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Voor boeren, burgers en buitenlui
De Bijbel staat vol beelden die verwijzen naar het agrarisch bedrijf. 

Prediker houdt ons voor dat er een tijd is van zaaien en een tijd van 

oogsten. Johannes de Doper verkondigt hoe Jezus het kaf van het 

koren zal scheiden. En ook Jezus zelf grijpt in vele gelijkenissen 

terug op de landbouw. Hij heeft het over de graankorrel die in  

de aarde moet sterven om vrucht te kunnen dragen. Over het 

mosterdzaadje dat uitgroeit tot een grote boom. En Hij voorspelt 

een grote oogst.

We zien hoe het evangelie gestalte kreeg in een wereld waarin de 

landbouw verreweg de belangrijkste economische activiteit was. 

Ieders leven hing ervan af. Een goede oogst was letterlijk van 

levensbelang, een slechte oogst was de voorbode van meer ziekte 

en sterfte. Door zijn boodschap te verbinden met wat het lichaam 

nodig heeft, voorzag Jezus zijn boodschap van onmiddellijke 

zeggingskracht. 

Als gelovigen zijn we dan ook schatplichtig aan het boerenbedrijf. 

Had Jezus in abstracties gesproken, in breedvoerige theologische 

formuleringen, dan zouden we Hem misschien niet eens meer 

hebben gekend. Hij sprak taal die zijn gehoor verstond.

In onze dagen staat de landbouw onder grote druk. De milieu-

wetgeving stelt steeds strengere eisen. Meer is op komst, vanwege 

de stikstof- en klimaatcrisis. We worden overspoeld met discussies, 

cijfers, percentages, grafieken en prognoses. Voor- en tegenstanders 

buitelen over elkaar heen, emoties lopen hoog op, iedereen roept 

om het hardst om de ander te overschreeuwen.

Zo vergeten we al te gemakkelijk dat al die procedures en protocollen 

over mensen gaan en mensen raken. Boeren zijn mannen en vrouwen 

die hard werken voor een goed product, op een bedrijf dat soms al 

generaties in de familie is en dat ze zo graag zouden overdragen 

aan hun kinderen. Maar zich nu moeten afvragen of dat allemaal 

nog kan. En hoe het verder moet. Geen wonder dat de onzekerheid 

geregeld overgaat in boosheid en woede.

Hier kan de kerk meer betekenen. Niet door te voorzien in oplos-

singen, die moeten komen van de betrokkenen zelf. Wel door 

aandacht te tonen en te vragen voor het verdriet en de teleurstelling 

van de sector. Ook door een luisterend oor te bieden, warmte uit te 

stralen en te verbinden. Om ook zo uit te dragen dat iedereen telt: 

boeren, burgers en buitenlui.

Hans Morssinkhof

Vier mee met de 
Friezenkerk in Rome
Op 31 oktober zendt de KRO-NCRV de 

eucharistieviering vanuit de Friezenkerk in 

Rome uit. U kunt thuis meevieren met de 

gemeenschap in de kerk aan de rand van het 

Sint-Pietersplein. Een unieke mogelijkheid om 

u even verbonden te voelen met deze 

bijzondere Nederlandse gemeenschap in het 

centrum van de wereldkerk.

Op zondag 31 oktober zal Antoine Bodar, rector 

van de Friezenkerk, om 10.00 uur voorgaan in de 

eucharistieviering in deze mooie kerk, met een 

geschiedenis die teruggaat tot de achtste eeuw. 

Voor Nederlandse pelgrims en bezoekers is het 

een plaats van ontmoeting en bezinning. In de 

afgelopen dertig jaar is de kerk ingrijpend gerestaureerd. Maar om deze plek in Rome  

voor de lange termijn te behouden blijven er verbeteringen nodig. Stichting Vrienden  

van de Friezenkerk zet zich hiervoor in en vraagt hiervoor uw steun.

Antoine Bodar: ‘Een bezoek aan de Friezenkerk is voor veel Nederlanders een van de hoogtepunten 

van hun verblijf in Rome. Met de steun die we vanuit Nederland ontvangen kan dit bedehuis in het 

hartje van Rome blijven bestaan.’

U kunt zich aansluiten bij de Vrienden van de Friezenkerk door u aan te  

melden via www.friezenkerk.nl/vrienden. De minimale donatie is € 25,-  

per jaar. Uiteraard is een eenmalige gift ook bijzonder welkom. U kunt  

hiervoor deze QR-code gebruiken.

Foto voorpagina: : De Arenleessters, schilderij uit 1857 

van Jean-Francois Millet. Het origineel hangt in het 

Muséé d’Orsay in Parijs.

Foto: Margot de Jong
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In het voor- en achterhuis
Marcus 4,26-27

‘Ze vragen nooit of ik zwartbont of roodbont vee heb, of ze in het 

stamboek zitten, of ik met hart en ziel leef en zorg voor de dieren. 

Nee, of ik wel weet hoeveel stikstof ze produceren, hoe vervuilend 

zo’n groot bedrijf is.' De boer zuchtte. Hij liep met zijn zoontje door 

de stal. Hij had net twee activisten voor een schonere wereld te 

woord gestaan. Ze waren vegetariërs. Volgens zijn vrouw droegen 

ze kleren uit de ateliers van Taiwan, India of China…

Inspanning en spanning
Hij durfde zijn manier van boeren, zijn toekomst, de wereld van zijn 

zoon wel onder ogen te zien. Hoe vaak had hij een uitbreiding of 

stoppen met zijn bedrijf al gewogen, hoe vaak al advies ingewon-

nen en een luisterend oor gevonden voor omscholing, hoe vaak de 

voors en tegens tegen elkaar weggestreept, hoe vaak een beslissing 

van vandaag de volgende dag toch maar weer ingetrokken. Niet 

meer op één hand te tellen.

Van werken in de stal en op het land werd hij wel moe, maar het 

putte hem niet uit. Maar dat denken, belangen afwegen, zijn 

toekomst en die van zijn zoontje inschatten, is een doorlopende 

last, die voor hem met de dag zwaarder werd.

Lucht en leven
Aan de acties en protestdemonstraties van zijn collega’s tegen de 

regeringsmaatregelingen had hij niet deelgenomen. Zijn vrouw had 

hem weten te overtuigen dat schreeuwen niet helpt en doorgaan 

op de oude voet op den duur doodlopend is. Ook de landbouw-

sector zal zijn stikstofuitstoot moeten inperken, en hij niet alleen.

Het was voor hem wel even slikken. Hij ging zo op in zijn bedrijf, dat 

hij die werkelijkheid maar moeilijk onder ogen kon zien. Met de 

hulp, de steun en het meeleven van zijn vrouw had hij wel nieuwe 

wegen leren zien, maar hij durfde er nog geen stap op te zetten. 

Ontspanning
Ook zo’n gewoonte. Bij mooi weer gingen ze zondags altijd een eind 

fietsen. Hij met zijn zoontje voor op het kinderzadeltje en zijn vrouw 

met een goed gevulde fietstas voor een picknick. Hij kende de 

omgeving, wist overal de weg, en hij wist wie waar woonde of 

gewoond had. In deze buurtschap hier links woonde en werkte een 

collega met zijn gezin, die ook nog geen beslissing genomen had 

net als hij. Het was daar deze morgen stil op en om het erf. ‘Papa, 

daar. Schapen. Wel duizend hè?’ Hij streek zijn zoontje over zijn bol. 

‘Hij denkt nu al in megabedrijven’, grapte zijn vrouw. Na een klein 

uurtje stopten ze voor een broodje, koffie, een appel en yogidrink 

voor hun zoon. ‘Hij, hier tegenover ons, is al jaren geleden gestopt, 

de grond heeft hij verhuurd en de boerderij verkocht.’ ’Is een mooi 

landhuis geworden’, zei zijn vrouw. Hij knikte en zij zag ongewild de 

toekomst voor zich.

Intussen was de temperatuur lekker opgelopen. Het fietspad door 

het waterwingebied verveelde nooit. En daar kwamen ze weer in 

zicht. De megastallen en de silo’s van een collega, die de grond en 

de boerderij van zijn buurman had opgekocht. Die hoopte zo te 

kunnen overleven. Hij gunde het hem, maar als de milieuwetten 

weer eens werden opgeschroefd… Hij mocht er niet aan denken.

