01
Maandelijks infoblad van de Heilige Geestparochie
Jaargang 13, januari 2022

Geef vandaag
voor jouw kerk
van morgen

Thema-artikel
Kruis én munt

En verder
Geloof, hoop en liefde voor de toekomst
De Wonne, een modern klooster?
Over balans en onbalans

B E C K U M , B E N T E LO, D E L D E N , G O O R , H E N G E V E L D E , S T. I S I D O R U S H O E V E

24/7 bereikbaar via

06 1086 2012 ongeacht uw verzekering

Van
mens
tot
mens
Rainier Ensink
Nick Kleĳsen
Tonny Kranenberg
Aniek ten Zende

Een afscheid naar wens

Wĳ verzorgen uitvaarten in Hof van Twente en omstreken
www.tonnykranenberg.nl

074 - 250 53 79

www.leferink-wennink.nl

"Als ook de laatste zorg goed verzorgd moet zijn! Niets is
vanzelfsprekend,
alles van a tot z geregeld"

drukkerij

Dini Vruwink

hengevelde

”Gespecialiseerd in kerkelijke boekjes voor
doop-, huwelijk-, jubilea- en uitvaartvieringen”
Voor al uw zakelijk en privé drukwerk!
Van klein tot groot formaat, van kleine
tot grote oplagen in full colour.
Vraag vrijblijvend een offerte aan.

“Mensen weten
vaak niet wat er bij
een uitvaart
allemaal mogelijk is.
Wij regelen het
graag voor u.”

06-130 33 288 | Mar ke lo
www.vruwin k .nl
Ong e acht uw uitvaartv e rz eke ring

Wilt u hier adverteren
en dit blad ondersteunen?
1/4 pagina

: 95 x 136 mm

€ 160,-

1/8 pagina

: 95 x 68 mm

€ 80,-

1/16 pagina

: 95 x 34 mm

€ 40,-

redactiegeestig@heiligegeestparochie.nl

Jan Nijhuis
Uitvaartleider

Bel (0547) 260 400

Parochieblad van RK Heilige Geest parochie |
Beckum, Bentelo, Delden, Goor, Hengevelde en Sint
Isidorushoeve. Verschijnt in 4.600 huishoudens.
Redactie | Nathalie Mensink, Marianne Koebrugge,
Richard Wermelink, Astrid Koning ter Heege, pastor
Gerard Geurts, Hans Morssinkhof (eindredacteur)
Vaste medewerkers | Cathinka Bloom, secretariaatsmedewerkers voor de rubriek ‘Geest in en om de Kerken’.
Verschijningsdata
Nummer 2:
Nummer 3:
Nummer 4:

25 februari
8 april
13 mei

www.vredehof.nl

Algemene kopij naar
redactiegeestig@heiligegeestparochie.nl

Postadres redactie | Langestraat 78, 7491 AJ Delden.
Tel.nr. redactie: 06-23 70 12 39

Uiterlijk binnen:
Nummer 2:
Nummer 3:
Nummer 4:

Verhuizing/adreswijziging | Graag doorgeven aan het
eigen lokale secretariaat, zij geven het door aan de redactie.

4 februari
18 maart
22 april

Bijdrage | Vrijwillig € 15,- per jaar.
IBAN NL94RABO0109069625 t.n.v.
RK Heilige Geest parochie / Geestig
Vormgeving en opmaak |
Sonja Lozeman | Ontwerpstudio VanSonja.nl
Drukwerk | Drukkerij Hengevelde
Correctie | Jan Put

2
Geestig, 01 | Januari 2022

Colofon

Vredehof/Tijhuis Uitvaartverzorging Pastoriestraat 3, Goor

De redactie heeft de vrijheid ingezonden stukken te
redigeren, in te korten of niet te plaatsen.

Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van de
uitgever worden overgenomen.

DE VOLGENDE GEESTIG
VERSCHIJNT OP
25 FEBRUARI

Voor jouw kerk van morgen
Al zit januari er bijna op, ik wil toch beginnen
met u allen een Zalig Nieuwjaar te wensen. Dat
klinkt belegen, vind ik zelf ook. Desondanks heb
ik die oude uitdrukking weloverwogen afgestoft.
‘Zalig’ zegt in mijn ogen zoveel meer dan
‘gezond en gelukkig’ of ‘de beste wensen.’ Met
‘zalig’ wens ik ons allen de zegen van de Heer
toe, en daarbij de wijze raadgevingen van de
Heilige Geest. Hoe dat werkt, weet ik niet; dát
het werkt, geloof ik.
Misschien omdat ik mezelf als een blijmoedige
katholiek beschouw. Waarbij ik ‘katholiek’ niet
uitleg als onvoorwaardelijk trouw aan alle
kerkelijke regels. Dat is schier onmogelijk. Zelfs
vraag ik me af of het de bedoeling is. Hebben we
Onze Lieve Heer en de Blijde Boodschap niet te
veel in voorschriften en geboden vastgelegd?
‘Het woord van God laat zich niet in boeien slaan’,
waarschuwde Paulus al. Dit brengt me op het
motto van de Actie Kerkbalans: ‘Geef vandaag
voor jouw kerk van morgen.’ Een mooie leuze,
die meteen ook schuurt. We kennen immers de
andere kant: kerken die moeten sluiten, koren en

werkgroepen die zichzelf opheffen. Wat
is dan (nog) die kerk van morgen?
Zo bekeken, ligt in dat motto een
opdracht besloten. Namelijk om nog
meer na te denken over wat we verstaan
onder die ‘kerk van morgen.’ Hier wijst
paus Franciscus ons de weg. Zijn besluit
om in 2023 een bisschoppensynode te
houden is een uitnodiging aan de Heilige
Geest. Waai maar, wijs ons de weg. En
iedereen is uitgenodigd om mee te doen.
Pastoor Jansen schrijft verderop hoe de
parochie daaraan invulling wil geven.
Zo dagen, in het begin van 2022, mooie
geloofsgesprekken. Dat roept verwachtingen op. Er beweegt iets, al is het te vroeg
om te zeggen wat en in welke richting.
Dat, hoop ik, mag ons allen aansporen om
te geven voor die kerk van morgen. Met
klinkende munt, met woorden en daden.
Van harte aanbevolen.
Hans Morssinkhof

Bijzonder jaar voor Titus
Brandsma en zijn scholen
Het kan haast niet mooier.
In het jaar waarin we de
heiligverklaring van de
karmeliet Titus Brandsma mogen verwachten,
bestaat de door hem
opgerichte onderwijsorganisatie honderd jaar. De
Stichting Carmelcollege, met vele scholen in
onze regio, bestaat in 2022 precies een eeuw. Vele
Twentenaren, vooral katholieken, hebben hier hun
middelbareschooldiploma gehaald. Het was pater
Titus die in 1922 de aanstoot gaf voor de oprichting
van de Stichting Carmelcollege. Op dat moment
was hij op veel meer terreinen actief: hij was
betrokken bij de oprichting van een bibliotheek in
zijn woonplaats Oss, bracht er gelden bijeen voor
een Christusmonument, redigeerde een plaatselijke krant én bereidde de oprichting voor van de
Katholieke Universiteit in Nijmegen, nu bekend als
Radboud Universiteit.

