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‘De paus met de glimlach’, werd hij genoemd.  

En ook wel ‘de lachende paus’, en ‘de paus van de 

33 dagen van de hoop.’ Kardinaal Albino Luciani, 

van 26 augustus tot zijn overlijden op 28 septem-

ber 1978 paus Johannes Paulus I, is begin 

september door zijn verre opvolger paus 

Franciscus zalig verklaard. Tijdens de plechtigheid 

op zondag 4 september zei paus Franciscus over 

Johannes Paulus I dat hij ‘met zijn glimlach de 

goedheid van de Heer’ liet zien. Hij zou zo 

mensen hebben aangespoord ‘om van de Heer 

te leren hoe je grenzeloos lief kunt hebben.’ 

Eerder al verklaarde Franciscus twee van zijn 

recente voorgangers heilig: Johannes Paulus II in 

2014 en Paulus VI in 2018. Het is niet bekend of 

en wanneer Johannes Paulus I eveneens deze 

bijzondere status deelachtig wordt.

Hartelijkheid
Bij zijn pauskeuze in 1978 viel Johannes Paulus I 

op door zijn aansprekende glimlach. Hij straalde 

betrokkenheid en hartelijkheid uit. En in zijn 

naamkeuze, Johannes Paulus, liet hij zien in de 

traditie van Joannes XXIII en Paulus VI  

te willen voortgaan op de weg van het 

Tweede Vaticaans Concilie.

Wat dat zou hebben kunnen betekenen, 

weet niemand. 33 dagen na zijn paus-

keuze kwam Johannes Paulus I plotseling 

te overlijden. Het gaf indertijd voedsel aan 

diverse complottheorieën, waarvan later 

niets meer werd vernomen. In 2003 begon 

het proces voor zijn zaligverklaring. 

Zalige ‘paus met 
de glimlach’

Leven zonder einde
Net als waarschijnlijk velen van u, heb ik enkele 

weken geleden gekeken naar de uitvaart van 

Queen Elizabeth II in Londen. Ik bleef langer aan 

de buis gekluisterd dan ik had gedacht. Zoveel te 

zien, zoveel statie, zoveel bonte uniformen, 

prachtige koorzang, doordachte rituelen, 

kernachtige gebeden. Eenmaal weer buiten de 

kerk het uitgekiende marstempo. 75 passen in 

een minuut. Ik heb even meegelopen en geteld. 

Het klopte, tot op de seconde.

Soms leek het op een stille strijd met Onze Lieve 

Heer. Pracht, praal en perfectie, bijna als om met 

Hem te wedijveren. Waardoor de tegenstelling 

enkel treffender uitkwam. Alles wat we in ons 

leven proberen te organiseren, tot in het aantal 

passen per minuut, valt weg tegen het raadsel 

van de dood. Ook standsverschillen, de dood 

maakt geen onderscheid.

De ommekeer kwam in de openingszang: ‘En  

de laatste vijand die vernietigd wordt, is de 

dood.’ Zo bezien, kwam alle militaire vertoon  

me opeens haast als gepast voor. De vorst als 

opperbevelhebber van de strijdkrachten rukt 

met alle machten en krachten uit om het 

ongelijk van de dood te bewijzen. Die 

lijkt dan wel te hebben gewonnen, maar 

heeft uiteindelijk het nakijken. Het leven 

is veranderd, niet weggenomen. Zoals 

we vieren op Allerzielen. 

Hoe dat werkt, of zou kunnen werken, 

zien we als we naar buiten kijken. De 

oogst is van het land, de bomen raken 

kaal, alles sterft af. Het ritme van de 

natuur leert ons dat er voor alles en voor 

iedereen een tijd is. En dat ons leven 

slechts in beperkte mate maakbaar is en 

niet eindeloos houdbaar. Maar de oogst 

van het land voedt nu onze lichamen, 

waardoor wij ons kunnen inzetten voor 

de wereld om ons heen.

Het is de grote kringloop, van een leven 

dat niet eindigt maar altijd opnieuw 

begint. Mysterie, raadsel en hoop tegelijk. 

We hebben veel om voor te danken.

Hans Morssinkhof
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Rond Allerzielen
Mijn vader en moeder hebben het er weer eens met mij over 

gehad. Ik was met hen naar de crematieplechtigheid van hun 

buurman geweest. In de auto, terug naar huis, was mijn vader 

opvallend stil. Moeder vond het een sobere plechtigheid. ‘Er waren 

maar weinig sprekers’, zei ze, ‘maar fijn voor de kinderen dat er 

zoveel volk was.’ In het achteruitkijkspiegeltje kon ik zien dat mijn 

vader zichtbaar genoot van de landelijke omgeving. ‘Dat cremato-

rium ligt hier in een mooi gebied.’ Dat was zijn enige reactie op  

de terugweg.

Openen en sluiten
‘Jasper redt zich wel met de kinderen. Jij kunt best bij ons blijven 

eten.’ Zo nodigde mijn moeder me uit om niet direct door te  

rijden naar huis. Onder het eten kwam mijn vader met zijn verhaal.  

Eerst vertelde hij wat ik al wist: ‘Met je broer heb ik de zakelijke kant  

geregeld als moeder en ik komen te overlijden. En jullie weten dat 

wij gecremeerd willen worden.’

‘Maar’, zo ging hij aarzelend verder, ‘jij en je broer hebben nog veel 

meer te regelen. Alleen maar zo’n bijeenkomst in een crematorium 

vind ik wat kaal. De laatste tijd denk ik vaak aan wat mijn moeder, 

jouw oma, me een keer verteld heeft. Twee dagen na mijn ge-

boorte heeft buurvrouw Van de Sant mij naar de kerk gedragen  

om gedoopt te worden. Mijn vader, jouw opa, was erbij met het 

trouwboekje. Mijn naam moest erin geschreven worden. Zo ging 

dat in die dagen. Dat was de eerste keer dat ik buiten kwam, in de 

wereld en toen gelijk naar de kerk. Ik vind dat ik de laatste keer ook 

vanuit de kerk weggedragen moet worden, de wereld uit. Zoals die 

kerk aan het begin van mijn leven een plaats had, zo moet zij ook 

maar aan het eind van mijn leven een plaatsje krijgen.’ 

Altijd ruimte bieden 
Voor mij, en kennelijk ook voor mijn moeder, was dit de eerste keer 

dat mijn vader zo concreet over zijn uitvaart sprak.  Hij onderbrak 

de stilte, ons zwijgen. ‘Je moet mijn verhaal zien als een suggestie. 

Het is geen dwangbevel. Jullie moeten maar zien of het in die 

dagen allemaal nog kan in de kerk.’ Hij glimlachte. ‘Zij hadden toen 

voor mij doopwater genoeg. En tegen die tijd zullen ze ook nog wel 

wijwater hebben. En een verhaal uit de Bijbel voorlezen en een 

Onze Vader bidden moeten één of meer van die bijdehandjes uit 

onze familie, met een beetje oefenen, wel kunnen.’

‘Ik hoef na mijn overlijden niet meer naar de kerk’, zei mijn moeder. 

Ook zij had over haar uitvaart nagedacht. ‘Een korte dienst in het 

crematorium met een verhaal uit de Bijbel en een Ave Maria. Kiezen 

jullie maar uit wat jullie mooi vinden.’ Zij wist heel goed dat kerk en 

geloof in het leven van haar kinderen en kleinkinderen maar een 

bescheiden plaatsje hadden.

Een indringend bezoek
Thuis vertelde ik Jasper wat mijn vader en moeder onder het eten 

allemaal als suggestie rond hun uitvaart aan mij hadden meege-

geven. ‘Wat goed van ze’, reageerde Jasper, ‘ik hoop zo dat mijn 

ouders daar ook een keer over beginnen.’ En toen keek hij me aan: 

‘Waarom zouden wij elkaar niet eens vertellen over onze laatste 

levensdagen, wat we hopen, wat we wensen, wat we geloven in  

en buiten de kerk?’

We hebben toen nog een blokje om gelopen en het een en ander 

bij de naam genoemd. Toeval of niet, toen we langs de kerk 

kwamen, repeteerde daar een koor. Latijn, zo te horen. Muziek uit 

een andere wereld. Wij zijn daar een ogenblik blijven staan. 

