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‘Vol verwachting klopt ons hart…’ Wie heeft het 

niet gezongen? Noem het een lied van verlangen. 

Een heel gelovig lied bovendien, want het 

benoemt uitersten: ‘Wie de koek krijgt, wie de 

gard.’ En, verder gedacht, van licht en donker, de 

maan achter de bomen, de zon achter de wolken, 

goed en kwaad, leven en dood. Zo is het Sinter-

klaasfeest in geestelijk opzicht een passende 

voorbereiding op de Kersttijd, zelfs al overscha-

duwt het de eerste zondagen van de advent.

Vol verwachting, letterlijk zelfs, gingen volgens 

de overlevering Maria en Jozef naar Bethlehem. 

Maria als hoogzwangere moeder die weldra de 

Zoon van God ter wereld zou brengen. Jozef als 

haar metgezel, niet de vader van het kind maar 

trouw aan zijn vrouw en zijn God. Welkom zijn ze 

nergens, zodat Jezus wordt geboren in een stal. 

Zeg maar in het minste van het minste. Het is een 

vooruitwijzing naar het moment, 33 jaar later, 

waarop Hij Pilatus antwoordt: ‘Mijn koningschap 

is niet van deze wereld’ (Joh. 18:36).

Wat Maria en Jozef hebben verwacht of ge-

vreesd, weten we niet. In het evangelie van 

Lucas, hoofdstuk 1, lezen we hoe de aartsengel 

De maan door de bomen
Gabriël zowel Zacharias als Maria voorhoudt: 

‘Vrees niet.’ En tegen Maria zegt hij zelfs: ‘Voor 

God is niets onmogelijk.’ Zijn opdracht om haar 

kind, de Zoon van God, Jezus te noemen getuigt 

daarvan: de naam betekent immers ‘God redt.’ 

Vertrouwen voedt verwachting.

We leven in een wereld waarin we ons soms niet 

meer thuis voelen. Na twee jaar corona woedt er 

een oorlog dichtbij, het klimaat staat onder druk, de 

stikstofdiscussie leidt tot protest en verdeeldheid, 

voor vluchtelingen hebben we in onze herberg 

geen plaats, rust en bezinning zijn ver te zoeken. 

Maar altijd is er die andere kant. Altijd schijnt de 

maan wel ergens door de bomen. Een onver-

wachte ontmoeting of een gebaar. Het initiatief 

van die ene mens die uit de loopgraven klimt, en 

noem maar op. ‘Voor God is niets onmogelijk.’  

Dát is de boodschap van Kerstmis, vol verwach-

ting, vol vertrouwen.

Namens de redactie van Geestig wens ik  

u een Zalig Kerstfeest en een Zalig Nieuwjaar.

Hans Morssinkhof 

Van kribbe tot Kölsch
Overal ter wereld hebben mensen de wens om 

het kerstverhaal uit te beelden, met verwijzingen 

naar de eigen tijd en de eigen omgeving. Op 

pagina 23 leest u er meer over. Een andere 

bijzondere kerststal staat in Keulen, in de  

St. Andreaskirche. Jezus ligt er, in de omgeving 

van de Keulse ‘Altstadt’, in een ‘Pittermänn-

chenn.’ Dat is de naam van een vaatje Kölsch, een 

Keulse biersoort. De kerststal is een geschenk uit 

2001 van de plaatselijke bierbrouwers aan de 

kerk waarmee ze sinds eeuwen warme banden 

onderhouden. Het geheel is tot 6 januari 

dagelijks te bekijken in de St. Andreaskirche, 

Komödienstrasse 6-8 in Keulen. 

Hertme
Het is een gebruik in vele gezinnen: kerststallen 

kijken. Soms dichtbij, in de kerken in de eigen 

omgeving, soms iets verderaf. Beroemd is de 

openlucht kerststal in Hertme, die in de voor-

gaande jaren vanwege de coronabeperkingen 

niet werd opgebouwd. 

Grootste museum
Wie liever thuis achter de kachel blijft zitten, kan 

evengoed een inspirerende rondreis maken. De 

website www.grootstemuseum.nl is een 

van de best bewaarde geheim van 

internet. De bezoeker kan vanuit eigen 

huis zestien kerken en twee synagogen 

binnengaan. Ze ‘blinken uit door hun 

bijzondere geschiedenis, architectuur en 

kunstwerken’, schrijven de samenstellers. 

De ‘route’ voert van de oude middel-

eeuwse kerken op het Groningse 

platteland tot de romaanse Munsterkerk 

in Roermond, en van de synagoge van 

Enschede tot de basiliek van de H. 

Nicolaas in Amsterdam.

Foto: Jan Schage



4
Geestig, 08  |  december 2022

KERSTMIS
Een gebeuren vol verwachting

Hij keek er naar uit. Voor het eerst met Kerstmis weer met zijn 

tweeën. Ruim drie jaar geleden was zijn vrouw overleden. De 

feestdagen, vooral Kerstmis en haar verjaardag, waren voor hem 

schrijnende uren geweest. Er kwam geen einde aan zo’n dag. Tot 

op die zomeravond. Zij had hem aangesproken en hij heeft 

geluisterd naar haar en naar zijn eigen hartenwens. En sindsdien 

trekken ze samen op. 

Samen uit
Ook zij had na die ontmoeting weer blijde verwachtingen van het 

leven, en van hem en van het komende kerstfeest. Wat de komst 

van iemand in je leven allemaal niet met je kan doen. Samen waren 

ze naar een kerstconcert geweest. Ook daar had ze naar uitgekeken. 

Al jaren was ze niet meer naar een kerk of theater geweest. Alleen 

ga je niet zo gemakkelijk. Dat het leven je zo kan verrassen. 

