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Als redactie geven we elke editie van Geestig  

een thema mee. Deze keer, u zag het al op de 

voorpagina, is dat merkstenen en ijkpunten. 

Ofwel: waar halen we onze inspiratie vandaan? 

Uitgerekend in de week waarin we samenkomen 

om de inhoud te bespreken, drukt het dagblad 

Trouw een opmerkelijk bericht af. Wij katholieken 

schijnen meer verbondenheid te voelen met de 

ANWB dan met onze paus. 

Ik probeer me voorzichtig voor te stellen hoe ik 

dit moet duiden. Op het eerste gezicht lijkt dit 

toch een ernstige kwestie. Dat geldt niet minder 

voor de artikelenreeks die Trouw heeft gepubli-

ceerd over de staat van de katholieke kerk in ons 

land. Jaren terug, herinner ik me, voerden 

katholieken nog hevige onderlinge strijd over 

onze kerk en haar koers. Ze moest dit, of juist 

niet; ze moest dat, of juist niet. We spraken van 

progressieve en conservatieve of orthodoxe 

katholieken en in de vele discussies en debatten 

liepen de gemoederen vaak hoog op. De 

verdeeldheid deed denken aan die onder de 

Korintiërs, die een vermanend woord opriep van 

Kardinaal Jan de Jong  
voortaan‘Rechtvaardige  
onder de volkeren’
Een ‘Rechtvaardige onder de volkeren.’ Dat is de 

eretitel die het Holocaust-herinneringscentrum  

Yad Vashem eind januari aan kardinaal Jan de Jong 

heeft toegekend. Zijn openlijke verzet tegen de 

Jodenvervolging tijdens de bezettingsjaren 

1940-1945 is hiervoor de aanleiding. Yad Vashem 

eert hiermee niet-Joden die zich met gevaar voor 

eigen leven voor de Joden hebben ingezet.

Hij moet een bijzonder man zijn geweest, kardinaal 

Jan de Jong (1885-1955). Aartsbisschop van Utrecht 

sinds 1936. Legendarisch waren zijn versprekingen. 

Eens wilde hij een groep nonnen beschrijven als 

‘aan God gewijde maagden’, maar door de 

lettergrepen te verhaspelen, klonk het als ‘Godge-

waagde meiden.’ In een andere toespraak had hij 

het willen hebben over de genadebronnen van de 

kerk, wat er echter uitkwam als ‘gebraden nonnen.’

Kardinaal De Jong had een hartgrondige afkeer van 

het nationaal-socialisme en de misdaden van het 

Hitler-regime. En met zijn medebisschoppen stak 

hij die niet onder stoelen of banken. Tijdens de 

bezettingsjaren gingen de kerkgangers recht 

overeind zitten als ze hoorden dat er een herderlijk 

schrijven zou worden voorgelezen. Want ze wisten: 

dan werd onverbloemd stelling genomen 

tegen de bezetter en zijn wandaden. In 

een kluis in het aartsbisschoppelijk paleis 

aan de Maliebaan liet hij bovendien 

(versleutelde) gegevens over ondergedo-

ken Joodse kinderen bewaren. 

Voor katholieken en niet-katholieken was 

De Jong een hoopgevend en inspirerend 

baken van onverzettelijkheid. Op 7 mei 

1945, kort na de bevrijding, defileerde een 

grote Utrechtse menigte over de Malie-

baan om De Jong te eren en te danken. 

Naar het schijnt, heeft De Jongs onver-

schrokken houding paus Pius XII 

geïnspireerd om de aartsbisschop in  

1946 tot kardinaal te verheffen. 

Zijn latere opvolger kardinaal Eijk heeft De 

Jong voorgedragen voor deze bijzondere 

onderscheiding, die aan ruim 5.500 

Nederlanders is toegekend. 

Paulus: ‘Is Christus dan in stukken 

verdeeld?’

Maar hoe je op die periode ook terug-

kijkt: er was wél reuring. Er gebeurde 

iets. Achter alle rumoer ging een diepe 

verbondenheid schuil met Jezus en Zijn 

kerk. Daarmee vergeleken, lijkt nu de 

grote matheid ingetreden. Van het 

roomse bolwerk van weleer rest weinig. 

De namen van onze bisschoppen kennen 

we niet meer. We gaan het zelfs gewoon 

vinden dat er kerken sluiten, zoals dit jaar 

in Beckum en Bentelo staat te gebeuren. 

De motor hapert. Pech onderweg. 

Hiermee wil ik niet zeggen dat ik somber 

gestemd ben. Dat ligt niet in mijn aard.  

Er gebeurt veel moois en goeds in onze 

geloofsgemeenschappen. Vrijwilligers 

lopen zich het vuur uit de sloffen, er zijn 

altijd nieuwe initiatieven. Ook in Beckum 

en Bentelo, waar velen zoeken naar 

mogelijkheden om de straks aan de 

Pech onderweg
eredienst onttrokken kerken een nieuwe  

en waardige functie te geven.

Ik bel toch maar niet de Wegenwacht. 

Liever zoek ik richting bij de Heilige Geest. 

24 uur per dag bereikbaar, zeven dagen  

per week.

Hans Morssinkhof
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‘Wij stonden bekend als ‘de staart van het alfabet’ en zaten altijd  

op de achterste bank in het leslokaal: Vivian, Willem, Xander en 

Yfke. Op de jubileumreünie, de vijfentwintigste, zaten we ook weer 

bij elkaar aan tafel. Voor alle klasgenoten de gewoonste zaak van 

de wereld. 

We hadden dit keer een goed gesprek. Anders dan anders. Het was 

begonnen toen Xander vertelde dat zijn vader was overleden. Hij 

was plotseling gestorven, geen ziekbed. Hij had niets geregeld en 

ook geen wensen kenbaar gemaakt voor een kerkdienst, over 

begraven of cremeren. Xander had geen afscheid van hem kunnen 

nemen. Hij had zijn vader niet kunnen bedanken, en ook niet 

kunnen zeggen dat hij het in zijn jeugd vaak moeilijk met hem had 

gehad. Ons aandachtig zwijgen was sterker dan wat voor woorden 

of welk commentaar ook. 

Een vader uit de vorige eeuw
Yfke verbrak de stilte. Haar vader was al jaren geleden overleden, 

maar voor haar nog heel levend aanwezig. Bij kritieke en beslis-

sende momenten in haar leven dacht ze altijd aan hem, speelde  

hij een rol op afstand. 

‘Hoe dan?’, vroegen wij. ‘Ik vraag me als het werkelijk ergens om 

gaat, altijd af: wat zou mijn vader nu gedaan hebben, wat zou hij 

zeggen, hoe zou hij dit aanpakken? Toen ik ging samenwonen, en 

later trouwen, toen wij de zaak verkochten, mijn man en ik van 

baan gingen veranderen, gingen verhuizen… In die situaties is  

mijn vader voor mij toch een 

soort raadsman, een stille 

adviseur, een gids in de wirwar 

van mogelijkheden. Ik schat dan 

zijn mening in. Door hem erbij 

te betrekken heeft hij me wel 

eens gecorrigeerd en op andere 

gedachten gebracht. Op een of 

andere manier speelt hij een rol 

als ik voor belangrijke beslis-

singen sta, maar altijd zo dat ik uiteindelijk zelf moet beslissen,  

zelf mijn weg moet kiezen in het leven.”

Zij vulde aan, meer voor zichzelf dan voor ons drieën: ‘Zijn aanwe-

zigheid op afstand, nu nog, beklemt mij niet, is niet dwingend, 

maar laat mij volop leven. Dat kan ik zeggen nu ik terugkijk op  

de weg die ik gegaan ben.’

Een vrouw uit België
‘In mijn leven speelt ook zo’n figuur een rol. Het is niet mijn vader, 

maar een vrouw. En ze leeft nog. Ik heb haar lang geleden ontmoet 

op zo’n bezinningsweekend in een klooster.’ Zo begon Willem zijn 

verhaal. 

Willem was gescheiden. Dat had hij ons al een paar jaar geleden 

meegedeeld. Meegedeeld, maar hij had er nooit met ons over 

gepraat. Nu vertelde hij: ‘Regelmatig bel ik met deze vrouw. Zij 

woont in België. En dan gaat het over mijn daten, of ik weer een 

nieuwe relatie zal beginnen. Dat alleen zijn, niemand in de avond 

en niemand in de morgen.’ 

Wij zagen hem diep ademen en iets wegslikken. ‘Vaak heb ik het 

met haar ook over mijn kinderen, vooral over mijn oudste zoon.  

Die geloof ik niet meer; ik vertrouw hem niet. Dat vind ik erg. Al een 

paar keer is hij ’s nachts niet thuisgekomen. Hij heeft altijd geld. Hij 

vraagt mij nooit om geld en hij werkt niet. Dat is verontrustend.' 

Hij wachtte tot de koffie was ingeschonken. ‘Iets wat me naast mijn 

zoon ook bezighoudt, is mijn band met de kerk. Daar zijn ze zo met 

zichzelf bezig en niet met mij. Ik sta op het punt me te laten 

uitschrijven. Gek, maar ik kom er niet toe de stap te zetten. Afscheid 

nemen van iets waar je zo van gehouden hebt, kan ik dat, wil ik dat? 

