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Verget t wierkomm’n nich!
Het is zo’n mooie Twentse uitdrukking, aan het einde van een 

bezoek of een gesprek: ‘Verget t wierkomm’n nich!’ Het was een 

leuke avond, voor herhaling vatbaar. Maar wat zeg je dan? ‘Vergeet 

niet om terug te komen.’ Niet echt enthousiast, terwijl je het zo  

wél bedoelt. 

Op de dag dat ik dit schrijf, heeft de demissionaire minister ‘s morgens 

een opzienbarende mededeling gedaan. Uiteraard met de nodige 

voorbehouden, maar het zou kunnen zijn dat de anderhalvemeterwe-

reld en de mondkapjesplicht op 1 september vervallen. Het is nauwe-

lijks voorstelbaar, maar past bij het toch al verruimde uitzicht op 

verdere versoepelingen. En dat op een dag waarop de lucht diepblauw 

is en de zon stralend aan de hemel staat. Wij beginnen met opgeluchter 

ademhalen op het moment dat de natuur haar volle schoonheid 

openbaart. Ik kijk verwonderd rond. En voel me dankbaar.

Het zal betekenen dat er steeds meer kan. Eindelijk eens geen 

overleg meer via het beeldscherm, maar met échte mensen. Echt 

zout, in plaats van surrogaat. Eindelijk weer leefruimte en bewe-

gingsvrijheid voor jongeren. En eindelijk meer plaats in onze kerken, 

die zich al zo lang afvragen waar we toch zijn gebleven. Hopelijk 

kunnen snel de koren weer volop zingen. En dan wordt het ook nog 

vakantie, waarin misschien meer kan dan we lang dachten. Die regel 

uit het boek Openbaring schiet me te binnen: ‘Ik zag een nieuwe 

hemel en een nieuwe aarde.’ En, een paar regels verder: ‘Zie, Ik maak 

alles nieuw.’

Ik heb niet de overmoed te denken dat alles anders wordt. ‘Alleen 

samen’ wordt beslist in veel gevallen weer ‘Samen alleen.’ Maar in de 

afgelopen anderhalf jaar zag ik ook veel nieuwe inzichten en ideeën. 

Het besef dat niets vanzelfsprekend is, onze gezondheid en vrijheid 

zeker niet. De betekenis van omzien naar elkaar. En dan de plannen 

en ideeën die toch werden gemaakt, in het al dan niet gelovige 

vertrouwen dat de pandemie niet het einde van alles zou zijn. 

De wereld nodigt ons weer uit, en zeker uw kerk. Dus: ‘Verget t 

wierkomm'n nich.' U bent van harte welkom.

Ik wens u een zalige zomer.

Hans Morssinkhof

Versoepeling van de coronamaatregelen
Vlak voor deze editie naar de drukker ging, hebben de Nederlandse bisschoppen versoepe-

lingen van de coronamaatregels bekend gemaakt. Deze gelden vanaf 5 juni. We geven 

hieronder de belangrijkste onderdelen weer.

Allereerst: meer mensen

Een kerk met tot 300 zitplaatsen mag 50 gelovigen binnenlaten. Telt het godshuis 300-1000 

zitplaatsen, dan mag maximaal 15% van die zitplaatsen worden bezet. Bij meer dan 1000 

zitplaatsen magen 250 gelovigen naar binnen. Maar: deze aantallen gelovigen kunnen alleen 

deelnemen aan de viering als het mogelijk is om anderhalve meter afstand te houden.

Andere maatregelen blijven

Want alle andere bestaande maatregelen blijven van kracht.  

Dit houdt in dat:

1. Reserveren vooraf noodzakelijk blijft;

2. We nog steeds anderhalve meter afstand bewaren; 

3. We mondkapjes blijven dragen;

4. Alle andere hygiënemaatregelen blijven;

5. De wijze van communie uitreiken niet verandert.

Koren zingen nog niet

Ook voor de koorzang verandert er voorlopig niets. In de vieringen mag één cantor zingen of 

maximaal vier koorzangers. Voor kinderen jonger dan 12 jaar geldt deze maatregel overigens 

niet: zij mogen wel zingen.

Hoe lang nog?

Tijdens de meest recente persconferentie spraken de demissionaire bewindslieden Rutte  

en De Jonge de verwachting uit op 30 juni verder te kunnen versoepelen. De bisschoppen 

hopen tegen die tijd te kunnen berichten wanneer koren weer kunnen repeteren en zingen. 

Ze wijzen er verder op dat ze de ontwikkelingen op de voet volgen. Als de overheid al vóór  

30 juni nieuwe versoepelingen mogelijk acht, reageren de bisschoppen eveneens eerder.

Meer informatie www.aartsbisdom.nl.
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Mariakapel Zeldam

Al in 1950 overwogen de bewoners van het Zeldam, de buurtschap bij Goor, een 

Mariakapel te bouwen. Maar het kwam er niet van, om welke reden dan ook.

In 2003 waren er zes parochianen van het Zeldam die de gedachte van eerder 

nu toch echt concreet wilden maken. Ze werkten ideeën en tekeningen uit en 

vonden sponsors, zodat de bouw kon beginnen. Op de hoek van de Mossen-

damsweg en de Rouwelerweg legde pastoor Joop Huisman op 25 maart 

2005 de eerste steen. Iets meer dan een halfjaar later, op 5 oktober 2005, 

zegende onze huidige pastoor Jurgen Jansen de Mariakapel in tijdens een 

feestelijke viering, in het bijzijn van vele mensen. 

Het bestuur en de vele vrijwilligers maken het mogelijk om deze 

mooie kapel te verzorgen en in stand te houden. De kapel wordt 

dan ook goed bezocht en vele kaarsen worden er gebrand. Velen 

vinden hier een moment van rust en bezinning.

Wisseling bestuur
Vanaf het eerste begin in 2005 heeft een aantal 

bestuursleden met enthousiasme en toewijding 

mede de kar getrokken. We hebben het dan over 

Bernard Kemper, Frans de Wit en Paula Vehof die 

onlangs het stokje hebben overgedragen. Als teken 

van grote dank hebben ze een mooie kaars gekre-

gen. Bernard, Frans en Paula hebben alle vertrouwen 

in de nieuwe bestuursleden. Het nieuwe bestuur zal 

zijn best doen om het oude bestuur te evenaren.

Bernard, Frans en Paula: heel veel dank voor jullie 

jarenlange inzet.

Het is zo’n plek waar je tijdens een fietstocht of een wandeling graag pauzeert: 

de Mariakapel in Zeldam. Om een kaarsje op te steken en een Weesgegroetje te 

bidden, of om zo maar even rust te houden. In een stille omgeving, waar je niets 

hoeft en niemand iets van je verwacht. Hier mag je jezelf zijn.
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De smaakmakers
(Mt.5,13)

Als het er om ging, waren zij bij alles en iedereen aanwezig en 

meer dan zijdelings betrokken. Hun namen staan nergens op of 

onder. Zij zijn overal bekend en gekend, meer van gezicht dan 

van naam. Zij zitten niet in een bestuur of in een werkgroep. Zij 

weten wat er gedaan moet worden en waar ze moeten zijn. Zo 

gaan die twee door het leven. Voor hun kinderen zijn zij pa en ma, 

voor de buurt en de verdere omgeving vrouw Mulder en Arend.

Hij: een scorende invaller
Gisteren kwam Arend laat thuis. In de kantine van het clubhuis 

kwamen twee elftallen tegelijk terug van hun uitwedstrijd. Ze 

hadden gewonnen. En daar moest op gedronken worden. Onder-

bezetting achter de bar. Ongevraagd sprong Arend bij. Voor 

niemand was het vreemd dat hij toen hielp, een biertje tapte, de 

glazen spoelde en de pindaschaaltjes bijvulde. Hij hield het leven 

daar aangenaam gaande.

’Kun je vanavond de boel hier ook afsluiten? Mijn vrouw belde net. 