Ook dat na het Ave Maria door de dirigent een gedeelte uit het 

evangelie werd gelezen. Een dirigent die zich omdraait en voorleest 

uit de Bijbel. Niet het kerstverhaal, maar die passage dat er van 

Godswege een engel werd gestuurd naar een meisje, Maria. En zij 

en haar man Jozef zouden een kind krijgen, een zoon. En zij moest 

hem Jezus noemen. Voor het eerst in verwachting. Het is zoals het 

is. Moeder worden van de Heer. Wat de komst van iemand in je 

leven niet allemaal met je kan doen. 

Gearmd liepen ze na het concert door een summier verlichte stad 

naar huis. ‘Wat een avond,’ zei ze, ‘dat muziek, en vooral dat stukje 

uit het evangelie je zo kan raken. Alsof het over mij ging. Geen 

verhaal uit een ver verleden. Dat heb ik nog nooit meegemaakt en 

beleefd.’ Het duurde even voordat hij wat zei: ‘Als iets gebeurt wat 

je niet verwacht en wat je misschien toch stilletjes wel eens hebt 

gehoopt, is dat als een geschenk uit de hemel. Dat is jou overko-

men. Daar mag je blij mee zijn.’ Opnieuw bleef het lang stil. Zijn 

paar woorden hadden haar goed gedaan. 

Samen thuis
Bij hem thuis dronken ze nog een glas wijn. ‘Proost, op het 

komende kerstfeest samen’. 

'Heb jij ook van het concert genoten?’, vroeg zij. ‘Ja, de zang en de 

muziek hebben mij meegenomen tot het gedeelte uit het 

Weihnachtsoratorium, waar ik de naam ‘Bethlehem’ hoorde. 

Bethlehem: stad van David, geboorteplaats van Jezus. De naam van 

die stad riep van alles in me op. Dat de Zoon van de Allerhoogste 

daar is geboren, niet in het centrum van het religieuze leven, in 

Jeruzalem, maar buitenaf. En dat herders en vreemdelingen hem 

daar hebben gevonden. Wil dat verhaal ons daar iets mee zeggen, 

nu, aan ons mensen, in onze christelijke wereld?  Heeft dat verhaal 

een dubbele bodem? Ik weet het niet, maar ik denk dat ons meer 

verteld wordt dan historische feiten, dan gegevens voor in het 

paspoort.’ 

‘Jou is ook iets overkomen wat je niet verwacht had’, zei ze. ‘Die 

evangelieverhalen zijn actueler dan je denkt.' Heel nuchter 

vervolgde ze: ‘We moeten maar onbevangen verder leven naar de 

kerstdagen, gewoon ons werk doen en de dagelijkse zorgen 

verwerken.’ 

Het slotakkoord
Samen hebben ze het kerstfeest gevierd. In de avonduren van  

24 december zijn ze naar de ‘nachtmis geweest. Zij zagen dat in de 

restaurants, waar ze onderweg langs kwamen op weg naar de kerk, 

alle tafeltjes bezet waren. In de kerk was het niet zo druk als in hun 

jeugdjaren. Het samen zingen, de stilte onder het geboorteverhaal 

van Jezus, inspirerende woorden over mens worden, over opnieuw 

geboren worden van Jezus en zo hoognodig ook van ons, in de 

wereld van vandaag, had hen boven verwachting goed gedaan. 

‘Hier leef je van op’, hadden ze op weg naar huis tegen elkaar 

gezegd.

Na een stille nacht hebben ze de Eerste Kerstdag met elkaar 

doorgebracht. Dat je zo met elkaar kunt genieten van muziek, van 

het samen eten, van verhalen uit het leven, van de stilte, dat 

hadden ze beide gehoopt, maar niet meer verwacht. Daar konden 

ze niet over uit. Daar hadden ze ook geen woorden voor. Toen 

hebben ze elkaar een gedicht van Huub Oosterhuis laten lezen. 

Gerard Geurts
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KERSTNACHT – LIED

Deze nacht zullen wij weten

dat Hij het is, Hijzelf.

En morgen zullen wij zien

de vuurgloed van zijn verschijning.

Verschijn ons, wij willen u zien.

Dat vrede kan, dat recht het haalt –

dat Gij God zijt, willen wij zien.

Zie uw ontelbare mensen,

hoe zij worden vernietigd 

nog voor zij hebben geleefd.

Wees onze God – wie anders?

Niemand heeft ons een land beloofd

van recht en vrede, Gij wel.

Beloof ons niet wat niet kan.

Als het niet kan, zeg het nu. 

Laat ons niet zien wat niet is.

Deze nacht doe ons weten 

dat Gij het zijt, Gij zelf.

En morgen laat ons zien

de vuurgloed van uw verschijning. 

Huub Oosterhuis
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Van
 de bestu

u
rstafel

Het echte nieuws is het besluit om de kerken van Beckum en 

Bentelo niet op 1 januari al te sluiten. In overleg met alle betrok-

kenen is afgesproken dat beide kerken uiterlijk op 1 juli 2023 aan de 

eredienst worden onttrokken. Beide gemeenschappen hebben om 

meer tijd gevraagd. In de twee dorpen lopen initiatieven om een 

passende bestemming voor de gebouwen te vinden. Die ruimte 

geven we graag. 

Er is daardoor ook gelegenheid om in de komende periode met de 

geloofsgemeenschappen in alle rust te bespreken hoe we de 

sluitingen kunnen vormgeven. We denken aan goed voorbereide 

eucharistievieringen, met het volledige pastorale team en een 

receptie na afloop.

En: sluiting van de kerk betekent niet het vertrek van de parochie 

uit de gemeenschappen. Pastoor Jansen heeft daarover eerder dit 

jaar al in Geestig geschreven. We hebben nu de tijd om in samen-

spraak met de geloofsgemeenschappen te bespreken hoe we ook 

dit goed kunnen regelen. 

Energiecrisis
Van een andere orde is de energiecrisis. Iedereen krijgt te maken 

met soms fors hogere energielasten. Dat geldt ook voor de kerken. 

