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Nieuwe functie Hélène van den Bemt

Op Eerste Paasdag hebben de besturen van de drie parochies, Heilige Geest, H.H. Jacobus  

en Johannes en De Goede Herder, in hun geloofsgemeenschappen bekend gemaakt dat 

pastoraal werker Hélène van den Bemt haar werkzaamheden per 1 juni beëindigt vanwege 

haar benoeming tot geestelijk verzorger bij de Twentse Zorgcentra. Daarin merkten ze op: 

‘Hélène is blij met deze nieuwe pastorale benoeming en ziet het als een nieuwe uitdaging 

om haar pastorale kwaliteiten in te zetten. Het pastorale team en de samenwerkende 

parochiebesturen feliciteren haar van harte met haar nieuwe benoeming.’

Dankbaar
Ook Hélène van den Bemt heeft een verklaring afgegeven: 
‘Na 16 jaar werkzaam te zijn in het pastorale werk van de parochie 

de Goede Herder in Hengelo en vervolgens in de parochies HH. 

Jacobus en Johannesparochie en de Heilige Geest, kwam een 

nieuwe uitdaging op mijn weg. Per 1 juni heb ik de benoeming 

aanvaard als geestelijk verzorger bij de Twentse Zorgcentra. Ik ben 

blij met deze uitdaging om mijn pastorale kwaliteiten in te zetten. 

Dankbaar ben ik voor alle ontmoetingen en ervaringen, die wij in 

de voorbije jaren met elkaar gedeeld hebben. Met vreugde en 

inspiratie heb ik hier gewerkt. Ik heb veel geleerd van collega’s  

in het pastorale team, van emeriti-pastores, van vrijwilligers, van 

parochianen. Dankbaar ben ik ook voor de pastorale ontmoe-

tingen, voor de samenwerking, voor het vertrouwen, het delen van geloof, inspiratie en 

enthousiasme, voor de gastvrijheid en hartelijkheid.’

Afscheidsviering
Van harte bent u uitgenodigd voor het afscheid van Hélène van den Bemt op  

vrijdagavond 20 mei 2022 in Borne. Om 18.30 uur zal er een viering zijn in de  

Sint Stephanuskerk met aansluitend een receptie in de naastgelegen Stefanshof. 

Hemels gedruis

Tijdens een vakantie in Italië, jaren terug, liep ik  

in een afgelegen dorp het kerkje binnen. Een 

eenvoudig bouwwerk, omstreeks duizend jaar oud, 

opgetrokken uit ruwe steen. Geen enkele versie-

ring, de bonte pracht en praal van de barok was 

aan dit godshuis voorbij gegaan. Het verval was 

tastbaar, door het dak zag ik het licht van de warme 

zomerdag. Vanuit een hoek klonk gregoriaans uit 

een cd-speler. Ik was overrompeld, misschien even 

domweg gelukkig. Zo zeer zelfs, dat ik niet op het 

idee kwam om een foto te maken of de plaatsnaam 

te noteren. Al wat ik heb, is de herinnering. Die me 

nog steeds inspireert.

Voor mijn gevoel zou Pinksteren in deze kerk 

hebben kunnen plaatsvinden. Volgens de overle-

vering verblijven de apostelen en hun gevolg na de 

hemelvaart van Jezus in het cenakel, waar ze 

eerder met Hem het laatste avondmaal vierden. Ik 

stel me voor dat ze niet weten hoe het verder 

moet. In de afgelopen weken heeft intens verdriet 

plaatsgemaakt voor vreugde en verbijstering. 

Opstaan uit de doden is onbegrijpelijk, de 

zwaartekracht teisteren door op te stijgen ten 

hemel eveneens. Dus ja, wat nu?

‘Plotseling kwam uit de hemel een gedruis 

alsof er een hevige wind opstak en heel  

het huis waar zij gezeten waren, was er  

vol van.’ Wat een consternatie moet dat 

hebben gegeven. Het vervolg niet minder: 

‘Er verscheen hun iets dat op vuur geleek 

en dat zich, in tongen verdeeld, op ieder van 

hen neerzette.’ En dan is iedereen in vuur en 

vlam, spreekt in zijn eigen taal maar verstaat 

anders taligen wonderwel. 

Wat hen bindt, is het geloof en de daaruit 

voortvloeiende hoop op een mooie 

toekomst. Dat kerkje in Italië, het verhaal 

van Pinksteren, alles komt samen in die bede: 

Kom, Heilige Geest,

vervul de harten van uw gelovigen

en ontsteek in hen het vuur van uw liefde.

Zend uw Geest uit en alles zal herschapen worden.

En Gij zult het aanschijn van de aarde vernieuwen.

Dat het gedruis zal klinken, dat de Geest blijft waaien en het  

aanschijn van de aarde wordt vernieuwd, wens ik ons allen toe.

Hans Morssinkhof
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Een toekomstdroom

Het gebeurde op hun derde-woensdag-van-de-maand-avondje. 

Met zijn vijven waren ze dit keer. Het was begonnen met een 

onschuldig spelletje pubquizzen en het was uitgelopen op een 

discussie over de toekomst van de kerk en de wereld. Wat ze 

allemaal geleerd hadden op school, wat ze oppikten uit de krant 

en van de televisie, was mooi, maar die bewuste avond vertelden 

ze elkaar wat ze dachten, waarvan ze droomden, wat ze geloof-

den en wat ze hoopten dat eens werkelijkheid zou worden. Een 

bijzondere avond.

Een verrassende wending
Aanleiding was een simpel vraagje: hoeveel kerkgebouwen telt 

onze parochie? Meer dan drie verschillende antwoorden. Naast een 

fout antwoord had één alleen de katholieke kerken geteld en de 

anderen hadden de protestantse ook meegeteld. En van toen af 

ging het niet meer over die onduidelijke vraag, maar over de zin en 

het nut van zoveel kerkgebouwen in één plaats, in één dorp.

Alle vijf waren ze gedoopt, katholiek en alle vijf min of meer bij  

hun kerk, hun parochie betrokken. Huub, de ‘filosoof en dichter’ 

van het stel, deed de aftrap. ‘Ik zie mezelf met mijn niet-katholieke 

buurman op zondagmorgen naar dezelfde kerk gaan. Daar droom 

ik van. We hebben dan nog maar één gebouw. Hij en ik samen ter 

communie en de volgende week samen aan het avondmaal. Na 

afloop brengen we dan de opbrengst van de collecte naar de 

voedselbank: geld, blikgroente, bakmeel, boter en speelgoed. De 

hongerigen moeten gespijzigd worden en de dorstigen gelaafd. 

Dan zijn we waar we moeten zijn: kerk in de wereld.’

Een ruim opgezet huis 
Hij kreeg van de vier net geen applaus, maar André, zzp’er in de 

bouw, vulde hem aan. ‘En voor al die gebouwen, ik weet wel dat ze 

voor veel mensen meer zijn dan alleen maar kille stenen, lopen de 

kosten voor onderhoud en verwarming in de winter binnen de 

kortste keren gegarandeerd uit de hand. Eén gebouw onderhou-

den is al duur. Sluiten en afstoten van een kerk is pijnlijk, maar een 

weg opgaan naar één, twee multifunctionele gebouwen (een huis 

van gebed, muziekhal en voedselbank) daar geloof ik in, daar wil ik 

me ook wel voor inzetten.’ 

Toegankelijk voor alle bewoners
Job had zijn beide vrienden met aandacht aanhoord. ‘Ik ben Eerste 

Pinksterdag naar de kerk geweest. Van de preek heb ik alleen maar 

onthouden dat de Geest waait waar Hij wil. Die pater zei dat wel 

drie keer. Ik hoop altijd nog dat het in onze kerk een keer gaat 

stormen. Over die gebouwen maak ik me niet zo druk. Ik heb een 

keer gedroomd dat ik op het Sint Pietersplein in Rome stond. De 

paus, met naast hem achter de microfoon twee vrouwen en een 

meneer, maakte toen bekend dat alle gedoopte mensen, mannen 

en vrouwen, alle sacramenten konden ontvangen. Er volgde een 

stilte, net alsof ik en alle mensen even de kans kregen om na te 

denken over de betekenis van deze woorden. Elke gedoopte, alle 

sacramenten, het sacrament van het huwelijk én het sacrament van 

het priesterschap voor ieder van ons, voor man en vrouw. Toen we 

die blijde boodschap door hadden, kwam er een golf van enthou-

siasme over ons heen. Wat een feest op het plein. Toen ik wakker 

werd, had ik het koud. Ik weet wel, het is maar een droom, maar ik 

hoop wel dat het met onze kerk die kant opgaat.’

Wonen op niet vervuilde grond
Bart en Otto waren niet zo met de kerk bezig. ‘Onze kerk heeft al 

zoveel vervolgingen, ketterijen, afscheidingen en scheuringen 

overleefd, dat ze onze eeuw ook wel zal overleven.’ Dat was hun 

‘geloof’ in de toekomst van de kerk. Zij waren meer bezig met de 

toekomst van de wereld. ‘Wat laten wij na aan onze kinderen?’, 

vroeg Bart zich af. 