Blijvende herinnering
‘Zullen we door het dorp fietsen en zo de kortste weg naar huis 

nemen?’, vroeg zijn vrouw. ‘Akkoord.’ Vanaf het goed bezette terras 

van het enige café werden ze uitnodigend begroet. Maar zij 

moesten naar huis. Het jong voor op de fiets was niet wakker te 

houden. Over het kerkplein. De kerk was al maanden gesloten. Het 

was er stil. Geen mens te zien. Hij herinnerde zich altijd weer dat 

preekje van die oude pastor. Die vertelde dat het zaad ontkiemde 

en groeide terwijl de boer sliep. Dat zinnetje had hem op zijn plaats 

gezet, maar hem ook bemoedigd, hoop gegeven. Hij kon en moest 

veel, maar hij kon niet alles. Bij al zijn werken gebeurt er altijd het 

een en ander buiten hem om, misschien wel het wezenlijke. Daar 

was hij zich sinds die tijd altijd van bewust geweest. Er zijn krachten 

op zijn bedrijf aan het werk, op zijn land en in zijn stal, waar hij geen 

greep op had. 

Thuis viel zijn zoontje op de bank direct in slaap. Wat een rust en 

vrede straalt zo’n kereltje uit. En die rust en vrede kwamen over de 

boer en zijn vrouw. Wat waren zij rijk. 

Gerard Geurts
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‘Het gaat met het Rijk Gods als met een man die zijn land bezaait; hij 

slaapt en staat op, ’s nachts en overdag, en onderwijl kiemt het zaad 

en schiet op, maar hij weet niet hoe. Uit eigen kracht brengt de aarde 

vruchten voort, eerst de groene halm, dan de aar, dan het volgroeide 

graan in de aar. Zodra de vrucht het toelaat, slaat hij er de sikkel in, 

want het is tijd voor de oogst.’

Marcus 4, 26-29

'Hoe vaak had hij een  

uitbreiding of stoppen met 

zijn bedrijf al overwogen…'
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Er is meer dat 
ons bindt dan 

ons scheidt
Een bezoek aan  

The Anglican Church 

Twente

Het kan niet idyllischer: rijdend over de Diepenheimseweg, een 

prachtige laan, omzoomd door statige bomen, duikt plotseling een 

smal bruggetje op, dat toegang geeft tot een bosweg. Een stukje 

doorrijden en opeens verschijnt er een bordje: St Mary’s Chapel. Een 

kronkelig paadje geeft plotseling uitzicht op een kapelletje, dat niet 

zou misstaan in de tv-serie Downton Abbey. 

High Church
Als ik er ben, mogen vanwege de coronabeperkingen maar maximaal 

dertig kerkgangers in de kapel. Die zijn er dan ook. Gastcelebrant the 

Rev. Howie Adan, gaat voor, geassisteerd door Simone Yallop, 

lekenpastor. De dienst is ingetogen, maar doorleefd. De Anglicaanse 

Kerk is een pluriforme Kerk, van stromingen die neigen naar het 

calvinisme, waar het Woord centraal staat, tot die waarin de liturgis-

che beleving en het Mysterie een vooraanstaande plaats is toebe-

deeld: de High Church. St Mary’s is High Church, vast en zeker. 

Eredienst
Een katholiek voelt zich hier beslist thuis, een leraar Engels dubbel, 

vanwege de gezangen en de ritmische Bijbelse taal van de New 

Revised Standard Version. De parochie is vooralsnog zonder vaste 

pastoor en vandaag draagt dan ook voormalig luchthavenpastor 

Howie Adan de mis op. Zijn preek zit goed in elkaar. Hij maakt er een 

academisch discours van. Het onderscheid tussen de herrijzenis van 

Lazarus en de verrijzenis van Christus wordt ons in welgekozen 

woorden duidelijk gemaakt.

Simone Yallop
Na de dienst spreek ik met Simone Yallop (geboren in Norwich, 

graafschap Norfolk), spin in het web van de kleine Anglicaanse 

gemeenschap. Zij is gedoopt en gevormd binnen de Church of 

England. Al jong werd zij lid van de Crusader Movement, een 

evangelisatiebeweging die zich vooral richt op jonge mensen. 

Tijdens haar studie Elektrotechniek aan de Universiteit van  

Southampton sloot zij zich aan bij Campus Crusade for Christ. 

Persoonlijk geloof 
Southampton stond aan de basis van Simones persoonlijke geloof. 

Zij volgde alle mogelijke cursussen en Bijbelstudies om het 

uiteindelijk tot bijna fulltime staflid te brengen bij de ‘Crusaders’. 

Haar roeping lag echter in het bedrijfsleven. Toch bleef het pas-

toraat haar trekken, want jaren later 

volgde ze een opleiding in deeltijd  

tot lekenpastor. 

Elektrotechniek 
De Universiteit van Southampton 

hanteerde voor haar studenten de zg. 

‘1-3-1 Sandwich.’ De student treedt het 

eerste jaar in dienst bij een elektrotech-

nisch bedrijf, studeert daarna drie jaar 

en werkt het laatste jaar opnieuw bij een bedrijf in de sector.  

Zo kwam Simone in Hengelo terecht. Hier zou ze de rest van  

haar werkzame leven blijven.

Weldam
De Anglican Chaplaincy of Twente werd opgericht door dr. Sjoerd 

Bonting, scheikundige en priester-wetenschapper. De parochie 

bestond in het begin voornamelijk uit expats. Ze kerkten in de 

Lambertusbasiliek in Hengelo. Die bleek echter te kolossaal voor 

zo’n kleine kudde. Alfred, Graaf zu Solms-Sonnenwalde bood 

uitkomst en gaf de uit 1900 stammende neogotische kapel 

(architect W.J. Weatherly, uit de school van de beroemde Engelse 

bouwmeester George Gilbert Scott) op zijn landgoed Weldam in 

bruikleen. Sinds 1979 wordt daar dus gekerkt. 

Lekenpastor
Als lekenpastor mag Simone bijna alles doen, behalve het voorgaan 

in de eucharistie, het geven van de absolutie en het uitspreken van  

de zegenwens. Mijmerend over Hendrik VIII’s afscheiding van de Kerk 

van Rome, de vrouw in het ambt, transsubstantiatie tegenover 

consubstantiatie, laat Simone zich ontvallen dat er eigenlijk meer is 

dat ons bindt dan dat ons scheidt. Een van haar favoriete gezangen is 

dan ook The Church’s One Foundation, dat liefhebbers van Songs Of 

Praise bekend in de oren moet klinken. De Bijbeltekst die haar het 

meest aan het hart ligt komt uit Joh. 3:16: ‘Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft.’ Ze heeft 

grote bewondering voor Father Nicholas King SJ, een vooraanstaande 

Britse jezuïet en exegeet, en publicist over de eenheid der christenen. 

Het zij nog maar eens gezegd: One Church, One Faith, One Lord.

Jan Schage Foto’s: Jan Schage
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Uit het pastoraal team

Toerusting en vorming

Als pastoraal team verzorgen we in het najaar een aantal avonden 

voor onze uitvaartvrijwilligers. Zowel vrijwilligers als pastores 

moeten zich blijven vormen in hun taken, ook al doe je je dienstwerk 

al jaren met grote toewijding en deskundigheid. Daarbij komt: 

elkaar ontmoeten met vertrouwde en nieuwe vrijwilligers heeft  

zijn eigen dynamiek en meerwaarde. 

Ook zullen we voor Pasen volgend jaar voor onze lectoren een 

aantal momenten creëren om elkaar te ontmoeten. Onder begelei-

ding van een deskundige zullen de lectoren ontdekken wat het 

vraagt aan voorbereiding, wijze van lezen, wijze van bidden. De 

lectoren zullen tijdig een uitnodiging ontvangen. 

In het begin…

‘In het begin schiep God.’ Dit zijn de eerste woorden van onze Bijbel. 

God voltooide de door Hem geschapen wereld en Hij vroeg aan de 

mens er goed voor te zorgen. In de komende periode valt het blad 

van de bomen, gaan de koeien weer naar binnen, zal het mais 

geoogst worden en komt de schepping bij ons tot rust. 