We moeten met onze jongste naar de huisartsenpost.’ De vrijwillige 

barman was zichzelf niet meer; Arend liep met hem mee tot bij zijn 

auto, wenste hem sterkte en keek hem na. Aan de bar ging het leven 

gewoon door.

Om elf uur deed hij de helft van de lampen uit. Het signaal voor 

iedereen om het glas uit te drinken en af te rekenen. Nog voor twaalf 

uur gooide hij de sleutel in de bus bij Debby die morgen bardienst had.

Zij: druk doende 
Een nieuwe dag zoals alle dagen. Nog voordat de kinderen naar 

school waren, ging vrouw Mulder bij de buurman kijken of de 

gordijnen open waren. Dit loopje naar de buurman staat niet op haar 

boodschappenlijstje. Vier morgens in de week werkte zij als hulp in de 

huishouding. Daar werd ze naar tevredenheid voor betaald. 

‘s Middags is zij druk op haar manier: een bloemetje op nummer 38 

om daar wat kleur aan het leven te geven, een kaartje in de bus bij 

Maria met wie ze vorige week thee heeft gedronken. Op weg naar 

huis zet ze die dag de vuilnisbak bij de buurman weer achter zijn 

huis. En zo was ze weer op tijd terug toen de kinderen uit school 

kwamen.

Stille krachten. Je ziet ze 

niet, maar je kunt ze niet 

missen om kleur en smaak 

aan het leven te geven.

Wij: niet(s) zonder hen

Vrouw Mulder en Arend. Pa en ma. Ze lopen tussen de winkelende 

mensen, opvallend rustig. Zij kijken niet, maar zien alles en ieder-

een. Stille krachten te midden van de overheersende muziek, waar 

niemand naar luistert. Smaakmakers langs de volle terrassen met 

etende en drinkende mensen. Zij vallen niet op.

Aan deze twee mensen bij ons uit de wijk moest ik zondagmorgen 

denken, toen ze ongevraagd in het zonnetje werden gezet. ‘Júllie 

zijn het zout der aarde.’ Stille krachten. Al vanouds onder ons. Je ziet 

ze niet, maar je kunt ze niet missen om kleur en smaak aan het leven 

te geven.

Gerard Geurts
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Van de bestuurstafel

Beste medeparochianen,

Pinksteren ligt weer achter ons. Ik beschouw dit feest altijd als de 

naamdag van onze Heilige Geestparochie en in die zin is het voor 

mij altijd een feestdag. Ik put er steeds weer energie uit om verder 

te gaan met het bestuurswerk voor de kerk, al loopt dat wat mij 

persoonlijk betreft nu op het eind. Daarover zo meer. 

Beckum
Het grote aandachtspunt van het bestuur in deze periode is en zal 

blijven hoe verder vorm te geven aan de toekomst van de Heilige 

Geestparochie. In de afgelopen jaren is veel studie verricht naar de 

levensvatbaarheid van de geloofsgemeenschappen binnen onze 

parochie. Uiteindelijk is besloten om de kerken van Beckum en 

Bentelo te sluiten en te zijner tijd aan de eredienst te onttrekken. In 

de kerk van Beckum is er op dit moment nog eenmaal per maand 

een viering door vrijwilligers, maar zijn er geen vieringen meer die 

verzorgd worden door het pastorale team. In het komende jaar 

wordt verder overlegd over de mogelijkheden voor een ander, 

niet-sacraal gebruik van de kerk. In 2022 wordt de kerk wat de 

parochie betreft gesloten.

Bentelo
In Bentelo wordt overleg opgestart met de vertegenwoordigers van 

de stichting Behoud Kerkelijk Erfgoed Bentelo en de locatieraad 

over hetzelfde onderwerp: wat te doen met onder andere de kerk 

nadat ze aan de eredienst is onttrokken?

Ook voor dit jaar vragen we u om een bijdrage van € 15,- voor  

ons blad. En vragen we u om dit bedrag over te maken op  

IBAN NL 94 RABO 0109 0696 25, ten name van R.-K. Heilige Geest-

parochie, onder vermelding van ‘Geestig.’ We bevelen deze  

bijdrage van harte bij u aan.

Namens redactie en parochiebestuur alvast onze hartelijke dank. 

St. Isidorushoeve
Ook in St. Isidorushoeve zijn gesprekken gaande over de toekomst 

van de pastorietuin, pastorie en kerk. Er zijn plannen om een aantal 

appartementen voor onder andere bejaarden te bouwen in de 

pastorietuin, waarbij de overige kerkelijke gebouwen al dan niet 

betrokken worden. 

Centralisatie
Verdere centralisatie van de uitvoeringstaken vanuit het bestuur is 

ook noodzakelijk, mede door het droevige feit dat het tot nu toe 

niet gelukt is om nieuwe bestuursleden te vinden om de vacatures 

in te vullen. Kortom, genoeg te doen voor het bestuur. Het behoeft 

geen betoog dat vertegenwoordigers van de verschillende 

locatieraden bij de verschillende plannen betrokken zijn.

Afscheid
Wat mijzelf betreft: midden juli neem ik afscheid van u. Mijn vrouw en 

ik verhuizen in de zomer van Twente naar Scheveningen om te gaan 

wonen aan de kust. Ik dank u en mijn medebestuursleden voor het in 

mij gestelde vertrouwen gedurende meer dan tien jaar. Het allerbeste 

voor u en voor de Heilige Geestparochie, met Gods zegen. 

Peter Helle,

vicevoorzitter bestuur Heilige Geestparochie 

Als parochie willen we zoveel mogelijk mensen bereiken. Gelukkig 

kan dat nu weer meer dan in de voorbije maanden. In die periode, 

waarin elkaar ontmoeten nauwelijks mogelijk was en veel vrijwil-

ligerswerk vanuit huis gedaan moest worden, hebben we ons 

parochieblad Geestig als extra verbindingsmiddel in gezet. Om zo 

elkaar toch nog vast te houden.

Uiteraard blijven we dat doen. Geestig wil u op de hoogte houden 

van wat ons bezielt en wat er in onze geloofsgemeenschappen leeft 

en gebeurt. Op een luchtige, fleurige en serieuze wijze. Zo dragen 

we ons geloof uit, dat ons samenbindt, bezielt en inspireert.

Geestig: Denkt u nog aan de overschrijving?
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Uit het pastoraal team

Bel 06 – 232 544 88 voor

ziekenzalving en ziekenzegen

Al geruime bestaat de noodtelefoon. Dat is het telefoonnummer 

van het pastorale team voor de ziekenzalving en ziekenzegen. Als  

u dit nummer intoetst, krijgt u rechtstreeks contact met een van de 

pastores. Wekelijks wordt het doorgeschakeld naar een van hen om 

de pastorale zorg evenredig te verdelen.

 

Het komt echter voor dat iemand rechtstreeks met pastoor Jansen 

belt voor een ziekenzalving of ziekenzegen. Dus zonder eerst het 

noodnummer te bellen, waardoor de ‘dienstdoende’ pastor van  

niets weet en ook geen verdere actie kan ondernemen.

Wilt u daarom altijd eerst het noodnummer bellen? De pastor die 

het noodnummer op dat moment beheert, zal bij een specifieke 

vraag naar een ziekenzalving altijd kijken of de mogelijkheid  

bestaat dat pastoor Jansen deze komt geven.

Bij voorbaat dank voor uw begrip en medewerking.

Van uw pastores

1.  Pastorale werker Ria Doornbusch en pastoor Jansen hebben in  

de afgelopen weken via YouTube-uitzendingen woorden 

proberen te geven aan de plaats van Maria in deze meimaand. 

2.  Pastorale werker Ria Doornbusch heeft met de uitvaartvrijwil-

ligers in de drie parochies een evaluatiemoment gehouden. 

Goede ontmoetingen met degenen die een belangrijk dienstwerk 

in onze gemeenschappen verzorgen. 

3.  Het pastoraal team bereidt samen met het parochiebestuur  

van parochie De Goede Herder de Sint Franciscuskerk in Hengelo 

voor op haar toekomst.