Stil was het.

Gerard Geurts



5
Geestig, 07  |  oktober 2022

'Zoals die kerk aan het begin van 

mijn leven een plaats had, zo moet 

zij ook maar aan het eind van mijn 

leven een plaatsje krijgen.'
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Van
 de bestuurstafel

‘Doe katholiek’
DOCAT. Je zou het kunnen lezen als een in het 

Engels geformuleerde opwekking: ‘Doe katholiek.’ 

Waarbij in dit geval de nadruk ligt op het doen.  

Het gaat hier om de Nederlandse vertaling van een 

Duitse uitgave, die de sociale leer van de kerk op 

een leesbare en overzichtelijke manier uitlegt. 

De sociale leer van de kerk wordt vaak aangehaald. 

Vooral om te attenderen op de diaconale taak die 

niet altijd even veel aandacht heeft gekregen. 

Terwijl het toch echt geschreven staat: ‘Heb uw 

naasten lief.’ En Jezus heeft ons de zeven werken 

van barmhartigheid voorgehouden: de hongerigen 

voeden, de dorstigen te drinken geven, de vreemdelingen 

opvangen, de naasten kleden, de zieken verzorgen, de gevangenen 

bezoeken en de doden begraven. Hoogst actueel.

Encycliek

Paus Leo XIII gaf in 1890 in zijn encycliek Rerum Novarum (‘Over de 

nieuwe dingen’) de aanzet tot de katholieke sociale leer. Net als zijn 

tijdgenoot kapelaan Alphons Ariëns in Enschede maakte hij zich 

ernstig zorgen over de sociale wantoestanden door de snelle 

industrialisatie in de tweede helft van de negentiende eeuw. Hij 

sprak zich uit voor méér rechten voor de arbeiders en wees 

tegelijkertijd op de plicht van de gelovigen om zich in te zetten 

voor een rechtvaardige wereld.

Voor jong en oud

DOCAT, dat vooral jongeren wil aanspreken, is in vele talen 

verschenen. De Nederlandse vertaling werd begin september 

gepresenteerd. Paus Franciscus kreeg een exemplaar tijdens de 

Wereldjongerendagen in 2016 in Krakau. Hij riep toen de jongeren 

(en daardoor iedereen) op geen ‘bankhangers’ te zijn, maar het op 

te nemen voor de naaste en een rechtvaardige samenleving. In zijn 

voorwoord bij het boek schrijft de paus: ‘Wij kunnen met de kracht 

van het Evangelie de wereld werkelijk veranderen.’

Meer informatie op www.docat.nl.

Veranderingen in de herfst

In een eerdere Geestig noemden we 2022 al een ‘tussenjaar’, 

vanwege de voorbereiding van de sluiting van de kerken in Beckum 

en Bentelo. Inmiddels weten we dat het in nog meer opzichten 

geldt. Zo heeft het pastorale team in heel korte tijd grote wijzigin-

gen ondergaan. Na Carla Timmerman en Hélène van den Bemt 

heeft nu ook Ria Doornbusch een andere aanstelling aanvaard.  

Hier past nogmaals een woord van grote dank voor haar inzet  

en betrokkenheid, nadat we op 30 september al officieel afscheid 

van haar hebben genomen.

Team
Met dat al is het pastorale team nu wel heel erg uitgedund. Pastor 

Zoet schrijft daarover in haar bijdrage op pagina 7. Daarom zijn we 

blij met de benoeming van pastor Casper Pikkemaat.  Hoewel zijn 

werkkring na zijn pastoraat in Tubbergen nu vooral in het onderwijs 

ligt, betekent zijn komst een behoorlijke versterking als het  

gaat om de weekendvieringen in de parochies Heilige Geest,  

H.H. Jacobus en Johannes en De Goede Herder. Uiteraard hopen  

we op spoedige verdere uitbreiding van het team.

Secretariaat
Het is niet de enige verandering. Ook de ziekte van Berna Horck,  

de secretaresse van het pastorale team die ik hier namens iedereen 

graag nog eens van harte beterschap wens, leidt tot aanpassingen. 

Bernadette Morskieft, secretaresse van onze Heilige Geestparochie, 

neemt in elk geval voorlopig een deel van Berna’s werkzaamheden 

over. Bovendien verhuist haar werkplek van Goor naar Hengelo.

Daar, in de bijgebouwen van de H. Franciscuskerk die op 9 oktober 

wordt ingezegend, richten de drie samenwerkende parochies een 

gezamenlijk secretariaat in. Deels is dat een logische ontwikkeling: 

het pastorale team heeft in die bijgebouwen ook zijn nieuwe 

onderkomen. Als gezamenlijke parochies kunnen we op deze 

manier de ondersteuning bij elkaar brengen. Dat maakt de lijnen 

korter en het werken gemakkelijker. Bovendien helpt het de 

parochies om de kosten te beperken. En dat blijft nodig, we weten 

allemaal dat de bomen al lang niet meer tot in de hemel groeien, 

en dat 2022 voor iedereen een duur jaar is.

Beckum en Bentelo
Samen met pastoor Jurgen Jansen gaan we de komende weken 

verder in gesprek met de geloofsgemeenschappen van Beckum en 

Bentelo. Voor parochiebestuur en pastoraal team blijft van belang 

om het contact en de relatie met de beide gemeenschappen warm 

en goed te houden: sluiting van de kerken betekent niet het einde 

van de aanwezigheid van de parochie in de dorpen. Pastoor Jansen 

heeft daarover in de vorige Geestig al het nodige geschreven. In de 

volgende Geestig zal ik er meer aandacht aan besteden.

Namens het parochiebestuur,

Jan G.M. Put, vicevoorzitter
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Berichten uit het pastorale team

Afscheid nemen van collega’s is een thema dat speelt in deze 

maanden. Na de pastores Carin Timmerman en Hélène van de 

Bemt, is pastor Ria Doornbusch per 1 oktober vertrokken naar de 

Emmanuelparochie in Ommen en omstreken. Wij wensen haar veel 

zegen en inspiratie, maar gaan ook haar inbreng en haar grote inzet 

met name voor de diaconie zeer missen. 

Pastor Casper Pikkemaat komt als parochievicaris voor 0.2 fte in 

onze drie parochies werken, wanneer weten we nog niet. Hij werkt 

door de week als docent levensbeschouwing in het voortgezet 

onderwijs. In de weekenden zal hij voorgaan in eucharistievierin-

gen. Wij zijn blij met zijn komst, maar we realiseren ons ook dat hij 

niet kan deelnemen aan overige pastorale werkzaamheden.

Vanaf 1 oktober zijn pastoor Jansen en ik de enige pastores voor 

drie parochies met twaalf geloofsgemeenschappen. Zijn we 

eigenlijk nog wel een team?, vroegen we ons af. Een team bestaat 

immers uit meer dan twee mensen. We vormen feitelijk een 

pastoraal duo. Dus moeten we kijken wat we kunnen doen en 

daarin keuzes maken, die soms pijnlijk zijn. Met z’n tweeën kunnen 

we niet wat we eerder met z’n vijven, vieren of drieën konden.  

Juist daarom kiezen we voor nieuwe initiatieven: het ontwikkelen 

van gezinspastoraat, een Alpha-cursus en avonden rond psalmen en 

kunst, en willen we werken aan een beter contact met de geloofs-

gemeenschappen. Daarbij hopen we op uw steun en medewerking.

Met hartelijke groet,

pastoraal werker Annet Zoet

Afscheid

Wanneer je zes jaar werkzaam mocht zijn in de parochies  

H.H. Jacobus en Johannes, Heilige Geest en Goede Herder, dan  

zijn er vele herinneringen gemaakt. Herinneringen die pijn deden. 

Herinneringen die blijdschap hebben mogen geven. Herinneringen 

waarbij God ter sprake mocht komen.

Zo’n pijnlijke herinnering waar direct mijn gedachten naar toe gaan 

is de grote brand van de Moeder Teresakerk in Hengelo. Ik weet 

mijn eerste woorden nog toen ik die ochtend om half acht bij de 

onheilsplek aan kwam. Ik zal ze niet herhalen…

De vele herinneringen die blijdschap hebben gegeven, zoals de 

M25-jongerenactiviteiten met hun zeven werken van barmhartig-

heid of de boerderijviering in de parochie Heilige Geest. En de 

ontmoetingsdagen voor onze 80+-parochianen in de parochies.