In de stilte van de winter hopen we dat volgend jaar onze prachtige 

schepping weer tot bloei komt. De schepping die ons door God zelf 

is toevertrouwd. Aan ons de vraag hoe gaan wij met dat prachtige 

geschenk om? Wat doen wij om goed voor onze aarde te zorgen?

Geven wij een eerlijke prijs voor de producten die wij van de aarde 

oogsten en zorgen wij op een goede manier voor de dieren? Pakken 

we de fiets of de trein om elkaar te ontmoeten of willen we zo snel 

mogelijk allemaal weer met het vliegtuig naar verre oorden?

We zien door onze eigen leefwijze dat we onze schepping verstoren 

en we lijken niet in staat daar samen iets aan te doen. Laten wij net 

als de schepping zelf, die nu in ruste is, ons de komende tijd 

bezinnen hoe wij zo goed mogelijk kunnen omgaan met dat 

prachtige geschenk dat God aan ons heeft toevertrouwd. 

 

Carin Timmerman

Pastoraal beleidsplan
Het pastoraal team schrijft in de periode september-december 

onder begeleiding een pastoraal beleidsplan met de volgende 

oriëntatie: wie zijn wij als parochie over vijf jaar? Wat hebben we 

daarvoor nodig, waar zal onze focus liggen? Waarin willen we 

investeren? Waarvan nemen we afscheid? Uit cynisme? Uit angst? 

Nee hoor! Omdat ons geloof ons ter harte gaat voor de kerk van 

morgen. Daarvoor zullen we de lessen uit het verleden en ontvangen 

bronnen van inzicht meenemen om ons geloof in de toekomst 

gestalte te geven.

Namens uw pastores,

pastoor Jurgen Jansen 

Opgave 

Eerste 

Heilige 

Communie 

2022

In januari 2022 gaat de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie 

van start voor de kinderen die in groep 4 van de basisschool zitten. 

In het voorjaar 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, zodat 

u ook thuis met uw kind aan de slag kunt.

De voorbereiding wordt begeleid door de werkgroep Eerste 

Communie en een pastor. Deelname kost € 35,-. 

Aanmelden
U kunt uw kind aanmelden door te mailen naar het secretariaat van 

het Pastoraal Team, mw. Berna Horck, secretariaat@pastoraalteam.

nl, met vermelding van de naam van uw kind, de school van uw 

kind en uw woonplaats. U ontvangt dan een mail met het opgave-

formulier, dat u voor 1 december 2021 ingevuld terug kunt sturen. U 

ontvangt daarna per mail de uitnodiging voor de eerste informatie-

avond in januari 2022.

Vragen?
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met het 

pastoraal secretariaat via 074 - 349 22 12 en vragen naar mevrouw Horck.
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Er is nogal wat discussie over de 

landbouw en de voedselproductie. 

Bijna dagelijks horen en lezen we 

over vervuiling, stikstof, de 

kwaliteit van ons voedsel: over 

natuur en diversiteit. Nadenkend 

over dit thema vroeg ik mij af hoe 

de kerk en theologie denken 

over dit probleem. Heeft de 

kerk een eigen visie en inbreng 

in deze? Wat betekent het om voedsel te 

krijgen, voedsel te geven en te delen?

Betekenis
Het is goed om jaarlijks stil te staan bij de betekenis 

van de oogst. Een moment stil te staan bij de waarde van 

ons voedsel en de betekenis van voeding voor ons leven. 

Ook is het goed om aandacht te hebben voor de onzicht-

bare, onbetaalde arbeid van de aarde, en voor werk van boeren en 

boerinnen, voor rijkdom en armoede bij de productie. Vragen 

we ons wel eens af waar ons voedsel vandaan komt? Welk 

brood we eten, van welk graan het is gebakken en voor 

welke prijs? Of waar de vruchten vandaan komen, wie ze heeft 

geplukt en wat hij of zij daarvoor betaald kreeg?

Geen oogst
Soms zijn er omstandigheden waarin er weinig te vieren valt, als 

de oogst totaal mislukt of ander natuurgeweld mensen treft. 

Tijden waarin de natuur moeilijk te voorspellen is, waarin 

rampen gebeuren en mensen in moeilijkheden raken. 

Hier, elders in Europa en in andere werelddelen. Dan 

maken we ons grote zorgen, hebben we angst en 

beseffen we dat we met lege handen staan als de 

natuur haar eigen gang gaat. Het laat ons ook 

nadenken over wat er werkelijk van belang is in ons 

leven.

Moeder Aarde
Boeren hebben de maakbaarheidsgedachte  

altijd al gerelativeerd. Zij weten hoe grillig de 

natuur grillig kan zijn en hoe onvoorspelbaar weer 

en klimaat.Het is een open deur als ik zeg dat 

mensen altijd voedsel nodig hebben. Daarom zal 

de landbouw een belangrijke plaats blijven 

innemen, overal op Moeder Aarde.

In oogstdankvieringen, in september of oktober, 

staan we erbij stil, en beseffen we dat het niet 

vanzelfsprekend is dat we alle producten steeds 

weer in de winkel kunnen kopen.

Marianne Koebrugge

Oogsten zijn niet 
vanzelfsprekend
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De voordeur zit op slot, klemt en is duidelijk niet bedoeld om 

iemand binnen te laten. Aan de achterkant is er de deur die 

zichtbaar wel veel gebruikt wordt. Er staat een paar laarzen  

en ze gaat makkelijk open. Je komt binnen en belandt in een  

grote keuken. Er is een stoel, er is koffie, nog voor je gezegd  

hebt waarvoor je komt. Je bent welkom. Dat is de situatie op  

vele plaatsen in ons Twentse platteland. Zo mag ik het steeds  

weer ervaren als ik bij boerenbedrijven aan mag komen.

Scherpst van de snede
De boer en tuinder van nu lijken nauwelijks nog op het nostalgische 

beeld dat de reclame ons voorschotelt en waar recreërende 

medemensen uit de stad naar op zoek zijn. Er wordt geboerd op het 

scherpst van de snede. Voldoende financiële resultaten zijn alleen 

mogelijk bij zorgvuldige beheersing van kostprijs en kwaliteit. Een 

overvloed aan informatie over techniek en regelgeving moet 

verwerkt worden. Voortdurende aanpassing is nodig, aan wat markt 

en maatschappij vragen: goedkoop en gezond voedsel, dierenwel-

zijn, natuurschoon, duurzaamheid.

Met hart en ziel
Wie ben je als boer en tuinder in deze omstandigheden? Waar ligt je 

persoonlijke motivatie als boer of boerin, wat is voor jou hart en ziel 

van je bestaan? Geen mens is hetzelfde, maar essentieel voor de 

meeste boeren en tuinders is dat ze werken ‘met hart en ziel’.

Ze werken dag in, dag uit met de schepping. Het is wonderlijk welke 

mogelijkheden onze aarde allemaal biedt en welke nieuwe 

mogelijkheden er steeds weer ontdekt worden. Tegelijkertijd staan 

ze vaak voor dilemma’s: wat kan wel en wat kan niet? Hoever ga ik, 

in het ‘bewerken’ van gewas en verrijken van de bodem? Waar ligt 

de grens tussen meewerken aan Gods schepping en het uitbuiten 

van de aarde? 

Zware druk
Het wordt de boeren en tuinders in deze keuzes niet eenvoudig 

gemaakt. De concurrentie is keihard en de druk van hogerop is 

groter dan ooit. Daarmee ligt er een grote verantwoordelijkheid op 

hun schouders: elke dag moeten ze bepalen hoe ze hiermee willen 

omgaan en welke keuzes ze maken. 

Als consument staan we vaak nauwelijks stil bij deze verantwoorde-

lijkheid. Sterker nog, we hebben vaak niet eens oog voor onze eigen 

bijdrage. We kunnen elkaar vinden, wanneer wij gezamenlijk zorg 

willen dragen voor een goed product aan de ene kant en een goede 

prijs aan de andere kant. Ook kunnen wij elkaar vinden, wanneer  

wij gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor de schepping willen 

dragen, waarbij boeren, tuinders én consumenten keuzes maken 

die leiden tot duurzaamheid en behoud van de schepping.