We hebben alle geloofsgemeenschappen gevraagd om zo zuinig 

mogelijk te zijn tot het einde van het stookseizoen. Ze zijn ermee 

bezig en kijken of het nodig is de kerkgebouwen te verwarmen. Of 

ze wijken, zoals in Goor, uit naar een kleinere ruimte en gebruiken 

de kerk alleen bij vieringen waar veel mensen worden verwacht. In 

het voorjaar, als het weer anders wordt, kunnen we de maatregelen 

misschien laten varen.

Woord- en communievieringen
Eind oktober ontvingen we bericht over het besluit van het 

aartsbisdom Utrecht om in de periode 2023-2027 een einde te 

maken aan woord- en communievieringen. In het beleidsplan ‘Blijft 

dit doen om Mij te gedenken’ uit kardinaal Eijk de wens dat ‘de 

Eucharistie, de viering van het Paasmysterie dat de Heer uit de 

doden verrezen is, weer de centrale plek zal krijgen op de zonda-

gen en de hoogfeesten in het Aartsbisdom Utrecht die  

haar toekomt.’

In de begeleidende brief vraagt hij priesters, religieuzen, pastoraal 

werkenden, catecheten, diaconaal assistenten en parochiebesturen 

het beleidsplan te bespreken met elkaar, met alle vrijwilligers en 

met de parochianen. Ik hoop dat die uitnodiging werkelijk zo is 

bedoeld, want dit besluit is teleurstellend en onbegrijpelijk. Het 

doet onrecht aan al die vrijwilligers die sinds het Tweede Vaticaans 

Concilie in de jaren zestig de kerk hebben gemaakt tot een kerk  

van alle gelovigen samen.

‘Aggiornamento’ 
Paus Joannes XXIII wilde met dat concilie een ‘aggiornamento’ 

bereiken: hij wilde de kerk bij de tijd brengen. Dit beleidsplan 

brengt ons echter terug naar de jaren vóór het Concilie, naar de 

oude priesterkerk. Het staat haaks op de vernieuwingen die het 

Concilie heeft gebracht. En het is kwetsend voor al die vrijwilligers 

die zich met zo grote liefde inzetten voor de liturgie. 

Ook in de Heilige Geestparochie willen we graag elke zondag 

vieren in alle kerken. Dat kan niet overal met pastores. Als er op 

zondag enkel nog eucharistievieringen mogen zijn, in slechts 

enkele kerken, haal je de ziel uit de geloofsgemeenschappen. Jezus 

heeft gezegd: ‘Waar twee of drie verenigd zijn in mijn Naam, daar 

ben Ik in hun midden (Mt. 18:20).’ Dat zie ik niet in dit beleidsplan.  

Ik hoop dat het verzoek om hierover met elkaar in gesprek te gaan, 

handvatten biedt om de koers bij te stellen.

Tot besluit
Zo eindigen we het jaar 2022. Namens de parochie wil ik juist nu 

alle vrijwilligers danken voor hun grote inzet. Zonder u zou de kerk 

niet kunnen bestaan.

U allen, vrijwilligers en parochianen, wensen we een Zalig Kerst-

feest en een gezond en gelukkig nieuwjaar. 

Namens het parochiebestuur,

Jan G.M. Put, vicevoorzitter

Beckum en Bentelo langer open
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Berichten uit het pastorale team

Het is goed om soms ook te kijken naar de toekomst; er staat ons 

van alles te wachten. Oók hoopvolle berichten. 

•  We mogen vanaf 1 december pastor Pikkemaat welkom heten in 

onze parochies. Wij hopen dat hij zich spoedig thuis mag weten in 

ons midden.

•  De bedevaart naar Israël kende een ongelooflijke belangstelling 

tijdens de informatieavond. De reis is volgeboekt.

•  De pastores zijn blij dat het is gelukt om acht mensen te vinden 

die willen nadenken over gezins- en jongerenpastoraat. De eerste 

kennismaking heeft ondertussen plaatsgevonden. De volgende 

ontmoetingen zijn gepland.

•  De parochiebesturen zijn in gesprek met het bisdom om het 

pastoraal team te versterken met professionele krachten. Daarin 

zijn we niet zonder vertrouwen. 

•  Van 29 april tot en met 6 mei 2023 gaat ons bisdom op bedevaart 

naar Lourdes. Wellicht iets voor u? Pastoor Jurgen Jansen gaat ook 

mee. Twee reisorganisaties zetten zich hiervoor in: Het Huis van de 

Pelgrim en Christoffelreizen. Vraag eens naar informatie bij uw 

lokale Lourdes-contactpersoon. Het is zeker de moeite waard. 

Meer informatie vindt u op www.aartsbisdom.nl/bedevaarten. 

Waar woont God? 

Beste mensen,

Geen mens kan de plaats van zijn geboorte zelf uitzoeken.  

Wij kunnen niet kiezen in welk land, in welke streek, in welke 

maatschappelijke geleding of in welke familie wij op de wereld 

willen komen. Ook het tijdstip van onze geboorte kunnen wij  

zelf niet bepalen. 

God kiest voor zijn eigen Zoon geen invloedrijke familie, maar een 

eenvoudig timmermansgezin. Hij beschikte niet over een strategie, een uitvalsbasis of logistieke steun. Het lijkt voor sommigen daarom 

ook onzinnig.

Bij de mensen

Maar het maakt juist de kern uit van wat in die eerste kerstnacht is gebeurd: de Zoon van God is mens geworden. 

De God van het christendom is echter niet een God die boven de sterrenhemel troont, maar een God voor wie het een vreugde  

is bij de mensen te wonen en met hen om te gaan.

Ruimte maken

Kerstmis vieren betekent: ruimte maken in ons bestaan voor Hem voor wie er geen plaats was in de herberg. In dit verband herinner ik mij 

een Joods verhaal. ‘Waar woont God?’, vraagt een rabbi aan zijn leerling. En wanneer deze laatste hem onzeker aankijkt en geen antwoord 

durft te geven, beantwoordt hij zelf de vraag: ‘God woont waar mensen Hem binnenlaten.’ 

