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Van God los?
Museum Catharijneconvent in Utrecht brengt  

tot 28 augustus de tentoonstelling ‘Van God los? 

De onstuimige jaren zestig.’ Met beelden en 

voorwerpen probeert het inzicht te geven in de 

woelige kerkelijke jaren na het Tweede Vaticaans 

Concilie (1958-1963). Waarin de lang zo gezags-

getrouwe Nederlandse kerkprovincie als uit het 

niets leek te exploderen.

In de kerken droegen priesters de H. Mis, die nu 

eucharistieviering ging heten, plotseling op met 

het gezicht naar het volk. Het Latijn week voor 

de volkstaal; het gregoriaans voor de liederen 

van Huub Oosterhuis en de beatmis. Paters en 

kloosterzusters hingen hun habijt aan de wilgen. 

En mgr. Bekkers, de populaire bisschop van Den 

Bosch, nam voorzichtig afstand van het verbod 

op voorbehoedmiddelen, dat paus Paulus VI in 

1967 had vastgelegd in zijn encycliek Humanae 

Vitae. Intussen werden de heiligenbeelden bij 

bosjes de kerken uitgedragen en verdwenen 

vaak uitbundige muurschilderingen onder de 

witkalk. De oude vormen waren overleefd, het 

was tijd voor nieuwe.

Wie onbevooroordeeld is, want te jong 

om de katholieke revolutie te hebben 

meegemaakt, kijkt vol verwondering toe. 

Het élan springt in het oog. De verbeel-

dingskracht ook en de diepe verbonden-

heid van velen met hun kerk. Die, op 

zich, ook een weerspiegeling was van 

een samenleving die knellende banden 

van zich af wilde werpen. De wederop-

bouw was voltooid, de welvaart nam in 

ondenkbaar geacht tempo toe en de pas 

ontdekte gasbel in Slochteren beloofde 

eeuwigdurende vooruitgang. Samenle-

ving en kerk leken maakbaar, geld was 

het probleem niet meer. En God was 

vooral lief, Zijn Zoon nog meer.

Voor meer informatie zie: 

www.catharijneconvent.nl/tentoonstel-

lingen/jaren-zestig/. 

Daar is ook een podcast te beluisteren.

Magnolia als voorbode
De magnolia in de 

tuin van mijn buren 

staat op het punt 

van uitkomen. Ieder 

jaar is de struik een 

van de vroegste 

herauten van de 

lente. Dat geeft 

altijd een prettig 

gevoel. Herfst en 

winter liggen achter 

ons, de zon stijgt en 

geeft meer warmte. 

En in de kerk vieren 

we, na de ingeto-

genheid van de 

Goede Week, de 

verrijzenis van Jezus 

als voleinding van de belofte van Kerstmis. ‘Zie, Ik maak alle dingen 

nieuw.’ Ieder van ons heeft daar gevoelens en verwachtingen bij. 

Maar dit jaar schuren ze. De media schotelen ons dagelijks indrin-

gende beelden voor, van een oorlog die tegelijk ver weg en dichtbij 

is. We zien de lichamen van slachtoffers, het inslaan van bommen 

en raketten, ruïnes en vooral zo veel leed. Eigenlijk willen we alles 

doen om er een einde aan te maken, maar we weten onze handen 

gebonden. Het is Pasen, maar vindt daarginds iemand troost in 

Jezus’ verrijzenis? Je verliest alles wat belangrijk is in je leven: je 

kind, je partner, je ouders, familieleden en vrienden, je thuis.  

En plotseling is je leven nog veel meer dan je huis een ruïne. 

Ik weet: in het leven bestaan de dingen naast elkaar. Wij vieren 

Pasen, ook als in onze achtertuin de wereld in brand staat. En als  

het niet daar is, dan wel ergens anders. Want altijd is het ergens wel 

oorlog, altijd zijn mensen als jij en ik bereid om nieuwe wapens te 

bedenken en te gebruiken. Daar vinden we veel van, maar het zijn 

mensen als jij en ik. Die na het afschieten van de volgende raket 

anderen Zalig Pasen wensen. Met uiteindelijk evenveel recht, en 

even oprecht, als wij die van dat georganiseerde moorden niets 

willen weten. Het bestaat naast elkaar en is van alle tijden.

Is dit wat God wil? Natuurlijk niet, het was niet God die een ander 

land binnenviel. En juist nu, vooral nu, denk en geloof ik, is Hij 

aanwezig te midden van de slachtoffers en de vluchtelingen.  

Hij is degene die, ondanks alles, licht brengt. Al is het maar even. 

Namens de redactie wens ik u Zalig Pasen.

Hans Morssinkhof
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Geen ver-van-mijn-bed-show
Pasen als bevrijdingsdag

Pasen, 4 en 5 mei, dodenherdenking en bevrijdingsdag. Het zijn 

dagen voor mij, waarop ik bevrijding, dood en nieuw leven van 

nabij heb meegemaakt en ook beleefd. Het is een ervaring van 

langgeleden die tot nu toe nog nawerkt. Het was zondag, Eerste 

Paasdag, 1 april 1945.

Tot een ongekend leven geroepen
Het moet vroeg in de morgen zijn geweest. Een lange dag en een 

slapeloze nacht liggen achter mij, en al helemaal voor mijn vader  

en moeder. En dan komt hij, Leo de buurjongen, de grote verwar-

mingskelder van de school, onze laatste schuilplaats, binnenge-

stormd. ‘Wij zijn bevrijd, wij zijn bevrijd!’ Die vroege morgen is het 

slotstuk van bange donkere uren, van geweld, van leven tussen 

hoop en vrees, van opgesloten zijn om aan kogels en brandbom-

men te ontkomen.

In de dagen van mijn jeugd
Zeker al vanaf die vrijdagmiddag (Goede Vrijdag, het besef van tijd, 

van dag en uur, raak je kwijt) ben ik gewend aan fluitend overko-

mende granaten en het inslaan van bommen. ‘Je hoeft niet bang te 

zijn, het is allemaal ver weg.’ Zo stelt mijn moeder mij gerust. Maar 

met het uur komt oorlogsgeluid allemaal onheilspellend dichterbij. 

Mijn vader heb ik al tijden niet meer gezien. Hij is op zolder om de 

binnen waaiende vuurvonken te blussen. Het dakraam is kapot. 

En dan, het moet midden in de nacht zijn geweest, komt er een 

bericht. ‘Vlug, vlug, opstaan, het huis uit, naar de kelder in de 

school. De hele buurt is er al.’ Ik ben nog nooit ’s nachts buiten 

geweest. Met mijn broertje, hand in hand, loop ik, ren ik. Alles hoor 

en zie ik in een flits. Schieten, knallen, vallende sterren of een 

vonkenregen. En dan de lange trap af, de schaars verlichte kelder in. 

Zachtjes biddende mensen. Ik herken het Weesgegroet. En daar, na 

een vlucht door de nacht, in de vroege morgen, klinkt dan dat 

verlossende woord: ’Wij zijn bevrijd.’

Tot op de dag van vandaag
In de Goede Week, op paaszaterdag, de paasmorgen, hoor ik in de 

kerk de verhalen van angst, geweld en bevrijding. Jezus is bang. 

Schreeuwend geweld komt over Hem heen. Zijn vrienden hebben 

een veilig heenkomen gezocht. Zijn moeder moet haar gemartelde 

kind aanzien. 

En na dit alles hoort een vrouw ‘Hij leeft’ en als haar vrienden eerst 

moeten zien en dan pas kunnen geloven, dan zie ik mij weer in die 

kelder zitten, wachten tot ik weer naar buiten mag, niet wetend wat 

mij daar te wachten staat. Vrijheid, bevrijd zijn, feest, buiten spelen, 

maar nog wel tussen de puinhopen.

Klappen, applaudisseren, met een vlag zwaaien als er weer een 

Engelse of Canadese tank langs komt. Dit alles gaat er door mij 

heen als ik nu in de verte hoor: Jezus is verrezen, opgestaan, 

alleluja! Altijd breekt het leven weer door, hoe donker het ook is, 

ook als de hoop dicht bij de hopeloosheid is gekomen. 

Toen, in 1945, toen ik uit die kelder kwam, toen had ik er geen woorden 

voor, maar wat was dat een geweldige dag. Dat echt leven altijd op 

een of andere manier doorbreekt. Ik kan nu zeggen: ik heb een woord 

voor wat ik toen beleefd heb. Ellende, opgesloten zitten, is niet het 

einde. De geheimen van het leven mag je beleven, soms even.

Een gebed zonder woorden
Ik zou het bijna vergeten. Die morgen hebben we met zijn allen 

weer aan tafel gezeten. We kregen een sneetje wit brood met 

worst. Wit brood. En een ei. En warme melk. Eindelijk eens geen 

Duits zuur bruinbrood. Dat was feest. En na tafel gewoon weer  

naar buiten. 

Wat een dag. Allemaal blije en feestende mensen kwamen langs. 

Wat een Paasdag. Je hoorde nergens ‘Zalig Pasen’, maar het nieuwe 

leven, de hoop en de toekomst straalden van alle gezichten.

