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Met een hoofdletter
Klein nieuws, maar in de vroege herfst haalde het toch de landelijke
pers. Het Nederlands Bijbelgenootschap gebruikt in de Nieuwe
Bijbelvertaling (NBV21) weer hoofdletters voor persoonlijke voornaamwoorden die verwijzen naar God, Jezus en de Heilige Geest.
Om een voorbeeld te noemen: ‘Jezus en zijn apostelen’ wordt weer
geschreven als ‘Jezus en Zijn apostelen.’ Met een mooi woord spreekt
het Genootschap van ‘Eerbiedskapitalen’, eerbiedshoofdletters dus.
Bijzonder was het te lezen dat deze hoofdletters, die in de vertaling
van 2004 ontbreken, terugkeren op verzoek van een groot aantal
mensen. Dat zou kunnen voortkomen uit het tweede van de tien
geboden (‘Gij zult de naam van de Heer uw God niet zonder eerbied
gebruiken’), maar ik denk dat een andere overweging eveneens heeft
meegespeeld. Deze: met die hoofdletter drukken we het verschil uit.
Wij zijn door God en van God, maar niet aan Hem gelijkwaardig. En
dat zullen we in de komende periode meermalen horen. Bijvoorbeeld
als de herders in de Kerstnacht naar de stal van Betlehem trekken om
daar een pasgeboren kind eer te bewijzen. Of op Driekoningen, de
dag waarop de wijzen uit het oosten knielen voor de zuigeling en
Hem kostbare geschenken overhandigen.
Maar zover zijn we nog niet. Eerst begint de advent als aanloop naar
Kerstmis. De periode waarin de laatste bladeren van de bomen

vallen, de natuur lijkt stil te liggen
en de dagen korter zijn dan de
nacht. Het is een tijd van verwachting, inkeer, hoop en verlangen.
‘Advent is dromen dat Jezus zal
komen, dromen van vrede voor
mensen van heden’, leert ons
het lied.
Mogelijk is het de oudste droom
van de mensheid. Ieder van ons,
waar ook ter wereld, hoopt op een veilig en vredig bestaan en ziet
uit naar betere tijden. We horen haar terug in de klanken van de
midwinterhoorn en in de gezangen van de advent in de kerk. En we
herkennen haar in het groeiend aantal brandende kaarsen op de
adventskrans. Alles drukt uit dat we op weg zijn, van duisternis naar
Licht. Zodat we straks uit overtuiging kunnen zingen (en laten we
vooral bidden dat het kan): ‘Nu sijt wellecome, Jesu, lieve Heer.’
Namens de redactie wens ik u, mét hoofdletters, een Zalige Advent,
een Zalig Kerstfeest en Gods Zegen voor het nieuwe jaar.
Hans Morssinkhof

Onderzoek naar kerk na corona
Hoe gaan we de advent in, hoe kunnen we Kerstmis vieren? Iedereen had gehoopt dat
die vragen niet opnieuw aan de orde zouden komen. En daarbij dat we niet, zoals in de
afgelopen anderhalf jaar, opnieuw naar antwoorden moeten zoeken. Niet nu, niet nog
eens, op het moment dat de wereld van vóór de pandemie weer even zichtbaar leek te
worden, in de kerk en daarbuiten.
We maken deze Geestig in het begin van
november. Het kabinet heeft inmiddels
enkele maatregelen aangescherpt. De
bisschoppen eveneens. Maar als we dat
even opzijschuiven, is er nog een vraag.
Ieder van ons heeft met het virus te maken
gekregen. Misschien door het overlijden
van een dierbare, door een besmetting,
een periode van quarantaine, de lockdowns of de toediening van een vaccin.
Ook hebben we het nodige geleerd. Over onszelf, over manieren om in contact te blijven
en kerkelijke vieringen te ‘streamen’, dat wil zeggen: rechtstreeks via internet uit te zenden.
En dit is maar één voorbeeld: vele vrijwilligers hebben zich ook in de soms moeilijke dagen
ingezet voor ons allen. Op pagina 6 vindt u dan ook een uitvoerige dankbrief, van de
besturen van de samenwerkende parochies Heilige Geest, H.H. Jakobus en Johannes en
De Goede Herder.

Wat willen we behouden?
Dit maakt het extra boeiend dat Actie Kerkbalans (waarover in het volgende nummer
meer) een onderzoek begint rond het thema ‘Hoe geven we de kerk vorm na tijden van
corona’? Wat hebben kerken en gelovigen geleerd; wat willen ze graag in stand houden
als ooit de beperkingen zijn verdwenen? Om het concreter te maken: wat zou ú willen
behouden? U kunt aan het onderzoek meewerken via www.gevenaandekerk.nl. Daar vindt
u een korte digitale vragenlijst. Het invullen kost nauwelijks tijd. Uw reactie is belangrijk
voor het kerk-zijn in de komende jaren. Van harte aanbevolen.
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Als 'den oalen roop'
weer klinkt
Een van de dierbaarste momenten van de advent: een wandeling
op een sombere, liefst kille zondagmiddag. De natuur lijkt dood, de
wereld is naar binnen gekeerd. En dan, verwacht én toch altijd weer
plotseling, in de verte de klanken van een midwinterhoorn. Zodat
je meteen weet: we zijn op weg naar Kerstmis.

gebeuren staat. Met de tweede kaars komt het licht al dichterbij.
Nóg is het niet zover, maar het duurt niet lang meer:
'Volk van Sion, de Heer komt nabij: Hij zal de volkeren redden. De
Heer zal zijn machtige stem doen horen en gij zult vol vreugde zijn.'
(Jes. 30: 30).

De midwinterhoorn vertolkt op eigen wijze de sfeer van de advent.
Vier zondagen achtereen trekt het volk Gods in tijden van toenemende duisternis naar het grote licht. Niet voor niets zien we steeds
meer kaarsen branden op de adventskrans, om te illustreren dat we
langzaam maar zeker dichterbij komen. Terwijl het buiten het licht
wijkt, wint het binnen wekelijks aan kracht. ‘Het ware Licht, dat
iedere mens verlicht’ komt binnen handbereik. In de openingszangen tijdens de vieringen vinden we die opbouw terug.

Derde zondag

Eerste zondag
Op de eerste Adventszondag is de toon nog somber, al ontbreekt
vertrouwen niet: 'Mijn God, tot U richt ik mijn geest; op U vertrouw ik,
beschaam mij niet. Laat niemand die tegen mij is, de spot met mij
drijven, want al wie naar U uitziet, zal niet worden teleurgesteld.'
(Ps. 23: 1-3)

Tweede zondag
Een week later kantelt het beeld al. De tekst zinspeelt op wat er te
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Op de derde zondag is Hij zo dichtbij, dat we worden uitgenodigd
onze wensen kenbaar te maken. De blijheid straalt ervan af. Het is
meteen de enige tekst die uit het Nieuwe Testament afkomstig is,
uit de brief van Paulus aan de christenen van Filippi:
'Verheugt u in de Heer te allen tijde. Nog eens: verheugt u. Uw
vriendelijkheid moet bij alle mensen bekend zijn. De Heer is nabij.
Weest onbezorgd. Laat al uw wensen bij God bekend worden in
gebed.' (Fil. 4: 4-5)

Vierde zondag
En zo komen we bij de vierde zondag. Alle kaarsen op de krans
branden. Bethlehem komt in zicht, de profeet Jesaja roept ons op
om na alle duisternis onze harten te openen en de Heer toe te laten.
'Dauwt, hemelen, uit den hoge: wolken, laat als een regen de
Gerechte neerdalen: aarde, open u om de Verlosser voort te
brengen.' (Jes. 45: 8)

Opbouw
Die prachtige opbouw, het samengaan van adventskrans en
kerkelijke gezangen, is ieder jaar oog- en oorstrelend. Een verrassing zit er niet in: je weet na zoveel jaren wel wat er komt, je hebt
het allemaal eerder gezien en gehoord. En toch boeit het je, keer
op keer, altijd eender en altijd anders. Degenen die deze vormen en
klanken hebben geboetseerd, moeten diep inzicht in onze
menselijke geest hebben gehad. Herhaling kan vervelen, maar ook,
zoals nu, inspireren.
Zodat je je toch even afvraagt hoe het gegaan moet zijn. Onze
liturgie is in eeuwen gegroeid. Soms kwam er iets bij, dan weer
ging er iets vanaf. Niet alles valt te achterhalen, maar laten we
dat nu even niet proberen. In de advent mag je dromen.

