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Bijbelse tijd

Misschien mag je de zomer de meest Bijbelse tijd 

van het jaar noemen. In elk geval de periode 

waarin velen van ons de oproep van Jezus tot de 

man in het badhuis serieus nemen: ‘Sta op, neem 

je bed op en loop.’ Jezus houdt van beweging, 

van ontdekken en durven. En in de komende 

weken gaan velen van ons letterlijk op weg.  

Ze nemen tijd, voor zichzelf en voor elkaar.

De overeenkomsten met een pelgrimage dienen 

zich aan. Toegegeven: de aanleiding voor zo’n 

tocht is doorgaans een andere. Een pelgrim gaat 

niet voor het leuke reisje maar heeft andere en 

persoonlijke redenen. Misschien om de Heer te 

vinden en te danken, misschien om een streep te 

trekken onder een moeilijke periode. Hij of zij 

weet dat de tocht zwaar kan zijn en bijna 

onherroepelijk leidt tot de confrontatie met 

zichzelf. Die, zo horen we vaak, de deur opent 

naar zelfaanvaarding. Je bent goed zoals je bent, 

je bent een kind van God, Hij ziet dat je goed 

bent. Ieder van ons, paus Franciscus sprak het uit 

tijdens de heiligverklaring van Titus Brandsma, 

heeft een eigen heiligheid. En ook dat komt vaak 

tot uitdrukking in de sociale contacten van 

pelgrims op hun tocht. Verschillen 

vallen weg, ieder is gelijk.

Die ervaring kunnen vele van ons 

ook zelf opdoen: op Pinksteren 

heeft pastoor Jansen een pelgrims-

reis naar het Heilige Land in de 

herfstvakantie van 2023 aangekon-

digd. Met liefst veel deelnemers uit 

de buurparochies Heilige Geest, 

H.H. Jacobus en Johannes en De 

Goede Herder. Waarin ontmoeting 

niet minder belangrijk is dan vieren 

en bidden. Want wij herkennen God 

in de nabijheid van de ander. En dus, 

opnieuw in de beweging: om God te 

ontmoeten, zullen wij ook zelf een 

stapje moeten zetten. Zoals ook de 

vrouwen hebben gedaan die op 

uitnodiging van paus Franciscus een 

eigen bijdrage aan het synodaal proces 

hebben geschreven.

We blijven Gods volk onderweg, als wij 

bewegen kan onze kerk niet achterblij-

ven. We wensen ieder van u een mooie 

zomer toe. Mocht u op vakantie gaan: 

heb het goed en moge de Heer met u 

meereizen.

Hans Morssinkhof

Als de paus naar 

L’Aquila gaat

Ongeveer een halfjaar was hij paus: 

Celestinus V, in het jaar 1294. Pietro di 

Morrone (1215-1296), zijn wereldlijke 

naam, had er bar weinig zijn in. Hij was 

tot het moment van zijn uitverkiezing 

monnik en kluizenaar en leidde, voor 

zover dat valt na te gaan, een zeer 

godvruchtig bestaan. Veel bidden, veel 

vasten. Juist daardoor viel hij op. In Perugia, in de 

Italiaanse regio Umbrië, waren twaalf kardinalen 

al zo’n twee jaar in conclaaf om een opvolger te 

kiezen voor de in 1292 overleden paus Nicolaas IV. 

Ze kwamen er maar niet uit. Ze dienden weliswaar 

de Heer, maar meer nog wereldlijke machten met 

uiteenlopende belangen. Tot Pietro di Morrone de 

kardinalen maande haast te maken, God had hem 

bericht dat er zware straffen dreigden als ze geen 

vaart maakten. En toen ging het snel, de kardina-

len kozen de boze monnik.

Als paus tegen wil en dank nam Celestinus een 

bijzonder besluit. Hij legde vast dat ook een paus 

mag aftreden. Een ongehoorde maatregel. Jezus 

kon niet aftreden, Hij moest door tot het bittere 

einde aan het kruis. En dan zou Zijn plaatsvervan-

ger op aarde ermee kunnen ophouden? Celesti-

nus wist intussen heel goed wat hij deed: meteen 

na de aankondiging trad hij af. Zoals meer dan 

700 jaar later paus Benedictus XVI in 2009 aftrad.

En nu gaan er in Italië geruchten rond. 

Emeritus-paus Benedictus trad af vier jaar 

na zijn bezoek aan L’Aquila, waar het 

lichaam van de in 1313 heilig verklaarde 

Celestinus ligt opgebaard. Deze zomer, 

op 28 juli, reist paus Franciscus naar 

L’Aquila. Zou hij misschien ook…?

Zeker zal hij de resten van zijn verre 

voorganger bezoeken, maar de werke-

lijke reden is pastoraal van aard. De stad 

had in 2009 te lijden van een zware 

aardbeving. Dertien jaar later is nog altijd 

niet alle schade hersteld. Dat vooral 

verklaart waarom Franciscus naar L’Aquila 

gaat: hij wil de bewoners van de stad 

bemoedigen. Van een geheime agenda 

lijkt geen sprake. Maar die datum, 28 juli, 

houden we toch maar even in de gaten. 

Je weet maar nooit.
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Lopend geloven
Ze waren net thuis uit Compostella. De laatste ruim honderdvijftig 

kilometer hadden ze in hun voorjaarsvakantie afgelegd. Zonder 

jachten en jagen waren ze ontspannen in de kathedraal van Sint 

Jacobus aangekomen. ‘Ik ruik nog de wierook, ik zie nog de 

betraande gezichten, een kerk vol ontroerde, opgeluchte en blije 

mannen en vrouwen onder hun uitpuilende rugzakken.’ Zo begon 

André zijn verhaal over zijn bedevaart, zijn geloofstocht, zijn 

ontdekkingstocht. Marie-José, zijn vrouw, knikte. ‘Van die aankomst 

in de kathedraal weet ik alleen nog dat ik daar stond, hand in hand 

met André. Een goddelijk moment.’

Mensen kleuren de dag
Marie-José pakte zo’n groen schoolschriftje. ‘Ons dagboek.’ Ze hield 

het schriftje omhoog. ’Je mag het zien, maar niet lezen.’ André 

vertelde. ’Als we ‘s avonds een slaapplek hadden gevonden in een 

herberg, een klooster of in een huis voor de trekkers naar Compos-

tella, schreef ik het gebed op waar we ’s morgens de dag mee 

waren begonnen. En dan wat Marie-José en ik onderweg beleefd 

hadden, waar we bij stil hadden gestaan, wat we hadden gezien, 

wie we hadden gesproken, wat we in de stilte hadden gehoord, dat 

hebben we hier in onvolledige zinnen neergepend. Dat deden we 

voor of na de gebedsdienst, soms een Heilige Mis, waarmee de dag 

werd afgesloten.’

’Eigenlijk had elke dag eenzelfde ritme,’ vulde Marie-José aan, ‘maar 

geen dag was hetzelfde. De mensen die je tegenkomt op je weg, 

die je ontmoet, geven steeds weer een andere kleur aan de dag.  

Met de een eet je een sinaasappel, met een ander deel je een paar 

slokken water, met een derde zit je stil in de schaduw van een 

boom. Onbekende mensen delen ongevraagd zomaar hun 

levensverhaal. Er wordt je van alles toevertrouwd. Heel bijzonder 

was dat we door een oude vrouw meegenomen werden naar haar 

huisje om paella te eten. En ze tekende met haar duim een kruis op 

ons voorhoofd toen we onze tocht vervolgden.’
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Wegwijs worden
Ze bladert door haar schoolschriftje. Elk zinnetje, een kriebel in de 

kantlijn, roept weer een nieuw verhaal op. ’Wat we onderweg 

hebben meegemaakt, heeft me verrijkt.’ André keek haar aan. ’Je 

bedoelt: als je op weg gaat, als je loopt over gebaande en onge-

baande wegen, als je niets meer kunt regelen en organiseren, als je 

alleen maar met de weg bezig kunt zijn, als er niet meer is dan 

lopen, doorlopen, dan ontstaat er een ruimte; zie je, ontdek je dat 

onderweg zijn al meer dan genoeg is. Dat dat je leven vult. Meer 

hoeft dan ook niet. Dat is een verademing. Dankbaarheid overvalt 

je bij al je vermoeidheid. Ik voelde me toen rijk. En ik had niets, 

alleen mijn rugzak, en meer had ik ook niet nodig.’ 

Wat een ontmoeting
’Naar Compostella lopen,’ zei Marie-José met een opgetrokken 

wenkbrauw, ’is meer dan een paar dagen wandelen. Ergens op die 

weg kom je een keer jezelf tegen. Dat was voor mij even schrikken. 

Als je zelf zo groot in beeld komt. Er volgden een paar stille dagen. 

Ik was somber gestemd en vreemd voor mezelf. Tot die avond in 

dat dorpje. In de gebedsdienst werd het scheppingsverhaal 

gelezen. En alsof het tegen mij gezegd werd: God zag dat zijn werk, 

de hemel en de aarde en de mens, zeer goed was. Dus ik ook. Zijn 

evenbeeld. Die woorden hebben me bevrijd, me geraakt, me 

levensruimte gegeven.’