Genesis
Als we het eerste Bijbelboek openen komen we aan bij Genesis. 

Genesis betekent ‘ontstaan’, ’oorsprong’, ‘wording.’ Het Bijbelboek 

vertelt namelijk over het ontstaan van de wereld, over de oorsprong 

van de mensheid en over de wording van het volk Israël.

Genesis 1, 1-2 ’In het begin schiep God hemel en aarde’. Genesis 1, 

26, 28 (nieuwe Bijbelvertaling): ‘Toen zei God: 'Laten we mensen 

maken! Mensen die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken. Zij zullen 

zeggenschap hebben over de vissen in de zee, over de vogels in de 

lucht, over de dieren op het land, de tamme en de wilde, de grote 

en de kleine.’  ‘Jullie moeten de aarde aan je onderwerpen, je krijgt 

zeggenschap over de vissen in de zee, over de vogels in de lucht, 

over alle dieren op het land.’

Ons allen
De Schrift zegt ons verantwoordelijkheid aan voor onze schepping. 

Een verantwoordelijkheid die we niet alleen op de schouders van de 

boer en tuinder mogen leggen. Nee, het platteland, het gaat ons 

allen aan.

Pastor Ria Doornbusch

Het platteland, 
onze gezamenlijke 
verantwoordelijkheid

Wie ben je, als boer, 

 als consument?
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Lucifers

Voor u gevonden
 Door Richard Wermelink

Hoe zeg je dag…?
Hoe zeg je dag als je iemand niet kunt 

missen? Dat is de titel van een boekje van 

Regine Hilhorst en Wies Sanders. De dood 

en zeker die van een dierbare, is een 

zwaar onderwerp waar we allemaal 

onvermijdelijk eens mee te maken 

krijgen. De verhalen en gedichten in 

deze bundel bieden mogelijk troost en 

ondersteuning wanneer de dood echt 

dichtbij is gekomen. De illustraties zijn van 

de hand van Lies Koning. Uitgeverij Palmslag, prijs € 17,50.

Ons kloosterpad
Van twee medeparochianen kreeg ik de tip om Bindboek Ons 

Kloosterpad onder de aandacht te brengen. Inderdaad: een zeer 

bijzonder boek, ter begeleiding van de wandeling van Ons Klooster-

pad in vijftien etappes, in Brabant. Het boek 

wil de lezer verbinden met verhalen, 

beelden en overpeinzingen over de 

bijzondere plekken op dit pad. Het 

beschrijft de bewoonde kloosters 

onderweg en probeert ook inspiratiebron 

te zijn. Dat is gelukt. De uitgeverij is  

de Abdij van Berne, waar het ook te 

bestellen is (€ 29,50):  

www.bernemedia.com.

Vriendschap, liefde & jezelf zijn
Daarover gaat de bestseller van de Britse kunstenaar en auteur Charlie Mackesy: The 

boy, the mole, the fox and the horse (2019). Het is vorig jaar prachtig in het Neder-

lands vertaald door Arthur Japin. Het boek is in feite een moderne fabel en gaat over 

een bijzondere vriendschap tussen een jongen en drie dieren. De lessen die ze 

samen leren zijn stuk voor stuk levenswijsheden. Het boek is verrijkt met honderd 

illustraties, ook van Mackesy. Uitgeverij Kok Boekencentrum, prijs € 20.

Er hingen aardig wat tomaatjes aan de plant die ik tegen het huis 

had geplant. Ze waren klein en groen, en absoluut nog niet eetbaar. 

Maar toen kwam de zon. En gingen wij een weekje op vakantie.

U raadt het al. Na die zonnige week hingen er een heleboel rode 

tomaatjes. Eetbaar en lekker. Wat een mooi klein wondertje.

Onze reis ging naar Duitsland, naar vrienden. Het was al drie jaar 

geleden dat wij hen hadden gezien. Het kwam er niet van: eerst 

allerlei besognes, bij ons en bij hen, en toen corona. We belden 

weleens. We appten weleens. Maar niets is te vergelijken met een 

daadwerkelijke ontmoeting. En toen die er eindelijk was, die 

ontmoeting, was het alsof we elkaar gisteren nog hadden gezien. 

Dat het zo kan zijn: mooi is dat.

Thuis gekomen kregen we bezoek van onze kleinzoon. Er stond een 

klein kruisbeeld in onze logeerkamer. Mijn kleinzoon zag het staan 

en keek vol verwondering. ‘Die meneer is aan het dansen’, zei hij, 

‘aan het dansen met zijn armen wijd.‘ En hij ging ook met zijn armen 

wijd staan en danste, en stak zijn hand uit zodat ik mee kon dansen. 

Het opstaan van de Heer, onbevangen kinderogen gezien in een 

afbeelding van Zijn lijden. Wat een wondermooie gedachte.

Voor de een is het een ontmoeting, voor de ander de natuur, voor 

een derde de onbevangen blik van een kind. Maar we kennen, denk 

ik, allemaal wel dat gevoel van verwondering. Het is een blij gevoel 

en een dankbaar besef, dat er in onze wereld zoveel ervaringen zijn 

waar we blij van worden. 

In plaats van ervaringen had ik eerst hierboven dingen staan. Maar 

voor mij is dat een te materieel woord. Want het zijn de mooie en 

lieve ervaringen die Onze Lieve Heer ons gunt en geeft.

Ervaringen die bewijzen hoe zeer zijn leer van liefde, vrede en 

verdraagzaamheid tot ons geluk kan leiden.

Cathinka

Verwonderen
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De legende van 
Sint Hubertus
Iedereen heeft vast wel eens gehoord van Sint Hubertus, de 

patroonheilige van de jacht. Hij werd in 656 geboren in Toulouse, in 

Frankrijk, en overleed in het jaar 727. Als telg uit een adellijke familie 

leefde hij het leven van een edelman. Hij trouwde ook. Helaas 

overleed zijn vrouw Floribine bij de geboorte van hun zoon Floriber-

tus. Omdat Hubertus het verlies niet kon verwerken trok hij zich 

steeds vaker terug in de bossen om te jagen, fervent jager als hij 

was. Maar toen hij op Goede Vrijdag in 683 op jacht ging (een 

oneerbiedige activiteit op die dag) bespeurde hij een groot hert. 

Toen hij het wilde neerschieten keerde het dier zich in zijn richting 

en er verscheen een lichtend kruis tussen het gewei. 

Een stem
Op datzelfde moment zei een stem Hubertus dat hij naar Lamber-

tus, de bisschop van Maastricht, moest gaan. Hij moest bij de 

bisschop in de leer, en dat deed hij. Na zijn priesterwijding werkte 

Hubertus in Brabant en de Ardennen, maar nadat Lambertus was 

vermoord werd hij diens opvolger als bisschop van Maastricht. Om 

veiligheidsredenen werd later de bisschopzetel van Maastricht naar 

Luik verplaatst.

Het hert keerde zich naar hem toe, 

met een kruis tussen het gewei

Net als Lambertus verkondigde Hubertus het geloof in Brabant en de 

Ardennen, vandaar dat er in het zuiden van ons land veel kerken naar 

Lambertus en Hubertus vernoemd zijn. Na zijn overlijden op 30 

september 727 in Fura werd zijn stoffelijk overschot overgebracht naar 

de abdij van Andage in het huidige België. Al snel werd hij een populaire 

heilige van de Lage Landen en Duitsland, en werd Andage omgedoopt 

in Saint-Hubert. Het groeide uit tot een veel bezocht bedevaartsoord. 

Gebruiken en viering
Er zijn enkele gebruiken ontstaan en aan Hubertus’ feestdag op  

3 november verbonden. Zo wordt in het zuiden van ons land 

Hubertusbrood gebakken, dat op Hubertusdag door een priester 

wordt gewijd. Het eten hiervan is een traditioneel religieus gebruik.

Beckum
Dichter bij huis wordt al vele jaren in de Heilige Blasiuskerk in 

Beckum een Hubertusviering georganiseerd door de Enschedese 

jagersvereniging. Aan deze sfeervolle viering werken een jacht-

hoornblaasgroep, het parochiekoor met ondersteuning van zangers 

uit de buurtparochie en de vrijwilligers van de parochie mee. Elk 

jaar weer weten veel kerkgangers, vaak met hun hond, de weg naar 

Beckum te vinden, maar dit jaar door de corona helaas niet. 