Eeuwen terug
Dus zien we, éven, een grote zaal, vele eeuwen terug. Buiten loeit
de ijskoude wind, misschien valt de eerste sneeuw. Licht is enkel
nog herinnering. Het bestaat, maar nu even niet. Een gezelschap
hooggeplaatste geestelijken zit om de tafel. Eerder hebben ze die
dicht bij het vuur gezet, de kou is niet te harden. Maar het moet, er
is een gewichtige vraag te beantwoorden: hoe kleuren we die
advent, die weken op weg naar de velden van Bethlehem, in? De

eerste reactie bestaat uit somber gemompel. ‘Misschien moeten
we…’, oppert iemand. Een ander valt hem in de rede: ‘Zó niet.’

Nieuw verbond
Geleidelijk ontstaan de ideeën. ‘Vier zondagen, vier kaarsen, zodat
we naar het licht toegroeien’, roept een oude kromgegroeide man.
‘Daar moeten we Bijbelcitaten bij kunnen vinden’, zegt degene
naast hem. Dikke boeken vol perkament worden opengeslagen.
‘Jesaja’, fluistert een heldere geest. Instemmend gemompel. ‘Maar
niet alleen hij’, doceert de strengste in hun midden, ‘niet alleen
Oude Testament, we moeten ook het Nieuwe Testament erbij
halen. Het nieuwe verbond, weet je nog?’ En zo komt er een citaat
bij uit Paulus’ brief aan de christenen van Filippi. De cirkel is rond.
Terwijl de mannen elkaar met glinsterende ogen aankijken, klinkt
heel in de verte een hoorn. Even is er lichte paniek. ‘De bazuinen?
Nu al?’ Dan daalt de geruststelling in. ‘Nee, het is een Twentse boer.’
Iemand wil uitleg. Die hij meteen krijgt: ‘Die boer vertelt hetzelfde
verhaal als wij. Zonder kaarsen, zonder teksten. De boodschap is
dezelfde, hij speelt uit zijn hart.’
Hans Morssinkhof
Foto: Eduard Meester
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Van de bestuurstafel

Een woord van grote dank
aan onze vrijwilligers
Beste vrijwilligers,
De afgelopen anderhalf jaar hebben ook voor jullie, de trouwe
vrijwilligers in elke locatie van de drie parochies, in het teken
gestaan van corona. Lange tijd waren kerkdiensten fysiek niet
mogelijk, alleen online, konden bijeenkomsten niet doorgaan
of waren er beperkingen en maatregelen van kracht waardoor
slechts een kleine groep mensen de vieringen kon bezoeken.
Nu zijn we weer zover, dat we met grotere aantallen bijeen mogen
komen. We horen dat er weer bijeenkomsten worden georganiseerd, dat koren weer met meer mensen repeteren en zich
voorbereiden om weer tijdens een viering te zingen.

Ingrijpende tijd
Het is voor ons allen een ingrijpende tijd geweest, zowel persoonlijk als voor de geloofsgemeenschappen. Misschien bent u zelf ziek
geweest of uw naasten, of hebt u dierbaren verloren door corona.
Misschien vielen de beperkingen door de avondklok, op het
samenkomen met andere mensen u zwaar.
Toch hebben ook velen van u zich in de afgelopen periode
ingezet voor de geloofsgemeenschap: er is hulp en ondersteuning geboden, contact gezocht en gehouden met parochianen
die gedwongen waren thuis te blijven. Er werd contact
gehouden met elkaar via telefoon, mail, nieuwsbrieven en
online bijeenkomsten, of vergaderingen op anderhalve meter
afstand. Er werden gebedsvieringen gehouden door parochiële
voorgangers, zodat het bijeenkomen en bidden in de
geloofsgemeenschappen door kon gaan.
In de kerkgebouwen werd gezorgd voor looproutes, de
afbakening van zitplaatsen en hygiënische maatregelen. En bij
elke viering waren extra mensen aanwezig als coronacoach.

Verbondenheid en gemis
We hebben verhalen gehoord over de verbondenheid die deze
periode heeft gebracht, de steun aan elkaar. Maar ook verhalen
over gemis, verlies van contact en motivatie. Ook werden er
zorgen gedeeld: komen mensen straks weer terug, wat
betekent de terugloop aan inkomsten en herstelt zich die nog,
wat betekent het voor de toekomst van onze geloofsgemeenschap en voor de parochies als geheel?

De blik vooruit
De komende tijd wordt een uitdagende tijd, nu alles weer op
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gang komt. We moeten proberen de verbondenheid en creativiteit
uit de voorbije periode mee te nemen. En daarnaast leren dat de
nieuwe wegen die we moesten bewandelen ook goede elementen
hebben die we kunnen blijven aanwenden. Ook de vragen en de
zorgen moeten we meenemen en tegemoet treden met een open
en realistische houding, in het vertrouwen dat de Heilige Geest ons
zal bemoedigen en leiden.
Het pastoraal team en de parochiebesturen danken u hartelijk voor
uw grote inzet, creativiteit en uithoudingsvermogen in de afgelopen
periode. Mede dankzij u kon het samen kerk toch doorgaan,
al was veel anders.
Met hartelijke groet,
Pastoraal team
Parochiebestuur Heilige Geest
Parochiebestuur Heilige Jacobus en Johannes
Parochiebestuur De Goede Herder

Uit het pastoraal team

Een lied van troost en hoop
Rorate caeli
De advent begint bij mij met het aansteken van het eerste lichtje
van de adventskrans. In mijn hoofd en mijn hart zingen de woorden
van het ‘Rorate.’
Mijn aandacht wordt getrokken door de bekende woorden uit
Jesaja in het vierde couplet: ‘Troost, troost, mijn volk.’
Daarbij denk ik aan de kwetsbaarheid van ons bestaan: de breekbaarheid van mensen, de coronapandemie, de klimaatcrisis. We
hebben het leven niet in de hand. In de ontmoeting met mensen
ontdek ik, dat we juist in situaties van het erkennen van kwetsbaarheid en onmacht veel voor elkaar kunnen betekenen.
Op een moment van bittere teleurstelling heb je wel degelijk iets te
bieden, namelijk dat je samen stil en verdrietig bent. Dat je samen
kunt bidden en zoeken hoe hiermee om te gaan. Dat je gehoor
geeft aan deze gevoelens in jezelf en in de ander. Dat is de kracht
van troost.

‘Troost, troost, mijn volk’, zingt het koor tijdens de advent, want
Gods redding komt. Er komt troost, hoop en perspectief. Advent:
we mogen ons vasthouden aan het Licht dat komt, aan de geboorte van het kind Jezus. Een nieuw begin.
Hélène van den Bemt,
pastoraal werker

H. Communie en H. Vormsel
Vanaf september tot half december bereiden wij als team, samen
met de werkgroepen, de kinderen voor op de Eerste Heilige
Communie en het Heilig Vormsel. De presentatievieringen hebben
al plaats gehad. We hopen dat de vormsel- en communievieringen
echt feestelijk kunnen worden en dat iedereen hierbij aanwezig kan
zijn. Het is fijn te ervaren dat er vrijwilligers zijn die ons steunen en
samen met ons optrekken om de kinderen voor te bereiden.

Voorbereiding
Inmiddels zijn we ook begonnen om de kinderen die nu in groep 4
zitten uit te nodigen voor het communietraject. In januari 2022
starten we dat op. De eerste aanmeldingen komen al binnen.

Naar de kerststal
We hopen van harte dat we dit jaar de kinderen van groep 3 weer
kunnen uitnodigen om in de week voor de kerstvakantie met de
klas naar de kerststal in de geloofsgemeenschap te kijken. Om daar
samen het kerstverhaal te lezen en te zingen. Vorig jaar kon dit niet
doorgaan vanwege de pandemie. We hopen van harte dat dit nu
wel weer zal lukken.

Keuzes voor de toekomst
Daarnaast zijn we bezig met het nieuwe pastorale beleidsplan voor
de komende vijf jaar. Stap voor stap worden de contouren daarvan
helder. We komen op een punt dat we keuzes moeten maken, want
we kunnen niet alles in stand houden én iets nieuws beginnen. Als

team gaan we die keuzes bespreken met de drie parochiebesturen
en daarna, in het nieuwe jaar, met de geloofsgemeenschappen. Het
is goed te ervaren dat we van meerdere kanten handvatten krijgen
aangereikt en dat de geloofsgemeenschappen met ons meedenken. Juist nu hebben we elkaar nodig, om als gelovigen samen de
toekomst in te gaan.
Namens de pastores
Carin Timmerman
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PSALM 96
DE ÉNE HEER

Zingen is
dubbel bidden

De schrijver Ralph Martin schreef in zijn boek Worship in the Early
Church dat de christelijke kerk zingend is geboren. Wij zijn een
zingend volk. En daar is een reden voor. De werkelijkheid van God,
Christus, de schepping, verlossing, de hemel en de hel zijn te groot
om er alleen over te praten, er moet over worden gezongen.
Muziek en zang zijn nodig om uit te drukken: God is zó groot dat
begrijpen niet genoeg zal zijn, er moet een diep gevoel bij zijn.
Spreken is niet genoeg, er moet gezongen worden, aldus Martin.
Dat vond rond de vijfde eeuw na Christus ook Sint Augustinus, aan
wie de uitspraak ‘Zingen is dubbel bidden’ wordt toegeschreven.