En zeker de herinneringen waar God ter sprake mocht komen of  

al aanwezig was. Ik denk daarbij aan de vele huisbezoeken. De 

momenten waarop we samen wandelden, het ‘wandelpastoraat.’ 

De doordeweekse en weekendliturgie.

Heel veel herinneringen, die met mij meegaan in mijn hart.

Dank, voor uw vertrouwen. Dank, dat u mij pastor hebt gemaakt. 

Dank, dat ik in dienstbaarheid aanwezig mocht zijn in Twente. 

Dank, voor uw aanwezigheid bij mijn afscheid op vrijdag 30 

september in Delden.

Blijf vertrouwen op Zijn aanwezigheid, deel in uw omgeving wat 

het geloof met u gedaan heeft en nog steeds doet en ga met God, 

ja dat wens ik u allen toe.

Vrede en alle goeds. 

Ria Doornbusch, pastor

Zie voor het afscheidsinterview met pastor Ria Doornbusch pagina 11.

Foto: Eduard Meester
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Het gebruik van sociale media is niet meer weg te denken uit ons 

dagelijks leven, met name uit dat van jongeren. Ook horen we bijna 

dagelijks over influencers op sociale media: YouTube, Instagram, 

Twitter of podcasts. Veel mensen uiten zich via deze kanalen over 

wat hen bezighoudt en wat zij belangrijk vinden. Ze hebben 

invloed en kunnen impact hebben op het doen en laten van  

hun volgers/fans.

Zou je dan ook kunnen zeggen dat Jezus voor zijn tijd een influen-

cer was? Als Hij op sociale media zou zitten, zou Hij dan ook volgers 

hebben die Hem liken als hij een influencer zou zijn?

Goede boodschappen
Naast veel onzin komen er via de sociale media gelukkig ook veel 

goede boodschappen binnen. Op Instagram zijn diverse inspire-

rende accounts te volgen. Zo schrijft iemand over het moeder-

schap, het ondernemerschap en het christen-zijn. Weer iemand 

anders deelt inspirerende en bemoedigende teksten. Ook is er een 

mevrouw die vertelt over al het moois uit de kringloopwinkel. Zij 

wil op deze wijze zo duurzaam mogelijk leven.

Geloofwaardigheid
Voor een influencer is geloofwaardig zijn het allerbelangrijkst. 

Vertrouwen en geloofwaardigheid gaan hand in hand en zonder 

deze waarden ben je snel van het scherm verdwenen. En dan is  

het goed te weten dat veel influencers door het aanprijzen van 

producten en ideaalbeelden over schoonheid een eigen verdien-

model hebben gecreëerd. Menigeen heeft er al zijn of haar beroep 

van gemaakt en enkelen worden er heel rijk mee.

Gratis genade
Jezus deed het niet voor geld maar had en heeft wel invloed  

op het gedrag van zijn volgers. Van Hem krijgen we gratis genade, 

aandacht, genezing en verbondenheid. Jezus is een influencer met 

goede invloed op zijn volgers. Ook nu, want veel jongeren zoeken 

vaak via sociale media naar zingeving.

Als je het zo bekijkt, is Jezus misschien wel de grootste influencer 

uit de geschiedenis.

Marianne Koebrugge

‘Heer, leer ons bidden’
‘Heer, leer ons bidden’. Onder die noemer start in het najaar  

een nieuwe podcast van Katholiekleven.nl en het Centrum voor 

Parochiespiritualiteit. De serie vormt seizoen twee van de podcast 

‘Weg van de liturgie’.

‘Heer, leer ons bidden’, is de vraag die de leerlingen aan Jezus 

stelden (Lucas 11). In de eerste aflevering introduceren de sprekers 

de onderwerpen uit de serie, waaronder bidden vanuit de Bijbel  

en bidden tot de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Bidden met 

Maria en de heiligen en ook zegeningen komen aan bod. In de 

eerste aflevering wordt een ‘gebedsmatrix’ geïntroduceerd die de 

samenhang laat zien van persoonlijk en gemeenschappelijk gebed 

en vrij gebed en formuliergebeden.

De samenstellers van de podcast zeggen over de nieuwe afleve-

ringen: ‘Misschien zijn mensen bekend met bidden, misschien ook 

niet. Hoe dan ook: er is altijd meer te leren en te ontdekken. Gebed 

kan je leven veranderen. In deze podcast nemen we je mee in de 

rijke gebedstraditie van de katholieke kerk.’

De interviewers van deze podcast zijn Mirjam Spruit van het 

Centrum voor Parochiespiritualiteit en Daphne van Roosendaal van 

Katholiekleven.nl. Ook de vaste gasten uit het eerste seizoen keren 

terug: Samuel Goyvaerts, docent liturgie en sacramenten aan de 

Tilburg School of Catholic Theology, en Arjen Bultsma, pastoor in 

Bolsward en vicaris van het bisdom Groningen-Leeuwarden.

In het eerste seizoen van de podcast ‘Weg van de liturgie’ versche-

nen zeven afleveringen over het vieren van de eucharistie. Deze 

reeks is te vinden via www.katholiekleven.nl, op Soundcloud en 

in andere podcast-apps. Download op de website ook het informa-

tieblad bij de ‘Weg van de liturgie’-podcast over de eucharistie.

Jezus als 
influencer
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Bij de inzegening van kerk en altaar van de Franciscuskerk te 

Hengelo op zondag 9 oktober 2022 door kardinaal dr. W.J. Eijk, 

Aartsbisschop van Utrecht. 

Beste mensen,

‘Als wij Uw huis binnengaan’ is een nieuw lied. Het is gecompo-

neerd bij gelegenheid van het feest, dit jaar, van het 800-jarig 

bestaan van de Sint Jan in Den Bosch. Het is de titel van een 

prachtig lied. Ik kan u aanbevelen om het eens te beluisteren.

De titel van het lied doet mij beseffen waartoe de Franciscuskerk 

dient, en al onze kerken in onze mooie omgeving van Twente. Door 

haar afmeting, haar inrichting, haar sfeer, door de wijze waarop de 

mensen binnenkomen: je wordt als het ware als vanzelf ‘omhoog 

geheven.’ Je leven komt letterlijk in een ruimte waar Iemand woont. 

Huis van Jezus
Wij trekken het huis binnen van Iemand anders. Maar die Iemand 

anders heeft een naam gekregen: Jezus, de Christus, aanwezig in 

de geconsacreerde hosties in het tabernakel. Het kerkgebouw is 

een plaats die op bijzondere wijze Zijn thuis is. 

Mensen zoeken er hun houvast. Vertrouwen het diepst van hun 

leven, vaak in stilte, aan God toe. Vaak vormt er zich een gemeen-

schap. Sommigen kennen elkaar, vaak kennen we mensen ook niet. 

En toch zijn wij huisgenoten van elkaar.

Bouwwerk
De apostel Paulus versterkt deze gedachte door de kerk als 

gemeenschap van gelovigen te zien als een bouwwerk, als het huis 

van God. En in dit huis is Jezus de hoek- en sluitsteen. Door het 

geloof zijn wij allen ‘huisgenoten’ van God.

Op zondag 9 oktober zal onze bisschop het altaar en de kerk 

zegenen. Een bijzonder moment, voor de geloofsgemeenschap, 

voor onze parochie De Goede Herder en voor onze buurparochies 

H.H. Jacobus en Johannes en Heilige Geest. Wij zien er allen naar uit. 

Zegening van de kerk
Ik wil in korte bewoordingen mijn focus wat richten op twee 

momenten in de liturgie. Aan het begin wordt de kerk gezegend, 

als teken van toewijding aan Jezus, de Zoon van God. De stenen 

van de kerk dragen zijn naam. De stenen dragen een kostbare 

boodschap voor ons parochianen en voor de wereld. 