4.  Het weekendrooster tot en met september is in haar afrondende 

fase. Altijd weer een heel gepuzzel. Dank aan Berna.

5.  Pater Rinus van de Vegt, priester-assistent in de Heilige Geest-

parochie, viert op zondag 4 juli zijn 50-jarig priesterjubileum. Van 

harte proficiat.

6.  Collega Annet Zoet zal de komende maanden stap voor stap  

de drie parochies weer gaan ontmoeten. Welkom terug.

7.  Het pastoraal team, vooral de pastorale werkers Van den Bemt en 

Timmerman, werkt samen met het secretariaat van het pastorale 

team aan de voorbereiding van de komende Eerste Heilige 

Communies. Succes.

Namens uw pastores,

Pastoor Jurgen Jansen 

De wereld gaat weer open

Net als Jezus’ leerlingen hebben we een tijd van rouwen gehad. Een 

lange tijd, waarin we als mensen op onszelf en de zorg van anderen 

aangewezen waren. Bijna anderhalf jaar, met een korte onderbre-

king, konden we elkaar niet of enkel in beperkte mate ontmoeten. 

Maar na Pinksteren lijkt de wereld weer langzaam open te gaan. 

Kunnen we, al is het nog steeds in beperkte mate, weer samen 

vieren en zijn er weer fysieke overleggen mogelijk.

We mogen dankbaar zijn dat we elkaar zijn blijven vasthouden en 

elkaar weer kunnen ontmoeten. Dat bezoekgroepen weer op 

bezoek gaan bij onze zieken en ouderen. Op vele plekken zien we 

dat we elkaar weer blij en warm begroeten. Dat de Heilige Geest 

weer kan waaien in onze drie parochies en we weer bijeenkomsten 

kunnen plannen zoals de ontmoetingsdag voor ouderen, de 

vrijwilligersdag in Denekamp en de voorbereiding van de kinderen 

op de Eerste Heilige Communie en het Vormsel. 

Waarschijnlijk gaan velen van ons genieten van een vakantie. 

Misschien anders dan in andere jaren, dicht bij huis. Maar ook dat is 

dan bijzonder. Even op een andere plek.

Samen ervaren we, dat we net als de leerlingen van Jezus de wereld 

weer in mogen trekken en Gods Blijde Boodschap mogen uitdragen 

in de wereld. Door met vreugde en inspiratie de ander tegemoet te 

treden en voor elkaar een zegen te zijn.

Het pastorale team wenst u een fijne zomertijd met veel inspiratie 

voor het komende seizoen.

Pastor Carin Timmerman 
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Monument
Op een hoge sokkel van tufsteen staat het 

beeld van de heilige, zijn armen omhoog 

geheven in gebed, zijn handpalmen naar de 

basiliek gekeerd. Achter hem staan vijf 

andere beelden. Ze tonen de volgelingen 

die hem in 1209 naar Rome vergezelden 

voor een ontmoeting met paus Innocentius 

III. De pausen woonden in die jaren nog in 

luxe in het paleis van Lateranen. Franciscus 

kwam er zijn ideaal bepleiten: een klooster-

orde gebaseerd op zijn ideeën over 

armoede.

Krijgsgevangen
Franciscus is een van de grootste heiligen 

van de katholieke kerk. Francesco (‘Frans-

mannetje’’) groeide in Assisi op in weelde en 

droomde van een grootse carrière in het 

leger. In 1201 nam hij deel aan een 

campagne tegen nabuurstad Perugia en 

raakte in krijgsgevangenschap. Een jaar 

lang verbleef hij onder erbarmelijke 

omstandigheden totdat zijn vader hem 

vrijkocht. Ziek en depressief keerde 

Francesco naar zijn geboortestad terug. 

Visioen 
In 1206 kreeg Francesco zijn eerste mystieke 

ervaring. In het vervallen kerkje van San 

Damiano hoorde hij Christus, die vanaf een 

kruisbeeld tot hem sprak: ‘Herstel mijn kerk.’ 

Hij vatte dit letterlijk op en begon het kerkje 

te restaureren. 

Volstrekte armoede
Na het visioen van San Damiano wisselden 

vreugde en verdriet zich bij hem af. Vreugde 

omdat Christus hem had geroepen, verdriet 

omdat hij zich zo lang van Hem had 

afgekeerd. Hij besloot zijn leven radicaal om 

te gooien. Voortaan zou hij leven in 

volstrekte armoede, extreme boetvaardig-

heid en zelfopofferende naastenliefde. Dat 

maakte hem tot initiator van een van de 

belangrijkste vernieuwingsbewegingen in 

de kerk. In zijn tijd was die druk met 

wereldlijke macht en aardse pracht en praal.

Tegenstand
In zijn tweede brief aan Timotheüs schrijft 

Paulus: ‘Verkondig het woord, dring aan, te 

pas en te onpas, weerleg, berisp, bemoedig, 

met al het geduld dat het onderricht vereist’ 

(2 Tim. 4,2). Francesco trad in de voetsporen 

van Paulus en preekte een boodschap van 

liefde: liefde voor de Schepper, voor de 

mens, voor dieren en planten. Hij noemde 

alle levende wezens zijn broeders en 

zusters. In Assisi leidde dit slechts tot 

hoongelach, spot en agressie. Hij was toch 

dat rijkeluiszoontje, die corpsbal met een 

De blijvende
 betekenis van

 Sint Franciscus

gouden lepel in zijn mond? Wat moest  

hij nou?

Snelle groei
Toch groeide het aantal volgelingen snel. 

Hij stichtte drie ordes: die van de minder-

broeders (OFM), van de slotzusters clarissen 

(OSC) en de Derde Orde, een gemeenschap 

van leken, die samen het armoede-ideaal  

in de wereld nastreven. 

Tot zijn dood bleef Franciscus voor zijn 

idealen strijden. Dat leverde hem veel 

weerstand op, zowel binnen als buiten zijn 

orde. Hij stierf in 1226 in Portiuncula, te 

midden van zijn medebroeders. Het is in 

Franciscus’ manier van leven dat wij de 

menselijkheid van Jezus terugzien. 

Assisi
Sint Franciscus wordt vereerd in zijn 

geboorteplaats Assisi. Onder het francis-

caanse motto 'Pax et Bonum', vrede en alle 

goeds, staat het bedevaartsoord in het 

teken van de wereldvrede. Paus Johannes 

Paulus II organiseerde er diverse interreligi-

euze ontmoetingen om te benadrukken dat 

religie nooit een oorzaak van een gewa-

pend conflict mag zijn. 

In Rome bezocht ik de basiliek van St. Jan van Lateranen. Meer nog dan het indruk-

wekkende godshuis trof me het monument voor Sint Franciscus bij de hoofdingang, 

opgericht in 1926 ter ere van het zevende eeuwfeest van zijn sterfdag. 

In Franciscus’ manier 

van leven zien we de 

menselijkheid van 

Christus terug.

Paus Franciscus
Bij zijn pauskeuze nam de Argentijnse 

kardinaal Jorge Bergoglio de naam 

Franciscus aan. Tijdens een ontmoeting  

met de pers in maart 2013 zei de p aus dat 

hij ‘een arme kerk wil voor de armen.’ Hij 

vertelde de naam van de Heilige Franciscus 

te hebben gekozen vanwege diens 

eenvoudige leefwijze. Bergoglio kwam  

op die gedachte toen een Braziliaanse 

collega-kardinaal hem na zijn uitverkiezing 

toefluisterde: ‘Vergeet de armen niet.’

Patroonheilige
Sint Franciscus is de patroon van Italië en 

verschillende Italiaanse steden. In 1930 

werd zijn sterfdag op een internationaal 

congres van de dierenbescherming 

uitgeroepen tot Werelddierendag. Sinds 

1979 is hij ook beschermer van alle dieren 

en van het milieu.