Gerard Geurts 
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Altijd breekt het leven 

weer door, hoe donker 

het ook is.
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Dagelijks komen er nieuwe vluchtelingen, slachtoffers van geweld 

en armoede naar ons land. Nu gaat het met name om vrouwen en 

kinderen uit Oekraïne. Er is een grote bereidheid om hen te helpen. 

Veel vrijwilligers nemen initiatieven om hen in de plaatselijke 

gemeenschap te verwelkomen. Ook vanuit parochies zijn er 

activiteiten om onderdak te bieden aan vluchtelingen. Vaak werken 

parochies hierin samen met andere kerkgenootschappen, regionale 

maatschappelijke organisaties en plaatselijke overheden. Samen 

kijken ze naar waar behoefte aan is, wat er gedaan moet worden en 

hoe dit kan aansluiten bij bestaande initiatieven.

Opdracht van Christus
Wij krijgen van Christus de opdracht om vluchtelingen, medemen-

sen in nood, bij te staan. Dat is niet vanzelfsprekend, want ‘de 

geglobaliseerde wereld maakt ons tot buren maar niet tot broeders 

en zusters (Paus Benedictus XVI, ‘Caritas in Veritate’, 19 2009). 

Christus laat ons zien wat broederlijke en zusterlijke liefde is en 

roept ons op vluchtelingen in die geest te ontvangen. Laten we die 

uitdaging met vertrouwen en in geloof en gebed aangaan. Wij 

hebben grote waardering voor de inzet van velen binnen en buiten 

onze geloofsgemeenschap, beroepskrachten en vrijwilligers, die 

zich inspannen voor een menswaardige opvang van mensen in 

nood uit Oekraïne. Ook andere vluchtelingen in en rond Europa 

mogen wij niet vergeten. Naast het hier opvangen van mensen in 

nood is het belangrijk te werken aan een menswaardige en veilige 

wereld waarin mensen niet hoeven te vluchten. Hetgeen vluchte-

lingen overkomt is een groot onrecht. Er rust een zware verant-

woordelijkheid op de internationale gemeenschap om de vrede en 

de mondiale gerechtigheid te herstellen en te handhaven.

Ons geloof inspireert
Door Christus kunnen we met vertrouwen vluchtelingen de helpen-

de hand toesteken. Ons geloof inspireert ons daartoe. Dat realise-

ren we ons eens te meer nu spanningen in de wereld gepaard gaan 

met nieuw geweld. Christus geeft ons een groot hart. ‘Nadat zij 

[Lydia] en haar huisgenoten gedoopt waren, nodigde ze ons uit en 

zei: Als ge van oordeel zijt dat ik werkelijk in de Heer geloof, komt 

dan in mijn huis en neemt daar uw intrek. En zij drong er bij ons 

sterk op aan’ (Handelingen 16, 15). Het Evangelie roept ons op tot 

gerechtigheid en liefde in onze omgang met vluchtelingen. Het 

opvangen van vluchtelingen en migranten is een teken van 

christelijke barmhartigheid. Jezus vraagt ons barmhartig te zijn. Hij 

zegt: ‘Ik was vreemdeling en gij hebt Mij opgenomen’ (Mt. 25, 35). 

Christus inspireert ons door zijn oproep: ‘Ik had honger en gij hebt 

Mij te eten gegeven; Ik had dorst en gij hebt Mij te drinken 

gegeven.’

Ontmoeten
Velen onder u zijn gastvrij op allerlei manieren. Het is belangrijk 

daarbij de adviezen van professionele organisaties te volgen en 

daarover steeds duidelijke afspraken te maken met de desbetref-

‘Ik was vreemdeling en  

gij hebt mij opgenomen.’

fende contactpersoon van de lokale burgerlijke gemeente. Paus 

Franciscus roept ons in deze dagen meermaals op vluchtelingen 

persoonlijk te ontmoeten. Veel vluchtelingen komen uit een 

oorlogsgebied, zijn gescheiden van hun familie en dragen ervarin-

gen van geweld en verschrikkingen met zich mee. Laat weten dat 

wij om hen geven door een luisterend oor en onze aandacht en 

onze daadwerkelijke bereidheid om hen bij te staan. Zij mogen  

een beroep op ons doen. 

Menswaardigheid
‘Het uitgangspunt voor rechtvaardig beleid moet niet liggen in het 

zichzelf beschermen […] maar in het recht doen aan wie een 

beroep op ons doet. Het centraal stellen van de menswaardigheid 

van de migranten, komt die van Nederlandse burgers ten goede’ 

(bisschoppelijke brief ‘Ik was een vreemdeling’ 1998/2005). 

Solidariteit is niet een beroep op het gevoel of sentiment van 

mededogen of medelijden, maar is een erkenning van de essentiële 

waardigheid van iedere mens. ‘Omdat ieder mens onze naaste is, 

mag niemand worden buitengesloten’, schreven wij in onze brief 

‘Herbergzaam Nederland’ (2015).

Ontworteld bestaan
Wij zijn ons ervan bewust dat het niet volstaat ons hart te openen 

voor het leed van vluchtelingen. Er zal nog veel gedaan moeten 

worden vooraleer ze opnieuw in vrede en veiligheid zullen kunnen 

leven. Vluchtelingen ontvangen vereist inzet, hulp, begrip, 

aandacht en beheer van nieuwe en complexe situaties, die vaak 

nog bovenop de vele al bestaande problemen komen. Velen 

bieden hun hulp aan zoals de weduwe van Sarepta die de profeet 

Elia opving, terwijl ze slechts nog een beetje meel had (I Kon. 17, 

8-15). Beseffen we in wat voor een situatie vluchtelingen verkeren? 

Hun hele bestaan is ontworteld. Hun huizen zijn in puin geschoten. 

Ze hebben alles moeten achterlaten en slechts het hoogstnodige 

kunnen meenemen. 

Gebed
Laten we, naast de concrete en noodzakelijke hulp en aandacht die 

wij kunnen geven aan de vluchtelingen, veelvuldig in gebed 

verenigd zijn voor de vrede in Oekraïne en in heel de wereld. We 

bidden met u om een einde van de oorlog, dat vluchtelingen 

uiteindelijk weer veilig naar huis terug kunnen keren. Denken wij 

hier ook aan alle soldaten die de strijd ingestuurd zijn. Moge God 

spoedig de ware en blijvende vrede schenken, op voorspraak van 

Maria, Koningin van de vrede. 

De R.-K. bisschoppen van Nederland

Utrecht, 18 maart 2022

Vluchtelingen mogen een  

beroep op ons doen
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Berichten uit het pastorale team
•  De afgelopen weken zijn de meeste coronamaatregelen afgeschaft en komt het kerkelijk leven weer op gang. De blijdschap hierom wordt 

overschaduwd door de oorlog in Oekraïne, met dagelijks berichten over beschietingen, raketaanvallen, bombardementen en gevechten. 

Het aantal doden en gewonden is onbekend, maar kan niet anders dan hoog zijn. Miljoenen mensen zijn gevlucht naar buurlanden. De 

economische gevolgen van prijsverhogingen voor benzine en elektriciteit, doorberekend in allerlei producten, voelen we allemaal en 

voor velen is dit zorgelijk. Er zijn verschillende initiatieven in de parochies om geld en hulpgoederen in te zamelen.

•  In februari kon de opfriscursus voor uitvaartvrijwilligers van start gaan met een behoorlijk aantal deelnemers die aan alle of enkele 

bijeenkomsten deelnemen. Op 5 maart oefende Andries Govaart met hen het voorgaan in uitvaartvieringen en op 12 maart was er onder 

zijn leiding een oefendag voor lectoren, beide in Borne.

•  In februari gingen kwamen de communicantjes van dit jaar voor het eerst bijeen.

•  Na voorlichting over M-25 hebben een aantal vormelingen zich opgegeven. 

•  Ook de groep Meet and Greet kwam voor het eerst weer bij elkaar.

•  Op 26 maart was er een bezinningsdag over het Synodaal Proces in Borne. 

•  Het pastoraal beleidsplan 2022-2025 krijgt langzaam vorm.

Met hartelijke groet, Annet Zoet, pastoraal werker

Vertrouwen op de ‘Stuurman’
Veertigdagentijd, vastentijd, woestijntijd. En daarbij het ‘einde’ van 

de coronatijd en het begin van grote onrust in onze wereld. We zijn 

met elkaar op weg naar Pasen, in een moeilijke periode. Is het ook 

verloren tijd? 

‘Verloren tijd, dat is de tijd waarin wij niet als mens leefden, geen 

ervaring opdeden, niet leerden, werkten, genoten of leden. Verloren 

tijd is tijd zonder inhoud, lege tijd.’ Dat waren de achter ons liggende 

jaren zeker niet. En, ook het onrustige in de wereld nu niet. 

‘We hebben veel, enorm veel verloren, maar niet onze tijd.’ Aldus 

predikant Dietrich Bonhoeffer in oorlogstijd (jaarwisseling 1942-

1943). Ook in de gevangenis blijft hij vertrouwen op ‘de Stuurman 

die steeds weer het kwade ten goede keert.’

