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De hemel dichterbij
Onze kerk is er een van verhalen. Over Jezus en Maria, over de apostelen en de vele 

heiligen. Voor wie zich hierin wil verdiepen, bestaat er zelfs een aparte website: heiligen.

net. Een bezoek daaraan, hoe kort ook, laat je duizelen. Zó veel heiligen, waarvan de 

meesten al lang niet meer bekend zijn. Ik koester ze allemaal, ook degenen die ik niet ken 

of wier levensgeschiedenis mij niet aanspreekt. Want allemaal hebben ze één ding gemeen: 

ze brengen de hemel dichterbij. Altijd is er wel een te vinden die ons bij bijzondere noden 

of vragen wil helpen, door gebruik te maken van zijn of haar korte lijntje bij Onze Lieve 

Heer. Kiespijn, gebroken ledematen, verloren voorwerpen, gebroken harten, blikseminslag; 

geen gevaar of ongemak te bedenken of er is wel een heilige voor.

Ongewild roepen heiligen ook misverstanden op, zeker buiten katholieke kring. In de tijd 

van de schuilkerken werd veroordelend gesproken van ‘santenkraam.’ Wie ook het woord 

heeft bedacht, hij bedoelde het negatief. ‘Santen’ verwijst naar ‘sanctus’, het Latijnse woord 

voor heilig, in onze taal verbasterd tot ‘sint.’ Het tweede deel, ‘kraam’, duidt op een 

verzameling. Hier heeft het dezelfde betekenis als het Twentse ‘kroam.’ Denk aan: ‘Wat nen 

kroam’, wat een puinhoop, wat een bende.

Het zij zo. De vooroordelen gaan voorbij aan de diepere betekenis die heiligen kunnen 

hebben voor ons, als gewone en nog lang niet heilige gelovigen. Ze kunnen houvast bieden, 

een gevoel van bescherming geven, inspireren, een warme doek om onze schouders leggen, 

een voorbeeld of een toevlucht zijn. Soms zijn er zaken waarmee we God niet willen lastigval-

len, maar dan is er altijd wel een heilige die ons wil aanhoren. En vervolgens voor ons Onze 

Lieve Heer aan Zijn jasje wil trekken. Om het anders te zeggen: heiligen doen niet aan 

hiërarchie of theologie, ze zijn er gewoon. Ze openen de hemelpoort, voor ieder van ons.

Dus, nu we na de zomer de draad van het alledaagse leven weer oppakken, beveel ik u en 

mijzelf graag aan bij alle heiligen.

Hans Morssinkhof

U I T N O D I G I N G

Afscheid pastor Ria Doornbusch

In juli maakten de parochiebesturen van de H.H. Jacobus- en 

Johannesparochie, de H. Geestparochie en parochie De Goede 

Herder bekend dat pastor Ria Doornbusch na ruim zes jaar afscheid neemt. Kardinaal Eijk, 

aartsbisschop van Utrecht, heeft haar per 1 oktober 2022 benoemd tot lid van het pastorale 

team van de Emmanuelparochie in Ommen en omstreken. Pastor Casper Pikkemaat, nu nog 

pastoor van de Sint Pancratiusparochie in Tubbergen, komt het pastorale team dit najaar 

voor één dag per week versterken (zie pagina 7).

De besturen besloten hun gezamenlijke verklaring als volgt: ‘We danken Ria voor haar inzet 

in onze parochies vanaf 1 oktober 2016 en we feliciteren haar met deze nieuwe benoeming 

en wensen haar Gods rijkste zegen toe en alle goeds in de Emmanuelparochie.' 

Vrijdag 30 september
Op haar laatste Twentse werkdag, vrijdag 30 september, neemt Ria Doornbusch tijdens een 

vesperviering afscheid van de drie parochies. Deze viering, in de H. Blasiuskerk in Delden, 

begint om 19.00 uur. U bent hiervoor allen uitgenodigd. Aansluitend aan de viering kunt u 

persoonlijk afscheid van Ria nemen tijdens de receptie in Stadscentrum Het Parochiehuis, 

Langestraat 79 in Delden. Het Stadscentrum bevindt zich recht tegenover de kerk.

Cadeautip
Mocht u pastor Doornbusch met een afscheidscadeau willen bedenken, dan vraagt ze u een 

gift over te maken om mensen die niet financieel daadkrachtig zijn financieel te ondersteu-

nen voor een bedevaart naar Lourdes. U kunt hiervoor een bedrag overmaken op IBAN-

nummer NL42 RABO 0110 9270 44, ten name van Heilige Geestparochie, onder vermelding 

van ‘Gift Lourdes.’
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‘Wat bungelt daar aan uw autosleuteltje?’, vroeg zijn  

kleinzoon Frank.

‘Dat is een medaille van Christoffel. Die heb ik van mijn moeder, 

jouw overgrootmoeder, gekregen toen ik mijn rijbewijs gehaald 

heb. “Als jij goed uitkijkt onder het rijden, brengt hij je veilig thuis”, 

zei ze erbij.’

Zijn kleinzoon keek hem aan alsof hij een stem hoorde uit een 

andere wereld. En hij maar uitleggen, alsof dat duidelijkheid bracht: 

‘Christoffel is een heilige, een gelovige man, heel groot en sterk. 

Van hem wordt verteld dat hij Jezus op zijn rug gedragen heeft en 

hem zo veilig, door het water, naar de overkant van de rivier heeft 

gebracht.’ Even waren ze allebei stil.

Frans uit Italië
‘Opa, ken je nog meer verhalen van zo’n heilige man of vrouw? Van 

Maria hoef je niet te vertellen. Die ken ik van het weesgegroetje.’ 

Opa knikte met opgetrokken wenkbrauwen.

‘Oma weet veel van de heilige Franciscus. Jij bent naar hem 

genoemd: Frank.’

‘Dat heeft mama me ook verteld’, zei het manneke. Opa aarzelde of 

hij verder zou vertellen... ‘Oma vindt Franciscus super. Omdat hij 

van de natuur hield. Hij heeft er een lied over gemaakt, over het 

water en de wind, de zon en de maan, over de bloemen en bomen, 

over alle groente en fruit, en over de dieren. Hij vond dat allemaal 

zo prachtig. Elke dag bedankte hij de Maker van al dat moois. Oma 

is ook naar Italië geweest, naar het stadje Assisi, waar hij gewoond 

heeft en gestorven is. Oma geniet ook, als ze wandelt, van de kleur 

van de bloemen, van de vogels, de warmte van de zon, van alles 

wat ze ziet in de tuinen en in het park.Ze zegt altijd: het is een 

wonder dat het allemaal groeit en leeft. En dan kijkt ze met een 

stralend gezicht naar boven, naar de hemel.’

‘Zegt oma daarom altijd als ik bij jullie ben, voor het eten: Heilige 

Franciscus, bid voor ons?’

Gerard uit Napels 
‘Ja, er zijn nog veel meer heilige mannen en vrouwen.’ Hij vond nu 

een luisterend oor bij zijn kleinzoon om het verhaal te vertellen van 

zijn vroegere buurman. ‘Het was oorlog. Hij werkte bij de drukkerij 

van een krant. Plotseling, met veel lawaai en geschreeuw, vielen 

Duitse soldaten zijn werkkamer binnen. Ze trokken alle mappen en 

boeken uit de kasten en laden. Hij zat verstijfd van schrik achter zijn 

bureau. Een van die soldaten veegde met een grote armzwaai al 

zijn papieren, zijn typemachine, potloden en pennen van zijn 

Heiligen in het 
alledaagse leven

bureau. In een mum van tijd was zijn werkkamer veranderd in één 

grote bende. Maar namen en adressen van Joodse mensen, valse 

paspoorten, hebben ze niet gevonden. En ook hebben ze de laden 

van zijn bureau niet opengetrokken. In de bovenste la lagen valse 

paspoorten en zijn geladen pistool. Als ze die gevonden hadden...’

‘Wat stom van die lui en wat een geluk voor die buurman,’ zei Frank. 

‘Ja, maar de buurman heeft mij verteld dat hij dat te danken had 

aan de heilige Gerardus. In dat angstige moment heeft hij hem 

aangeroepen om hulp. En na de oorlog is hij elk jaar naar de kerk 

van Overdinkel gegaan om de heilige Gerardus te bedanken dat hij 

nog leefde. Hij vond Gerardus net zo super als oma de heilige 

Franciscus.' 