Jan Schage
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Hoe zit het met jouw zoutgehalte?
In mijn aanrechtkastje staan een kleine en een grote bus zout. Ze 

staan al een poos onaangeroerd. Soms zit ik te denken, laat ik eens 

kijken of ze niet over de datum zijn. En een ander moment laten ze 

mij ook zien: Ria niet aanraken, denk om je gezondheid.

Zout bestaat meestal uit heel fijne korreltjes. Het maakt op allerlei 

manieren het verschil. Zout heeft bijvoorbeeld een reinigende 

werking. Wij kennen dat van soda, jodium, zoutspray, zoutwaterba-

den en natuurlijk de Dode Zee. Zout desinfecteert, doodt bacteriën 

op de plek van verwonding, van ontsteking of vervuiling. Waar het 

leven verziekt wordt, vergald raakt en vergiftigd, daar is behoefte 

aan zoiets als zout, dat schoonmaakt, reinigt, zuivert

Zout heeft ook een activerende werking. In het oude oosten 

gebruikten landbouwers al kalizouten bij het inzaaien van het land. 

Die zouten hebben een activerende werking op het zaaisel en 

geven aan het bladgroen een gezonde kleur. Dat is wat zout doet, 

het activeert, het stimuleert en zet aan tot groei. Laat nieuw leven 

ontkiemen. Brengt leven in de brouwerij, actie, initiatief. Schudt de 

boel op. Zet in beweging.

Pittig beeld
Zo wil ook Jezus ons in beweging zetten met de uitspraak: ‘Gij zijt 

het zout der aarde. Maar als het zout zijn kracht verliest, waarmee 

zal men dan zouten?’ (Matth. 5, 13) Heel bewust kiest Jezus hier het 

beeld van zout. Geen honing, geen suiker, maar zout. Wij kunnen 

soms de neiging hebben om van geloof iets zoetigs te maken. Iets 

softs, iets zachtaardigs. Ons geloof kan versuikeren. Jezus kiest heel 

bewust voor een pittig beeld. Dat prikkelt, en bijt.

Jezus zegt dus niet: jullie moeten zout worden. Nee, 

hij zegt het bewust op deze manier: jullie zíjn het 

zout van de aarde. Het is dus meer een zaak van zijn 

dan van doen. Jezus is bezig met de buitenkant, 

maar richt zich op de binnenkant. Hij blijft niet aan 

de oppervlakte maar zoekt de diepte van het hart. 

Kraak en smaak
Maar, het zout kan zijn kracht verliezen. Dat zegt Jezus 

er nadrukkelijk bij: ‘Jullie zijn het zout van de aarde.’ 

Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan 

weer zout gemaakt worden? Het dient nergens meer 

voor, het wordt weggegooid en vertrapt. 

Mattheüs heeft het over smaak verliezen. Kracht 

verliezen heeft met dosering te maken. Te 

weinig zout en te veel bijmengsel geeft 

verlies aan smaak, aan kracht, aan 

impact. Dan is zout niet langer 

zout maar korreltjes zonder 

betekenis. Dat is dus een vraag 

aan jou: hoe zit het met jouw 

zoutgehalte? Hoe puur en zuiver 

is onze toewijding? Of worden 

de stem en de stijl van Jezus te 

veel en te vaak vermengd met 

andere stemmen? 

Verspreiden en verstrooien
Ben ik bezig mijn leven als christen zo aan te passen aan deze 

wereld dat ik daarmee het radicale ervan verlies? Dat ik een flets 

figuur aan het worden ben? Er van mij eigenlijk geen kracht meer 

uitgaat? En er van al die effecten van zout bij mij niet zo veel te zien, 

te merken is? Zout is niet bedoeld om samen te klonteren. Zout is 

bedoeld om verspreid te worden, gestrooid. Dat is de beweging van 

het christenleven. 

Beweging
Jezus sticht de beweging van het koninkrijk van God. Het goede 

leven samen met de hele schepping. En verbonden met alle 

mensen. En hij roept jou en mij om Hem te volgen en uit te leven 

waar Hij voor staat, waar Hij zijn leven voor geeft. Hij zoekt in iedere 

generatie bondgenoten die daadwerkelijk uitleven waar hij voor 

staat. En zegt: ‘Jullie zijn het zout van de aarde.’

Jezus zoekt in iedere  

generatie bondgenoten die 

leven waar Hij voor staat.

Er zit aan zout een mysterieuze kant. Het doet zijn werk in het 

verborgene en in de stilte. Het is onzichtbaar en trekt door het 

eten. Je ziet het niet, zout is klein en nietig, zout heeft de gestalte 

van een korrel. Je vindt er uiteindelijk helemaal niets van 

terug.

Dat is precies de manier waarop Jezus de beweging 

van zijn koninkrijk typeert. Het is zout van de aarde 

in nederigen van hart, in treurenden en zachtmoe-

digen, in wie hongert en dorst naar gerechtig-

heid, in barmhartigen en wie zuiver is van hart. In 

vredestichters en in wie vanwege gerechtigheid 

wordt vervolgd.

Tegendraads
Het is nogal een tegendraadse manier van leven die 

haaks staat op de schema’s en patronen van deze 

wereld. Je kunt ervan vinden wat je vindt. Maar vergis 

je niet, het zijn de zachte krachten van het koninkrijk 

die op een stille, verborgen maar zeer krachtige 

manier werkzaam zijn als een zoutend zout. 

Hoe zit het met jouw zoutgehalte?

Pastor Ria Doornbusch
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Lucifers

Voor u gevonden
 Door Richard Wermelink

Anders denken
Het evangelie van Marcus is intrigerend en kent 

vele bekende verhalen. Jezuïet Dries van den 

Akker (1945) probeert ons te helpen om deze 

teksten beter te doorgronden. Hij ontsluit de 

teksten in gewoon Nederlands en wijst allerlei 

verbanden aan. Hiermee wordt beter zichtbaar 

hoe Marcus Jezus portretteerde: een man die 

niet de regels, maar de mensen voorop 

stelde. Uitgeverij Berne Media, prijs € 24,95.

Reisgids
In het boek ‘Heilige plaatsen, zalige plekken’ beschrijft Paul 

Spapens vijftien pelgrimsoorden in Nederland en Vlaanderen. 

Plaatsen als Dokkum, Brielle en Wittem komen aan bod en 

ook Lier en Hasselt in Vlaanderen. Spapens vertelt niet alleen 

over de geschiedenis en bijzonderhe-

den van de pelgrimsoorden, maar 

ook wat de heiligen tegenwoordig 

te vertellen hebben. Het boek is 

verrijkt met diverse foto’s en twee 

fietsroutes. Uitgeverij Berne Media, 

prijs € 16,90.

God op het Binnenhof
Na de zomer verschijnt een boek met een 

interessante serie gesprekken met landelijke 

politiek leiders. In hoeverre speelt de levens-

beschouwing een rol in hun politieke 

handelen? Hoe kijken zij naar grote thema’s als 

macht en onmacht, schepping en mens, ego 

en naastenliefde? Welke ideeën over hun plek 

in een groter geheel nemen Haagse politici 

mee naar hun werk? ‘God op het binnenhof’, 

door Arjan Broers en Enis Odaci, wordt in 

oktober 2021 verwacht.

In de tuin bloeit een perk met tuingeraniums, ik sta erbij en kijk er 

eigenlijk niet naar, maar ik luister… Ik luister naar de muziek van de 

zomer. Want het hele perk wemelt van de bijen en de hommels. Een 

dikke hommel vliegt aan met het geluid van een zware motorfiets. 

Twee bijen zoemen op hoge toon als ze allebei dezelfde bloem 

kiezen. Het zoemt en beweegt en er is geen bloem waarin niet een 

of ander beestje zit. En intussen zit een merel te fluiten in de 

pruimenboom erboven. Ik ben even los van de zorgen die er bij mij 

thuis even zijn. En ik voel hoe mijn gezicht ontspant in een glimlach.

Gelukkig, het is eindelijk zomer. We mogen eindelijk weer wat. We 

kunnen elkaar weer samen opzoeken. Het werd tijd. Het is iets om 

dankbaar voor te zijn. We hebben de corona eronder, althans bijna. 