Het zijn woorden van die tijd, die ook nu nog werkelijk zijn. Wanneer 

de angst ons overvalt, de vragen niet beantwoord worden, dan 

mogen we blijven vertrouwen op ‘de Stuurman’ die weet wat speelt 

in ons hart, daarop mogen we vertrouwen (psalm 139).

Veertigdagentijd, vastentijd, woestijntijd. Een periode van inkeer en 

bezinning, waar we meer en meer ‘de Stuurman’ in ons hart mogen 

binnen laten komen. Zoekend naar Hem, op weg naar de verrijze-

nis, naar bevrijding.

Voor nu een Zalig Pasen toegewenst namens al mijn collega’s.

Pastor Ria Doornbusch

Paus Franciscus heeft op vrijdag 25 maart, Maria Boodschap, ‘de mensheid als geheel en 

Oekraïne en Rusland in het bijzonder’ toegewijd aan het Onbevlekt Hart van Maria. Hij deed dit 

aan het einde van een viering van boete en verzoening in de St. Pieter in Rome.

‘Bijna een maand is verstreken sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne, die dagelijks 

onmenselijk leed berokkent aan het zo zwaar beproefde volk en de wereldvrede bedreigt. 

In dit donkere uur is de kerk dringend geroepen om met voorbeden ten beste te spreken bij 

de Vredesvorst en haar nabijheid te betuigen aan hen die rechtstreeks door het conflict 

getroffen worden’, aldus de paus in een brief van 21 maart.

Dat heeft hem ertoe aangespoord om door een ‘plechtige akte van toewijding’ heel de 

mensheid, maar in het bijzonder de inwoners van Oekraïne en Rusland, onder de bescher-

ming van Maria te plaatsen. Hij ziet dit ‘als een gebaar van de universele Kerk, die op dit 

dramatische moment de noodkreet van de pijn van allen die lijden tot God opheft via zijn 

en onze Moeder, en smeekt om een eind aan het geweld, en om de toekomst van onze 

mensenfamilie toe te vertrouwen aan de Koningin van de Vrede.’

In de ‘akte van toewijding’ schrijft paus Franciscus: ‘Geef dat er een einde mag komen aan 

de oorlog en dat de vrede zich over de hele wereld mag verspreiden. (…)  Wij vertrouwen er 

op dat, door uw hart, de vrede opnieuw zal aanbreken. Aan u wijden wij de toekomst van 

de hele mensenfamilie, de noden en verwachtingen van elk volk, de zorgen en de hoop van 

de wereld toe. Moge door uw voorspraak Gods barmhartigheid over de aarde worden 

uitgestort en het zachte ritme van de vrede terugkeren en onze dagen kenmerken.’

Paus Franciscus roept  
de voorspraak van Maria in  
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Bevrijding en 
verlossing

Op 4 mei herdenken we alle mensen die in de Tweede Wereldoor-

log omgekomen zijn en op 5 mei vieren we het einde van de 

onderdrukking en ontberingen uit die periode. We vieren de 

vrijheid.

Veel ouderen die herinneringen hebben aan de oorlog en aan de 

verschrikkingen van die tijd weten hoe bijzonder het is om in 

vrijheid te leven, genoeg te eten te hebben en vrijuit je mening te 

kunnen geven.

Mijn ouders hebben ons als kinderen, in begrijpelijke taal veel 

verteld over de oorlog. Wij als kinderen vroegen er ook om. Het 

beste moment was als we op zondag samen aan tafel zaten. Mijn 

moeder heeft het bombardement van Nijmegen meegemaakt, 

terwijl mijn vader dwangarbeid moest verrichten. Wij vonden het 

het fascinerend en spannend om de verhalen te horen en we 

hingen aan hun lippen. Eenmaal zelf volwassen besef je wat voor 

impact dat heeft gehad op hun verdere leven en dat van zovelen.

Voor mijn ouders hadden woorden als bevrijding en vrijheid, een 

andere inhoud dan voor ons. Wij, de na-oorlogsgeneratie, hebben 

nooit een bezetting meegemaakt en alleen maar vooruitgang en 

ontwikkeling ervaren. En als we oorlogsbeelden zagen, dan 

kwamen ze altijd van ver weg. Pas door de missies in Irak en 

Afghanistan kwam het dichterbij.

Exodus
De woorden bevrijding, verlossing en vrijheid hebben vele 

betekenissen. Naast oorlogsbevrijding is er ook een spirituele  

of religieuze bevrijding. Zo vertelt het verhaal van Exodus 13 en 14 

over de bevrijding van het Joodse volk uit de onderdrukking door 

de farao. Mozes vertrok met het volk vanuit Egypte en zwierf 40 jaar 

door de woestijn, op weg naar het beloofde land en vele zware 

jaren volgden.

En voor ons?
Wij zouden onszelf de vraag kunnen stellen wat het voor ons 

betekent om ons verlost of bevrijd te voelen, en wat dat met  

je doet.

In onze huidige wereld voelt het vaak goed niet afhankelijk te zijn 

van materiële zaken, of je verlost te weten van zorgen en ander 

leed. We zeggen wel eens ‘Hèhè, dat hebben we ook weer gehad’ 

en daarna gaan we weer verder met ons leven.

Verlossing kan voor christenen ook betekenen het verlost zijn uit 

zonde, kwaad en schuld. Zo vieren we op 17 april eerste Paasdag. 

De Paasdagen zijn een feest van hoop, bevrijding en verlossing. In 

deze tijd gedenken we hoe het allemaal begon, toen de Joden nog 

slaven waren in Egypte. Door Pasen, ’Pesach’, te vieren, markeren 

we de overgang van duisternis naar licht en van haat naar liefde.  

En door de verrijzenis van Jezus vieren we de overwinning van het 

leven op de dood. Pasen is dan ook het feest van een nieuw begin. 

Het wordt lente en de natuur komt weer tot leven.

Het blijven vieren, herdenken van vrijheid en verlossing moet 

betekenisvol blijven, het zou een universeel streven moeten zijn. 

Van onze ouders, en van vele anderen, hebben we gehoord en 

geleerd hoe kwetsbaar deze begrippen zijn. En de televisie laat het 

ons iedere dag zien. 

Marianne Koebrugge
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Als ik boodschappen doe, kom ik altijd mensen tegen. Je luistert 

naar elkaars lief en leed. Je steekt elkaar een hart onder de riem. 

Het zijn korte ontmoetingen, die altijd goed doen. De ontmoeting 

bij de koffie in onze parochies is ook zo’n moment, dat mensen 

luisteren naar elkaar. Het overlijden van dierbare mensen, het 

verdriet om lichamelijke beperkingen, de vreugde om een jubi-

leum, de zorg om de oorlog in Oekraïne, de impact van de corona-

pandemie, al die ervaringen worden gedeeld. Er wordt samen 

gelachen. Vaak hoor ik ook hoe mensen worstelen met hun geloof. 

Vroeger was het geloof voor hen vanzelfsprekend. Veel meer 

denken zij over alles na. Er zijn veel vragen, er is twijfel en verwar-

ring. Wat betekent geloof voor mijn leven? Wat heeft het voor zin? 

Die verrijzenis van Jezus, wat betekent dat voor mijn leven op  

dit moment?  

Van alle tijden
Die vragen zijn van alle tijden. Dat ontdekken wij in het evangelie-

verhaal van de Emmausgangers, een verhaal uit het leven gegrepen 

van mensen onderweg net als wij. Het gaat over twee leerlingen 

van Jezus op weg naar Emmaus. Jarenlang zijn ze met Jezus 

opgetrokken. Door Zijn dood aan het kruis is alles wat hun leven zin 

geeft weg. Hun droom is aan diggelen. Hoe nu verder met hun 

leven? Wat heeft het voor zin? 

In het verhaal van de Emmaüsgangers voegt een derde, een 

onbekende zich bij hen. Ze vertellen hem hun verdriet, hun diepe 

teleurstelling, die doorklinkt in die ene zin: ‘Wij hadden gehoopt, 

dat Hij het zou zijn…’ 

Spiegel
Die onbekende luistert met open oren en een open hart. Ze kunnen 

hun hart bij hem luchten. Die onbekende is niet zomaar een 

meeloper. Die mee de put ingaat, die met alle winden meegaat. Hij 

houdt hen een spiegel voor. Hij roept hen op om verder te kijken, 

dieper en met andere ogen, en hij geeft hun daarmee een nieuwe 

kijk op hun leven. Hij doet hen met andere ogen kijken naar die 

werkelijkheid, die op het eerste gezicht zo vreselijk hopeloos is.  

Die ontmoeting raakt hen zo diep dat zij zeggen: ‘Blijf bij ons Heer, 

het is al avond.' Hij blijft die avond. Als een geschenk volop 

aanwezig. Later zullen zij zeggen: ‘Brandde ons hart niet, toen  

Hij met ons sprak.’

Nieuwe hoop
Zij hebben Zijn aanwezigheid ervaren. Heel diep en sterk. Die 

ontmoeting maakt nieuwe hoop en geloof in hen wakker. De 

onbekende slaagt erin om hun hart, oren en ogen te openen voor 

de woorden uit de Schrift. Zij worden als het ware opgetild uit hun 

ervaringen van zinloosheid en hopeloosheid. Zij gaan met andere 

ogen kijken. ‘Blijf bij ons, want het wordt al avond en de dag loopt 

ten einde’, vragen ze aan de onbekende. Hij laat hen niet in de 

steek, als de duisternis invalt. 