Verheffing
Onderwijs moest in zijn ogen leiden tot verheffing van de katholieken, die op dat moment
(nog) minder dan andere bevolkingsgroepen
voortgezet onderwijs volgden. Zo ging boven-

dien de deur naar een beter leven open.
Titus waarschuwde daarbij voor al te
eenzijdig onderwijs: ‘Kennis is nog maar
de halve ontwikkeling’, want ‘er zijn
hogere waarden dan louter stoffelijke.’
Een school in Oss lag voor de hand,
Oldenzaal werd gekozen omdat de
karmelieten in Zenderen al een eigen
seminarie hadden. Na de Tweede
Wereldoorlog kwamen er vele scholen
bij: in Almelo, Hengelo en Enschede, later
in Deventer en in vele plaatsen meer.
Tegenwoordig telt de stichting twaalf
scholen, met in totaal omstreeks 35.000
leerlingen.

Wonder
Pater Titus Brandsma (1881-1942) werd in
het concentratiekamp Dachau door de
nazi’s ter dood gebracht. Paus Franciscus
heeft in november 2021 een aan pater
Titus toegeschreven wonder erkend.
Daarmee lijkt niets zijn heiligverklaring
nog in de weg te staan. Eerder al, in 1985,
verklaarde paus Joannes Paulus II de
karmeliet zalig.
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Kruis én munt
De eerste maand van een nieuw jaar is voor de penningmeesters
van een parochiebestuur als een repeterende breuk: de Actie
Kerkbalans. Hoeveel geld mogen we dit jaar ontvangen voor de
kerk, de parochie? Meer of minder dan vorig jaar? Is gelijk blijven
net zoals vorig jaar achteruitgang? Hoe royaal en loyaal zijn en
kunnen de leden van onze geloofsgemeenschap nog zijn in deze
tijd? Allemaal vragen die door het hoofd spelen bij het organiseren
van de Actie Kerkbalans. Wat geen vraag is, is dat geld nodig is voor
de zichtbare en levende tekens van een geloofsgemeenschap:
(kerk)gebouwen en de pastor(es).

Een paar vragen
Loyaal naar vermogen meedoen aan de kerkbijdrage, de Actie
Kerkbalans, is een goede zaak. Tegelijk nodigt die Actie Kerkbalans
ook uit om eens een paar vragen te stellen. Heeft die balans van de
Kerkbalans enkel te maken met de boekhouding? Maar een kerk,
een geloofsgemeenschap is toch meer dan een kloppende
financiële balans? Ze kan zich toch niet op de borst kloppen als
alleen maar de boekhouding een positief resultaat laat zien?
Een geloofsgemeenschap en geld: twee grootheden. Ze kunnen
kennelijk niet zonder elkaar. Prima. Maar is er ook een goede balans
tussen die twee? Naar welke kant slaat de balans door? Wordt er
ook zo’n brede actie gevoerd voor verdieping van het geloofsleven
in de parochies?
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Een geloofsgemeenschap en geld:
twee grootheden.

Investeren voor nu en later
Je mag zeggen dat in de meeste geloofsgemeenschappen de
gelden goed en verantwoord worden besteed. En als het inderdaad goed gebruikt wordt, schept het ook mogelijkheden voor
gebed, voor verdieping, voor ontmoeting, voor cirkelen om het
geheim van God. Afhaken, de hand op de knip houden, is geen
optie. Daar is niets en niemand mee geholpen. Als je op jouw
manier gelovig bent, moet je naar vermogen meedoen aan de
Actie Kerkbalans.
Tegelijk is het een goed moment om je af te vragen naar welke
kant de balans doorslaat: naar aandacht voor geld of naar zorg
voor geloofsverdieping, voor bezinning, voor een levende band
tussen arme en rijke mensen. Actie Kerkbalans. Een goede gelegenheid om met elkaar geld te geven en een goede gelegenheid om
met elkaar te delen wat je gelooft, wat je beweegt, wat je bindt
aan een kerk en aan elkaar. Alleen het één doen en het andere
laten is een verarming. Beide vragen om actie.
Aandacht en zorg voor beide, voor het kruis en de munt, dat
verrijkt de kerk, de geloofsgemeenschap, jezelf en misschien
ook wel de maatschappij.
Gerard Geurts
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‘Geloof, hoop
en liefde voor
de toekomst’
Pastor Carin Timmerman heeft op 1 januari van dit jaar de parochies H.H. Jacobus
en Johannes, Heilige Geest en De Goede Herder verruild voor de parochie van de
H.H. Twaalf Apostelen in Zutphen. Op de valreep voor haar vertrek stellen wij nog
wat aanvullende vragen.

Kent u Zutphen?
‘Nee, drie jaar geleden hebben wij, een groep theologiestudenten,
een rondleiding gehad in Zutphen. Ik had toen niet kunnen
denken dat ik enige jaren later hier als pastor zou gaan werken.’

Op uw tachtigste verjaardag komt een oud-collega op bezoek
en vraagt waaraan u als eerste denkt bij Twente.
‘Er schiet me veel te binnen, maar ik denk dan vooral aan de brand die
de Moeder Teresakerk in Hengelo trof in 2019. Ik zie ons nog zo staan
die morgen, bij de rokende puinhoop. Er was verdriet maar ook een
geweldig gevoel van saamhorigheid, van verbondenheid. Datzelfde
gevoel heb ik ervaren tijdens de viering in de tent, waarbij vrijwilligers
uit heel Hengelo waren om te helpen. Maar ook in de andere twee
parochies zijn er van die samenhorige momenten geweest, zoals
tijdens de Boerderijviering in de Hoeve en bij de Mariakapel aan de
Koppelsbrink samen met de kinderen in de meimaand.’

U bent zeer ernstig ziek geweest.
‘Klopt. Dat had ik ook kunnen noemen. De ziekte was heel erg,
maar ik heb ook veel liefde ervaren. Mijn man heeft nog maar pas
het prikbord met alle lieve wensen, kaartjes en gedichten opgeruimd. Het was een rare tijd waarin ik pastorale zorg kreeg in plaats
van gaf, een tijd van gemis.’

Gemis?

Die van mijn man draag ik bij me om me te beschermen
op mijn levensreis.’

Tot slot, heeft u een lied of een gedicht, dat echt bij u past en
waarvan u denkt dat het de parochianen ook aanspreekt?
‘Zeker, het is een tekst van Paul van Vliet waar voor mij geloof, hoop
en liefde voor de toekomst uit spreekt en dat wens ik ook alle
mensen van onze drie de parochies toe.’

Ik bid voor de mensen
Ik bid voor de mensen
Die bergen verzetten
Die door blijven gaan met hun kop in de wind
Ik bid voor de mensen
Die risico’s nemen
Die blijven geloven
Met het geloof van een kind.
Ik bid voor de mensen
Die dingen beginnen
Waar niemand van weet wat de afloop zal zijn
Ik bid voor de mensen
Van wagen en winnen
Die niet willen weten van water in wijn.

‘Ja gemis, ik miste mijn werk als pastor heel erg.’

Bent u bang voor de dood?
‘Nee. Niet voor de dood, wel voor het doodgaan. Mensen moeten
soms verschrikkelijk lijden voor ze doodgaan. Ik voel in mijn leven
de ‘warme mantel’ van God om me heen. Het dood zijn is voor mij
geen bedreiging. Als pastor heb ik gezien dat mensen tot rust
kunnen komen als ze de ziekenzalving ontvangen. Een vertrouwen
in, of overgave aan God geeft rust.’