Deze vrouw luistert altijd heel goed naar mij en stelt meer vragen 

dan dat ze antwoorden geeft. Zij is voor mij een soort checkpoint, 

die me terugbrengt bij mezelf, die me wat afremt als ik te snel en te 

voortvarend ben, die bij mij blijft als ik sta te wachten. Willen jullie 

geloven hoe blij ik met zo iemand ben nu ik overal alleen voor sta?’ 

Willem keek met vragende ogen naar Vivian. Zij knikte bevestigend 

en dat deed hem goed.

Een man uit Israël
Door deze persoonlijke verhalen van Willem en Yfke was er een 

sfeer en een ruimte geschapen dat Vivian durfde te vertellen dat 

ook zij iemand had bij wie ze in moeilijke tijden en bij zware 

beslissingen aanklopte. ‘Mijn ‘tegenover’, mijn richtsnoer, mijn 

sprekende Stilte, is mijn Bijbeltje, met name de man uit Nazareth, 

Jezus.’

Zij zag dat ze alle drie even hun 

wenkbrauwen optrokken, maar 

daar had ze op gerekend. ‘Wat 

ik van Hem heb geleerd, is dat 

Hij op belangrijke momenten in 

zijn leven zich terugtrekt en 

gaat bidden. Dat deed Hij bij de 

keuze en aanstelling van zijn 

toekomstige medewerkers, de 

apostelen, en op die avond toen 

hij voor de keuze stond óf trouw blijven aan zijn ideaal óf vluchten 

voor de machthebbers en hun geweld. Als ik voor moeilijke 

beslissingen sta, zoek ik stilte, trek ik me terug, sluit ik me af voor 

alle gedoe om me heen. Of ik dan bid, weet ik niet, maar ik vouw 

automatisch mijn handen en met de ogen dicht ik kijk naar mijn te 

nemen beslissing, overdenk ik of ik de stap zal zetten of niet, of 

welke weg ik zal inslaan. In die stilte groeit er bij mij dan toch wel 

een dieper zicht op de zaak, een verhelderende of een andere kijk 

op de beslissing waar ik voor sta; in ieder geval groeit er iets waar ik 

mee kan leven. De figuur van Jezus, verschillende taferelen uit zijn 

leven, speelt in die stille momenten een rol in mijn leven, naast 

natuurlijk ook de mening van mijn vrienden en mijn vriendin. En… 

waarom zou een geluid uit de hemel niet tot mij komen door de 

mond van mensen die mij lief zijn?' 

We namen hartelijk en dankbaar afscheid van elkaar. Dat ons zoiets 

serieus op een reünie was overkomen.

Gerard Geurts

‘Mijn ‘tegenover’, mijn  

richt snoer, mijn sprekende 

Stilte, is de man uit Nazareth, 

Jezus.’
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Als pastoraal team willen wij alle parochianen en belangstellen-

den uitnodigen om deel te nemen aan een soberheidsmaaltijd 

in de vastenperiode, op woensdag 23 maart van 17.00 uur –18.15 

uur. Het pastoraal team zal een soberheidsmaaltijd (linzensoep 

met Turks brood) voor u bereiden. U kunt die bestellen voor 10 

euro per liter. De opbrengst van deze maaltijd komt volledig ten 

goede aan het Vastenproject 2022: Landrecht, de diepe 

verbondenheid van inheemse volken met hun land.  

Zie hiervoor pagina 14.

Samen eten
Met elkaar eten heeft altijd iets extra’s. Ook al kan dit niet met  

zijn allen aan één tafel, we kunnen het wel allemaal thuis doen. Allemaal aan dezelfde maaltijd op dezelfde tijd, en wie weet digitaal, via 

Facebook RK Twente Zuid, www.facebook.com/RK-Twente-Zuid-103294564787605 verbonden. 

Bij het woord soberheidsmaaltijd vraagt u zich misschien wel af wat sober is. Geen vlees, geen alcohol en geen toetje is een goede richtlijn. 

We gaan voor een linzensoep, waarbij we brood met elkaar kunnen delen. We proberen met een groep mensen samen te eten in de 

Stefanshof in Borne. Daar kunt u de soep afhalen van 16.00-17.15 uur. Uiteraard nemen we de coronaregelgeving in acht. Om 17.15 gaan  

we digitaal aan tafel, of op een tijdstip dat u beter past.

Bestellingen
Bestellingen of opgave om in de Stefanshof mee te eten, kunnen gedaan worden via het secretariaat van het pastoraal team:  

contact@pastoraalteam.nl, of telefonisch: 074-349 22 12. Bij het ophalen van de soep of na het nuttigen op locatie betaalt u contant.

Laten we ons in de vastenperiode verbonden weten met onze medemensen veraf.

Door deel te nemen aan de soberheidsmaaltijd draagt u hieraan bij.

Namens het pastoraal team, 

Pastor Ria Doornbusch

Soberheidsmaaltijd in het 
teken van de Vastenactie

Paus Franciscus heeft omstreeks half februari bij gelegenheid van 

de dertigste editie van Wereldziekendag een boodschap afgege-

ven. Daarin haalt hij het Lucasevangelie aan: ‘Weest barmhartig, 

zoals uw Vader barmhartig is’ (Lc. 6, 36). 

Het was paus Johannes Paulus II die in 1992 de Wereldziekendag 

instelde, om aandacht te vragen ‘voor de zieken en allen die zich 

met de zorg voor hen belasten.’ Dertig jaar later constateert zijn 

opvolger dat er sindsdien veel is gebeurd. Maar ook dat er nog 

meer moet gebeuren: ‘Er is nog een lange weg te gaan om voor alle 

zieken, ook op plaatsen en in situaties van de grootste armoede en 

marginalisering, een gezondheidszorg te garanderen waar zieken 

behoefte aan hebben, evenals een pastorale begeleiding.’

Hij wijst daarbij op Jezus. ‘Hoe vaak vertellen de evangelies ons 

over de ontmoetingen van Jezus met mensen die aan verschillende 

ziekten leden. Hij ‘trok rond door geheel Galilea, terwijl hij als leraar 

optrad in hun synagogen, de Blijde Boodschap verkondigde van 

het Koninkrijk en alle ziekten en kwalen onder het volk genas.’  

Later zendt hij zijn apostelen uit ‘om het evangelie te verkondigen 

en de zieken te genezen’ (Lc. 9, 2).

Opdracht

Die opdracht, legt paus Franciscus uit, geldt voor ieder van ons:  

‘De zieken bezoeken is een uitnodiging die door Christus gericht 

wordt tot al zijn leerlingen. Hoeveel zieken en hoeveel ouderen 

leven thuis en wachten op bezoek. Het ambt van de troost is de 

taak van iedere gedoopte, die het woord van Jezus gedachtig is:  

‘Ik was ziek en gij hebt mij bezocht’ (Mt. 25, 36).’ 

De boodschap eindigt met de toewijding van alle zieken en hun 

families aan Maria, ‘heil van de zieken.' En de paus bidt ‘voor alle 

werkers in de gezondheidszorg dat zij, rijk aan barmhartigheid, de 

patiënten samen met de juiste zorg hun broederlijke nabijheid bieden.’

‘Weest barmhartig, zoals uw Vader barmhartig is’
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Pastorale berichten
•  We zijn heel erg blij met de aangekondigde versoepelingen in onze gemeenschappen. En we hopen dat ze het begin zijn van een 

blijvende openheid, zonder beperkingen voor het gelovig leven in onze gemeenschappen. Laten we wel onze verantwoordelijkheden 

blijven nemen om dit zo lang mogelijk te behouden.

•  Op donderdagmiddag 24 februari komt de bisdomstaf ons bezoeken. In een ontmoeting met het pastoraal team en de drie parochiebe-

sturen bespreken we onze situatie in de verschillende parochies. Waarin realiteit en vertrouwen samen oplopen.

•  We hebben als pastoraal team de verantwoordelijkheden en taken van pastoraal werker Carin Timmerman verdeeld. En de locatieraden 

en pastoraatsgroepen hiervan in kennis gesteld. Zo hopen wij met korte lijnen voor elkaar bereikbaar te zijn. 

•  In de komende periode hebben pastoraal werkenden een aantal dagen van bezinning, en de priesters hun tweejaarlijkse retraite. Dit alles 

vindt plaats bij de zusters Franciscanessen in Denekamp. Een aantal dagen van rust en bezinning. 

Met vriendelijke groet namens al uw pastores,

Pastoor Jurgen Jansen 

Het lijkt erop dat we langzaam uit de coronapandemie raken. Ook 

in de parochies kan en mag weer meer.

Het mag ons dankbaar stemmen, dat we langzaam terug kunnen 

keren naar ons normale leven, al zal corona als endemie blijven.

Nu de sneeuwklokjes hun kopjes boven de aarde uitsteken en het 

groen van de krokussen opkomt (ze bloeien vast al als u dit 

parochieblad leest), voelen we hoe we zelf na een lange periode 

van coronamaatregelen weer opleven en willen uitbotten.