En daar reageerde Otto op. ‘Ja, ik droom wel eens van een wereld 

waar de rijke landen de nog te ontwikkelen landen helpen zonder 

er zelf beter van te worden. In mijn toekomstige wereld gaat geen 

geld meer naar de wapenindustrie. In de zeeën kun je geen 

plasticsoep meer opvissen en er stroomt helder water door onze 

rivieren en kanalen. De lucht kun je inademen zonder mondkapje. 

De vervuiling is aan banden gelegd. De zon strooit gratis haar 

energie uit over al wat groeit en leeft. De aarde wordt niet meer 

boven en onder de grond uitgebuit. Met bomen en planten, olie, 

kolen en gas wordt geen handel meer gedreven en geen schanda-

lige winsten meer gemaakt. Mensen werken in zo’n wereld om 

elkaar van dienst te zijn.’
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Niets gaat vanzelf,  
ook niet in de kerk.

Blijf niet staren
‘Zijn wij nou een stelletje dagdromers? 

Geitenwollensokkenbreiers?’ Dat vroeg 

André zich af, meer dan de andere vier. 

‘Wat jij je ook afvraagt’, zei Job, ‘ons 

gesprek heeft mij wel aan het denken 

gezet. Ik moet wel iets doen, een stapje 

zetten om de toekomst naar me toe te 

halen, om een droom werkelijkheid te 

laten worden. Niets gaat vanzelf, ook niet 

in de kerk, zelfs niet in de wereld van 

geloof, hoop en liefde. Een klein stapje in 

de goede richting is ook vooruitgang. 

Het is een kunst om geen energie meer 

te steken in alles wat afwijkt van je 

toekomstdroom.’

Bart herkende zich in de woorden van 

Job. ‘Bij mij thuis hebben we het 

weggooien tot het uiterste beperkt. 

Onze strijd tegen de wegwerpmaat-

schappij. En voordat we iets kopen, 

vragen we ons af of we het wel echt 

nodig hebben. Het is niet groots, maar 

wel iets, ons kleine stapje.’

Wat was dit avondje anders dan dat van 

de vorige maand. Had de Geest gewaaid 

op ons derde-woensdag-van-de-

maand-avondje? Wie zal het zeggen. In 

ieder geval, Hij waait waar hij wil, en Hij 

krijgt alle ruimte waar mensen naar 

elkaar luisteren en met elkaar een weg 

zoeken.

Gerard Geurts
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Van
 de bestuurstafel

2022 als tussenjaar

In de afgelopen edities van Geestig ontbrak de rubriek ‘Van de 

bestuurstafel.’ Niet omdat er niets te melden valt, maar omdat 

wisselingen in ons bestuur en een overvolle agenda veel tijd in 

beslag hebben genomen. Vanaf nu nemen we deze draad weer op. 

Er gebeurt veel in onze parochie en onze gemeenschappen, we 

streven ernaar u zo goed en volledig mogelijk te informeren.

Voor onze parochie is 2022 een tussenjaar. We weten dat de kerken 

van Beckum en Bentelo in de loop van dit jaar, vóór 1 januari 2023, 

aan de eredienst worden onttrokken. De komende maanden 

gebruiken we dan ook om met de geloofsgemeenschappen, de 

locatieraden en het pastorale team te overleggen over de situatie 

daarna. Want al gaan de kerken dicht, de parochie blijft.

Steunpunten
We zoeken daarom naar de mogelijkheid om in Beckum en Bentelo 

fysieke pastorale steunpunten in te richten. We willen als parochie 

aanwezig blijven, zeker op belangrijke dagen, zoals de kerkelijke 

hoogfeesten, oogst- en dankdagen en Allerheiligen en Allerzielen. 

Hoe we dat gaan doen, is nog een zaak van nadenken en overleggen.

Over de toekomst van de gebouwen valt nog niets te zeggen. Onze 

voorkeur gaat uit naar kopers uit de gemeenschappen zelf. En 

graag zouden we met de koper(s) bespreken of er in de gebouwen 

een multifunctionele ruimte kan worden ingericht, van waaruit 

bijvoorbeeld uitvaarten kunnen plaatsvinden. Dit is overigens geen 

voorwaarde voor de verkoop, als de koper aan deze wens niet kan 

voldoen zoeken we een ander geschikt steunpunt. Hoe dan ook: 

een plek om samen te vieren in elke geloofsgemeenschap blijft 

onze uitdrukkelijke wens.

Samenwerking
Een tussenjaar is het ook in andere opzichten. We zijn blij met de 

komst van pastoor Jurgen Jansen, die vanaf de eerste dag waar hij 

maar kan present is in de samenwerkende parochies Heilige Geest, 

H.H. Jacobus en Johannes en De Goede Herder. Bijna tegelijkertijd 

zien we het pastoraal team van samenstelling veranderen en 

kleiner worden. In het afgelopen najaar namen we afscheid van 

Carin Timmerman, nu staat het vertrek van Hélène van den Bemt 

voor de deur.

Dit leidt ertoe dat we nog meer kijken naar wegen om de banden 

met onze buurparochies aan te halen. Verdergaande samenwerking 

kan nieuwe pastorale initiatieven op gang brengen, bijdragen aan de 

continuïteit van het kerkelijke leven in de gemeenschappen én ons 

helpen om kosten te drukken en uitgaven te beperken. Ook hierover 

hopen we u in de loop van het jaar meer te kunnen berichten. 

Namens het parochiebestuur,
Jan G.M. Put, vice-voorzitter

Uit de parochies De Goede Herder, Heilige Geest en H.H. jacobus en 

Johannes kwamen 32 deelnemers op zaterdag 26 maart naar de 

Stefanshof in Borne. Daar vond de bezinningsdag plaats in het 

kader van het synodaal proces. In de eucharistieviering aan het 

begin van deze dag sprak pastoor Jurgen Jansen: ‘Jezus is niet 

dood. Hij heeft de Geest gegeven. ‘

Door die Geest hebben de deelnemers zich laten inspireren. In de 

ochtend gingen ze in vijf gespreksgroepen uiteen rond de door de 

Nederlandse bisschoppen aangereikte centrale vraag en drie 

thema’s. ’s Morgens rond het centrale thema ‘samen op weg zijn.’ 

Hoe vindt dit plaats in jouw lokale kerk en hoe kunnen we daarin 

groeien? In de middag diepten dezelfde groepen de thema’s 

‘vieren’, ‘medeverantwoordelijkheid voor de missie van de kerk’ en 

‘dialoog in kerk en samenleving’ uit. 

Het was indrukwekkend om met elkaar te delen wat eenieder ten 

diepste inspireert in het geloof en in het samen kerk zijn. En wat 

daarin aan vreugde en aan moeilijkheden wordt ervaren. 

Grote verscheidenheid
De centrale vraag en de thema’s hebben een grote verscheiden-

heid aan reacties, ervaringen en aandachtspunten opgeleverd. Elke 

groep heeft andere accenten gelegd in wat er besproken is en wat 

er belangrijk is gevonden en dat puntsgewijs op een groot vel 

genoteerd. Al deze punten zijn weer samengevat in het gespreks-

verslag over de centrale vraag en de drie thema’s. We zien terug op 

een inspirerende dag waarop veel is besproken en is geluisterd naar 

elkaar en de H. Geest. 

U vindt het samenvattende gespreksverslag en de toelichting, die 

naar het aartsbisdom Utrecht zijn gestuurd, op de websites van 

onze parochies.

Hélène van den Bemt,
pastoraal werker

Verslag synodaal proces in onze drie parochies
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Laat de Geest maar waaien

Het is bijna Pinksteren, het feest van de Heilige Geest. 

Er is niets zo dichtbij als de Heilige Geest: Gods adem die ons 

bezielt, inspireert en ons doet leven. Altijd aanwezig, bijna onmerk-

baar en onzichtbaar, maar lastig te begrijpen. Als je om je heen 

kijkt, dan herken je de Heilige Geest heel dichtbij in mensen en 

gebeurtenissen. 

Daarbij denk ik aan kinderen en jongeren die opbloeien door 

mensen om hen heen, die het vermogen hebben om hun talenten 

te zien en hen te motiveren.

Aan nieuwe kansen en mogelijkheden, die op je pad komen.

Aan geduld en respect in de manier waarop mensen met  

elkaar omgaan. 

Aan hoe mensen opleven als zij gehoord en gezien worden.  

Aan mensen die elkaar opbeuren, steunen en bemoedigen. 

Aan saamhorigheid in de steun aan mensen uit Oekraïne.

Aan inspirerende geloofsgesprekken tijdens het synodaal proces. 

Overal is de Heilige Geest aanwezig. Als een frisse wind, als een 

kracht die mensen leven geeft. Dat u de inspiratie van de Heilige 

Geest mag ervaren. 

Hélène van den Bemt,
pastoraal werker

Berichten uit het pastorale team

Terwijl overal de lente doorbreekt, bomen en struiken bloeien en 

het jonge groene blad aan kale takken verschijnt, is er nog steeds 

de verschrikking van de oorlog in Oekraïne met vele slachtoffers en 

miljoenen vluchtelingen. 