André nam het gesprek even over: ‘Die avond, die uren met jou 

staan me nog helder voor ogen. We waren met een hele groep 

pelgrims, lopers zoals wij die geen haast hadden om Compostella 

te bereiken. We kwamen bijeen in een kapelletje voor een avond-

gebed. Na afloop van dat gebed hebben we samen nog een eindje 

gewandeld, wat gepraat, naar de stilte geluisterd, van de onder-

gaande zon genoten, verwonderd gestaan van ons zelf. Met grote 

letters, over de hele bladzijde, heb ik in ons dagboekje toen 

geschreven: OPNIEUW GEBOREN.’ Meer zei hij niet en op de tast 

zocht hij de hand van Marie-José.

 

Nieuwe toegangswegen
In de voorjaarsvakantie hadden ze die laatste ruim honderd 

kilometer naar Compostella gelopen. ’Ik had daar helemaal geen 

vakantiegevoel, maar heb me nog nooit zo vrij gevoeld als daar 

onderweg,’ zei Marie-José. ‘Gek dat die vaak inspannende dagen 

me zoveel ontspanning hebben bezorgd, zoveel zin in leven, en  

zin om van het leven te genieten.’

 

‘Jij hebt dat zo beleefd,’ zei André nadenkend, ‘voor mij is er al 

lopend een andere wereld opengegaan. Een wereld die door 

drukte, zorgen, organiseren en plannen, helemaal bij mij was 

verduisterd, uit beeld was geraakt: de wereld van de stilte, van even 

stil staan, van woordeloos bidden ’s morgens, ’s avonds.’

Marie-José legde hun groene schoolschriftje, hun dagboekje, hun 

geloofsboekje, op hun Bijbel, die ze gekregen hadden op hun 

trouwdag.

Gerard Geurts 

Foto’s: Nathalie Mensink

‘Ergens op die weg  

kom je jezelf  

een keer tegen.’ 
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Van
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Denkt u nog aan de overschrijving?

Elk jaar vragen we u om een bijdrage voor ons parochiemagazine 

Geestig. Hiermee willen we u informeren over wat er in onze 

parochie en onze geloofsgemeenschappen leeft en speelt. 

Daarnaast streven we ernaar om u teksten en artikelen ter overwe-

ging en bezinning aan te reiken. Zo dient Geestig de verbinding 

tussen allen die zich in onze parochie en gemeenschappen thuis 

voelen en zich er welkom weten. 

Die functie: verbinden, elkaar inspireren, het delen van ons geloof, 

onze wensen en dromen, staat steeds voorop bij het maken van 

Geestig. Vanaf het moment waarop de redactie bijeenkomt om de 

inhoud van het nieuwe nummer te bespreken tot en met de 

aflevering bij u thuis. En dat alles in een vormgeving die uitnodigt 

en aanspreekt. Zodat we u ook nu weer verzoeken om een bijdrage 

van € 15 voor uw en ons blad. We vragen u dit bedrag over te 

maken op IBAN NL 94 RABO 0109 0696 25, ten name van R.-K. 

Heilige Geestparochie, onder vermelding van ‘Geestig.’

Graag bevelen we deze bijdrage van harte bij u aan. Bij voorbaat 

onze hartelijke dank hiervoor.

Parochiebestuur Heilige Geestparochie

Redactie Geestig 
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We nemen de tijd om na te denken

In de tijd die verstreken is sinds de vorige Geestig is er het nodige 

gebeurd. Op het personele vlak, bijvoorbeeld, door het afscheid 

van Hélène van den Bemt als pastoraal werker. De parochies H. 

Geest, H.H. Jacobus en Johannes hebben haar op vrijdag 20 mei op 

een mooie wijze ‘uitgezwaaid’ en bedankt voor vele jaren pasto-

raat. We wensen Hélène veel succes en veel inspiratie in haar 

nieuwe functie als geestelijk verzorgen bij de Twentse Zorgcentra.

Bentelo
Enkele dagen later, op maandag 23 mei, hebben pastoraal team en 

parochiebestuur gezamenlijk een hoorzitting gehouden in Bentelo. 

Daar ging het over de vraag hoe het verder moet als de kerk dichtgaat.

Formele procedure
Maar nu eerst een paar andere opmerkingen. Formeel, volgens het 

kerkelijk recht, moet een parochiebestuur een kerkgebouw voor 

sluiting voordragen aan de bisschop. Daar zijn hele draaiboeken 

voor geschreven. Het uiteindelijke besluit is aan de bisschop. Alleen 

hij kan een kerk aan de eredienst onttrekken.

Veel pijn
In deze procedure ligt veel pijn besloten. Bij de parochianen 

allereerst, maar ook bij het parochiebestuur. Al gelden wij als 

eigenaar, onze speelruimte is beperkt. Zo zouden wij graag zien dat 

er meer mogelijkheden zijn voor medegebruik. Combineren van 

functies kan helpen om een gebouw gedeeltelijk als kerk in stand 

te houden. Helaas kan dat momenteel (nog) niet.

Aanwezigheid
In Bentelo hebben we met de parochianen een mooi gesprek 

gevoerd, in een goede sfeer. Met de geloofsgemeenschap hebben 

we gekeken wat sluiting van de kerk betekent. Daarbij hebben we 

benadrukt wat we in de vorige Geestig al schreven: al gaat de kerk 

dicht, de parochie blijft aanwezig. In Bentelo en in Beckum. Het 

contact blijft en op bijzondere momenten (hoogfeesten, Allerzie-

len, huwelijken, uitvaarten, oogstdankdag, carnaval) blijven er 

kerkelijke vieringen. Dat moeten we uiteraard allemaal nog 

uitwerken, maar dit is de lijn die we volgen. 

We zijn blij met de betrokkenheid van de Benteloërs. En die gaat 

ver: aanwezigen attendeerden op de fraaie glad-in-loodvensters. 

Het parochiebestuur heeft uitgesproken zich zeer bewust van zijn 

van de grote kunsthistorische waarde van die vensters. We streven 

ernaar die ter plekke te handhaven. Mocht dat niet lukken, dan 

zorgen wij voor een waardige nieuwe plek.

Najaar
In het najaar nadert het moment om knopen door te hakken. Dan 

komt aan de orde wanneer de kerken in Beckum en Bentelo sluiten. 

We hebben geen haast, we nemen de tijd om met de geloofsge-

meenschappen goede oplossingen te vinden.

We wensen u een mooie zomer toe.

Namens het parochiebestuur,

Jan G.M. Put, vice-voorzitter
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Van uw pastores

Zo nu en dan hoor ik al dat mensen zich opmaken voor hun vakantie. Ze gaan op weg. Ook de parochie is altijd onderweg. In haar overleg, 

in haar geloofsontmoetingen, in haar gemeenschappen. Ook uw pastores zijn doende geweest, onderweg geweest.

•  Pastoraal werker Ria Doornbusch en pastoor Jurgen Jansen sluiten in 2023 ook aan bij de Bisdombedevaart naar Lourdes (zie pagina 20). 

Gaat u ook mee? U hoort van ons.

•  Parochiebestuur en pastoraal team hebben gemeenschappelijk een hoorzitting verzorgd in de geloofsgemeenschap van Bentelo. Dit 

hoort bij het proces van een voorgenomen besluit van een kerksluiting. Het was een betrokken, inhoudelijke avond, waar op waardige 

wijze vragen werden gesteld, maar waar ook werd ‘gekeken’ naar de toekomst.

•  Ouders en verzorgers: tot 1 juli kunt u uw dochter/ zoon opgeven voor het Heilig Vormsel. Uw opgave kan naar het volgende mailadres: 

secretariaat@pastoraalteam.nl

•  De bewoners van woonzorgcentrum St. Elisabeth in Delden hebben aangegeven dat ze graag willen aansluiten bij de reguliere eucharis-

tieviering op woensdagavond om 18.30 uur in Delden. Van harte welkom.

•  Ondertussen is het dooprooster voor het komende werkjaar weer afgerond. Ook altijd weer een heel ‘gepuzzel’. Maar het is gelukt.

•  De drie parochiebesturen en het pastoraal team is het gelukt om een vertrouwenspersoon te vinden. Meer hierover leest u in de volgende Geestig.

Namens uw pastores, wens ik u al het goede. En als u op reis gaat: kom ook goed weer thuis.

Pastoor Jurgen Jansen 

Pelgrimeren

Als ik het woord pelgrimeren 

hoor, dan gaat mijn geest altijd 

naar het lied: Pelgrimstocht der 

mensen. U kent het vast wel, een 

oud traditioneel lied met in het 

eerste couplet woorden waar we 

snel overheen zingen. ‘Pelgrims-

tocht der mensen, veertig jaar 

woestijn, onvervulde wensen, -  

't Land zal heerlijk zijn. Wie 

aanhoort ons bidden, wie ziet 

naar ons om? God, trek in ons 

midden; kom Heer Jezus, kom.’

Een pelgrimage, ons leven, is een 

verhaal van ontmoetingen. 