De fotograaf vroeg u twee dierbare voorwerpen mee te
brengen. Welke heeft u gekozen?
‘Tijdens mijn masterstudie was ik met een vriendin in Rome. Ik wist net
dat ik pastor zou worden, ik had een soort sollicitatiegesprek gehad
met kardinaal Eijk en hulpbisschop Hoogenboom. Ter gelegenheid
hiervan heb ik in Rome dit kruisje gekocht dat ik altijd draag.’
‘Het tweede voorwerp is een Christoffelmedaille, het eerste cadeau
dat ik van mijn man heb gekregen. Christoffel is de patroon van de
reizigers. In mijn auto zit de Christoffelmedaille van mijn vader.

Ik bid voor de mensen
Die blijven vertrouwen
Die van tevoren niet vragen
‘voor hoeveel en waarom’
Ik bid voor de mensen
Die door blijven douwen
Van doe het maar wel
En kijk maar niet om.
Ik bid voor het beste
Van vandaag en van morgen
Ik bid voor het mooiste waar ik van hou
Ik bid voor het maximum
Wat er nog inzit
In vandaag en morgen
In mij en in jou!
Paul van Vliet
Vandaag of morgen 1978
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Uit het pastoraal team

Onze voorbereiding op de
bisschoppensynode in 2023
Volgend jaar wordt een bisschoppensynode gehouden over de
gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de missie van heel de kerk:
de verkondiging van het evangelie. Dit gaat ons allemaal aan, want
kerk-zijn betekent principieel dat we samen optrekken. Ieder met
eigen taak en verantwoordelijkheid, allemaal met eigen talent en
levenservaring als gelovige.
‘Voor een synodale Kerk.’ Zo heet de bijeenkomst van de bisschoppen in Rome in 2023. Synodaal betekent: samen in overleg. Alle
gelovigen zijn geroepen en uitgenodigd om aan de voorbereidingen mee te doen. Niet alleen de leiding van de kerk. Door ons
doopsel en vormsel kunnen we dat ook. De Geest beweegt ons
allemaal. De paus wil daarom dat alle parochies geloofsgesprekken
houden over de gemeenschap die onze wereldkerk is, over hoe we
er allemaal onderdeel van zijn, en over de missie van de kerk. Hij
vraagt ook dat we daar allemaal aan meedoen.

aantekeningen gemaakt en elke parochie kan twee A4’tjes insturen.
Stel je dat voor: vanuit de hele wereld vanuit elke parochie input
voor de bisschoppensynode.

Uitnodiging
Drie gespreksthema’s
De Nederlandse bisschoppen hebben drie gespreksthema’s
vastgesteld:
1. Vieren
2. Medeverantwoordelijkheid voor de missie
3. Dialoog in kerk en samenleving.
Van de onderliggende pauselijke documenten zijn inmiddels
Nederlandse vertalingen beschikbaar. Paus Franciscus wil vooral
dat het geloofsgesprekken zijn, geen discussiebijeenkomsten. Hij
spreekt van een wereldwijde ‘luisterfase’ om te horen wat de Geest
in heel de kerk te zeggen heeft. Van die gesprekken worden

We zullen binnenkort uitnodigingen voor die geloofsgesprekken
sturen, posten en plaatsen op het moment dat het aantal coronabesmettingen is gedaald en we weer verantwoord kunnen
samenkomen.
We gaan als pastoraal team aan de slag met de grootste ‘luisterfase’
van de wereld en we hopen dat velen van u deelnemen aan de
geloofsgesprekken.
Namens het pastorale team,
Pastoor Jurgen Jansen

Een hoopvol 2022
Hoe u het ervaart, weet ik natuurlijk niet, maar ik vind deze hele
periode van de pandemie, het soms zoeken naar wat mogelijk is,
thuis, op het werk en in het pastoraat, ingewikkeld. Ik zal de enige
wel niet zijn. Jongeren die met hun energie geen kant op kunnen,
opa’s en oma’s die hun kleinkinderen niet mogen knuffelen, vaders
en moeders die de hele dag op zolder naar hun beeldscherm kijken
en veel minder hun collega’s ontmoeten, terwijl de kinderen
beneden de tent afbreken, ik geef het je te doen.
En dan de kerk, met een avondlockdown. Als ik dit schrijf, zijn de
bijeenkomsten vanwege de avondlockdown verschoven naar de
dag, indien mogelijk. De liturgie die nu op de zondag gevierd wordt
in plaats van op de zaterdagavond.
Het is steeds weer ons gezonde verstand gebruiken en proberen de
juiste keuzes te maken om het Woord te verspreiden. Zo maken we
inmiddels al twee jaar gebruik van het YouTubekanaal (RK Twente
Zuid) waar elke zondag de eucharistie gestreamd wordt. In de
afgelopen twee jaar mochten we uit de H. Blasius te Delden deze
dienst leveren, inmiddels streamt ook de H. Lambertus in Hengelo
en sinds 1 januari de H. Stephanus in Borne. We zijn blij dat er

zoveel mensen ook op deze wijze verbonden zijn en blijven
met de eucharistie en de geloofsgemeenschap(pen).
Is er dan geen hoop? Ja zeker, de boostervaccins zijn in een
versnelde fase geraakt. Maar is de hoop ook niet als we ‘even’
weer terugkijken naar 25 december, de geboorte van het
Christuskind, Jezus?
Christenen leven van de hoop. We leven van de hoop die Jezus ons
schenkt. Hij is ons in deze barre wereld (die barre wereld was in Zijn
tijd niet anders) voorgegaan, tot voorbij de plaats waarheen wij ook
onderweg zijn, de hemel zelf. Christus leert ons ook nu koers te
houden. Achter Hem aan, Hij gaat vooraan op de weg ten leven.
Die hoop mogen we voor ogen blijven houden, ook in dit nieuwe
jaar 2022. Ook wanneer het in ons leven ‘even’ tegenzit. Dat we
hoopvolle mensen worden, dat wens ik u toe.
Pastor Ria Doornbusch
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Over balans en onbalans
Vrouwe Justitia zoekt in haar oordeel altijd een goede balans.
Ze houdt daarom een weegschaal omhoog. Met behulp daarvan
maakt ze letterlijk een afweging: wat heeft de beklaagde
misdaan en welke straf past daarbij? Die legt ze in het ene schaaltje. In het andere legt ze mogelijke verzachtende omstandigheden. Zo nodig voegt ze contragewichtjes toe, net zolang tot de
schalen aan elkaar gelijk zijn en het oordeel rechtvaardig
genoemd kan worden.

Leven en geloof
Voor veel mensen is het moeilijk om een goede balans in hun leven
te houden. Tussen, aan de ene kant, de manier van leven of manier
van denken en handelen, en, aan de andere kant ons geloof. In ons
geestelijk leven is het soms lastig het evenwicht te vinden tussen
het vertrouwen op God en onze eigen verantwoordelijkheid.

Vrijheid en grenzen
Nu tijdens de coronacrisis horen we vaak het woord ‘samen.’ We
zijn alle vrijheid gewend, maar deze pandemie stelt grenzen aan
onze vrijheid. Het is dan ook lastig de juiste balans te vinden tussen
onze vrijheid en de samenleving om ons heen. Niet te veel bezoek,
goed afstand houden, enzovoort. We noemen dit ook wel sociale
afstand. Zelfs een knuffel geven is er niet mee bij.