Dick, de wereldburger
'Hebt u ook zo’n heilige die u super vindt?', vroeg Frank. 

Hoe moest hij zijn kleinzoon vertellen dat hij inspiratie vond in het 

leven van de heilige Benedictus? ‘Heel lang geleden ben ik een paar 

dagen in een klooster geweest en heb ik alles meegedaan wat die 

paters ook deden. Ik heb op hun boerderij gewerkt en in hun 

moestuin. Ook heb ik in de keuken aardappels geschild, mijn kamer 

gestoft en gestofzuigd, gangen gedweild, aan mijn werkstuk 

geschreven in hun bibliotheek, en met een paar paters een 

wandeling gemaakt in de omgeving, en altijd op tijd naar bed en 

vroeg op.En een paar keer per dag werd daar de klok geluid en dan 

hielden ze allemaal op met hun werk of waar ze mee bezig waren 

en dan gingen ze bidden. En dat deed ik dan ook.Elke dag had zo 

zijn eigen ritme: bezig zijn, ophouden, rusten of bidden, dan weer 

doorgaan met wat je te doen had, de draad weer oppakken. En dat 

deden ze in alle rust en met zorg en aandacht.' 

‘Wat saai, altijd maar hetzelfde’, zei Frank met een diepe zucht.

Houvast
Zijn opa knikte. Maar daar, bij die volgelingen van Benedictus, had 

hij wel geleerd - en leerde hij nog steeds - wat hem in zijn verdere 

leven houvast had gegeven. Met aandacht, aandachtig, aanwezig 

zijn bij mensen en dingen. Niet doorjagen en bekaf de dag 

afsluiten, maar een paar keer stoppen en naar jezelf kijken. Een 

bepaald ritme in de dag proberen aan te houden van eten, rusten 

en ontspanning. En als dat allemaal niet lukt, of zelfs mislukt, dan 

maar goedlachs bedenken dat je nooit te oud bent om te leren.

‘Ja Frank’, zei opa, ‘een andere keer vertel ik je dat het daar in dat 

klooster niet echt saai is. Maar het is nu al half zes. Ik breng je nu 

naar huis. Anders belt je moeder weer waar je blijft.’

Gerard Geurts 



5
Geestig, 06  |  september 2022

^ Sint Christoffel (Foto: Jan Schage) ^ Sint Franciscus

^ Sint Gerardus Majella^ Sint Benedictus
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Mijn kerk gaat dicht, wat nu?

Beste mensen,

U heeft gelezen, of wellicht ook gehoord, dat de geloofsgemeen-

schappen van Bentelo en Beckum (parochie van de Heilige Geest) 

afscheid zullen nemen van hun kerkgebouw. De kerk zal worden 

onttrokken aan de eredienst. De kerk zal worden gesloten. Dat 

roept in de geloofsgemeenschappen vele reacties op. Wellicht is de 

beslissing van het parochiebestuur voor menigeen geen verrassing 

en voor anderen een complete verrassing. Sluiting heeft een grote 

impact op de gemeenschap. Iedereen zal er een mening over 

hebben. Vaak leven er vele concrete vragen. Ik probeer er een 

aantal te beantwoorden. De verdere uitwerking zal zeker ook 

plaatsvinden in afstemming met de locatieraden.

Waar wordt er in het weekend gevierd?
Elk weekend zal er binnen de parochie H. Geest op zaterdagavond 

en zondagmorgen gevierd worden. In ieder geval wordt elk 

weekend in Delden de eucharistie gevierd.

In Beckum en Bentelo zal er één keer in de maand een woord- en 

gebedsdienst worden verzorgd door eigen vrijwilligers van de 

geloofsgemeenschap.

Kan ik nog gebedsintenties opgeven?
Dat kan. Hoe we dat gaan organiseren is nu nog niet bekend. Daar 

zal het parochiebestuur naar kijken, uiteraard in overleg met de 

locatieraden.

Gebruik kerkgebouw bij bijzondere momenten
Het parochiebestuur en het pastoraal team denken hierbij aan 

uitvaarten (woord- en gebedsdienst), kermisviering, carnaval, 

Allerzielen, een viering van woord en gebed tijdens Kerstmis en 

Pasen en Mariavieringen. Ook deze vieringen zullen worden 

gedragen door de lokale vrijwilligers. 

Kerkhoven
Het parochiebestuur staat er niet onwelwillend tegenover om de 

kerkhoven onder te brengen in aparte stichtingen in beheer van de 

gemeenschap. Hierdoor kan de betrokkenheid van de gemeen-

schap met het kerkhof veiliggesteld worden. Lukt dit de gemeen-

schap niet, dan blijft het parochiebestuur verantwoordelijk voor 

het parochiële kerkhof. 

Blijft er parochiële aanwezigheid in ons dorp?
Jazeker! Op verschillende terreinen blijft de parochie in uw 

geloofsgemeenschap aanwezig. U kunt denken aan:

• Nabijheid en zorg voor mensen die moeten leven met een verlies;

• Nabijheid en zorg voor mensen die moeten leven met eenzaamheid;

• Het rondbrengen van de ziekencommunie;

• De advents- en vastenactie;

• Het kerkhof;

• Ontmoetingen bij feestdagen (bijvoorbeeld KBO);

• Bedevaarten;

• Toerusting en vorming van onze vrijwilligers; 

• Lokaal secretariaat;

•  Parochieel koor (waarin parochiebestuur en koorbestuur tot 

zakelijke afspraken moeten komen);

• Vrijwilligersavond;

• Kerkbijdrage. 

Aanspreekpunt en budgethouder
Het blijft van belang voor de geloofsgemeenschap dat er aan-

spreekpunten zijn voor de onderlinge communicatie en afstem-

ming met parochiebestuur en pastoraal team. 

De budgethouder (meestal een lid van de locatieraad) beheert en 

controleert het jaarlijks budget van de gemeenschap. De budget-

houder heeft structureel overleg en contact met de penningmees-

ter van de Heilige Geestparochie.

Vrijwilligers
In de geloofsgemeenschap zal opnieuw worden geïnventariseerd 

welke vrijwilligers kerkelijke vrijwilligers willen zijn en blijven. Het 

behoud, de inzetbaarheid, de talenten en verantwoordelijkheden, 

staan naast evaluatie en werving van nieuwe vrijwilligers steeds 

centraal.

Mijn kerk gaat dicht. Maar de parochie blijft. Met de nodige 

ambities. Deze zullen moeten worden gevalueerd bij tijd en wijle. 

Maar wij hopen dat uw betrokkenheid en geloof openstaan voor 

onze gemeenschappelijke toekomst.

Namens bestuur en pastoraal team  

van de H. Geestparochie,

Pastoor Jurgen Jansen 

Van
 de bestu

u
rstafel
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Berichten uit het pastorale team

Afgelopen weken hebben we met elkaar vakantie gevierd. Ook het 

pastorale team heeft genoten van deze periode en gaat vol 

inspiratie weer aan het werk bij het begin van het nieuwe seizoen. 

Inmiddels hebben zich 23 jongeren aangemeld voor het Heilig 

Vormsel uit de drie samenwerkende parochies. Er zal hierdoor één 

vormseltraject gehouden worden als voorbereiding op hun 

Vormsel. De eerste bijeenkomst beleven de jongeren op 12 

september in Delden. Wij wensen ze veel inspiratie toe en hopen 

dat de Heilige Geest de jongeren mag aanvuren.

De drie parochies gaan naar het Heilig Land in 2023. In de vorige 

Geestig heeft u daarover al kunnen lezen. Wie weet heeft u 

interesse in deze pelgrimage. De informatieavond zal gehouden 

worden op donderdag 22 september om 19.30 uur in de Stefanshof, 

Grotestraat 207 te Borne. Inloop vanaf 19.00 uur. Pastoor Jansen zal 

meegaan als geestelijke leidsman.

Dinsdag 27 september zal de tweede ontmoetingsdag gehouden 

worden voor parochianen van 80 jaar en ouder in de H. Geest 

parochie. Zie ook pagina 11. Eindelijk is het weer mogelijk na de 

coronajaren. Iedereen heeft een persoonlijke uitnodiging mogen 

ontvangen.