Bijbel
Over de hele wereld zingen mensen in de kerk of de tempel. Soms
in hun eentje, vaak samen in vieringen en samenkomsten. De Bijbel
spreekt voor het eerst over muziek in Genesis 4:21, waar het gaat
over Jubal, ‘de stamvader van allen, die op de citer en de fluit
spelen.’ Het eerste lied dat genoemd wordt is van Mirjam, de zus
van Mozes, in Exodus15: 20. Ze zingt voor God, als Hij het water van
de Rode Zee laat terugvloeien en zo een einde maakt aan de
achtervolging van het Joodse volk door Farao en zijn legers.

Psalmen
In het Oude Testament staan veel meer liederen, maar de grootste
verzameling staat in het boek Psalmen, volgens de traditie
geschreven door koning David. Zijn naam prijkt boven vele
psalmen (‘Een psalm van David’, Ps. 3, ‘Een lied van bewaring’, Ps. 7,
enzovoort). Bekend zijn de regels uit psalm 96: ‘Zingt nu de Heer
een nieuw lied.’ Ook anderen, waaronder Mozes, Salomo en
dichters hebben liederen geschreven over bijvoorbeeld bevrijding,
blijdschap, beproeving, moeilijkheden en Gods liefde.

Vloeiend en klaar
Daarnaast zijn er lof- en dankliederen. Volgens het kerstlied
hoorden de herders in de Kerstnacht ‘d’engelen zingen, hun
liederen vloeiend en klaar.’ In het Nieuwe Testament lezen we
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Zingt nu de Heer een nieuw lied,
Zingt de Heer, aarde alom;
Zingt de Heer, zegent Zijn naam,
Dag op dag verkondigt Zijn heil.
Ps. 96, 1-2

verder dat Marcus en Mattheüs in de nacht dat Jezus verraden
werd, lofliederen zongen voordat ze naar de Olijfberg gingen.
Hoewel er in veel kerken verschillende stijlen van aanbidding en
tradities zijn, heeft zingen in bijna alle vieringen een belangrijke rol.

Voordelen
Er zijn nog vele andere redenen om te zingen. Uit onderzoek blijkt
dat zingen en muziekbeoefening grote voordelen hebben voor
iedereen. Ze scherpen het geheugen, verminderen stress en
verbeteren onze stemming, enzovoort. Samen zingen geeft
mensen bovendien een gevoel van verbondenheid.

Troost en blijdschap
Veel liederen kunnen troost geven in deze verwarrende en
onzekere tijden. Ze kunnen je opvrolijken en je kunt er steun uit
halen. Misschien heb je zelf een lied of muziek waar je troost vindt.
Zelf houd ik van de steunende en troostende teksten van bijvoorbeeld Claudia de Brey met ‘Mag ik dan bij jou’, of De Dijk met
‘Wanhoop niet’, maar ook Ramses Shaffy die zong ‘Het is stil in
Amsterdam.’ Zomaar een kleine greep uit mijn brede lied- en
muziekinteresse.
Ik wens u allen toe dat we binnenkort weer uit volle borst samen
kunnen en mogen zingen in de kerk.
Marianne Koebrugge

Dansend en spelend
Mirjam, de profetes, een zuster van Aaron, pakte haar
tamboerijn, en alle vrouwen volgden haar, dansend en spelend
op de tamboerijn. Mirjam zong voor Jahwe, want Hij is de hoogste;
paard en berijder dreef hij in zee.
Exodus 15, 20

Een jaar pastoor
en Kerstmis

Een jaar van waardevolle relaties
Beste mensen,
Op 1 december 2021 ben ik een jaar pastoor van drie prachtige
parochies in het mooie Twente. Vanaf het begin was corona een
constante factor. En waar we meenden, na een intense periode van
beperkingen, dat we ons vrij konden verklaren, stuiten we toch
weer op de weerbarstigheid van de pandemie.
Is het daarmee een verloren jaar geweest? Integendeel. Mijn
voorgenomen houding is vanaf het begin geweest: ‘Je gaat
gewoon aan het werk.’ En dat heeft mij gebracht tot relaties die van
belang waren. Die mij brachten bij degenen, en bij die momenten,
waar ik in geloof en dienstbaarheid een ‘bijdrage’ kon leveren.

Gods nabijheid
Bijvoorbeeld in het bedienen van de sacramenten, in het persoonlijk gesprek, in het bidden om Gods nabijheid en zorg. Ook in het
spreken en zoeken naar woorden
voor degenen die zich verloren
voelden, in de kerken waar kon
worden gevierd. In het leren kennen
van de netwerken van samenwerking
en in direct handelen waar het werd
gevraagd. En in het gestalte geven
aan het pastoraat, vaak door
onbekende paden te volgen, zonder
het bestaande pastorale werk te laten liggen. Kortom, het waren
momenten waarin de verbondenheid en de gelovige relatie tot
Christus ter sprake konden komen. Daarin bestaan vaak geen
beperkingen, daarin speelt corona geen rol.

leven kijken. Als we het mooie zien dat ons is toegevallen, leidt dat
tot waardering. Die waardering leidt tot dankbaarheid en dankbaarheid tot vreugde en vrede.
Om het licht te zien moeten we vaak heel goed kijken. Het is maar
een kind dat op Kerstmis geboren wordt, in een stal in een uithoek
van het grote Romeinse rijk. Je moet goed zoeken om dat licht te
vinden, zoals die wijzen uit het oosten die geleid werden door een
ster en op weg gingen.

Onze ster
Onze ster bestaat uit de woorden van God en de goede, mooie
waarden en overtuigingen van ons hart, waardoor wij ons laten
leiden. Die brengen ons verder en helpen ons om dat ware licht te
vinden en te aanvaarden dat op Kerstmis is geboren.
Waar is Hij dan geweest in deze afgelopen tijd van corona, en
kijkend naar de tijden die ons te
wachten staan? ‘Aan allen die
Hem wel aanvaardden gaf Hij het
vermogen kinderen van God te
worden.’ Hij is gekomen als een
weerloos kind, een kind dat liefde
oproept en dat ons inspireert om
zelf een positieve bijdrage te
geven. Jezus heeft niet gezegd
waarom er lijden en vervolging is, waarom een pandemie de
gehele wereld in de ban kan houden. Maar Hij heeft ons leven op
zich genomen. Hij is naast ons komen staan.

Om het licht te zien,
moeten we vaak heel
goed kijken.

Verzoening
Ik heb het afgelopen jaar het pastorale en bestuurlijke dienstwerk
als gezegend kunnen ontvangen. Dat heb ik met inzet geprobeerd
vorm te geven, met mijn vergissingen en verkeerde inschattingen,
met verkeerde woorden, die ik met verzoening ten opzichte van
anderen heb geprobeerd te helen. Ondanks alles is het een
gezegend jaar geweest. Ik moet hierbij denken aan een citaat van
Toon Hermans: ‘Om het licht te kunnen zien, moet je weten wat
het duister is.’

Bewerkers van Vrede
Op Kerstmis heeft God ons de taak in handen gegeven om met
Jezus bewerkers van Vrede te zijn. Dat heb ik het afgelopen jaar
geprobeerd in gebed en handelen, en dat ga ik het komend jaar
weer proberen.
Ik wens u allen van harte een Zalig Kerstfeest, en een gezegend en
vreugdevol 2022.

Op weg naar Kerstmis

Namens mijn collega’s in het pastoraal team
en namens de parochiebesturen,

‘Het licht schijnt in de duisternis maar de duisternis nam het niet
aan’. Dat heeft dus ook wel te maken met hoe we naar ons eigen

Pastoor Jurgen Jansen
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Voor u gevonden
Op weg naar Kerstmis 2021

Projectorkest Twente

Marinus van den Berg is voor velen een
bekend auteur van boeken over
zingeving en rouw. Hij was meer dan
veertig jaar verpleeghuispastor en is
ook een veelgevraagd spreker. Nu
heeft hij een aardig boekje gepubliceerd: Op weg naar kerstmis 2021
met gedichten, meditaties en gebeden. Het
boekwerkje kan gezien worden als een soort gids voor onderweg;
onderweg van Allerzielen, naar Kerstmis tot Driekoningen.
Uitgeverij Berne Media; prijs € 6,50.