De jarenlange voorganger Anne Kramer (helaas overleden) wist in 

het Twents de boodschap aan de jagerswereld op humoristische 

wijze te vertolken. Soms laat een aanwezige hond van zich horen en 

is het gezegde ‘geen hond in de kerk’ op die zondagmorgen niet van 

toepassing. 

Na de viering worden op de parkeerplaats alle aanwezige honden 

gezegend. Een plechtig moment voor zowel de baas als zijn/haar 

trouwe viervoeter. Na de zegening is het altijd een gezellig samen-

zijn bij het Wapen van Beckum. Veel kerkgangers zien jaarlijks uit 

naar deze sfeervolle eredienst. We hopen dat deze traditie snel weer 

kan worden opgepakt en nog vele jaren in ere wordt gehouden.

Marianne Koebrugge
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Al meer dan 1000 jaar viert de kerk op 1 november het Hoogfeest 

van Allerheiligen. Dat dankt ze aan paus Gregorius IV, die in de 

negende eeuw het feest uitbreidde tot de hele christenheid. Maar 

heiligen: hebben ze ons nog iets te zeggen? En als dat het geval is: 

welke heiligen hebben wij in onze tijd nodig?

Die laatste vraag komt niet uit de lucht vallen. In bijna alle kerken 

vinden we beelden van heiligen. Zeker in de oudere godshuizen, 

waar ze ons pilaar na pilaar aankijken. Soms een tikje streng, dan 

weer verzaligd, en een enkele keer lijkt er iets van een knipoog 

zichtbaar. Ze houden ons een spiegel voor, alsof ze willen zeggen:  

‘Ik ben er al, maar jij kunt dit ook bereiken. Doe je best, ik bid voor 

je.’ Er gaat een zekere troost van uit. 

Maar lang niet al die heiligen zijn bekend. En zelden hangt er een 

bordje bij wanneer en waarom de paus – want alleen hij kan 

mensen heilig verklaren – deze mannen en vrouwen tot hun hoge 

status heeft verheven. Met een beetje geluk staat hun naam op de 

sokkel, maar lang niet altijd. Dat maakt nog extra nieuwsgierig. De 

meeste van die beelden werden ooit bekostigd door gulle schen-

kers. Zelden valt na te gaan waarom zij nu juist die heilige wilden 

laten verbeelden. Misschien was dat niet belangrijk. Als dat beeld er 

maar kwam, en als die heilige ons maar tot voorspraak was. 

Eigen verhaal
Zo hebben al die beelden een eigen verhaal, dat wij vaak niet meer 

kennen. Met zoveel heiligen, het zijn er meer dan tienduizend, kan 

dat ook niet. Daardoor ontgaat ons wél iets. Veel van die heiligen 

zijn land-, streek– of tijdgebonden. Zeker in vroegere eeuwen 

werden ze ingezet om de kracht en de glorie van ons geloof aan te 

tonen. Hun uitverkiezing straalde af op de kerk als geheel. Dat 

verklaart het grote aantal en maakt duidelijk waarom we van de 

meesten nooit hebben gehoord. Hun bekendheid heeft, op 

uitzonderingen na, een beperkte houdbaarheid. Hun heiligheid 

uiteraard niet.

Toch raken we met deze inzichten nog niet de essentie. Vanaf de 

vroegste tijden heeft de kerk aangevoeld dat er een groot verschil 

bestaat tussen de officiële leer en het alledaagse leven van haar 

gelovigen. Heiligen tonen ons dat de weg naar volmaaktheid niet 

onbegaanbaar is. Als wij dan toch nog struikelen, zijn ze ons tot 

voorspraak bij Onze Lieve Heer. Niemand gaat verloren, dat vooral 

drukken ze uit. 

Heiligen voor 
deze tijd

Elke tijd heeft  

behoefte aan  

eigen heiligen

Voorbeeldfunctie
Daarnaast heeft de kerk begrepen dat wij als aardse stervelingen 

voorbeelden nodig hebben. We koesteren sporthelden, staatslie-

den, artiesten en meer. Heiligen hebben deels een soortgelijke 

functie. Elke tijd wil toch weer haar eigen heiligen. Dat wil zeggen: 

erkenning van het geloof en de daden van mannen en vrouwen  

die op bijzondere wijze, op een in hun eigen tijd aansprekende 

wijze, handen en voeten geven aan het Evangelie. Daarom weten 

wij bijvoorbeeld wie de Heilige Moeder Teresa was, terwijl veel 

geleerde heiligen allang zijn ondergedompeld in de diepzee  

van de geschiedenis.

In onze dagen
Maar hoe is dat in het Nederland van nu? We zijn, als kinderen van 

onze tijd, mondige katholieken geworden. Misschien geloven we 

niet meer alles, of weten we niet meer wat we precies geloven. 

Heiligen uit lang vervlogen tijden roepen weinig of niets meer in 

ons wakker. En het begrip heiligheid voelt ook ongemakkelijk aan. 

Maar een besef van dat begrip hebben we wel, zoals we ook 

beseffen dat je er niet katholiek voor hoeft te zijn. 

Processen 
Het is goed te weten dat in Rome processen lopen voor de zalig- en 

heiligverklaring van twee Nederlanders: Alfons Ariëns (1860-1928) 

en Titus Brandsma (1881-1942). De eerstgenoemde is in Twente 

geen onbekende. Als kapelaan in Enschede raakte hem de sociale 

ellende van de arbeiders van de textielindustrie. Zó had Jezus het 

ons niet geleerd, wist hij, en hij maakte zijn levenswerk van de 

verbetering van de positie van de arbeiders. In een wereld waar nog 

zoveel sociale misstanden bestaan, inspireert Ariëns ons om zijn ten 

diepste evangelische arbeid voort te zetten. Al vele jaren loopt het 

proces dat tot zijn zaligverklaring moet leiden. Een Zalige is nog niet 

heilig, maar hij of zij staat op de drempel.
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Dat stadium heeft de karmeliet Titus Brandsma al bereikt. Hardnek-

kige geruchten willen dat zijn heiligverklaring nadert. Pater Titus 

nam het in de bezettingsjaren 1940-1945 op voor de persvrijheid, in 

de periode waarin de bezetter bepaalde wat nieuws was en gedeeld 

mocht worden. Nauw verbonden met de persvrijheid was de 

vrijheid van godsdienst en het recht van ieder mens om eigen 

keuzes te maken. De bezetter arresteerde hem en bracht hem  

in het concentratiekamp Dachau ter dood. Ook zijn leven spreekt 

aan en spoort aan. In grote delen van de wereld worden  

die vrijheden nog altijd niet erkend.

Als we dan zoeken naar heiligen voor onze tijd, zoals de generaties 

voor ons zochten naar hún heiligen, hebben we in Ariëns en Titus 

alvast mooie voorbeelden. Maar er zijn er beslist nog veel meer.

Hans Morssinkhof

Venster van Daan 

Wildschut in de  

St. Annakerk in 

Heerlen, met moderne 

martelaren en heiligen: 

Tielhard de Chardin, 

Anne Frank, M.L. King, 

Abbé Pierre, paus 

Johannes XXIII, Moeder 

Teresa, Dom Helder 

Camara, Steve Biko, 

bisschop Bekkers, 

Julius Nyerere, Dietrich 

Bonhoeffer en Dag 

Hammarskjöld.
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Maar de 
liefde blijft

Op donderdag 7 oktober wordt het eerste exemplaar van het 

boek ‘Maar de liefde blijft’ van Lory Wagenaar uitgereikt aan  

twee bijzondere gasten. Het is haar tweede boek over het thema 

verlies, rouw. Haar eerste boek heet Voor wie verloren heeft  

en zoekt.

Hoe ontstaat het idee om een boek te schrijven over 
verdriet dat je voelt wanneer je je partner, ouder, beste 
vriend(in), broer, zus of je kind verliest?

‘Ooit verloor ik mijn moeder, mijn allerbeste vriendin. In de tijd 

daarna had ik het moeilijk en heb ik geworsteld om overeind te 

blijven. Ik voelde me overspoeld door allerlei gevoelens die het 

verlies in me losmaakte, en de vele vragen die in me opkwamen.