Het was weer mogelijk om voluit te vieren met Palmzondag, Witte 

Donderdag en Goede Vrijdag, om weer een Paaswake te houden 

in de eucharistische centra en op Eerste Paasdag in de geloofs-

gemeenschappen te vieren. Veel parochianen hebben het lijden  

en de opstanding uit de dood van Jezus Christus meegevierd.

Ook de gezinsvieringen in verschillende geloofsgemeenschappen 

konden weer gehouden worden: kinderen kwamen met hun 

palmpasenstok naar de kerk en liepen in de palmprocessie mee en 

na de viering soms in een optocht. Op Goede Vrijdag liepen zij mee 

met de kruisweg in Borne, Delden en Hengelo.

De opfriscursus voor uitvaartvrijwilligers is bijna afgelopen. De 

deelnemers vonden het een verrijking en verdieping van hun 

ervaring in het voorgaan in uitvaartvieringen. Er was veel ruimte 

voor gesprek en uitwisseling van praktijkervaringen.

In de Heilige Geestparochie is de organisatie van de parochiële 

ouderenmiddag weer opgestart met de werkgroep die bestaat uit 

vertegenwoordigers van alle zes geloofsgemeenschappen.

Met hartelijke groet,
Annet Zoet, pastoraal werker

Op zaterdag 26 november kunnen kinderen uit Beckum, Bentelo, 

Delden, Goor, Hengevelde en St. Isidorushoeve die dan in groep 8 

zitten het sacrament van het Heilig Vormsel ontvangen. 

In september gaat de voorbereiding op het Heilig Vormsel van 

start. Daar willen we jullie graag meer over vertellen. Daarom 

houden we een informatieavond over het Heilig Vormsel voor 

kinderen van(af) groep 7 en hun ouders op dinsdag 14 juni van 
18.30 uur tot 19.30 uur in Stadscentrum Het Parochiehuis, 

Langestraat 79 in Delden. 

Als jullie op deze dag verhinderd zijn is het ook mogelijk om op 

dinsdag 7 juni van 18.30 tot 19.30 uur naar de informatieavond  

over het Heilig Vormsel te komen in de Stefanshof, Grotestraat 207 

in Borne.

Je kunt je tot 6 juni aanmelden voor de informatieavond bij het 

secretariaat pastoraal team: secretariaat@pastoraalteam.nl. Tot  

1 september kun je je daar ook aanmelden voor het Heilig Vormsel. 

Graag ontmoeten we jullie op een van de avonden.

Werkgroep Vormsel Heilige Geest

Informatieavond voor vormelingen en hun ouders
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De wekelijkse markt in Hengevelde was op de vrijdagochtenden  

8 en 15 april extra gezellig. Oekraïense vrouwen konden hier de 

door hun gemaakte bloemstukjes met ondersteuning van de 

Caritas verkopen. De totale opbrengst van € 500 komt ten goede 

aan de vluchtelingen uit Oekraïne die in deze omgeving onderdak 

hebben gevonden.

De vrouwen uit Oekraïne, die naar Nederland zijn gevlucht, willen 

graag een bezigheid hebben om af en toe alles wat ze zelf mee 

hebben gemaakt, en nog steeds horen vanuit Oekraïne, even te 

kunnen vergeten. Hun echtgenoten, zonen en broers zijn achterge-

bleven om hun land te helpen verdedigen. Vrijwilligers van Caritas 

proberen die afleiding en ondersteuning te bieden, samen met de 

uit Oekraïne afkomstige Nataliya ten Heggeler. 

Gulle gaven
Heel blij zijn de vrouwen met al het gratis geschonken materiaal en 

de gulle gaven van menig Hengeveldenaar. Nu kunnen in onderling 

overleg van de opbrengst leuke dingen worden georganiseerd. 

Bloemschikken is één van de favorieten, zodat meteen het idee 

ontstond om opnieuw bloemstukjes te maken en deze te verkopen 

op Koningsdag tijdens de rommelmarkt in Delden en/of Goor.

Maar er wordt ook aan schilderen en tekenen gedacht. Het is heel 

fijn dat er nu een klein budget is om hiervoor materialen te kopen.

Vrijwilligerswerk
Ook is het prachtig om te horen, dat de Oekraïense vluchtelingen 

Paasactie zorgcentra Delden

Op 15 april zijn de bewoners en verzorgenden van Sint Elisabeth en 

De Wieken in Delden verrast met wat lekkers. In Delden zijn enkele 

heren van de protestantse gemeente actief met het ophalen van 

oud papier. De opbrengst hiervan besteden zij aan goede doelen. 

Na contact met de Caritas is dit keer gekozen voor een paasattentie 

voor de Deldense zorgcentra.

Aanleiding voor deze keuze is de coronapandemie. De gevolgen 

hiervan zijn voor zowel de bewoners als de verzorgenden ingrij-

heel graag vrijwilligerswerk willen doen. Ze willen graag bezig zijn 

en mensen leren kennen.

Al met al heel veel mooie initiatieven. 

Heeft u een idee?
Mocht u een idee hebben om iets te organiseren of suggesties 

willen doen, dan is dat natuurlijk van harte welkom. U kunt hiervoor 

contact opnemen met Marianne Koebrugge, voorzitter van de 

Caritas, via telefoonnummer 06 51 20 77 88.

U kunt het werk van de Parochiële Caritasinstelling van de Heilige Geestparochie steunen met een financiële bijdrage  

op bankrekeningnummer NL54 RABO 0157 1414 11 ten name van R.K. Par. Caritas H. Geest te Goor. Alvast hartelijk dank.

Caritas helpt opnieuw Oekraïense vluchtelingen 

 

pend geweest, en voorzichtigheid is nog steeds geboden. Zo 

konden namens de oud-papiergroep en de Caritas op vrijdag 15 

april de bewoners en verzorgenden verrast worden met paasstollen 

en chocolade paaseitjes. Deze kleine geste werd erg gewaardeerd.

Marianne Koebrugge
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Ontvangt de 
Heilige Geest
Lastig feest
Met Kerstmis vieren we een concreet gebeuren: de geboorte van 

een kind. Het verhaal van deze geboorte vertedert ons zo, dat het 

onze werkelijkheid overstijgt maar het raakt ook aan de werkelijk-

heid van ouders.

Het Paasfeest is dat in veel mindere mate. Wat dan gevierd wordt, 

lijkt ons immers veel minder concreet. Wij weten niet zo goed wat 

wij ons bij de opstanding of de verrijzenis moeten voorstellen. 

Met Pinksteren wordt het helemaal moeilijk: de nederdaling van  

de Geest. In het beste geval hangen in ons geheugen nog enkele 

flarden van een of andere voorstelling van de verzamelde aposte-

len met vurige tongen boven hun hoofd. 

De Heilige Geest is voor de meeste christenen, en dat geldt ook 

voor vroegere tijden, een abstractie. 

Het werk van de Heilige Geest
Op het moment waarop de Heilige Geest over de apostelen kwam, 

werd alles anders. Voor die tijd zaten ze bang bij elkaar, de ramen 

en deuren gesloten. Ze waren onzeker, ze wisten het niet meer.  

Na die tijd waren het andere mensen. Ze waren niet meer bezorgd 

over wat anderen zouden denken, wat ze van hen zouden vinden 

en hoe ze zouden reageren, nee, ze gingen naar buiten en spraken 

vrijmoedig over Jezus en dat Hij uit de doden was opgestaan.

Mooi mens!
Ik denk dat we het allemaal wel een beetje kunnen herkennen.  

We zullen het vast ook wel hebben meegemaakt dat we dachten: 

kan ik dit wel?

Of: wat zouden ze van me vinden? Hoe kom ik over? Wat vinden 

anderen van mij? Dat maakt duidelijk dat het voor ons – en bijna 

voor iedere mens – heel belangrijk is om gewaardeerd en aanvaard 

te worden zoals je bent, dat er iemand is die van je houdt. Je bent 

het waard dat anderen je waarderen. Je bent een mooi mens.

Je aanvaard weten
Ik heb eens iemand leren kennen die heel erg stotterde, maar heel 

knap was. Ik denk dat hij het altijd wel lastig heeft gevonden dat hij 

zo stottert. Misschien is hij er ook wel mee gepest. De man is 

katholiek geworden en heeft het stotteren overwonnen. Kwam dat 

omdat hij anders in het leven kwam te staan?

‘Er is iemand die van mij houdt en die mij goed vindt, zoals ik ben’. 

Die iemand is God, Onze Vader in de hemel die mij sterkt door Zijn 

Geest. Als we zo over onszelf gaan denken gebeurt er iets moois: 

we worden vrij. We hoeven niet bang te zijn voor anderen of 

onzeker over onszelf. 

We bidden op het Pinksterfeest 
dat de Heilige Geest altijd  

bij ons zal zijn.