Het Projectorkest Twente is een ensemble dat sinds 2009 in verschillende
bezettingen optreedt in onze Twentse
regio. Het orkest bestaat uit professionals en vergevorderde amateurs. In de
komende tijd werkt het orkest mee aan
een aantal concerten, zoals op 28
november in de Ontmoetingskerk in
Enschede, en op 12 december in de
Plechelmusbasiliek in Oldenzaal. Kijk
voor informatie op: www.projectorkesttwente.nl.

Door Richard Wermelink

Gerarduskalender
Als ‘retro’ de nieuwe trend is, dan moeten we zeker de Gerarduskalender 2022 in
huis halen! Uitgebracht (al voor de Tweede Wereldoorlog) door Klooster Wittem,
heeft de scheurkalender elke dag op de voorkant een spreuk die opbeurt of
aanzet tot nadenken. Op de achterkant staan afwisselend o.a. gedichten,
bezinningsteksten en puzzels. De opbrengst komt ten goede aan alle activiteiten die vanuit Klooster Wittem worden georganiseerd. De agenda is te koop bij
W. Waanders, Anjerstraat 39, Goor, tel. 0547-275969. U kunt ook bestellen bij
www.kloosterwittem.nl. Prijs € 8,50.

Lucifers

Tegenstelling
We gaan op weg naar Kerstmis, met gedachten voor het feest en de
gezelligheid. Maar de weg naar Kerst is ook om na te denken en te
beseffen dat er ook nu mensen zijn die geen plek hebben om veilig
te slapen.
Stel het je maar eens voor: je bent ver van huis. Je kan geen plek
vinden om te slapen… De nachten zijn al koud, en langzaam maar
zeker begint een gevoel van paniek binnen te kruipen. Slapen langs
de weg. Geen veilige plek. Geen gastvrij huis. Op dat moment is
alles goed: een tent, een container, een stal. Vandaag gebeurt het.
Gisteren gebeurde het. En destijds in Bethlehem gebeurde het.
Mensen onderweg omdat ze niet anders kunnen, die geen veilige
plek kunnen vinden.
Daartegenover: mensen thuis, met elkaar aan tafel. Kaarsen,
warmte, veiligheid. Of nog scherper tegengesteld: overvloed,
nieuwe kleren, cadeaus misschien, snoeperij, wijn en amusement.
Wie wil er dan de deur nog uit?
En wij? Mensen van de weg, waar staan wij? Ik denk dat de meesten
van ons thuis zijn. Genietend van wat we voor de feestdagen gaan
voorbereiden. Licht, een boom misschien? Een gast in ons huis? Dat
hoop ik: iemand die ons samenzijn opluistert of iemand die we
liefhebben en met wie we graag ons huis delen. De kerk, de kerstliederen, beschuit met muisjes… er is per slot een kindeke geboren. En
dan natuurlijk de reminder, de herinnering aan het verhaal. De
kerststal die ons doet beseffen dat het ook anders had kunnen zijn.

De kerststal. Een man en een vrouw, een kindje in een kribbe. De
voorkant van de stal is helemaal open. Het zal daar koud zijn.
Dieren? Bij een pasgeboren baby? Schooiers, herders dus, en
reizigers, dat zijn de wijzen. Hoe veilig kun je daarbij zijn? Hoe veilig
zijn vluchtelingen die even een plek hebben om te schuilen voor
wat hen achtervolgt? Het is goed om naast alle voorbereidingen
voor gezelligheid ook te proberen om op een of andere manier te
helpen waar dat nodig is. Dat hoort voor mij ook bij de kerststal.
Toch is voor mij de kerststal zetten ieder jaar weer een feest. De stal
staat, een symbool dat het duister van de wereld is gezwicht voor
een wonder. Vrede op aarde staat op de banier van de engel in de
stal. Die stal is voor even de veiligste plek op aarde. Het is de plek
waar Onze Lieve Heer geboren wordt. De redder van de wereld. De
belofte van Gods koninkrijk.
Cathinka
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Waarom en hoe vieren
we (Kerst)feest?
Waarom vieren we feest? Vieren we om bij de jaarlijkse terugkerende gebeurtenissen structuur aan het ons leven te geven, om
mensen te verbinden of om eens extra de bloemetjes buiten te
zetten? En: hoe vieren we?
Er is altijd gelegenheid en reden om te vieren. Dit gebeurt dan ook
met grote regelmaat overal ter wereld. Een feest voor de zonnewende, het nieuwe jaar, een goede oogst, een behaald examen,
een geboorte of verjaardag, een herdenking en het kerstfeest, maar
de wijze waarop we vieren is niet overal dezelfde.
Kerst is feest maar zeker een ook tijd van bezinning en reflectie.
Vaak komt dat pas later, op de Eerste Kerstdag. Vooraf is het
boodschappen in huis halen, langs de bloemist gaan, de kerstboom
opzetten en vele dingen meer. Een tijd van stressen. Vieren we met
of zonder cadeaus, uitbundig of juist niet? Het maakt allemaal deel
uit van wie we zijn en onze
identiteit.

Beleving

Er zijn mensen die vinden dat de huidige samenleving betovering
mist. Alles wordt gerationaliseerd en moet op feiten gebaseerd zijn.
Misschien is het wat negatief gedacht, maar de maatschappij
kenmerkt zich door individualisering. In die maatschappelijke trend
kunnen we best wat meer verbondenheid en verdieping gebruiken.
Misschien is het daarom dat landen en culturen die niet of minder
bekend zijn met de christelijke tradities, toch deelnemen aan de
viering van Kerstmis.

Boodschap van liefde
Hoewel het kerstfeest vercommercialiseerd is, mag de Kerstboodschap niet verloren gaan. Dit betekent overigens niet dat we elkaar
geen cadeaus zouden kunnen geven. Peter Nissen schreef in zijn
boek over volkscultuur dat het eerder regel dan uitzondering is dat
een gebruik of ritueel alleen maar een religieuze betekenis heeft.
Zo kun je de geschenken die we elkaar misschien geven als materialistisch zien, maar ook beschouwen als
uiting van onderlinge genegenheid,
vrijgevigheid en liefde voor familie en
vrienden. Ook de drie koningen
brachten gaven mee. Dit hoeft dus niet
te betekenen dat zo’n kerstfeest hierdoor minder aansluit bij het
ons geloof.

Ook de drie koningen
brachten geschenken mee.

Nadenkend over kerst vroeg ik
me af: hoe ervaren mensen emoties rond een christelijk feest als
Kerstmis? Christenen zullen Kerstmis misschien anders beleven
dan andersdenkenden. Toch wordt er wereldwijd kerst gevierd,
ongeacht iemands geloof. Mensen kunnen hierbij een gevoel van
saamhorigheid ervaren, maar ook een gevoel van eenzaamheid.
Meestal weten we in onze naaste omgeving wel hoe mensen hun
geloof beleven tijdens een Kerstviering. Maar hebben inwoners van
China er dezelfde emotie bij als wij in Nederland? Hoe beleven
mensen in Nepal de kerst? En hoe de vele ontheemden, vluchtelingen en mensen in oorlogsgebieden, die verlangen naar een vredige
Kerst te midden van gezin en familie?

Vanuit het christelijk geloof vieren we de geboorte van Christus.
Het is jammer dat velen wat minder aan Jezus en de betekenis van
Zijn geboorte denken, maar de belangrijkste kerstboodschap van
familiaire liefde, vrijgevigheid en bezinning staat bij velen centraal.
Ik wens u allen een Zalig Kerstfeest toe.
Marianne Koebrugge
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Kerstmis 2021
‘Pastoor, preekt u met Kerstmis weer over ‘vrede op aarde’?’ En zij
voegde er vlug aan toe: ‘Dat moest ik u vragen van mijn opa. Hij zei
ook nog: het is er met die vrede sinds vorig jaar niet veel beter op
geworden.’
‘Zeg maar tegen je opa dat ik nog niet weet wat ik met Kerstmis zal
zeggen, waar ik over preek,’ zei de pastoor en hij zag zijn misdienette even blij weer naar huis fietsen als ze gekomen was.

Hij zegt niets,
doet niets,
is klein en kwetsbaar
afhankelijk
en machteloos.