In de jaren die volgden, ontmoette ik telkens weer mensen die ook 

een dierbare hadden verloren en keer op keer brak mijn hart omdat 

ik zag dat ze ook in de put van rouw aan het tuimelen waren. Ik 

wilde die mensen graag helpen opdat ze het een heel klein beetje 

minder moeilijk zouden hebben dan ik het had gehad. Gaandeweg 

ontstond het idee van het schrijven van een boek.

Natuurlijk is rouw voor alle mensen verschillend: elke relatie en  

elke situatie is immers anders. Maar er zijn ook veel overeenkomsten.  

En daar gaat mijn boek over.

Wat me ook motiveerde was de overweging dat wij vaak van elkaar 

niet weten hoe moeilijk degene die achterblijft het heeft. We zijn er 

in onze maatschappij erg goed in om de diepte van het gemis en 

ons verdriet te verbergen. Het is ook begrijpelijk dat we dit doen. 

Iedereen is hip en snel en als achterblijver ben je kapot en traag.  

Het betekent echter wel dat iemand die een dierbare verloor zich 

ook heel eenzaam kan voelen in het verdriet. Maar de liefde blijft 

zou je misschien kunnen begeleiden op je pad, zodat je het niet 

alleen hoeft te gaan.’

Het eerste boek was een succes.  
Hoe heeft dat je leven veranderd?

‘Het waren vooral de mooie reacties van mensen die indruk op me 

maakten. Zo stond ik een keer in de voortuin de heg te snoeien en 

toen stapte er een mevrouw van haar fiets met de vraag of ik 

‘Rouw is voor alle mensen 

verschillend, maar er zijn 

ook overeenkomsten.’
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‘Als je wilt, kun je verder 

leven samen met je  

overleden dierbare.’

degene was die Voor wie verloren heeft en zoekt had geschreven. 

Toen ik dat beaamde, vertelde ze hoe ze pas haar zusje had verloren 

en dat ze steun in mijn boek gevonden had. En er ontstond een heel 

mooi gesprek. Dat is waar ik het voor doe. Sterker nog, dit soort 

reacties stimuleert me om door te gaan. Daarom schreef ik het 

tweede boek Maar de liefde blijft. Maar ik wilde mensen graag ook 

op een nog persoonlijkere en praktischere manier helpen. En zo is 

de site www.rouwverwerkingonline.nl ontstaan. Daar bied ik 

workshops aan met uitlegvideo’s en veel suggesties voor wat je 

misschien zou kunnen doen. De site gaat per 7 oktober online.’

Wat maakt Maar de liefde blijft anders  
dan andere boeken over rouw?

‘Het boek beschrijft rouw van binnenuit, zoals het werkelijk voelt. Je 

gaat je eigen verdriet wellicht herkennen en dat kan je tot steun 

zijn. Het boek wil ook graag als een gids voor je zijn; een die uitlegt, 

wijst op valkuilen en tips geeft. Om het gemis en het verdriet te 

laten weerklinken in je hart, staan er ook mooie gedichten in het 

boek, van beroemde dichters en zangers, maar ook van onbekende.’

Maar de liefde blijft, doet een romantisch  
boek vermoeden. Waarom deze titel?

‘Als je iemand verloren hebt waar je veel van houdt, dan kun je in 

het begin alleen maar denken dat je hem of haar voor altijd kwijt 

bent. En je voelt je zonder je dierbare verloren en ontheemd. Wat je 

je dan nog niet weet - maar geleidelijk aan moet leren - is dat de 

liefde blijft en dat je, als je dat wilt, verder kunt leven samen met 

jouw dierbare. In het boek ‘Tuesdays with Morrie’ van Mitch Albom 

staat het heel mooi beschreven: ‘Death ends a life not a relationship’, 

het sterven beëindigt een leven maar niet de band. Je hebt je 

dierbare in het hier en nu verloren, maar… de liefde blijft.’

Twee delen
Het boek van Lory 

bestaat uit twee delen. 

Het eerste deel beschrijft 

het verdriet dat je overvalt 

en het gemis dat je voelt. 

Het tweede deel helpt je weer op 

weg om weer vat te krijgen op het leven. 

Het is geen boek om aan een stuk door uit te lezen. Je 

bladert erin, leest het hoofdstuk dat jou aanspreekt en 

legt het dan weer even weg. 

Mooie gedichten 
In het boek staan ook mooie gedichten. Een hoopvol 

gedicht van Jean Pierre Rawie: Wij hebben alles nog 

tegoed / wat ons het leven heeft ontnomen / uit welke 

verten ook, wij komen / elkaar ten leste tegemoet. En 

het bekende gedicht van Mary Elizabeth Frye: I didn’t 

die. Maar je vindt ook gedichten van Stef Bos, Marinus 

van den Berg, Barack Obama, Maaike Kuiper en de 

schrijfster zelf. Stuk voor stuk zijn de gedichten zeer de 

moeite waard om te lezen en overdenken.

Maar de liefde blijft is te koop bij elke boekhandel  

en kost €17,50.

Bernard Korbeld
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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 |

• 28-7-2021 Truus Nijland-Kamers, 102 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 |

•17-8-2021 Rudy ter Horst, 79 jaar

• 29-8-2021 Corry v.d. Ouweland-Bastiaans, 94 jaar



Geestig, 07  | Oktober 2021

17

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 |

•  30-7-2021 Herman Perik, 94 jaar

• 6-8-2021 Mini Ekelhof-Koebrugge, 95 jaar

• 8-8-2021 Marinus Kleinsman, 80 jaar

• 29-8-2021 Ciska Zwartjens, 72 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.

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 | Elke dinsdagmorgen van 9.00 uur tot 

11.00 uur kunt u op de pastorie terecht voor het 

opgeven van gebeds- of misintenties, jaargedach-

tenissen, het aanmelden van jubilea en voor vragen 

over overige zaken. Het secretariaat is ook per mail 

bereikbaar via st.isidorushoeve1@gmail.com of per 

post in de brievenbus van de pastorie.

Intentie/jaargedachtenis | De vergoeding voor een 

intentie is € 9,- en voor een jaargedachtenis € 12,-

Gedachteniskapel | De gedachteniskapel in 

onze kerk is dagelijks geopend van 10.00-17.00 

uur, voor het opsteken van een kaarsje en/of voor 

persoonlijk gebed. 

Vieringen | Vanaf oktober is er ieder weekend en 

bijna iedere dinsdagmorgen om 9.00 uur in onze 

kerk weer een viering. U bent van harte welkom. 

Viering koor Spirit | Op zaterdagavond 9 oktober 

is er een speciale feestelijke viering met het koor 

Spirit. Aanvang van de viering is 19.00 uur. 

Allerzielen | Op 2 november is er een Allerzielen-

viering. We herdenken alle overledenen uit onze 

geloofsgemeenschap in het afgelopen jaar. 

Aanvang 19.00 uur, zang van het dames - en 

herenkoor. Na afloop wordt (bij goed weer) een 

bezoek gebracht aan de begraafplaats. 

Rozenkransgebed | In de oktobermaand bidden 

we om 19.00 uur het rozenhoedje in de kerk. We 

bidden voor de vele intenties om kracht en 

bemoediging. Maar ook uit dankbaarheid voor 

het goede wat we ontvangen.
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Ingezonden berichten

Missio Wereldmissiemaand 2021: 

‘We moeten immers  

wel spreken over wat we gezien  

en gehoord hebben’ 

Met dit citaat uit het boek Handelingen (4,20) voert Missio dit jaar 

de campagne voor de Wereldmissiemaand. Op 24 oktober is het 

Missiezondag. We worden opgeroepen om datgene wat we 

meedragen in ons hart naar anderen te brengen, aldus paus 

Franciscus. Missio brengt in de wereldmissiemaand de kerk van 

Guinee voor het voetlicht.

Jonge kerk
De geschiedenis van deze kerk is jong. De meeste christenen 

wonen in N’Zérékoré, in het zuiden van het land. Hier investeerde 

de eerste bisschop vanaf het begin veel in de opleiding van 

catechisten. Dat bleek van grote betekenis toen in1967 alle 

buitenlanders Guinee moesten verlaten. Er bleven weinig eigen 

priesters over, maar de goed opgeleide leken hielden het geloof 

levend onder de dictatuur van Touré. In de laatste decennia is de 

situatie voor de kerk sterk verbeterd. Ze richt zich onder meer op 

onderwijs, heeft een caritas opgebouwd en is actief in de gezond-

heidszorg. 