We vinden elkaar weer en we kunnen weer onze gang gaan. Maar ik 

denk dat we deze periode niet te gauw moeten vergeten. Met alle 

narigheid is er toch ook veel om met verwondering en verbazing 

naar terug te kijken. Niet alleen naar de natuur, Gods mooie 

schepping, maar ook naar de mensen om ons heen. Ook daar 

konden we in coronatijd wonderen zien gebeuren. Want hoeveel 

mensen waren er niet die voor hun buren, familie of een totaal 

vreemde boodschappen hebben gedaan, hulp hebben gegeven of 

de alleenheid hebben onderbroken?

Mensen in ons land zijn veel aardiger en behulpzamer dan je zou 

verwachten in deze ik-eerst-tijd. En zorg voor een ander bleek veel 

vanzelfsprekender te zijn dan ik ooit had ingeschat. Ook al was er 

natuurlijk ook een overvloed aan narigheid en verdriet in de 

afgelopen tijd.

Maar goed… We mogen ons een beetje hernemen nu, laten we ons 

daarover verheugen, en Onze Lieve Heer nog eens bedanken dat we 

vooruit kunnen kijken naar een zonniger toekomst. Het is nog iets te 

vroeg voor zomerse uitbundigheid, maar laten we zoveel als we 

kunnen het leven vieren dat we van God kregen. Met elkaar, voor 

elkaar en dankzij elkaar. En dapper doorgaan met het werk aan zijn 

koninkrijk.

Een mooie zomer gewenst.

Cathinka

De muziek van de zomer
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Sfeer proeven 
in Beckum
Beckum staat in het rijtje van geloofsgemeenschappen, waar de 

kerk aan de eredienst wordt onttrokken. Veel Beckumers herinneren 

zich nog de dag dat ze te horen kregen dat hun kerk gesloten zou 

worden. Sommigen hadden het zien aankomen, maar voor velen 

was het een donderslag bij heldere hemel. Tot op de dag van 

vandaag is het voor heel wat senioren, zeker voor de kerkbetrokken 

parochianen, een verdrietige aangelegenheid. Stil verdriet. Alleen 

als je luistert, kun je het horen.

Tot juli 2022 kunnen vrijwilligers in de kerk een woord- en gebeds-

dienst en een uitvaartdienst verzorgen. Maar wat gaat er daarna 

met het kerkgebouw gebeuren? En nog belangrijker: wat met de 

geloofsgemeenschap? Mensen zijn toch altijd nog belangrijker dan 

stenen, hoe heilig en gewijd die stenen ook zijn. 

We zullen doorgaan
Bij de pakken gaan neerzitten, blijven treuren en klagen, is niet des 

Beckums. Er wordt, ook in coronatijd, door een groep mensen 

nagedacht hoe het verder moet met de geloofsgemeenschap, met 

de dorpsgemeenschap, met het kerkgebouw. Het zijn die stille 

werkers. En de vragen die op hen afkomen, zijn groot. Ideeën en 

plannen borrelen wel op, maar zijn er arbeiders, vaklui en vrijwil-

ligers, uitvoerders om ze te realiseren? Toen de groep denkers over 

de toekomst van de geloofs- en dorpsgemeenschap Beckum weer 

eens op een dood spoor zat, stelde iemand voor om eens te rade te 

gaan bij één van de andere geloofsgemeenschappen van hun 

parochie de H. Geest. Daar werd nog niet zo duidelijk over de 

toekomst nagedacht. Nog niet nodig, geen druk, geen deadline. 
Mensen zijn altijd belangrijker 

dan stenen, hoe heilig  

en gewijd die ook zijn.

In en buiten de kerk
Op zondagmorgen werd door enkele tientallen mensen in de kerk gebeden 

voor hun kinderen en kleinkinderen, voor wie dan leven en zorgen. Op 

maandagavond werd aan de keukentafel gezocht en gebouwd aan een 

‘huis’, naar meer dan een 06-nummer, waar Beckumers een luisterend oor en 

een uitgestoken hand konden vinden, waar lief en leed gedeeld kon 

worden, een heilig huisje voor iedereen.

Een weg terug is er niet. Sommigen in Beckum zetten zich daarom in om een 

levende (geloofs)gemeenschap te behouden na de kerksluiting. En in die 

levende (geloofs)gemeenschap zal nog lang het verdriet te zien en te horen 

zijn bij de mensen die een pijnlijk verlies hebben geleden toen hun kerk aan 

de eredienst werd onttrokken, gesloten werd.

Gerard Geurts
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In zijn Bergrede zegt Jezus: ‘Jullie zijn het zout van de aarde’ en ‘Jullie 

zijn het licht van de wereld.' Verwijst Hij met deze beeldspraken naar 

onze nederigheid, moraal en discipelschap? 

Hij gebruikt deze twee symbolen, deze beeldspraak, om zijn 

volgelingen duidelijk te maken hoe de werking van ons geloofsle-

ven in deze wereld eruit moet zien. Wij allen kunnen het zout van de 

aarde en het licht van de wereld zijn.

Krachtige boodschap
Het is een krachtige boodschap, maar straalt ons licht nog wel 

voldoende naar buiten? Hebben wij nog wel een boodschap aan de 

wereld? Of zijn wij te veel intern bezig, te veel naar binnen gekeerd?

Levensbelang
Tegenwoordig zijn we zuinig met zout, maar in Jezus’ tijd was zout 

van levensbelang voor het tegengaan van bederf, zodat vis en vlees 

langer houdbaar bleven.

Maar zoals bij elk symbool komen ook de tegenkrachten aan bod: 

zo veranderde de vrouw van Lot in een zoutzuil.

Goede dosering
De kracht van zout kan groot zijn, het gaat om de juiste dosering. 

De zaligsprekingen van de Bergrede maken ons tot krachtige 

mensen, waardoor de gestalte van Jezus zichtbaar wordt in ons.

Door de goede werken die wij doen kunnen we smaakmakers voor 

de samenleving zijn, als het zout in de soep! 

Zout der aarde, licht in de wereld

Ik geloof in mensen

die in zijn voetsporen treden

en die hun daden richten

naar wat Hij heeft voorgeleefd

Zij zijn het zout der aarde

Zij zijn het licht der wereld.

Ga je mee op (fiets-)bedevaart?
Op zaterdag 21 augustus is de jaarlijkse Twentse Processie naar 

Kevelaer. Dit jaar gaat een aantal deelnemers per fiets op bedevaart. 

We vertrekken op vrijdagochtend 20 augustus vanuit Hengelo en 

leggen de route van ongeveer 100 km af langs verschillende kerken 

en kapelletjes in Twente, de Achterhoek en Duitsland. Aan het eind 

van de middag zijn we bij het hotel in Kevelaer. Na het diner is er 

ruimte om de mis bij te wonen of Kevelaer te verkennen.

Op de zaterdag volgen we het reguliere programma van de 

Twentsche Processie. ’s Avonds keren we met zijn allen terug met de 

bus richting Hengelo.

De totale kosten voor hotelovernachting (o.b.v. tweepersoonska-

mer), ontbijt en busvervoer op de terugweg zijn €100,- per persoon. 

Kosten voor lunch, diner (2x) en andere versnaperingen zijn voor 

eigen rekening.

Vind je het leuk om met ons mee te fietsen naar Kevelaer? Het enige 

wat je nodig hebt is een goede fiets, het vermogen om ongeveer 

100 kilometer (elektrisch) te fietsen en een goed humeur. Meld je 

aan vóór 6 augustus door te mailen naar opdefiets@rktwentezuid.nl. 

Werkgroep ‘Op de fiets naar Kevelaer’
Caroline van den Berg

Synthia Wierenga

Peter Wennink 

Ben van den Berg

Jurgen Jansen

LET OP: Begin juli wordt er gekeken naar de dan geldende corona-

maatregelen in Nederland en Duitsland, en wordt besloten of de 

bedevaart door kan gaan. 