Onderweg komen we vele 

mensen tegen die een stuk(je) 

met ons op weg gaan in ons 

leven. Het leven kan daarbij een 

woestijn zijn met wensen die niet uitgekomen zijn. Maar we mogen weten dat Hij in 

ons midden meetrekt, in ons kwetsbaar bestaan. We mogen ons gedragen weten 

door het verlangen naar een vast anker. 

Als mensen zijn we op zoek naar geluk, vrede en rust. Dit verlangen sterft niet. 

Pelgrimeren is openstaan voor nieuwe horizonten, het nieuwe ontdekken. Wie reist, 

verwacht, kijkt vooruit en hoopt. Het is met open handen door het leven gaan, klaar 

voor elk onverwacht geschenk.

Het is de weg van elke mens en van alle geloofsgemeenschappen en de kerk. 

Goede pelgrimstocht. Pax.

Pastor Ria Doornbusch

Foto: Nathalie Mensink

Onze Vader 

van de Maori’s

Eeuwige, Schepper van de aarde,

drager van pijn, gever van leven,

Bron van alles wat is en zal zijn,

vader en moeder van ons allen,

Liefhebbende, in wie de hemel is;

laat de heiliging van Uw naam

weerklinken door het heelal;

laat de weg van Uw gerechtigheid

worden begaan

door de volkeren van deze wereld;

laat uw hemelse wil worden gedaan

door al wat geschapen is;

laat uw rijk van vrede en vrijheid

onze hoop ondersteunen;

en laat het komen op aarde.

Voed ons met het brood

dat we vandaag nodig hebben;

vergeef ons als we

wonden oplopen aan elkaar;

sterk ons in tijden

van verleiding en verzoeking;

bewaar ons in beproeving

die niet te dragen is;

bevrijd ons uit de greep

van alles wat kwaad is;

want U regeert door uw kracht

die liefde is;

nu en voor altijd.

Amen.
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Samen op pelgrimage 
naar het Heilige Land
Pastoor Jurgen Jansen kondigde het op Pinksteren al aan: het initiatief om met parochianen uit 

de buurparochies Heilige Geest, Jacobus en Johannes en Goede Herder gezamenlijk op pelgri-

mage te gaan naar het Heilige Land. Deze bijzondere reis vindt plaats in de herfstvakantie van 

2023. Op 22 september houden we hierover een voorlichtingsbijeenkomst (zie kader). Nu al 

geven we wat eerste informatie.

Pelgrimeren geeft in alle tijden het verlangen van mensen weer om 

door hun reis in contact te komen met God. Op deze tocht willen 

we met parochianen van de drie samenwerkende parochies de 

plaatsen bezoeken waar Jezus was, daden verrichtte en woorden 

sprak die ons nog altijd inspireren, bemoedigen en leiden. Zo 

hebben we de mogelijkheid om niet alleen met elkaar ons geloof te 

verdiepen maar ook om elkaar als medeparochianen in een 

gemoedelijke sfeer te ontmoeten. 

Herfstvakantie 2023
Van 21 oktober 2023 t/m 28 oktober 2023 (de herfstvakantie) 

pelgrimeren we in het Heilig Land. We gaan als het ware een reis 

maken door de vier evangeliën en treden in de voetsporen van 

Jezus. Dagelijks vieren we de eucharistie en ’s avonds is er volop 

gelegenheid tot reflectie over de ervaringen van de dag en 

daarmee voor gesprekken over wat we hebben gezien en gehoord.

Meer van Galilea
We beginnen de pelgrimage bij de annunciatie (aankondiging) van 

Jezus’ geboorte door de aartsengel Gabriël aan Maria. Daarna 

volgen we Hem in zijn periode van verkondiging in Kana en 

Noteert u vast?

Op donderdag 22 september bent u van harte uitgenodigd 

op de voorlichtingsbijeenkomst over deze bijzondere 

pelgrimage in de Stefanshof in Borne. Aanvang 19.30 uur, 

inloop vanaf 19.00 uur.

rondom het meer van Galilea. We bezoeken Capernaüm, de Berg 

van Zaligsprekingen waar Jezus zijn indrukwekkende Bergrede 

hield, Tabga waar de broodvermenigvuldiging plaatsvond en de 

kerk van het primaatschap van Petrus (Johannes 21:9).

Op weg naar Jeruzalem
Op weg naar Jeruzalem bezoeken we de Jordaan (de doopplaats 

van Jezus), de Dode Zee, Jericho en Qumran waar de beroemde 

Dode Zeerollen zijn gevonden. Tijdens het tweede deel van onze 

pelgrimage bezoeken we o.a. Bethlehem, Ein Karem (Magnificat) en 

Jeruzalem waar we onder meer de Goede Week zullen herbeleven. 

Uiteraard zal een bezoek aan de Heilig Grafkerk met een bezoek 

aan het Heilig Graf niet ontbreken.

(Bege)leiding
De spirituele leiding zal in handen zijn van onze pastoor Jurgen 

Jansen, de organisatie neemt Erik Cornel op zich. De kosten voor 

deze all-inclusive pelgrimage bedragen € 1.650,-.

Pastoor Jurgen Jansen

José Sluiter & Erik Cornel
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Pelgrimeren is zo oud als er mensen op aarde rondlopen. We 

verstaan eronder het bezoeken van een heilige plaats of een 

bedevaartsoord, dat een belangrijke plaats inneemt in een religie. 

Het kan gaan om een stichter of een heilige, die nog steeds  

vereerd wordt. 

Pelgrimeren houdt ook in, dat je een reis onderneemt en daarvoor 

lichamelijke inspanning levert. Al in de middeleeuwen trokken 

christenen naar Jeruzalem en Betlehem of gingen te voet naar 

Rome of Santiago de Compostella 

Pelgrimeren was een religieuze aangelegenheid. Je ging uit 

religieus verlangen, om dichter bij Jezus of Maria te komen, om te 

bidden, om een heilige te vereren met wie je je verbonden voelt, 

vergeving te zoeken, om te danken voor een ondervonden genade, 

om boete te doen. Zo’n tocht duurde maanden of soms jaren.

Zin en betekenis
Pelgrimeren is nu nog heel populair, maar de betekenis en de 

invulling zijn wel veranderd in de afgelopen decennia. Dat hangt 

samen met het veranderen van de wereld en onze samenleving en 

de veel kleinere plek van godsdienst daarin, althans in West-Europa. 

Velen zien zichzelf niet meer als gelovig of kerkelijk, maar zoeken 

wel naar de zin en betekenis van hun leven. De pelgrim van nu die 

naar Santiago de Compostella besluit te lopen, kan een religieus 

motief hebben, maar dat hoeft niet. Elke pelgrim vult het pelgrime-

ren op haar of zijn manier in. Vaak zijn er meerdere motieven en al 

lopend kunnen die ook veranderen. 

Op een kruispunt
Veel mensen ondernemen een pelgrimstocht na een ingrijpende 

verandering in hun leven of omdat ze zich op een kruispunt in hun 

leven voelen staan: mensen die gepensioneerd zijn, of genezen zijn 

van kanker, mensen die een dierbare verloren, mensen die onvrede 

voelen met hun huidige leven en een nieuwe oriëntatie zoeken, 

mensen met een burn-out, mensen op zoek naar wie ben ik nou 

echt, of mensen die zichzelf willen testen, mensen op zoek naar 

stilte, naar de Ander….. Zoveel pelgrims, zoveel motieven.

‘Onderweg 
van je hoofd 
naar je hart’

Vaak hebben mensen behalve hun uitrusting ook veel om te 

verwerken in hun rugzak. Sommigen trekken er een periode voor 

uit, anderen lopen of fietsen enkele jaren achtereen een stuk van 

de pelgrimsweg. 

Afstand nemen
Pelgrimeren is op weg gaan en afstand nemen van je gewone 

leven. Voor een langere of kortere periode laat je je familie en 

vrienden achter en neem je afstand van je werk. Je begint aan de 

pelgrimsroute, stap voor stap, trap voor trap, en onderweg 

ontmoet je medepelgrims, met wie je korter of langer optrekt. Je 

opent je voor waarden als eenvoud, solidariteit, vriendschap en 

gastvrijheid. Er groeit verbondenheid, je helpt elkaar door moeilijke 

momenten. 

Nieuw hoofdstuk
De route wordt jouw weg, jouw levensweg en misschien de weg 

naar een nieuwe waarheid en een nieuw hoofdstuk in het boek van 

jouw leven. Dat hoor je steeds in verhalen van pelgrims.

Waar zoveel wegvalt van wat je dagelijks bezighoudt, kom je tot 

overdenken: wie ben ik nu echt, wat is mijn verlangen, wat wil ik 

met mijn leven, wie en wat zijn echt belangrijk voor mij en wat is 

ruis?

Verdieping
Zo maakt bijna elke pelgrim behalve een reis naar een bedevaarts-

oord ook een reis van het hoofd naar het hart, komt haar of zijn ziel 

op adem en op verhaal.

Daar is soms een verre en lange tocht voor nodig, maar dat hoeft 

niet. Ook velen die nooit een pelgrimstocht maken, maken toch de 

reis van het hoofd naar het hart, vaak door een ingrijpende 

gebeurtenis: een ziekte, of het verlies van een dierbare, werkloos 

worden, een scheiding of zorgen voor iemand die dementeert. Ook 

dan verdiept zich je leven.