Van deze boodschap zijn wij zelf geen eigenaar, we proberen haar 

te verstaan en uit te dragen in de wereld. Door God en de mensen 

lief te hebben. Dat als we dit huis binnengaan, we er ons thuis 

mogen weten. Dat we ons verbonden weten met elkaar. Dat we 

elkaar mogen verstaan. En bovenal, dat we voordat we de wereld 

ingaan, beginnen bij de bron van ons gelovige leven. Bij de Heer 

van alle leven. Van ons persoonlijk en van de gemeenschap.

Zegening van het altaar
Na de voorbede wordt het altaar gezegend. Een tafel die een vaste 

plaats kent in onze kerk. Het altaar is het middelpunt, waaromheen 

de gemeenschap samenkomt. Alles ‘komt te liggen’ op het altaar. 

De gebeden van de gemeenschap, het werk van mensenhanden. 

En wat krijgen mensen ervoor terug? De hoop die van God komt. 

Het altaar symboliseert Christus als de hoeksteen van de gemeen-

schap. Daarom staan er kaarsen op, ligt er een wit kleed op en 

wordt er tijdens de viering de Heilige Communie geplaatst. Het is 

een plaats die om eerbied vraagt. 

Vrede en alle goeds
De Heilige Franciscus was iemand, en is nog steeds iemand, die ons 

voorgaat in geloof. Hij begon geen enkel werk zonder eerst bij God 

te starten. Vanuit God was hij zichtbaar in de wereld. 

Pax et bonum, vrede en alle goeds.  Voor jullie als geloofsgemeen-

schap van de Franciscuskerk. Dat jullie en allen die bij jullie in de 

kerk en gemeenschap komen, God mogen vinden en welkom zijn 

in jullie midden.

Pastoor Jurgen Jansen 

Foto’s: Augustine van Ree

‘Als wij Uw huis binnengaan’
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Lucifers

Voor u gevonden
 Door Astrid Koning ter Heege

‘Kick’ de kerk uit haar coma
In dit boek spreekt Jacqueline Straub (1990) 

de wens uit om als jongere christen de 

boodschap van Jezus ook in de toekomst 

door te geven. Ze voorziet een (radicale) 

verandering van de kerk. Ze wil dat Jezus 

centraal komt te staan op de markt van 

zingeving zodat de verhouding tussen jongeren  

en de kerk weer tot bloei kan komen.

Straub wilde al vroeg in haar jeugd priester worden. Ze studeerde 

theologie en combineert haar werk in een parochie met een baan 

in de journalistiek. In haar vrije tijd bokst ze.

Uitgeverij Abdij van Berne, prijs € 13,95.

Allerzielen Alom  
Allerzielen Alom - Kunst tot herdenken is bedoeld als leidraad 

en inspiratie voor iedereen die zelf invulling wil geven aan het 

herdenken van de doden, persoonlijk of beroepshalve. Het is  

de wens van kunstenaar Ida van der Lee dat Allerzielen 

uitgroeit tot een dag waarop alle begraafplaatsen gastvrije 

ontmoetingsplekken zullen zijn voor de levenden. De doden 

niet verzwijgen maar vieren om wie ze waren en wat ze te 

vertellen hebben. In onze Heilige Geest Parochie vinden op  

2 november in alle geloofsgemeenschappen herdenkingsvie-

ringen plaats, met aansluitend rituelen op de begraafplaatsen. 

Zo houden we de herinneringen aan onze doden ‘levend’.

Uitgeverij: Boekcentrum BV, prijs € 11,-.

Film: Zo doo wiejleu dat  
Een eeuw Twente in beeld is een film van 

Johanna ter Steege, Andre oude Weernink 

en Erik Willems. Deze film vertelt het 

verhaal over een eeuw Twente en is 

samengesteld uit filmbeelden overal 

vandaan. In 100 jaar verandert onvoor-

stelbaar veel. ‘Zo is’t’, zegt de Twentenaar. Duur 91 minuten. Twents 

gesproken, Nederlands ondertiteld. Kijk op www.twenteopfilm.nl 

waar de film te zien is.

Voetstappen…
De serredeur stond open en de regen raasde met grote druppels naar binnen.  Eerlijk 

gezegd had ik niet eens gemerkt dat het regende. Dat krijg je als je achter een beeld-

scherm zit. Je bent geconcentreerd bezig en alles om je heen wordt achtergrondgeluid. 

Maar toen ik mijn werk op de computer af had en de keuken in stapte, stond ik op mijn 

sokken midden in de waterplas die zich bij de deur gevormd had. En op weg naar een 

dweil maakte ik een heel spoor van natte voeten door de keuken. Je kon precies zien 

waar ik had gelopen.

Natuurlijk waren de sporen gauw weg. Maar ze zetten me aan het denken. Aan dat 

gedicht waarin er voetsporen door het zand lopen, een hele tijd twee sporen en dan een 

dieper, maar enkel spoor. De schrijver van het gedicht ziet de voetstappen en zet ze in 

zijn leven neer. Waar hij twee sporen ziet, is zijn leven goed en mooi. Hij ziet de twee 

sporen als zijn spoor en het spoor van Onze Heer die met hem meegaat. Maar als zijn 

leven moeilijk wordt is er maar één spoor te zien. Hij vraagt zich af waar Onze Heer is 

gebleven, juist toen hij het moeilijk had. En hij stelt in zijn gedicht die vraag aan Onze 

Heer. ‘Heer, waar was U? Waarom was u toen weg?’ En de Heer geeft dan als antwoord. 

‘Zie je niet hoe de voetstappen daar dieper worden?’ ‘Ja’, antwoordt de dichter. ‘Dat 

komt omdat ik jou daar heb gedragen’, zegt Onze Lieve Heer.

Het is een heel bekend gedicht. Misschien kent u het wel.

Terwijl mijn sporen verdwijnen door de dweil, denk ik aan al de keren dat mensen hebben 

ervaren dat ze zijn gedragen. Gedragen doordat mensen hielpen, gedragen doordat er 

voor hen werd gebeden, of gedragen door dat ze konden geloven in de goedheid van 

Onze Lieve Heer. Sporen van Zijn aanwezigheid vind je overal: in momenten die diepe 

indruk maken, in verhalen, in de belevenissen van mensen en in een gedicht dat je te 

binnenschiet als je met twee natte sokken een spoor maakt door de keuken. Zelf ken  

ik dat gevoel gedragen te worden ook. En daar ben ik innig dankbaar voor.

 Cathinka
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Samen op weg voor 
pater Van der Vegt

Pater R. van der Vegt gaat als emeritus-priester regelmatig voor in 

de vieringen van de Heilige Geestparochie. Daarnaast ondersteunt 

hij al acht jaar vijf arme gezinnen die onder erbarmelijke omstan-

digheden wonen in de krottenwijken van Ebo town, Kafuta en 

Sukauta in Gambia. Na een voorzichtig contact via Whatsapp en 

Skype, heeft hij ze na een jaar voor het eerst bezocht om met eigen 

ogen de armoede en hoe de mensen daar leven en wonen te zien.

Hij was diep geschokt door de verschrikkelijke omstandigheden, 

maar ook versteld van de mentale kracht van deze mensen. Met  

de € 5.000,- op zak die hij op oudejaarsavond 2019 ophaalde tijdens 

een deurcollecte bij zijn 50-jarig priesterjubileum, bezocht hij in 

januari 2020 en opnieuw in 2022 de meest behoeftige mensen.

Blijvende verbetering
De financiële steun wordt onder andere gebruikt om blijvend 

woonomstandigheden te verbeteren. Ouders met vijf kinderen, zeer 

arm, wonend in een krot. Een paar jaar geleden kon een huisje met 

slechts € 1.500,- weer bewoonbaar worden gemaakt met eenvoudig 

sanitair en een keukentje. Zelfs de aanschaf van een paar geiten en 

kippen helpt deze gezinnen in hun levensonderhoud.

Daarnaast is met de donatie van pater Van der Vegt in het verleden 

een opleiding tot kok gefinancierd en heeft een man een auto 

kunnen kopen om als taxichauffeur te werken. Op deze manier 

kunnen de mensen ginds in hun eigen onderhoud voorzien. 

Het overige geld werd verdeeld over drie andere families voor hun 

dagelijks onderhoud, waaronder eten, drinken, huur, elektriciteit, 

medicijnen, doktersbezoek en kleding. Ook veel gehandicapte 

mensen langs de weg hebben geld toegestopt gekregen. 