Wat een ontdekking
De pastoor terug in zijn kamer. De vraag van die opa bleef steeds
maar door zijn hoofd spoken: preekt u met Kerstmis weer over
vrede op aarde? Hij kon zijn gedachten er niet meer bijhouden.
Hij kreeg geen letter meer op papier voor de uitvaartdienst van
morgen.
Uiteindelijk las hij het kerstverhaal uit de bijbel nog maar eens. En
toen nog een keer. Met zijn ogen dicht luisterde hij naar de stilte.
Dat hem dat nog nooit was opgevallen! De hoofdpersoon in het
kerstverhaal zegt niets en doet niets.
Omdat de pastoor het niet kon geloven, zei hij het allemaal even
hardop voor zichzelf: ‘Hij zegt niets, doet niets, is klein en kwetsbaar, afhankelijk en machteloos. Hij ligt in doeken gewikkeld. Aan
handen en voeten gebonden. En dat is God, zei de vader tegen zijn
zoontje en die zou later een groot theoloog worden. God zwijgt en
doet niets. Hij zorgt dan ook niet voor vrede op aarde, evenmin
voor rijkdom en armoede. Hij houdt oorlogen niet tegen en Hij
houdt ze ook niet aan de gang. Hongersnood beëindigt Hij niet en
overstromingen niet, en ziekte ook niet. Hij is er! Op aarde. Onder
ons gekomen en met ons aanwezig in deze wereld.’

Wat een feest

Feest op Kerstmis
Al vanaf het eerste levenslicht
in doeken gewikkeld,
aan handen en voeten gebonden,
door en met mensen verbonden.
Een zegen en een zorg
een leven dat spreekt,
dat luistert in ons midden:
Een Kind, God, een Wonder.
Er mee verlegen
en intussen hoog verheven,
wachten en verwachten,
hopen en geloven wij.
En bij alles: Jij bent er
en ik hoor en zie wel.
Derk Wisch

De pastoor maakte vervolgens wat aantekeningen voor zijn
kerstpreek.
- Het kerstkind.
- Hij/Zij zal bij ons zijn. Dat is alles wat God doet: bij ons zijn en bij
ons blijven. - Meer kunnen we niet van Hem/Haar zeggen.
- Bij ons zijn en bij ons blijven: dat is juist wat wij mensen nodig
hebben om echt tot leven te komen.
- Iemand in ons midden, die zwijgt, die luistert, die ons verdriet en
ons geluk ziet en niet bij ons wegloopt.
- Alle reden om goed feest te vieren op 25 december, om te zingen
voor een God die de volle verantwoordelijkheid bij ons mensen
laat liggen. Ook voor de vrede op aarde.
- Zalig Kerstfeest.
Gerard Geurts
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God zwijgt en doet niets.
Hij is er!
Onder ons gekomen
en met ons
aanwezig in deze wereld.

Vreest niet!
De engel sprak tot hen: ‘Vreest niet, want
zie, ik verkondig u een vreugdevolle
boodschap die bestemd is voor het gehele
volk. Heden is U een Redder geboren,
Christus de Heer, in de stad van David. En
dit zal voor u een teken zijn: gij zult het
pasgeboren kind vinden, in doeken
gewikkeld en liggend in een kribbe.’
Lc. 2, 10-12
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Klimaatpelgrims onderweg
naar Glasgow
keuken…) en er werd Duits, Engels en Nederlands door elkaar
gepraat. Natuurlijk over het doel van de pelgrimage, maar ook:
‘Waar komt u vandaan?' Om 19.00 uur werd de warme maaltijd
geserveerd.

Speciale zegen
De volgende morgen stond het ontbijt om 07.00 uur klaar en
daarna maakten de pelgrims zich gereed voor vertrek. Om 08.30
uur kwamen alle mensen bij elkaar in de Hofkerk, voor een korte
meditatieve viering, onder leiding van dominee Wim de Jong. De
pelgrims kregen een speciale zegen mee.

De internationale klimaatconferentie is Glasgow is twee weken
geleden beëindigd. Te laat om in deze editie van Geestig aandacht
te kunnen schenken aan de uitkomsten. Vele gelovigen hebben in
de aanloop naar de bijeenkomst op vele manieren stilgestaan bij de
noodzaak om duurzamer te leven om Gods schepping in stand te
houden. Een korte terugblik.

Vrijdag 1 oktober
Wat een drukte in de Klokkenkamp in Goor. En dat allemaal
vanwege het klimaat en de toekomst voor onze kinderen en
kleinkinderen. Zo’n dertig klimaatpelgrims, onderweg van
Warschau naar de Wereldklimaatconferentie in Glasgow, arriveerden deze vrijdag bij de Hofkerk in Goor. Ze werden begeleid door
nog eens zo’n dertig dagpelgrims, die vanaf Borne meewandelden.
Onder klokgelui en met koffie en krentenwegge werd de hele
groep welkom geheten.

Grote kring
In een grote kring buiten op het plein werd er, met meerdere
belangstellenden, hartelijk afscheid genomen met een pelgrimslied. Ook nu waren er weer dagpelgrims, die meeliepen van
Goor naar Colmschate. Onder klokgelui werden alle pelgrims
uitgezwaaid.
Dankzij de inzet van vele vrijwilligers van de Hofkerk en de
katholieke geloofsgemeenschap in Goor is de opvang van de
pelgrims prima verlopen. Ze waren dankbaar voor de ontvangen
gastvrijheid en onderstreepten dit met een oorkonde.
Wij hopen dat de klimaatcrisis, mede door de pelgrimage, de
nodige aandacht krijgt.

Ontspannen
De klimaatpelgrims overnachtten in de Klokkenkamp en ontvingen
daar hun maaltijden. De sfeer was ontspannen (behalve in de
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Namens de werkgroep Klimaatpelgrimage:
Dora Brinkhorst
Foto’s: Ria Doornbusch

De ‘glamour’ en
‘glitter’ van Kerst:
laten we er blij om zijn!

Ervaart u de huidige tijd ook als een roerige? We kennen tegenwoordig
wetenschapsontkenners, klimaatontkenners, antivaxers; onze politieke
partijen lijken de laatste tijd op drift; jarenlang seksueel misbruik
binnen de Kerk, geestelijke gezondheidszorg en sport komt aan het
licht. Noem alle beroering maar op. Iedereen vindt er bovendien van
alles van en ventileert de eigen mening luidruchtig op Facebook,
Instagram of in de talrijke, dagelijkse praatprogramma’s op tv. En nu
begint ook nog de keet van het uiterlijk vertoon van Kerst.

Weerspiegeling van ons verlangen

Rust in tijden van beroering

En juist het afgesleten kerstverhaal dat we allemaal kennen,
verbeeldt en beantwoordt in alle eenvoud ons verlangen naar
verbondenheid, naar een vredestichter die alle geschillen buiten
en in onszelf beslecht. We herkennen onszelf in de kwetsbaarheid
van het kindje Jezus waardoor het is alsof we met kerst kwetsbaar
durven zijn en zacht naar anderen- het begin van het waarlijk
ontmoeten van de ander.

Onze maatschappij beproeft onze flexibiliteit, geestkracht en
mededogen, en het is een ware uitdaging om in al het gedruis de
eigen innerlijke rust te bewaren. Hoe doe je dat? Als je willekeurige
mensen zou vragen of ze de innerlijke rust uit hun geloof putten,
denk ik dat de meesten een ontkennend antwoord zouden geven.
En de vraag waar ze hun innerlijke rust dan wel vinden, zal vermoedelijk als een lastige worden ervaren.

Een diep verlangen
Misschien kunnen we een antwoord vinden als we dezelfde vraag
anders formuleren: wat zijn de gelukkigste momenten in je leven
en wat vond je daar toen in? Ik schat in dat veel mensen uitkomen
bij gebeurtenissen zoals bijvoorbeeld de geboorte van hun kind, of
de dagen voorafgaand aan het sterven van een dierbare, of het
prachtige feest waarbij familie en vrienden aanwezig waren of het
moment waarop je dat prachtige compliment kreeg. Het zijn
allemaal gelegenheden van eenvoudig en intens liefdevol samenzijn met onze naasten. Het blijkt dat verbondenheid met de ander
hetgeen is waarop wij mensen ten diepste gedijen en floreren. Het
is daarin dat we de rust vinden die we nodig hebben en de kracht
om door te gaan.

Het lijkt op het eerste gezicht alsof de schreeuwerige kerstverlichting overal, de folders met copieuze kerstdiners, het kerstgetetter
in de supermarkten en de hele kerst-mikmak, haaks op dit verlangen staan. Maar misschien moeten we dat anders zien. Naar mijn
smaak zijn alle heftige kerst-uitingen uiteindelijk de weerspiegeling
van onze hunkering naar liefdevol samenzijn.