Pastoraal werker Annet Zoet
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Lucifers

Voor u gevonden
 Door Astrid Koning ter Heege

Losgelopen woorden
Op 2 februari 1996 begon Hans Burgman 

(1928-2022, bij leven priester, filosoof en 

missionaris in Kenya) in Roosendaal zijn 

tocht naar Santiago. In zijn schaarse 

bagage een Bijbel, een filosofieboekje en 

een dichtbundel van Rilke. Eind mei 1996 

arriveerde hij in Santiago. Zijn terugweg voerde hem door de 

hete Provence en over de hoogste Alpenpassen. Zesduizend 

kilometer en negen maanden later keerde hij terug in zijn geboor-

teplaats Hengelo. Tijdens zijn tocht hield hij een vast mentaal 

programma aan: de geschiedenis van de filosofie systematisch 

doordenken, biddend mediteren, het evangelie volgens Marcus 

memoriseren en religieuze problemen overwegen. De neerslag van 

dit alles verzamelde hij in dit dagboek (zie ook pagina 15). Uitgeve-

rij Pumbo, prijs € 24,95.

Twents Kapelletjespad
Bij Pelgrimsroutes denken we vaak aan de route naar Santiago 

de Compostella of andere oorden, maar ook ons prachtige 

Twentse landschap heeft vele mooie wandel- en fietsroutes te 

bieden. Het Twentse Kapelletjespad is ongeveer 900 kilometer 

lang en bestaat uit ruim 50 etappes van gemiddeld 15 kilome-

ter, waaronder diverse rondwandelingen. Begin- en eindpunt 

van de etappes zijn bereikbaar met het openbaar vervoer.

www.wandelzoekpagina.nl/kapelletjespad

Pelgrimeren met God
Pelgrimeren is even afstand nemen van het dagelijks leven om tot jezelf (en tot God) te komen. 

Dit boek van Detlef Lienau biedt voor 45 dagen een voorraad korte Bijbelse overdenkingen, 

gebeden, vragen en meditatieve teksten waaruit je als pelgrim kunt putten, ongeacht de weg 

die je volgt. Neem dit boek mee op reis als inspiratie. Lees 's morgens een bemoedigende 

tekst. Reflecteer onderweg op de vragen. Eindig 's avonds met een afsluitende gedachte. 

Uitgeverij Ark Media, prijs € 14,95.

Zaad in de grond
We hadden een doos gekocht met veldbloemenzaad. U weet wel, 

met klaprozen, korenbloemen en meer van dat gerei. Vol opti-

misme strooiden we het zaad op een lege plek, aan het einde van 

de tuin. Elke dag gingen we kijken of er al iets op kwam. En dat 

gebeurde ook. Maar het waren geen klaprozen of korenbloemen. 

Het was gras, zuring en brandnetel. Wat een teleurstelling.

Het gekke was echter dat er op een hele andere plek dan waar wij 

hadden gezaaid wel klaprozen kwamen, en korenbloemen. Tussen 

de dahlia’s. Ze maakten die border alvast kleurrijk en mooi om naar 

te kijken, een lust voor het oog nog voor de dahlia’s knoppen 

kregen. Het zaad was daar misschien wel heen gewaaid. En omdat 

die grond wel goed was, kwam het daar mooi op. Wat een geluk. 

Een wonder, zoals de natuur werkt. Blijkbaar was de plek die wij 

hadden gekozen niet goed.

Ik realiseer me ineens dat er een verhaal in de Bijbel staat bij Marcus 

dat zomaar veel lijkt op wat ik net heb opgeschreven. Het is de 

gelijkenis van het zaad. Het zaad dat op de rotsen valt, tussen het 

onkruid, en in goede grond. En in de goede grond wordt het zaad 

goed koren. Voedsel voor velen.

De goede grond vinden om te zaaien is tegenwoordig niet zo 

moeilijk. Met wat wij weten van grondverbetering en mesten lijkt 

een goede oogst halen niet zo’n kunst meer.

Toch hebben wij 

niet alles in de 

hand. Het 

wonder van zaad 

dat in de grond 

begraven wordt 

en dan opkomt en 

groeit is niet alleen 

wetenschap. Het is ook 

‘geluk.’ Het vraagt ook 

respect voor de natuur. Het is 

voor mij ook dankbaar zijn voor wat we mogen vinden in Gods 

mooie schepping.

Graan in de aarde. Met liefde gezaaid, met liefde geoogst, met 

liefde tot voedsel bereid. Dat is Gods grote plan. Laten we zorgen 

dat we de natuur niet zonder liefde exploiteren. Maar omzien naar 

zelfs het kleinste zaadje.

Cathinka
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Tijd hebben, 
tijd nemen

Een dag telt 24 uur, we hebben dus allemaal 

evenveel tijd. Maar waarom heeft de een 

wel tijd en de ander niet? Wat betekent het 

voor een ander als je zegt: ‘Ik heb geen 

tijd’? Vaak bedoelen we: ik heb geen tijd 

voor jou. We formuleren en zeggen het niet 

op deze wijze, want dat zou wat hard 

overkomen, maar toch. 

Door de moderne media is het makkelijk 

communiceren mét elkaar, maar we hebben 

weinig tijd vóór elkaar. We zijn druk druk 

druk, werken op onregelmatige tijden, gaan 

met de kids naar de sportclub, moeten nog 

boodschappen doen en op tijd zijn voor de 

volgende afspraak. Enzovoort. In de 

komende weken, als de klok door de 

vakantieperiode wat minder snel lijkt te 

tikken, hebben we rust en gelegenheid om 

afstand te nemen van onze haast en 

rusteloosheid, en stil te staan bij wat voor 

ons en onze naasten werkelijk van belang is.

 

Ander tempo
Bij mijn bezoeken aan Afrika merk ik elke 

keer dat het weer even wennen is aan het 

tempo. Niet snel, snel, zoals bij ons, maar 

aanpassen aan het tempo daar. Als wij hier 

een afspraak hebben, bijvoorbeeld om 

10.00 uur, dan verwachten we dat iedereen 

er op dat tijdstip is. Zo niet, dan schieten we 

in de stress, kijken we diverse malen op de 

klok of sturen een appje: ‘Waar blijf je, 

iedereen zit op je te wachten.’ Het hele 

dagschema loopt in de war. ‘Ik heb toch 

niet voor niets een afspraak gemaakt’, 

horen we dan.

Natuurlijk proberen mensen in Afrika ook 

op tijd te zijn. Maar tijd is een breed begrip 

en een uurtje later is geen probleem, 

niemand doet er moeilijk over. Even goede 

vrienden. Zoals iemand zei: ‘In het Westen 

hebben ze horloges, maar wij hebben tijd.’

Negen minuten
Volgens onderzoekers hebben veel mensen 

ongeveer negen minuten per dag tijd om 

met elkaar te praten. Op de 24 uur die een 

dag heeft, is dat wel heel erg weinig. Toch 

vreemd, vaak denken we zelf dat we veel 

meer tijd aan elkaar besteden.

Tijdens de coronapandemie was het voor 

velen lastig om aandacht voor elkaar te 

hebben. Voor anderen was het een tijd van 

bezinning en van het inzicht dat niet alles 

maakbaar is. Hierdoor voelden veel mensen 

zich eenzaam, maakten zich zorgen om hun 

eigen gezondheid of die van anderen. De 

vele veranderingen en de aanpassingen die 

van ons werden gevraagd, waren niet altijd 

makkelijk.

Aandacht helpt
Maar we merkten ook dat aandacht hebben 

voor elkaar helpt, net als met elkaar praten, 

naar elkaar luisteren en elkaar steunen. Het 

vrijmaken van tijd voor elkaar is belangrijk 

voor familiebanden, gezin en vrienden. 

Even luisteren naar de ander is zelden verlo-

ren tijd. Er gewoon zijn voor elkaar, dat ene 

schouderklopje, doet wonderen. 

Marianne Koebrugge

Even luisteren naar 

de ander is zelden 

verloren tijd



12
Geestig, 05  |  Juli 2022

Houvast in  
roerige tijden

In de toekomst kijken kan ik niet, maar het zou me niet verbazen als 

ons tijdsgewricht de annalen in gaat als een periode van transitie. 

We lijden immers aan en onder van alles: de coronacrisis, de 

klimaatcrisis, oorlog in Europa, polarisatie onder de bevolking, 

gevoelens van miskenning onder allerlei maatschappelijke 

groeperingen (van de LHBTIQ+- gemeenschap tot MeToo-vrouwen 

tot anti-Zwarte Pieters, tot werknemers in de zorg), etcetera. We 

lijken op zoek naar een nieuwe maatschappelijke orde, maar 

hebben de gemeenschappelijke noemer nog niet gevonden. 

Heiligverklaring: wat moet je er mee anno 2022?
Toen ik op 25 mei op het Sint-Pietersplein in Rome stond, werd me 

duidelijk wat ons zou kunnen verbinden en leiden: geen helden en 

heldendaden, maar mensen als inspiratiebron. En dat is wat de 

katholieke kerk ons probeerde aan te reiken met de heiligverklaring 

van onder anderen Titus Brandsma.