Omzien naar elkaar
Toch moeten we blijven omzien naar elkaar. Aandacht voor elkaar
blijven houden, samenwerken en solidariteit zijn maar enkele
ingrediënten voor een goed leven en een rechtvaardige samenleving. Het is daarom voor ieder van ons belangrijk je ergens mee
verbonden te voelen. Dit geeft een goed gevoel, geeft energie,
kracht, liefde én balans
in je leven.

Afleidingen
Er zijn in ons dagelijks leven zoveel afleidingen en uitdagingen die
ons niet dichter tot het geloof brengen. Of misschien toch? Maar als
je je realiseert waar het werkelijk om gaat in ons leven, en ontdekt
dat je de balans mist of kwijtraakt, dan is het niet altijd eenvoudig
om de juiste keuzes te maken. Ook al doen we nog zo ons best,
dan nog is het stellen van prioriteiten in ons dagelijks leven niet
eenvoudig.
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Marianne Koebrugge

Ook al doen we nog zo ons
best, dan nog is het stellen van
prioriteiten in ons dagelijks
leven niet eenvoudig.

De Wonne, een modern klooster?
In aanloop naar mijn Heilig Vormsel, bijna vijftien jaar geleden, ben ik samen met
mijn medevormelingen op bezoek geweest bij De Wonne in Enschede. Dit bezoek
heeft een diepe indruk achtergelaten en ik ben nog altijd geboeid door deze
interkerkelijke leefgemeenschap. Daarom heb ik met Carla Berbée gesproken,
één van de kernbewoners van De Wonne.

Wij spreken elkaar op een zonnige dinsdag in december, net nadat
is aangekondigd is dat we wederom niet samen kerst kunnen vieren
in de kerk. Hoewel vieringen niet doorgaan wordt ons gesprek via
Teams regelmatig verstoord door de rinkelende telefoon van Carla.
Ze is als pastoraal werkster verbonden aan de parochie St. Jacobus
de Meerdere, en dus erg druk met de laatste voorbereidingen voor
de feestdagen. Carla woont samen met ongeveer vijftien andere
bewoners in het monumentale pand in Enschede. De leefgemeenschap is aan het einde van de jaren ’70 opgericht en is geïnspireerd
door Franciscus van Assisi. Alles draait om broeder- en zusterschap,
samen delen, soberheid en klaarstaan voor elkaar.

Kernwaarden
Deze kernwaarden staan symbool voor alle activiteiten die vanuit
De Wonne worden ondernomen: er worden twee kringloopwinkels
gerund, het is een centrum voor gebed en bezinning, en het is een
tijdelijke opvang voor mensen in probleemsituaties. Het is geen
professionele hulpverleningsinstelling, maar ieder probeert vanuit
religieuze overweging zo goed mogelijk de ander te helpen. Samen
met professionele hulpinstellingen proberen de vijf vaste bewoners
van De Wonne op deze manier de ongeveer tien gasten te ondersteunen. Deze verblijven meestal een jaar bij De Wonne en hebben
vervolgens voldoende kracht om weer op eigen benen te staan.

Hoe gaat dat eigenlijk, op
die manier samen leven?
'Als kernbewoner begeleid je
een aantal gasten. Je helpt
hen met praktische zaken,
luistert en probeert te
coachen. Iedereen die hier
woont is bondgenoot én
lotgenoot. De meeste gasten
hebben iets meegemaakt
waardoor ze niet makkelijk
meekomen in de samenleving. Soms komt dat door
domme pech, maar in andere
gevallen ontbreekt bijvoorbeeld een sociaal vangnet. In een samenleving die steeds meer om
individualisme draait is het dan extra moeilijk om hulp te vragen. Bij
De Wonne staan we altijd klaar voor elkaar, vanuit broeder- en
zusterschap. Je wordt gezien.'

Samen wonen, werken en leven is een mooi beginpunt bij
het geven van een stabiele basis voor de gasten van De
Wonne. Hoe ziet dit eruit?
‘Iedere bewoner in de leefgemeenschap heeft een eigen kamer en
sanitair. Deze ruimte is niet super groot, maar dat is ook niet nodig
door het aantal grote gemeenschappelijke ruimtes in het pand.
Tijdens de lockdowns is het altijd wel een voordeel geweest dat we
zoveel ruimte binnen en buiten hebben en dat we als huishouden
samen konden zijn. Om het draaiende te houden, draagt iedereen
bij naar draagkracht, we hebben twee kringloopwinkels en we
krijgen donaties in de vorm van kleding, huisraad en financiële
middelen. Het wordt wel steeds lastiger doordat ons pand
monumentaal is, en het onderhoud steeds duurder wordt.'

U kunt helpen
Als lezer van Geestig kunt ook u De Wonne eenvoudig helpen.
Heeft u bijvoorbeeld kleding, huishoudelijke apparatuur of
andere spullen waar een ander nog gebruik van kan maken?
Breng ze dan langs bij De Wonne, Noorderhagen 25, in het
centrum van Enschede.

Verbinding zoeken
Het gesprek met Carla laat mij weer zien wat er echt belangrijk is
in het leven: omkijken naar elkaar, luisteren en verbinding zoeken.
Door tevreden te zijn met wat je hebt, zuinig te zijn en te delen
waar je te veel van hebt, kan je het leven voor elkaar weer wat
mooier maken. En wellicht is het belangrijkste wat daarbij gezegd
kan worden: dankjewel.
Synthia Wierenga
Foto’s: De Wonne
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Voor u gevonden
Door Richard Wermelink

Merkstenen

Film: The 2 popes

Dag Hammarskjöld (1905-1961) was
secretaris-generaal van de Verenigde Naties van 10 april 1953 tot
18 september 1961. Op die dag
stierf hij als gevolg van een
vliegtuigongeluk tijdens zijn
vredesmissie in Congo. Na dit
drama werd het manuscript van
Merkstenen gevonden in zijn woning in New York.
Hammarskjöld laat zich daarin inspireren door o.a. psalmen,
Meister Eckhart en Herman Hesse. Het boek is al lang geleden
verschenen, maar nog steeds actueel en is voor velen een inspiratiebron geworden. Prijs € 20.

Al sinds enige tijd via Netflix te zien: de film The Two Popes. Het
Katholiek Nieuwsblad schreef: ‘Wie een historisch verantwoord
portret van twee pausen wil zien, kan The 2 popes gerust overslaan.
De makers hebben de nodige vrijheid
genomen met het fictieve gesprek tussen
Benedictus en Franciscus. Wie een ontroerende film over traditie en vernieuwing
zoekt, moet vooral gaan kijken.’ Zeker de
moeite waard; met fraai acteerwerk van
Anthony Hopkins en Jonathan Pryce.