Het werk van de Geest 
De Heilige Geest geeft ons kracht, helpt ons om goede beslissingen 

te nemen, niet om in onszelf opgesloten te blijven, niet angstig, 

somber zonder durf, maar blij en vol vertrouwen, met kracht en vuur.

We bidden op het Pinksterfeest dat de Heilige Geest altijd bij ons 

zal zijn, zoals Hij met de leerlingen was: dat Hij ons zal leiden en zal 

helpen, dat Hij onze geest zal verlichten, zodat we weten wat we 

moeten doen en de kracht krijgen om die weg te gaan. 

Dat bij ons gebeuren mag wat de apostelen op het Pinksterfeest 

hebben meegemaakt, ook al zien we geen vuur, al horen we geen 

sterke wind. Dat geeft ook niet, als ons hart maar vervuld mag zijn 

met de kracht van Gods Geest! En daarom bidden wij:

‘Kom, heilige Geest!’

Pastoor Jurgen Jansen 
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Lucifers

Voor u gevonden
 Door Astrid Koning ter Heege
50 Persoonlijke rituelen
Anselm Grün is monnik en economisch 

directeur (kellenaar) van de Benedictijner 

abdij in Münsterschwarzach. In dit boek 

wil hij ons, lezers, inspireren om persoon-

lijke rituelen te ontwikkelen. Rituelen 

geven het leven structuur. Ze stellen ons in 

staat om te leven in plaats van geleefd te worden. Bovenal 

maken rituelen duidelijk dat we leven ten overstaan van God en 

met God. Dat Gods zegen ons vergezelt en dat Hij ons heilzaam en 

liefdevol omringt. Het boek is een anker voor je ziel.

Forte Uitgevers B.V., prijs € 29.95.

Je dromen begrijpen
Hoewel er al veel geschreven is over de betekenis van dromen, 

legt Jolanda Bijl in dit boek een link met de Bijbel. De subtitel 

van dit boek luidt: God spreekt ook als je slaapt. God spreekt 

door onze dromen. We dromen allemaal wel eens, bent u 

benieuwd wanneer God in dromen spreekt en welke bood-

schap Hij voor ons heeft? Ga dan mee op ontdekkingstocht 

naar Gods dromentaal. Naast uitleg over 

dromen bevat dit boek een uitgebreide en 

praktische symbolenlijst die helpt bij het 

begrijpen van onze dromen.

Uitgegeven in eigen beheer, prijs € 16,95.

Hemelvaart op de fiets
Traditioneel klimmen we met Hemelvaart op de fiets. Zomaar een rondje door ons 

prachtige landschap, langs de diverse Mariakapelletjes of naar een viering in een van onze 

kerken. Via de website van de Heilige Geestparochie en op pagina 20-21 van deze Geestig 

leest u waar dit jaar de viering is. Via de site www.visittwente.nl/routes-Twente/ kunt u 

een mooie fietsroute uitzoeken of u kunt vier dagen fietsen tijdens de fiets-4-daagse die 

start in Delden.

Ruach… Geest en adem
Ik kwam net de hoek om toen ik zag dat de bus al bijna bij de halte 

was. Als ik die bus zou missen kwam mijn hele reisschema in de war. 

Dus zette ik het op een lopen en rende zo snel als ik maar kon. Maar 

helaas, de buschauffeur had mij niet gezien en reed net voor mijn 

neus weg. Hijgend en puffend keek ik de bus na. Het duurde een 

poos voor ik weer lucht had. Lang genoeg om het op mijn lippen 

liggende lelijke woord niet meer uit te spreken. Op mijn gemak liep 

ik terug naar huis. De volgende bus zou pas over een uur komen. 

Kon ik mooi nog even met mijn zus bellen. Want die had ik al een 

tijdje niet gesproken. Zo kwam ik weer even op adem.

Ademhalen. We doen het automatisch. We denken er maar zelden 

over na. Pas in bijzondere situaties realiseren we ons opeens dat we 

ademhalen. Als we ons inspannen of wanneer we huilen. Als we 

schrikken, of als we bang zijn. Dan raak je buiten adem. Of onze 

adem stokt. Dan realiseren we ons weer dat ademen voorwaarde is 

om te kunnen leven.

Als je aan yoga doet, is je ademhaling een van de belangrijkste 

aandachtspunten. Als je voelt hoe je adem door je lichaam 

beweegt, dan brengt je dat rust in je lichaam en in je geest. Als je 

daarentegen hijgt, of je adem opjaagt en steeds sneller ademt, 

word je duizelig en kun je zelfs flauwvallen: je bewustzijn leeft met 

het ritme van je adem mee.

Adem is voor mij verbonden met Pinksteren, omdat ik in een preek 

jaren geleden hoorde uitleggen dat het Hebreeuwse woord voor 

adem, ruach, ook geest betekent. De Heilige Geest is Gods adem. 

En die komt over de apostelen. Na de rouw om Jezus’ lijden en 

dood, de ademloze verwondering over het opstaan van Onze Lieve 

Heer en Zijn hemelvaart komt de Geest in de apostelen. Komt het 

leven terug. Kunnen ze weer ademhalen. En vol vuur beginnen zij 

te spreken.

De boodschap die ze 

brengen is er een die 

ruimte geeft. De dood is 

niet het einde. Het leven 

wordt mooi en gelukkig 

als we willen geloven in 

het koninkrijk van God. 

Het rijk van vrede zal niet 

haastig komen. Maar het 

komt. Als we Gods Geest 

maar blijven ademen. En 

elkaar liefhebben zoals 

God ons liefheeft. Dan 

krijgt iedereen lucht.

Zalig Pinksteren.

Cathinka

Foto: Katholiekleven.nl
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Hengeloër Niek Nijhuis ontving op 

zaterdag 30 april de diakenwijding.  

Voor hem is dat de volgende stap in zijn 

dienstbaarheid aan kerk en geloof. Hij 

werkt nu nog als aalmoezenier in het 

leger, in de toekomst mogelijk in de 

geestelijke verzorging of in een parochie. 

Maar wat is dat eigenlijk: een diaken?

Het begin
Al in het begin van de christelijke kerk werd 

het diakenambt ingesteld. Het waren de 

apostelen die hiertoe besloten omdat de 

zorg voor de armen hen aan hun plek 

gekluisterd hield, terwijl ze wilden rond-

trekken om het Woord van God verder te 

brengen. Diakens namen daarom dit deel 

van hun werkzaamheden over. Later 

werden bisschoppen de opvolgers van de 

apostelen. Zij kwamen op grotere afstand 

van de mensen te staan. Diakens werden 

hierdoor belangrijker. Zij mochten (en 

mogen) kinderen dopen, huwelijken 

inzegenen, het brood van de eucharistie 

bewaren en uitdelen, voorgaan in uitvaar-

ten, zegenen, catechese geven, het 

Evangelie lezen en preken in de Mis. En ze 

mochten (en mogen) gehuwd zijn. Voor 

zover we nu weten, ontwikkelde het ambt 

van priester (oudste/presbyter) zich pas later.

Praktijk van het geloof
Het werk van de diakens had alles te maken 

met het in praktijk brengen van geloof. Zij 

waren grensgangers tussen kerk en geloof 

enerzijds, en de maatschappij anderzijds. 

Maar omdat het priesterambt steeds 

belangrijker werd, raakte na de vijfde eeuw 

het zelfstandige diakenambt in de weste-

lijke kerken uit het zicht. Een aankomend 

priester werd nog wel diaken gewijd, maar 

niemand kon permanent diaken worden. In 

de oosterse kerken bleef het ambt bestaan, 

de katholieke kerk heeft het hersteld tijdens 

het Tweede Vaticaans Concilie (1958-1963).

Maatschappelijke betekenis
In de tussenliggende eeuwen kwam 

diaconie, het werk van dienstbaarheid, in 

beeld in de kloosters en congregaties. Ze 

ondersteunden de armen, verzorgden de 

zieken, stichtten ziekenhuizen en scholen. 

Hier in Twente namen de karmelieten het 

voortgezet onderwijs aan katholieke 

kinderen op zich. In onze tijd is deze 

katholieke voorgeschiedenis en inspiratie 

vaak niet meer herkenbaar. De overheid 

heeft de verantwoordelijkheid overgeno-

men, bestuur en beheer zijn overgedragen 

aan zelfstandige stichtingen. 

Katholieke sociale leer 
In de pauselijke encyclieken van de laatste 

150 jaar is de positie en houding van de 

katholieke kerk in onze samenleving steeds 

weer aan de orde geweest. Recent nog in 

de encyclieken ‘Deus Caritas Est’ (2005) en 

‘Laudato Si’ (2015). Ze baseren zich op de 

katholieke sociale leer. Deze leer rust op de 

in het Evangelie genoemde Werken van 

Barmhartigheid die in schrille tegenstelling 

staan tot de armoede en onderdrukking in 

de wereld. 

Vier waarden
Deze leer wordt goed samengevat in  

vier waarden.

Respect voor de menselijke waardigheid 

is het uitgangspunt van de katholieke 

sociale leer. Die waardigheid moet 

beschermd worden, omdat ieder mens 

geschapen is naar het evenbeeld van God. 