Wat is wezenlijk?
Carnaval en Aswoensdag staan voor de deur en daarmee ook de 

Veertigdagentijd op weg naar Pasen.

Indringend heeft de coronaperiode ons de vraag gesteld, wat 

wezenlijk is in ons leven, wie of wat ons staande en gaande houdt, 

waar we kracht uit putten, hoe we ons verbinden met elkaar, met 

God en met Jezus Christus. Het zijn vragen die ook in de Veertigda-

gentijd met ons meetrekken. We mogen terugkijken naar de 

merkstenen en richtingwijzers van de afgelopen tijd en we mogen 

vooruitkijken naar Pasen. Naar de verrijzenis van Jezus, naar de 

genade van genezing, heelheid en de toekomst die wenkt.

Annet Zoet,

pastoraal werker

Op weg naar de lente, opnieuw

Jubileum Hélène van den Bemt

Beste mensen, 

Op 1 maart 2022 ben ik, pastoraal werker Hélène van den Bemt, vijfentwintig 

jaar werkzaam in het pastoraat. Dankbaar ben ik voor de jaren dat ik met u op 

weg ben. Wij ontmoeten elkaar in vieringen, gesprekken, lezingen, bijeenkom-

sten, vergaderingen, bij een kopje koffie in de pastorie of bij u thuis of soms 

even in het voorbijgaan. Hartelijkheid en gastvrijheid ervaar ik. Overal vrijwil-

ligers en geloofsgenoten, die altijd klaar staan. Die ontmoetingen zijn voor mij 

een bron van inspiratie in het pastoraat. Dankbaar ben ik voor de ervaringen die 

u met mij deelt. Samen zijn we de gemeenschap van de kerk. Veel inspiratie 

ervaar ik op de momenten, dat wij de schat van onze geloofstraditie opnieuw 

ontdekken, delen en doorgeven in de ontmoeting met mensen van verschil-

lende leeftijden. Dat kan door de inzet van vrijwilligers. Dank u wel voor alle 

ontmoetingen en dat het er nog veel mogen zijn!

Een hartelijke groet,

Hélène van den Bemt,

pastoraal werker

Van harte wil ik mijn dankbaarheid voor  

vijfentwintig jaar pastoraal werk met u vieren, met 

een slag om de arm vanwege de onduidelijkheid 

over de coronamaatregelen, op:

vrijdag 4 maart om 18.30 uur in een woord- en 

gebedsviering in de Heilige Blasiuskerk. 

Aansluitend is er receptie in Stadscentrum Het 

Parochiehuis, Langestraat 79, Delden. Meevieren 

kan ook via de livestream op YouTube: 

RK Twente Zuid. 

Op dit moment van schrijven kan helaas een beperkt 

aantal personen aanwezig zijn bij dit feest.

Dankbaar voor vijfentwintig jaar pastoraal werk
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Het is een jaarlijkse traditie om vóór de vastentijd begint eerst  

nog carnaval te vieren. Nu in coronatijd misschien nog even niet of 

anders dan anders, maar zodra het weer kan en mag gaat het feest 

der zotten weer door.

Het ontstaan van carnaval is niet helemaal duidelijk. Doorgaans 

wordt de verbinding gelegd met de vastentijd die er onmiddellijk 

op volgt. Carnaval was dan een uitlaatklep: gelovige mensen 

mochten nog eenmaal uit de band springen voordat er gevast 

moest worden. De connectie is gemaakt met de veertig dagen 

vasten, die staan voor de veertig dagen dat Jezus vastte in de 

woestijn. Zo komt het dat we de vasten ook wel veertigdagentijd 

noemen. Het is een tijd van bezinning en voorbereiding op het 

feest van Pasen.

Vastentijd
Na het carnavalsfeest komt Vastenavond. Vroeger gingen de arme 

kinderen langs de deuren om wat eten te vragen, net als op Sint. 

Maarten. De daaropvolgende dag is het Aswoensdag, het begin 

van de vastentijd.

De intentie is dan om sober te leven, zich te bezinnen en tot inkeer 

te komen. Nog niet lang geleden bewaarden kinderen al het 

lekkers dat ze kregen in een vastentrommeltje. Tot eindelijk de 

paastijd aanbrak en het trommeltje mocht worden leeg gesnoept. 

Niet alleen voor mij maar voor velen een mooie herinnering aan 

onze jeugdjaren.

Van uitbundig 
naar ingetogen

Van die oude traditie is niet veel meer over. Maar ze had en heeft 

nog steeds een diepere betekenis.

Uit vrije wil
Vasten doen mensen uit vrije wil. En niet alleen christenen. Bekend 

is dat Confucius (omstreeks 500 voor Christus), Plato (omstreeks  

400 voor Christus) en Aristoteles (omstreeks 350 voor Christus) al 

vastten in hún tijd. Zij deden dit om ruimte te scheppen op 

geestelijk vlak, de concentratie te verhogen en om te kunnen 

focussen op belangrijker zaken dan eten.

Askruisje
Op Aswoensdag, bij het begin van de vastentijd, kan in veel kerken 

een askruisje worden gehaald. Het heeft een symbolische waarde, 

waarbij de volgende woorden worden uitgesproken: ‘Gedenk, dat 

gij uit stof geboren zijt en tot stof zult wederkeren.’ Het bestrooien 

met stof komt in meerdere Bijbelverhalen voor.

Solidair
Nu hebben veel christenen een andere focus en wijze van vasten-

beleving. We kijken hoe we solidair kunnen zijn met mensen die 

het moeilijk hebben en waar hulp nodig is. Misschien kun je helpen 

met je talent of anderszins, je kunt vrijwilligerswerk gaan doen 

maar ook eens een maaltijd overslaan. En natuurlijk kun je bijdra-

gen aan de Vastenactie. Een gematigde levensstijl in de vastentijd  

is bovendien een goede voorbereiding op Pasen.

Marianne Koebrugge

Nog eenmaal uit de 

band voor er gevast 

moet worden
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Stof zijt gij, 
en tot stof zult 
gij wederkeren

Teken van hoop
We zijn getekend aan het begin van de veertigdagenperiode. 

Getekend met as, symbool van onze menselijke beperktheid,  

maar tegelijk teken van hoop, van mogelijkheid tot verandering  

en tot nieuw leven.

Sober leven
Vasten heeft alles te maken met een sober leven, op welk gebied 

dan ook: eten, tijd, geldbesteding. Wat beweegt je? Hoe ga je met 

de medemens om? Of juist een tijd om extra de stilte op te zoeken, 

door gebed en bezinning of er juist meer voor een ander te zijn. 

Daar is de veertigdagentijd in het bijzonder de tijd voor. Maak 

ruimte in je agenda, hoofd, je leven. Ruimte voor God.

Pasen is hét centrale feest van de christelijke kerk. Het is het feest 

van leven uit de dood. Je ziet dit terug in de symbolen van de lente: 

narcissen, eieren, kuikentjes, lammetjes. In de kerk draait het niet 

om de lente, maar om de dood en de opstanding van Jezus 

Christus.

Bekeringstijd
De veertigdagentijd is een bekeringstijd. Op veel plaatsen in het 

Oude en Nieuwe Testament wordt verteld over mensen die vasten 

om hun gebeden kracht bij te zetten. Je (weer) wenden tot God en 

je afwenden van alles wat je van Hem afhoudt.

Veertig dagen lang was er de zondvloed, veertig dagen lang 

wachtte Noach in de ark waarna Gods trouw zichtbaar werd. 

Veertig jaar trok het volk Israël door de woestijn, voordat zij het 

beloofde land bereikte. Veertig dagen bracht Mozes op de berg 

door om daar Gods geboden in ontvangst te nemen. Na veertig 

dagen keerden de twaalf verspieders terug. Veertig nachten bracht 

Elia biddend en vastend door in de woestijn totdat hij bij de berg 

Horeb Gods aanwezigheid ervoer. Jona preekte veertig dagen in  

de stad Nineve, een tijd voor berouw, bekering en vergeving. Jezus 

zelf heeft veertig dagen met vasten en gebed doorgebracht in de 

woestijn, waar Hij werd verzocht door de duivel, voordat Hij aan de 

verkondiging van het Evangelie begon.

Uitnodiging
De veertigdagentijd voor Pasen is zo ook een uitnodiging om samen 

met Jezus de weg naar Jeruzalem te gaan, de weg van sterven aan 

onszelf, de weg van toewijding aan God en aan anderen, de weg van 

gebed en bezinning. En de weg van je geloof dóen. Daarbij mogen 

we in het bijzonder denken aan de Vastenactie.

Dat wij in deze periode van inkeer weer mogen weten, dat wij 

gemaakt zijn, genomen, gevormd, uit het stof van de aarde. Dat  

wij weer weten, dat wij gemaakt zijn, en ons voegen in het werk 

van Zijn handen.

Het pastoresteam wenst u allen een verstillende en vruchtbare 

veertigdagenperiode op weg naar de verrijzenis. 

Pastor Ria Doornbusch

Veertig dagen lang krijgen we de tijd om tot rust en inkeer te komen, en tot dieper geloven. Veertig dagen lang krijgen we de kans om 

los te komen van het materiële van deze tijd. Een kans ook om na te denken over hoe wij zelf met de rijkdommen van de aarde omgaan. 