Bewaar de schoonheid
Voor wie van religieuze kunstobjecten houdt, is het boek Bewaar de schoonheid
een aanrader. Theologe Maria ter Steeg beschrijft daarin 45 bekende en minder
bekende objecten; allen hoogtepunten van religieuze kunst. Sommige staan als
pronkstuk in het fraaie Museum Catharijneconvent in Utrecht, andere bevinden
zich in kerken of kloosters van het Aartsbisdom Utrecht, het oudste bisdom van
ons land. Prijs € 14,50

Lucifers

Een vlucht
ganzen
Op het parkeerterrein nabij de priklocatie waar ik mijn boosterprik
mag halen is het druk. Er staat een rij voor de ingang van het
gebouw en een man maakt een beetje ruzie met de functionaris
aan de ingang. Hij wil naar binnen zonder afspraak. Hij laat zich niet
zo gemakkelijk wegsturen. En wij in de rij volgen een beetje
geërgerd het gesprek. Het is koud, en we staan buiten, en door die
man staan we nog langer in de kou. Mijn voorganger in de rij zegt
tegen me: wat vervelend is zoiets toch. En dat is het ook. Maar dan
kijk ik per ongeluk naar boven, en boven mij in de stralende zon
vliegt ineens een grote vlucht ganzen. Mooi in zo’n v-vorm. De zon
staat laag en schijnt daarom tegen de onderkant van de vogels aan,
en je kunt prachtig de gelijkmatige beweging van de vleugels van
alle vogels zien. Het is een harmonisch gezicht. En een prachtig
gezicht zo tegen die strakblauwe vrieslucht aan. En zo vergeten we
in de rij de ruziënde man bij de deur en helpt de ganzenvlucht om
de wat nare sfeer weg te vegen. En het verkort het wachten.
Later denk ik na over het gebeuren. En ik realiseer me hoe deze
korte ervaring een spiegel is die laat zien hoe je op verschillende
manieren kan reageren op narigheden zoals lockdowns. Natuurlijk
is er een innerlijk verzet tegen weer beperkingen. Teleurstelling dat
je ook dit keer niet de hele familie kunt uitnodigen voor je verjaardag. Angst voor besmetting en ziek worden. Of bang zijn dat je
iemand zal besmetten. Dat is misschien wel de verklaring van die
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mopperende man die niet naar binnen mocht. Maar je kunt ook
kiezen voor die ganzen in vogelvlucht. Voor de saamhorigheid van
die vlucht vogels die, door op deze manier te vliegen, samen hun
krachten delen tegen de wind in, en elkaar in de luwte laten.
Het beeld van die ganzen laat me opnieuw ontdekken dat je jezelf
kan richten op goede en mooie dingen. Dat je je blik omhoog kan
richten en de zon kan zien schijnen in een hemelsblauwe lucht. Dat
je samen kunt dragen wat er te dragen is en elkaar in de luwte kunt
houden zodat iedereen het in deze tijd van omikron-corona kan
volhouden. Er is één gans in zo’n vlucht die vooraan vliegt en alle
wind vangt. Die de eerste luwte creëert zodat ook de niet zo sterke
ganzen mee kunnen komen. Een leider met hart voor de anderen.
Zo iemand kennen wij mensen ook. Zijn naam is Jezus, en wij
noemen hem Onze Lieve Heer. En in Zijn luwte zijn wij sterk
genoeg om samen elke crisis te overwinnen.
Cathinka

Actie Kerkbalans 2022

Blijven luisteren en omzien
naar elkaar, óók voor de
kerk van morgen
Beste mensen,
Allereerst wil ik u van harte al het goede voor het nieuwe jaar toewensen. Dat al uw verwachtingen uit mogen komen, uw ambities mogen slagen. Maar vooral wens ik u een hoopvol 2022.
We hebben een bijzonder jaar achter de rug. Met een constante factor: de coronapandemie.
Ik ben van huis uit geen pessimist, maar ook dit jaar zullen we er ons toe moeten verhouden.
We zullen ons als samenleving en kerk wellicht zo nu en dan moeten aanpassen.

Bezoeken en vergezellen
Waar we ons niet in hoeven beperken is het luisteren en omzien naar elkaar. De geloofsgemeenschappen in onze kernen proberen dat waar te maken. In het bezoeken en luisteren naar
de mensen die iemand verloren hebben. In het bezoeken en vergezellen van mensen die ziek
zijn. We proberen de mensen in nood bij te staan.

Armoede en eenzaamheid
Als kerk spreken we met politieke partijen. Hoe denken we over de armoede in onze samenleving, wat kunnen we daarin betekenen? Hebben we oog voor de eenzamen? In de vieringen
proberen we de dankbaarheid, de zorg en geloof een plaats te geven. Zo proberen we te
luisteren en om te zien naar elkaar.

Aandacht en betrokkenheid
Ook voor de kerk van morgen. Juist voor de dag van morgen! Nú investeren in de netwerken
van aandacht en betrokkenheid, waarin alle generaties vertegenwoordigd zijn. Door mensen
die zelf zijn geraakt doordat ze geloven dat God iemand is die naar ons allen luistert en op ons
leven betrokken is. Vanuit dat geloof anderen proberen te verstaan en naar hen omzien.

Uw bijdrage is gewenst
Ik hoop dat u die kerk, uw kerk, wilt ondersteunen. Niet alleen voor vandaag, maar ook voor
de kerk van morgen. Daarbij is uw bijdrage meer dan welkom. We kunnen niet zonder uw
bijdrage. Ik hoop dat het voor u mogelijk is om ook dit jaar bij te dragen.
Dank voor uw betrokkenheid door uw financiële ondersteuning. Wij proberen het komend
jaar weer waar te maken om een geloofsgemeenschap te zijn die mensen probeert te verstaan
en nabij te zijn.

Hartelijke groet,
Pastoor Jurgen Jansen
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De Geest waait
waarheen Hij wil,
voor het geloof
van morgen.
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Meevieren thuis
Beste parochianen,
We zijn nu bijna twee jaar de eucharistievieringen aan het
streamen. Het is een goede aanvulling gebleken tijdens de
aangescherpte coronaregels. Wie niet de mogelijkheid had om
naar de kerk te komen, kon via internet of televisie toch meevieren. Het is geweldig dat op die manier toch een alternatief
beschikbaar was en is.
Tegelijkertijd is en blijft het vreemd om via een livestream mee
te vieren. Toch zijn er manieren die je kunnen helpen om niet
alleen maar op afstand te kijken, maar om ook daadwerkelijk
mee te kunnen vieren. We geven graag een paar suggesties:

1. Maak van je woonkamer of bureau
een plaats van gebed, creëer een
goede omgeving.
Dat kan gewoon in je eigen woonkamer. Zet naast de laptop of
de televisie bijvoorbeeld een mooie bos bloemen, een brandende kaars, een betekenisvolle afbeelding of icoon die met
Bijbel en geloof te maken heeft.

2. Ontsteek een kaars voor het begin
van de viering
Zorg dat je een tijdje voordat de viering begint al vast klaar zit.
Je kunt als ‘start’ een kaars aansteken - een brandende kaars is
allereerst symbool van de Verrezen Heer. Tegelijk helpt een
brandende kaars ook bij het tot rust komen en concentratie op
te roepen. Probeer je open te stellen voor de schepper van het
Licht: de schepper van hemel en aarde. Heb je kinderen, laat een
van hen dan de kaars aansteken.

3. Gebaren en lichaamshouding
Waar zit je en hoe? Relaxed op de bank? Zittend in bed? Het kan,
natuurlijk. Toch zijn dat geen actieve, betrokken zithoudingen.
Vraag je af: wat is voor mij, voor ons, een aandachtige en
betrokken zithouding?
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4. (Samen) luisteren, antwoorden en zingen
Hoe gaat het met zingen, met vaste onderdelen van de
eucharistieviering die door de kerkgangers worden uitgesproken? Het is kaal om in je eentje of alleen met de huisgenoten
te spreken of te zingen. Maar is zwijgen een goed alternatief?
Of aanhoren?
Probeer gewoon mee te doen en dan zal het vast wel wennen.
Een goed begin is het meebidden van het gebed des Heren,
het Onze Vader. Als je de Bijbellezingen tijdens de eucharistieviering wilt meelezen dan kun je deze vinden op:
dionysiusparochie.nl/liturgie/lezingen/

5. Gebedshouding
Wees ook attent op de gebedshoudingen: staan, zitten, knielen.
Als je kunt, helpt het om dit thuis mee te doen. Tijdens de
ruimte om uit te spreken wat er leeft in ieders hart, kun je deze
ruimte ook thuis daarvoor gebruiken. Bedenk eventueel vooraf
welke intentie je meeneemt in deze viering. Ook bestaat er de
mogelijkheid om voor de dagelijkse besloten eucharistievieringen intenties op te geven bij het pastoraal team.