Een hartelijke groet namens het pastorale team,  

pastor Ria Doornbusch

In het afgelopen half jaar hebben we al afscheid genomen van 

Carla Timmerman en Hélène van den Bemt als leden van het 

pastoraal team van de parochies H.H. Jacobus en Johannes, H. 

Geest en Goede Herder. In oktober zal pastoraal werker Ria 

Doornbusch vertrekken naar de Emmanuelparochie in Ommen en 

omstreken. Vandaag kunnen wij u meedelen dat de aartsbisschop 

van Utrecht, Willem Jacobus kardinaal Eijk, voor onze drie parochies 

voor onbepaalde tijd benoemt als aanvulling van het pastoraal 

team: pastor Casper Pikkemaat. Hij is priester van ons aartsbisdom 

en op dit moment nog pastoor van de St. Pancratiusparochie in 

Tubbergen en omgeving. Daarnaast geeft hij het vak levensbe-

schouwing aan het Twents Carmel College in Oldenzaal. 

Naast zijn taak als leraar levensbeschouwing zal hij in het komend 

najaar parochievicaris worden in onze 

samenwerkende parochies en lid van 

het pastoraal team, met een taakom-

vang van 0,2 fte (dus één dag per 

week). Pastor Pikkemaat zal vooral 

inzetbaar zijn voor de eucharistie in de 

weekenden en het toedienen van de 

andere sacramenten. 

Over de precieze ingangsdatum en de 

presentatie informeren we u later dit 

jaar. We zijn de aartsbisschop dankbaar voor deze benoeming en 

we vertrouwen op een vruchtbare samenwerking met pastor 

Pikkemaat.

Benoeming pastor Casper Pikkemaat

Als ik vertel dat ik in de kerk werk, krijg ik regelmatig opmerkingen 

als: ‘Mooi hoor, dat je dat doet, maar wat heeft het voor zin?’; ‘Alleen 

maar grijze hoofden’; ‘Hoe houd je dat vol?’; ‘Over tien jaar is er niks 

meer van over.’ 

Als ik zeg dat ik het mooi werk vind en het graag doe, zijn mensen 

verbaasd. Het heeft er mee te maken dat er veel te oogsten is in de 

kerk. Ik kom er veel aardige, betrokken, oprecht in anderen 

geïnteresseerde mensen tegen. Mensen die zich inzetten voor de 

geloofsgemeenschap met grote trouw, die hun tijd en liefde geven 

voor hun medemensen, van hun kerk en parochiecentrum een 

gastvrij huis maken, waar je gekend wordt en er naar je verhaal 

wordt geluisterd, geïnspireerd door het voorbeeld van Jezus die 

omging met tollenaars en zondaars.

Ja, er zijn te weinig arbeiders, want het is vooral de oudere 

generatie die financieel de kerk overeind houdt en actief is als 

vrijwilliger. Ik zou willen, dat er genoeg jonge mensen zouden zijn 

die het stokje overnemen. 

Maar leven in het voetspoor van Jezus en Franciscus, waarin het 

gaat om eenvoudig leven gericht op mensen in plaats van bezit, 

geeft zin en richting, zeker samen met anderen, en is een bron van 

geluk. Dan is de oogst groot!

Pastoraal werker Annet Zoet

De oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig (Lucas 10,2)
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De besturen van de parochies H.H. Jacobus en Johannes, H. Geest 

en De Goede Herder hebben Magrit de Graaf benoemd als 

vertrouwenspersoon. Dat vraagt om een kennismakingsgesprek. 

Magrit werkt sinds jaar en dag als verpleegkundige op de afdeling 

neonatologie van het Deventer Ziekenhuis. Vorig jaar verhuisde ze 

met haar man Fokko naar Goor. ‘Fokko is als diaken verbonden aan 

de Lebuïnusparochie in Deventer. Nu we hier woonden, wilden we 

kennismaken met pastoor Jurgen Jansen. Dus zijn we na een eucha-

ristieviering op Jurgen afgestapt. Hij heeft ons huis ingezegend, 

Fokko gaat bij tijd en wijle met Jurgen voor in de vieringen. Op enig 

moment vroeg Jurgen of ik de nieuwe vertrouwenspersoon van de 

drie parochies wilde worden.’

Geen vraag om zomaar te beantwoorden. Magrit nam contact op 

met de vertrouwenspersoon van de Lebuïnusparochie. Die was net 

in functie en had ter voorbereiding een cursus gevolgd bij het 

Landelijk Instituut Vertrouwenspersonen. Ze was er positief over. ‘Je 

krijgt er een juridische basis, leert gesprekstechnieken en meer. Dat 

lijkt mij mooi, het is ook een goede manier om hier in Twente 

mensen te leren kennen. Dus heb ik ja gezegd, mits ik ook die cursus 

mocht volgen. Geen probleem, ik begin er in september mee.’

Veilig en geborgen
Vertrouwen is zeker sinds het misbruikschandaal een gevoelig 

onderwerp in onze kerk. Juist daar moet je je veilig, gezien en 

geborgen weten. En helaas heeft het daar nog wel eens aan 

ontbroken, ten koste van vele slachtoffers. Als er toen een vertrou-

wenspersoon was geweest… ‘Je kunt nooit zeggen dat er dan geen 

misbruik was geweest’, stelt Magrit, ‘maar misschien was het dan 

kleiner geweest. Dan waren signalen misschien vroeger gezien en 

was er eerder actie ondernomen.’

Magrit de Graaf, 
de nieuwe 

vertrouwenspersoon

Onafhankelijk
Want de vertrouwenspersoon is onafhankelijk. Dat kan de 

drempel verlagen om kwesties aan de orde te stellen. En dan 

hoeft het echt niet over misbruik te gaan. ‘Hopelijk niet, zelfs’, 

zegt Magrit, waarna ze enkele andere voorbeelden noemt. Neem 

een vrijwilliger die af en toe spullen van de parochie mee naar 

huis neemt. Moet je dat melden? Bij wie dan? Of de vrijwilliger 

die troostend zijn arm om de schouder van een vrouwelijke 

parochiaan legt, terwijl zij dat niet wil. Waar kun je naartoe om 

dat bespreekbaar te maken? ‘Ik ben er voor dit soort situaties, 

waar mensen mee zitten zonder te weten wat ze precies moeten 

doen. Als vertrouwenspersoon heb ik geen belangen. Ik luister 

en vraag door en kijk met de melder wat een oplossing zou 

kunnen zijn, adviseer over eventuele verdere stappen en 

begeleid de melder daarbij.’

Tegelijkertijd is haar functie breder: ‘Ik heb met pastoor Jansen 

afgesproken dat ik aan de bel trek als er iets speelt waar de 

parochie iets mee moet doen. Uiteraard altijd onder waarbor-

ging van de privacy van de parochiaan die mij in vertrouwen 

neemt. Het is daarnaast mijn taak om de organisatie voor te 

lichten en te inspireren over vertrouwen en integriteit.’

Nieuw terrein
Zo betreedt ze een ook voor haar nieuw terrein. ‘Ik vind het 

belangrijk en boeiend. Je moet ergens terecht kunnen, zeker als 

je niet meteen naar pastoor, bestuur of locatieraad wilt stappen. 

Van de collega uit de Lebuïnusparochie weet ik dat ze nog geen 

enkele melding heeft gekregen. In dit werk moet je eigenlijk 

hopen dat het zo blijft. Maar zelfs dan is het goed dat er een 

vertrouwenspersoon is.’

Hans Morssinkhof

‘Ik hoop dat  

niemand mij  

nodig heeft’
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Over Sint 
Franciscus, 
kerkenbouwer

De vader van Franciscus is een rijke koopman. Natuurlijk hoopt hij, 

dat zijn zoon later de zaak overneemt. Daarom is het goed dat 

Franciscus veel rijke vrienden heeft, die later bij hem komen kopen. 

De vader geeft aan Frans veel geld om feest te vieren. Zo krijg je 

natuurlijk vrienden. Er is het ene feest na het andere.