Vrouwen en kinderen 
In het bisdom N’Zérékoré is de congregatie van de Soeurs 

Servantes de Marie Vierge et Mère (Zusters Dienaressen van Maria 

Sam’s kledingactie: 16 oktober
Sam’s Kledingactie/Mensen in Nood houdt op zaterdag 16 oktober 

weer een kledinginzamelingsactie. U kunt uw kleding en schoenen 

van 10.00 tot 12.00 uur afgeven op de parkeerplaats aan de 

Stationsweg in Delden.

Maagd en Moeder) zeer actief. Ondanks het grote gebrek aan 

middelen vangen de zusters kinderen op in weeshuizen en 

opvanghuizen. De kinderen worden verzorgd en kunnen onderwijs 

volgen. De zusters werken daarnaast aan bewustwording van 

vrouwen in de afgelegen dorpen. Missio wil, samen met u, het 

pastorale werk van de zusters steunen. 

MISSIO ondersteunt het pastorale werk in Guinee. Help mee! Geef 

aan Missio in de collecte op Missiezondag 24 oktober of stort uw 

bijdrage op rekeningnummer NL46 RABO 0313 3638 38 Aktie 

Wereldnood Delden ten name van Parochie Heilige Geest.

Missie Ontwikkeling en Vredesgroep

Geloofsgemeenschap H. Blasius

Parochie Heilige Geest
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Nationale Roepingenweek 2021 in 

Aartsbisdom Utrecht

Van 7 tot en met 13 november wordt de nationale Roepingenweek 

gehouden, waarin aandacht wordt gevraagd voor de roepingen tot 

het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven. Op zondag 

7 november bidden alle parochies in de vieringen om roepingen. 

Van 8 tot en met 12 november zijn er in diverse parochies vieringen 

met aansluitend een programma over roepingen. De diakenwijding 

van Erik Rozeman op 13 november in de Utrechtse St. Catharinaka-

thedraal vormt het slot van deze Roepingenweek.

Speciale week
Doel van deze speciale week, die voor het derde jaar op rij wordt 

georganiseerd, is het fundamentele belang van religieuze roepin-

gen voor de Kerk te benadrukken. Dat gebeurt jaarlijks op Roepin-

genzondag, maar deze dag komt door de viering van de Eerste 

Heilige Communie en andere zaken steeds meer onder druk te 

staan. Daarom organiseren de Nederlandse bisdommen en de 

religieuzen een hele week op een ander moment in het jaar, 

namelijk rond het hoogfeest van de heilige Willibrord, patroonhei-

lige van de Nederlandse Kerkprovincie en het Aartsbisdom Utrecht.

Broodnodig
Rector Patrick Kuipers van de Utrechtse priesteropleiding en voorzit-

ter van het nationale Roepingenoverleg hoopt dat ook de parochie-

gemeenschappen in de vieringen van de nationale Roepingenweek 

aandacht zullen schenken aan de noodzaak van het gebed om 

Tweedaagse kloosterwandeling  

in de IJsselvallei

Het Dominicanenklooster Zwolle en Klooster Nieuw Sion in 

Diepenveen hebben samen een tweedaagse wandeling door de 

IJsselvallei samengesteld, met tips voor meditaties en geestelijke 

oefeningen. De IJsselvallei is een rivierdal met een prachtige natuur 

en een rijke geschiedenis. Als rivier is de IJssel verbonden met de 

Hanze en de IJsselvallei was ook een gebied met meerdere kloosters 

van de Moderne Devotie. 

Deze nieuwe tweedaagse wandeling vertrekt vanaf het Dominica-

nenklooster in het hart van de Zwolse binnenstad en eindigt in de 

bosrijke omgeving van Klooster Nieuw Sion. Vanaf de websites van 

beide kloosters kan een brochure met routebeschrijving worden 

gedownload. Daarin staan een wandeling voor dag 1 (20 km) van 

het Dominicanenklooster naar Wijhe en een wandeling voor dag 2 

(19 km) van Wijhe naar Nieuw Sion. In de brochure staan ook tips 

voor meditaties en geestelijke oefeningen voor onderweg uit de 

traditie van de dominicanen en van de cisterciënzers. Wandelaars 

krijgen gegevens om – indien gewenst – zelf een overnachting in 

Zwolle, Wijhe of Klooster Sion te boeken.

U kunt de brochure downloaden via:
www.kloosterzwolle.nl/nieuws/nieuw-kloosterpad-ijsselvallei

www.nieuwsion.nl/events/kloosterpad-ijsselvallei/

roepingen. ‘Als we als gelovigen niet vragen om nieuwe roepingen, 

zal de Heer ze ook niet geven. Vandaar deze speciale gebedsesta-

fette in de zeven bisdommen en bij de religieuzen. Willibrord is een 

blijvend voorbeeld, omdat ook hij in lastige omstandigheden moed 

bleef houden en het geloof verspreidde. Daarvoor zijn de komende 

jaren priesters, diakens en religieuzen broodnodig', aldus Kuipers.

Meer informatie volgt binnenkort op www.ariensinstituut.nl en 

www.aartsbisdom.nl.
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Vieringen
oktober en
november
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 9 en
zondag 10 oktober

Geen viering za. 19.00 Gebedsviering 
Werkgroep

zaterdag 16 en
zondag 17 oktober 

za. 19.00 Gebedsviering 
Werkgroep

zo. 09.30 WoCo-viering
Pastor A. Zoet

zaterdag 23 en 
zondag 24 oktober

Geen viering Geen viering

zaterdag 30 en 
zondag 31 oktober

Geen viering zo. 09.30 WoCo-viering
Pastor R. Doornbusch

maandag 1 november 
Allerheiligen

19.00 in H. Blasius Delden 19.00 in H. Blasius Delden

dinsdag 2 november 
Allerzielen

Geen viering 19.00 Gebedsviering
Werkgroep

zaterdag 6 en
zondag 7 november
H. Willibrord 

Geen viering za. 19.00 WoCo-viering
Pastor C. Timmerman

zaterdag 13 en 
zondag 14 november 

Geen viering zo. 14.00 Eerste H. Communie
Eucharistieviering
 Pastoor J. Jansen/
Pastor H. van den Bemt

zaterdag 20 en 
zondag 21 november

Geen viering za. 19.00 WoCo-viering
 Pastor C. Timmerman

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.

Iedereen is weer welkom
Met ingang van 25 september geldt in onze kerken de anderhalvemetermaatregel niet 

meer, mits er het kerkgebouw ook tijdens de viering voldoende geventileerd kan worden. 

Vooraf opgeven en registeren is eveneens niet meer nodig. De Nederlandse bisschoppen 

vragen de gelovigen uitdrukkelijk om rekening met elkaar te houden, zowel bij het kiezen 

van een plaats als bij het lopen door de kerk. Ook het verzoek om thuis te blijven bij 

klachten blijft.

Geen coronapas
Bij kerkgang maken de bisschoppen geen onderscheid tussen mensen die wel of niet  

gevaccineerd zijn. Wel roepen zij bedienaren, vrijwilligers en andere gelovigen op om zich  

te laten vaccineren. ‘Wij willen dat niet eisen, maar zoals paus Franciscus een dringende oproep 

doen. De paus noemt vaccineren een daad van liefde: voor jezelf, voor je families en vrienden 

en voor alle volkeren’.

Zingen
Volkszang is sinds 25 september weer toegestaan. Ook koren mogen weer in volledige 

samenstelling zingen, op voorwaarde dat zij de regels van het RIVM voor koren en zang-

ensembles volgen. Dit betreft regels over opstelling (anderhalve meter afstand en in zigzag-

formatie), ventilatie, enzovoort. 