Je recht op respect en bescherming komt 

hieruit voort en hangt niet af van wetten. 

Menselijke waardigheid daagt mensen uit 

hun talenten in vrijheid te gebruiken. Maar 

ze houdt ook verantwoordelijkheid in, voor 

jezelf en voor anderen, om de vrijheid ook 

voor anderen te garanderen.

De waarde van Bonum Commune, het 

algemeen welzijn. Ieder van ons is mede-

verantwoordelijk voor een rechtvaardige 

samenleving. Hierin past het bekende 

gezegde: ‘Wat Gij niet wilt dat u geschiedt, 

doet dat ook een ander niet.’

Subsidiariteit, dat wil zeggen: enkel als 

(groepen) mensen niet zelf een probleem 

kunnen oplossen, mag een hogere 

instantie, zoals een overheid, ingrijpen. 

Mensen zijn dus altijd eerst zelf aan zet.

Solidariteit. De katholieke sociale leer gaat 

uit van solidariteit met de uitgestotenen. 

Deze solidariteit kent twee dimensies. Ten 

eerste samenwerking om tot gerechtigheid 

te komen. Ten tweede wordt een beroep 

gedaan op iedereen die (in)direct verant-

woordelijk is voor de uitstoting om deze 

ongedaan te maken.

We zijn allemaal geroepen
Iedere gelovige is geroepen tot het 

brengen van het goede en daarmee tot 

diaconie. Een diaken kan hierin voorgaan 

en voorbeeld zijn. Vrouwelijke diakens zijn 

er in de katholieke en oosterse kerken 

helaas nog niet. Daarover wordt nu 

gelukkig op hoog niveau wel nagedacht. 

Ook in de gesprekken in het kader van de 

Synodale Weg komen de positie en rol van 

vrouwen aan de orde.

Eddy Oude Wesselink

Het ambt van dienstbaarheid
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Geloof in kunst
Veel gelovigen en niet-gelovigen lopen vaak een kerk binnen 

tijdens een vakantie of een bezoek aan een andere stad. Wat is het 

dat mensen naar de kerk trekt? Is het de rust, een moment voor 

jezelf, bezinning of om de vele kunstwerken te bekijken? En we 

verlaten de kerk met een eigen ervaring en voldoening.

In een ver verleden, toen veel mensen niet konden lezen en 

schrijven, was het verkondigen en het uitbeelden van verhalen 

belangrijk. Want mensen doen al van nature aan beeldvorming. 

Een beeld maakt het verkondigde begrijpelijk.

De priester Marc Delrue, directeur van het Museum voor Moderne 

Religieuze Kunst van het bisdom Brugge, zegt dat mensen niet 

alleen natuur- en technologische wezens, maar ook cultuurwezens 

zijn. Mensen hebben een ontvankelijkheid voor kunst, cultuur, 

symboliek en schoonheid. Deze eigenschappen zijn onlosmakelijk 

met ons mens verbonden.

Tegenstellingen
Toch verbiedt een aantal godsdiensten het uitbeelden door middel 

van kunst ten strengste. Ook het christendom heeft er eeuwen mee 

geworsteld, steeds laaide de discussie weer op (zie pagina 13). Het 

heeft er zich voor opengesteld, maar de tegenstellingen over het 

gebruik van beeldende kunst zijn er altijd gebleven.

Het was in de 16de eeuw dat er tijdens de beeldenstorm (protes-

tantse reformatie) tal van beelden en kerken vernietigd zijn. 

Gelukkig is er, in Nederland en daarbuiten, veel bewaard gebleven. 

De kunstgeschiedenis vertelt ons dat geloof en kunst nauw met 

elkaar verbonden zijn, tot dag van vandaag. Veel hedendaagse 

kunstenaars geven in hun werken een eigen interpretatie van een 

diepere dimensie van hun geloof. Zij kunnen op een mooie manier 

uitdrukking geven aan spirituele of godsdienstige thema’s die 

moeilijk in taal uit te drukken zijn.

Verwondering en bewondering
Architectuur, beeldhouw- en schilderkunst, prachtige glas-in-

loodramen, muziek en poëzie hebben vrijheid en ruimte gegeven 

aan de christelijke geloofsuitdrukking. Prachtige basilieken zijn 

gebouwd, mooie liederen gecomponeerd en schilderingen 

vervaardigd. En elke keer als ik elders een kerk bezoek, vergaat het 

mij als zovelen. Met verwondering en bewondering kijken we naar 

alle kunst en symboliek die een diepere zin geven aan ons geloof 

en bestaan. En na het opsteken van een kaarsje verlaat ik elke keer 

weer met voldoening de kerk.

Marianne Koebrugge

God schept Adam, Michelangelo, begin 16e eeuw, Sixtijnse kapel

Pasen, glas-in-loodvenster 
H.H. Petrus- en Pauluskerk  
in Goor
Foto: Nathalie Mensink
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‘Geen godenbeelden, geen afbeelding van enig wezen’
Het eerste van de tien geboden is duidelijk: ‘Gij zult geen goden-

beelden maken, geen afbeelding van enig wezen boven in de 

hemel, beneden op aarde of in de wateren onder de aarde. Gij zult 

voor hen niet ter aarde buigen en hun geen goddelijke eer 

bewijzen…’ (Ex. 20, 4). Wie een willekeurige katholieke kerk 

binnenloopt, ziet meteen het tegendeel. Een kruis met daaraan 

Jezus en een Mariabeeld treffen we altijd wel aan. En soms knielen 

we ervoor.

Wie dan de volgende passage uit de tien geboden leest, slaat de 

schrik om het hart: ‘Want ik, Jahwe uw God, Ik ben voor hen die Mij 

haten een jaloerse God die de schuld van de vaders wreekt op hun 

kinderen, tot op het derde of vierde geslacht.’ Dat ziet er slecht uit 

voor ons, katholieken.

God waarschuwt ons om niet hoogmoedig te worden. Wij zijn niet 

aan Hem gelijk. Met beelden en schilderingen kunnen we een deel 

van Zijn scheppingskracht benaderen, maar nooit evenaren. Hij 

blaast in het scheppingsverhaal leven in dode materie, wat wij niet 

kunnen. De jaloerse God maant ons om het niet te proberen. 

Knielen voor een beeltenis is dan eigenlijk een volgende zonde.

God in de ogen zien
Het Jodendom houdt vast aan het eerste gebod, het kent geen 

beeltenis van God en Zijn naam mag er niet worden uitgesproken. 

Binnen het christendom is er lang mee geworsteld. Om het eerste 

gebod, maar ook uit vrees dat de verering van een beeld of 

kunstwerk het zou kunnen winnen van de verering van God. Het 

heeft tot in de achtste eeuw geduurd tot de kerk de knoop 

doorhakte en het maken van schilderingen en beelden toestond. 

Ook omdat hiermee kon worden tegemoetgekomen aan het 

diepmenselijk verlangen om God te mogen zien, wat immers 

betekent dat Hij ons ziet.

De voorstanders bedienden zich graag van theologische spitsvon-

digheden. Ze wezen erop dat de mens geen beeld van God kan 

maken… omdat Hij zich nergens laat zien. Hij openbaart zich vanuit 

een brandend braambos of als stem. Als Jezus met Petrus, Johan-

nes en Jacobus de berg Thabor beklimt, laat God zich enkel horen: 

‘Dit is Mijn Zoon, de Uitverkorene, luistert naar Hem.’

Beeldenstorm
Overigens was de kous daarmee niet af. Zie de Beeldenstorm (1566), 

waarin calvinisten de vanouds katholieke kerken stevig onder 

handen namen. Heiligenbeelden werden omvergehaald, glas-in-

loodvensters vernietigd, muurschilderingen weggewerkt onder 

een dikke laag witkalk. Voortaan geen roomse afgodendienst meer, 

maar zuiver geloof. 

In reactie hierop hebben wij, katholieken, in de negentiende eeuw 

en de eerste decennia van de twintigste eeuw onze kerken bont 

beschilderd en volgestopt met vaak triomfantelijke beelden. Die na 

het Tweede Vaticaanse Concilie (1958-1963) deels verdwenen, want 

de woekering moest er toch maar eens uit en het mocht allemaal 

een toontje lager. Ironisch genoeg zijn later tijdens restauraties de 

kleuren in elk geval gedeeltelijk teruggehaald. We willen een kerk 

die een warm welkom uitstraalt, ook visueel.

Jaloers?
Zou God dan (nog) jaloers zijn? Ik kan het me niet voorstellen. Hij 

ziet hoe Zijn Geest vanaf de vroegchristelijkste tijden overal ter 

wereld mensen heeft geïnspireerd tot het maken van kunstwerken 

die, op hun beurt, anderen inspireren. De Geest gaat door, de 

beweging gaat door, tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Hans Morssinkhof

Hemelvaart, in de ogen van Rembrandt, 1636

Pinksteren, fresco van Giotto,  
begin 14e eeuw, Padua
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Buurvrouws hemelvaart
Pas was ik bij een uitvaart, van onze oude buurvrouw. 82 jaar is ze 

geworden. Na het overlijden van haar man, in 2016, heeft ze haar 

draai nooit meer kunnen vinden. Ze bleef actief, had een uitge-

breide vriendinnenkring. Maar haar man, die haar alle dagen op 

handen had gedragen, bleef ze missen. 