Als de stad Assisi ruzie heeft met een andere stad, gaat Franciscus 

ook meevechten. Maar daarmee heeft hij pech. Want al gauw 

brengen ze hem gewond naar huis. Hij zal geen ridder worden, 

tenminste niet zoals zijn vader het denkt.

Oude kapel
Op een dag zit Franciscus in een oude kapel. Wat ziet ze eruit. Er zijn 

gaten in het dak, stenen zitten los, de vloer is gescheurd. In die 

kapel hangt een oud kruis. Wat gebeurt er nu? Je zult het bijna niet 

geloven. En toch is het waar. Het kruis begint opeens te praten. 

Tegen Franciscus. ‘Franciscus, zie je niet hoe mijn huis tot een ruïne 

vervalt? Ga het voor Mij herstellen.’

Franciscus herstelt het kerkje, dat je nu nog kunt zien. Maar hij doet 

meer. Hij geeft steeds meer weg aan de arme mensen. Er zijn geen 

feesten meer. Alles is voor de armen. Dan gebeurt er nog iets heel 

belangrijks. Op een dag komt Franciscus een melaatse tegen. Hij rilt 

van afschuw. Maar dan geeft hij aan deze zieke een kus. Dat is heel 

gevaarlijk, want dan kun je zelf ook melaats worden. Franciscus 

kent zichzelf niet meer terug. Toen hij nog een feestvierder was, 

zou hij nooit naar een melaatse hebben omgekeken. En nu doet  

hij zo.

Kluizenaar
In de buurt ligt nog een oud kerkje. Daar gaat Franciscus helemaal 

alleen wonen. Hij wordt een kluizenaar. Hij leeft heel streng. Hij vast 

veel en bidt. Hij doet dat om zijn eigen zonden goed te maken. 

Maar hij doet het ook voor de zonden van andere mensen. 

Wanneer hij een keer de Heilige Mis viert, hoort hij het evangelie, 

waarin Jezus de apostelen uitstuurt om te gaan preken. Franciscus 

begrijpt dat hij dat ook moet gaan doen. Dus verlaat hij zijn kerkje 

en gaat overal over God en Jezus vertellen. 

De mensen begrijpen er niets van. Is dat niet die rijke jongen van 

die deftige winkel? Moet je eens kijken. Het lijkt wel een bedelaar. 

En wat praat hij toch over God? 

Broeders
Toch zijn er ook mensen die gaan nadenken. Zo komen de eerste 

broeders bij Franciscus. Ze willen net zo gaan leven als hij. Als de 

broeders van Franciscus ook in Rome komen, geeft de paus hun 

verlof, om bij elkaar te blijven. Zo zijn de franciscanen ontstaan. 

Overal hebben ze gepreekt en goed voor de arme mensen 

gezorgd. Franciscus wordt hun eerste overste.

Pastoor Jurgen Jansen 

<  Franciscus krijgt opdracht de kerk te 

herstellen. Fresco van Giotto, Assisi.
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Lucifers

Voor u gevonden
 Door Astrid Koning ter Heege

Vijftig heiligen voor je Leven
Al eerder prezen we een boek aan van de 

benedictijn Anselm Grün. In dit boek 

beschrijft hij hoe de heiligen ons leren ons 

leven te laten slagen ondanks angsten, 

twijfels en gevoelens van zinloosheid. Hij 

vertelt hoe waardevol het leven kan zijn aan 

de hand van de vijftig voor hem meest aansprekende heiligen 

die leefden in een wereld vol dreiging, angst en nood. Deze vijftig 

heiligen namen iedereen mee in hun hoop, genezing en bevrijding. 

Uitgeverij Lannoo, prijs € 19,95.

Herman Finkers in de Ongelooflijke Podcast 
Onze jeugd loopt allemaal met oortjes in, vaak 

om muziek te luisteren. Voor elke generatie is er 

muziek beschikbaar om in afgezonderde rust te 

genieten. Ook een podcast luisteren kan rustge-

vend en inspirerend werken. In deze podcast pleit Herman 

Finkers voor een kerk die een zo progressief mogelijk mens-

beeld koppelt aan een zo traditioneel mogelijke liturgie. ‘Mijn 

katholicisme is geen keuze maar een geaardheid’, zegt hij ook. 

Van Leo Fijen is er een podcast over hoe mooi, maar ook 

moeilijk het kan zijn om uit de Bijbel te lezen. De podcasts zijn 

te vinden via Spotify, Google-/Apple-podcast en via internet.

Over engelen, goden en helden 
Een (voor)leesboek dat de mooiste verhalen 

uit de vijf wereldreligies samenbrengt. Aan 

de hand van prachtige illustraties krijgen 

kinderen een inkijk in de soms filosofische, 

soms avontuurlijke verhalen uit de verschil-

lende geloven. Het brengt hun begrip bij voor 

mensen uit een andere cultuur aan de hand van 

hun helden, goden en engelen. Een boek van 

Janny van der Molen. Uitgeverij Ploegsma, prijs € 30,00.

Welkom thuis
Als wij naar de kerk zijn geweest, is koffiezetten altijd het eerste wat 

we doen als we thuis zijn. We gaan rustig even zitten en nemen de 

tijd om te genieten. Soms komen de lezingen ter sprake, soms de 

mensen die we ontmoet of gezien hebben, en soms zijn we 

gewoon stil. Het lijkt een soort nagalm, een echo van wat we 

beleven in de kerk. Als we naar de mis gaan worden er soms dingen 

gezegd die ons op het puntje van de bank zetten. Dingen die 

maken dat we verder niet meer luisteren, maar onze gedachten 

vangen. Vaker is wat gezegd wordt helemaal niet de kern van wat 

we beleven. We zijn dan thuis. We ondergaan de oude woorden, 

gebaren en rituelen zonder vragen of onbehagen. Er zijn, op die 

ene plek, vertrouwd als vanouds, dat is genoeg.

‘Naar de kerk gaan is thuiskomen bij Onze Lieve Heer’, zei mijn 

heeroom vroeger. Dat was, denk ik, vijftig jaar geleden. Toen was ik 

een puber, en ik vond het naar de kerk moeten helemaal geen 

thuiskomen. Het was vervelend en saai, en ik snapte er niks van. Pas 

gaandeweg werden de kerk en de eucharistie een manier om thuis 

te komen. 

Als puber en jongvolwassene kwam ik er zelden: met kerst ging ik 

mee voor de gezelligheid. Toen opa en oma overleden was ik er. En 

later toen ik studeerde, als ik tussen twee colleges een paar uur 

had, zat ik in de Begijnhofkerk, in de schuilkerk. Omdat het daar 

rustig was en ik me beter kon concentreren op de studie. Als er dan 

een mis was deed ik mee. Er was er toen altijd een om twaalf uur. 

Maar meestal was ik er 

op een andere tijd en 

lagen mijn studieboeken 

naast me op de bank.

Naar de kerk gaan is 

thuiskomen bij Onze 

Lieve Heer…. Toen 

geloofde ik dat niet, 

maar de jaren hebben 

me de waarheid van die 

uitspraak laten ervaren. 

Als we naar de kerk gaan 

en de eucharistie begint, 

en de voorganger iedereen welkom heet, dan voelt dat voor mij als 

thuiskomen. Daarom ga ik nog steeds graag naar de kerk. Het huis 

van mijn ouders bestaat niet meer. En dat van mijn grootouders 

ook niet. Maar er is een plek die er nog steeds is, in elk dorp en in 

elke stad.

We hebben een droge hete zomer achter de rug. Maar we vinden 

nog steeds koelte in de kerk. We vinden de stilte voor onze 

gedachten als we zomaar binnenlopen, en we vinden in de 

eucharistie een van harte gemeend Welkom Thuis.

Cathinka
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Ontmoetingsdag voor ouderen  
uit onze parochie
Met ondersteuning van de vele vrijwilligers uit de geloofsgemeenschappen van de Heilige 

Geestparochie organiseert het pastoraal team voor de tweede keer een ouderen-ontmoetings-

middag. Er is dan ook gelegenheid om de ziekenzalving te ontvangen. Wij nodigen u van harte 

uit om hieraan deel te nemen.