Aanwezigheid
Als Hij de zegen uitspreekt, het brood breekt en het hen aanreikt, 

gaan hun ogen open en herkennen zij Hem. Ze hebben Zijn 

aanwezigheid ervaren. Heel diep en sterk. Intens verdriet om de 

gestorven Jezus, en de ervaring van zinloosheid en hopeloosheid 

die dat oproept, slaat om in de diepe herkenning dat Hij leeft. 

Zoals de Emmausgangers met elkaar op weg zijn, zo zijn ook wij 

met elkaar op weg. In het samen vieren, in het samen bidden, in 

ontmoetingen met elkaar, is de verrezen Heer met ons op weg in 

licht en donker van ons leven. Soms als een derde, onbekende. Er 

zijn momenten dat onze ogen opengaan en wij Hem herkennen. 

Wij zien Hem als het licht in de donkere nacht. Angst maakt plaats 

voor hoop. Het licht verdrijft de duisternis, het goede overwint het 

kwade. Leven en liefde zijn sterker dan de dood. 

Zalig Pasen.

Hélène van den Bemt,

pastoraal werker

Paaservaringen in  
ontmoetingen onderweg
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Lucifers

Voor u gevonden
 Door Astrid Koning ter Heege

Titus Brandsma
Op 4 maart maakte Paus Franciscus de 

heiligverklaring bekend van de Nijmeegse 

hoogleraar en pater karmeliet Titus 

Brandsma (zie ook pagina 12-13). De 

genezing van de Amerikaanse pater Michael 

Driscoll wordt gezien als het hiervoor benodigde wonder. Op 

zondag 15 mei vindt de officiële heiligverklaring plaats tijdens een 

plechtige viering op het Sint Pietersplein in Rome. Zeven weten-

schappers van de Radboud Universiteit en het Titus Brandsma 

Instituut belichten in dit prachtig geïllustreerde boek ieder aspect 

uit het leven dan deze bewonderenswaardige mens. Uitgeverij 

Adveniat, prijs € 19,95.

De vijf talen van troost
‘Ik weet niet wat ik moet zeggen.’ Hoe kunnen we omgaan met 

verdriet? We zijn er niet goed in. We willen problemen graag 

oplossen. Daarom is het zo moeilijk om iemand te steunen bij 

iets wat niet op te lossen valt, zoals bij het verlies van een 

dierbare. Psycholoog Huub Buijssen geeft in dit boek inzicht  

in de vijf talen van troost: Luisteren, Er zijn voor een ander, Iets 

geven, Helpen, Lichamelijke aanraking. Als je 

weet welke taal de ander spreekt, en jij 

jouw eigen taal kent, wordt het gemak-

kelijker om steun te bieden of om hulp te 

vragen. Uitgeverij Spectrum, prijs € 21,99.

The Passion
Sinds 2011 is The Passion jaarlijks op Witte Donderdag live op tv te 

volgen. Het is een muzikaal-bijbels evenement over het lijden en 

sterven van Jezus, vertaald naar onze huidige maatschappij. The 

Passion belicht dit jaar voor het eerst de rol van Maria Magdalena en 

wil ons, kijkers, inspireren met deze krachtige hoofdrol. Deze vrouw 

wordt tegenwoordig erkend als ‘eerste onder de apostelen.’ Donderdag 14 

april 2022, 20.30 uur, live vanuit Doetinchem, KRO-NCRV op NPO 1. Ook in de gemeente 

Hof van Twente wordt The Passion live opgevoerd. Goede Vrijdag 15 april is de start om 

20.20 uur bij het station in Delden. Meer info: www.hofinactie.nl.

Al bladerend door de Bijbel kwam ik ineens deze zin tegen: ‘Toen 

maakte God de Heer de mens. Hij vormde hem uit stof, uit aarde, en 

blies hem levensadem in de neus. Zo werd de mens een levend 

wezen’ (Genesis 2, 7). Stof en klei, waardeloos materiaal, mensenle-

vens, waardeloos in een oorlog.

Als je je nu een beeld van stof en klei voor de geest haalt, zoals de 

terracotta soldaten die gevonden zijn in China. Dan besef je: ze zien 

er levensecht uit. Maar ze leven niet. Net als die mens die God 

vormde uit klei. Pas als God zijn adem deelt, zijn levenskracht deelt, 

wordt het beeld van de mens een levend wezen.

De zin uit Genesis trok mij aan omdat ik er al denkend een verkla-

ring uit kon halen voor de wreedheden en de onverschilligheid van 

een oorlog. Als je alleen maar stof en klei ziet, poppetjes, cijfers op 

een blad papier, dan kun je vergeten dat die poppetjes, die cijfers, 

gaan over levende mensen. En ik denk dat dit ook is wat de 

agressor doet die de oorlog begon. Hij ziet geen mensen. Hij ziet 

dingen die hij hebben wil. En dat is ook wat hij voor de mensen van 

zijn eigen land wil. Dat ze niet zien wat er echt gebeurt.

In de beelden die we zien uit Oekraïne wordt de ontmenselijking 

van een oorlog duidelijk zichtbaar. Een man in een kelder laat een 

journalist in doeken gewikkelde lijken zien van mensen. Er ligt een 

baby van een paar dagen oud bij. Daar lijkt het of er alleen maar 

een doek ligt. Zo klein nog. Zo gruwelijk aangrijpend. Daar ligt een 

mens, een kind. Maar bij de mensen die gestuurd worden door die 

man uit Rusland staat er alleen een kruisje op het papier waar de 

slachtoffers worden geteld.

Ik vraag me af: Hoe kunnen mensen in Godsnaam zo blind willen 

zijn, dat ze een ander de adem ontnemen? We vieren straks de 

opstanding van Onze Lieve Heer. Ik herinner me hoe hij vlak voor 

zijn dood huilde om Lazarus. Hoe Petrus huilde om de Heer. Ik vind 

het moeilijk om de vreugde die Pasen is te voelen op dit moment. 

Maar ik hunker naar de levensadem, die ons wordt beloofd, naar 

het koninkrijk Gods, naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.

Zalig Pasen.

Cathinka

Stof en klei, cijfers en kruisjes
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…en dan is het Pasen

Goede Vrijdag
Een dag later op Goede Vrijdag wordt Jezus gekrui-

sigd, een dag om zijn lijden en sterven te herdenken. 

De traditie is om ’s middags de veertien kruiswegsta-

ties in de kerk langs te gaan en ’s avonds een kruis 

door de kerk te dragen. Ook wordt op vele plaatsen de 

Matthäus Passion van Johann Sebastian Bach ten 

gehore gebracht. In Delden is er ’s avonds een eigen 

versie van The Passion.

Stille Zaterdag
De Stille Zaterdag, Paaszaterdag, is de rustdag tussen 

dood en verrijzenis. Op deze dag luiden er daarom 

geen klokken. Wel is er de wijding van het wijwater 

door een priester. Dit water wordt gebruikt om 

gelovigen mee te zegenen of te dopen. 

Pasen
Dan is het Pasen en vieren we dat Jezus uit de dood is opgestaan.

We hebben carnaval gevierd, het askruisje gehaald en zijn de 

vastentijd goed doorgekomen. Nu zijn we klaar voor het vieren van 

Pasen. We vieren het nieuwe leven. Tijdens de kerkdienst vieren we 

de verrijzenis van Jezus, en bidden en zingen we samen om de 

betekenis van Pasen te vieren.

Het nieuwe leven betekent ook het ontwaken van de natuur, jonge 

dieren die geboren worden en bloemen die weer gaan bloeien. Als 

je er diep over nadenkt dan is het fascinerend, al die prachtig 

terugkerende jaarlijkse gebeurtenissen. Die ons steeds voorhouden 

dat de dood geen einde is, maar een nieuw begin.

U allen een Zalig Pasen gewenst.

Marianne Koebrugge 

Pasen is de belangrijkste periode uit het kerkelijk jaar. De 

verrijzenis van Jezus is de vervulling van de belofte van Kerstmis. 

In de vastentijd leven we daarnaartoe en bereiden ons voor. In 

de laatste week daarvan, de Goede Week, herdenken we het 

lijden en sterven van Jezus.

Palmpasen
Op Palmpasen vieren we de intocht van Jezus in Jeruzalem, het 

begin van de Goede Week. Een week waarin we stilstaan bij het 

lijden en sterven van Christus.

Witte Donderdag
Op Witte Donderdag herdenken we het laatste avondmaal, de 

avond waarop Jezus en zijn apostelen voor het laatst samen aten. 

Ook kunnen we op deze donderdag het lijdensverhaal van Jezus 

volgen tijdens de tv-uitzending van The Passion vanuit Doetin-

chem. Voor het eerst is er dit jaar een rol toebedeeld aan Maria 

Magdalena. Een krachtige vrouw die veel voor Jezus betekend 

heeft. The Passion maakt duidelijk dat het Paasverhaal mensen met 

elkaar in verbinding kan brengen.