Een kans om onszelf de vraag te stellen of onze manier van leven en verbruiken de heelheid van de schepping wel genoeg respecteert. 

Het zouden ook zomaar kenmerken zijn waar je je bewust van bent geworden in de afgelopen twee jaar coronaperiode. De lock-

downs, de quarantaines, waarmee we als samenleving te maken hebben. Maar, in deze veertig dagen, de vastenperiode, zou wel  

eens een diepere laag kunnen schuilen. 

Maak ruimte in je 

agenda, je hoofd, je leven. 

Ruimte voor God.
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Lucifers

Voor u gevonden
 Door Astrid Koning ter Heege

Een zinvol leven 
Fokke Obbema deelt zijn kijk op de 

betekenis van wat bij iedereen door 

het hoofd dwarrelt: het eigen 

levensverhaal. Het boek Een zinvol 

leven vormt een bundeling van zijn 

interviewreeks in De Volkskrant, 

beginnend met de vraag: ‘Wat is 

voor u een zinvol leven?’ Dat levert 

opnieuw toegankelijke, maar ook diepzinnige gesprekken 

op. Voor iedereen die geïnteresseerd is in de mens en zijn 

verhaal. Uitgever: Atlas Contact, prijs: € 17,50 (ook als e-book 

verkrijgbaar).

Lieve Meneer God
Een lief, klein, grappig en ontroerend boekje. Het bevat 

briefjes van kinderen aan God en geeft een mooi beeld van 

de vragen die ze aan en over Hem hebben. Tegelijkertijd 

spreekt hun vertrouwen dat ze in Hem 

hebben. ‘God, let u zondag even goed 

op, want ik heb nieuwe schoenen’ is een 

quote van een van de kinderen. 

Verplaats je in de kinderwereld en 

geniet van hun onbevangenheid. 

Uitgever: Van Holkema & Warendorf 

(alleen nog antiquarisch verkrijgbaar).

Hanna van Hendrik 
Hanna van Hendrik (Johanna ter Steege) voert ons terug naar de jaren ‘70 van 

de vorige eeuw. Het spektakelstuk op vliegveld Twenthe volgt Hanna in haar 

gevecht om de verkoop van de boerderij. Tradities worden overboord 

gegooid of juist fel verdedigd. Het is de bloeitijd van actiegroepen, ook de 

Twentse boeren komen in opstand. De succesvolle, drukbezochte productie 

uit 2019 wordt in de zomer van dit jaar herhaald. Kaarten verkrijgbaar via 

www.hannavanhendrik.nl.

Het gebeurde in januari lang niet genoeg. Het was somber 

buiten en erg grijs. Alsof ook het weer mee wilde doen met 

deze nog steeds zorgelijke coronatijd. Maar op een zondagmor-

gen zat ik in de kerk in Goor. En ineens scheen de zon door de 

glas-in-loodramen. En het effect van dat licht trok ineens mijn 

volle aandacht. Gekleurd glas-in-lood heeft een grappig effect 

als de zon er doorheen schijnt. Ineens zat voor mij een me-

vrouw met blauw haar, naar het leek. En op het kale hoofd van 

iemand anders verscheen een groene vlek. Zelf had ik plotse-

ling rode handen. Het kleurenspel maakte me vrolijker en toen 

ik mijn aandacht weer netjes naar het priesterkoor verplaatste 

zag ik hoe ook het altaar en de dingen die erop stonden 

meespeelden in het licht. Plotseling werden we een kleurige en 

kleurrijke gemeenschap rond de tafel van de Heer.

Toen we naar huis gingen had ik het er nog over. Het gekke was 

dat anderen die kleurveranderingen helemaal niet hadden 

opgemerkt. Pas toen ik er iets over zei, realiseerden zij zich wat 

ze hadden gezien. Een beetje kinderlijk vonden ze het wel. En 

dat was natuurlijk ook zo.

Maar is dat erg? Kinderen ervaren deze kleine veranderingen om 

hen heen intenser dan volwassenen. Ze genieten ervan en tekenen 

ze na. Een persoon op de tekening krijgt plots een blauw gezicht,  

of groene oren. En zo krijgt de wereld een nieuwe kleur. Een  

nieuw elan.

Ook het verhaal van Onze Lieve Heer is een verhaal met onver-

wachte wendingen. Het verdragen van de duisternis. Het zoeken 

naar het licht, de moeite en de pijn van onze Heer, deze dingen 

maken ook deel uit van ons leven. Een grauwe tijd die veel van ons 

vraagt maakt het moeilijk de vrolijkheid van kleuren te zien. Maar 

dan is daar het licht… Het licht dat Pasen is.

Wees als de kinderen, zegt Onze Lieve Heer in de blijde boodschap. 

En zo mogen wij ook in het leven staan. Als kinderen vertrouwend 

op de Vader. Aan de hand van de Zoon en geïnspireerd

door zijn Geest. Laten we opstaan en gaan leven!

Cathinka

Kleurig licht...
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In de bergsport is het gebruikelijk om de weg met stenen te 

markeren. Je weet dan altijd welke route je hebt afgelegd. Tegen-

woordig benutten alpinisten net als vele anderen, hiervoor 

moderne apparatuur, maar het markeren blijft een manier om de 

weg terug te vinden.

Merkstenen. In figuurlijke zin kun je dit woord ook uitleggen als  

een tocht door het onbekende land van het geloof. Iemand die een 

rotsvast vertrouwen had en toch zoekende bleef, was de Zweed 

Dag Hammerskjöld. Hij was sinds 1953 secretaris-generaal van de 

Verenigde Naties en kwam op 18 september 1961 om het leven bij 

een vliegtuigongeluk in Zambia. Over de oorzaken van de crash 

bestaat nog altijd onduidelijkheid.

Briefjes
Na zijn overlijden werd Hammarskjölds dagboek gevonden in het 

nachtkastje van zijn appartement in Manhattan, New York. Hierin 

beschreef hij, tot ieders grote verbazing, zijn zoektocht naar 

zichzelf en naar God. 

In zijn dagboek zaten veel briefjes met prachtige citaten, zoals: ‘De 

weg naar heiligheid gaat in onze tijd noodzakelijk via daden.’ En: 

'Als je voor één mens in je leven wat betekend hebt, dan heb je niet 

vergeefs geleefd.' Of: ‘Goedheid is iets heel eenvoudigs, er altijd 

voor anderen zijn, nooit jezelf zoeken.’

Als titel voor zijn boek koos hij ‘Vägmärken’, in het Nederlands: 

Merkstenen. Een verwijzing naar de tocht door het leven. In 

eenzame streken markeer je je pad met stenen, zodat je je altijd 

kunt oriënteren en ziet waar je vandaan komt. Hammarskjöld 

beschrijft in zijn boek zijn persoonlijke zoektocht. Het is nog steeds 

een inspiratiebron voor velen.

Markeermomenten
Welke richting, welk markeer-

moment wil je geven aan de weg die je wilt gaan, 

of aan het eindpunt dat je wilt bereiken? Je kunt er ook je grens 

mee aangeven. Je hoort vaak dat de weg ernaartoe belangrijker is 

dan het uiteindelijke doel. Voor veel mensen betekent dit dat zij de 

belangrijke momenten markeren in hun geheugen.

Overgang
Deze betekenisvolle momenten kunnen ook een overgang 

markeren, het afsluiten van een fase en het aanbreken van een 

nieuwe dag of toekomst. Misschien hoeven we niet ver te graven in 

ons geheugen om ons zulke momenten te herinneren. Dit kan zijn 

de geboorte van een baby, je eerste Heilige Communie, het 

behalen van een diploma of rijbewijs, je eerste vriendje maar ook 

het overlijden van een dierbare, enzovoort.

Positief en negatief
Ieder mens beleeft bijzondere momenten in het leven, positief of 

negatief, die het waard zijn om zo af en toe bij stil te staan. Ook 

christelijke feestdagen zijn jaarlijkse ijkmomenten. Denk aan Goede 

Vrijdag, Pasen, Pinksteren en Kerst. Allemaal dagen die richting 

geven, maar ook houvast in ons geloof.

Soms is het goed om stil te staan en dankbaar te zijn als je weet 

welke merkstenen, ijkmomenten, voor jou belangrijk zijn. In de 

woorden van Dag Hammerskjöld: ‘Tegen het verleden: dank, tegen 

het komende: ja.’

Marianne Koebrugge

Merkstenen: 
richting en houvast
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Mijmeringen over  
de tien geboden 
met de kennis van nu

Voor veel mensen en ook voor een heel volk waren en zijn de 

tien geboden van God richtinggevend. Zij zijn en waren een door 

God gegeven kader, waarbinnen mensen een leefregel hadden 

en hebben voor een leven met God en met elkaar. Een ijkpunt 

bovendien, om te oordelen over goed en kwaad. 