Gewoon en heilig tegelijk
Ook Titus Brandsma leefde in turbulente tijden. Maar hij vond 

kracht in een diep doorvoeld geloof: hij leefde in en vanuit de 

liefdevolle aanwezigheid van God en hij liet zich transformeren 

door die liefde. Hij veroordeelde mensen niet op grond van hun 

daden, maar zag hen als schepping van God. Vandaaruit wilde hij in 

het leven van alle dag het goede doen voor de mensen met wie hij 

leefde: een ouder, de buurman, een collega, cliënt of vriend of een 

willekeurige vreemde. 
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Zijn geloof inspireerde hem tot enerzijds hartverwarmende 

mildheid en anderzijds resolute standvastigheid. Praktisch gezien 

betekende zijn mildheid dat hij altijd bereid was om met iedereen 

het gesprek aan te gaan en mensen hielp waar hij nood zag. In het 

concentratiekamp in Dachau bereikte die mildheid zijn ultieme 

vorm: hij bad voor zijn beulen.

Mild en standvastig kunnen hand in hand gaan
Tegelijkertijd was hij een standvastig man die niet marchandeerde 

met zijn opvattingen over de consequenties van leven in Gods 

liefde. Voor die opvattingen was hij zelfs bereid de hoogste prijs te 

betalen: hij werd gevangen genomen, gemarteld en is gestorven. 

Vol overgave onderging hij zijn lot; hij vond steun en kracht bij 

Jezus en het lijden dat Jezus onderging. 

In alle eenvoud
In zijn prachtige preek op die 25e mei legt paus Franciscus de 

relevantie van de heiligverklaring van Titus Brandsma uit. Leidraad 

daarbij is het Bijbelvers: ‘Zoals Ik van jou houd, moeten jullie van 

elkaar houden’ (Joh, 13: 34). God houdt van ons en Zijn liefde 

transformeert ons, aldus paus Franciscus. Zijn liefde stelt ons in 

staat om van anderen te houden en om liefdevol te handelen naar 

elke mens en in elke situatie. En volgens de paus geef je daar 

invulling aan door ‘dienstbaar zijn.’ Dat is niet gemakkelijk. Het 

vraagt van je om niet je eigen belang te laten prevaleren maar je 

systeem te schonen van hebzucht en geldingsdrang; het vraagt van 

je om te vechten tegen onverschilligheid en tegen het bij alles 

jezelf als uitgangspunt nemen, en het vraagt van je om te delen van 

wat God ons gegeven heeft. 

Vanuit die geest van dienstbaarheid gaat het in het leven niet om 

grootse daden maar om kleine gebaren van dagelijkse liefde. Dat is 

het pad van heiligheid. En het begint bij Jezus in de ander zien, 

altijd.

Jij en ik- iedereen een beetje heilig
De paus gaat in zijn preek vervolgens nog een stapje verder: wij zijn 

allen geroepen tot heiligheid, ieder op zijn of haar eigen manier. 

Titus had zijn heiligheid, jij hebt jouw heiligheid en ik de mijne; wij 

allemaal hebben onze eigen heiligheid. God heeft een plan van 

liefde voor ieder van ons. God heeft een droom voor ieder van ons. 

Ga je droom achterna.

Ik zie deze heiligverklaring als een mooie, heel relevante uitdaging.

Lory Wagenaar-Feringa
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‘Vrouwen, ik nodig jullie uit: praat, laat je stem horen. Ik erken 

jullie frustratie en ongeduld.’ De woorden zijn van paus Francis-

cus. Hij sprak ze uit op 9 oktober 2021, bij de opening van het 

synodale proces. Het Netwerk Katholieke Vrouwen heeft die 

handschoen opgepakt. Via digitale vragenlijsten hebben 2238 

vrouwen uit alle bisdommen gereageerd. Hun grootste wens: 

‘Verder groeiende gelijkwaardigheid en balans tussen mannen 

en vrouwen.’

De initiatiefneemsters presenteren het eindrapport, Zij heeft een 

verhaal, op woensdag 25 mei aan mgr. Gerard de Korte, bisschop 

van Den Bosch en referent voor kerk en samenleving van de 

Nederlandse bisschoppen. Via een onlineverbinding kan wie  

maar wil meekijken. 

Gematigde toon 
Het fraai vormgegeven rapport kenmerkt zich door een gematigde 

toonzeting. De respondenten zijn merendeels actief kerkbetrokken 

en overwegend (70%) vijftig-plus. Ze voelen zich thuis in de kerk, 

63% verricht er vrijwilligerstaken. Op een breed terrein: als 

bestuurslid, in de liturgie, in de bloemengroep, als gastvrouw. Ze 

beleven vreugde aan samen vieren en geloofsgemeenschap zijn. 

Verbeteringen
Toch verlangt maar liefst 96% naar verbeteringen in de kerk. Het 

gaat dan om verandering in de positie van de vrouw in de kerk, 

grotere zichtbaarheid van de kerk in de samenleving, ‘eigentijdser’ 

opvattingen over seksualiteit en gender, het toestaan van het 

homohuwelijk en de mogelijkheid voor gescheidenen om kerkelijk 

te hertrouwen. Gevraagd wordt vooral een kerk die luistert en 

empathie en compassie toont. Dit resulteert in zeven adviezen aan 

de bisschoppensynode over deze onderwerpen.

De initiatiefneemsters voegen er nog twee punten aan toe: ze 

vragen onderzoek naar toelating van vrouwen tot het diaken- en 

het priesterambt. ‘Wij doen dit in alle bescheidenheid en in het 

besef dat deze punten binnen de kerk vandaag controversieel zijn. 

Echter, dit weerhoudt ons (…) er niet van deze toch aan u voor te 

leggen. Wij doen dit omdat een groot aantal respondenten dit met 

nadruk heeft verzocht.’

Marsroute
Bisschop De Korte toont zich blij verrast over het grote aantal 

deelneemsters aan het onderzoek. Hij wijst op het ‘diepe verlangen’ 

van vrouwen naar gelijkwaardigheid in de kerk en naar andere 

opvattingen. ‘Ik weet dat veel katholieken anders in het leven staan 

dan de leer van de kerk ons voorhoudt. Ik zeg dan: de toekomst is 

open, wie weet waar de Heilige Geest ons brengt? De synode zet de 

marsroute uit voor de kerk van morgen. Dus laat dit gesprek 

doorgaan.’

Mentaliteitsverandering
Professor Myriam Wijlens, hoogleraar kerkelijk recht in Erfurt 

(Duitsland) en door het Vaticaan aangesteld als adviseur van de 

synode, meldt via een videoverbinding overtuigd te zijn van de 

voortgang van het gesprek. Ze spreekt over een ‘levenswijze’ en 

‘een mentaliteitsverandering’ die onomkeerbaar zal blijken. ‘We 

worden uitgenodigd om met elkaar te praten over de vraag wat 

Christus van ons wil. Alleen al door het gesprek daarover kunnen 

we elkaar inspireren. Zonder oordelen, de Heilige Geest werkt in de 

héle gemeenschap. Dat is synodaliteit: luisteren naar wat de Heilige 

Geest ons zegt.’ 

In Rome, legt ze uit, worden alle rapporten, vanuit alle 2500 

bisdommen, zorgvuldig gelezen en geanalyseerd. En serieus 

genomen, weet ze uit eigen ervaring. Daarom is haar overtuiging: 

‘De synode, volgend jaar, is niet het einde, maar de opmaat. Dit 

proces gaat door.’

Hans Morssinkhof

Zij heeft  
een verhaal

Het onderzoek van het Netwerk Katholieke Vrouwen kan 

worden gedownload vanaf https://www.unkv.online/.

verhaal
Zij heeft 
een

Bijdragen van de Nederlandse 

rooms-katholieke vrouwen aan 

het synodale proces. 

Verzameld door het Netwerk Katholieke Vrouwen

Bi
jdr

ag
en 

tot bloei van de kerk
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Gods volk 
onderweg

Beeld van de kerk
‘Serieuze kerkvernieuwers hebben pelgrimstochten zelden hoog 

ingeschat. In de Navolging van Christus (1400) heet het: ‘Zij die 

dikwijls pelgrimeren, worden zelden heilig.’ De Reformatie 

verwierp bedevaarten als te kermisachtig. Edoch, op het Tweede 

Vaticaans Concilie grepen de bisschoppen verrassenderwijs terug 

op het beeld van de kerk als een groep pelgrims: Gods volk 

onderweg. Men dacht aan de Israëlieten in de woestijn; aan de 

joden die elk jaar optrokken naar Jeruzalem, aan bevrijding en 

vreugde. Zo is het met mij ook: ik word overvallen door een diffuse 

blijdschap die me niet meer loslaat. Het is een soort lente-euforie.’

Vonkende duikbommenwerper
‘De talloze pelgrims hebben Santiago groot gemaakt. Ze 

mochten slapen op de balkons in de kathedraal. Om de 

lucht weer ‘fris’ te krijgen gebruikte men wierook. Daarin 

ligt de oorsprong van het zwaaien van de Botafumeiro, het 

manshoge wierookvat. Opgehangen in de nok van de 

koepel wordt het door acht mannen door middel van een 

lange kabel steeds hoger opgezwiept, totdat het als een 

vonkende duikbommenwerper uit de gewelven komt 

gieren. Een prachtige vondst.’