'Waar wordt Jezus vandaag geboren?'

Binnenlaten

Waar wordt Jezus vandaag geboren? Zou je kunnen vragen. Hij wordt geboren waar Hij binnengelaten wordt, waar Hij zijn intrek kan 

nemen en werkzaam kan worden. Dat wij die ruimte voor Hem en elkaar kunnen en durven geven.

God is onder ons komen wonen. En Hij wil wonen in het hart van ieder van ons. Het komt erop aan genoeg ruimte voor Hem te maken. 

Ik wens u allen van harte een Zalig Kerstfeest en een hoopvol 2023 toe.

Dat wens ik u mede namens de parochiebesturen en mede namens pastoraal werker Annet Zoet en pastor Casper Pikkemaat.

Pastoor Jurgen Jansen
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Geslaagde ouderen-ontmoetingsmiddag

Vele ouderen waren op dinsdagmiddag 27 september aanwezig in De Bebsel in Goor 

voor de ouderen-ontmoetingsmiddag. Ze vierden de eucharistie en kregen desgewenst 

de ziekenzalving toegediend. Daarna was er alle gelegenheid voor gesprek en ontmoe-

ting, mede door de grote inzet van vele vrijwilligers. Lidy Katier maakte die middag 

bijgaande foto’s.

Het is altijd een intens en mooi moment. Waar mensen ernstig ziek 

worden of het leven onder ons moeten loslaten, wordt met enige 

regelmaat om een pastor gevraagd. Om de ziekenzegening (door 

pastoraal werker) of het sacrament van de zieken (door de priester) 

te ontvangen. De leden van het pastoraal team proberen daarvoor 

met u zo gauw mogelijk een passend moment te vinden. Over het 

algemeen kan dat op korte termijn. 

Het komt echter voor dat er even moet worden gewacht. Bijvoor-

beeld omdat familieleden tijd nodig hebben om bijeen te komen, of 

omdat de pastor moet zoeken naar een mogelijkheid in de agenda.

Pastoraal team
Het pastoraal team bestaat op dit moment uit twee pastores: 

pastoraal werker Annet Zoet en pastoor Jurgen Jansen. Zij staan u 

graag bij ziekenzalving en ziekenzegen terzijde. En proberen met u 

zo snel mogelijk een datum te vinden. Maar houdt u er rekening 

mee dat het kan gebeuren dat er niet direct een moment gevon-

den kan worden. 

Ontmoetingsdagen in de drie parochies
We willen u er ook op attenderen dat er elk jaar ontmoetingsdagen 

plaatsvinden in drie parochies Heilige Geest, H.H. Jacobus en 

Johannes en De Goede Herder. Hier ontmoeten parochianen elkaar, 

vieren ze met elkaar de eucharistie en kunnen ze het sacrament van 

de zieken ontvangen. 

Deze ontmoetingsdagen zijn een groot succes, gezien het aantal 

mensen dat zich opgeeft en het sacrament van de zieken ontvangt. 

Wellicht is dit een moment waarop ook u als parochiaan de 

gelegenheid kunt gebruiken om in een gemoedelijke sfeer met 

medeparochianen in een sfeervolle viering het sacrament van de 

zieken te ontvangen. Elk jaar krijgen mensen een uitnodiging om 

deel te nemen aan deze ontmoetingsdag.

Bereikbaarheid
U kunt uw pastores op hun mobiel bereiken. Daarbij willen u wel 

attenderen dat zij op hun vrije dag hun mobiel niet aannemen.

•  Pastoraal werker Annet Zoet (vrijdag vrije dag) 

T: 06 -27 12 46 95

•  Pastoor Jurgen Jansen (maandag vrije dag) 

T: 06 – 46 90 72 33

Deze werkwijze gaat in per 1 december 2022. 

Namens het pastoraal team, pastoor Jurgen Jansen

Sacrament van de zieken of ziekenzegen ontvangen

Pastoraal noodnummer vervalt
Zoals pastoor Jansen in dit artikel opmerkt: in noodsituaties kunt u vanaf 1 december rechtstreeks 

bellen met leden van het pastorale team. Het noodnummer komt vanaf die dag te vervallen.
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Engel
En het verhaal over Jozef aan wie in een droom een engel verschijnt 

die hem vertelt niet bang te zijn om zijn verloofde Maria bij zich te 

nemen, want zij is zwanger van de Heilige Geest en de Zoon die zij 

draagt zal zijn volk redden uit de zonde. De engel vertelt hem dat 

hij de zoon Jezus moet noemen. Dat betekent ‘God redt’. Hij is de 

voorspelde zoon uit het huis van David die Immanuel, ‘God met 

ons’, genoemd zal worden. 

Eenvoudig
Jozef stamt weliswaar af van koning David, maar is een eenvoudig 

man en Maria een eenvoudig meisje. Hij doet wat de engel vraagt 

en het tekent hem als een rechtvaardig en barmhartig mens. Zij 

wonen in Nazareth, een dorpje in Galilea, een arme streek. Naar 

Bethlehem, de Davidsstad, moeten zij voor de volkstelling. 

Hoogzwanger ondernemen zij de reis. 

In een stal
Jezus komt niet ter wereld in een paleis of villa, maar in een stal  

en herders zijn de eersten die door engelen op de hoogte worden 

gesteld van de geboorte van een kind dat ‘God redt’ en ‘God met 

ons’ heet. En de ster die de wijzen in het verre oosten hadden 

gezien en gevolgd tot zij in Jeruzalem kwamen schijnt daar opeens 

niet. Want daar leven duistere gedachten bij koning Herodes die 

bang is voor dit pasgeboren kind dat koning zal zijn. Pas als de 

wijzen Jeruzalem verlaten gaat de ster hen weer voor, naar 

Bethlehem.