Speciaal voor hem bleef ze wonen in het huis waar ze altijd hadden 

gewoond. Haar man was er geboren, haar kinderen ook. Ze werd 

depressief, moest uiteindelijk in het najaar van 2020 verhuizen naar 

een verzorgingshuis. Daar was ze steun en toeverlaat voor medebe-

woners en personeel. Altijd belangstellend, met een luisterend oor 

voor wie het wilde lenen.

De uitvaart was sfeervol. Haar dochter las voor over de sterke 

vrouw, de voorgangster las het evangelie van het lege graf, de 

zoons deelden herinneringen. Op het altaar brandden de doop-

kaarsen van haar man en haarzelf, omdat ze die zelf altijd had 

aangestoken als haar gezin wat extra steun ‘van boven’ kon 

gebruiken. Die van haar man was het kortst. De vlam doofde juist 

toen de klokken luidden en het koor het ‘In Paradisum’ begon. 

Hemel en aarde vielen samen.

Leegte
Na de viering liep ik met de buren van de andere kant terug naar de 

auto. ‘Ik voel leegte’, zei die buurvrouw. ‘Woorden, woorden, 

woorden. Kan dat nu niet anders? Ik herken me hier niet meer in.’

Wat moest ik antwoorden? De overledene, wist ik, was diepgelovig. 

Niet in orthodoxe zin, ze kon zich ergeren aan de achtergestelde 

positie van de vrouw in onze kerk, maar gezegend met een 

onwankelbaar Godsvertrouwen. Zij zou het een mooie viering 

hebben gevonden: haar kinderen aan het woord, de kleinkinderen 

betrokken en de verwijzingen naar haar man die ze zo had gemist.

Tegelijkertijd voelde ik de onmacht die ook mij tijdens de viering 

overviel. We zeggen heel veel, we hebben prachtige formules en 

wondermooie rituelen. Maar we staan voor een raadsel. Een heel 

persoonlijk raadsel zelfs: wie we ook zijn, we gaan allemaal dood. 

Het prachtige verhaal van Pasen bemoedigt, maar geeft geen 

garanties. Is er écht een hemel? En moeten we dat willen: eeuwig 

leven? Mag het niet gewoon een keer klaar zijn?

‘Hoe zou jij het doen?’ vroeg de buurvrouw. Tja, ik ga daar niet over. 

Maar áls, dán zou ik kiezen voor een viering met vooral stilte. Twee 

lezingen, hooguit, en mooie muziek. Meer niet, want te zeggen valt 

er uiteindelijk niets. 

Sterke vrouw
Eenmaal thuis dwaalde ik door de Bijbel. Spreuken, hoofdstuk 31, 

vers 10 en volgende: ‘Een sterke vrouw, wie zal haar vinden?’ Het is 

een lofzang op de vrouw als wederhelft en moeder, die de 

onbaatzuchtige, zichzelf offerende liefde symboliseert. Vandaar 

naar Johannes, hoofdstuk 20, over de gebeurtenissen bij het lege 

graf. Hier is Maria Magdalena de sterke vrouw: de verrezen Jezus 

maakt zich aan haar bekend. Daar zegt Hij al: ‘Houd mij niet vast, 

want Ik ben nog niet opgestegen naar mijn Vader, maar ga naar 

mijn broeders en zeg hun: Ik stijg op naar mijn Vader en uw Vader, 

naar mijn God en uw God.’ 
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Tot slot Handelingen, hoofdstuk 1. Het moment van het afscheid. 

Jezus kondigt alvast Pinksteren aan: ‘Gij zult kracht ontvangen van de 

heilige Geest die over u komt, om mijn getuigen te zijn in Jeruzalem, 

in geheel Judea en Samaria en tot het uiteinde der aarde.’ Zijn laatste 

woorden op aarde, voor zover we weten, want ‘na deze woorden 

werd Hij ten aanschouwen van hen omhoog geheven en een wolk 

onttrok Hem aan hun ogen.’ Als de apostelen nog omhoogkijken, zijn 

er plotseling ‘mannen in witte gewaden’, die duidelijk maken dat hier 

een nieuw en ongeschreven evangelie begint: ‘Mannen van Galilea, 

wat staat ge daar naar de hemel te kijken? Deze Jezus die van u is 

weggenomen naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkeren als 

gij Hem naar de hemel hebt zien gaan.’

Gedenkteken
Het zijn mooie verhalen, beeldend ook. Toch waren ze, de uitvaart 

en het gesprek daarna nog vers in het geheugen, niet toereikend. Ik 

zocht de cd met een bijzonder werk van de Franse componist en 

organist Louis Vierne (1870-1937). Stèle pour un enfant défunt, heet 

het: gedenkteken voor een overleden kind. Vierne schreef het na 

het overlijden van het 10-jarig zoontje van een vriend. Het greep 

hem aan, ook door eigen ervaringen: van zijn twee zoons stierf er 

een eveneens op 10-jarige leeftijd, de ander sneuvelde op de 

slagvelden van de Eerste Wereldoorlog. 

Ik hoorde het stuk voor het eerst in 1981. Ongetwijfeld is mijn herin-

nering vertekend, maar ik denk er een zomerse zondag bij. Het 

zonlicht spoelt door de glas-in-loodvensters naar binnen en lijkt 

zich te vermengen met de weemoedige ijle klanken van het orgel.

Slotakkoord
Die sensatie is er nog altijd. Ik kan het werk niet beschrijven, ik ben 

geen musicus. Het komt me voor dat Vierne het leven van het 

overleden jongetje en zijn eigens zoons probeert te beschrijven. 

Bijna zie ik ze lopen, lachen, leven én sterven. Tegelijkertijd voel ik 

het immense verdriet en de verlegenheid van de componist die 

voorbij de woorden gaat.

Het stuk is het aangrijpendst in het langgerekte slotakkoord. Ik 

beluister er de aankondiging in van troost, rust, eeuwigheid. Van 

alles waarvoor geen woorden bestaan. En dan is het dubbel 

aangrijpend te weten dat Vierne het zelf bij leven slechts twee keer 

voor publiek heeft gespeeld. De laatste keer tijdens een concert in 

de Notre Dame in Parijs, op woensdag 2 juni 1937. Eenmaal bij de 

slottoon begaf zijn hart het. Hij overleed in zijn eigen meesterwerk. 

Ziel
Zo vertelt muziek meer dan woorden. Die hebben we nodig om te 

kunnen beschrijven, te ordenen, betekenis te geven. We kunnen 

niet zonder. Maar daar waar het leven eindigt, schieten ze onher-

roepelijk te kort en kunnen ze zelfs te veel zijn. Muziek daarentegen 

raakt de ziel.

Ik weet niet waar mijn buurvrouw nu is. De muziek vertelt me dat ik 

me daarover geen zorgen hoef te maken.

Hans Morssinkhof 
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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 |

• 29-3-2022, Marietje Escher-Jannink, 71 jaar

• 11-4-2022, Dienie Witbreuk-Hollink, 73 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. 

Overleden |

• 30-12-2021, Herman Wiggers, 88 jaar

• 05-02-2022, Annie Strikker, 83 jaar

•  25-02-2022, Tonnie ten Brummelhuis-Jansen, 90 jaar

• 25-02-2022, Wim Kuipers, 73 jaar

• 30-03-2022, Harrie Janssen, 80 jaar

• 03-04-2022, Johan Keizers, 84 jaar

• 13-04-2022, Willie Poelman, 89 jaar
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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 |

• 11-04-2022, Annie Holthuis-Westerhof, 92 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. 

Doordeweekse viering | Bijna wekelijks is er 

een viering op de dinsdagochtend om 9.00 uur 

in de kerk. Maandelijks bent u na de eucharistie-

viering op dinsdagmorgen welkom in de 

pastorie voor een kopje koffie of thee. 

Hemelvaart | Op donderdagmorgen 26 mei is er 

om 9.30 een feestelijke viering i.v.m. Hemelvaart 

in onze kerk. Het dames- en herenkoor verzorgt 

de zang.

Pinksteren | Op zaterdagavond 4 juni, aan de 

vooravond van Pinksteren, is er in onze kerk een 

feestelijke woord- en communieviering. 

Aanvang 19.00 uur, het koor Spirit zingt.
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Ingezonden berichten

Paasviering voor ouderen Delden

Op 6 april vond in Delden de paasviering voor ouderen plaats. Na de mooie eucharistievie-

ring was er in de Driekoningenkapel een gezellig samenzijn. Het was een prettige en 

gemoedelijke middag. 

Levenslang voor moord

op Sir David Amess

In het vorige nummer van Geestig kwam in 

het artikel ‘Met zwaailicht en sirene: 

pastorale zorg in noodsituaties’ de moord 

op het Conservatieve Lagerhuislid Sir David 

Amess aan de orde. 