Richtingwijzer voor een beeld van God
De tien woorden beginnen met Hem die één en de enige is: God de 

Heer. Daar is geen discussie over mogelijk. Voor andere goden is er 

geen plaats. Naast Hem bestaan er alleen maar afgoden. Hij is de 

Enige. Niet in beelden te vangen. God heeft geen beeld. Daarom 

mag en kan er ook geen beeld van Hem gemaakt worden. God gaat 

elke voorstelling te boven. Elke poging om een beeld van Hem te 

maken is afgoderij, doet Hem te kort. Zijn naam te pas en te onpas 

overal op plakken, is vloeken, is God afzweren. 

God sprak en het was er. De aarde en de dieren en de mens. En de 

mens is zelfs geschapen naar zijn beeld en gelijkenis. Maar waarin 

en hoe lijkt de mens op God als er geen beeld van Hem mag zijn? 

Mensen geschapen ‘naar zijn beeld’ en op Hem gelijkend, betekent 

het geweldige, dat de mens het enige wezen is dat zelf ook in staat 

is te scheppen, alles een naam te geven. Daarin ligt de gelijkenis. 

Alles in de schepping is wat het is, alleen de mens is in staat zichzelf 

te boven te gaan (Rabbi Sacks).

 

Richtingwijzers voor de familie
Na de ‘woorden’ over God, het gebruik van Zijn naam en een dag  

te heiligen door Hem te aanbidden, volgt een aanwijzing voor de 

meest naaste in de samenleving: je vader en moeder eren. 

Hier, al vanaf den beginne, zijn man en vrouw, vader en moeder 

gelijkwaardig. Geen eerste- en geen tweederangs. Beide dienen 

geëerd, gerespecteerd te worden. Er staat niet dat je ze moet 

navolgen, hun denken, doen en geloven moet overnemen. Je eert 

hen, respecteert hen door ze nabij te blijven, zorg en hulp te bieden 

om niet. Ook zij zijn geschapen, hebben leven doorgegeven en 

namen gegeven aan de nieuwe mens en zijn wereld. Zo zijn ze 

beeld en gelijkenis van God.

Richtingwijzers voor de samenleving
In de Bijbel komt de uitdrukking de tien geboden niet voor en  

ook niet het ‘Gij zult niet.’ De Hebreeuwse tekst spreekt van  

‘tien woorden.’

Deze tien woorden zijn in de Bijbel geen rechtsregels. Je kunt ze 

niet gebruiken in de rechtszaal. Zij behoren bij de wereld van de 

ethiek en de beschaving. In de Twentse Bijbel (De Biebel) is het ‘Gij 

zult niet stelen, niet doden, niet vals getuigen, geen afgodsbeelden 

maken, enz.’ mooi vertaald met: ‘Stellen, dat doo’j nich, doodslaon, 

dat doo’j nich, ’n echt brekken, dat doo’j nich’, enzovoort.

Daar zijn het woorden geworden voor een samenleving waar je het 

mijn en het dijn laat waar het moet zijn. In die Twentse vertaling 

klinken de tien woorden, ja zelfs leven volgens de tien woorden,  

als de gewoonste zaak van de wereld.

 

Gerard Geurts

Uitnodiging

In dit nummer van Geestig zijn een overleden vader, een 

vrouw, Jezus en de tien geboden een raadgever, een ijkpunt 

voor bepaalde personen als er belangrijke beslissingen 

genomen moeten worden. 

Wie (of wat) speelt in uw leven een belangrijke rol als er 

wezenlijke beslissingen genomen moeten worden? Naar wie 

luistert u? Is er iemand of iets voor u van doorslaggevende 

betekenis op kritieke momenten in uw leven? Laat het dan 

eens aan de redactie van Geestig weten (dat mag uiteraard 

anoniem). Uw inbreng brengt lezers misschien op een idee 

of kan voor hen een goede hulp zijn op de weg door het 

(geloofs)leven. Alvast dank voor uw moeite.
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^ De tien geboden op perkament, in 1768 gemaakt door Jekuthiel Sofer  

voor de Portugees-Israëlische synagoge in Amsterdam.

‘Stellen, dat doo’j nich.

Doodsloan, dat doo’j nich’
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Tijdens vieringen in onze kerken horen we op verschillende manieren en met 

diverse voorbeelden hoe we ‘het goede’ kunnen doen. In de katholieke sociale 

leer is de essentie hiervan goed vastgelegd. Een kernwaarde is bijvoorbeeld het 

bevorderen van Algemeen Welzijn. Toch is de katholieke sociale leer nauwelijks 

bekend. Gelukkig heeft paus Franciscus er de laatste jaren meer aandacht aan 

besteed. Het is daarom dat we juist in deze veertigdagentijd ons oog hierop 

richten.

Ons vasten in de veertigdagentijd nodigt uit tot internationale solidariteit,  

om bij te dragen aan het Algemeen Welzijn van mensen dichtbij en veraf.  

Dit verduidelijken we aan de hand van twee actuele voorbeelden: één over  

de aandacht voor vaccinaties tegen COVID-19 in de hele wereld, en één over  

de Vastenactie: hulp aan mensen wereldwijd.

Internationale 
solidariteit: 
is dat vergezocht?
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Vaccinaties in de hele wereld?
In december schreef kardinaal Eijk een column over corona in Op 

Tocht, het blad voor de gelovigen van het Aartsbisdom Utrecht. 

Daarin benoemt hij het vaccineren als morele plicht en een bijdrage 

aan het Algemeen Welzijn. Dat geldt niet alleen voor ons eigen 

land, maar wereldwijd. Hij roept daarom op tot het gratis verstrek-

ken van vaccins tegen COVID-19 aan de inwoners van de armere 

landen, uit liefde voor Christus en onze Afrikaanse medebroeders 

en medezusters. Daarmee erkennen we hun rechten en doen we 

ook onszelf goed. De kardinaal schrijft: ‘Want als wij door vaccins 

zijn beschermd, maar Afrikanen niet, dan kunnen we er de klok er 

op gelijk zetten dat het virus – misschien zelfs met grote kracht – bij 

ons terugkomt.’. Dit schreef hij nog voordat de omikron-variant van 

COVID-19 zijn slag sloeg. Hij kreeg dus plotseling helemaal gelijk, al 

wist op dat moment nog niemand dat omikron minder schadelijk 

lijkt dan zijn voorgangers.

Pas wanneer het COVID-19-virus in de hele wereld onder controle 

is, zullen er geen grotere mutaties meer ontstaan. Dat is een 

duidelijke reden om te vaccineren in de hele wereld: daar heeft 

iedereen baat bij. 

Wie zet zich in voor mensen in de Derde Wereld?
Al vele jaren werken we samen met de Vastenactie (en de Advents-

actie) aan een wereld waarin mensen ‘zelf werken aan hun waardig-

heid én beschikken over de mogelijkheden daarvoor.’ Opdat 

mensen voor zichzelf en hun gezin kunnen zorgen en de welvaart 

rechtvaardig verdeeld wordt binnen gemeenschappen. Soms is 

daarbij een klein duwtje in de rug nodig. Dat willen we ze graag 

geven. Ongeacht hun geloofsovertuiging, hun etnische achter-

grond, hun sekse of afkomst.

Even minderen voor een ander
Vastenactie werkt aan een eerlijke verdeling van welvaart. Inzame-

len van geld is dus niet het eerste doel. Ze vraagt ons allen om mee 

te werken aan een eerlijker verdeling en een waardig bestaan voor 

iedereen. Daarvoor zijn meerdere manieren:

•  sober leven. Niet alleen bespaart u daarmee geld, maar u legt ook 

minder beslag op kostbare hulpbronnen als water, elektriciteit en 

gas. U werkt dan thuis mee aan een rechtvaardige verdeling van 

welvaart over alle mensen.

• doneren aan een van de projecten.

Vastenactie 2022 in het teken van landrechten
Maar liefst 370 miljoen mensen horen tot een inheems volk. Vaak 

wonen ze al generaties lang op de gronden van hun voorouders. 

Toch worden hun rechten regelmatig met voeten getreden als het 

gebied waar ze wonen wordt opgeëist door grote bedrijven of 

overheden. Niet zelden worden ze met geweld beroofd van hun 

huizen en hun land. En daarmee van hun thuis, hun identiteit en 

hun levensonderhoud. 

Vastenactie 2022 staat daarom in het teken van landrechten.  

Een belangrijk onderwerp dat grote invloed heeft op mens,  

natuur en milieu. 

Drie projecten
We zetten drie projecten in de schijnwerpers.

• In Guatemala steunen we drie Maya-gemeenschappen die 

opkomen voor hun rechten. In de voor hun belangrijke rivier 

worden waterkrachtcentrales gebouwd. Dat betekent dat de 

toegang tot water beperkt wordt en kostbare landbouwgrond 

verdwijnt. Onze lokale partner steunt de dorpen bij het opbouwen 

van duurzaam watermanagement, leert ze wat hun rechten zijn en 

hoe ze die kunnen verdedigen. Drie leiders die dreigen gevangenis-

straf te krijgen vanwege hun verweer tegen de landonteigeningen, 

krijgen juridische bijstand.

• In Libanon leven 884.000 Syrische vluchtelingen. Ze hebben geen 

eigen plek om te wonen in hun nieuwe land. Bijna 90% van hen 

leeft op de armoedegrens. In de kampen is het leven hard en zwaar. 