Hoop en vrede
Een verhaal van hoop en vrede, van licht en een nieuw begin in  

een wereld waar het leven hard is, waar het soms donker is door 

wat mensen elkaar aandoen. Zwart en goud, donker, waarin het 

licht van een nieuw begin schijnt en ons bemoedigt.

Een Zalig Kerstfeest.

Pastor Annet Zoet

Tijdens de herfstvakantie was ik in een groothandel voor de horeca, 

waar ik mijn ogen uitkeek bij de rijke verscheidenheid van eten en 

ingrediënten. Enkele mensen waren bezig met het inrichten van de 

kerstafdeling. Ik zag dat de overheersende kleuren zwart met goud 

waren. Het zag er chique uit, maar gaf me toch een onbehaaglijk gevoel.

Zwart met goud
Zwart met goud, donker met een beetje licht. Het geeft misschien 

wel weer hoe deze advent en kerst ons een ander gevoel geven dan 

gewoonlijk. Dat heeft alles te maken met de oorlog in Oekraïne, de 

energiecrisis, de voedselcrisis, de gestegen prijzen van dagelijkse 

boodschappen, de stikstofcrisis en de maatschappelijke onrust 

daarover. Het raakt ons allemaal, degenen met een smalle beurs 

het hardst. Met de winter in aantocht nemen de zorgen toe over 

hoe de energierekening te betalen en de boodschappen? Is er dan 

nog geld voor iets lekkers met kerst?

Harde kanten
Ook de Bijbelse verhalen die we in de advent en met Kerstmis lezen, 

zijn geen verhalen van weelde en kneuterige gezelligheid. Veel 

meer gaan ze uit van de harde kanten van het dagelijkse leven. 

Israël was een bezet land, waar de Romeinen de baas waren en 

koningen als Herodes of gouverneurs regeerden volgens Romeinse 

richtlijnen. De belastingdruk was hoog, want aanvalslegers en 

bezettingslegers moesten worden betaald. En daarom was een 

volkstelling nodig. 

Leeuw en lam
We lezen enerzijds over de verschrikkingen van de eindtijd en zien 

dagelijks de beelden op het journaal. Over gebieden waar oorlog 

en onderdrukking heersen en vele levens gewelddadig eindigen. 

Waar leven overleven is als basisvoorzieningen als water, licht en 

brandstof schaars worden. Daarnaast lezen we verhalen die hoop 

en bemoediging willen bieden, over een nieuwe loot aan een dode 

stronk, over de terugkeer van gerechtigheid en vrede, over het 

omsmeden van zwaarden tot ploegscharen en speerpunten tot 

sikkels. Over een leeuw en een lam die tezamen rusten, niemand 

die nog kwaad doet. 

Tussen 
donker 
en licht
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Lucifers

Voor u gevonden
 Door Astrid Koning ter Heege

VER-DIEP-ING, verhalen voor 
vandaag en morgen
Gerard Geurts (1938) is pastor/

priester en al jaren met pensioen. 

Hij schrijft verhalen in Geestig. Een 

deel van deze verhalen, aangevuld 

met weer nieuwe verhalen, is 

gebundeld in VER-DIEP-ING. Gerard heeft de gave om de Bijbelse 

boodschap in hedendaagse taal onder woorden te brengen. Hij 

vertelt verhalen over mensen die geloven, die vertrouwen uitstra-

len en positief in het leven staan. Ook komen aan het woord 

mensen die worstelen met hun geloof, die hopen en wanhopen, 

die een weg zoeken bij verlies, en met grote zorgen door het leven 

gaan. Die mensen leven in de Bijbel én in de wereld van vandaag. 

Heden en verleden treffen daar elkaar. Een leuk presentje voor 

pakjesavond of onder de kerstboom. Te koop bij The Read Shop, 

Langestraat 19 in Delden, voor € 4,99.

Kerstmarkten
Een (overvolle) kerstmarkt in Duitsland wordt veel bezocht, maar de 

Twentse kerstmarkten zijn minstens zo leuk. De tijd voor kerst staat 

bol van tradities. Veelal kunt u luisteren naar prachtige zanggroe-

pen of midwinterhoornblazers onder het genot van een beker 

warme chocolademelk of een glaasje 

glühwein. In tal van dorpen in en 

rondom onze parochie worden 

kerstmarkten georganiseerd. Kijk voor 

actuele data op www.visittwente.nl.

‘Kerstfair In de Hagen’ op 14 december 

bevelen we van harte bij u aan, deze 

kerstmarkt is heerlijk warm binnen en er worden veelal lokale 

producten verkocht. Adres: Stadshagen Delden. Blijft u liever thuis? 

Zoek dan op YouTube naar het Twentse kerstverhaal van Herman 

Finkers. Mooi gepresenteerd en boordevol humor.

Eerste kerstnacht
De allereerste kerstnacht was lang geleden. Toen werd een heel bijzondere koning 

geboren. Het gebeurde in Israël, een land hier ver vandaan. Om precies te zijn, het 

begon allemaal in het dorpje Nazareth. Zo begint dit bekende kerstverhaal over 

Jozef en Maria en de geboorte van Jezus. Voorzien van kleurrijke tekeningen. 

Uitgeverij Buddy Books, prijs € 8,95.

Licht worden
In de tuin hangt een lampje. Meestal is het uit. Behalve als er 

iemand langsloopt. Maar nu brandt het zomaar. Er is misschien een 

blad langs gedwarreld, of een dier langsgelopen. In ieder geval 

brandt het lampje plotseling, en het verlicht het tuinpad en de 

planten er vlakbij. En ineens valt het me op dat er nog een roos in 

bloei staat. De rest van de struik is al kaal. Maar één dappere roos 

houdt het zelfs nu in de winter nog vol.

Als het licht geworden is, ga ik kijken. Die bloem die nog zo mooi 

leek, is toch wat minder. Hij is verdroogd. Maar toch, een roos in 

december… dat blijft een klein wondertje.  