Op 13 april werd de 26-jarige dader, die op 

15 oktober vorig jaar meer dan twintig keer 

op Amess instak, schuldig bevonden aan 

moord en het voorbereiden van terreurda-

den. De rechter in London veroordeelde 

hem tot een levenslange gevangenisstraf, 

zonder recht op vrijlating. De dader 

handelde alleen. Hij hoopte dat hij door de 

politie zou worden doodgeschoten om als 

martelaar voor de Islam te kunnen sterven. 

Tijdens de rechtszitting betuigde hij totaal 

geen spijt over zijn daad. Hij verklaarde dat 

hij zijn actie al heel lang had voorbereid. Via 

WhatsApp had hij vlak voor zijn daad 

familie en vrienden een manifest met zijn 

beweegredenen gestuurd. 

Jan Schage 

De Betuwe kent een nieuwe pelgrimsroute: 

‘Wegen met Zegen.’ Niet zomaar een 

wandeling door het mooie Betuwse 

landschap maar een heuse pelgrimstocht. 

‘De route neemt je mee langs oude 

landweggetjes, waterloopjes, boomgaarden, 

kastelen en vergezichten over de Waal’, laten 

initiatiefnemers: Margreet Sanders (pasto-

raal werkster), dominee Wilma Hartogsveld 

en Corné van Iersel weten.

De route is er voor iedereen die van 

meerdaagse wandelingen houdt en biedt 

vele mogelijkheden voor verdieping. Juist 

in onze hectische tijd is het immers goed 

om af en toe ‘een pas op de plaats’ maken 

en even tijd voor jezelf te nemen. Wilma 

Hartogsveld: ‘Zowel de protestantse 

gemeente als de Maria Magdalenaparochie 

zoekt naar eigentijdse manieren om 

mensen hier en nu te inspireren. De 

christelijke traditie heeft daarvoor veel te 

bieden, zoals mediteren, pelgrimeren, het 

delen van verhalen en rituelen.’ Margreet 

Sanders heeft veel aan ervaring in het 

begeleiden van mensen op pelgrimage, 

Corné van Iersel was al een tijdje bezig met 

het plannen voor een pelgrimshuis in 

Nijmegen. Margreet Sanders vult aan: ‘We 

hebben de hoofden bij elkaar gestoken en 

kwamen al snel met het idee van een 

Pelgrimstocht door de Betuwe. Er is hier 

een rijke geschiedenis, ook op het gebied 

van christendom en het landschap is 

prachtig.’

Elf etappes

De Pelgrimstocht is 150 kilometer lang en 

telt elf etappes. Onderweg komen de 

wandelaars langs meer dan veertig kerken 

en kerkjes. Het wandelboekje en de website 

bieden een schat aan informatie over de 

geschiedenis, het landschap, de beziens-

waardigheden, verhalen, mythes en 

legendes vanuit de omgeving. 

Voor degenen die van deze wandelroute 

een pelgrimage willen maken, is er een 

Pelgrimsdagboek beschikbaar. Daarin staan 

allerlei gedachten, gedichten, suggesties en 

ideeën om al wandelend niet alleen 

stappen in het landschap te zetten, maar 

ook te groeien naar inzicht in jezelf en de 

(levens)weg die je wilt gaan. 

Meer informatie: 

www.wegenmetzegen.nl

'Wegen met zegen': pelgrimstocht door de Betuwe
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Avond voor de geloofs - 

gemeenschap H. Blasius

Op donderdag 19 mei 2022 houden de locatieraad en pastoraats-

groep van H. Blasius Delden de jaarlijkse avond voor de geloofsge-

meenschap. Deze bijeenkomst vindt plaats in de Dinkelzaal van 

Stadscentrum 'Het Parochiehuis', Langestraat 79 te Delden.

Wij willen tijdens deze bijeenkomst met u van gedachten wisselen 

over het wel en wee van onze geloofsgemeenschap. Wat leeft er bij 

u als parochiaan en welke initiatieven zouden er ontplooid kunnen 

worden? Wat kunnen de pastores en locatieraad/pastoraatsgroep

hierin betekenen?

Na het officiële gedeelte is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

 

Programma
19.00 uur: inloop met koffie/thee

19.30 uur:  Welkomstwoordje door Jan Hock, voorzitter van de 

locatieraad

19.35 uur: Opening/overweging 

19.45 uur: Bouwkundige zaken

20.00 uur: Financiële zaken

20.30 uur  Pauze (koffie/thee)

20.45 uur: Informatie uit 

21.15 uur:  Plenair vragenrondje

22.00 uur: Sluiting

U bent allen van harte uitgenodigd.

Een ziekenhuis voor Mali

Nog éénmaal schrijven wij over datgene wat ons ter harte gaat in 

een gemeenschap in het verre Mali, in Manantali, in de regio 

Bamafelé. Sinds 2007 hebben wij dankzij u geld kunnen inzamelen 

voor zaken, die in Nederland zo gewoon zijn: voldoende school-

lokalen, toiletgebouwen bij de scholen, schoon drinkwater en 

ruimten om met elkaar kerk te kunnen zijn. En we hebben nooit 

tevergeefs een beroep op u allen gedaan.

Sinds de laatste hulpvraag voor de 

nieuwbouw van de katholieke kerk 

in Manantali, staat er op de rekening 

van het Maliproject nog een bedrag 

van ruim € 4.500. Via ’onze man in 

Mali’, Casper Jansen (www.cool-

campmali.com), komt nu een 

dringende vraag tot ons: kunnen we 

helpen bij de bouw van een 

ziekenzaal bij het hospitaaltje van 

Manantali? Het hospitaal bedient 

ongeveer 10.000 mensen in de regio 

en heeft nu zes bedden, waarvan 

één buiten door plaatsgebrek. De 

bedden binnen staan in bedompte 

achterafhokjes.

Het hospitaal is opgezet door de overheid, die ook de salarissen 

betaalt. Er zijn aan dit ziekenhuis verbonden: de arts dokter Kamera, 

twee schoonmakers, twee zusters en een opzichter. Op het 

ogenblik is er geen geld te verwachten van de overheid vanwege 

de politieke situatie in Mali.

Het is de bedoeling dat de huidige ziekenruimte vervangen wordt 

door een nieuwe ziekenzaal voor twaalf bedden. De huidige ruimte 

wordt dan ingericht als laboratorium voor bloed- en urineonder-

zoek en diverse ziekten. Hiervoor is € 13.770 nodig, waarvan we dus 

al ruim € 4.500 hebben. Voor deze zo belangrijke voorziening 

vragen wij uw hulp.

Op de foto dokter Kamera, die vanuit dit hospitaaltje ook zorgde 

voor de coronavaccinaties in de regio Bamafele. Links achter hem is 

te zien waar de ziekenzaal zal worden gebouwd.

 

Wij stellen ons voor dat wij twee maanden de tijd nemen voor deze 

fondswerving. 

De bankrekening waarop bijdragen gestort kunnen worden is:

Diaconie Hofkerk Goor NL66 SNSB 0908 7637 43 ten name van 

Maliproject 2022.

Heel veel dank. We houden u op de hoogte.

Addie en Cees van der Sluijs-Goud

Palmpasen St. Isidorushoeve

Na twee jaar was er op palmzondag weer een feestelijke palm-

pasenviering in de kerk. Veel mensen hebben geholpen met de 

voorbereidingen. De senioren van ’t Meuken hebben op de 

donderdagochtend vóór Palmpasen voor alle kinderen van de 

basisschool van groep 1 t/m 4 de palmpaasstokken versierd met 

palmtakjes. Op de basisschool hebben de kinderen deze stokken 

verder versierd en heeft pastor Zoet uitleg gegeven over de 

palmpaasstok. De werkgroep gezinsviering heeft samen met  

pastor Zoet deze viering voorbereid. 

Het was een mooie viering waarin het kinderkoor zong en het 

passieverhaal werd verteld. De kinderen mochten tijdens de viering 

in een optocht lopen met hun prachtige palmpaasstokken. Na 

afloop van de viering gingen ze in optocht door de pastorie tuin. 

Een geweldige samenwerking tussen de ouderen, basisschool en 

de werkgroep gezinsviering.

Heel veel dank aan iedereen, die heeft bijgedragen aan het 

welslagen van deze palmpaasviering.

Foto: Henny Evers
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Vieringen
mei en
juni
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 14 en
zondag 15 mei

Geen viering Zat. 19.00 WoCo-viering 
Werkgroep

zaterdag 21 en
zondag 22 mei

Zat. 19.00 Gebedsviering Werkgroep Zon. 9.30 WoCo-viering
pastor A. Zoet

HEMELVAART
donderdag 26 mei

Zie H. Blasius Delden Zie H. Blasius Delden

zaterdag 28 en
zondag 29 mei

Geen viering Geen viering 

EERSTE PINKSTERDAG
zaterdag 4 juni en
zondag 5 juni

Zie H. Blasius Delden Zon. 9.30 Woco-viering 
Pastor R. Doornbusch 

TWEEDE PINKSTERDAG 
maandag 6 juni

Zie H. Blasius Delden Zie H. Blasius Delden

H. DRIEËENHEID
zaterdag 11 en 
zondag 12 juni

Geen viering Zat. 19.00 WoCo-viering
Werkgroep

SACRAMENTSDAG 
zaterdag 18 en
zondag 19 juni

Zat. 19.00 Gebedsviering 
Werkgroep

Zon. 9.30 WoCo-viering 
pastor A. Zoet

zaterdag 25 en
zondag 26 juni

Geen viering Geen viering

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.