<  De verrijzenis van Jezus, op het altaarstuk dat Matthias 

Grünewald in het begin van de 16e eeuw schilderde.
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Bijzonder en heilig: 
Titus Brandsma

Tijdens een plechtige viering, op zondag 15 mei op het St. Pieters-

plein in Rome, zal paus Franciscus de Nederlandse pater karmeliet 

Titus Brandsma (1881-1942) heilig verklaren. Titus, die mede aan de 

basis heeft gestaan van de scholen van de Stichting Carmelcollege 

in Twente, wordt hiermee geëerd voor zijn standvastige houding in 

de bezettingsjaren die hem uiteindelijk het leven heeft gekost. Wie 

was deze man en wat maakte hem zo’n bijzonder mens?

Schooltijd
In Oegenklooster, vlakbij Bolsward, werd hij geboren op 23 februari 

1881. Hij kreeg de namen Anno Sjoerd Brandsma. Met zijn broer en 

vier zussen bezocht hij de lagere school. Omdat hij niet fors, zelfs 

vrij zwak was, zocht hij zijn kracht in zijn intelligentie. Vader 

Brandsma was er al snel van overtuigd dat er in zijn oudste zoon 

geen boer stak. Zijn ouders waren zeer vrome mensen. Dat 

verklaart waarschijnlijk dat op dochter Gatske na alle kinderen in 

het klooster zijn gegaan. De kleine Anno zei op elfjarige leeftijd al 

dat hij priester wilde worden.

Samen met een paar vriendjes uit de buurt ging hij naar het 

gymnasium van de franciscanen in Megen, in de buurt van Oss.  

Tot ieders verbazing koos hij er, na zes jaar gymnasium, voor om  

in te treden bij de karmelieten en niet bij de franciscanen.

Vaders naam
De Orde van de Karmel dankt haar naam aan de berg Karmel in 

Israël. Hier zocht rond 1150 een groep kruisvaarders die uit de 

oorlog kwam de stilte, zoals de profeet Elia had gedaan. 

Eenmaal terug in het Westen moesten de karmelieten zich 

aanpassen en begaven ze zich juist in de steden onder de armen. 

Het is die combinatie geweest van actief en contemplatief leven die 

Anno Brandsma aansprak. In 1898 deed hij op 17-jarige leeftijd al 

zijn intrede bij de karmelieten in Boxmeer. Als kloosternaam koos 

hij voor Titus, de voornaam van zijn vader. 

Zijn streven was het om na zijn priesterwijding in 1905 te gaan 

studeren in Rome. Maar een incident met zijn professor dogmatiek 

tijdens zijn eindexamen zorgde voor vertraging.  Na zijn promotie 

in Rome, in 1909, werd hij docent in Oss. Hij was actief, ontplooide 

initiatieven, was betrokken bij het bestuur van de karmelprovincie, 

hoofdredacteur van de plaatselijke krant, mede-oprichter van 

tijdschrift Karmelrozen en mede-oprichter van de Stichting 

Carmelcollege, die in 1923 scholen opende in Oss en Oldenzaal.

Door zijn afkomst en zijn vele bezoeken aan Friesland werd hij  

al snel de eerste secretaris van ‘It Roomsk Frysk Boun.’ Daarnaast 

was hij betrokken bij vele organisaties waaronder het initiatief ter 

herinnering aan Bonifatius. Als journalist schreef hij in deze periode 

vele bijdragen voor tijdschriften en kranten.

Erfenis
Een gedenkwaardig moment was voor hem de benoeming als 

professor aan de Nijmeegse Universiteit in 1923. Veel werk heeft hij 

verzet, hij heeft 16.000 foto’s van middeleeuwse vrome handschrif-

ten en talloze publicaties nagelaten. Die erfenis vormde later het 

fundament van het huidige Titus Brandsma Instituut van de 

Nijmeegse theologische faculteit. 

In zijn jaar als rector magnificus sprak hij bij de opening van het 

academisch jaar zijn zorgen uit over de vervaging van het Gods-

besef. Als vrome boerenzoon, priester en intellectueel was het voor 

hem moeilijk te begrijpen dat zoveel mensen zonder God konden. 

Volgens hem lag dat aan het jachtige leven en de opvoeding. Maar 

hij zei ook, en voor die tijd was dat een verassende uitspraak: 

‘Nieuwe tijden vragen nieuwe vormen.’ Ondanks alle drukte bleef 

hij betrokken bij zijn studenten, voor wie hij een voorbeeld was. 

In 1935 werd Titus uitgenodigd door Amerikaanse karmelieten om 

over mystiek te spreken. Voor hem was het ook een kans om de 

nieuwste ontwikkelingen te zien op het gebied van de persweten-

schappen. In die tijd werd hij door de bisschoppen aangesteld tot 
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landelijk adviseur van de katholieke journalisten. Hij zette zich in 

voor hun arbeidsvoorwaarden en rechtspositie en ging als er 

schrijnende nood was zelfs voor hen naar het Bureau van Maat-

schappelijk Hulpbetoon. 

De oorlog
Titus Brandsma bleef ondanks zijn sukkelende gezondheid een 

actieve priester en beminnelijk hoogleraar. In zijn colleges bekriti-

seerde hij wat zich afspeelde in nazi-Duitsland. Daardoor stond hij 

in 1935 al op de zwarte lijst in Berlijn. Na de inval van de Duitsers op 

10 mei 1940 bleek een van zijn collega’s een nazi te zijn.

Titus brandmerkte deze man in een senaatszitting als verrader 

maar de Duitsers hadden ervaring met het breken van weerstand. 

De vrijheid van drukpers en onderwijs kwam in het geding. Het 

ging Titus om zijn scholen, studenten, zijn universiteit en vrienden 

van de pers. Hij probeerde via de bisschoppen en andere kanalen 

te redden wat er te redden viel maar de Sicherheitsdienst was hem 

al op het spoor. Op 19 januari 1942 werd hij op zijn kamer in het 

klooster in Nijmegen gearresteerd.

De bezetter zette hem gevangen in het ‘Oranjehotel’ in Schevenin-

gen, cel 577, en verhoorde hem langdurig. Omdat hij standvastig en 

rustig bleef tijdens deze verhoren was de conclusie: ‘Dieser Mann 

ist sehr gefährlich.’ Op 12 maart belandde hij in het beruchte kamp 

Amersfoort alwaar hij vele bekenden trof en nieuwe vrienden 

maakte. Weer volgden er verhoren in Scheveningen en op 16 mei 

werd hij op transport gezet naar concentratiekamp Dachau.

^ Muurschildering in de paterskerk in Zenderen. 

Mens, priester, karmeliet, 

hoogleraar, rector, verzets-

man en martelaar

Titus Brandsma heeft het zes weken uitgehouden maar ontroe-

rende getuigenissen van lotgenoten zeggen dat hij geestelijk onge-

broken was, zelfs onder martelingen voelde hij zich verbonden met 

God. Op 26 juli 1942 overleed hij in de ziekenbarak. Het verhaal wil 

dat een kamparts hem een giftige dodelijke injectie gaf, maar 

hiervoor bestaat geen bewijs.

Heiligverklaring
In 1985 werd Titus Brandsma als martelaar zalig verklaard. Het 

wachten was daarna nog op een erkend wonder. Paus Franciscus 

maakte in november 2021 bekend dat het was gevonden, in de 

genezing van pater Michael Driscoll uit Florida. Hij leed aan 

ongeneeslijke kanker en na vele operaties was zijn overlevingskans 

volgens zijn artsen minimaal. Pater Driscoll kreeg een stukje van de 

pij van Titus Brandsma, legde het dagelijks op zijn hoofd en bad. De 

kanker verdween totaal en artsen konden dit niet verklaren.

Het vervolg is bekend: op zondag 15 mei vindt de heiligverklaring 

plaats van de bijzondere, tot veler verbeelding sprekende mens, 

priester, karmeliet, hoogleraar filosofie, rector en verzetsman Titus 

Brandsma.

Marianne Koebrugge 

Website
Het bisdom Den Bosch heeft een uitgebreide  

en informatieve website gemaakt over Titus 

Brandsma, zijn leven en zijn heiligverklaring.  

www.bisdomdenbosch.nl/titusbrandsma/

liturgie-titus-brandsma/.

^ Gebed in de paterskerk in Zenderen.

Foto's Zenderen: Gerard Geurts
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Lijdensweg van een kruiswegstatie

Die dramatiek ontbreekt in de staties van De Haas. Hij schildert in 

weinig kleuren verstilde en mystieke afbeeldingen, met ogen-

schijnlijk simpele figuren. Alle pathos ontbreekt. De Haas, degelijk 

katholiek opgevoed, probeert de essentie in beeld te brengen. Hij 

voegt bovendien twee staties toe: over het verraad door Judas (een 

zinspeling op wat hem zelf is overkomen) en over de verrijzenis van 

Jezus. Hij verdiept de staties door zijn eigen oorlogservaringen als 

subtiele verwijzingen naar het lijdensverhaal.

Monsterachtige larven
Het bisdom Roermond is ontstemd. De kruiswegstaties moeten 

weg, maar mogen blijven hangen tot er nieuwe zijn. Maar dan 

mengt de toenmalige Congregatie van het Heilig Officie zich in de 

discussie. Deze Vaticaanse instantie waakt over de zuiverheid van 

de leer en toont zich getergd over houtsneden die De Haas heeft 

gemaakt voor een boek met lijdensmeditaties van Mathot. 