6. Voorbeden en gebedsintenties
Nog meer dan anders kan je bewust bidden voor elkaar, voor
wie eenzaam zijn, voor de zieken, de zorgverleners en allen die
verantwoordelijkheid dragen om ons door deze crisis te leiden.
In de voorbereiding kun je ook je intenties doorgeven aan het
secretariaat van je geloofsgemeenschap waarvoor tijdens de
viering gebeden zal worden.

7. Solidariteit
Nu je je solidariteit niet concreet kan maken in de collecte kan je
overwegen om je collecte over te maken aan je geloofsgemeenschap. Er zijn al verschillende geloofsgemeenschappen die
werken met een Tikkie.

8. Onze Vader en vredeswens
Met open handen het Onze Vader bidden kan een manier
zijn om je eigen leven en dat van allen die je dierbaar zijn,
in de handen te leggen van de God van alle leven. Probeer
de vredeswens te ontvangen als een woord dat Christus
persoonlijk tot jou spreekt, en wens de vrede in je hart
ook aan de mensen met wie je je verbonden wil weten.
Kinderen kunnen op het moment van de vredeswens eventueel
door het raam zwaaien naar toevallige passanten, of hardop
de naam noemen van de mensen aan wie ze de vrede willen
toewensen.

9. Gebed voor de Geestelijke Communie
Met het gebed hieronder, of met eigen woorden, kan je verlangen
uitdrukken om te delen in de communie, ook alis dit in deze
uitzonderlijke tijd niet fysiek mogelijk. In gemeenschap met velen
bidden we met aandrang dat Jezus Christus in ons hart en in ons
gezin aanwezig komt, met zijn liefde en zijn kracht.
Mijn Jezus, ik geloof dat U in het Allerheiligst Sacrament
tegenwoordig bent. Ik bemin U boven alles en wens U in mijn
hart te verwelkomen. Nu ik niet de communie daadwerkelijk
kan ontvangen, vraag ik van U de genade van de geestelijke
communie. Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de
hemelse Vader. Draag mij in Uw Geest, en laat mij nooit van
U gescheiden worden. Amen

10. De eucharistieviering is ten einde
Na de viering kun je even stil blijven en het laten bezinken.
Blaas de kaars uit, sluit de laptop, IPad, computer af of zet de
televisie even uit. Tijd voor koffie. Je kent toch het gezegde
‘De beste koffie van de week, is de koffie na de preek’.
Veel devotie namens het pastoraal team
Foto: Hans Morssinkhof
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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

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).
Overleden |
• 23-12-2021 Truus Nijland, 77 jaar
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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 donderdagmorgen 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.

H. Blasius

Langestraat 78

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.
Contact pastor | Parochianen die behoefte
hebben aan contact met een van de pastores
kunnen hen telefonisch bereiken (zie bericht
op pagina 22).
Mariakapel | De Mariakapel is alle dagen
geopend van 9.00 tot 19.00 uur, zodat u in alle
rust een bezoek kunt brengen.
Overleden |
• 11-11-2021 Frans Brummelhuis, 81 jaar
• 20-11-2021 Lies Lamers-Oonk ,91 jaar
• 24-11-2021 Frans Raanhuis, 91 jaar
• 29-11-2021 Jan Bruins, 85 jaar
• 03-12-2021 Jan Kieboom, 92 jaar
• 04-12-2021 Dinie Oude Lansink-Kleinsman,
91 jaar
• 05-12-2021 Marie Raanhuis-Ensink, 89 jaar
• 22-12-2021 Lucie Rupert-ter Braak, 92 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).
Overleden |
• 16-11-2021 Laurens Nibbelink, 65 jaar
• 22-11-2021 Jan Peters, 94 jaar
• 29-11-2021 Willy Escher, 79 jaar
• 03-12-2021 Hendrik Schomaker, 86 jaar
• 14-12-2021 Marie Kruders-Broekkamp, 93 jaar
• 16-12-2021 Bernard Roetgerink, 88 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.

Secretariaat | Elke dinsdagmorgen van 9.00 uur
tot 11.00 uur kunt u op de pastorie terecht voor
misintenties, jaargedachtenis, het aanmelden
van jubilea en overige zaken.
Misintentie/jaargedachtenis | De vergoeding
voor een misintentie is € 9,- en voor een
jaargedachtenis € 12,-.
Gedachteniskapel | De gedachteniskapel is de
komende tijd geopend voor en na de vieringen
en op dinsdag en zondag van 10.00 uur tot 16.00
uur. De kerkdeur zal bij slecht weer niet
openstaan, maar de gedachteniskapel is gewoon
geopend.
Winnaar prijsvraag Kerststal | Tijdens eerste
en tweede kerstdag was er de mogelijkheid
om de kerststal in onze kerk te bezoeken. Voor
de kinderen was er een mooie prijsvraag aan
verbonden, waaraan veel kinderen hebben
deelgenomen. Uit de goede inzendingen
hebben we de winnaar getrokken:
Indy Lammersen uit St. Isidorushoeve.
Indy nogmaals proficiat en voor alle andere
kinderen: dank je wel voor het meedoen!
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Ingezonden berichten
< Eerste Communicanten Delden en Goor. In willekeurige
volgorde: Bob Lutje Wagelaar, Israël Zekaryas, Stijn
Haverkate, Lizz Averdijk, Fedde Reints, Hugo Sanchez,
Boaz Weernink, Teun Exterkate, Arthur Burzawa.

Feestelijke Eerste
Communievieringen
Trots zijn we op de 22 kinderen uit de
Heilige Geestparochie die op zondag 14
november 2021 hun Eerste Communie
hebben ontvangen. Voor de kinderen uit
Delden en Goor was de viering ’s morgens
om 9 uur in de H. Blasiuskerk in Delden,
voor de kinderen uit Beckum, Bentelo en
Hengevelde was dat om 14.00 uur in de
O.L. Vrouwe van Altijddurende Bijstandkerk
in Bentelo. We kijken tevreden terug op een
goede voorbereiding en prachtige Eerste
Communievieringen. Van harte gefeliciteerd, voor de communicantjes
en hun familieleden.

< Eerste Communicanten Bentelo-Beckum-Hengevelde. In
willekeurige volgorde: Maite van Burgsteden, Tess Hag ,
Maud Exterkate, Demi Grefte, Thijs Grefte , Fay Wentink,
Benthe Schonenborg, Nick Michorius, Dani Michorius ,
Yinthe Rouhof , Mart Walterbos, Silke Ottink, Niels Eissink.

IN MEMORIAM

Mariëtte Waanders-Menkehorst
dirigentschap van het dames- en herenkoor
in St. Isidorushoeve bij. Onder haar
bezielende leiding heeft ze met beide
koren jarenlang de verschillende liturgische
vieringen in onze geloofsgemeenschap
opgeluisterd.