Uw hulp is hoognodig
Pater Van der Vegt laat weten dat hij door de jaren heen vertrouwd 

is geraakt met zijn mensen in Gambia. Loslaten in de toekomst is 

voor hem zo goed als onmogelijk. Hij onderhoudt een goed contact 

via Whatsapp en wordt op de hoogte gehouden van de ontwikke-

lingen. Als zijn gezondheid het toelaat wil hij graag nog eenmaal 

terug naar zijn mensen om hen het leven wat te verlichten.

De Covidpandemie heeft recent veel werkloosheid gebracht 

doordat het toerisme stilviel en hotels moesten sluiten. Uw hulp is 

dus hoognodig om deze families zicht op een toekomst te geven.

Inzamelingsactie wereldmissiemaand
Vandaar dat we in deze wereldmissiemaand oktober gekozen 

hebben voor de inzamelingsactie ‘Samen op weg voor pater  

Van der Vegt.’ Uw bijdrage kunt u overmaken op rekeningnummer:

NL 46 RABO 0313 3638 38, ten name van de R.K. Heilige 

Geestparochie, onder vermelding van ‘Samen op weg voor  

Pater Van der Vegt.’

Elke euro komt aan
U kunt erop vertrouwen dat elke gegeven euro geheel bij de 

families terecht komt. Het zou toch geweldig zijn als de pater zijn 

mensen in Gambia opnieuw met een mooi bedrag kan verrassen. 

Mogen wij daarbij op uw steun rekenen? 

Alvast hartelijk dank.

Missie-Ontwikkeling-Vredegroep Heilige Geestparochie
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In de middeleeuwen stonden heiligendagen en andere kerkelijke 

hoogtijdagen centraal in het leven van alledag. In die tijd was de 

godsdienst het middelpunt van alles wat je deed. Het werk van 

landarbeiders was gekoppeld aan de seizoenen, maar ook aan 

belangrijke feest- en gedenkdagen. Nog steeds danken we tijdens 

de oogstdankvieringen in september en oktober voor de binnen-

gehaalde oogst.

In het begin van de 20ste eeuw schreef meester Hendrik Willem 

Heuvel (1864-1926) een artikel over de omstreken van Diepenheim, 

Delden en Goor. ‘De Hoogtijden en heiligendagen van het kerkelijk 

jaar reien zich als een geestelijke parelsnoer door den loop van het 

natuurleven en de wisselende toneelen van het boerenbedrijf:  

’t was daags na Maria-Hemelvaart, dat we vlas hebben opgenomen. 

Het was kort voor Allerheiligen, dat de voorste koe heeft gekalfd en 

met Sint-Maarten hebben we de vette ganzen verkocht. Van Nieuw-

jaar tot Vastenavond was het van ouds de tijd der spinnenjachten, 

geliefde vermaken voor de vrijende jeugd.’

Antiek, ouderwets of toch modern?
Zo zijn er naast persoonlijke en gezinsrituelen ook veel kerkelijke 

rituelen verbonden met de landbouw. Het is nog niet zo lang 

geleden dat op Driekoningen de huizen werden gezegend. Het 

goddelijk leven, dat sterker is dan de dood, wordt verbeeld in  

de altijd groene dennentakken die tijdens de advent vele huizen 

sierden en misschien nog sieren. De liefde, die een heerlijke reuk  

en een goede smaak in mensen achterliet, wordt verbeeld in de 

wierook waarmee door huizen en stallen werd gegaan. 

Dit ritueel zal sommigen antiek en ouderwets voorkomen, het is 

Ritme van 
de natuur

echter niet alleen christelijk maar ook modern. We weten immers 

door onderzoek dat conflicten, spanningen en negatieve emoties 

zoals haat en nijd in huis of stal sfeer en welzijn sterk kunnen 

beïnvloeden. Uit de economie is bekend dat producten die tot 

stand komen in een negatieve werksfeer slechter verkopen dan 

producten uit een positief werkklimaat. Dat geldt nog veel sterker 

voor het werken met levende dieren, die aanvoelen als de boer vol 

spanning zit.

Sterk veranderd
Veel boeren leven met het ritme van de natuur. Ze passen hun 

werkzaamheden hierbij aan. Maar de landbouw is sterk veranderd 

en moet ook met haar tijd mee. Niet alleen de verbondenheid met 

de aarde, of het wachten op regen; niet alleen het invoegen op  

het ritme van de natuur is aan de orde, maar ook een meer exacte 

planning en verdergaande mechanisering. De huidige boer is een 

organisator, productmanager van zijn of haar bedrijf, boekhouder 

en een controller van automatisering bij voedingsproductie. 

Kortom, een allround vakman of vakvrouw die rekening houdt met 

signalen uit de samenleving.

Maar bij alle hulpmiddelen die een boer tot zijn beschikking heeft, 

blijven de dieren en goed en gezond voedsel produceren op de 

eerste plaats staan. In de land- en tuinbouw is er veel inzicht over 

duurzaam produceren, goed omgaan met de natuur en de aarde, 

dus een goed rentmeester zijn. Een succesvolle landbouw is niet 

alleen afhankelijk van technologie of goede organisatie, maar 

uiteindelijk ook van de zegen van boven.

Marianne Koebrugge
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Dankgebed

Liefdevolle God,

altijd aanwezige,

wij weten u dichter bij ons dan ooit

in de rijkdom van de gewassen

die we elk najaar mogen oogsten

om van te leven.

Vol ontzag en verwondering

te weten hoe zaad

onzichtbaar kiemde

en langzaam tevoorschijn kwam om

akkers vol kleur en leven te toveren.

We zullen de aarde verzorgen en toedekken

voor de winter

en delen van onze rijkdom

uit schuren en manden vol voedsel

aangeraakt door uw geestkracht

samenleven uit uw hand.

Amen

Bron: Scheppingvieren.nl
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‘Blijf vertellen over  
je geloofsbeleving’

    Kent u Ommen een beetje?
‘Ik ken Ommen een beetje. Ik ben geboren in Dedemsvaart. 

Ommen is het eucharistisch centrum van de parochie Emmanuel, 

en ligt tussen het gebied Zwolle en Raalte. Het beslaat qua 

oppervlakte een groot terrein met elf geloofsgemeenschappen. 

Het is platteland en ik ben eigenlijk wel een plattelander.’

    Hoe komt tegenwoordig zo’n benoeming tot stand? Wie 
neemt het initiatief? U of kardinaal Eijk?

‘Ik heb zelf het initiatief genomen. Als pastorale werkers stellen  

we ons al een lange tijd de vraag in ons bisdom of wij het pensioen 

halen in onze kerk. Het is namelijk zo dat niet het bisdom ons 

betaalt, maar de geloofsgemeenschappen, de parochianen. De 

Kerkbalans is daar een groot onderdeel van. We weten, denk ik, 

allemaal hoe het is gesteld met de Kerkbalans in onze parochies. 

Om in de toekomst te kijken heb ik bewust gekozen om in te gaan 

op deze benoeming, op oude grond, het gebied waar ik negenen-

dertig jaar al heb mogen wonen.’ 

    Waaraan denkt u als 
eerste als u aan 
Twente  
herinnerd wordt?

‘Dan denk ik aan een 

aantal zaken. Allereerst 

de brand die de Moeder 

Teresa in Hengelo in de  

as heeft gelegd. Een 

schokkende gebeurtenis 

voor de mensen uit 

Hengelo-zuid en de hele 

parochie, maar ook voor mij als pastor. Gelukkig zijn er ook mooie 

gebeurtenissen. Ik denk aan de ontmoetingsdagen voor ouderen 

die altijd druk bezocht worden en een groot succes zijn. Aan het 

Caravanproject waarbij jongeren van M25 op zaterdag soep 

hebben uitgedeeld tijdens de markt in Hengelo. En aan het mogen 

meelopen met het levensverhaal van parochianen, soms mooi, 

soms verdrietig, maar altijd boeiend.’

    Hoe is het om als vrouw te werken in een wereld waarin 
mannen (priesters) het laatste woord hebben?

‘Daar kan ik kort over zijn. Ik wist van tevoren dat alleen priesters de 

sacramenten mogen toedienen. Dat moet je aanvaarden, maar verder 

werk je in een team; pastoraat doe je samen en zo voelt het ook.’