Haar oordeel is vernietigend. Het boek moet ogenblikkelijk uit de 

handel worden genomen. De Osservatore Romano, de krant van 

het Vaticaan, breekt het werk van De Haas af: ‘De tekeningen (…) 

zijn werkelijk monsterachtige larven, die aan het licht brengen, hoe 

ook in Nederland, met betrekking tot de heilige kunst, tendenties 

opkomen die beledigend zijn voor de waardigheid van religieuze 

onderwerpen.’ De veroordeling betreft de illustraties in het boek 

van Mathot, maar bisschop Lemmens maakt nu korte metten: die 

kruiswegstaties moeten weg. Zodat De Haas ze met veel gevoel 

voor dramatiek zelf wegdraagt, uitgerekend op Goede Vrijdag.

Innigheid
Het blijft niet onopgemerkt. De pers stort zich op de kwestie en er 

vallen harde woorden. In januari 1950 kent de Stichting Kunste-

naarsverzet 1940-1945 De Haas de Gerrit Jan van der Veenprijs toe. 

Het juryrapport kiest onverbloemd stelling: ‘Men kan in zijn 

kerkschilderingen de innigheid bespeuren, die zich op de zaak 

zelve, op de devotie richt. Dat hij op grond hiervan in conflict komt 

met diegenen, voor wie slechts de dode vorm geldt, is karakteris-

tiek voor de belijder.’ Wie de schoen past… 

In Maastricht ontfermt het Bonnefantenmuseum zich over de 

staties. Aan het eind van de jaren ’60 begint de wind uit een andere 

hoek te waaien. Het bisdom Roermond heeft geen bezwaar tegen 

terugplaatsing van de staties. Die laat nog even op zich wachten 

omdat de St. Cunibertuskerk eerst gerestaureerd moet worden. In 

1981 keren de staties eindelijk terug. De Haas maakt dat niet meer 

mee: hij overlijdt op 21 maart 1972.

Hans Morssinkhof

Goede Vrijdag, 15 april 1949. Tumult in het dorp Wahlwiller in 

Zuid-Limburg. Kunstenaar Aad de Haas draagt zelf de door hem 

geschilderde kruiswegstaties uit de St. Cunibertuskerk. Rome heeft 

een vernietigend oordeel over zijn werk uitgesproken, bisschop 

Lemmens van Roermond gelast de verwijdering.

Enkele jaren eerder, in 1946, heeft pastoor Mullenders het plan 

opgevat om de uit de middeleeuwen stammende Cunibertuskerk 

te laten beschilderen. Hij benadert hiervoor Aad de Haas. Deze van 

origine Rotterdamse kunstenaar belandt in 1943 in het gevang na 

te zijn verraden. De bezetter moet niets weten van moderne kunst 

en lijkt zich extra te storen aan een werk waarin hij kritiek op het 

nazidom vermoedt. Na zijn arrestatie geldt De Haas’ werk als 

‘entartet’, ontaard. Deze banvloek stelt de bezetter in staat alle 

werk van De Haas te vernietigen. Bij zijn vrijlating duikt De Haas 

met zijn vrouw onder in Zuid-Limburg. Hij maakt er de bevrijding 

mee, die ginds al plaatsvindt in september 1944, in het spoor van 

operatie Market Garden.

Opdracht
In Limburg trekt De Haas veel op met Gerard Mathot, pater redemp-

torist en eveneens schilder en beeldhouwer. Hij is het die De Haas in 

contact brengt met pastoor Mullenders. De opdracht is snel rond. De 

Haas gaat in mei 1946 aan de slag en voltooit zijn werkzaamheden in 

februari 1947. Zijn werk roept meteen kritiek op. De schok komt voort 

uit De Haas’ beeldtaal. In de katholieke kerk gaat nog de voorkeur uit 

naar kruiswegstaties vol kleuren en klare lijnen. Het lijden van Jezus, 

onderweg naar Golgotha, kan niet pijnlijk genoeg worden uitge-

beeld. Kruiswegstaties, liefst zo realistisch mogelijk geschilderd, 

moeten ons tot deelgenoot maken. 

^ Statie 16: de verrijzenis van Jezus.

^ Statie 1. Het verraad door Judas,



15
Geestig, 03  |  April 2022

Aan de Anninksweg 37 in Hengelo woonden Rie en Toon 

Joosten. Toon was een extraverte Randstedeling, zo een met het 

hart op de tong. Hij was hier verzeild geraakt door een over-

plaatsing vanuit Conrad Stork Haarlem. Marietje Welles was zijn 

tegenpool. Heel bescheiden, zachtjes pratend, steeds op de 

achtergrond, zoals ik me een pianolerares altijd heb voorgesteld.  

Toon
Rie en Toon waren trouwe kerkgangers en via de kerk kwamen ze 

wel eens bij ons over de vloer. Met Toon kon je lachen. Bij het 

50-jarig priesterfeest van deken Weijenborg in 1955 was hij 

voorzitter van de feestcommissie. Hij vond het wel mooi als het, in 

zijn ogen wat kale, priesterkoor zou worden verfraaid door mooie 

fluwelen gordijnen. Met dit briljante idee toog hij naar de deken. 

Die vond het helemaal niets. Daar heb ik geen boodschap aan, 

dacht Toon, je krijgt het toch. En zo keek Toon iedere week naar een 

cadeau aan zichzelf.

Rie
Op een gegeven avond bij ons thuis trok Rie haar portemonnee. 

Nieuwgierigheid maakte zich van ons meester: een bijdrage in de 

kosten misschien? Nee, zij haalde een klein briefje uit een van de 

vakjes en liet het ons zien. ‘Ik ben katholiek, ik wil graag een 

priester hebben’, stond erop. ‘Kijk’, zei ze, ‘mocht ik plotseling gaan 

sterven, dan weten jullie en iedereen die dit ziet tenminste wat ik 

wil.’ We waren er stil van. 

Terreurdaad
Hieraan moest ik terugdenken toen ik het nieuws vernam over  

de dood van Sir David Amess. Op 15 oktober 2021 werd dit 

conservatieve Lagerhuislid voor Southend West tijdens zijn 

spreekuur in de Belfairs Methodist Hall in Leigh-on-Sea neerge-

stoken door de terrorist Ali Harbi Ali. De toegesnelde hulpdiensten 

deden wat ze konden, maar het mocht niet meer baten. Sir David 

stierf waar hij was neergestoken.

Rozenkrans
David Amess stond bekend als een vroom katholiek. Pater Jeff 

Woolnough, een goede vriend van hem, was toevallig in de buurt 

toen de aanslag plaats vond. Hij hoorde dat Sir David in levensge-

vaar verkeerde en spoedde zich naar de kerk om hem de laatste 

sacramenten toe te dienen. Daar kreeg hij van de politie te horen 

dat alleen spoedeisende diensten het met linten afgezette gebied 

mochten betreden. Het enige dat pater Jeff nog kon doen was bij 

de ingang de rozenkrans voor Sir Davids zielenrust te bidden.

Spoedeisende dienstverlening

De pater liet de zaak verder rusten. Niet zo de katholieke commen-

tator Melanie McDonagh. In een artikel in het opinieblad The 

Spectator stak ze haar verbazing niet onder stoelen of banken dat 

de aanwezigheid van een priester bij een stervende niet werd 

gezien als spoedeisende dienstverlening. Bij gebrek aan een 

uniforme richtlijn voor dit soort gevallen, is het aan de individuele 

Police Officer om een persoonlijke afweging te maken. Hij zou dan 

ook op de hoogte moeten zijn van het belang dat katholieken 

hechten aan geestelijke bijstand in hun stervensuur, aan de laatste 

biecht, de H. Communie, de ziekenzalving. 

Amess Amendement
Tijdens de emotionele herdenking van Sir David in het Lagerhuis 

stelde de katholieke Labour-afgevaardigde Mike Kane een ‘Amess 

Amendement’ voor, zodat katholieken er zeker van kunnen zijn het 

Sacrament der Stervenden toegediend kunnen krijgen, ook als ze 

sterven op de Plaats Delict. ‘Katholieken geloven dat de Ziekenzal-

ving de ziel na het sterven naar God begeleidt’, zo sprak hij. De 

katholieke bisschop van Shrewsbury, mgr. Mark Davies, pleitte voor 

een groter begrip voor de betekenis die christenen hechten aan 

het uur van de dood. Daarbij is de aanwezigheid van een priester 

van groot belang. 

Requiem aeternam…
Hoe zit het in Nederland? Bij mijn weten heeft zo’n situatie als die 

van David Amess zich hier nog nooit voorgedaan. Maar het is goed 

er nog eens over na te denken. Laten we in een noodsituatie alleen 

de medische kant prevaleren, of is er nog een andere, misschien 

belangrijker, geestelijke kant: het begeleiden van de ziel naar het 

hemels paradijs?