Waar en wanneer
Datum :  dinsdag 27 september 2022

Tijdstip :  13.45 - 17.30 uur 

Plaats:  De Bebsel, Hengevelderstraat 20, 7471 CH Goor

Programma
Het programma ziet er als volgt uit:

• 13.45 uur: Inloop met koffie en thee

• Welkomstwoord

• 14.30 uur: eucharistieviering met mogelijkheid tot ziekenzalving

• Een hapje en een drankje met tijd voor ontmoeting

• Afsluiting van de middag met soep en een broodje

Vervoer
Als u niet op eigen gelegenheid kunt komen, kunt u een beroep 

doen op vervoer, dat door de eigen geloofsgemeenschap wordt 

geregeld. U kunt dat aankruisen op onderstaand aanmeldingsfor-

mulier. 

Aanmelding
U kunt gratis deelnemen (een vrije gift is welkom) aan deze 

ontmoetingsmiddag, door het aanmeldingsformulier in te vullen 

en in te leveren bij het secretariaat van uw eigen geloofsgemeen-

schap. Alle parochianen van 80 jaar en ouder hebben inmiddels een 

uitnodiging mogen ontvangen. Heeft u belangstelling, maar heeft 

u niet de aangegeven leeftijd: schroom niet, ook u bent welkom.

Aanmelden kan tot uiterlijk 8 september 2022.

Met vriendelijke groet, mede namens alle vrijwilligers,

Pastor Ria Doornbusch

A A N M E L D I N G S F O R M U L I E R

NAAM:  Hr / Mw   Ziekenzalving

NAAMPARTNER:  Hr / Mw   Ziekenzalving

NAAMBEGELEIDER:  Hr / Mw  Ziekenzalving

ADRES:  

TELEFOON:  

E-MAIL: (indien beschikbaar graag vermelden)   

NAAM GELOOFSGEMEENSCHAP:  

Aankruisen wat van toepassing is:
Vervoer

 Ik kom op eigen gelegenheid

  Ik doe een beroep op vervoer dat door de eigen geloofsgemeenschap wordt geregeld.  

Ik ontvang tijdig bericht over het tijdstip en de locatie van ophalen

Ook geef ik hierbij door dat ik:

 gebruik maak van een eigen rolstoel, voorzien van naam

 gebruik maak van mijn rollator, voorzien van naam

 gebruik van scootmobiel, voorzien van eigen naam

 dieet  

 overige bijzonderheden  

Dit aanmeldingsformulier graag uiterlijk 8 september 2022 inleveren  

bij het secretariaat van uw eigen geloofsgemeenschap.
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Heb jij ook de ervaring dat je na je vakantie, ondanks al je goede 

voornemens, binnen een week weer in je oude groef zit? Dat je ‘in 

no time’ weer je dagen te vol plant, of dat je je klussen heel goed 

wilt doen waardoor ze te veel tijd kosten of je ergert aan de collega 

die taken naar jouw smaak niet goed uitvoert?

Weer vrij en blij
Toen je in je vakantie op de Deldense es liep of - wie weet - op een 

ligbedje op een strand aan de Costa Brava lag, of geïmponeerd was 

door de kunstwerken van Dali of Antony Gormley, voelde je afstand 

tot de waan van de dag. Je genoot van het gevoel van vrijheid, van 

je geest die weer open werd, liefhebbend en creatief. Je wilt dit 

gevoel vasthouden, maar eenmaal thuis blijkt de praktijk weerbar-

stig. Hoe behoud je die innerlijke vrijheid zonder dat fraaie uitzicht, 

die zee of dat mooie kunstwerk?

Samen
De pastoor van de kerk in Castello D’Empuries (Spanje) waar we de 

mis bezochten, gaf ons in zijn preek een mooie gedachte mee, een 

super simpele, voor de hand liggende en toch een ‘eyeopener.’ Hij 

begon met een vraag: hoe vaak per week bid je? Ik kwam niet 

Zo blijf je 
jezelf 
de baas

verder dan drie keer per week en vond mijn score – misschien ten 

onrechte – niet slecht. Maar ik werd rigoureus uit mijn droom 

geholpen toen ik de score van de pastoor hoorde: ‘Ik bid elke dag, 

de hele dag door. Elke seconde van de dag ga ik met God. Hij is mijn 

reisgenoot. Soms zijn we beiden stil, soms zwijgt Hij, soms ik, soms 

zijn we het hartgrondig oneens met elkaar en soms zijn we in 

volmaakte harmonie, maar altijd zijn we samen.’

Wij kunnen het ook
Ik was diep onder de indruk van de levenshouding van de pastoor. 

Ik zal er nooit aan kunnen tippen en dat hoeft ook niet, maar een 

bron van inspiratie is het wel.

Misschien zouden we inderdaad vaker bij God kunnen of misschien 

wel moeten zijn. Volgens mij hoeft dat niet zo heel moeilijk te zijn. 

Als we gewoon stil zijn en luisteren naar onze diepste stem, dan 

komen we al een heel eind. Het hoeft ook niet op de klassieke 

manier, de manier waarop onze oma’s en opa’s het deden: twee of 

drie keer per week naar de kerk, de rozenkrans bidden of vaak 

bidden tot Maria. Als je daar naar streeft, weten velen onder ons bij 

voorbaat dat het niet gaat lukken. 
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Ieder op zijn eigen manier
Maar het kan ook heel anders, zodat het meer aansluit bij onze 

levensstijl van nu. Denk eens aan een plek ergens op aarde die je 

heel mooi vindt, waar je je volmaakt tevreden voelt en God in je. 

Misschien een exotisch vakantieoord of wellicht het dal van de 

Mosbeek bij Vasse. Maak die plek tot je ‘peaceful place,’ de plek 

waar je in gedachten naar toe gaat telkens als je rumoer in je hart 

voelt of verlangt naar die vrije geest. 

Je gaat er als het ware even op vakantie. Je kunt er op elk moment 

van de dag naar toe, ongeacht wat je aan het doen bent - terwijl je 

de keuken boent, hardloopt, op weg bent naar een vergadering of 

ergens in de rij staat. Zo kun je tot jezelf komen en… even verkeren 

bij God.

Aan de start van een nieuw jaar vol met allerlei verplichtingen, 

wens ik je graag vele fijne ‘vakanties’ toe.

Lory Wagenaar-Feringa

Het strand van Schiermonnikoog, mijn ‘peaceful place.’

Vaker bij God  

zijn is niet zo  

heel moeilijk
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Voor veel gelovige mensen vervullen heiligen een belangrijke 

functie.Zij kunnen door hun levenswijze als voorbeeld en als 

inspiratiebron dienen. In ons gebed kunnen we de hulp van 

heiligen inroepen om bij God onze intentie kracht bij te zetten. We 

noemen dit het aanroepen van een heilige. Op zo’n moment 

aanbidden we hem of haar niet, maar roepen we haar of zijn 

voorspraak in voor bepaalde intenties.

Kerken
Kerkgebouwen zijn meestal vernoemd naar een heilige. Als het kon, 

bouwden gelovigen in vroeger tijden een kerk het liefst op het graf 

van een heilige. De Sint Pieter in Rome is daarvan een mooi voorbeeld: 

deze kerk werd gebouwd op het graf van Sint Petrus. Als er op een 

andere plek een kerk werd gebouwd, dan probeerden de stichters in 

elk geval een reliek te krijgen om zo de kerk alsnog de naam van een 

heilige te kunnen geven. De reliek werd dan in het altaar gemetseld. 

Dat werd dan een heilige plaats, terwijl de beschermheilige bovendien 

altijd in de kerk aanwezig was. In de eerste eeuwen van onze kerk 

waren het voornamelijk de apostelen Petrus, Paulus en Johannes, en 

de heiligen Martinus en Nicolaas die hun naam gaven aan de kerken. 

Nadat de kerk Maria in 431 uitriep tot Moeder Gods, kwamen er veel 

aan haar gewijde kerken bij.

Namen en plaatsen
In de middeleeuwen groeide het gebruik om kinderen de naam van 

heiligen te geven, soms van meerdere heiligen. Die naam verwees 

naar wie voortaan je patroonheilige was.