Het kerstverhaal: antwoord op ons verlangen

De verbinding met de ander blijven zoeken
De vraag is vervolgens of we ook de krachtige mens durven zijn
die Jezus later in zijn leven zou worden: de mens die eerzaamheid,
mededogen en verbinding predikte. Misschien moeten we elkaar
en onszelf de kans geven om wat vaker te luisteren naar wat we
ten diepste zoeken.
Ik wens u van harte een Zalig Kerstfeest toe.
Lory Wagenaar-Feringa
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Geest in en om de kerken

Beckum

Bentelo

Delden

R.K. Geloofsgemeenschap
H. Blasius

O.L. Vrouwe van
Altijddurende Bijstand

Haaksbergerstraat 187

O.L. Vrouwestraat 3

7491 AJ Delden

7554 PA Beckum

7497 MA Bentelo

074-3761201

T: 074-3676209

T: 0547-292221

E: delden@heiligegeestparochie.nl

E: beckum@heiligegeestparochie.nl

E: bentelo@heiligegeestparochie.nl

IBAN: NL83RABO0104701137
Openingstijden secretariaat

IBAN: NL34RABO0157108112

IBAN: NL24RABO0313302057
Openingstijden secretariaat

Dinsdagmorgen van 08.30 -12.30 uur

Giro: 88.73.19
Openingstijden secretariaat

(Diny Annink)

Maandag van 11.00 tot 13.00 uur

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).
Overleden |
• 7-10-2021 Nico Mentink, 91 jaar
• 9-10-2021 Bernarda Ezendam-Ordelmans,
86 jaar
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Langestraat 78

Dinsdag en vrijdag van 9.00-12.00 uur

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.

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.

Donderdagmorgenviering | Op donderdagmorgen 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 bericht
op pagina 22).

Contact pastor | Parochianen die behoefte
hebben aan contact met een van de pastores
kunnen hen telefonisch bereiken (zie 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.

Mariakapel | De Mariakapel is weer dagelijks
geopend van 9.00-18.00 uur.

Overleden |
• 29-9-2021 Sien Wensink-Keizer, 92 jaar
• Ria Wegdam-Smit, 92 jaar

Vrijdagmorgen van 08.30 - 11.00 uur
(Diny Annink)

H. Blasius

Overleden |
• 27-9-2021 Dinie Pierik-Ros, 90 jaar
• 31-10-2021 Annie Ottenschot-Looze, 78 jaar

Goor

Hengevelde

Isidorushoeve

Hengevelderstraat 24

Goorsestraat 19

Goorsestraat 126

7471 CH GOOR

7496 AB Hengevelde

7482 CL St. Isidorushoeve

T: 0547-260114

T: 0547 - 333 210

T: 074-3575210

I : www.heiligegeestparochie.nl/goor

E: hengevelde@heiligegeestparochie.nl

E: st.isidorushoeve1@gmail.com

E: goor@heiligegeestparochie.nl

IBAN: NL35RABO0157107221
Openingstijden secretariaat

IBAN: NL45ABNA0495351202
Openingstijden secretariaat

Woensdag van 9.00 tot 12.00 uur.

Dinsdag van 9.00 tot 11.00 uur

H.H. Petrus en Paulus

IBAN: NL25ABNA0593726634
Openingstijden secretariaat

H.H. Petrus en Paulus

H. Isidorus

Woensdag van 8.30 uur tot 11.00 uur.

Beheerder Parochieel centrum:
Marian te Wierik
Voor het reserveren van een ruimte eerst contact
opnemen met Marian te Wierik:
tel: (0547) 273996 of mjatewierik@gmail.com
Misintenties | De vergoeding voor misintenties,
gebedsintenties zijn € 9.-. Voor een jaargedachtenis € 12,-.
Vieringen | Iedere woensdag om 09.00 uur
Eucharistieviering (tenzij anders vermeld in
Geestig of via een mededeling).
Mariakapel, Moeder voor ons allen |
De Mariakapel aan de Mossendamsweg-Rouwelerweg is in de zomermaanden dagelijks van 9.00
tot 20.00 uur, en tijdens de wintermaanden
dagelijks van 9.00 tot 18.00 uur geopend.
Contact pastor | Parochianen die behoefte
hebben aan contact met een van de pastores
kunnen hen telefonisch bereiken (zie pagina 22).
Gehuwd |
• 17-9-2021 Ruben Bekkenkamp en Josephine
van de Riet
Overleden |
• 21-10-2021 Marietje Bekhuis-Roetgerink, 90 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 | Dagelijks van
9.00-18.00 uur.
Vieringen | Zie het vieringenrooster
op pagina 20-21.
Gedoopt |
• 19-92021 Nijs Teun ten Breteler, zoon van Tom
ten Breteler en Lieke Scholten.
Overleden |
• 11-6-2021 Annie Kiezenbrink, 74 jaar
• 29-7-2021 Jo Grefte-Botterhuis, 84 jaar
• 4-8-2021 Bennie Bos, 82 jaar
• 27-8-2021 Harrie Wegdam, 85 jaar
• 6-9-2021 Annie Screever-Wijlens, 83 jaar
• 11-9-2021 Ria Put-ter Braak, 66 jaar
• 27-9-2021 Dinie Pierik-Ros, 90 jaar
• 14-10-2021 Christie Seijger-Giesen, 85 jaar
• 15-10-2021 Truus Schreijer-Jannink,74 jaar

Secretariaat | Elke dinsdagmorgen van 9.00 uur tot
11.00 uur kunt u op de pastorie terecht voor het
opgeven van gebeds- of misintenties, jaargedachtenissen, 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 is in de
winter geopend op dinsdag en zondag van 10.00
uur tot 16.00 uur en tijdens de weekendviering.
Adventsactiebus | Tijdens de advent en de kerstdagen
staat achterin de kerk de adventsactiebus waarin
u uw bijdrage kunt deponeren. Zie pagina 19.
Kerstkaarten H. Isidoruskerk | Van de H. Isidoruskerk zijn kerstkaarten gemaakt. Deze kunt u kopen bij
het secretariaat op de dinsdagmorgen. De opbrengst
is bestemd voor onze geloofsgemeenschap.
Kerstspel | De werkgroep gezinsviering en het
kinderkoor hopen op kerstavond in de gebedsviering
om 18.00 uur een prachtig kerstspel uit te voeren.
Kerststal | Tijdens de Kerstdagen is de kerststal van
14.30-16.30 uur te bezichtigen. Voor de kinderen is er
ook dit jaar een mooie prijsvraag. Bij de kerststal lees
je daarover meer.
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Ingezonden berichten
Kerststukken, -kransen,
-takken en lekkernijen
Ook dit jaar gaan de vrijwilligers van de Projectgroep Deldense
Kerken weer aan de slag om voor u de mooiste kerstversieringen
te maken. U kunt hun producten kopen op de kerstmarkt in het
centrum van Delden op zaterdag 18 december.
We mogen ons al jaren verheugen op een grote belangstelling voor
onze graftakken en -stukken. Als u zo’n graftak of grafstuk of een
mooi kerststukje vooraf wilt bestellen, dan kan dat bij Siny Engelbertink, tel. 074 – 376 74 33. Daarbij kunt u ook uw voorkeur voor de
kleurstelling van het stuk aangeven. De bestellingen kunnen
worden opgehaald op donderdag, vrijdag of zaterdag. Maar, let op:
deze manier van bestellen kan alleen tot en met 14 december.

Op de Kerstmarkt op 18 december bieden we ook dit jaar natuurlijk
weer onze overheerlijke kniepertjes, eigen gemaakte koek, cake en
baklever- en bakbloedworst aan.
De opbrengst komt ten goede aan ons project ‘Van zwak naar
sterk’, voor voortgezet onderwijs voor de jeugd van Migumomiri
in Kenia.
Wilt u ons financieel helpen, dan is uw steun zeer welkom op
bankrekening NL66RABO0179158643 ten name van de
Projectengroep Deldense Kerken.

Ouderen en Kerk Goor stopt
Helaas moeten wij meedelen dat de werkgroep ‘Senioren-Actief’,
ook bekend als ‘Ouderen en Kerk’, na 28 jaar ophoudt te bestaan.
De huidige bestuursleden zijn rond de tachtig jaar en nieuwe
bestuursleden hebben wij niet kunnen vinden. Het is niet mogelijk
om oudere parochianen nog welkom te heten bij de koffie na de
viering op de eerste woensdagmorgen van de maand.