Jan Schage

Met zwaailicht en sirene:  
pastorale zorg in noodsituaties

^ Sir David Amess
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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 | U kunt 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 | Drie keer in de vier 

weken is er op donderdagmorgen om 09.00 uur 

een eucharistieviering of een woord- en 

communieviering. U kunt deze meeluisteren via 

www.kerkomroep.nl.

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 |

• 26-2-2022 Louis Evers, 65 jaar

• 9-3-2022 Aleida Ottenschot, 96 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. 



Geestig, 03  |  April 2022

17

Goor
H.H. Petrus en Paulus
Hengevelderstraat 24

7471 CH GOOR

T: 0547-260114

I : www.heiligegeestparochie.nl/goor

E: goor@heiligegeestparochie.nl

IBAN: NL25ABNA0593726634
Openingstijden secretariaat

Woensdag van 8.30 uur tot 11.00 uur.

Beheerder Parochieel centrum: 

Marian te Wierik

Voor het reserveren van een ruimte eerst contact 

opnemen met Marian te Wierik:

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

Misintenties | De vergoeding voor misintenties, 

gebedsintenties zijn € 9.-. Voor een jaargedach-

tenis € 12,-.

Vieringen | Iedere woensdag om 09.00 uur 

Eucharistieviering (tenzij anders vermeld in 

Geestig of via een mededeling).

Mariakapel, Moeder voor ons allen |

De Mariakapel aan de Mossendamsweg-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 |

• 1-03-2022, Jan Kuipers, 76 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.

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 9.00 uur 

tot 11.00 uur kunt u op de pastorie terecht voor 

misintenties, jubilea en overige zaken. Het 

secretariaat is ook per mail bereikbaar:  

st.isidorushoeve1@gmail.com. 

Vieringen | Bijna iedere dinsdagmorgen om 9.00 

uur is er een viering in onze kerk. Na afloop van de 

eucharistieviering op de dinsdagochtend bent u 

van harte welkom voor een kopje koffie/thee.

Misintentie/jaargedachtenis | De vergoeding 

voor een misintentie is € 9,- en voor een 

jaargedachtenis € 12,-.

Gedachteniskapel | De gedachteniskapel is 

dagelijks geopend van 10.00-16.00 uur. 

Vastenactie | Achter in onze kerk staat tot en 

met Pasen de bus, waarin u uw bijdrage kunt 

deponeren. 

Palmpasen | Op palmzondag, 10 april, is er om 

9.30 uur een gezinsviering met het kinderkoor. 

Alle kinderen mogen met hun palmpasenstok 

mee lopen in de palmpaasoptocht. Bij mooi weer gaan 

we na afloop ook in optocht door de pastorietuin.

Kruisweg | Op Goede Vrijdag is er om 15.00 uur 

een kruisweg, met het dames- en herenkoor. 

Eerste Paasdag | Op 1e Paasdag, 17 april, is er 

om 9.30 uur een feestelijke paasviering in onze 

kerk. Na afloop gaan we naar het ‘crossbos’ voor 

een leuke verrassing voor de kinderen. De 

paashaas heeft hier eieren verstopt. 
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Ingezonden berichten

Dankbaar voor een 
hartverwarmend jubileumfeest
Op vrijdag 4 maart hebben wij met dankbaarheid en vreugde mijn 25-jarig jubileum in het 

pastorale werk gevierd. In de overgangstijd van corona was er een beperking in het aantal 

genodigden. Het was een onvergetelijk feest. Inmiddels hebben wij als cadeau voor mijn 

jubileum een gift van 705 euro kunnen overhandigen aan Parwin Hassan van de stichting 

Parwin uit Bentelo, waarmee Syrische en Iraakse vluchtelingen ter plekke geholpen 

worden.

Dank u wel voor alle felicitaties en attenties. Met volle teugen heb ik genoten van het 

vieren van deze mijlpaal. Met vreugde ga ik verder met het pastorale werk. Dat we met 

elkaar op weg mogen blijven gaan en de rijke schat van ons geloof ons daarin tot zegen 

mag zijn.

Hélène van den Bemt

Pastoraal werker

Foto’s: Lidy Katier
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Denkt u aan de Vastenactie?

De Vastenactie loopt van 2 maart tot en met 17 april 2022. Het 

‘Vastenactiezakje’ kunt u tot en met Pasen inleveren in de bussen 

achter in de kerk, in de brievenbus van de pastorie of bij uw 

contactpersoon. U kunt uw bijdrage uiteraard ook storten op het 

banknummer NL46RABO0313363838 t.n.v. R.K. Heilige Geestparo-

chie Aktie Wereldnood. 

Het pastoraal team en de werkgroepen Missie Ontwikkeling en Vrede 

vragen ook uw steun voor de campagne 2022: landrechten. In de 

vorige Geestig stonden we hierbij al stil. Vanwege het belang van de 

Vastenactie nemen we hieronder aanvullende informatie op. 

Bescherming van biodiversiteit

Wereldwijd leeft een op de drie mensen van de opbrengst van hun 

land. Het meeste voedsel wordt kleinschalig geproduceerd met 

hulp van natuurlijke hulpbronnen. Inheemse gemeenschappen 

beschermen op deze manier tachtig procent van de biodiversiteit. 

Helaas worden dagelijks mensen met geweld uit hun huizen gezet, 

omdat overheden of grote ondernemingen deze kostbare grond 

willen exploiteren.

Behoud van voedselzekerheid

Landonteigeningen voor de aanleg van plantages met slechts één 

gewas (palmolie) leiden tot vermindering van de biodiversiteit en 

het vernietigen van lokale voedselsystemen. Grootschalige 

houtkap heeft ernstige gevolgen voor milieu en klimaat. Daarom is 

het belangrijk de landrechten van lokale gemeenschappen te 

beschermen.

Wat doet Vastenactie?

De afgelopen jaren heeft Vastenactie zo’n 28.000 mensen geholpen 

bij hun strijd voor landrechten. In 2022 ondersteunt Vastenactie 

drie Mayagemeenschappen in Guatemala bij conflicten over 

landrechten. In Libanon krijgen 250 gezinnen van Syrische 

vluchtelingen hulp bij het opbouwen van een menswaardig 

bestaan en in Brazilië ontvangen 60 families materialen en 

begeleiding bij het opzetten van een tuinbouwproject.

Helpt u Vastenactie deze projecten te ondersteunen? Bij voorbaat 

hartelijk dank hiervoor.

Het Ariënsinstituut, opleidingscentrum van het Aartsbisdom 

Utrecht voor priesters, diakens, catecheten en diaconaal assisten-

ten, wil in september starten met een nieuw eerste jaar. Aan de 

leden van de pastorale teams wordt opnieuw gevraagd om binnen 

hun parochie op zoek te gaan naar gemotiveerde kandidaten die 

één van deze opleidingen kunnen en willen volgen en die hen in de 

toekomst in het pastoraat kunnen ondersteunen. 

In een aantal parochies zijn inmiddels catecheten en diaconaal 

assistenten werkzaam met een zending van de aartsbisschop en op 

Ariënsinstituut: 
werving kandidaten  
studiejaar 2022-2023

7 mei worden de eerste permanente diakens van de nieuwe 

opleiding gewijd. ‘De inzet en initiatieven van deze toegeruste 

vrijwilligers kunnen rekenen op veel waardering van de parochianen 

en van de leden van de pastorale teams. Zij blijken een duidelijke 

toegevoegde waarde voor het pastorale werk,’ zegt rector Patrick 

Kuipers van het Ariënsinstituut. 

Kandidaten kunnen vanuit de parochies tot uiterlijk 1 juni worden 

voorgedragen aan rector Kuipers, daarna vinden de kennisma-

kingsgesprekken plaats.
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Vieringen
april en
mei
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

PALMZONDAG
zaterdag 9 en
zondag 10 april

Geen viering            za. 19.00 Gebedsviering 
Werkgroep         

WITTE DONDERDAG
donderdag 14 april

Zie H. Blasius Delden Zie H. Blasius Delden

GOEDE VRIJDAG 
vrijdag 15 april

Zie H. Blasius Delden vrij. 15.00 Kruisweg          
Werkgroep                               
vrij. 19.00 zie H. Blasius Delden

PAASZATERDAG
zaterdag 16 april

Zie H. Blasius Delden Zie H. Blasius Delden

EERSTE PAASDAG
zondag 17 april  

zon. 9.30 Gebedsviering Werkgroep zon. 9.30 Eucharistieviering    
Pastoor J. Jansen           

TWEEDE PAASDAG-
maandag 18 april

Zie H. Blasius Delden  Zie H. Blasius Delden  

zaterdag 23 en
zondag 24 april

Geen viering Geen viering

zaterdag 30 april en
zondag 1 mei

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

zaterdag 7 en
zondag 8 mei

Geen viering zon. 9.30 WoCo-viering                        
pastor H van den Bemt

zaterdag 14 en 
zondag 15 mei

Geen viering zat. 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.

De app hiernaast kun je op je telefoon of 

tablet gratis downloaden. In de app-store 

scoort de app vier-en-een-halve ster van de 

vijf. De gebruikers zijn dus erg tevreden. Er 

staat ‘Bidden voor onderweg’ maar het is 

uiteraard ook prettig om te luisteren 

wanneer je een momentje hebt, ook 

gewoon thuis.