Ware kerkgangers
‘De kathedraal van Santiago de Compostella is 

een kruispunt waar de wegen van heel veel 

bijzondere mensen elkaar even raken, mensen 

vol vreemde verhalen, mensen die het ruige weer 

nog in de haren hebben zitten, mensen die net 

uit een droom ontwaken. Omdat de weg één 

zeer langwerpige kerk is, zijn deze pelgrims ware 

kerkgangers, personen die een paar weken lang 

in de kerk geleefd hebben; daar zijn ze op een 

vreemde en authentieke manier door getekend.’

Het kind in ons
‘Ik weet het heel zeker: de weg van 

Jakobus is een weg voor het kind in ons. 

In Marcus, 10, 15 zegt Jezus: ‘Laat ik jullie 

één ding vertellen: als iemand het 

koninkrijk van God niet als een kind 

aanneemt, zal hij er nooit binnenkomen.’ 

Hebben we allemaal dat woord wel 

serieus in ons opgenomen? Het lijkt me 

soms van niet. Van helemaal niet. Zovelen 

van ons kijken wat geringschattend neer 

op de kinderlijke uitingen van geloof. 

Sommigen zeggen: het is allemaal wel 

mooi, maar het lost niets op. We zouden 

eigenlijk eens moeten ophouden met 

alles te zien in termen van problemen en 

oplossingen. Het is leuker de dingen en 

gebeurtenissen en mysteries en zelfs 

personen te zien als geboden kansen. Als 

we alles willen oplossen hebben we voor 

we het weten het christendom zelf 

opgelost.’Omhelzing
‘Bij de kathedraal aangekomen raak ik ten slotte toch overweldigd 

door de monumentale proporties van de entourage en de emoties 

die horen bij een voltooide prestatie. (…) Je zweeft naar voren door 

een heilige ruimte, romaans van vorm, gotisch van hoogte, recht op 

het hoogaltaar af, waar de immense figuur van Jakobus staat, starend 

als een afgodsbeeld en bedekt met goud, zilver en edelstenen. 

Eenieder klimt achter het beeld de trap op, en geeft de goede heilige 

van achteren een flinke pakkerd om de schouders. Daarbij denk je 

aan al die mensen onderweg die je gezegd hebben: Geef Jakobus 

een omhelzing van mij.’

Verantwoording
De citaten op deze pagina zijn ontleend aan 

het boek Losgelopen woorden van Hans 

Burgman (1928-2022). Zie ook pagina 10.
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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 |

• 06-05-2022, Bernard Siegerink, 90 jaar

• 20-05-2022, Willie Siegerink-Exterkate, 85 jaar

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

7497 MA Bentelo

T: 0547-292221

E: bentelo@heiligegeestparochie.nl 

IBAN: NL34RABO0157108112

Giro: 88.73.19
Openingstijden secretariaat

Maandag van 11.00 tot 13.00 uur

Geest in en om de kerken

Delden
H. Blasius
Langestraat 78 

7491 AJ Delden

074-3761201

E: delden@heiligegeestparochie.nl

IBAN: NL24RABO0313302057
Openingstijden secretariaat 

Dinsdag en vrijdag van 9.00-12.00 uur

Secretariaat | Het secretariaat is op dinsdag  

en vrijdag geopend van 09.00 tot 12.00 uur. Op 

maandagmiddag van 14.00 tot 15.00 uur zijn  

de heren G. Ros en M. Workel op het secretariaat 

aanwezig voor inlichtingen over grafrechten  

en verdere vragen die betrekking hebben op  

het R.K. kerkhof.

Contact pastor | Parochianen die behoefte 

hebben aan contact met een van de pastores 

kunnen hen telefonisch bereiken (zie bericht  

op pagina 22).

Mariakapel | De Mariakapel is alle dagen 

geopend van 09.00 tot 19.00 uur, zodat u in alle 

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

7471 CH GOOR

T: 0547-260114

I : www.heiligegeestparochie.nl/goor

E: goor@heiligegeestparochie.nl

IBAN: NL25ABNA0593726634
Openingstijden secretariaat

Woensdag van 8.30 uur tot 11.00 uur.

Beheerder Parochieel centrum: 

Marian te Wierik

Voor het reserveren van een ruimte eerst contact 

opnemen met Marian te Wierik:

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

Misintenties | De vergoeding voor misintenties, 

gebedsintenties zijn € 9.-. Voor een jaargedach-

tenis € 12,-.

Vieringen | Iedere woensdag om 09.00 uur 

Eucharistieviering (tenzij anders vermeld in 

Geestig of via een mededeling).

Mariakapel, Moeder voor ons allen |

De Mariakapel aan de Mossendamsweg-Rouwe-

lerweg is dagelijks van 09.00 tot 20.00 uur, en 

tijdens de wintermaanden dagelijks van 09.00 

tot 18.00 uur geopend.

Contact pastor | Parochianen die behoefte 

hebben aan contact met een van de pastores 

kunnen hen telefonisch bereiken (zie pagina 22).

Overleden |

• 17-05-2022, Johan Bekhuis, 87 jaar

• 19-05-2022, Jan Stevens, 81 jaar

Secretariaat | Iedere woensdagmorgen van 

09.00-11.30 uur kunt u terecht op de pastorie 

voor het opgeven van misintenties, het melden 

van overlijden en voor verdere vragen en 

boodschappen.

Misintenties | De vergoeding voor misintenties/

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

Beiden t.n.v. kerkbestuur Hengevelde.

Openstelling Mariakapel | Dagelijks van 

09.00-18.00 uur.

Vieringen | Zie het vieringenrooster  

op pagina 20-21.

Overleden |

• 30-3-2022, Peter Workel, 49 jaar

• 5-5-2022, Truus Pierik-Leus, 76 jaar

• 11-5-2022, Gerrit ten Dam, 78 jaar

• 20-5-2022, Marinus ter Huurne, 85 jaar

• 23-5-2022, Martijn Roescher, 50 jaar

Hengevelde
H.H. Petrus en Paulus
Goorsestraat 19

7496 AB Hengevelde

T: 0547 - 333 210

E: hengevelde@heiligegeestparochie.nl 

IBAN: NL35RABO0157107221
Openingstijden secretariaat

Woensdag van 9.00 tot 11.30 uur

Isidorushoeve
H. Isidorus
Goorsestraat 126

7482 CL St. Isidorushoeve

T: 074-3575210

E: st.isidorushoeve1@gmail.com 

IBAN: NL45ABNA0495351202
Openingstijden secretariaat

Dinsdag van 9.00 tot 11.00 uur

Secretariaat | In juli is het secretariaat 

wegens vakantie gesloten. U kunt intenties 

na de weekendvieringen opgeven in de 

sacristie. Of schriftelijk, in een gesloten 

envelop in de brievenbus van de pastorie. 

Vanaf augustus is het secretariaat weer elke 

dinsdagmorgen van 9.00-11.00 uur open 

voor mis-gebedsintentie, jaargedachtenis, 

het aanmelden van jubilea en overige zaken.  

Mis-gebedsintentie/jaargedachtenis | De 

vergoeding voor een mis-gebedsintentie is 

€ 9,-, voor een jaargedachtenis € 12,-.

Vieringen op dinsdagochtend | In juli, 

augustus en september is er niet elke 

dinsdagochtend een viering. Bij de week-

endmededelingen en in Rond Haaksbergen 

berichten we wanneer er een viering is.

Openstelling gedachteniskapel | De gedach-

teniskapel in onze kerk is dagelijks geopend 

van10.00 uur tot 16.00 uur.

Schoolverlatersviering | Op zondagmorgen 

3 juli nemen de kinderen van groep 8 

tijdens een speciale viering in de kerk 

afscheid nemen van de Bonifatiusschool. 

Aanvang 9.30 uur, het kinderkoor zingt. 

Iedereen is van harte welkom.

Aanmelding H. Vormsel | In september start 

de voorbereiding voor het H. Vormsel voor 

kinderen uit groep 8 en ouder. Voor meer 

info en aanmelding: secretariaat@pasto-

raalteam.nl. Aanmelden kan t/m 6 juli. 
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Ingezonden berichten

Bewoners zorghuizen 

vieren mee
Op woensdag 1 juni mochten wij zo’n 

twintig parochianen uit het verpleeghuis  

St. Elisabeth en De Wieken begroeten bij  

de reguliere eucharistieviering in de  

H. Blasiuskerk in Delden. De bewoners 

wilden zich graag aansluiten bij de 

vieringen in hun parochiekerk en geloofs-

gemeenschap. Het is de bedoeling dat ze 

voortaan elke woensdagavond meevieren.

Geloofsgemeenschap H. Blasius Delden

Foto: Jan Horck

‘In het spoor van Titus’ 

Busreis vanuit Zenderen
27 juli is de gedenkdag van Titus op de 

heiligenkalender. Zo midden in de zomer 

organiseren we dan vanuit Zenderen een 

busreis/pelgrimage. Dit jaar gaan we naar 

het Titus Brandsma Memorial in Nijmegen. 