Koor Cantu zoekt nieuwe leden
De leden van Koor Cantu zijn erg blij. Want na een lange tijd elkaar
niet mogen horen en zien zingen, zijn we nu dan weer begonnen.
Elke maandag repeteren wij in de H. Blasiuskerk van Delden en elke
maand verzorgen we een viering in Delden of Hengevelde.
Daarnaast laten we ook op andere plekken van ons horen, zoals
verpleeghuis, concerten en andere uitdagende plaatsen. Ons
repertoire varieert van kerkelijke muziek tot popmuziek, van
Afrikaanse teksten tot Frans. Koor Cantu bestaat ruim 50 jaar en is
gegroeid van jongerenkoren uit Delden en Hengevelde naar een
volwassen koor met jeugdige uitstraling.
Om onze muzikale stem niet te verliezen zijn wij op zoek naar
enthousiaste zangers en zangeressen die het leuk vinden ons koor
te versterken. Je bent altijd welkom een keer te komen luisteren/
meedoen of informatie in te winnen. Repetities zijn op maandag
van 19.45 uur tot ongeveer 20.45 uur, waarbij een afsluitende kop
koffie of thee natuurlijk niet ontbreekt. Voor meer informatie:
koorcantu@gmail.com of app met 06-13743665.

Wij zien terug op alle gezellige woensdagmorgens, waar we samen
genoten van de koffie en op de blije reacties van de mensen die
een kaart van medeleven van ons kregen. Op de tweede zondagmiddag van de maand organiseerde de werkgroep bijeenkomsten
waar steeds veel mensen aanwezig waren. Ook deze middagen
vervallen. De coronapandemie heeft aan deze gang van zaken ook
geen goed gedaan.
Wij wensen allen een gezonde toekomst toe en dat het parochieleven spoedig weer op gang komt en wij elkaar weer ontmoeten.
Namens de voormalige werkgroep:
Angela Keijzer, Ton Bolwerk, Ans de Wit, Riet Tenhagen, Anita
Kappert en Frans de Wit

Geen adventsviering voor ouderen
In verband met de aangescherpte coronamaatregelen vinden wij
het niet verantwoord om dit jaar een adventsviering voor oudere
parochianen te houden. De viering gaat helaas niet door.
Wij wensen iedereen fijne Kerstdagen en een Gezegend Nieuwjaar
Werkgroep Kerstmiddag
Petrus en Paulus Goor
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Digitale adventsretraite 2021
Betere geboortezorg in Somalië
Adventsactie 2021
Adventsactie zet dit jaar in op verbetering van de geboortezorg in
Somalië. Projecten voor goede, bereikbare zorg voor moeder en
kind rondom de zwangerschap, de bevalling en de periode erna
moeten ertoe leiden dat de moeder- en kindersterfte afnemen.

Wat is er aan de hand?
Somalië is aan het herstellen van twintig jaar burgeroorlog en een
recente hongersnood. Droogte, overstromingen, gebrek aan
voedsel en conflicten ontwrichten de economie. Bijna een derde
van de inwoners kan niet voorzien in eigen levensonderhoud. Meer
dan een miljoen mensen is ontheemd geraakt. De kwaliteit en
bereikbaarheid van de gezondheids- en geboortezorg zijn
bovendien slecht. De meeste zwangere vrouwen maken gebruik
van traditionele vroedvrouwen. Dit leidt, samen met gebrekkige
voorzieningen, tot een extreem hoog sterftecijfer van moeders
en pasgeboren baby’s.

Wat willen we bereiken?
In 2020 is in Burdhubo, in het zuiden van Somalië, een gezondheidscentrum ingericht. Hier krijgen aanstaande moeders professionele geboortezorg en begeleiding. Maar het is moeilijk de
vrouwen te bereiken. Ze zijn nauwelijks op de hoogte van de
mogelijkheden en culturele tradities belemmeren het gebruik van
deze zorg. Het centrum wil daarom het vertrouwen van deze
vrouwen winnen en een herkenbare plek krijgen in de bestaande
lokale gezondheidszorg.

Wie zich in de weken van de advent ook geestelijk wil voorbereiden
op Kerstmis, kan ervoor kiezen deel te nemen aan de vijftiende
digitale retraite van de jezuïeten. Van zondag 28 november tot
zaterdag 25 december, eerste Kerstdag, ontvangt u dan dagelijks een
gebedsmail met Bijbelteksten, meditatieve vragen, citaten en
technische gebedstips. Samensteller is de jezuïet Jan Stuyt.

Aanmelden
Deelname aan de adventsretraite kost u niets. U kunt zich aansluiten
door opgave van uw e-mailadres via www.ignatiaansbidden.org. Op
die website treft u nog meer informatie aan.

Oogstdankviering H. Isidoruskerk
Tijdens de oogstdankviering op 6 oktober hebben we onze dankbaarheid uitgesproken voor alles wat de aarde ons heeft gegeven.
De versiering was aangepast: ze bestond uit producten van moeder
aarde en uit broden die de bakker beschikbaar stelde.
In de herfst, aan het einde van het groeiseizoen, kijken mensen vaak
terug. Hebben wij een goede of een slechte oogst? Veel of weinig
opbrengsten? Het is niet alleen hard werken. Veel is afhankelijk van
omstandigheden die wij niet kunnen beïnvloeden, denk maar aan de
hoeveelheid zon en regen. Wij zaaien en poten, verzorgen het
gewas, om na verloop van tijd te kunnen oogsten. Dank aan allen die
hebben bijgedragen aan deze viering.
Geloofsgemeenschap H. Isidorus

Hoe doen we dat?
Met dit project willen we in Burdhubo en de omliggende kampen
voor ontheemden, professionele geboortezorg en begeleiding
bieden aan 720 zwangere vrouwen, 240 jonge moeders en 150
pasgeborenen. De traditionele vroedvrouwen worden hierbij
als doorverwijzers ingezet. Verder ontvangen 150 kinderen jonger
dan vijf jaar inentingen tegen infectieziektes.

Helpt u mee?
Uw bijdrage kunt u overmaken op rekeningnummer NL 46 RABO
0313 363 838 ten name van de R.K. Heilige Geestparochie. Alvast
hartelijk dank.
Missie Ontwikkeling en Vredesgroepen

Koor Spirit huldigt jubilarissen
De geloofsgemeenschap H. Isidorus heeft op 12 oktober negen
jubilarissen van het koor Spirit gehuldigd. Samen hebben ze al meer
dan 175 jaar gezongen. Onder hen Mariëtte Waanders-Menkehorst,
die al meer dan 25 jaar dirigent is van het koor. Tijdens de viering met
pastor Van den Bemt werd ook afscheid genomen van Gerie
Scholten als vaste pianist. De jubilarissen zijn onderscheiden met de
eremedaille in brons (12,5 jaar lid) en zilver (25 jaar lid) van de
Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging.
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Vieringen
november,
december
en januari
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

Digitale collecte!
Als u de viering online volgt is het toch
mogelijk om uw gave aan de collecte

H. Blasius
Beckum

O.L. Vrouw van Altijd
Durende Bijstand Bentelo

Christus Koning
zat. 20 en zon. 21 nov.

zat. 19.00 Gebedsviering Werkgroep

za. 19.00 WoCo-viering
pastor C. Timmerman

Advent I
zat. 27 en zon. 28 nov.

Geen viering

Geen viering

Advent II
zat. 4 en zon. 5 dec.

Geen viering

za. 19.00 WoCo-viering
pastor R. Doornbusch

Advent III
zat. 11 en zon. 12 dec.

Geen viering

zo. 9.30 WoCo-viering
Werkgroep

Advent IV
zat. 18 en zon. 19 dec.

zat. 19.00 Gebedsviering Werkgroep

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

Kerstavond
vrijdag 24 december

19.00 Gebiedsviering Werkgroep

vr. 18.30 Gebedsviering
Werkgroep Gezinsviering

Eerste Kerstdag
zaterdag 25 december

Geen viering

za. 11.00 WoCo-viering
Pastor H. van den Bemt

Tweede Kerstdag
zondag 26 december

zo. 09.30 in H. Blasius Delden

zo. 09.30 in H. Blasius Delden
zo. 11.00 Kindje wiegen Werkgroep

Oudjaarsdag
vrijdag 31 decemer

19.00 Gebedsviering Werkgroep

vr. 19.00 WoCo-viering
Werkgroep

Nieuwjaarsdag
zaterdag 1 januari

za. 11.00 in H. Blasius Delden

za. 11.00 in H. Blasius Delden

Driekoningen
zondag 2 januari

Geen viering

zo. 9.30 in Borne of Hengelo

Doop van de Heer
zaterdag 8
en zondag 9 januari

zo. 09.30 in St. Isidorushoeve
Nieuwjaarsviering met aansluitend
nieuwjaarsreceptie voorgangers
pastorale team

zo. 09.30 in St. Isidorushoeve
Nieuwjaarsviering met aansluitend
nieuwjaarsreceptie voorgangers
pastorale team

zaterdag 15 en
zondag 16 januari

Geen viering

zat. 19.00 WoCo-viering
Werkgroep

Datum

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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Nieuwe coronamaatregelen in de kerk
De Nederlandse bisschoppen vragen om
een aantal coronamaatregelen die eerder al
golden opnieuw toe te passen in de R.-K.
Kerk. Gelovigen wordt gevraagd tijdens
vieringen en andere kerkelijke bijeenkomsten anderhalve meter afstand te houden
en een mondkapje te dragen wanneer zij
zich verplaatsen in de kerk of de ruimte
waar de kerkelijke bijeenkomst wordt
gehouden. Daarnaast blijven de basisregels
gelden op het gebied van hygiëne,
ventilatie en thuisblijven bij klachten.