Zei Jezus niet ‘Deel uw brood met de hongerige, neem dakloze 

zwervers op in uw huis, kleed de naakten die gij ziet en keer u niet 

af van uw medemens?’

Het zijn de werken van barmhartigheid die maken dat we beter 

worden door goed te zijn voor anderen.

Als een korrel
Wij staan er niet dagelijks bij stil maar zout en licht zijn levensnood-

zakelijk.

Niet dat dit verhaal nieuw is, maar God blijft in ons leven terugke-

ren, tot op de dag van vandaag en dat is maar goed ook.

Elke christen zou als een zoutkorrel moeten zijn, weliswaar klein en 

bescheiden, soms onzichtbaar voor anderen, maar wel kostbaar, 

heel kostbaar. 

Zo kunnen wij toch het zout der aarde en het licht der wereld zijn.

Marianne Koebrugge
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Een ontdekkingsreis 
in Mongolië

Zij had veel gereisd. Reizen was voor haar zich laten onderdom-

pelen in een andere wereld, in een andere cultuur. Nu was ze  

naar Mongolië geweest. Een maand lang. Leven in en met een 

nomadenfamilie. Die onafzienbare steppen, het leven in een 

yurth (tent), geen eigen kamer, geen privacy, weldadige stiltes 

overdag en hun levende verhalen in de avond. Meegaan in het 

ritme van hun dagelijks werk in en buiten de tent, opgenomen 

worden in hun familie, deelgenoot worden van hun rijkdom en 

armoede, zo gaven zij inhoud aan hun gastvrijheid. 

Een goede zet
Het verblijf bij mensen buiten haar eigen kring had haar denken, 

haar zekerheden, haar geloof en vertrouwen geraakt en geschokt, 

maar ook in beweging gebracht. Een maand lang niet jachten en 

jagen, geen druk en geen drukte, fouten mogen maken, zeggen dat 

je iets niet weet, gaf verrassende openingen voor een goed gesprek, 

voor een nieuw contact, voor een kijk in je eigen ziel. En het opende 

je ogen voor hun doen en laten, en je oren voor hun spreken  

en zwijgen. 

Horen en zien
Wat zag ze? Leven in zo’n onmetelijke ruimte als de steppen, 

verruimt de kijk op mensen en dingen. De ontdekking dat veel 

zaken maar zeer betrekkelijk zijn, bevrijdt je van een krampachtig-

heid, van het zo nodige moeten. Dat aandacht en zorg besteden 

aan mensen nooit tijd verspillen is, wie die mens ook is, vriend of 

vreemdeling, oud of jong, ziek, verslaafd of gezond.

Wat hoorde ze? Ontvang en behandel een gast, je bezoek, zoals je 

zelf ontvangen en behandeld wilt worden. Jij wilt niet dat ze jou 

voorbijlopen, je in de kou laten staan. Een levenswijze geboren uit 

de verlatenheid van de steppe, waar je verloren bent als ze je niet 

opnemen in hun kring van zorg en leven. De natuur, de ruimte en 

het klimaat, maar ook Boeddha was hun leermeester. Zij hoorde en 

zag dit meerdere keren in de maand die zij bij hen mocht verblijven.

Een inkijkje
Ze schreef in haar dagboek: ‘De mensen hier kunnen niet zonder 

elkaar, hebben elkaar nodig, zijn van elkaar afhankelijk. Ik zie echt 

wel zelfstandige mannen en vrouwen, maar ze leven in nauwe 

verbondenheid met elkaar. Op eigen benen staan kan alleen in 

verbondenheid met elkaar. Afhankelijk zijn is hier een teken van 

vertrouwen hebben in elkaar, en niet zoals bij ons een teken van 

zwakte. Afhankelijk zijn van elkaar heeft hen sterk gemaakt. Wat jij 

kunt, wat jij hebt, wordt vruchtbaar als je het deelt, als je een ander 

ervan laat genieten. En wat jij niet hebt, niet kunt, mag je om niet 

ontvangen om een rijker mens te worden.’

Eén en al leven
Thuis, terugkijkend op haar reis en verblijf in Mongolië, moest ze 

vaak aan vrienden en familie vertellen over dat magische Mongolië 

en dat nomadische leven. Vragen en stille verwondering en 

bewondering over dat afhankelijk zijn van elkaar, hun verbonden-

heid met elkaar en de gelijkwaardigheid van alle levensvormen.  

Dat je geen onderscheid moet maken tussen mensen en de natuur, 

geen rangorde moet aanleggen. Het zijn allemaal levensvormen,  



15
Geestig, 05  | Juni 2021

de mensen, de dieren, het water, de bomen, de stenen en de grond.  

Zij vragen allemaal om eerbied. Zij hebben allemaal hun eigen 

levensritme, van groeien, bloeien en sterven, net als de mens. 

Goede reis
De corona en de lockdown hebben mij thuis gehouden. Inmiddels 

een beetje gewend aan de rust, het lezen, een telefoontje, een 

wandelingetje en het Journaal. Elke zondagmorgen in dit corona-

tijdperk begint voor mij met De Verwondering, een spirituele 

vaccinatie. En deze zondagmorgen nam zij mij mee naar Mongolië, 

naar mensen die leven op de pijlers van afhankelijkheid en gelijk-

waardigheid en verbondenheid. Hoe zit dat ook weer bij mij, in  

onze maatschappij, in onze kerk? Bouwen wij ook op die pijlers? 

Wat een reis. Ik moet er nog van bekomen.

Gerard Geurts 
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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; 074-367 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).

Overleden |

• 12-5-2021 Jan Ottenschot, 82 jaar

Secretariaat | Het secretariaat is geopend op 

onevenweken op maandagmorgen van 11.00 uur 

tot 13.00 uur. U kunt zich dan aanmelden voor 

deelname aan de vieringen in de week vooraf-

gaande aan de vieringen: 

tel: 0547-29 22 21 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.

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 de parochi-

anen in alle rust een bezoek kunnen brengen. 

Overleden |

• 12-4-2021 Ans Wegter-Brummer, 94 jaar

• 28-4-2021 Fons Ophuis, 72 jaar

• 29-4-2021 Leo Dougle, 90 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 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 |

•  22-4-2021 Lies Roetgerink-Vossebeld, 85 jaar

• 17-5-2021 Gerrit ten Berge, 84 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 coronamaatregelen hiervoor 

ruimte bieden. We verzoeken 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 | Het secretariaat in de 

pastorie is elke dinsdagmorgen tussen 9.00 uur 

en 11.00 uur geopend voor het opgeven van 

een misintentie of jaargedachtenis, het 

aanmelden voor een viering en overige zaken. 

Daarnaast bereikt u het secretariaat via  

st.isidorushoeve1@gmail.com of per post  

in de brievenbus van de pastorie.

Misintentie/jaargedachtenis | De vergoeding 

voor een misintentie bedraagt € 9, voor een 

jaargedachtenis € 12.

Gedachteniskapel | De gedachteniskapel in onze 

kerk is dagelijks geopend van 10 uur tot 17 uur.

Dinsdagmorgenviering | Elke eerste dinsdag 

van de maand is er de eerstkomende tijd een 

eucharistieviering in onze kerk om 9.00 uur.

Schoolverlatersviering | Op zaterdagavond  

3 juli nemen de leerlingen van groep 8 van de 

basisschool tijdens een speciale viering in de  

kerk afscheid nemen van hun periode op de 

Bonifaciusschool. De viering begint om 19.00 uur, 

het kinderkoor verzorgt de zang.

Maria ten Hemelopneming | Op zondag 15 

augustus vieren we om 9.30 uur het feest van 

Maria ten Hemelopneming. 

Aanmelden 1e H. Communie | Voor de kinderen 

die na de zomervakantie in groep 5 zitten, start in 

september de voorbereiding voor de eerste H. 

Communie. Zie hiervoor pagina 19.
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Ingezonden berichten

Zaterdag 21 augustus is het zover. Dan gaat, als de coronamaatrege-

len het toelaten, de Twentsche Processie naar Kevelaer, dit jaar voor 

de 150e keer. De broedermeesters besluiten hierover op 1 juli. 