Er is onvoldoende eten, slechte huisvesting, geen school voor de 

kinderen en geen werk voor de volwassenen. We steunen via 

Vastenactie 250 gezinnen, voornamelijk vrouwen en kinderen, in 

tentenkampen in de Bekaa-vallei bij het opbouwen van een beter, 

menswaardig bestaan.

• De kleine boeren in het Noordoosten van Brazilië staan voor 

verschillende uitdagingen. Er is een groep die voldoende voedsel 

produceert, maar die zijn producten nauwelijks kan verkopen. 

Daardoor zijn inkomsten laag en is hun sociaaleconomische positie 

zwak. Er zijn ook families zonder landrechten. Zij produceren 

onvoldoende voedsel: ze kunnen nauwelijks investeren in goed 

materiaal en zaaigoed, omdat ze ieder moment verdreven kunnen 

worden. Deze groepen leven van dag tot dag en verbouwen alleen 

enkele snelgroeiende gewassen. Ondervoeding ligt daardoor op de 

loer. Via Vastenactie krijgen 60 families uit beide groepen onder-

steuning: ze ontvangen kassen, bassins voor wateropvang, 

gereedschap, zaaigoed én training en begeleiding.

Eén van hen, Lucélia uit Brazilië zegt: ‘Ons leven en onze identiteit 

hangen nauw samen met ons land. De rivier is heilig voor ons. 

Zonder land en zonder rivier zullen we verdwijnen.’

Eddy Oude Wesselink

> Zie ook pagina 13.

‘Hoe kunnen wij  

achteroverleunen als  

anderen honger lijden, 

dorst hebben of ziek zijn?’
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Beckum
R.K. Geloofsgemeenschap 
H. Blasius
Haaksbergerstraat 187

7554 PA Beckum 

T: 074-3676209

E: beckum@heiligegeestparochie.nl

IBAN: NL83RABO0104701137
Openingstijden secretariaat 

Dinsdagmorgen van 08.30 -12.30 uur 

(Diny Annink) 

Vrijdagmorgen van 08.30 - 11.00 uur 

(Diny Annink)

Mariakapel | Geopend op dinsdag, donderdag 

en zondag van 09.00 - 17.00 uur.

Contact pastor | Parochianen die behoefte 

hebben aan contact met een van de pastores 

kunnen hen telefonisch bereiken (zie bericht op 

pagina 22).

Onder ons | Berichten die vermeld dienen te 

worden in Onder Ons, moeten op donderdag 

voor 13.00 uur binnen zijn bij het secretariaat. 

Parochianen die Onder Ons via de mail wensen 

te ontvangen kunnen contact opnemen met het 

secretariaat; 074-367 62 09 of mailen met 

beckum@heiligegeestparochie.nl.

Dinsdagmorgenviering | Ten tijde van  

de coronamaatregelen kunt u de viering 

meeluisteren via www.kerkomroep.nl 

(zie ook pag 21).

Secretariaat | Het secretariaat is in oneven 

weken geopend op maandagmorgen van  

11.00 uur tot 13.00 uur. U kunt hier misintenties 

aanvragen. Dat kan ook per e-mail:  

parochiebentelo@hotmail.com.

Donderdagmorgenviering | Elke donderdag-

morgen om 09.00 uur is er een eucharistieviering 

of een woord- en communieviering. Deze kunt u 

ook meeluisteren via www.kerkomroep.nl 

(zoeken naar Blasius Delden).

Contact pastor | Parochianen die behoefte 

hebben aan contact met een van de pastores 

kunnen hen telefonisch bereiken (zie pagina 22).

Mariakapel | De Mariakapel is weer dagelijks 

geopend van 9.00-18.00 uur.

Overleden |

• 06-12-2021 Arnold Distel, 91 jaar

• 12-12-2021 Rikie Hemel-Spoelder, 81 jaar

• 01-02-2022 Herman Ottenschot, 55 jaar

Bentelo
O.L. Vrouwe van 
Altijddurende Bijstand
O.L. Vrouwestraat 3

7497 MA Bentelo

T: 0547-292221

E: bentelo@heiligegeestparochie.nl 

IBAN: NL34RABO0157108112

Giro: 88.73.19
Openingstijden secretariaat

Maandag van 11.00 tot 13.00 uur

Geest in en om de kerken

Delden
H. Blasius
Langestraat 78 

7491 AJ Delden

074-3761201

E: delden@heiligegeestparochie.nl

IBAN: NL24RABO0313302057
Openingstijden secretariaat 

Dinsdag en vrijdag van 9.00-12.00 uur

Secretariaat | Het secretariaat is op dinsdag  

en vrijdag geopend van 09.00 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 09.00 tot 19.00 uur, zodat u in alle 

rust een bezoek kunt brengen. 
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Goor
H.H. Petrus en Paulus
Hengevelderstraat 24

7471 CH GOOR

T: 0547-260114

I : www.heiligegeestparochie.nl/goor

E: goor@heiligegeestparochie.nl

IBAN: NL25ABNA0593726634
Openingstijden secretariaat

Woensdag van 8.30 uur tot 11.00 uur.

Beheerder Parochieel centrum: 

Marian te Wierik

Voor het reserveren van een ruimte eerst contact 

opnemen met Marian te Wierik:

tel: (0547) 273996 of mjatewierik@gmail.com 

Misintenties | De vergoeding voor misintenties, 

gebedsintenties zijn € 9.-. Voor een jaargedach-

tenis € 12,-.

Vieringen | Iedere woensdag om 09.00 uur 

Eucharistieviering (tenzij anders vermeld in 

Geestig of via een mededeling).

Mariakapel, Moeder voor ons allen |

De Mariakapel aan de Mossendamsweg-Rouwe-

lerweg is dagelijks van 09.00 tot 20.00 uur, en 

tijdens de wintermaanden dagelijks van 09.00 

tot 18.00 uur geopend.

Contact pastor | Parochianen die behoefte 

hebben aan contact met een van de pastores 

kunnen hen telefonisch bereiken (zie pagina 22).

Overleden |

• 30-12-2021 Gerhard ten Berge, 86 jaar

• 3-1-2022 Riek Ottink-Borgijink, 90 jaar

• 25-1-2022 Marietje Vrielink-Berends, 74 jaar

Secretariaat | Iedere woensdagmorgen van 

09.00-11.30 uur kunt u terecht op de pastorie 

voor het opgeven van misintenties, het melden 

van overlijden en voor verdere vragen en 

boodschappen.

Misintenties | De vergoeding voor misintenties/

gebeds-intenties: € 9,-. Jaargedachtenis: € 12,-. 

Beiden t.n.v. kerkbestuur Hengevelde.

Openstelling Mariakapel | Dagelijks van 

09.00-18.00 uur.

Vieringen | Zie het vieringenrooster  

op pagina 20-21.

Overleden |

• 14-11-2021 Jos Knol, 61 jaar

• 15-11-2021 Herman Grefte, 85 jaar

• 30-11-2021 Theo Tuinte, 77 jaar

• 4-12-2021 Bennie Satink, 73 jaar

•  19-12-2021 Mevrouw Heijmer- Klein Haarhuis, 

63 jaar

• 23-12-2021 Alfons Screever, 59 jaar

• 1-1-2022 Johan Epping, 85 jaar

Hengevelde
H.H. Petrus en Paulus
Goorsestraat 19

7496 AB Hengevelde

T: 0547 - 333 210

E: hengevelde@heiligegeestparochie.nl 

IBAN: NL35RABO0157107221
Openingstijden secretariaat

Woensdag van 9.00 tot 11.30 uur

Isidorushoeve
H. Isidorus
Goorsestraat 126

7482 CL St. Isidorushoeve

T: 074-3575210

E: st.isidorushoeve1@gmail.com 

IBAN: NL45ABNA0495351202
Openingstijden secretariaat

Dinsdag van 9.00 tot 11.00 uur

Secretariaat | Elke dinsdagmorgen van 09.00 

uur tot 11.00 uur kunt u op de pastorie terecht 

voor het opgeven van intenties, jaargedachtenis, 

het aanmelden van jubilea en overige zaken. 

Ook is het secretariaat per mail bereikbaar via st.

isidorushoeve1@gmail.com of per post via de 

brievenbus van de pastorie.

Misintentie/jaargedachtenis | De vergoeding 

voor een misintentie is € 9,- en voor een 

jaargedachtenis € 12,-.

Vastenactie | Elders in deze Geestig leest u over 

het Vastenproject voor dit jaar. Uw bijdrage is 

van harte welkom. Achter in onze kerk bij de 

gedachteniskapel staat tot en met Pasen een 

speciale bus waarin u uw bijdrage kunt 

deponeren.

Gedachteniskapel | De gedachteniskapel is 

tijdens de winterperiode geopend op dinsdag 

en zondag van 10.00 uur tot 16.00 uur en tijdens 

de weekendviering. 