    U heeft kennelijk wat met Lourdes. Kunt u ons vertellen 
wat dat is en waardoor dat ontstaan is?

‘Ik was nog een kind op de basisschool toen mijn ouders naar 

Lourdes gingen en terugkwamen met verhalen. In 1995 ben ik voor 

het eerst naar Lourdes gegaan en meteen door het Lourdesvirus 

besmet. Daarna ging ik vaker. Met jongerengroepen, vanuit een 

verpleeghuis en op eigen gelegenheid met de auto. Als ik in 

Lourdes aankom hoef ik alleen maar 

de lucht in te ademen en uit te 

ademen en ik ben gelukkig.

‘Als ik in 

Lourdes kom,  

hoef ik maar te 

ademen en ik 

ben gelukkig’

En dan Maria, ze wordt afgebeeld met de armen gespreid, hand-

palm naar voren: ze staat open voor iedereen en elk mens is 

welkom. Ze is een troost bij verdriet. Bernadette is een arm meisje, 

eenvoudig en weinig school, maar zij wordt uitverkoren. Het kan 

ons allemaal overkomen.’

    Tot slot: Heeft u een laatste gedachte of tekst die u ons wilt 
meegeven voor u ons verlaat?

‘Ja: blijf vertellen over je geloofsbeleving. Vertel wat het geloof met 

je gedaan heeft en wat het met je doet. En blijf vertrouwen houden 

in Hem.’  

Bernard Korbeld

Foto’s: Ria Doornbusch

Afscheid pastor Ria Doornbusch

Per 1 oktober is pastor Ria Doornbusch benoemd tot lid van het pastorale 

team van de Emmanuelparochie in Ommen. Ze heeft ruim zes jaar bij ons 

gewerkt. Voor ze vertrekt, wil ik haar nog graag een paar vragen stellen.
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Op zaterdagavond 29 oktober is er een iconenwijding tijdens de 

viering van 19.00 uur in de H. Blasiuskerk aan de Langestraat 76  

in Delden. Pastoor Jurgen Jansen zal dan iconen zegenen. Het koor 

is aanwezig om de dienst extra feestelijk te maken.

De iconen die gezegend worden zijn door velen geschilderd. Ze 

staan tijdens de viering voor in de kerk. Als u een icoon (of iconen) 

heeft geschilderd en deze graag wilt laten zegenen, dan kunt u dit 

voor 15 oktober doorgeven aan Marianne Koebrugge, via e-mail: 

mjamulder@gmail.com of telefonisch via 06 51 20 77 88. 

Ongeveer een uur voor de viering op 29 oktober zijn Marian van 

Delft en Marianne Koebrugge aanwezig om de iconen in ontvangst 

te nemen en een goede plaats in de kerk te geven. Als u een 

geschikt ezeltje heeft om de icoon (iconen)op te stellen, vragen  

we u dit mee te brengen. Vergeet niet uw naam op de achterzijde 

te vermelden. 

Eikon
Het woord eikon komt uit het Grieks en betekent afbeelding, 

gelijkenis, maar niet gelijkheid. 

Het zijn heilige afbeeldingen zoals deze te vinden zijn in kerken  

in het Oosten, vereerd in het Byzantijnse rijk. Meestal zijn het 

schilderingen van Christus, van Maria en de profeten. Iconen 

worden ook wel ‘venster op de eeuwigheid’ genoemd en moeten 

voor liturgisch gebruik gewijd zijn.

Er zijn nog steeds veel mensen die de innerlijke behoefte hebben 

om iconen te schilderen. Tijdens de coronaperiode is er door velen 

geschilderd maar zijn er geen wijdingen geweest, fijn dat het nu 

weer kan.

Iedereen die deze bijzondere dienst wil bijwonen is natuurlijk  

van harte welkom.

Marianne Koebrugge

Foto: Marianne Koebrugge

Icoonwijding op 29 oktober

Ach Leevenheer
Ach, Leevenheer, vroag nôe nich hoo ’t ons geet,

wie bint vandaag ja een en al verdreet.

Ie vroagt van ôns haost meer as ’t lieden kan,

As ‘t ôns te zwaor wordt, God, too, help ôns dan.

‘t Is duuster, God, gin lecht zeet wie vandaag,

is ’t dan ook wônder, da’w daorover klaagt?

Blief dicht bie ôns: allening redt wie ’t nich,

too, hoal ôns vast want anders geet ’t nich.

Waorum toch, God, is hier zovöl verdreet?

Is ’n hemmel too? Too, ge’w ôns bescheed.

Wie veult ôns nô zo eenzaam en alleen,

Want in dit duuster, God, kö’w Oe nich zeen.

Ach, blief bie ôns en haol ôns vast veur good,

ge’w ôns vandaag, God, ook een betken mood.

Dan dank wie Oe, al zee wie nô geen lecht,

Dan blief wie hoppen, ôp wa’J hebt verzegd.

(Melodie: Blijf mij nabij)
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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.

Overleden |

• 31-8-2022, Riek Heuker of Hoek-Mensink, 92 jaar

• 5-9-2022, Erwin Grashof, 60 jaar

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. 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 |

• 25-8-2022, Dienie Nibbelink-ten Voorde, 89 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 

• 10-8-2022, Anita Vaanholt-Nibbelink, 67 jaar
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Goor
H.H. Petrus en Paulus
Hengevelderstraat 24

7471 CH GOOR

T: 0547-260114

I : www.heiligegeestparochie.nl/goor

E: goor@heiligegeestparochie.nl

IBAN: NL25ABNA0593726634
Openingstijden secretariaat

Woensdag van 8.30 uur tot 11.00 uur.

Beheerder Parochieel centrum: 

Marian te Wierik

Voor het reserveren van een ruimte eerst contact 

opnemen met Marian te Wierik:

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

Misintenties | De vergoeding voor misintenties, 

gebedsintenties zijn € 9.-. Voor een jaargedach-

tenis € 12,-.

Vieringen | Iedere woensdag om 09.00 uur 

Eucharistieviering (tenzij anders vermeld in 

Geestig of via een mededeling).

Mariakapel, Moeder voor ons allen |

De Mariakapel aan de Mossendamsweg-Rouwe-

lerweg is dagelijks van 09.00 tot 20.00 uur, en 

tijdens de wintermaanden dagelijks van 09.00 

tot 18.00 uur geopend.

Contact pastor | Parochianen die behoefte 

hebben aan contact met een van de pastores 

kunnen hen telefonisch bereiken (zie pagina 22).

Overleden |

• 9-8-2022, Ans Leemreize-Bulthuis, 92 jaar

• 13-8-2022, Ben Mollink, 87 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.

Oogstdankviering | Op zondag 2 oktober 

vieren we Oogstdankdag. De kerk wordt versierd 

met groenten, bloemen en fruit. De producten 

worden door de parochianen beschikbaar 

gesteld. Samen willen we danken voor alles wat 

er in het afgelopen jaar is gegroeid.

Allerzielen | Op woensdag 2 november 

gedenken we om 19.00 uur in de gebedsviering 

alle overledenen, in het bijzonder de overlede-

nen van het afgelopen jaar. Voor de viering is er 

gelegenheid een kaarsje te kopen. Na de viering 

gaan we samen naar het kerkhof en worden de 

graven gezegend. Hierna kunt u een kaarsje op 

het graf van een dierbare plaatsen.

Overleden |

• 30-8-2022, Tonnie Blanken, 74 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 H. Isidorus | Het secretariaat is elke 

dinsdagmorgen 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.

Intentie/jaargedachtenis | De vergoeding voor 

een intentie bedraagt € 9,- en voor een 

jaargedachtenis € 12,-

Gedachteniskapel |De gedachteniskapel in 

onze kerk is dagelijks geopend van 10.00 - 16.00 

uur, voor het opsteken van een kaarsje en/of 

persoonlijk gebed. 

Dinsdagmorgenviering | In de komende 

periode is er niet iedere dinsdagochtend een 

viering in onze kerk. Bij de weekendmededelin-

gen en in Rond Haaksbergen wordt bericht 

wanneer er een viering op dinsdagochtend is.