Op 29 december is Mariëtte Waanders in de
leeftijd van 56 jaar overleden. Ze heeft zich
vanaf begin jaren negentig met passie en
enthousiasme ingezet als dirigente voor het
jongvolwassenkoor Animo in St. Isidorushoeve. Een aantal jaren later kwam daar het
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In 2010 gingen Animo en het koor Contrast
uit Beckum samen in het nieuwe koor Spirit.
Deze nieuwe uitdaging gaf haar veel
inspiratie. Na haar afscheid in 2013 van het
dames- en herenkoor bleef Mariëtte zich
met hart en ziel inzetten voor Spirit. Ze
heeft zich daarnaast ook als lid van het
liturgisch beraad en de werkgroep Eerste
H. Communie vele jaren verdienstelijk
gemaakt voor de geloofsgemeenschap.

Tijdens haar ziekte gaven muziek en
koordirectie haar energie en enthousiasme
om moedig verder te gaan. In oktober
heeft ze in een feestelijke viering nog de
kooronderscheiding mogen ontvangen
ter gelegenheid van haar 25-jarig jubileum
als dirigente.
Mariëtte, dank voor jouw inzet,
dat jij mag rusten in vrede.
We wensen Alfred, Joost en Anne en
verdere familie Gods kracht, liefde
en licht bij dit grote verlies.
H. Isidorusgeloofsgemeenschap
St. Isidorushoeve

Dankwoord Carin Timmerman
Beste mensen,

^ Van links naar rechts: Wim Semmekrot, Harrie Pelle, Tonnie ter Doest, Bennie Jannink,
Maria Blanckenborg, Lies Aarnink en Truus Rupert.

Huldiging jubilarissen
Hengevelde
In Hengevelde werden zaterdagavond 20 november tijdens de
Eucharistieviering drie dames en vier heren gehuldigd. Lies Aarnink,
Maria Blanckenborg en Truus Rupert waren 50 jaar lid van het
Dameskoor. Bennie Jannink, Harrie Pelle en Wim Semmekrot waren
40 jaar lid van het Herenkoor, Tonnie ter Doest 25 jaar.
Pastoor Jurgen Jansen bedankte de jubilarissen namens het
parochiebestuur en het pastorale team met de woorden: ‘Zing met
geloof als kerkkoor, ter ere van God en ten dienste van de gemeenschap en met veel plezier. Dank, dank, dank.’ Namens de locatieraad sprak Johan Broekkamp een lovend woordje. Hij dankte en
feliciteerde de jubilarissen voor hun trouwe inzet voor het koor en
overhandigde ieder een waardebon. Van het Dames- en Herenkoor
kregen ze een mooi bloemstuk.
Aan het eind van de viering las pastoor Jansen de onderscheidingsbrief van de St. Gregoriusvereniging voor, waarna hij de bijbehorende onderscheidingen uitreikte. Vanwege de coronamaatregelen
was er aansluitend aan de viering helaas geen traditioneel Caeciliafeest. Het Dames- en Herenkoor zal de jubilarissen op een later
tijdstip op passende wijze uitgebreid in het zonnetje zetten.

Via deze weg wil ik iedereen bedanken voor mijn warme afscheid.
Ondanks alle beperkingen heb ik het gevoel dat ik op een goede
manier afscheid heb kunnen nemen van de parochies waar ik 10
jaar heb gewerkt. De vele kaarten, bloemen, cadeaus en vooral de
vele lieve en hartelijke woorden hebben mij goed gedaan. Voor op
het afscheidsboek staat de tekst: ‘Herinneringen draag je mee in je
hart’. Dat zal ik zeker doen. Ook wil ik iedereen bedanken voor de
donaties voor het Lourdes fonds. Als het straks weer mogelijk is
om naar Lourdes te reizen zal dit geld zeker op goede plekken in
de drie parochies terecht komen. Ik wens u allen alle goeds voor
de toekomst en blijf samenwerken want alleen dan kunnen er
mooie druiventrossen ontstaan in Gods wijngaard.
Carin Timmerman

Jaarwinnaar
Woordpuzzels 2021
Uit alle goede inzendingen van de
Woordpuzzels in Geestig in 2021 hebben
we een jaarwinnaar voor de hoofdprijs
(een gebruikte paaskaars) getrokken. De
winnaar is dit jaar geworden: Truus Krabbe
uit Delden. Net voor de jaarwisseling heeft
ze de prijs in ontvangst genomen.
Truus was om verschillende redenen erg blij met deze kaars en
verzekerde dat die een mooi plekje zal krijgen. Namens de redactie:
van harte gefeliciteerd. De paaskaars is dit jaar ter beschikking
gesteld door de geloofsgemeenschap van de H.H. Petrus & Paulus
te Goor, waarvoor hartelijk dank.

Nieuwe folder voor
de Caritasinstellingen
Na enkele maanden van een creatief en dynamisch proces hebben
de drie Caritasinstellingen van de parochies H. Geest, H.H. Jacobus
en Johannes en De Goede Herder gezamenlijk een nieuwe folder
uitgebracht. De besturen van de Caritasinstellingen hebben deze
aangeboden aan pastor Ria Doornbusch. Zij was nauw betrokken
bij de totstandkoming ervan.
Het is nu aan elk Caritasbestuur om de folder te
verspreiden zodat mensen die hulp nodig hebben de
Caritas weten te vinden. De besturen willen elkaar in
de toekomst vaker ontmoeten, om informatie uit te
wisselen en elkaar te versterken.
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Vieringen
januari en
februari
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

Datum

H. Blasius
Beckum

O.L. Vrouw van Altijd
Durende Bijstand Bentelo

zaterdag 22 en
zondag 23 januari

Zo. 09.30 Gebedsviering
Werkgroep

Zo. 9.30 WoCo-viering
pastor R. Doornbusch

zaterdag 29 en
zondag 30 januari

Geen viering

Geen viering

zaterdag 5 en
zondag 6 februari

Geen viering

Zo. 9.30 WoCo-viering
pastor H. van den Bemt

zaterdag 12 en
zondag 13 februari

Geen viering

Za. 19.00 WoCo-viering
Werkgroep
Zo. 9.30 WoCo-viering
pastor H. van den Bemt
Startviering voorbereiding
Eerste H. Communie

zaterdag 19 en
zondag 20 februari

Za. 19.00 Gebedsviering Werkgroep

Geen viering

zaterdag 26 en
zondag 27 februari

Geen viering

Zo. 11.11 Gebedsviering
Werkgroep
Carnavalsviering

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.

Overzicht onder voorbehoud
Als deze editie van Geestig naar de drukker
gaat, weet nog niemand hoe het verder
gaat met de coronamaatregelen. Blijft
de lockdown? Wordt ze aangescherpt
of versoepeld? En hoe reageren daar
dan de bisschoppen weer op?
Op dit moment is de situatie helder: geen
vieringen na 17.00 uur, maximaal 50
kerkgangers per viering, aanmelding vooraf
én zang door een cantor of ten hoogste vier
zangers. Die uiteraard ook anderhalve meter
afstand dienen te houden.
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In het bovenstaande rooster gaan we er
voorzichtig vanuit dat er na 14 januari
meer kan. Maar we zetten er met grote
letters ‘Onder voorbehoud’ bij. We vragen
u ook nu om steeds de website van de
parochie te raadplegen voor de meest
actuele informatie. Met ook nu het verzoek
om die informatie zo mogelijk te delen met
parochianen zonder internetverbinding.