We zijn weer onderweg naar Kerstmis. De kaarsen op de advents-

krans gaan één voor één aan. De boom en het stalletje vullen de 

huiskamer. De koelkast raakt vol, en kerstgroeten glijden door de 

brievenbus. Het feest van de geboorte van onze Heer krijgt glans 

en kleur. We verwachten er wat van. Maar als het eenmaal zover 

is… is het dan zo mooi als we dachten dat het zou zijn?

Nadenkend over die echte kerst zo lang geleden, denk ik ineens aan 

de herders in het veld: engelen, de hemel vol gezang. Natuurlijk wil 

je dan gaan kijken. En waar vind je die verlosser dan? In een stal. 

Minder mooi dan je dacht, maar tegelijkertijd een groter wonder. 

En die drie wijzen? Het heelal verandert, veel groter kan het toch 

niet worden, en waar komen ze uiteindelijk terecht? In een stal 

ergens bij Bethlehem.

En toch. In deze donkere dagen is de geboorte van de Vredevorst 

een licht dat schijnt in onze duisternis. Die ene mens is geboren, die 

de toekomst zal veranderen. Die ons de weg zal wijzen naar 

goedheid, verdraagzaamheid en vrede. Die ene mens die ons nog 

altijd voorgaat, en die ons laat zien dat ook wij heilzaam kunnen 

zijn, licht kunnen zijn in een wereld die nog steeds in het duister 

tast.

Een baby’tje, dat een belofte met zich meedraagt die groter is dan 

het heelal. Daar gaat Kerstmis over. En is het niet geweldig dat wij 

op onze beurt mee kunnen helpen om die belofte waar te maken?

Zalig Kerstmis.

Cathinka
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De Adventsactie steunt dit jaar projecten die zich richten op het 

recht van kinderen op een goede start in het leven, met aan-

dacht voor voeding, zorg en een stimulerende omgeving.

Wat is er aan de hand?
Het land Sierra Leone aan de westkust van Afrika was voortvarend 

bezig te herstellen van een langdurige burgeroorlog en de 

rampzalige gevolgn van een ebola-uitbraak. Voordat de covid-

pandemie uitbrak, had het land een van de snelst groeiende econo-

mieën van het continent.

Door samenloop van omstandigheden is de economie ingestort. 

Het gevolg is dat meer dan de helft van de bevolking moet 

rondkomen van minder dan € 1,15 per dag. De moedersterfte in het 

land behoort relatief gezien tot de hoogste in de wereld. In het 

oostelijk gelegen district Kailahun lijdt meer dan de helft van de 

bevolking aan honger en ondervoeding. Jonge kinderen zijn extra 

kwetsbaar, velen lijden aan ondervoeding en infectieziekten, zoals 

malaria. Een op de drie kinderen heeft een groeiachterstand.

Wat willen we bereiken?
We willen de inwoners van vijftien dorpen in het district Kailahun 

leren hoe ze onnodige sterfgevallen door ondervoeding en 

infectieziekten zoveel mogelijk kunnen voorkomen. De activiteiten 

richten zich op kwetsbare verzorgers van gezinnen en lokale 

gezondheidswerkers uit de dorpen. Hiervan profiteren zo’n 1.890 

mensen rechtstreeks, en indirect ruim 11.000 mensen.

Hoe doen we dat?
Het plan voor de preventie van ondervoeding en infectieziekten 

bestaat uit het vergroten van kennis over voeding, meer beschik-

baarheid van voedingrijke producten en het bevorderen van 

gezonde en hygiënische leefgewoonten. In elk dorp wordt  

een groep gevormd van kwetsbare verzorgenden, waaronder 

jonge moeders, vaders, zwangere vrouwen en vrouwen die  

borstvoeding geven. 

Zij krijgen voorlichting over gezonde voeding en elke groep krijgt 

zaden die rijk zijn aan vitaminen en mineralen, om te planten in de 

moestuin. Verzorgers die ondervoede kinderen jonger dan vijf jaar 

onder hun hoede hebben, krijgen speciale versterkende voedings-

middelen. 

De gezondheidswerkers leren hoe ze vroegtijdig gezondheidspro-

blemen kunnen signaleren en behandelen. Verder worden er 

pakketjes met producten voor hygiëne en muskietennetten 

uitgedeeld. Alle inwoners van het gebied krijgen, via de lokale 

radio en andere media, daarnaast voorlichting over gezonde 

voeding en het belang van hygiëne.

Missie Ontwikkeling en Vredesgroepen Heilige Geestparochie

Adventsactie 2022: 
Voor een goede start voor kinderen in Sierra Leone

Helpt U mee?
Uw bijdrage kunt u overmaken op rekeningnummer  

NL 46 RABO 0313 3638 38 ten name van de 

R.K. Heilige Geestparochie. Alvast hartelijk dank.
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Graag neem ik je mee naar donderdag 24 december 1914. Al vijf 

maanden woedt de Eerste Wereldoorlog en er zijn al een miljoen 

doden te betreuren. 

Langs het front in Vlaanderen wordt door Duitsers en geallieerden 

zwaar gevochten. In brieven en dagboeken van de soldaten staat 

beschreven hoe de avond valt. Rond half negen verstommen de 

kanonnen. Beide partijen verschansen zich in hun ijskoude, 

modderige loopgraven. Het is kerstavond. 

Dan, plotseling, wordt de stilte van de nacht doorbroken en stijgt 

aan Duitse zijde een ‘Stille Nacht’ op. Even later mengen de klanken 

zich met ‘Silent night’ aan Engelse zijde. De nacht die volgt is koud 

en lang. Het wordt ochtend: Eerste Kerstdag. Het heeft gesneeuwd 

en het zwakke schijnsel van de opkomende zon valt in een gouden 

gloed over de velden. 

Uit de loopgraven: 

Kerst begint 
bij onszelf

Dan is er plotseling paniek in het Duitse kamp: de Engelsen komen 

uit hun loopgraven. De Duitsers leggen aan om te vuren. Net op 

tijd zien ze dat de Engelse soldaten onbewapend zijn. Hun intentie 

is een vreedzame en… het wordt verstaan.