Zingen
Voorlopig blijft volkszang nog toegestaan
en mogen ook koren blijven zingen, maar
koren wordt nadrukkelijk aangeraden om
alleen te repeteren in grote ruimtes waar
voldoende geventileerd kan worden. Ook
voor het zingen tijdens de vieringen geldt
dat er goed geventileerd moet kunnen
worden en dat koorleden net als de andere
aanwezigen onderling tenminste anderhalve meter afstand moeten houden. Verder
gelden voor repetities die niet in een kerk
plaatsvinden, de regels voor koorrepetities
van de overheid.

H. Blasius
Delden

H.H. Petrus en
Paulus Goor

H.H. Petrus en
Paulus Hengevelde

H. Isidorus,
St. Isidorushoeve

za.19.00 Eucharistieviering
Pater Van der Vegt
Ceciliafeest

zo. 11.00 WoCo-viering
Pastor C. Timmerman

za. 19.00 Eucharistieviering
Pastoor J. Jansen Ceciliafeest

zo. 9.30 WoCo-viering
Pastor C. Timmerman Ceciliafeest

zo. 9.30 Eucharistiviering
Pastoor J. Jansen

za. 19.00 WoC0-viering
Pastor H. van den Bemt

zo. 9.30 WoCo-viering
Werkgroep

za. 19.00 Woco-viering
Werkgroep

zo. 9.30 Eucharistiviering
Pastoor J. Jansen

zo. 11.00 WoCo-viering
Werkgroep

za. 19.00 WoCo-viering
Werkgroep

zo. 9.30 WoCo-viering
Pastor C. Timmerman

za. 19.00 Eucharistieviering
Pastoor J. Jansen

za. 19.00 WoCo-viering
Pastor A. Zoet

zo. 9.30 WoCo-viering
Pastor A. Zoet

za. 19.00 Gebedsviering
Werkgroep

za. 19.00 Eucharistieviering
Pastoor J. Jansen

zo 11.00 WoCo-viering
Werkgroep

za. 19.00 Gebedsviering
Werkgroep

zo. 9.30 WoCo-viering
Pastor H. van den Bemt Gezinsviering

vr. 20.00 Eucharistieviering
Pater Van der Vegt

vr. 19.00 WoCo-viering
Pastor R. Doornbusch

vr. 18.30 Gebedsviering
Werkgroep Gezinsviering

19.00 Gebedsviering Werkgroep
20.00 WoCo-viering Pastor A. Zoet

zo. 9.30 Eucharistieviering
Pater Van der Vegt

Za. 11.00 Eucharistieviering
Pater Kuipers

za. 9.00 WoCo-viering
pastor R. Doornbusch

Za. 9.00 Eucharistieviering
Pater Kuipers

zo. 9.30 Eucharistieviering Pastoor J. Jansen
zo. 15.30 Kindje wiegen Werkgroep

zo. 9.30 in H. Blasius Delden

zo. 9.30 in H. Blasius Delden

zo. 9.30 in H. Blasius Delden

vr. 19.00 Eucharistieviering
Pater Boerkamp

Geen viering

vr. 19.00 Gebedsviering
Werkgroep

vr. 19.00 WoCo-viering Pastor A. Zoet

za. 9.30 Eucharistieviering
Pastoor J. Jansen

za. 11.00 in H. Blasisus Delden

za. 11.00 in H. Blasius Delden

za. 11.00 in H. Blasius Delden

zo. 9.30 in Borne of Hengelo

zo. 9.30 in Borne of Hengelo

zo. 9.30 in Borne of Hengelo

zo. 9.30 in Borne of Hengelo

zo. 09.30 in St. Isidorushoeve
Nieuwjaarsviering met aansluitend
nieuwjaarsreceptie voorgangers
pastorale team

zo. 09.30 in St. Isidorushoeve
Nieuwjaarsviering met aansluitend
nieuwjaarsreceptie voorgangers
pastorale team

zo. 09.30 in St. Isidorushoeve
Nieuwjaarsviering met
aansluitend nieuwjaarsreceptie
voorgangers pastorale team

zo. 09.30 Eucharistieviering
Pastorale team

zat. 19.00 Eucharistieviering Pastoor J. Jansen
zon. 09.30 Oecumenische viering
R. Doornbusch en Ds. D. Juijn

zat. 19.00 Eucharistievierin
Pastoor J. Jansen

zon. 09.30 WoCo-viering
Werkgroep

zon. 09.30 WoCo-viering
Werkgroep

De bisschoppen houden er rekening
mee dat de komende tijd verdere
aanscherping van de coronamaatregelen nodig zal blijken. Mocht dit het
geval zijn, dan vindt u steeds de
actuele informatie op de website van
de parochie (www.heiligegeestparochie.nl). We vragen u om die
informatie zo mogelijk te delen met
mensen zonder internetverbinding.

DE REGELS DIE BLIJVEN:
1. Blijf thuis als u klachten heeft. Hoest in uw elleboog.
2. Ontsmet uw handen bij het binnenkomen van de kerk.
3. Houd 1,5 meter afstand in de banken en als u ter communie gaat.
4. Draag een mondkapje als u naar de plaats loopt. Als u zit mag het mondkapje af.
5. Koren mogen blijven zingen, koorleden houden onderling 1,5 meter afstand.
6. Volkszang is toegestaan.
7. Zet bij het ter communie gaan het mondkapje weer op en ontsmet vooraf uw handen.
8. Zit u eenmaal weer op uw plaats, dan mag het mondkapje weer af.
9. Draag ook bij het verlaten van de kerk het mondkapje en houd 1,5 meter afstand.
Dit vieringenoverzicht is onder voorbehoud van verdere coronamaatregelen.
Kijk voor actuele informatie op www.heiligegeestparochie.nl/vieringen
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Woordpuzzel 8
Na het kerstfeest staat straks ook de jaarwisseling voor de deur. Het is
de tijd om goede voornemens te formuleren. In de puzzel zitten
daarom dit keer negen goede voornemens. Weet u welke dat zijn, stuur
dan uw antwoord voor 18 december 2021 naar:
Redactie Geestig/Puzzel 8, Langestraat 78, 7491 AJ Delden
of per e-mail naar redactiegeestig@heiligegeestparochie.nl. Vergeet
niet om naast 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 7 zaten de volgende tien oogstgewassen: rogge, haver, pastinaak, mais, savooiekool, wortelen, prei, veldsla,
biet, andijvie. En als bonus: ui.
Uit de goede inzendingen hebben we de volgende winnaar getrokken:
G.H. Mentink-Kenkhuis uit Delden. 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

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

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.

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

Centraal secretariaat Heilige Geestparochie
Hengevelderstraat 24, 7471 CH Goor
T: 0547 - 26 08 78
E: contact@heiligegeestparochie.nl
Dit nummer is niet voor pastorale zorg
of ziekenzalving. Zie hieronder.
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.
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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
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Tijdgeest
Eens gezongen….
Glorie aan God en vrede op aarde
hebben die woorden nog waarde?
Na meer dan tweeduizend jaren
heeft lang niet iedereen die ‘vrede’ ervaren.

Oorlog en honger komen geregeld op tv
we kijken ernaar en leven mee.
Het is meestal tamelijk ver van ons vandaan,
je laat het toch een beetje langs je heen gaan

Nu hoef je niet eens meer buiten je dorp te gaan
want de eerste evacués komen hier al aan.
Sindsdien zie ik mensen lopen hier op straat,
zonder lach en met een triest gelaat.

Van hun geboorteland zijn ze verdreven,
moeten in een vreemd land verder leven
Soms zou ik iets hartelijks tegen hen willen zeggen
iets van ‘Houd de moed erin’
of ‘’t Komt wel goed allemaal.’
Maar hoe moet ik dat uitleggen?
Ik spreek niet eens hun moedertaal.

Als wij dan bidden en zingen
‘Vrede op aarde’ en ‘God in Bethlehem’
laten we dan denken aan al die vluchtelingen
en bidden om vrede speciaal voor hen.

Marianne Koebrugge