Zo zijn er ook steden en dorpen met een patroonheilige. Franciscus 

van Assisi, beschermheer van de dieren, is ook patroonheilige van 

Italië. Benedictus is de patroon van Europa. Sint Petrus is uiteraard 

de beschermheilige van Rome. Veel haven- en handelssteden 

Beschermheiligen 
en patroonheiligen

hebben Sint Nicolaas als patroon, zelfs Amsterdam. Groningen en 

Utrecht hebben Sint Maarten. Wij hebben Sint Isidorushoeve, De 

Hoeve.

Beroepen
Toen indertijd beroepsgroepen en gilden ontstonden, kozen ook zij 

voor een patroonheilige. Ze keken daarbij naar het beroep dat de 

heilige zelf had uitgeoefend. Of naar het verband tussen het 

beroep en het levensverhaal van de heilige. Voor de hand lag dat 

Sint Jozef de patroonheilige van de timmerlieden en handwerklie-

den werd, en de apostel Andreas van de schippers en vissers.

In tijden van ziekte, nood en onheil werd en wordt de hulp van 

heiligen ingeroepen. Deze vorm van spiritualiteit bood en biedt 

troost in moeilijke momenten. Voor steun in nood en voor elke 

intentie is er wel een toepasselijke patroonheilige.

Met de tijd mee
En zelfs de heiligen gaan met hun tijd mee. Nog onlangs werd Sint 

Isidorus van Sevilla uitgeroepen tot patroonheilige van het internet. 

Journalisten uit binnen- en buitenland hebben het initiatief 

genomen om Titus Brandsma, die op 15 mei heilig is verklaard, tot 

patroon van de journalisten te benoemen. Het bisdom Den Bosch 

krijgt een reliek van deze bijzondere pater karmeliet. 

Vast staat dat ontelbare auteurs boeken hebben geschreven over 

even ontelbare heiligen, hun daden en hun invloed. Misschien 

heeft u zelf een patroon- of beschermheilige en kunt u daar kracht 

uit putten op momenten dat het nodig is. En zo niet, dan is er altijd 

een heilige te vinden.

Marianne Koebrugge

Foto: Nathalie Mensink
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Die andere 
kerk in Assisi

De Vlaamse mevrouw die ons half juli rondleidde 

door de basiliek van Sint Franciscus in Assisi had 

een verrassende opmerking. ‘De heilige ligt hier 

wel begraven, maar dit is niet zijn kerk. Daarvoor 

moet u naar de benedenstad. Ginds in de basilica 

di Santa Maria degli Angeli, treft u zijn kapel aan, 

die kerk is er later overheen gebouwd’, legde ze uit. 

En ja, dat moesten we zien.

Haar rondleiding was al een ontdekkingsreis op 

zich. Het zal een jaar of tien zijn geleden dat ik 

eerder in Assisi was. Misschien wel meer voor de 

fresco’s van Giotto en Cimabue dan voor de heilige 

zelf, ik geef het toe. Ook toen maakte de basiliek 

grote indruk. Twee verdiepingen telt ze: de 

bovenkerk en de onderkerk, met daaronder de 

crypte met het graf van Franciscus. 

De heilige was bij leven al een legende. Na zijn 

overlijden in 1226 trok zijn graf, nog bij zijn eigen 

kapel, meteen veel mensen. Twee jaar later volgde 

zijn heiligverklaring. Paus Gregorius IX gaf meteen 

opdracht voor de bouw van een nieuwe en vooral 

grotere kerk, en het lichaam van de heilige 

daarnaar over te brengen. In een voor die tijd 

ongekende snelheid was het nieuwe godshuis na 

vijfentwintig jaar gereed. Nog steeds is het 

eigendom van het Vaticaan.

Verbanden
Onze gids legde verbanden die we zonder haar 

uitleg niet hadden gezien. Franciscus, vertelde ze, 

wilde de kerk en vooral de boodschap van Jezus, 

naar de mensen brengen. Niet wachten tot ze naar 

de kerk komen, maar ze opzoeken. 

Oogcontact
In de schitterende fresco’s (die helaas niet gefoto-

grafeerd mogen worden) keert dat terug. De 

kunstenaars tonen, anders dan eeuwen gebruike-

lijk was, mensen van vlees en bloed. Geen in 

zichzelf gekeerde, vergeestelijkte figuren, maar 

mensen die je op straat zou kunnen tegenkomen. 

En meer dan dat: ze richten zich tot de kijker, ze 

zoeken oogcontact. Op de manier van de heilige 

zelf, die immers Jezus naar de mensen en de 

wereld wilde brengen. En die besefte hoe belang-

rijk beeldtaal daarbij kan zijn. De kerststal die u en 

ik over enkele maanden van zolder halen, is een 

‘uitvinding’ van Franciscus.

Rechthoekig
De rijkdom van de basiliek staat in schril contrast met de kapel van Franciscus in die 

andere basiliek. Sober, klein, rechthoekig. Het verhaal wil dat dit de kerk was die de 

heilige in opdracht van de hemel moest herstellen. Pastoor Jansen schrijft daarover 

op pagina 9. In de tijd van Franciscus was het hier onbegaanbaar gebied, met 

moerassen en dichte bossen. Hier leefde, werkte en bad de heilige, hier begon de 

kloosterorde van de franciscanen. 

Paus Pius V gaf in de tweede helft van de 16e eeuw opdracht de omgeving van de 

kapel op te schonen en er een kerk overheen te bouwen. In de stijl van die jaren: 

barokachtig en misschien wel daarom niet bijzonder aansprekend. In 1930 nog 

bekroond met een meer dan manshoog verguld Mariabeeld, dat tot in de verre 

omtrek staat te stralen. De omvang maakt meer indruk dan het interieur: het is de op 

zes na grootste kerk van de wereld. 

Maar deze basiliek heeft niet meer nodig. De kapel van Sint Franciscus is genoeg. 

Hans Morssinkhof

Foto's: 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.

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 woord- en communieviering, verzorgd door 

de werkgroep. Op donderdag 22 september gaat 

pastor R. Doornbusch voor. U kunt de vieringen 

meeluisteren op 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 |

• 8-6-2022, Harrie Ottenschot, 63 jaar

• 11-6-2022, Ferdi Fluttert, 62 jaar

• 10-7-2022, Miny Rupert-Raanhuis, 81 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 

• 21-4-2022, Hans Kerkhof, 82 jaar

• 23-4-2022, Louise Wevers-Dierker, 96 jaar

• 25-4-2022, Johan Workel, 83 jaar

• 4-5-2022, Harrie ten Velde,78 jaar

• 14 -5-2022, Gerard ter Grefte,72 jaar

• 25-5-2022, Gerrit Jan de Bruin, 81 jaar

• 28-6-2022, Paula Bunte-Exterkate, 78 jaar

• 05-7-2022, Ben Sueters, 84 jaar

• 16-7-2022, Gerrit Witten, 85 jaar

• 29-7-2022 Willy Scheppers Heeman, 85 jaar

• 1-8-2022, Anny ter Horst-Goselink, 87 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).

Gedoopt |

•  30-7-2022, Mateo Bakker, zoon van Ricky Bakker 

en Stephanie Laaf

Gehuwd |

• 30-7-2022, Ricky Bakker en Stephanie Laaf

Overleden |

• 13-7-2022, Truus Overbeek-Pierik, 97 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/

gebedsintenties: € 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.

Ziekendag | Op zaterdag 10 september 

besteden we aandacht aan de Nationale 

Ziekendag.

Alle zieken van Hengevelde worden dan bezocht 

en krijgen een kleine attentie.

Overleden |

• 14-62022, Frans Brinkman, 85 jaar

• 24-6-2022, Frans ten Breteler, 71 jaar

• 11-7-2022, Riky Overbeek – Klaver, 81 jaar

• 22-7-2022, Marietje ten Dam, 71 jaar

• 28-7-2022, Jan Doeschot, 80 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 | Het secretariaat is elke dinsdag-

morgen van 09.00 - 11.00 uur geopend voor het 

opgeven van een mis/gebedsintentie of 

jaargedachtenis. Ook is het bereikbaar via  

st.isidorushoeve1@gmail.com of per post in  

de brievenbus van de pastorie.

Intenties | De vergoeding voor een mis-/

gebedsintentie is € 9,-, voor een jaargedachtenis 

€ 12,-.