Wat biedt de app?
De app biedt voor elke dag een meditatie 

aan van ongeveer tien minuten, onder-

steund door bijpassende muziek. Laat ik 

twee voorbeelden geven:

1. Dinsdag 8 februari: de Bijbeltekst komt 

uit Marcus 7 vanaf vers 7. Jezus in discussie 

met de farizeeën en de spreker vraagt wat 

we daaruit kunnen leren; Jezus heeft een 

duidelijke visie op de voorschriften en 

tradities. De muziek: ‘Uncharted lands’ en 

‘Da DayDawn.’ De conclusie geeft ons stof 

tot nadenken. 

2. Maandag 7 maart: eerste maandag in de 

vasten. Tekst Leviticus 19: 1-2, 11-18. De Heer 

zegt tegen Mozes hoe we moeten leven. 

Wees heilig, steel niet, lieg niet en bedrieg 

Bidden, onderweg of thuis
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H. Blasius 
Delden

H.H. Petrus en 
Paulus Goor

H.H. Petrus en 
Paulus Hengevelde

H. Isidorus, 
St. Isidorushoeve

zat. 19.00 Eucharistieviering       
Pater Van der Vegt

zon. 11.00 Eucharistieviering      
Pastoor J. Jansen

zat. 19.00 WoCo-viering  
Pastor A. Zoet

zon. 9.30 WoCo-viering
gezinsviering
Pastor A. Zoet

don. 19.00 Eucharistieviering              
Pater Van der Vegt

Zie H. Blasius Delden          Zie H. Blasius Delden Zie H. Blasius Delden  

vrij. 13.30 Kinderkruisweg               
Pastor H. van den Bemt                           
vrij. 15.00 Kruisweg Werkgroep       
vrij. 19.00 Pater Van der Vegt 

vrij. 15.00 Kruisweg            
Werkgroep                                         
vrij. 19.00 Zie H. Blasius Delden

vrij. 15.00 Kruisweg 
Werkgroep
vrij. 19.00 Zie H. Blasius Delden

vrij. 15.00 Kruisweg 
Werkgroep 
19.00 Zie H. Blasius Delden

zat. 20.30 Paaswake                           
Pater R. van der Vegt 

Zie H. Blasius Delden Zie H. Blasius Delden Zie H. Blasius Delden

zon. 9.30 Eucharistieviering                                                 
Pater R. van der Vegt

Zie H. Blasius Delden                     zo. 9.30 WoCo-viering    
Pastor A. Zoet

zon. 9.30 Gebedsviering
Werkgroep
Eieren zoeken

zon. 9.30 Eucharistieviering                                                
Pastoor J. Jansen

Zie H. Blasius Delden Zie H. Blasius Delden    Zie H. Blasius Delden

zat. 19.00 Eucharistieviering                     
Pastoor J. Jansen    

Geen viering zon. 9.30 WoCo-viering
pastor H. van den Bemt 

zat. 19.00 WoCo-viering
Werkgroep

zat.19.00 Eucharistieviering       
pastoor. J. Jansen

zon. 11.00 WoCo-viering 
Werkgroep

zat. 19.00 WoCo-viering
pastor A. Zoet 

zon. 9.30 WoCo-viering
Pastor A. Zoet

zat. 19.00 Eucharistieviering          
pastoor J. Jansen

Geen viering zon. 9.30 WoCo-viering
Werkgroep

zat. 19.00 WoCo-viering
Werkgroep

zat. 19.00 Eucharistieviering          
pastoor J. Jansen

zon. 11.00 WoCo-viering      
Pastor R. Doornbusch

zat. 19.00 WoCo-viering
pastor R. Doornbusch

zon. 9.30 WoCo-viering 
pastor R. Doornbusch

ACTUELE INFORMATIE
Actuele informatie over de vieringen 

in onze kerken vindt u steeds op 

www.heiligegeestparochie.nl/vieringen. 

je naaste niet. Leg geen valse eed af. Zo volgen nog meer opdrach-

ten. Stof tot nadenken. De muziek: Miserere mei, hebt genade en 

Tanging yaman, muziek om bij te mediteren

‘Bidden onderweg’ is gemaakt door de Jezuïeten, de orde waarbij 

ook paus Franciscus en Huub Oosterhuis zijn aangesloten. Je 

herkent de Ignatiaanse spiritualiteit van de Jezuïeten. 

De beide voorbeelden heb ik bewust gekozen. Zou je mij vragen 

wat geloven voor mij inhoudt, dan kan ik verwijzen naar deze twee 

meditaties.

Bernard Korbeld
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Woordpuzzel 3
In onderstaande puzzel zitten acht woorden verborgen die te maken 

hebben met de bevrijding of de bevrijder. Heeft u ze alle acht gevonden? 

Stuur dan uw antwoord voor 20 april 2022 naar:

Redactie Geestig/Puzzel 3m, 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 van Geestig 2, zaten de volgende woorden verborgen: 

Richting, merksteen, verdwalen, poolster, inspireren, route, pijl, kompas, 

vuurtoren en baken. Uit de goede inzendingen hebben we de volgende 

winnaar getrokken: de heer Alphons Vehof uit Diepenheim. Van harte 

gefeliciteerd.

door Astrid Koning ter Heege

W O Q T T S U Z E J

B G V G T H C A M V

E T E Z R E V Q Y I

E G N I T T E Z E B

G N I T A L J I R V

X M Z N I Q V U N S

D I E H J I R V B G

C E Y B U J X F E Y

E V E R L O S S E R

Y N T R E D D I N G

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

Pasen

Waar denken jullie aan met Pasen?

Waarschijnlijk aan: eieren zoeken, 

paashaas, paasvuur….

Maar Pasen is natuurlijk meer dan dat. 

Met Pasen vieren we de opstanding 

van Jezus.

En in de week voor Pasen zijn er 

enkele belangrijke dagen, denk maar 

aan Palmpasen, Witte Donderdag, 

Goede Vrijdag en stille zaterdag. Wil 

je daar meer van weten dan kun je op 

Goede vrijdag, 15 april, om 13.30 uur 

naar de kinderkruisweg gaan in de  

H. Blasiuskerk in Delden.

aan Bunny of ze alsjeblieft wilde stoppen 

met anderen te bespotten. Want het gaat er 

niet om of je mooi bent, lief zijn is veel 

belangrijker. Maar Bunny lachte de anderen 

uit en zei: ’Als je mooi bent kijkt iedereen 

naar je, dus dat is het allerbelangrijkst.’ 

En omdat Bunny doorging met uitlachen, 

hebben de andere vogels een tovenaar 

gevraagd om haar om te toveren in een 

grijze haas. Maar omdat een haas géén 

eieren kan leggen vonden ze het toch wel 

een beetje zielig. Daarom hebben ze 

besloten dat ze één keer per jaar eieren 

mag leggen, met Pasen. En omdat de 

paashaas vroeger een mooie gekleurde 

vogel was, zijn de eieren van de paashaas 

niet bruin of wit maar hebben ze de 

mooiste kleuren. Ze moet de eieren daarom 

goed verstoppen. Dus als jij met Pasen 

gekleurde eieren vindt in de tuin, dan weet 

je nu wie ze daar heeft neergelegd.

Paashaasjes

Nodig: Plastic lepels, watervaste stift, lijm, papier, watten-

schijfje, kleurpotloden of stiften.

•  Teken een gezichtje op de bolle kant van de lepel.

• Knip oortjes uit het papier.

• Plak de oortjes aan de achterkant van de lepel.

• Knip kleertjes uit het papier en versier deze.

•  Plak een wattenschijfje onder het hoofd aan de lepel als 

lijfje,  of plak de kleertjes vast.

01

03

02

04

Bunny was een hele mooie vogel met de 

prachtigste kleuren. Ze was zo trots dat 

ze zichzelf de mooiste vond van 

allemaal. En daarom zei Bunny de andere 

vogels dat niemand zo mooi was als zij. 

Ze zei de anderen zelfs dat ze lelijk 

waren en dat vonden ze helemaal niet 

leuk. De vogels kwamen bij elkaar en 

besloten dat het afgelopen moest zijn. 

Maar wat konden ze doen? Ze vroegen 

Hieronder een grappig verhaal over de paashaas en haar eieren.

De gekleurde eieren van de paashaas



Gebed van Sint Franciscus

Heer, maak van mij een instrument van uw vrede:

zodat ik liefde verspreid waar men elkaar haat,

dat ik vergeef waar men elkaar beledigt,

dat ik verenig waar men strijdt,

dat ik de waarheid spreek waar dwaling heerst,

dat ik het geloof breng waar twijfel terneerdrukt,

dat ik hoop wek waar vertwijfeling heerst,

dat ik Uw licht ontsteek waar duisternis is,

dat ik vreugde breng waar leed woont.

Heer, laat mij er naar streven

niet dat ik getroost word,

maar dat ik troost breng,

niet dat ik begrepen word,

maar dat ik de ander versta,

niet dat ik geliefd word,

maar dat ik liefheb.

Want wie geeft, ontvangt,

wie zichzelf vergeet, die vindt,

wie vergeeft, hem wordt vergeven

en wie sterft, ontwaakt ten eeuwigen leven.

Amen.

Tijdgeest