Van hieruit worden we in kleine groepjes 

langs de belangrijke plekken van Titus 

geleid, waardoor zijn leven en werken  

‘tot leven’ komen. 

Titus heeft zich actief ingezet voor de 

vrede, mede reden waarom de World Peace 

Flam in Nijmegen hier geplaatst is. Vanuit 

Enschede zullen we de vlam meenemen en 

zo een verbinding maken tussen ons en de 

inspanningen van Titus voor vrede en 

vrijheid. In de Titus Brandsma Memorial-

kerk sluiten we af met een korte viering. 

 

Vertrek vanuit Zenderen: 8.45 uur, thuis-

komst omstreeks 18.00 uur. De kosten voor 

busreis, programma, koffie/thee en soep 

bedragen € 30. We vragen u zelf een 

lunchpakket te verzorgen. Aanmelden tot 

10 juli op karmeltwente@karmel.nl. Na 

aanmelding ontvangt u een uitgebreider 

programma.

Expositie

In de Broederenkerk in Deventer is er tot en 

met 10 juli een expositie over Titus 

Brandsma ingericht. Hier zijn onder meer 

voorwerpen van en over hem te bekijken, 

die gewoonlijk in de kapel en de kerk van 

het Titus Brandsma Huis in Colmschate 

worden bewaard. Zoals de bijzondere 

kruiswegstaties maar ook een persoonlijke 

rozenkrans van de heilige Titus.

In Deventer-Colmschate, onderdeel van de 

parochie H. Lebuïnus, vinden we het Titus 

Brandsma Huis met de Titus Brandsmaka-

pel. Toen in 1979 in Colmschate een naam 

voor de nieuwe parochie moest worden 

gevonden, werd ook Titus Brandsma 

genoemd. Hij stond toen al in de belang-

stelling, onder meer vanwege het in die 

jaren nog lopende zaligverklaringsproces 

(hij werd uiteindelijk in 1985 zaligverklaard).

Openingstijden expositie: tot en met 10 juli, 

wo. en do. 13-16 uur, vr. en za. 11-16 uur.

Feest bij kinderkoor De Hoeve

Tijdens een feestelijke viering op zondag 12 juni heeft 

de geloofsgemeenschap van H. Isidorus de dirigent en 

de pianist van het kinderkoor, Marian Kemper en Anne 

Morssink uitgebreid in het zonnetje gezet. Allebei 

zetten ze zich al twaalfeneenhalf jaar met enthousi-

asme en passie in voor het kinderkoor in St. Isidorus-

hoeve. Tijdens de viering ontvingen ze hiervoor de 

eremedaille St. Gregorius in brons. Daarbij bleef het 

niet. Na de kooronderscheiding zorgden de kinderen 

van het kinderkoor voor een verrassing in de vorm van 

een zelfgemaakt vrolijk bloemboeket.

Marian en Anne: nogmaals van harte proficiat en we 

wensen jullie voor de toekomst nog vele muzikale jaren 

toe, voor en met het kinderkoor van de Hoeve.

Geloofsgemeenschap H. Isidorus 

Foto’s Henny Evers 
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Oecumenische kerkdienst  

Diepenheim

Op zondag 17 juli 2022 om 10.00 uur wordt in de Johanneskerk te 

Diepenheim een oecumenische kerkdienst gehouden met mede-

werking van de in Markvelde geboren en getogen Theo Escher, 

emeritus pastor in Groenlo. 

Het kerkkoor van de Petrus- en Pauluskerk Hengevelde zal mede-

werking verlenen aan deze dienst. 

Theo is al meerdere keren voorganger geweest in de Johanneskerk 

en hij begint de kerkdienst altijd met de woorden: ‘Mijn ouders 

moesten het eens weten dat ik in de hervormde kerk van Diepen-

heim mag voorgaan.’  Inwoners van Diepenheim, Markvelde, 

Hengevelde en allen die pastor Escher een warm hart toedragen, 

zijn van harte welkom.

150e editie Twentse processie  

naar Kevelaer 

In 2020 en 2021 kon de Twentse Processie naar Kevelaer niet 

doorgaan vanwege de coronabeperkingen. Die houden ons 

gelukkig dit jaar niet tegen: op donderdag 9 juni heeft de broeder-

schap besloten de feestelijke jubileumprocessie te houden op 

zaterdag 27 augustus 2022. Nadere bijzonderheden volgen, maar 

onderstaand vindt u de noodzakelijke informatie voor deelname 

vanuit Goor. Houd u deze dag alvast vrij? Wij rekenen op een groot 

deelnemersaantal, en een mooie processie.

 

Namens de broederschap, Jos Bouman, broedermeester 

Vanuit Goor

Vanuit Goor vertrekt de bus van de Twentse Processie om ongeveer 

08.15 uur vanaf het kerkplein van de Petrus- en Pauluskerk. De 

kosten bedragen € 27,50.

Opgave

•  Per bank tot uiterlijk 13 augustus door € 27,50 over te maken op 

bankrekeningnummer NL16 INGB 000 380 9795 van W.A.M.H. 

Tijdink. Onder vermelding: Bedevaart Kevelaer 2022.

•  Woensdag 10 augustus na afloop van de woensdagviering in de 

Petrus- en Pauluskerk. Betaling bij opgave te voldoen. Ook kunt u 

dan een misintentie voor Kevelaer opgeven. Deze kosten hiervoor 

bedragen € 5,-.

Nadere informatie

Wilma Tijdink (contactpersoon namens de geloofsgemeenschap 

H.H. Petrus en Paulus in Goor), telefoon: 0547-275190, e-mail: 

kevelaer.goor@outlook.com.

Met kinderen naar Kevelaer. Ga je mee?

Nu de Twentse Processie op zaterdag 27 

augustus voor de 150e keer naar Kevelaer 

gaat, zoeken we weer meisjes en jongens 

van 5-13 jaar die mee willen. Dat kan als 

bruidje en als misdienaar, terwijl jongens 

die geen misdienaar (willen) zijn zich 

kunnen aansluiten bij de bruidjes. Ieder 

jaar doen er namens alle deelnemende 

parochies kinderen mee, en we hopen 

dat er ook dit jaar weer veel kinderen 

meegaan. Zoals altijd rijdt er een speciale 

bus voor de kinderen en hun begelei-

ders. 

In Kevelaer lopen de bruidjes, jongens en 

misdienaars mee met de intocht en 

brengen ze een bloemenhulde aan Maria 

tijdens de eucharistieviering. Ook zingen 

ze enkele Marialiedjes. Natuurlijk is er 

voldoende tijd om te winkelen en een 

souvenirtje te kopen, gaan we samen 

een patatje eten en hebben we een 

overblijfruimte waar we spelletjes 

kunnen doen. Elk jaar opnieuw is het een 

leuke en gezellige dag. Uiteraard blijft 

een en ander onder voorbehoud.

De kosten bedragen € 5,- (patat, snack, 

drinken), daarnaast mogen de kinderen 

maximaal € 5,- zakgeld meenemen voor 

een souvenirtje. 

Opgave

Opgave kan tot 15 augustus 2022 via 

onderstaand mailadres. U kunt hier ook 

terecht voor vragen:

Parochie H. Geest

Astrid Veldhuis 

amveldhuis4@gmail.com.
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Vieringen
juli en  
augustus
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 2 en          
zondag 3 juli

Geen viering Geen viering         

zaterdag 9 en          
zondag 10 juli               

Geen viering zat. 19.00 Gebedsviering   Werkgroep

zaterdag 16 en      
 zondag 17 juli

zat. 19.00 Gebedsviering           
Werkgroep

Geen viering

zaterdag 23 en        
zondag 24 juli                  

Geen viering Geen viering                                

zaterdag 30 en      
zondag 31 juli           

Geen viering Geen viering 

zaterdag 6 en          
zondag 7 augustus

Geen viering  Geen viering

zaterdag 13 en         
 zondag 14 augustus

Geen viering zon. 9.30 Gebedsviering  
Werkgroep

zaterdag 20 en         
 zondag 21 augustus

zat. 19.00 Gebedsviering 
Werkgroep

Geen viering

zaterdag 27 en        
zondag 28 augustus

Geen viering Geen viering

zaterdag 3 en         
zondag 4 september

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.

Het Aartsbisdom Utrecht organiseert in 2023 voor de vijfde keer een bisdombedevaart naar 

Lourdes. Eerdere edities trokken steeds zo’n 1000 pelgrims, van jong tot oud, uit alle parochies 

van het aartsbisdom. De voorbereidingen voor deze lustrumbedevaart zijn inmiddels van start 

gegaan.

Op 13 juni is in het Titus Brandsma Huis in Deventer een startbijeenkomst gehouden voor mensen 

in de parochies die verantwoordelijk zijn voor het organiseren van bedevaarten, in het bijzonder 

naar Lourdes. Op het programma in Deventer stonden een gebedsmoment, een eerste presentatie 

van de bedevaartplannen en informatie over de verschillende reismogelijkheden: per bus (27 april 

– 5 mei), TGV (29 april – 6 mei) en vliegtuig (29 april – 4 mei).