Gedachteniskapel | De gedachteniskapel is 

dagelijks geopend van 10.00 - 16.00 uur. 

Dinsdagmorgenviering | In de komende 

periode is er niet iedere dinsdagochtend een 

viering. Bij de weekendmededelingen en in 

Rond Haaksbergen wordt bericht wanneer er 

een viering is.

Ziekenzondag | Op zondag 11 september staat 

de viering in het teken van aandacht voor de 

zieken. Om kracht en bemoediging voor allen, 

die ziek zijn. Aanvang 9.30 uur, koor Spirit zingt.

Oogstdankviering/95 jaar H. Isidoruskerk | In 

de viering van zondagmorgen 2 oktober danken 

we voor de oogst van het afgelopen jaar. De kerk 

wordt versierd met allerlei producten die de 

oogst heeft voortgebracht. Ook vieren we dan 

het 95-jarig bestaan van de H. Isidoruskerk, 

Aanvang 09.30 uur, het dames- herenkoor zingt. 
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Ingezonden berichten

Psalmen zijn vertrouwd en mooi, soms ook 

vreemd en hard. Je komt erdoor tot zingen, 

je wordt er stil van of ze stuiten je tegen de 

borst. Om de psalmen toegankelijker te 

maken en beter te verstaan, zullen we 

tijdens vier bijeenkomsten telkens een 

psalm lezen, overwegen en uitdiepen.

De keuze van de psalmen is gebaseerd op 

het mysterie van God en mens. Aan bod 

komen thema’s als schepping, verwonde-

ring om het leven, ziekte en dood, 

God die meegaat op je weg in het leven.

Voorafgaand aan het lezen van de psalm 

kijken we naar een hedendaags kunstwerk. 

Dat plaatst de psalm in eigentijds licht, er 

ontstaat een spanningsboog: bevestigend 

of juist tegendraads. 

De vier bijeenkomsten zijn meditatief, 

informatief en interactief. 

We sluiten elke bijeenkomst af met het 

luisteren naar een gezongen versie van de 

psalm en/of het lezen van de psalm uit 

Huub Oosterhuis, 150 psalmen vrij.

Praktische informatie

Data: maandagavond 26 september,  

24 oktober, 21 november, 19 december

Tijd: 19.30 - 21.30 uur

Plaats: Parochiecentrum Onze Lieve 

Vrouwe, Onze Lieve Vrouwestraat 4, 

Hengelo

Begeleiding: pastoraal werker Annet Zoet.

Opgave: secretariaat pastoraal team 

tel. 074-3492212 

e-mail contact@pastoraalteam.nl 

Inlichtingen: Annet Zoet 

annettezoet@gmail.com 

Psalmen in een ander licht

Op zondag 10 juli vond er in de H. Blasius-

kerk in Delden een gezinsviering plaats. 

Hierin werden ook Christoffelmedailles 

gewijd. Na afloop van de viering was er 

koffie en ranja en een lekkernij, in het  

kader van ‘Heel de parochie bakt.’

Er was veel gebakken, zodat we ook  

konden delen met de bewoners van  

het Sint Elisabeth.

Jan Horck

Foto: Jan Horck

De wieg van Jo Overbeek stond op ’t Zeldam 

bij Erve Woanink. Hier werd ze op 19 maart 

1930 geboren. Het twaalf kinderen tellende 

katholieke gezin is voor haar altijd een 

liefdevolle, warme en veilige thuishaven 

geweest. Het kloosterleven bleef na haar 

schooltijd bij de zusters Dominicanessen in 

Goor haar bijzondere aandacht houden. 

Ze trad dan ook toe tot de congregatie van 

Sint Jozef in Amersfoort. Na een voorberei-

dingsperiode is zij op 4 augustus 1952 

geprofest en kreeg ze haar kloosternaam: 

zuster Aufrida.Sindsdien heeft ze niet 

stilgezeten. Naast haar werkzaamheden in 

het klooster ging Jo studeren, behaalde in 

1959 haar onderwijsakte en ging lesgeven 

aan kinderen in Hoogland en Utrecht. 

Hierna volgde er een periode van novice-

meesteres waarin zij zusters in zowel 

Indonesië als Brazilië ondersteunde. 

Daarnaast had ze bestuurlijke taken en was 

ze moeder-overste. 

Vol overgave en Godsvertrouwen heeft 

zuster Aufrida, Jo Overbeek, haar kerkelijke 

en maatschappelijke werkzaamheden 

vervuld, tot op de dag van vandaag. Vol 

dankbaarheid heeft zij op 4 augustus haar 

70-jarig professiefeest gevierd. En ondanks 

haar hoge leeftijd draagt zij, samen met 

een medezuster, de zorg voor nog eens 

zestien zusters in het rusthuis. Haar 

tomeloze inzet is bewonderenswaardig.

70-jarig professiefeest zuster Aufrida

^ Op de foto staat zuster Aufrida op de achtergrond.

Zomerzegening 

10 juli 2022

Najaarsprogramma 

Karmel Twente
Karmel Twente heeft het bezinningspro-

gramma voor het najaar vastgesteld. Met 

onder meer een musical over het leven van 

Titus Brandsma (6 oktober), bijeenkomsten 

rond het thema ‘Zin in de ouderdom’ 

(oktober en november) en een lezing over 

het verborgen leven van Maria (2 december). 

Stichting Karmel Twente ‘zoekt naar de 

diepere lagen van het leven. Welke rol 

speelt God hierin? We zoeken het in de 

stilte, in het woord en in de vormgeving.’ 

Meer informatie op karmelcentra.nl/twente.
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Als Caritas zetten we ons in voor mensen in armoede, in nood en 

voor vluchtelingen. Voor de vluchtelingen uit Oekraïne hebben we 

onder andere workshops bloemschikken kunnen organiseren. We 

hebben die tot een succes kunnen maken door vele vrijwilligers, 

sponsors en giften uit de plaatselijke gemeenschap. Heel veel dank 

hiervoor.

Tijdens de zomervakantie hebben we even rust gehouden, maar in 

september starten we, op verzoek van de Oekraïense dames, weer 

met deze ontspannende activiteit.

Levensmiddelen
Enkele weken geleden deden we een oproep voor, onder meer, 

houdbare levensmiddelen. De respons was groot. Al snel heeft u 

gedoneerd op de aangegeven plaatsen: de katholieke kerken in 

Delden, Hengevelde en Goor, bij De Pol in Bentelo en het koffie-

huisje op ’t Zeldam.

Er zijn inmiddels enkele transporten naar Oekraïne geweest, zodat 

de goederen persoonlijk zijn afgeleverd. Deze zijn in grote 

dankbaarheid ontvangen.

Donaties in geld
Als Caritas hebben we besloten om met het inzamelen van 

goederen te stoppen. Wel blijven geldelijke donaties zeker van 

harte welkom. Als u wilt doneren en daarbij vermeldt ‘voedsel 

Oekraïne’, dan kopen wij houdbare producten bij de plaatselijke 

supermarkten. Wij zorgen er vervolgens voor dat de levensmidde-

len met een transport meegaan en ginds goed terechtkomen.

Met uw gaven kunnen we veel betekenen voor mensen die het 

nodig hebben. Ons rekeningnummer vindt u hieronder.

Namens de Caritas, en namens allen die wij door uw ondersteuning 

kunnen helpen: hartelijk dank.

Parochiële Caritasinstelling H. Geestparochie

Caritas biedt 

daadwerkelijke hulp 

Het bankrekeningnummer is: 

NL54 RABO 0157 1414 11, 

ten name van RK Parochiële Caritas H. Geest in Goor.

Foto's: Marianne Koebrugge

Afscheid groep 8 St. Isidorushoeve

De leerlingen van groep 8 van de Bonifaciusschool in St. Isidorus-

hoeve hebben op zondag 3 juli afscheid genomen van de basis-

schoolperiode. Deze viering was voorbereid door de werkgroep 

gezinsviering in samenwerking met pastor Doornbusch, de 

basisschool en het kinderkoor. 

Het thema van de viering was ‘Vol vertrouwen op weg.’ Pastor 

Doornbusch ging hierover met de tieners in gesprek. Ze gaf hen 

mee niet te veel bagage mee te nemen en met vrede en vertrou-

wen de toekomst tegemoet te gaan. Daarna zegende ze de tieners, 

waarbij ze zei dat je altijd bij God terecht kunt, ook al zie je Hem 

niet. 