Communie
De communie kan behalve met het eucharistisch pincet ook weer met de (vooraf gereinigde) 

hand worden uitgereikt. Het hoestscherm blijft hierbij gehandhaafd; ook een gelaatsscherm 

kan gebruikt worden. De tongcommunie wordt nog niet toegestaan. 
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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  
 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

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

za. 19.00 Eucharistiviering
Pastoor J. Jansen

za. 19.00 Gebedsviering
Werkgroep 

za. 19.00 WoCo-viering 
Pastor C. Timmerman

za. 19.00 WoCo-viering 
 Pastor A. Zoet

zo. 9.30 Eucharistiviering
Pastoor J. Jansen

zo. 11.00 WoCo-viering
Pastor R. Doornbusch

zo. 9.30 WoCo-viering  
Pastor R. Doornbusch

zo. 9.30 Gebedsviering 
Werkgroep

za. 19.00 Eucharistieviering
Pastoor J. Jansen 

za. 19.00 WoCo-viering
Pastor A. Zoet
Voorstellen Vormelingen

zo. 9.30 Gebedsviering 
Werkgroep

za. 19.00 WoCo-viering 
Pastor R. Doornbusch

19.00 Eucharistieviering
 Pater R. van der Vegt

19.00 in H. Blasius Delden 19.00 in H. Blasius Delden 19.00 in H. Blasius Delden 

19.00 Eucharistieviering
 Pastoor J. Jansen

19.00 Gebedsviering
 Werkgroep 

19.00 Gebedsviering 
Werkgroep

19.00 Gebedsviering
Werkgroep

zo. 9.30 Eucharistieviering
Pater W. Boerkamp

Zo. 11.00 Gebedsviering
Pastor C. Timmerman

za. 19.00 Gebedsviering 
Werkgroep

zo. 9.30 Gebedsviering
Werkgroep

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

za. 19.00 Gebedsviering
Werkgroep

zo. 9.30 WoCo-viering
Pastor A. Zoet

za. 19.00 WoCo-viering 
Gezinsviering
Pastor A. Zoet

za. 29.00 Eucharistieviering
Pater R. van de Vegt

zo. 11.00 WoCo-viering
Pastor C. Timmerman

za. 19.00 Eucharistieviering
Pastoor J. Jansen

zo. 09.30 WoCo-viering
Pastor C. Timmerman

Dankbaar
De bisschoppen zijn dankbaar dat er weer meer ruimte is voor 

samen vieren en zingen. Ook is er dankbaarheid dat er tot nu toe in 

de liturgie geen besmettingshaarden zijn geweest. De bisschoppen 

bidden dat dit zo blijft en dat de gelovigen, die van harte welkom 

zijn bij de vieringen, hierbij zorg en voorzichtigheid naar hun 

naasten blijven betrachten.

DE REGELS DIE BLIJVEN:
•  Handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog, 

thuisblijven bij klachten, zorgen voor genoeg ventilatie 

en frisse lucht in binnenruimtes.

•  Aanrakingen blijven beperkt. Bij de vredeswens worden 

geen handen geschud.

• Wijwaterbakjes blijven vooralsnog leeg.

•  Collectes worden nog niet op de vertrouwde wijze 

opgehaald. U kunt uw bijdrage leveren via een collecte-

bus bij de uitgang, een bankoverschrijving, een Tikkie of 

de QR-code.

•  Bij een uitvaart mag de kist tijdens de absoute weer 

worden besprenkeld. Hiervoor moet schoon water 

worden gebruikt.

•  Biechten kan nog niet in een biechtstoel. Hiervoor kan 

een andere ruimte worden gekozen.ACTUELE INFORMATIE
Kijk voor actuele informatie steeds op 

www.heiligegeestparochie.nl/vieringen. 
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Woordpuzzel 7
In veel parochies is het gebruikelijk om in het najaar te danken voor de 

oogst. In de puzzel zitten er daarom dit keer tien (oogst)gewassen. Weet 

u welke dat zijn, stuur dan uw antwoord voor 1 november 2021 naar:

Redactie Geestig/Puzzel 7, 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 6 zaten de volgende negen woorden die 

met duurzaamheid te maken hebben: circulair, eco, groen, kringloop, 

milieu, plasticsoep, uitstoot, warmtepomp en waterstof. Als bonus 

konden ook de volgende woorden nog gevonden worden: gif en 

bomen. Uit de goede inzendingen hebben we de volgende winnaar 

getrokken: Maria Kogelman uit Goor. Van harte gefeliciteerd.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  Facebook.com/heiligegeestparochie

   www.twitter.com/heiligegeestpar

Emeriti
•  Pastor Th.B.M. Escher 

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

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

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

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

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

•  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

Allerzielen

Lichtje voor oma
De oma van Katja is al een poosje geleden overleden. Katja mist haar oma 

nog steeds. Zelfs haar vrienden valt het op dat ze soms verdrietig is. 

Het is bijna Allerzielen en dan moet ze mee naar het kerkhof. Daar heeft ze eigenlijk geen 

zin in. Ze ging veel liever bij oma op bezoek in haar huisje. Bart en Lieke zeggen dat hun 

vader en moeder met Allerzielen ook naar het kerkhof of de kerk gaan. Om te bidden en 

een kaarsje aan te steken voor iemand die is overleden. 

Dan heeft Bart een idee. ‘Als we nu eens met ons drieën naar Katja’s oma gaan. Dan doen 

we net als of we op visite gaan. We moeten dan natuurlijk wel iets voor haar meenemen.’ 

‘Weet je wat, we maken een bloemenslinger van papier. En we nemen een kaarsje mee’, 

zegt Lieke. Kaarsjes zijn saai vindt Bart, hij zal wel iets anders bedenken.

Naar het graf
Op 2 november, de dag van Allerzielen, gaan ze met z’n allen naar het graf van Katja’s 

oma. Het wordt al een beetje donker. Er branden al veel lichtjes, het is best een mooi 

gezicht. Op het graf van oma brandt al een kaarsje en er liggen bloemen. 'Hoi oma, we 

komen nu eens gezellig met z’n allen op bezoek. We hebben iets voor u meegenomen’’, 

zegt Katja. De meisjes leggen de bloemenslinger op het graf, het ziet er heel mooi uit.

En dan komt de verrassing van Bart. Hij heeft een standaard gemaakt met allemaal 

sterretjes erin en die steekt hij aan. Het is een prachtig gezicht. ‘Nu is het voor je oma toch 

een beetje feest, dit is toch veel leuker dan een kaarsje’, zegt Bart. Zo is het helemaal niet 

vervelend om naar het kerkhof te gaan. 'Zou oma dit zien?’’, vraagt Katja. Natuurlijk, dit wil 

je toch niet missen’’, zegt Bart. 

‘Wel raar toch? Dat je op bezoek gaat bij iemand die is overleden’, zegt Katja. 

‘Helemaal niet’, vindt Lieke, ‘in de kerk zingen en bidden we toch ook voor Jezus  

en Hij is al heel lang dood en toch levend.’ 

Daar denken ze even over na. Als ze naar huis gaan spreken ze af  

dat ze het volgend jaar weer zo gaan doen.



Mensen zijn als bomen

Als je aan een boom zou vragen:

hé boom, sta jij nou graag alleen?

Dan zou hij, denk ik, zeggen:

geef mij maar boompjes om me heen.

Zou je aan je vader vragen:

Hé vader, sta jij graag alleen?

Dan zou hij, denk ik, zeggen:

geef mij maar mensen om me heen.

Als je aan een boom zou vragen:

aan wie geef jij het leven door?

Dan zou hij, denk ik, zeggen:

daar heb ik nou mijn takken voor.

Zou je aan je moeder vragen:

aan wie geef jij leven door?

Dan zou ze, denk ik, zeggen:

ja, kijk, daar heb ik jou nou voor.

Zou je aan je oma vragen:

jouw leven, waar komt dat vandaan?

Dan zou ze, denk ik, zeggen:

van oma's die niet meer bestaan.

Dus bomen zijn als mensen:

geen van twee staat graag alleen,

in kinderen en takken, zo groeit

er leven om ons heen.

Jij, je vader en moeder,

dat is een soort van levensboom;

die tak een eindje verder,

dat is een tante of oom.

Maar die opa's en oma's die

jaren terug gestorven zijn?

Ja, kijk, ik zal maar zeggen,

dat zullen wel de wortels zijn.

Tijdgeest

Gedicht toegeschreven aan Adri Bosch