Mocht het kunnen doorgaan, dan rijdt zoals altijd een speciale bus 

mee voor de kinderen en de begeleiders. Want ieder jaar doen 

namens alle deelnemende parochies kinderen in de leeftijd van 

5-13 jaar mee. Dat kan als bruidje of als misdienaar. Jongens die 

geen misdienaar willen zijn kunnen aansluiten bij de bruidjes.

Bloemenhulde
In Kevelaer lopen de bruidjes/misdienaars mee met de intocht en 

brengen ze een bloemenhulde aan Maria tijdens de eucharistievie-

ring. Ook zingen ze enkele Marialiedjes. Natuurlijk is er voldoende 

tijd om te winkelen en een souvenirtje te kopen, gaan we samen 

een patatje eten en hebben we een overblijfruimte waar we 

spelletjes kunnen doen. Elk jaar opnieuw is het een hele leuke en 

gezellige dag.

Kosten
De kosten bedragen: €5 (patat, snack, drinken), daarnaast mogen de 

kinderen max. € 5 zakgeld meenemen voor een souvenirtje. Maar 

nogmaals: dit alles onder voorbehoud. We hopen dat het kan 

doorgaan, en dat ook dit jaar weer veel kinderen meegaan.

Opgave
Opgave kan tot 10 augustus 2021 via onderstaande mailadressen. 

Hier kun je ook terecht voor vragen:

Parochie H. Geest: Astrid Veldhuis, amveldhuis4@gmail.com

Parochie Goede Herder: Liedeke ten Vregelaar,  

liedeketenvregelaar@gmail.com

Parochie H.H. Jacobus en Johannes: Hanneke Verdonschot,  

fam.verdonschot2@home.nl

Met de kinderen 
naar Kevelaer.  
Ga jij ook mee?

Afscheid 
Lidy Katier
Tot onze spijt heeft Lidy 

Katier besloten te stoppen 

met haar activiteiten als 

vrijwilligster van onze 

geloofsgemeenschap. Meer 

dan twintig jaar lang is zij 

voorgegaan in avondwakes 

en uitvaartvieringen. Haar 

liefde, zorg en aandacht voor nabestaanden en vieringen waren 

voor de mensen een steun in een tijd van rouw en verdriet.

Lidy, hartelijk dank voor jouw inzet en toewijding. Het ga je goed!!

Namens de Goorse geloofsgemeenschap,

Wim van Sermondt

Cursus Theologische Vorming 

Op 14 september 2021 hopen we weer een nieuwe groep eerste-

jaars te starten met de cursus Theologische Vorming voor Geïnteres-

seerden (TVG). Het is een cursus van drie jaar, maar het is mogelijk 

om je per jaar op te geven. De cursus biedt een scala aan theologi-

sche vakken aan: Oude Testament, Nieuwe Testament, Kerkgeschie-

denis, Geloofsleer, Pastoraat, Filosofie, Jodendom en nog veel meer. 

Hoewel de cursus uitgaat van de Protestantse Kerk Nederland, is hij 

nadrukkelijk bedoeld voor ieder die zich graag wil verdiepen in de 

theologie. Docenten en cursisten komen uit verschillende christe-

lijke stromingen en dat leidt tot boeiende gesprekken. Er is een 

minimum van 10 deelnemers. 

Locatie:  Waterstaatskerk in Hengelo. 

Tijd:  dinsdagavond 19.30-22.15 uur

Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met

Ina ter Kuile, cursuscoördinator, tel. 074 277 4288 of 074 291 6158, 

e-mail: kuile@hetnet.nl.
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Persoonlijk aandenken  

van pastoor Oortman

Op zondag 2 mei kwam pastoor Oortman terug uit ‘s-Heerenberg 

om in Delden de eucharistie te vieren. Het was goed om hem weer 

terug te zien. Aan het begin van de eucharistieviering schonk hij de 

H. Geestparochie een persoonlijk aandenken; een lavabokan en een 

lavaboschaal. Deze attributen worden gebruikt voor de liturgische 

handwassing voor het begin van de consecratie. 

Hij had er een bijzonder verhaal bij. Graag had hij de drie eucharisti-

sche centra, de St. Stephanuskerk in Borne, de H. Blasiuskerk in 

Delden en de St. Lambertusbasiliek in Hengelo, bij zijn vertrek een 

afscheidscadeau willen overhandigen. Zijn nichtje, woonachtig in 

Florida, had daarvoor drie lavobosets gemaakt: een kan en een 

schaal, bijvoorbeeld te gebruiken in de liturgie. Een week vóór zijn 

afscheid in oktober 2020 kwam het aardewerk binnen. Maar: in 

gruzelementen, de drie sets hadden de reis vanuit de Verenigde 

Staten niet overleefd. Zodat pastoor Oortman zijn nichtje moest 

vragen om nogmaals drie lavabosets te maken.

Elke set heeft een op het desbetreffende eucharistisch centrum 

toegesneden ingebakken tekst. Zie de foto: ‘H. Blasius, bid voor ons.’ 

Onze oud-pastoor zei erbij: ‘Het is voor u, als herinnering aan de 

bijzonder mooie tijd die ik hier heb mogen beleven.’

Pastoor Oortman, onze hartelijke dank.

‘Zingende jeugd is slimmer’

‘Zingende jeugd is slimmer!’ Dat is het thema van de studie- en 

ontmoetingsdag voor kinder-, jeugd- en jongerenkoren die de 

kerkelijke instelling Sint Caecilia van het Aartsbisdom Utrecht op 

zaterdag 2 oktober 2021 organiseert.

 

De stemmen van kinderen en jeugd zijn van groot belang voor onze 

liturgievieringen. Er is veel kerkelijk aanbod dat jongeren graag 

zingen en hun geloof en muzikale smaak vormt.

 

Tijdens deze studiedag gaat de aandacht onder andere uit naar 

houding, ademhaling, stemgymnastiek en articulatie. Ook zullen er 

liederen gezongen worden die specifiek passen 

bij de offerande en het tafelgebed. Met de 

dirigenten van de deelnemende koren wordt 

vooraf contact opgenomen om in overleg 

repertoire in te brengen dat tijdens de 

bijeenkomst kan worden gebruikt.

De leiding berust bij Simon de Jong, 

dirigent van kinderkoor ‘Sing to God’ en 

het Antonius Jongerenkoor (JKA) van de Z. 

Titus Brandsmaparochie Ede-Wageningen.   

 

De studie- en ontmoetingsdag wordt gehouden 

in de Sint Antoniuskerk in Ede, van 10.30-15.00 uur. 

De kosten bedragen € 25 per deelnemend koor. 

Voor aanmelding en nadere informatie: bureause-

cretaris Marcus de Haard, tel: 06-49957318, 

e-mail: sintcaecilia@aartsbisdom.nl.  

In september 2021 gaat de voorbereiding op de Eerste Heilige 

Communie van start voor kinderen die na de zomervakantie in 

groep 5 van de basisschool zitten. Voor Kerstmis 2021 zullen zij hun 

Eerste Heilige Communie doen. 

Wij werken met het project ‘Blijf dit 

doen.’ Alle kinderen krijgen een 

werkboek, waarin de thema’s, 

verhalen en opdrachten staan. U 

kunt dus ook thuis met uw kind 

met het project aan de slag.

De voorbereiding wordt begeleid 

door de werkgroep Eerste 

Communie en een pastor. 

Deelname kost € 35,-. 

Aanmelden
U kunt uw kind aanmelden door een e-mail te sturen naar het 

secretariaat van het Pastoraal Team, ter attentie van mevrouw Berna 

Horck, via secretariaat@pastoraalteam.nl. We vragen u hierin de 

naam van uw kind te vermelden, de school van uw kind en uw adres 

en woonplaats. We sturen u vervolgens een e-mail met het opgave-

formulier, dat we graag uiterlijk 15 juli 2021 ingevuld terug ontvan-

gen. U krijgt daarna per mail een uitnodiging voor de eerste 

informatieavond.