H. Blasius
Delden

H.H. Petrus en
Paulus Goor

H.H. Petrus en
Paulus Hengevelde

H. Isidorus,
St. Isidorushoeve

Zo. 09.30 Eucharistieviering
Hofstede
Zo. 14.00 rector Kuipers
Pastor A. Zoet
Vormselviering

Zo. 11.00 Eucharistieviering
Pastoor J. Jansen

Zo. 9.30 WoCo-viering
Werkgroep

Zo. 09.30 WoCo-viering
Pastor R. Doornbusch

Zo. 09.30 Eucharistiviering
Pastor J. Huisman
Zo. 16.00 Gebedsviering
Pastor H. van den Bemt
Terugkomviering doopouders

Zo. 11.00 WoCo-viering
Werkgroep

Zo. 09.30 WoCo-viering
Pastor H. van den Bemt

Zo. 9.30 Woco-viering
Werkgroep

Zo. 9.30 Eucharistiviering
Pater Van der Vegt

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

Zo. 9.30 WoCo-viering
Werkgroep

Za. 19.00 WoCo-viering
Werkgroep

Za. 19.00 Eucharistieviering
Pastoor J. Jansen

Zo. 11.00 WoCo-viering
Werkgroep

Za. 19.00 WoCo-viering
Werkgroep

Zo. 9.30 WoCo-viering
Pastor A. Zoet

Za. 19.00 Eucharistieviering
Pater Van der Vegt

Za. 19.00 WoCo-viering
Werkgroep

Zo. 9.30 WoCo-viering
Pastor R. Doornbusch

Za. 19.00 Eucharistieviering
Pastoor J. Jansen

Za. 19.00 Eucharistieviering
Pater Van der Vegt

Zo. 11.00 WoCo-viering
Pastor R. Doornbusch

Zo. 9.30 WoCo-viering
Pastor R. Doornbusch

Zo. 9.30 WoCo-viering
Werkgroep

DE REGELS DIE BLIJVEN:

ACTUELE INFORMATIE

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. Zet bij het ter communie gaan het mondkapje weer op en ontsmet vooraf uw handen.
6. Zit u eenmaal weer op uw plaats, dan mag het mondkapje weer af.
7. Draag ook bij het verlaten van de kerk het mondkapje en houd 1,5 meter afstand.

Kijk voor actuele informatie steeds op
www.heiligegeestparochie.nl/vieringen.

Dit vieringenoverzicht is onder voorbehoud van verdere coronamaatregelen.
Kijk voor actuele informatie op www.heiligegeestparochie.nl/vieringen
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Woordpuzzel 1
Het is winter en daarom zitten er in de puzzel dit keer zeven
typische wintergerechten. Weet u welke dat zijn, stuur dan uw
antwoord voor 2 februari 2022 naar: Redactie Geestig/Puzzel 1,
Langestraat 78, 7491 AJ Delden. Of mail naar redactiegeestig@
heiligegeestparochie.nl Vergeet u 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 (zie pagina 19).

Uitslag
In de woordzoeker van de laatste uitgave van vorig jaar (Geestig
8), zaten de volgende negen goede voornemens: delen, helpen,
bidden, loslaten, mediteren, lachen, bewegen, gezond eten en
niet roken. Uit de goede inzendingen hebben we de volgende
winnaar getrokken: Alfons Groothuis uit Hengevelde. 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. A. Zoet,
pastoraal werker
M: 06 - 27 12 46 95
E: annettezoet@gmail.com
Vrije dag: vrijdag

Actie kerkbalans
er
Telefoonnumm
:
od
G
n
va

... 2 x 5 ...
(gevouwen ha

nden)

Waarom een actie kerkbalans?
Deze actie wordt gehouden door alle kerken. Want om een kerk
te verwarmen, lampen te laten branden, en om voor kaarsen en
vele andere dingen te zorgen, is er geld nodig. Dat geld hiervoor
vragen de kerkbesturen aan de parochianen. Het is dus nodig om
een kerk draaiend te houden zodat wij daar samen kunnen vieren
en bidden.

Kan dat alleen in een kerk?
Nee, dat is niet nodig, maar omdat we graag samen willen
vieren, bidden en verbonden willen zijn met God, Jezus en Maria,
hebben we een plek nodig. En wat is er nou mooier en fijner dan
dat te doen in een echte kerk? Misschien kom je niet zo vaak meer
in de kerk of bid je bijna niet meer. Dat is wel jammer want samen
vieren is heel waardevol.

Bidden tot Maria
Zo kunnen we ook bidden tot Maria. Daarom hieronder een
korte uitleg van het Wees gegroet.
Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u
> Dat was wat de engel Gabriël zei, toen hij Maria het goede
nieuws bracht:
ze zou de moeder worden van Gods zoon.

Wat is bidden nou eigenlijk?
Bidden is praten met God. We vouwen onze handen, doen onze
ogen dicht, denken aan God en we praten met Hem. We weten
dat Hij ons hoort, ook al zien we Hem niet.

Gij zijt de gezegende onder de vrouwen
> Maria is de moeder van Gods Zoon, daarom zegent Hij haar om
haar te beschermen.

Wat zeg je dan?

En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
> Maria is in verwachting van Jezus.
Dat wordt bedoeld met `de vrucht van uw schoot. ´

Je kunt een gebed bidden dat je kent, maar je mag ook zelf iets
bedenken. Je kunt Hem alles vertellen, God luistert en begrijpt je.

Je ziet vast bij je opa, oma of thuis wel
eens rozenkrans liggen. Misschien ben je
wel nieuwsgierig waar dat nou voor is. Als
je het graag wil weten dan is het boekje
‘Kinderen van God bidden met Maria’ iets
voor je. Hierin wordt alles uitgelegd wat je
moet weten over de rozenkrans.
Kinderrozenkransboekje, editie 2022
Kosten €2,50 (excl. verzenden),
te bestellen bij;
info@kinderenbiddenvoorkinderen.nl

Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars….
> Wij mogen Maria vragen om voor ons te bidden, want wij maken
wel eens fouten. En omdat Jezus graag naar zijn moeder luistert,
is het gebed van Maria supersterk.
Nu en in het uur van onze dood.
> Maria wil voor jou bidden. Nu, morgen en elke dag van je leven.
Totdat ooit je leven op aarde is afgelopen. En dan?
Dan bidt Maria dat jij bij God in de hemel mag wonen.
Amen.
> Dat betekent: ja, zo is het! Ik geloof in God, net zoals Maria.

Door: Nathalie Mensink
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Tijdgeest
Kerk in balans
Al eeuwenlang roept klokgelui
de mens op naar de kerk te gaan
om de lof van God te zingen
en bij Zijn woorden stil te staan.
De kerk verbindt, klinkt het zo mooi,
mensen met God en met elkaar,
in de voetsporen van Jezus,
Hij maakte deze woorden waar.
Met Zijn grote naastenliefde
liet Jezus zien, wat God ons vraagt,
een thuis te zijn voor iedereen,
kerk, die Gods liefde verder draagt.
Die opkomt voor de zwakkeren,
vecht tegen onrechtvaardigheid,
oud’ren bezoekt, bedroefden troost
en wereldwijd voor vrede strijdt.
De kerk verbindt, laat het zo zijn,
op zondag, nee, op alle dagen,
dan mag zij van haar leden steeds
een bijdrage blijven vragen.
Jaap van Oostrum