Geestig, 07  |  oktober 2022

18

Ingezonden berichten

Sam’s kledingactie: 

15 oktober
Op zaterdag 15 oktober vindt weer de najaars-

kledinginzameling plaats van SAM’s kledingactie.  

U kunt de kleding van 10.00 uur tot 12.00 uur 

afleveren op de parkeerplaats bij het station  

van Delden.

Ariënsherdenking 2022

De jaarlijkse Ariënsherdenking vindt dit jaar 

plaats op zondag 20 november. Hiertoe is 

er om 11.00 uur een eucharistieviering in de 

Sint Jacobus de Meerderekerk aan de Oude 

Markt 1 in Enschede. 

Het thema is dit jaar: ‘Alphons Ariëns - 

priester met een missie.’ 100 jaar geleden 

vierde Alphons Ariëns zijn veertigjarig 

priesterjubileum. Hij hoefde geen cadeau 

voor zichzelf, maar vroeg geldelijke 

bijdragen voor de leerstoel Missiologie aan 

de op te richten Katholieke Universiteit 

Nijmegen (tegenwoordig Radboud 

Universiteit).

Tijdens de viering gaan voor mgr. H.W. 

Woorts, hulpbisschop van het aartsbisdom 

Utrecht en P.F. Daggenvoorde, pastoor van 

de Jacobus de Meerdereparochie van 

Enschede. Ze krijgen assistentie van Th. 

Reuling ofs, als permanent diaken verbon-

den aan de parochie H. Gabriël te Didam en 

daarnaast lid van de Orde van Francis-

caanse Seculieren (ofs) en van het Ariëns 

comité. Medewerking verlenen het Ariëns 

Koor uit Enschede en de Stadsharmonie 

Enschede (voorheen Koninklijke Ensche-

dese Leo Harmonie, in 1893 door Ariëns zelf 

opgericht). 

Na de viering is iedereen welkom in het 

parochiecentrum achter de kerk voor een 

informeel samenzijn. Er zijn daar ook 

boeken en kaarsen te koop.

In januari 2023 gaat de voorbereiding op de 

Eerste Heilige Communie van start voor 

kinderen die in groep 4 van de basisschool 

zitten. In mei of juni 2023 kunnen zij hun 

Eerste Heilige Communie doen. Wij werken 

met het project ‘Blijf dit doen.’ Alle kinderen 

krijgen een werkboek, waarin de thema’s, 

verhalen en opdrachten staan, zodat u ook 

thuis met uw kind aan de slag kunt. De 

voorbereiding wordt begeleid door de 

werkgroep Eerste Communie en pastoraal 

werker Annet Zoet. Deelname aan de 

voorbereiding op de Eerste Heilige Commu-

nie kost € 50,- (€ 35,- voor het project en  

€ 15,- voor de foto’s).

Aanmelden
U kunt uw kind aanmelden door te mailen 

naar het secretariaat van het pastoraal 

team,  secretariaat@pastoraalteam.nl, met 

vermelding van de naam van uw kind, haar 

of zijn school en uw woonplaats. U 

ontvangt dan een mail met het opgavefor-

mulier, dat u vóór 1 december 2022 

ingevuld terug kunt sturen. Hierna krijgt u 

eveneens per mail een uitnodiging voor de 

eerste informatieavond.

Communievoorbereiding gaat van start

Nieuws uit Mali
In Geestig 4 werd uw steun gevraagd voor een nieuwe ziekenzaal bij het ziekenhuis van 

Manantali in Mali. Inmiddels is de mede door u mogelijk gemaakte bouw zó ver gevor-

derd, dat we kunnen zien dat het gebouwtje opgetrokken wordt in de stijl van de andere 

gebouwen. Na een wat moeilijk begin, hevige regenval bemoeilijkte het drogen van de 

stenen, vordert de bouw nu gestaag. Casper Jansen meldt ons dat het haast zover is dat 

het dak er op kan. Dokter Kamera ziet ernaar uit om de ziekenzaal in gebruik te nemen. 

Giften zijn nog steeds van harte welkom op het bankrekeningnummer van de Diaconie 

van de Hofkerk, NL66SNSB 090 87 63 743, onder vermelding van MALIPROJECT.

Cees en Addie van der Sluijs-Goud

Nadere informatie
Mocht u hierover nog vragen hebben, 

neem dan contact op met het secretariaat 

van het pastoraal team via 074 - 349 22 12 

(dinsdag- en donderdagmiddag van 

14.00-16.00 uur).

Met vriendelijke groet, 

pastoraal werker Annet Zoet
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Negen Twentse diaconale projecten komen in 

aanmerking voor de Ariëns PublieksPrijs 2022 

van het aartsbisdom Utrecht. Dat nodigt ieder 

van ons uit om tot 15 oktober een stem uit te 

brengen op een van de 25 genomineerde 

projecten via  www.aartsbisdom.nl/stembus.

Onder de genomineerden de Caritas van 

buurparochie De Goede Herder in Hengelo. 

Eind vorig jaar hield ze een gecombineerde 

inzamelingsactie. Kleding voor Sam’s Kleding-

actie én etenswaar voor de Voedselbank 

konden tegelijkertijd worden ingeleverd. Meer 

informatie op: www.aartsbisdom.nl.

Na de commotie rondom het aanmeldcentrum voor asielzoekers 

in Ter Apel, hebben de Nederlandse bisschoppen opgeroepen 

tot een waardige wijze van hulp aan deze asielzoekers. Bisschop 

De Korte van Den Bosch pleit voor minimaal een (schoon) bed, 

bad en brood voor allen.

‘Mensen die op Nederlands grondgebied zijn, moeten vanuit 

christelijk perspectief op een waardige manier worden geholpen. 

Ook gelovigen hebben hierin een taak.’ De bisschop verwijst hierbij 

naar de brieven die de Nederlandse bisschoppen hierover eerder 

hebben geschreven over de opvang van vluchtelingen. Hij staat 

ook stil bij de boosheid in Albergen, waar asielzoekers moeten 

worden opgevangen. ‘Ik ken de regio, het nabuurschap zit er heel 

sterk in, het zorgen voor elkaar. De schrik om het relatief grote 

aantal mensen dat ze in zo’n relatief klein dorp moeten opvangen, 

kan ik begrijpen. Tegelijk heb ik op de radio mensen gehoord die 

heel nuchter reageerden. Zo van: we gaan dat oplossen.’

Stem voor de Ariëns 
PublieksPrijs 2022

Bisschoppen pleiten voor waardige 
hulp aan asielzoekers

Eén mensen familie
De Korte benadrukt dat een rijk land Nederland in staat zou 

moeten zijn om echte vluchtelingen op te nemen. ‘Daarin staan  

we achter paus Franciscus die onvermoeibaar voor de vluchtelingen 

op komt en altijd pleit voor menswaardige opvang. Hij zegt:  

we zijn één mensenfamilie.’

Vertrouwenspersoon
In de vorige Geestig introduceerden we 

Magrit de Graaf, de nieuwe vertrouwens-

persoon van de parochies Goede Herder, 

H.H. Jacobus en Johannes en Heilige 

Geest. Wie contact met Magrit wil, bereikt 

haar via tel. 06 51 74 13 00. Aan een 

e-mailadres wordt nog gewerkt.
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Vieringen
oktober en 
november
Vieringen door de week 

Maandag:  geen vieringen.

Dinsdag:  19.00 uur Lambertus

 18.30 uur Delden via 

 kerkomroep

Woensdag:  09.00 uur Goor

 18.30 uur Delden

Donderdag: 18.30 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 8 en        
zondag 9 oktober

Geen viering Zon. 09.30 Gebiedsviering 
Werkgroep
Zonnebloem/Oogstdankviering

zaterdag 15 en      
zondag 16 oktober

Zat. 19.00 Gebedsviering   Werkgroep Geen viering

zaterdag 22 en      
zondag 23 oktober

Geen viering Geen viering

zaterdag 29 en      
zondag 30 oktober

Geen viering Geen viering

ALLERHEILIGEN     
dinsdag 1 november

Zie H. Blasius Delden Zie H. Blasius Delden

ALLERZIELEN   
woensdag 2 november

Geen viering Geen viering

zaterdag 5 en         
zondag 6 november                  

Geen viering                                                   Geen viering                                

zaterdag 12 en         
zondag 13 november

Geen viering Zat. 19.00 Gebedsviering  
Werkgroep

CHRISTUS KONING 
zaterdag 19 en          
zondag 20 november

Zat. 19.00 Gebedsviering Werkgroep Zat. 19.00 WoCo-viering  
Werkgroep

ADVENT I              
zaterdag 26 en         
zondag 26 november                  

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.

