liturgie en de 

perioden van het kerkelijk jaar.

Eind jaren ‘50
Vanaf eind jaren ’50 zong het kinderkoor Delden ongeveer eens in 

de maand tijdens de vieringen in de Heilige Blasiuskerk. Het koor 

heeft verschillende dirigenten gekend. De laatste 25 jaar was dat 

Maaike Dessens, zelf eerder lid van het kinderkoor, met Rutger 

Deterd Oude Weme als vaste organist. 

Het koor zong in gezinsvieringen, maar ook in het ziekenhuis, bij 

kerstconcerten en bij andere speciale gelegenheden. In de loop  

Kinderkoor Delden zingt voor de laatste keer

Feestelijk afscheid groep 8  
St. Isidorushoeve
Op zaterdagavond 3 juli hebben de leerlingen van groep 8 van  

de Bonifaciusschool afscheid genomen van de basisschoolperiode. 

Deze viering was voorbereid door de werkgroep gezinsviering  

in samenwerking met pastor Van den Bemt, de basisschool en  

het kinderkoor. 

Pastor Van den Bemt ging tijdens de viering met de tieners in 

gesprek over wat hun durf, vertrouwen en/ doorzettingsvermogen 

gaf in hun basisschoolperiode. Ze hield hen voor om deze mooie 

ervaringen en hun talenten mee te nemen voor hun toekomst in 

geloof en vertrouwen. ‘Bij God kun je altijd terecht.’ 

Alle leerlingen veel succes voor de toekomst.

Foto: Heleen Lansink
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Vieringen
augustus, 
september 
en oktober
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 21 en
zondag 22 augustus

Geen viering Geen viering

zaterdag 28 en 
zondag 29 augustus

Geen viering Geen viering

zaterdag 4 en
zondag 5 september

Geen viering zo. 9.30 Gebedsviering 
Werkgroep

zaterdag 11 en
zondag 12 september 

Geen viering Geen viering 

zaterdag 18 en
zondag 19 september

zat. 19.00 Gebedsviering
Werkgroep

za 19.00 WoCo-viering
Pastor H. van den Bemt

zaterdag 25 en
zondag 26 september 

Geen viering zo. 9.30 Gebedsviering
Werkgroep 
Ziekenzondag/Oogstdankviering

zaterdag 2 en
zondag 3 oktober 

Geen viering zo. 9.30 WoCo-viering
Pastor H. van den Bemt 
Voorstellen communicanten

zaterdag 9 en
zondag 10 oktober

Geen viering za. 19.00 Gebedsviering 
Werkgroep

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

zo. 9.30 Eucharistieviering
Pater R. van der Vegt

za. 19.00 WoCo-viering
Pastor C. Timmerman

zo. 9.30 Gebedsviering 
Werkgroep

Geen viering

za. 19.00 Eucharistiviering
Pastoor J. Jansen

Geen viering Geen viering Geen viering

za. 19.00 Eucharistiviering
Pater R. van der Vegt

Geen viering Geen viering za. 19.00 Eucharistiviering
J. Jansen
Startviering seizoen

za. 18.30 Gebedsviering
Startviering voorbereiding 
Eerste H. Communie
Pastor H. van den Bemt 
zo. 9.30 Eucharistieviering
Pastoor J. Jansen

za. 19.00 Gebedsviering
Werkgroep 

za. 19.00 WoCo-viering 
Pastor R. Doornbusch

za. 19.00 Gebedsviering
Werkgroep Ziekenzorg

zo. 9.30 Eucharistieviering
Pastoor J. Jansen

zo. 10.00 Oecumenische viering
Pastor R. Doornbusch/Ds. De Jong

Geen viering zo. 9.30 Gebedsviering 
Werkgroep

za. 19.00 Oecumenische viering 
Pastor H. van den Bemt/Ds. Juijn 
zo. 9.30 Eucharistieviering
Pastoor J. Jansen

za. 19.00 WoCo-viering
Pastor A. Zoet 

zo. 9.30 Gebedsviering
Werkgroep

Geen viering 

za. 19.00 Eucharistieviering 
Pastoor J. Jansen

za. 19.00 Gebedsviering
Werkgroep 

za. 19.00 Gebedsviering
Werkgroep
Oogstdankviering

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

zo. 9.30 Eucharistieviering  
Pastoor J. Jansen/pastor H. van den Bemt
Voorstellen communicanten

zo. 11.00 WoCo-viering
Pastor A. Zoet

zo. 9.30 WoCo-viering 
Pastor C. Timmerman

zo. 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 6
In het kader van aandacht voor het milieu en de Schepping zitten  

er deze keer in de puzzel negen woorden die met duurzaamheid  

te maken hebben. Weet u welke dat zijn, stuur dan uw antwoord  

voor 17 september 2021 naar:

Redactie Geestig/Puzzel 6, 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 5 zaten de volgende tien vakantie-

accommodaties: bungalow, caravan, herberg, camper, tent, hotel, 

pension, herberg, lodge en yurt. Blijkbaar was de puzzel moeilijk, want 

het aantal goede antwoorden was beperkt. Uit de goede inzendingen 

hebben we de volgende winnaar getrokken: Paula van der Helm uit 

Goor. Van harte gefeliciteerd.

door Richard Wermelink

K E C O P G M F H B Y

T G I G G F I L D W I

E K R I N G L O O P Z

V A C O Z N I N H O U

N T U V E K E A L J X

I C L I W N U M L M B

P L A S T I C S O E P

D U I T S T O O T B X

W A R M T E P O M P R

A F O T S R E T A W M

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

•  Mw. drs. 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

Zuinig op 
onze aarde
‘Deze Geestig gaat over 
duurzaamheid,  
maar wat moet ik daarmee?’ 
Duurzaamheid is een moeilijk woord 

dat wordt gebruikt om te zeggen: ’Wij, 

mensen, moeten zuinig zijn op onze 

aarde, zodat de mensen die over 

honderd jaar leven ook nog een fijne 

plek hebben.’

'Maar wat is het probleem 
dan?' 
Onze aarde wordt steeds een beetje 

minder mooi. Dat komt omdat wij  

niet zo netjes zijn: 

•  We gooien rommel op straat, zodat 

dieren doodgaan en het water vies 

wordt. Kijk maar eens om je heen 

hoeveel rommel je ziet. Flesjes, blikjes, 

papier, mondkapjes, enzovoorts.

•  Je wordt misschien wel naar school 

gebracht met de auto, zo krijg je 

gassen in de lucht die er voor zorgen 

dat mensen benauwd kunnen worden. 

En de dampkring die ons beschermt 

tegen de zon gaat zo ook kapot.

•  In veel tuinen zie je bijna geen gras, 

bloemen en bomen meer, zo gaan 

onze bijen en insecten dood. En die 

insecten hebben we juist nodig om 

ervoor te zorgen dat we fruit en groente 

kunnen eten.

•  Waterverspillen, daar zijn we met ons allen 

ook goed in.

‘Oké, en wat kan ik daaraan 
doen?
Begin eens met:

•  Rommel niet op straat gooien maar in de 

afvalbak. Wil je het helemaal goed doen 

kijk dan in welke bak het hoort en gooi het 

niet zomaar in de grijze bak.

•  Drinkpakjes en plastic verpakkingen horen 

in de oranje bak.

•  Groente en fruit afval in de groene bak.

•  Glas in de glasbak.

•  Papier in de papiercontainer.

•  Plasticflesjes inleveren voor statiegeld.

 

Nu ben je al aan het recyclen!
•  En er zijn landelijke opruimdagen waar je 

aan mee kunt doen, op zo’n dag ga je een 

uurtje rommel in de buurt opruimen. 

 •  Je kunt iets vaker de fiets pakken of 

lopend naar school en sporten gaan.  

Dit is goed voor het milieu en voor je 

eigen conditie. 

Nodig: 

• blikje

• rietstengels en/of bamboestokjes 

• snoeischaar.

1)  Knip de stengels zolang als het blikje (of laat dit door 

een volwassene doen.)

2)  Doe de stengels in het blikje en doe er net zoveel in 

zodat het strak zit en ze er niet zo uit kunnen vallen.

3)  Leg het blikje in de tuin op een zonnige plek of hang het 

op in een boom. Je zult zien dat er na een paar dagen al 

inscecten in wonen.

Maak je eigen insectenhotel

Wil je een groter 

insectenhotel maken? 

Kijk dan eens bij: 

www.natuurmonumenten.nl/kinderen/

zo-maak-je-een-insectenhotel

•  Heb je een tuin met weinig 

bloemen, planten en bomen? Misschien  

kun je dan een paar potten met planten 

neerzetten die de bijen fijn vinden. Je zou 

ook nog een insectenhotel kunnen op 

hangen. Extra leuk is het als je dat zelf maakt.

•  Wat kun je tegen waterverspilling doen? 

Draai de kraan dicht tijdens het tanden-

poetsen en douche niet zolang. Dat 

scheelt al best veel. En als je je glas water 

niet leeg hebt gedronken, gooi dit niet 

zomaar weg maar geef het aan de planten.

Zoals je net gelezen hebt kun je met kleine 

dingen al best veel doen voor een beter 

milieu. Je bent dan echt duurzaam bezig!



Tijdgeest

Zorgen

Zorg voor elkaar, zorg voor natuur,

zorg voor een goed product,

zorg voor eerlijke verdeling,

dat is wat ons verbindt

en wat ons gaande houdt.

Ons leven is

méér dan geld verdienen

en wie we ten diepste zijn

valt niet af te lezen

aan wat we bezitten.

Menszijn is

brekend en delend,

in het leven staan

en bijdragen aan

waardig leven

voor al wat leeft

en ademhaalt.

Marianne Koebrugge