Meer informatie?
Mocht u nog vragen hebben of meer informatie wensen, dan kunt u 

contact opnemen met het pastoraal secretariaat via telefoon 074 - 

349 22 12, en vragen naar mevrouw Horck.

Opgave voor de Eerste Heilige Communie 2021
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Vieringen
juni, juli
en augustus
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 19 en
zondag 20 juni

zat. 19.00 Gebedsviering 
Werkgroep

za. 19.00 WoCo-viering
Pastor R. Doornbusch

zaterdag 26 en
zondag 27 juni

Geen viering Geen viering

zaterdag 3 en
zondag 4 juli

Geen viering zo. 9.30 Eucharistieviering
Pastoor J. Jansen

zaterdag 10 en
zondag 11 juli

Geen viering Geen viering 

zaterdag 17 en 
zondag 18 juli

zat. 19.00 Gebedsviering
Werkgroep

za 19.00 WoCo-viering
Pastor H. van den Bemt

zaterdag 24 en
zondag 25 juli 

Geen viering Geen viering

zaterdag 31 juli en-
zondag 1 augustus 

Geen viering zo. 9.30 Gebedsviering 
Werkgroep

zaterdag 7 en 
zondag 8 augustus 

Geen viering Geen viering

Maria Hemelvaart
zaterdag 14 en
zondag 15 augustus

zat. 19.00 Gebedsviering
Werkgroep

za. 19.00 WoCo-viering
Pastor C. Timmerman

zaterdag 21 en
zondag 22 augustus

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

zo. 9.30 Eucharistieviering
Pater R. van der Vegt

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

zon. 9.30 Eucharistieviering
Mgr. H. Woorts

za. 19.00 Eucharistieviering
Pastoor J. Jansen 

zo. 9.30 Gebedsviering
Werkgroep

Geen viering

zo. 9.30 Eucharistieviering
Pater R. van der Vegt 
50-jarig priesterjubileum

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

zo. 9.30 Eucharistieviering
 Pater R. van der Vegt 

za. 19.00 Gebedsviering
Werkgroep Gebedsvieringen

za. 19.00 WoCo-viering 
Pastor A. Zoet

Geen viering 

zo. 9.30 Eucharistieviering 
Pastoor J. Jansen

Geen viering Geen viering zo. 9.30 Eucharistieviering
Pater L. Groothuis 

zo. 9.30 Eucharistieviering
Pastoor J. Jansen

za. 19.00 WoCo-viering
Pastor R. Doornbusch 

zo. 9.30 Gebedsviering
Werkgroep

Geen viering 

zo 9.30 Eucharistieviering
Pastoor J. Jansen

Geen viering Geen viering za. 19.00 Gebedsviering 
Werkgroep

zo. 9.30 Eucharistieviering
 Pastoor J. Jansen

za. 19.00 Gebedsviering 
Werkgroep 

za. 19.00 WoCo-viering
Pastor A. Zoet

Geen viering

zo. 9.30 Eucharistieviering
Pastoor J. Jansen

Geen viering Geen viering zo. 9.30 uur WoCo-viering 
Pastor C. Timmerman

 zo. 9.30 Eucharistieviering 
Pater R. van der Vegt

za. 19.00 WoCo-viering
Pastor C. Timmerman

zo. 9.30 Gebedsviering 
Werkgroep

Geen viering

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 5
In de aanloop naar de zomervakantie zitten er dit keer tien vakantieac-

commodaties in de puzzel. Weet u welke dat zijn, stuur dan uw antwoord 

voor 29 juli 2021 naar:

Redactie Geestig/Puzzel 5, Langestraat 78, 7491 AJ Delden

of per mail naar redactiegeestig@heiligegeestparochie.nl. Vergeet niet 

om behalve de oplossing ook uw naam, adres en telefoonnummer te 

vermelden. Onder de goede inzenders verloten we een leuke attentie. 

Alle inzenders dingen aan het eind van het jaar mee naar de jaarprijs. 

Uitslag
In de woordzoeker van Geestig 4 zaten de volgende tien vogelsoorten: 

fuut, lijster, roodborst, wulp, houtsnip, merel, tureluur, kievit, mus en 

vink. Uit de goede inzendingen hebben we de volgende winnaar 

getrokken: mevrouw J. Visschedijk uit Delden. Van harte gefeliciteerd.

door Richard Wermelink

U  E F N  U W K A S L C 

H  T  R O  V  O  W  F  T  E  M 

J  I  V I B V Z V U T V 

G  O C S  P T  L  M  H  O  W 

P  X  V  N  U  E  O  T  M  H  V 

D  K  Q  E  O  N  D  A  R  Y  N 

F  O  O  P  U  T  G  V  Y  U  O 

R  E  P  M  A  C  E  Q  F  Q  Y 

F  G  R  E  B  R  E  H  Y  K  Q 

Y  B  U  N  G  A  L  O  W  B  P 

F  J  M  N  A  V  A  R  A  C  N 

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

Vakantie

Vakantie 

Daarom zei Jezus tegen hen: ‘Kom mee, jullie moeten ook eens 

naar een eenzame plaats waar je alleen bent en wat uit kunt 

rusten.’ (Marcus 6:31)

Het stukje hierboven staat in de Bijbel.

Vakantie hebben we allemaal nodig om tot rust te komen.  

En om los te komen van de lange coronatijd.

Even niks dat moet, geen school, geen werk.

Fijn samen genieten van de vrije tijd. 

Misschien ga je wel kamperen, naar een vakantiehuisje

of met een vliegtuig naar een ander land.

Waar je ook heen gaat, dichtbij of ver weg, God is overal.

En wist je dat niet alleen mensen reizigers zijn?

Heel veel vogels trekken in de herfst naar warmere streken. Ze 

overwinteren en komen in de lente weer terug. Je hebt ze vast 

wel eens gezien, zo’n grote zwerm vogels in de lucht. Maar er 

zijn ook vlinders die verre reizen maken. En wolven en sprinkha-

nen reizen soms honderden kilometers op zoek naar eten.

Maar ook zaden van planten maken vaak een reis, om ergens anders 

uit te groeien tot plant.

Denk maar eens aan de paardenbloem. Zijn pluisjes worden 

meegenomen door de wind en kunnen zo heel ver komen. Of de 

zaden uit vruchten die gegeten worden door de vogels, en later 

ergens anders worden uitgepoept en daar kunnen uitgroeien. Een 

vogel is dus een soort vliegtuig voor de zaden.

Zo zie je maar weer, God heeft met zijn schepping aan alles gedacht.

Vakantiegebedje

God, onze Vader,

wij dromen van een heerlijke vakantie die ons te wachten staat. 

Wij hopen op de zon die alles blij en feestelijk maakt.

Wij vragen U, laat de zon ook schijnen in ons hart,

zodat we met volle teugen kunnen genieten 

van alles wat U geschapen hebt.

Help ons om net zoals U een zon te zijn voor elkaar. Amen. 

 

De redactie van Geestig wenst jullie een heel fijne vakantie.



Door: Nathalie Mensink

Tijdgeest

Een knuffel

Met die anderhalve meter

en die kap op ons gelaat,

zou je eigenlijk niet weten

hoe dat met een knuffel gaat.

Mensen hebben knuffels nodig,

een paar armen om ons heen,

een groet en ook een glimlach,

houden ons niet op de been.

Goede God, wees ons genadig,

help ons van dat virus af,

U alleen bent zo almachtig,

wees barmhartig, geef ons kracht.

Doris van Berkum

Talen

Chinees is geen Turks

en Japans geen Javaans,

Hebreeuws is geen Urks,

Jordanees is geen Spaans,

maar of je lacht in Manilla,

in het Zwitsers of Frans,

in een krot of een villa,

de lach heeft een kans

om het oog van de mensen

te doen stralen op slag,

want verder dan de taal

reikt de klank van de lach.

Toon Hermans