1 november: Hoogfeest van Allerheiligen
Geen mens kent alle heiligen. Dat kan niet, daarvoor zijn er te veel en hun aantal neemt nog  

vrij regelmatig toe. Zodat lang geleden al de vraag opkwam hoe de kerk toch al die mannen  

en vrouwen (meer dan 10.000 in totaal) voldoende eer zou kunnen bewijzen. Paus Gregorius III 

vond omstreeks 1300 jaar geleden de oplossing: we vereren ze allemaal tegelijk op één dag.  

Dan vergeten we niemand, dan kan geen heilige ontstemd raken. En dan maakt ook niet uit of de 

heilige vrouw was of man, apostel, martelaar of belijder. De datum werd bepaald op 1 november.

In de tweede helft van de vorige eeuw wilden de Nederlandse bisschoppen het hun gelovigen 

wat gemakkelijker maken. Ze stelden vast dat Allerheiligen ook mocht worden gevierd in het 

eerste weekend na 1 november. Nog niet zo heel lang geleden hebben ze dat besluit terug-

gedraaid. Sindsdien viert ook de katholieke kerk in Nederland Allerheiligen weer op de dag 

zelf: 1 november. 
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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 J. Jansen     

Geen viering Zat. 19.00 WoCo-viering 
Werkgroep

Zat. 19.00 WoCo-viering 
Werkgroep

Zat. 19.00 Eucharistieviering     
Pastoor Jansen     

Zon. 09.30 WoCo-viering  
Diaken N. Nijhuis

Zon. 09.30 WoCo-viering 
Werkgroep

Zon. 09.30 WoCo-viering 
Werkgroep

Zat. 19.00 Eucharistieviering      
Pater R. van der Vegt

Geen viering Zat. 19.00 Eucharistieviering 
Pastoor J. Jansen

Zat. 19.00 WoCo-viering      
Werkgroep

Zat. 19.00 Eucharistieviering           
Pastoor J. Jansen

Geen viering Zon. 09.30 Eucharistieviering 
Pastoor J. Jansen

Zon. 09.30 WoCo-viering      
Pastor A. Zoet

19.00 Eucharistieviering            
Pastor J. Huisman

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

19.00 Eucharistieviering            
Pastor J. Huisman

09.00 Eucharistieviering    
Pastoor J. Jansen                  
19.00 uur Gebedsviering Werkgroep

19.00 Gebedsviering     
Werkgroep

19.00 Gebedsviering         
Werkgroep

Zat. 19.00 Eucharistieviering                           
Pastoor J. Jansen

Zon. 09.30 WoCo-viering    
Diaken N. Nijhuis               

Zat. 19.00 WoCo-viering    
Werkgroep  

Zat. 19.00 WoCo-viering       
Werkgroep

Zat. 19.00 Eucharistieviering      
Pastoor J. Jansen     

Zat. 19.00 WoCo-viering 
Werkgroep

Zon. 09.30 WoCo-viering     
Werkgroep

Zon. 09.30 WoCo-viering         
Werkgroep                   
Gezinsviering

Zat. 19.00 Eucharistieviering      
Pater R. van der Vegt     

Zon. 09.30 WoCo-viering     
Werkgroep

Zat. 19.00 WoCo-viering     
Pastor A. Zoet
Ceciliafeest

Zat. 19.00 Eucharistieviering         
Pastoor J. Jansen          
Ceciliafeest

Zat. 19.00 Eucharistieviering                          
Mgr. H. Woorts/pastor A. Zoet 
Vormselviering

Geen viering               Zon. 09.30 WoCo-viering    
Werkgroep  

Zon. 09.30 WoCo-viering       
Werkgroep

ACTUELE INFORMATIE
Actuele informatie over de 

vieringen in onze kerken  

vindt u steeds op  

www.heiligegeestparochie.nl/

vieringen. 
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Woordpuzzel 7
Deze uitgave van Geestig valt samen met de start van de herfst. De tien 

woorden in onderstaande puzzel vormen samen een zin mits u de 

woorden de en en toevoegt. Heeft u ze allemaal gevonden? Stuur dan 

uw antwoord voor 4 november 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 6 zaten de volgende acht woorden: heilige, 

beelden, verhalen, Bijbel, ouders, engelen, kerken en volmaakt. Voor de 

geoefende puzzelaar was er nog een negende woord in de puzzel geslopen: 

verklaren. Uit de vele goede inzendingen hebben we de volgende winnaar 

getrokken: de heer B. Averdijk uit Delden. Van harte gefeliciteerd.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Facebook.com/heiligegeestparochie

 www.twitter.com/heiligegeestpar

Emeriti
•  Pastor Th.B.M. Escher 

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

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

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

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

•  Mw. A. Zoet, 
pastoraal werker 
M: 06 - 27 12 46 95 
E: annettezoet@gmail.com 
Vrije dag: vrijdag
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Werken en (laten) leven
Een fietstocht in de nazomer leert hoe hard 

de boeren moeten werken. Dag in, dag uit 

zijn ze in touw voor hun bedrijf. De 

opbrengsten daarvan zien wij terug in onze 

huizen: de melk, de kaas en de boter, de 

eieren, het vlees en de groenten. Vaak 

vinden we dat haast vanzelfsprekend, het  

is immers allemaal te koop. Zelden zijn we 

ons bewust van de arbeid die eraan 

voorafgaat. En zeker is dat we er onvol-

doende waardering voor hebben en lang 

niet altijd eerlijke prijzen betalen.

cijfers, kritische depositiewaarden, en wat 

al niet. Terwijl het over de mensen moet 

gaan: de boeren, hun gezinnen, hun 

onzekerheden, zorgen en angst. Want 

hoe moet het straks verder?

Het zijn vragen die opkomen tijdens de 

fietstocht, als de boerderijen er overal mooi 

bij staan. Vergroeid met het landschap zijn 

ze. Zonder woorden vertellen ze veel 

Er is die anekdote van de pastoor en de 

boer. Ze staan aan de rand van de akker  

en het is bijna tijd om te maaien. Het koren 

groeit hoog. ‘Man, je mag God wel danken 

voor zo’n overvloedige oogst’, zegt de 

pastoor. De boer bewaart even het zwijgen. 

Hij kijkt hoe de wind speelt met het koren 

en luistert naar het zachte geritsel. ‘Ach, 

meneer pastoor’, reageert hij eindelijk, ‘u 

had het eens moeten zien toen God het 

nog alleen moest doen…’

Als dat inzicht ontbreekt, kunnen gemoe-

deren hoog oplopen. Dan verschijnen zo 

langs vele wegen vlaggen die andersom 

zijn opgehangen. Rood-wit-blauw wordt 

blauw-wit-rood, als noodkreet en uiting 

van verzet. Misschien nog het meest omdat 

het steeds over abstracties gaat: kaartjes, 

Foto’s: Gerard Geurts  

verhalen, over de boeren en het landschap. 

Geen van beiden kan zonder God, maar 

God kan het niet alleen.

Hans Morssinkhof



Tijdgeest

De mensen  
van voorbij
De mensen van voorbij

wij noemen ze hier samen.

De mensen van voorbij

wij noemen ze bij namen.

Zo vlinderen zij binnen

in woorden en in zinnen.

en zijn wij even bij elkaar

aan ’t einde van het jaar.

De mensen van voorbij

zij blijven met ons leven.

De mensen van voorbij

ze zijn met ons verweven

in liefde, in verhalen,

die wij zo graag herhalen,

in bloemengeuren, in een lied

dat opklinkt uit verdriet.

De mensen van voorbij

zij worden niet vergeten.

De mensen van voorbij

zijn in een ander weten.

Bij God mogen ze wonen,

daar waar geen pijn kan komen.

De mensen van voorbij

zijn in het licht, zijn vrij.

Tekst: Hanna Lam