Geloof vieren

Vicaris Ronald Cornelissen is ook in 2023 de hoofdaalmoezenier van de bedevaart. Hij kijkt 

ernaar uit om met pelgrims uit het Aartsbisdom Utrecht weer naar Lourdes te kunnen gaan: 

‘Door de coronacrisis hebben we deze lustrumbedevaart twee jaar moeten uitstellen. Eigenlijk 

Lustrumbedevaart naar Lourdes
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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

Geen viering zat. 19.00 WoCo-viering     
Werkgroep

zon. 9.30 WoCo-viering 
Pastor R. Doornbusch 
Schoolverlatersviering

zon. 9.30 Eucharistieviering              
Pastoor Jansen                           
Zomerzegening

zon. 11.00 WoCo-viering  
Werkgroep          

zat. 19.00 WoCo-viering 
Werkgroep

zon. 9.30 Eucharistieviering   
Pater Groothuis  

zat. 19.00 Eucharistieviering              
Pater R. van der Vegt 

Geen viering zon. 9.30 WoCo-viering 
Pastor Doornbusch

zat. 19.00 WoCo-viering 
Werkgroep

zat. 19.00 Eucharistieviering                           
Pater R. van der Vegt

zon. 11.00 WoCo-viering 
Werkgroep               

zat. 19.00 WoCo-viering    
Werkgroep  

zat. 19.00 WoCo-viering       
Werkgroep

zat. 19.00 Eucharistieviering                                                 
Pastoor J. Jansen                        

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

zat. 19.00 WoCo-viering       
Werkgroep

zat. 19.00 Eucharistieviering                                                
Pastoor J. Jansen

Geen viering zon. 9.30 WoCo-viering  
Werkgroep

zon. 9.30 WoCo-viering 
Werkgroep    

zat. 19.00 Eucharistieviering     
 Pater R. van der Vegt       

zon. 11.00 WoCo-viering 
Werkgroep

zat. 19.00 WoCo-viering     
Werkgroep

zat. 19.00 WoCo-viering         
Werkgroep

zat. 19.00 Eucharistieviering  
Pastoor J. Jansen                              

Geen viering zon. 9.30 WoCo-viering  
Werkgroep

zon. 9.30 WoCo-viering    
Werkgroep

zat. 19.00 Eucharistieviering 
 Pastoor J. Jansen                            

zon. 11.00 WoCo-viering
 Pastor A. Zoet         

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

ACTUELE INFORMATIE
Actuele informatie over de 

vieringen in onze kerken  

vindt u steeds op  

www.heiligegeestparochie.nl/

vieringen. 

stond deze lustrumbedevaart van het bisdom in 

2021 op het programma. Van diverse kanten 

hebben we vragen gekregen over onze plannen. 

We hopen en bidden dat velen volgend jaar met 

ons op bedevaart willen gaan naar Lourdes. We 

weten van de vorige grote bisdombedevaarten 

hoe waardevol het is om met zovelen samen in 

Lourdes ons geloof te vieren en steun te krijgen 

van Christus, van Maria en van elkaar.’

De komende maanden wordt onder andere via 

www.aartsbisdom.nl meer bekend gemaakt over 

de vijfde bisdombedevaart naar Lourdes.
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Woordpuzzel 5
In deze uitgave van Geestig staat het thema Pelgrimeren centraal.  

De negen woorden in de puzzel hiernaast zijn hierop van toepassing.  

Heeft u ze allemaal gevonden? Stuur dan uw antwoord vóór  

10 augustus 2022 naar:

Redactie Geestig/Puzzel 5, Langestraat 78, 7491 AJ Delden

of mail naar redactiegeestig@heiligegeestparochie.nl. Vergeet u niet  

om behalve de oplossing ook uw naam, adres en telefoonnummer te 

vermelden. Onder de goede inzenders verloten we een leuke attentie. 

Alle inzenders dingen aan het eind van het jaar mee naar de jaarprijs. 

Uitslag

In de woordzoeker Geestig 4, zaten de volgende zeven woorden: 

dromen, rituelen, tradities, denkbeeld, slapen, mijmering, gedachten.  

Uit de vele goede inzendingen hebben we de volgende winnaar 

getrokken: de heer Gerrit Hemmink uit Bentelo. Van harte gefeliciteerd.

door Astrid Koning ter Heege

Q E O N D E R W E G O

E P R F I E T S E N F

D P A H C S D N A L X

H W A N D E L S T O K

C E Z N A T M N S U P

K C S R E I Z E N L W

K S A N T I A G O J H

Q L O P E N O W B W V

N E T E O M T N O S O

T B O B G X W S V F W

S H K T W E N T E B V

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

Sint Christoffel

Sint Christoffel
Veel mensen die op reis gaan nemen 

een afbeelding van de Heilige Christof-

fel mee, vaak als sleutelhanger. Hij geldt 

als de beschermheilige van alle 

reizigers. Dus ook van de mensen die 

op vakantie gaan.

Het verhaal 
Een man die Reprobus heette en erg 

groot was, wilde alleen maar werken 

voor de allerhoogste baas. Daarom 

werkte hij voor de koning. Toen hij 

merkte dat de koning bang was voor de 

keizer, ging Reprobus voor de keizer 

werken. Maar die was bang voor de 

duivel…en daarom ging hij voor de 

duivel werken. Tot hij hoorde dat de 

duivel bang was voor Jezus…. je raadt 

het al, dan wilde hij toch wel graag voor 

Jezus werken. Hij wist alleen niet hoe. 

Een kluizenaar vertelde hem, wie Jezus was. 

En Reprobus vroeg: ‘Hoe kan ik Hem 

dienen?’ De kluizenaar zei: ‘Je moet zoveel 

mogelijk bidden’. Reprobus antwoordde: 

‘Bidden? Ik weet niet wat dat is.’

Toen zei de kluizenaar: 'Ken je die rivier 

waarin veel mensen bij het oversteken 

verdrinken? Jij bent groot en sterk. Ga daar 

wonen en draag de mensen naar de 

overkant. Dat zal Jezus fijn vinden’. Zo 

gebeurde het: vele jaren droeg hij mensen 

door de gevaarlijke rivier naar de overkant.

Op een dag kwam er een klein kind dat 

graag de rivier wilde oversteken. Reprobus 

nam hem op zijn schouders. Maar het kind 

werd steeds zwaarder, zodat Reprobus 

bijna kopje onder ging. Hij snapte er niks 

van. Toen hij uitgeput aan de overkant 

kwam, zei hij: 'Kind, wat was je zwaar.  

Het leek wel of ik de hele wereld op mijn 

Voor onderweg: heiligen op vakantie
Veel landen hebben een beschermheilige. Op internet kun je vinden wie dat zijn  

(www.wikipedia.org). Vraag wel eerst aan je ouders om toestemming.

Hieronder zie je een aantal landen en namen van heiligen staan. Trek een lijn van het 

land naar de heilige die erbij hoort. 

Nederland Bonifatius

Duitsland Jeanne d’Arc

Engeland Willibrord

Frankrijk Joris

Spanje Franciscus van Assisi

Portugal Jacobus de meerdere

Italië Leopold

Oostenrijk Antonius van Padua

Prettige 

vakantie!

Oplossing
Nederland  Willibrord (met kerkje in zijn hand)
Duitsland  Bonifatius
Engeland Joris
Frankrijk Jeanne d’Arc (op paard met vlag)
Spanje Jacobus de Meerdere
Portugal Antonius van Padua
Italië Franciscus van Assisi
Oostenrijk  Leopold

schouders had.' Het kind zei: ’Je droeg ook 

de hele wereld op je schouders. Ik ben 

Jezus Christus, de koning, die jij al die tijd 

hebt gediend. Nu geef ik je een nieuwe 

naam: Christoffel, dat betekend Christus-

drager.’ Vanaf die dag ging Christoffel het 

land door om aan iedereen over Jezus te 

vertellen.

Foto: Jan Schage



Tijdgeest

De Rugzak
Ieder mens draagt in het leven

een onzichtbare rugzak mee.

Bergt daarin vreugden en zorgen

een verzameling van wel en wee.

Ieder draagt zijn eigen rugzak,

niemand die hem overneemt.

En je hoeft ook niet te vrezen

dat een dief hem ooit ontvreemdt.

Soms is de rugzak haast niet te dragen

maar soms ook weer vederlicht.

Dan blijft er wat ruimte over

maar dikwijls kan hij niet meer dicht.

Kijk je in een verloren uurtje

heel de inhoud nog eens door.

Dan kan er vaak iets uit verdwijnen

wat zijn waarde al verloor.

En zo ga je door de jaren,

je pakt iets op en gooit iets weg.

Soms gebeurt dit vanzelfsprekend,

maar vaak ook na veel overleg.

Langzaam wordt de rugzak lichter,

de levensmiddag gaat voorbij.

En bij het vallen van de avond

werpt men het meest der last opzij.

Maar er blijft nog wat van waarde

wat je koestert en graag behoudt,

al schijnen het soms kleinigheden

het zijn herinneringen, meer dan goud.

En als je je eigen rugzak

met Gods liefde vullen laat,

valt het dragen heel wat lichter

omdat Hij dan helpen gaat.

Grietje Reitsma

Foto: Nathalie Mensink