Die Eerste Kerstdag 1914 drukken de soldaten die elkaar even 

tevoren nog te vuur en te zwaard bevochten, elkaar de hand en ze 

wensen de ander een ‘Frohe Weihnachten’ of een ‘Happy Christ-

mas.’ Er worden voetbalwedstrijdjes gespeeld. Er wordt drank, 

sigaretten en chocolade uitgewisseld. De soldaten laten elkaar 

foto’s van hun vriendin of vrouw zien.

En wij?
Terug naar onze tijd. En wat voor een tijd. Bij veel mensen leeft een 

diepe onvrede, naar de maatschappij en naar de ander. Mensen 

katten elkaar af, beledigen elkaar, bedreigen elkaar, intimideren 

elkaar en we voeren oorlog. Het roept gevoelens van onzekerheid 

op en veel mensen zijn angstig. De oorlog in Oekraïne - we zien het 

elke dag - brengt alleen maar verdriet. 
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Ik kan niet anders dan me afvragen waar we in Gods naam mee 

bezig zijn en hoe we de impasse kunnen doorbreken. Een ding is 

duidelijk. In de chaos van nu gaat het niet meer om ‘gelijk hebben.’ 

Simpelweg omdat ‘gelijk’ niet bestaat. Het enige dat nog kan leiden 

tot herstel van verhoudingen in onze maatschappij en tussen 

mensen, is een onorthodoxe benaderingswijze.

Uit onze loopgraven
Zo’n benaderingswijze hoeft er niet een te zijn die ver van ons bed 

is. Sterker nog, elk jaar weer omarmen we haar met Kerstmis. Met 

kerst hebben we de moed om ons te laten inspireren door het 

Christuskind. Door dat kleine kindje durven we ons terug te laten 

voeren naar de ware menselijke maat. Kerstmis vervult ons met de 

zachtheid die ‘vrede op aarde’ werkelijk mogelijk maakt. 

En ja, er is veel goedheid in onze wereld: er zijn talloze mensen die 

zorgen voor een medemens. Maar als we nu eens allemaal extra 

ons best gingen doen – steeds weer indachtig het Kerstkind. We 

vragen niet aan de ander om zachtmoedig te zijn, maar beginnen 

zelf. Ook als we het lid op de neus krijgen, blijven we vasthouden 

aan wat dat kleine kindje ons leert: diepe medemenselijkheid. Our 

world would be a better place.

Mensen van goede wil
Tijdens de Eerste Wereldoorlog brachten de strijdende partijen het 

op om aan te knopen bij wie en wat wij mensen ten diepste zijn 

(ook al duurde het beetje vrede slechts een etmaal). Dan moet het 

ons in onze moderne tijd toch kunnen lukken om vreedzaam naast 

en met elkaar te leven. Als we beginnen bij onszelf, elk moment van 

elke dag, dan zou dit op subtiele wijze een prachtige oproep aan 

onze medemens zijn om hetzelfde te doen. Misschien dat ook onze 

bestuurders, politici, journalisten, mensen die op social media 

actief zijn, zich zouden gaan matigen in hun uitspraken. Our world 

woud be an even better place.

Wat mij betreft vieren we Kerstmis, elke dag opnieuw, een heel jaar 

lang. Graag wens ik u een Zalig Kerstfeest toe.

Lory Wagenaar-Feringa

Verfilming
Wat er op Kerstmis 1914 gebeurde is meer dan 

mooi verfilmd in de Sainsbury Christmas Special 

van 2014 (duur: slechts 5 minuten).



14
Geestig, 08  |  december 2022

In onze westerse cultuur schieten we al snel in de stress als we 

moeten wachten. Het overkomt ons als we in een file staan, als het 

stoplicht op rood springt, in de rij voor de kassa, enzovoort. Wij zijn 

vaak gehaast en vinden het moeilijk om geduld op te brengen in 

omstandigheden die we niet in eigen hand hebben. Dat is in 

andere delen van de wereld anders. In Afrika, bijvoorbeeld, hebben 

mensen meer tijd, terwijl hun levensverwachting vaak korter is  

dan de onze.

Toekomst
Wachten en verwachten worden vaak geassocieerd met toekomst-

verwachtingen. Als we even bij onszelf te rade gaan, weten we of 

dat inderdaad zo is of niet. Ook voor ons geloof is kunnen wachten 

belangrijk, want geloof beschikt over een lange adem, aldus de 

theoloog H. van der Kamp. Zij die geloven, haasten niet, zegt het 

spreekwoord. Het verwijst naar Jesaja: ‘Wie gelooft, hoeft niet te 

vrezen’ (Jes. 28:16).

Bijbel
In de Bijbel staan veel meer teksten over wachten en verwachten. 

Saul die zeven dagen wachtte op Samuël. Of het boek Job, hij 

schrijft over wachten op licht, op loon, op regen of op de dood. Ook 

schrijft de Bijbel over de belofte van de komende Redder.

We wachten nu op de adventstijd en kijken uit naar Kerstmis,  

naar de komst van Jezus. Nu leven we in de verwachting van zijn 

geboorte. We treffen voorbereidingen, doen inkopen, nodigen  

uit en maken het gezellig. Het is een tijd om toe te leven naar de 

feestdagen en het vieren van het kerstfeest, zowel thuis als in  

de kerk.

Een andere werkelijkheid
Wij leven in vrijheid, in een land dat niet onderdrukt wordt. Een 

land waar we een eigen mening mogen hebben, een land zonder 

oorlog. Veel mensen op de vlucht weten niet wat te verwachten of 

wat hen nog te wachten staat. Ook zij leven met de hoop en 

verwachting op een beter leven, een betere toekomst. En ook zij 

willen graag het kerstfeest in vrede vieren.