Palmpasen | Op palmzondag 10 april is er om 

9.30 uur een gezinsviering in het teken van 

Palmpasen. Alle kinderen worden uitgenodigd 

om met hun palmpasenstok naar de kerk te 

komen. Ze mogen dan meelopen in de 

palmpaasoptocht. Het kinderkoor verzorgt  

de zang.
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Ingezonden berichten

Het Aartsbisdom Utrecht houdt ook in 2022 weer een kinder-  

en tienerkamp. Beide zomerkampen vinden opnieuw plaats op 

Kampeerboerderij De Heidebloem in Haarle.

Kinderkamp ‘Beestenbende’
In de Bijbel staan heel veel mooie verhalen waarin dieren een 

belangrijke rol spelen. De kinderen luisteren naar de verhalen, 

denken er samen over na en gaan aan de slag met leuke opdrachten. 

Ze vieren de Eucharistie, doen veel leuke spelletjes, ravotten in het 

bos en zwemmen. 

Het kamp voor kinderen van 7-12 jaar wordt gehouden van 6-11 

augustus. De hoofdleiding berust bij vicaris Hans Pauw en Jacque-

line Kolfschoten. De kosten bedragen € 125,- per kind. Als er meer 

kinderen uit een gezin meegaan, geldt een speciaal tarief van  

€ 75,- per extra kind. Aanmelden via www.jongaartsbisdom.nl  

kan tot 30 juni 2022 Tienerkamp ‘Reis door de tijd’

Het kamp voor tieners van 13 t/m 16 jaar heeft als thema ‘Reis door 

de tijd’. De tieners gaan door verschillende tijdperken en leven zich 

in. Spellen zullen uitwijzen welk team zich het best kan aanpassen 

aan de tijd. Ook uitstapjes en catecheses staan op het programma. 

Dit kamp wordt eveneens gehouden van 6-11 augustus. De 

hoofdleiding is in handen van Rik Ledoux, Bas Kolfschoten en 

priester Gauthier de Bekker. Kosten € 145,- p.p. Als er meer tieners 

uit één gezin meegaan, is er een speciaal tarief van € 95,- per extra 

tiener. Aanmelden via www.jongaartsbisdom.nl kan tot 30 juni 

2022.

Meer informatie
Meer informatie over beide kampen via Jacqueline Kolfschoten, 

e-mail: jacqueline.kolfschoten@gmail.com, tel.: 06 29 01 53 99.

Kinderkamp en tienerkamp 2022

Afscheid Wim 

van Sermondt

De geloofsgemeenschap van de H.H. Petrus 

en Paulus in Goor heeft in januari afscheid 

genomen van Wim van Sermondt. Vele 

jaren heeft hij daar de financiën beheerd. 

Wim: nogmaals onze grote dank voor je 

inzet en je toewijding.
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Vierendertig kinderen gevormd

Op zondag 23 januari was het dan eindelijk zover. In de Sint 

Lambertusbasiliek werden ’s morgens achttien kinderen uit Borne, 

Hertme en Hengelo gevormd. ’s Middags werden zestien kinderen 

uit Delden en Goor gevormd in de Heilige Blasiuskerk in Delden.

De afgelopen maanden kwamen de vormelingen vijf keer bij elkaar 

om zich voor te bereiden op het sacrament van het Heilig Vormsel. 

Zij ontdekten wie de Heilige Geest is en hoe deze je kan helpen in 

je leven door je kracht te geven, enthousiast te maken, je te helpen 

om steeds weer goede keuzes te maken. Zij spraken met mensen 

die vanuit hun geloof in God en Jezus vrijwilligerswerk doen in de 

kerk of in de samenleving. Ook gingen ze op zoek naar hun eigen 

talenten, waarmee zij kunnen helpen om de wereld een beetje 

mooier te maken.

Franciscus van Assisi
De vormelingen van de Heilige Geestparochie gingen op bezoek bij 

de zusters van Denekamp en maakten kennis een groep vrouwen 

die hun leven in dienst willen stellen van God en geïnspireerd 

worden door Franciscus van Assisi. De film over zijn leven was 

indrukwekkend en inspirerend. Dat Franciscus over het dak 

wandelde om een duif op te pakken, dat hij de arbeiders van zijn 

vader een vrije dag gaf en alles teruggaf aan zijn vader en naakt de 

stadspoort uitliep om vrij te zijn, maakte indruk. Veel vormelingen 

vonden dat we zijn voorbeeld moeten volgen. Deze middag 

hebben de vormelingen uit Borne en Hengelo nog te goed. 

Beperkingen
Door corona was het een voorbereiding met beperkingen en 

veranderingen. Ook bij de Vormselviering waren er aanpassingen: 

mondkapjes, anderhalve meter afstand en alleen de vormelingen 

met hun gezin. Drie kinderen zaten jammer genoeg in quarantaine. 

Zij zullen op een later tijdstip gevormd worden. 

Verbinding 
Toch waren het mooie vieringen, waarin iedereen betrokken en 

aandachtig was, doordat vormheer rector Kuipers steeds het 

contact zocht en in gesprek ging. Hij vergeleek de Heilige Geest 

met een provider: een internetprovider zorgt voor verbinding, 

maakt het mogelijk, dat je kunt bellen, appen, gamen, filmpjes 

kijken, muziek luisteren of foto’s kunt maken en delen. De Heilige 

Geest maakt verbinding met God, met Jezus en met elkaar 

mogelijk. 

M25
Half februari sluiten we met een bijeenkomst het vormselproject af. 

De kinderen maken dan kennis met M25, het project voor 12-plus-

sers die werk willen maken van hun geloven door zich in te zetten 

voor andere mensen.

We kunnen terugkijken op een goede voorbereiding en mooie 

Vormselvieringen. Dank aan allen die meehielpen bij de voorberei-

ding en rond de vieringen.

Annet Zoet,

pastoraal werker

Het was op 9 januari 500 jaar geleden dat er een 

Nederlander tot paus werd gekozen: Adriaan 

Floriszoon Boeyens uit Utrecht. Als Adrianus VI was 

hij paus van 9 januari 1522 tot zijn dood op 14 

september 1523. Na zijn dood duurde het meer dan 

vier eeuwen tot in 1978 weer een niet-Italiaan tot 

paus werd gekozen: kardinaal Karol Woytila in 1978, 

nu bekend als de H. Johannes Paulus.

Het Aartsbisdom Utrecht staat komende zomer stil 

bij het jubileum van Adrianus VI: op 31 augustus 

met een H. Mis in de St. Catharinakathedraal en een 

symposium in het auditorium van Museum 

Catharijneconvent. 

Eerder al, op 22 april 2022, wordt in Rome 

een symposium over Adrianus VI 

gehouden. Dit is bestemd voor een breed 

geïnteresseerd publiek en zal verschil-

lende periodes van Adrianus’ leven meer 

in detail presenteren. Kardinaal Eijk 

maakt deel uit van het beschermcomité 

van dit symposium. Het is verder de 

bedoeling dat de Nederlandse en 

Belgische ambassades bij de H. Stoel later 

dit jaar in de Vaticaanse bibliotheek een 

tentoonstelling organiseren over de 

enige paus uit de Lage Landen.

Paus van de Lage Landen: Adrianus VI
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Vieringen
maart en
april
Vieringen door de week 

Maandag:  geen vieringen.

Dinsdag:  18.30 uur Lambertus 

 18.30 uur Delden via 

 kerkomroep

Woensdag:  09.00 uur Goor

 18.30 uur Delden

Donderdag: 09.00 uur Lambertus

 18.30 uur Delden via 

 kerkomroep

Vrijdag:  09.00 uur Borne

 18.30 uur Delden via 

 kerkomroep

Datum
H. Blasius 
Beckum

O.L. Vrouw van Altijd 
Durende Bijstand Bentelo

zaterdag 26 en

zondag 27 februari

Geen viering zo. 11.00 Gebedsviering 
Werkgroep
Carnavalsviering

ASWOENSDAG 

woensdag 2 maart

Zie H. Blasius Delden Zie H. Blasius Delden

zaterdag 5 en

zondag 6 maart

Geen viering zo. 9.30 WoCo-viering
pastor A. Zoet 

zaterdag 12 en

zondag 13 maart 

Geen viering za. 19.00 WoCo-viering
Werkgroep

zaterdag 19 en

zondag 20 maart 

za. 19.00 Gebedsviering 
Werkgroep

za. 19.00 WoCo-viering
Werkgroep

zaterdag 26 en

 zondag 27 maart

Geen viering Geen viering

zaterdag 2 en

zondag 3 april

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

PALMZONDAG

zaterdag 9 en

zondag 10 april

Geen viering za. 19.00 WoCo-viering
Werkgroep

Digitale collecte!
Als u de viering online volgt is het toch 

mogelijk om uw gave aan de collecte  

toe te voegen. Ga hiervoor naar  

www.heiligegeestparochie.nl/home of 

scan de QR-code hieronder. Klik op de 

afbeelding collectezak, zoals hierboven 

weergegeven en vervolgens komt u op 

de donatiepagina. Selecteer een bedrag 

bij de donatieknop. Kies uw bank en 

betaal met iDEAL.