Alle leerlingen alle goeds voor jullie toekomst.

Foto Henny Evers
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Vieringen
september 
en oktober
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 3 en
 zondag 4 september 

Geen viering Geen viering

zaterdag 10 en
zondag 11 september

Geen viering zat. 19.00 WoCo-viering 
 Werkgroep

zaterdag 17 en 
zondag 18 septembe 

zat. 19.00 WoCo-viering 
Werkgroep

Geen viering

zaterdag 24 en
zondag 25 september

Geen viering Geen viering 

zaterdag 1 en 
zondag 2 oktober

Geen viering  Geen viering

zaterdag 8 en
zondag 9 oktober

Geen viering zon. 9.30 Gebedsviering
Werkgroep

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

mogelijk om uw gave aan de collecte  

toe te voegen. Ga hiervoor naar  

www.heiligegeestparochie.nl/home of 

scan de QR-code hieronder. Klik op de 

afbeelding collectezak, zoals hierboven 

weergegeven en vervolgens komt u op 

de donatiepagina. Selecteer een bedrag 

bij de donatieknop. Kies uw bank en 

betaal met iDEAL.

Jubeljaar 2025 ‘Pelgrims van hoop’

‘Pelgrims van hoop’ is het thema van het Heilig Jaar of Jubeljaar dat de kerk in 2025 

viert. Een Jubeljaar geldt als een periode van (geestelijke) pelgrimage, inkeer, 

berouw en gebed, die vraagt om daadwerkelijke barmhartigheid. Het roept 

gelovigen op om daarvoor aangewezen kerken en plaatsen te bezoeken, de 

eucharistie te vieren en te biechten, om langs die weg vergeving van zonden te 

verkrijgen.

Paus Franciscus noemt ‘het Jubeljaar altijd een gebeurtenis van grote spirituele, 

kerkelijke en sociale betekenis in het leven van de Kerk.’ Hij herinnert eraan dat sinds 

het jaar 1300, toen het eerste Heilige Jaar plaatsvond, ‘Gods heilige en getrouwe volk 

deze viering heeft ervaren als een speciale gave van genade, gekenmerkt door de 

vergeving van zonden en in het bijzonder door de mildheid als volledige weergave 

van de barmhartigheid van God.’

Logo

In het onlangs bekendgemaakte logo komt dit tot uitdrukking. Het laat vier mensen 

zien als symbool van de hele mensheid uit alle vier windrichtingen. Ze omhelzen 

elkaar en verbeelden de gelijkheid, solidariteit en broederschap tussen alle mensen 

en volkeren. De eerste afgebeelde mens houdt zich daarbij vast aan het kruis, voor 

inspiratie en kracht. Onderliggende golven geven weer dat de pelgrimstocht van het 

leven niet altijd over rustige wateren gaat. Maar dan is er God als anker: Hij houdt 

iedereen vast en laat niemand verloren gaan.
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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 zon. 9.30WoCo-viering 
Werkgroep

zat. 19.00 WoCo-viering
Werkgroep

zat. 19.00 Eucharistieviering
Pastoor Jansen 

zon. WoCo-viering 
Pastor Doornbusch

zat. 19.00 WoCo-viering 
Werkgroep

zon. 9.30 WoCo-viering 
Pastor Doornbusch

zat. 19.00 Eucharistieviering
Pastoor Jansen

zon. 10.00 Oecumenische viering
in de HofkerkWerkgroep/
Ds. De Jong

zon. 9.30 WoCo-viering 
Werkgroep

zat. 19.00 WoCo-viering
Werkgroep

zat. 19.00 Eucharistieviering
Pastoor J. Jansen

zon. 11.00 WoCo-viering 
Pastor Doornbusch

zat. 19.00 WoCo-viering 
Pastor R. Doornbusch

zon. 9.30 WoCo-viering
Pastor Doornbusch

zat. 19.00 Eucharistieviering 
Pastoor J. Jansen

Geen viering zon. 9.30 WoCo-viering
Werkgroep
Oogstdankviering

zon. 9.30 WoCo-viering 
Werkgroep
 Oogstdankviering

zat. 19.00 Eucharistieviering 
Pastoor Jansen/pastor A. Zoet
Voorstellen Vormelingen

zon. 11.00 WoCo-viering 
Werkgroep

zat. 19.00 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. 

Ritme

In de kerk is een Jubeljaar, of Heilig Jaar, een belangrijke gebeurte-

nis. Paus Bonifatius VIII riep in 1300 het eerste Heilig Jaar uit. 

Voortaan zou de kerk het om de eeuw vieren. Zijn verre opvolger 

Urbanus VI stelde later in de veertiende eeuw die termijn bij. Omdat 

Jezus 33 jaar op aarde was, was het elke 33 jaar tijd voor een Heilig 

Jaar. Paus Paulus II bracht in 1470 een verdere verfijning aan: 

voortaan zou elke 25 jaar een Heilig Jaar zijn. Aan dat ritme hebben 

latere pausen vastgehouden.

 

(Buiten)gewoon

Er is dan nog een verschil tussen een ‘gewoon’ en een ‘buitenge-

woon’ Jubeljaar. ‘Gewoon’ geldt voor een Jubeljaar dat om de 25 

jaar wordt gevierd, zoals in 2025. Een paus kan echter besluiten een 

Jubeljaar af te kondigen voor een bijzondere betekenis. Zo riep 

paus Franciscus in 2015 een ‘buitengewoon’ Heilig Jaar van de 

Barmhartigheid uit.
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Woordpuzzel 6
In deze uitgave van Geestig staat het thema Heiligen centraal. De 8 woor-

den in onderstaande puzzel zijn hierop van toepassing, soms met een 

kleine knipoog. Heeft u ze allemaal gevonden? Stuur dan uw antwoord 

voor 15 september 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 Woordpuzzel van Geestig 5 zaten de volgende negen woorden: 

onderweg, wandelstok, landschap, lopen, Santiago, reizen, ontmoeten, 

fietsen en Twente. Uit de vele goede inzendingen hebben we de 

volgende winnaar getrokken: Mariëtte Ottenschot uit Hengevelde. 

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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Verbeeld vertrouwen

Nog niet zo lang geleden was een katholiek 

huisgezin gemakkelijk te herkennen. Er hing 

een kruisbeeld aan de muur, soms een 

bordje met een verheven tekst (‘In onze 

woning is Christus koning’) en niet zelden 

stonden er een of meer heiligenbeelden. 

Van Maria, natuurlijk, of van de heilige van 

wie bijzondere voorspraak werd verwacht.

En ja, die tijd is voorbij. Toen uit vele kerken 

de heiligenbeelden verdwenen, verloren ze 

ook in vele gezinnen hun betekenis. Soms 

gingen de beelden bij de vuilnis, soms 

verhuisden ze naar de zolder. Op deze 

pagina drukken we foto’s af van sommige 

van die beelden. Niet uit nostalgie, evenmin 

om op te wekken de beelden weer terug te 

plaatsen. Wel als een stil eerbetoon, aan de 

heiligen zelf en aan de generaties die zo hun 

vertrouwen in beelden wisten uit te 

drukken.



Tijdgeest

Kijk
Kijk naar de zon

die ons haar rijkdom schenkt,

en het leven op aarde mogelijk maakt,

die warmte schenkt aan al wat leeft.

Kijk naar de wolken

die het water opzuigen uit zee,

de aarde doordrenken

en al wat dorst heeft te drinken geven.

Kijk naar de vruchtbare grond

die zich laat ploegen en bewerken

die schitterende gewassen voortbrengt,

om mens en dier te voeden.

Kijk naar de mensen

die kinderen baren, beschermen en opvoeden,

die mensen genezen, verzorgen en koesteren

uit liefde voor het leven.

Kijk om je heen,

vrouwen, mannen, kinderen

die aandacht willen hebben

voor mensen, planten, dieren,

die zorg dragen voor voedsel en natuur.

Kijk naar jezelf:

je staat in dienst van het leven,

op jouw plaats, op jouw manier

binnen jouw mogelijkheden.

We kunnen je niet missen.