Nogmaals Titus Brandsma
In de vorige Geestig besteedden we ruime aandacht aan de heiligverklaring van de 

karmeliet Titus Brandsma op zondag 15 mei. Ter verdere voorbereiding en verdieping  

heeft de Nederlandse kerkprovincie een magazine uitgegeven over deze veelzijdige mens. 

De belangstelling hiervoor is zo groot dat het blad eind april in herdruk is genomen. U kunt 

het als pdf openen op de pagina www.rkkerk.nl/vanwege-overweldigende-belangstel-
ling-herdruk-publieksmagazine-over-titus-brandsma/.  
Wilt u het liever op papier lezen, dan kunt u het bestellen via het e-maladres  

communicatie@bisdomdenbosch.nl. De prijs bedraagt dan een euro.

De website van het aartsbisdom Utrecht geeft een link naar een korte film over Titus  

Brandsma. Twee karmelieten komen aan het woord over zijn betekenis. Ze leggen ook  
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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
Pastoor Jansen

Zon. 11.00 WoCo-viering
Pastor R. Doornbusch

Zat. 19.00 WoCo-viering
Pastor R. Doornbusch

Zon. 9.30 Eucharistieviering
Pater L. Groothuis

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

Geen viering Zon. 9.30 WoCo-viering 
Werkgroep

Zat. 19.00 WoCo-vierin 
Werkgroep 

Don. 9.30 Eucharistieviering
Pater R. van der Vegt 

Zie H. Blasius Delden Don. 9.00 WoCo-viering 
Werkgroep

Do. 9.30 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
Vigilie van Pinksteren

Zon. 11.00 WoCo-viering
Pastor R. Doornbusch

Zon. 9.30 WoCo-viering
Werkgroep

Zat. 19.00 WoCo-viering
Pastor R. Doornbusch 
Vigilie van Pinksteren

Ma. 9.30 Eucharistieviering
 Pastor J. Huisman
Ma. 10.00 Oecumenische parochieviering
tuin N.H. kerk Pastor H. van den Bemt

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

Zat. 19.00 Eucharistieviering 
Pastoor J. Jansen

Zon. 11.00 WoCo-viering 
Werkgroep

Zat. 19.00 WoCo-viering
Pastor R. Doornbusch

Zon. 9.30 WoCo-viering
Werkgroep

Zat. 19.00 Eucharistieviering
Pastoor J. Jansen
Terugkomviering Communicanten

Geen viering Zon. 9.30 WoCo-viering
Werkgroep

Zat. 19.00 WoCo-viering 
Werkgroep

Zat. 19.00 Eucharistieviering
Pastoor J. Jansen
Zon. 9.30 WoCo-viering
Pastor A. Zoet
Terugkomviering Doopouders 

Geen viering 

i.v.m. Schoolfeest

Zat. 19.00 WoCo-viering
Werkgroep

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. 

uit waarom hij ook in onze dagen onverminderd actueel is. ’Hij 

heeft echt een boodschap en ik hoop dat die gehoord wordt’, zegt 

bijvoorbeeld karmelites Hettie Berflo. U vindt de informatie op:  

www.aartsbisdom.nl/video-titus-brandsma-is-een-grote-
inspiratie/. 

Informatie is ook te vinden op de website van het Titus Brands-

ma Memorial in Nijmegen, een karmelitaans centrum voor 

spiritualiteit. Wie wil lezen wat hij zoals heeft geschreven en 

gezegd, en zich een beeld wil vormen van zijn denken en zijn 

spiritualiteit. vindt een schat op titusbrandmateksten.nl.
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Woordpuzzel 4
In onderstaande puzzel zitten zeven woorden verborgen die te maken 

hebben met toekomstdromen. Heeft u ze alle zeven gevonden? Stuur  

dan uw antwoord vóór 9 juni 2022 naar:

Redactie Geestig/Puzzel 4

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 3 zaten de volgende bevrijdende woorden 

verborgen: redding, vrijlaten, Jezus, verlosser, macht, bezetting, vrijheid en 

verzet. Uit de goede inzendingen hebben we de volgende winnaar getrok-

ken: mevrouw P.A.M. Leferink uit Delden. 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. A. Zoet, 
pastoraal werker 
M: 06 - 27 12 46 95 
E: annettezoet@gmail.com 
Vrije dag: vrijdag
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Door: Nathalie Mensink

VUUR

De leerlingen kregen een vlammetje boven 

hun hoofd. Ze voelden dat er iets bijzonders 

met hen gebeurde. Ze wilden erover 

vertellen, het aan anderen doorgeven. 

Daarom werden de vlammen ‘tongen’ 

genoemd. Het verhaal was voor iedereen 

bedoeld. Alle mensen hoorden het in hun 

eigen taal.

HEILIGE GEEST

Volgens het verhaal ontvingen de leerlingen 

van Jezus, met Pinksteren, de ‘Heilige Geest.’ 

De geest, dat is het gevoel dat God bij je is. 

Dat Hij je kracht geeft om te leven zoals 

Jezus. 

DUIF

Die Heilige Geest wordt ook wel voorgesteld 

als een duif. Teken van vrede, van hoop en 

toekomst. De duif is de boodschapper van 

nieuw leven. Pinksteren is het feest van ‘Op 

weg gaan.’ 

Pinkstervlammetjes maken

Je hebt nodig: 
• A5-knutselpapier rood en geel

• schaar

• lijm

•  Eerst knip je uit het papier een lange driehoek.

•  Hiervan maak je een harmonica. Begin bij de punt.

•  Vouw de lange kanten naar elkaar toe en plak vast.  

Je ziet dan de vorm van de vlam al.

•  Knip een strook van 1,5 cm. van de lange kant van  

het A5-papier, en vouw deze om de vlam. Plak dan  

de vlam-onderkant hierin vast en plak daarna de 

uiteinden van de strook.

•  Draadje erdoor en je kunt ze ophangen.

01

03

02

04

‘Op het pinksterfeest waren ze allemaal bij 

elkaar. Plotseling was er een geluid alsof er 

een stormwind door het hele huis waaide. 

En er waren een soort van vuurvlammen te 

zien. Dat vuur verdeelde zich en kwam op 

hen allemaal. En ze werden allemaal vol 

van de Heilige Geest en begonnen in 

andere talen te spreken. Het waren talen 

die Gods Geest hun gaf.' 

(naar Handelingen 2, 1-13)

In dit verhaal lees je allemaal  
bijzondere dingen.

WIND

Er kwam ineens een hevige wind in het 

huis van de leerlingen. Daarmee wordt 

bedoeld: er gebeurde iets geweldigs, 

iets heftigs. De leerlingen, die verdrietig 

bij elkaar zaten, kregen ineens weer 

kracht. En zeiden tegen elkaar: ‘Het is 

niet voorbij. Jezus leeft!’

05

Het verhaal van 

Pinksteren



Is dit Hemelvaart?
Op een mooie dag op een bankje aan de Zuiderhagen in Delden, met zicht op de Cramersweide, 

ontdek je die steen. Je weet niets over de achtergrond. Je wordt aan het denken gezet.

De leerlingen voelen zich alleen gelaten, maar er is een opdracht: ze moeten Jezus’ boodschap 

verder vertellen en ze zullen hulp krijgen. Staan die voetafdrukken voor wat Hij aan zijn leerlingen 

meegaf bij zijn Hemelvaart? En wij, als je je aangesproken voelt, gaat het verhaal nog steeds verder.

Misschien zit je soms zo in de ellende, dat deze tekst op de grond wel eens je grootste wens zou 

kunnen zijn. Het zou ook kunnen zijn, dat je zo in techniek geïnteresseerd bent, dat je het als een 

uitdaging ziet.

Je kunt er ook anders naar kijken. Als jij zou kunnen vertrekken, zou je dan toch in ieder geval niet 

even willen terugkijken? Ben jij je bewust van je eigen voetafdruk op deze aarde? In het milieu, in  

de maatschappij en bij de mensen om je heen?

Iedereen wordt uitgedaagd om er eigen gedachten bij te hebben. Genieten van de zon en van  

een moment van rust kan je aan het denken zetten.

Han Coonen 

Foto: Eduard Meester

Tijdgeest

Straatkunst

In Delden is straatkunst te ontdekken, de brochure Kunststappen  

in Delden bevat een overzicht. Johan van der Veen maakte hiervoor in 2002 

het afgebeelde kunstwerk ‘In de hoogte springen en niet terugkeren.’ Hijzelf 

heeft het daarbij over een plek voor het verlangen om gewichtsloos te zijn. 