Veranderingen ten goede
Weer is de situatie veranderd en nu ten 

goede. Sinds 25 februari geldt in de 

Nederlandse katholieke kerken niet langer 

de anderhalvemetermaatregel. Ook hoeven 

kerkgangers geen mondkapje meet te 

dragen. Bij het ter perse gaan van deze 

editie was nog niet bekend welke eventuele 

versoepelingen nog volgen. De Neder-

landse bisschoppen zouden deze eind 

februari bekend maken.

 

Even voor de deadline van deze aflevering 

berichtten de bisschoppen de parochies na 

22 februari te informeren over verdere 

details van de versoepelingen. U kunt deze 

na de bekendmaking lezen op de website 

van de parochie. Ook nu verzoeken we u  

om die informatie zo mogelijk te delen met 

parochianen zonder internetverbinding.

De bisschoppen spreken verder hun dank 

uit voor de grote inzet van parochies en 

geloofsgemeenschappen om in de 

afgelopen twee jaar het vieren ondanks  

alle beperkingen toch mogelijk te maken. 

Ze weten hoeveel dit van pastorale teams, 

parochiebesturen, vrijwilligers en kerk-

gangers heeft gevraagd. 
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H. Blasius 
Delden

H.H. Petrus en 
Paulus Goor

H.H. Petrus en 
Paulus Hengevelde

H. Isidorus, 
St. Isidorushoeve

za. 19.00 Eucharistieviering
Pastoor J. Jansen

zo. 11.00 WoCo-viering
Pastor R. Doornbusch

zo. 9.30 WoCo-viering
Pastor R. Doornbusch

zo. 09.30 WoCo-viering
Werkgroep

13.30 Askruisje communicanten
 en andere kinderen
Pastor H. van den Bemt
19.00 Eucharistieviering
Pater Van der Vegt

9.00 Eucharistieviering
Pastoor J. Jansen

Zie H. Blasius Delden Zie H. Blasius Delden 

za. 19.00 Eucharistiviering
Pater Van der Vegt

za. 19.00 WoCo-viering
Pastor A. Zoet

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
Pastor H. van den Bemt

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

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

za. 19.00 WoCo-viering
Pastor R. Doornbusch

zo. 9.30 WoCo-viering
Werkgroep

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

za. 19.00 Eucharistieviering
Pastoor J. Jansen

za. 19.00 WoCo-viering
Werkgroep

zo. 9.30 WoCo-viering
Pastor A. Zoet

zo. 9.30 WoCo-viering
Pastor R. Doornbusch

za. 19.00 Eucharistieviering
Pastoor J. Jansen

za. 19.00 WoCo-viering
Pastor R. Doornbusch

zo. 9.30 WoCo-viering
Werkgroep

za. 19.00 WoCo-viering
Werkgroep

za. 19.00 Eucharistieviering
Pater Van der Vegt

zo. 11.00 Eucharistieviering
Pastoor J. Jansen

za. 19.00 WoCo-viering
Pastor A. Zoet

zo. 9.30 WoCo-viering
Pastor A. Zoet
Gezinsviering Palmpasen

ACTUELE INFORMATIE
Dit vieringenoverzicht is samengesteld  

in afwachting van de verdere versoepe-

lingen die de Nederlandse bisschoppen  

na 22 februari bekend zouden maken.  

Kijk voor actuele informatie op 

www.heiligegeestparochie.nl/vieringen. 
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Woordpuzzel 1
In deze uitgave van Geestig staat het thema Wie wijst jou de 

weg centraal. De tien woorden in onderstaande puzzel zijn 

hierop van toepassing. Heeft u ze allemaal gevonden? Stuur dan 

uw antwoord voor 16 maart 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.

Uitslag
In de woordzoeker Geestig 1, zaten de volgende zeven winterse 

gerechten: goulash, stoofschotel, stoofvlees, hetebliksem, 

boerenkool, hutspot en erwtensoep. Uit de vele goede  

inzendingen hebben we de volgende winnaar getrokken:  

Annie Leferink uit Beckum. Van harte gefeliciteerd.

door Astrid Koning ter Heege
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Info RK Heilige Geestparochie
www.heiligegeestparochie.nl
IBAN: NL94 RABO 0109 0696 25
ANBI-nummer:  002609411
KvK-nummer:  74845721

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  Facebook.com/heiligegeestparochie

   www.twitter.com/heiligegeestpar

Emeriti
•  Pastor Th.B.M. Escher 

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

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

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

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

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

•  Mw. drs. H.Th.Y.M. van den Bemt,  
pastoraal werker (catechese) 
M: 06 - 13 60 92 93 
E: htymvandenbemt@gmail.com 
Vrije dagen: maandag en vrijdag

•  Mw. A. Zoet, 
pastoraal werker 
M: 06 - 27 12 46 95 
E: annettezoet@gmail.com 
Vrije dag: vrijdag
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Door: Nathalie Mensink

Geloof, hoop en liefde

Richtingaanwijzers, daar gaat het in 

deze Geestig over. Maar goed, wat zijn 

richtingaanwijzers?

Je kunt er vast wel een heleboel 

bedenken. Knipperlichten van een auto, 

verkeersborden, pijlen in de winkels als 

coronamaatregel, hand uitsteken op de 

fiets. Zelfs de juf of meester heeft vast 

wel eens een lampje gebruikt om iets 

op het digibord aan te wijzen. 

Allemaal dingen die iets aanwijzen. 

Maar er zijn ook richtingaanwijzers die 

met ons geloof te maken hebben. De 

bekendste zijn, denk ik, de symbolen, 

geloof, hoop en liefde. Misschien heb 

je, net als ik, een kettinkje met (een)  

van deze symbolen: een kruis, een 

anker en een hartje.

Het kruis staat voor ‘geloof’, het geloof in 

God en Jezus, zijn zoon. Jezus die voor ons 

is gestorven aan een kruis.

Het anker betekent ‘hoop’, dit is iets 

moeilijker. Een anker houdt een boot op 

zijn plek, zelfs in een storm. Je bent veilig 

op die boot als het een goed anker heeft. 

Hoop is vertrouwen dat het goed komt. Als 

je geloof en hoop samen hebt, dan 

vertrouw je op God en krijg je kracht.

Het hart, dat is makkelijk, liefde natuurlijk. 

Zonder liefde kunnen we niet. Je ouders, je 

vrienden, opa en oma, allemaal houden ze 

van je. En wat dacht je van God? Hij houdt 

ook van jou. 

Geloof, Hoop en Liefde, drie belang-

rijke richtingaanwijzers in ons leven. 

Wil je een mooi verhaal lezen over geloof, 

hoop en liefde? Lees dan het Bijbelverhaal 

maar eens over de Ark van Noach. Noach 

geloofde in God, hij vertrouwde dat het 

goed zou komen. De duif in het verhaal is 

het teken voor hoop en het symbool voor 

de Heilige Geest. De regenboog is de liefde 

van God voor de mensen en alles wat leeft.

Of wil je liever een filmpje kijken? Je vindt 

het verhaal van Noach ook op YouTube: 

> youtu.be/P8SDn4vOs0c.

Scan de code om het 
filpmje te bekijken!

3:35 / 1:17:35

Het verhaal van Noach
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Geloof, Hoop en Liefde

Het geloof waar ik het meest van hou, zegt God, is de hoop.

Geloof, dat verwondert me niet.
Ik ben overal zo zichtbaar aanwezig.
In alles wat boven en onder is
ben ik zo luisterrijk aanwezig,
dat geloven, zegt God, in mijn ogen
geen wonder is.

Ook liefde verwondert me niet, zegt God.
Er is onder de mensen zoveel verdriet,
soms niet te stelpen,
dat je toch vanzelf ziet
hoe ze elkaar moeten helpen.
Nee, liefde, zegt God, dat verwondert me niet.

Maar wat me verwondert, zegt God, is de hoop.
Daar ben ik van ondersteboven.

Wat een wonder is er niet voor nodig
dat men dat kleine hoopje hoop
nooit als overbodig gaat ervaren
maar met voorzichtige gebaren
in hun hand en in hun hart bewaren,
Een vlammetje dat keer op keer weer
wankelt en dreigt neer te slaan
maar altijd weer weet op te staan,
en nooit wil doven.
Soms kan ik mijn eigen ogen niet geloven.

Geloof en liefde zijn als vrouwen.
Hoop is een heel klein meisje van niks.
Zij stapt tussen de twee vrouwen
en iedereen denkt: die vrouwen houden
haar bij de hand,
die wijzen de weg.
Maar daarvan heb ik meer verstand, 
zegt God. Ik zeg: 

Het is dat kleine meisje hoop
dat tussen mensen leeft
en aan al hun heen en weer geloop
licht en richting geeft.

Want het is dat kleine meisje hoop
- je ziet het zwak zijn, bang zijn, beven,
je denkt soms dat het zo onooglijk is -
het is dat kleine meisje hoop
dat de mensen zien laat, wat in het leven mogelijk is.

Het geloof, zegt God, waar ik het meest van hou,
 is de hoop.

Geloof, dat verwondert me niet.
Liefde, dat is geen wonder.
Maar de hoop, dat is bijna niet te geloven.
Ikzelf zegt God, ik ben ervan ondersteboven.

Charles Péguy 

Tijdgeest