Altijd weer hopen
Er zijn ook veel mensen die zorgen hebben over het betalen van 

hun rekeningen. Ze vragen zich af of er nog genoeg geld is om 

boodschappen te kunnen doen. Wat kan ik wel of niet kopen om 

kerst te kunnen vieren? Waar leg ik prioriteiten om niet in de 

schulden te geraken? Zorgen die er 24 uur per dag zijn, en altijd 

weer hopen dat het snel beter wordt. Maar van wie kunnen zij wat 

verwachten?

Maar toch
In deze tijd van hoop en verwachting leven we naar de geboorte 

van Jezus toe, naar het moment dat Hij komt. Het moment waarop 

Hij ons het gevoel van hoop geeft, het begin van een nieuwe start, 

een nieuwe toekomst voor iedereen.  

Ik wens u allen een Zalig Kerstfeest toe.

Marianne Koebrugge

Verwachten
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Aolde Joars 
Prakkezoasie (1922)

Mien volk noar berr…

Alleen de klok nog wakker…

Now bid ik biej den heerd vuur ’t leeve Twentsche Laand:

Mien God, bescherme Dow de leu, de stad, den akker,

Maak Dow oons stil en staark,

Doo Dow oons Diene Haand.

G.J. ter Kuile sr. (1871-1954)

Wat geloven wij? Wat betekent het voor mijn persoonlijk leven?

Beste mensen,

Met enige regelmaat hoor ik van mensen in de geloofsgemeen-

schappen: ‘Eigenlijk weet ik helemaal niet zoveel over mijn eigen 

geloof, ik zou zo graag wat meer willen weten.’ Dat zou ik graag 

met u willen onderzoeken en daarbij uw vragen proberen te 

beantwoorden. In het kalenderjaar 2023 verzorg ik elf avonden  

over de inhoud van ons geloof en wat het kan betekenen voor  

ons leven van elke dag. 

Geloofsverdieping
Om een algemene duiding te geven voor deze avonden: ik zou het 

avonden van geloofsverdieping willen noemen. Ze kenmerken zich 

door de volgende grote inhoudelijke lijnen die worden besproken: 

de geloofsbelijdenis, de sacramenten, het gebed en hoe te 

handelen als christen (de moraal). 

Schoonheid en betekenis
Het is voor mij als priester een bijzondere mooie investering.  

Ik vind het prachtig om als herder te kunnen spreken over het 

geloof, over de schoonheid ervan. Over de betekenis. Over het 

verstaan van ons geloof en het ook daadwerkelijk gestalte te  

geven in ons dagelijks leven. 

Geïnteresseerd?
Bent u geïnteresseerd? Dan adviseer ik u om het geheel van 

bijeenkomsten mee te maken, maar voel u niet verplicht. U  

kunt ook per datum aansluiten, aanmelden is niet noodzakelijk.

Ik hoop velen te mogen ontmoeten. En laat deze avonden ons 

persoonlijk en gemeenschappelijk geloof verdiepen en onze 

onderlinge band versterken.

Met hartelijke groet,

Pastoor Jurgen Jansen 

Waar | Parochiehuis St. Lambertus, Wemenstraat 2, in Hengelo.

Wanneer | De genoemde data zijn allen op een dinsdagavond: 31 

januari, 7 februari, 7 maart, 4 april, 16 mei, 13 juni, 22 augustus, 5 

september, 3 oktober, 14 november, 12 december 2023.

Hoe laat | De avonden beginnen om 20.00 uur en we sluiten af  

om 21.30 uur.

Bij vragen van inhoudelijke aard: schrijf mij een mail via  

j.jansen@rktwentezuid.nl.
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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 | Op de donderdag-

ochtenden 1, 15, 22 en 29 december is er om 

09.00 uur een woord- en communieviering, 

verzorgd door de werkgroep. U kunt meeluiste-

ren via www.kerkomroep.nl.

Contact pastor | Parochianen die behoefte 

hebben aan contact met een van de pastores 

kunnen hen telefonisch bereiken (zie pagina 22).

Overleden |

• 21-10-2022, Diny Bekkedam-Siegerink, 88 jaar

• 26-10-2022, Tonnie Koster, 83 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 

• 29-9-2022, Geert Staijen,77 jaar

•  11-10-2022, Truus Nijhof-Grootte Bromhaar,  

83 jaar

• 14-10-2022, Diny Vulker-Vos, 78 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 |

• 18-10-2022, Frans Brummelhuis, 84 jaar

• 1-11-2022, Theo Tomesen, 79 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.

Overleden |

• 28-9-2022, Mina Wielens-Smit, 97 jaar

• 14-10-2022, Truus Eissink-Kerkveld, 80 jaar

• 19-10-2022, Rikie Goorden-Leferink, 89 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 dinsdagmor-

gen tussen 9.00 uur en 11.00 uur geopend voor het 

opgeven van een mis/gebedsintentie, jaargedach-

tenis. Ook is het secretariaat per mail bereikbaar via 

st.isidorushoeve1@gmail.com  of per post in de 

brievenbus van de pastorie.

Intentie/jaargedachtenis | De vergoeding voor een 

intentie is € 9,- en voor een jaargedachtenis € 12,-

Gedachteniskapel | De gedachteniskapel is in 

de winterperiode geopend op dinsdag en 

zondag van 10.00 uur tot 16.00 uur en tijdens de 

weekendvieringen. 

Dinsdagmorgenviering | n 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 is.

Adventsactie| Uw bijdrage voor de Adventsac-

tie kunt u deponeren in de bus achter in de kerk. 

Zie pagina 11.

Kerstkaarten | Van de H. Isidoruskerk zijn 

kerstkaarten gemaakt. Deze kunt u kopen bij het 

secretariaat op dinsdagmorgen. De opbrengst is 

voor onze geloofsgemeenschap.

Kerstspel | Op Kerstavond voeren de kinderen 

van de basisschool tijdens de gezinsviering om 

18.00 uur een prachtig kerstspel op Het 

kinderkoor zingt mooie kerstliederen.  

Iedereen is van harte welkom. 
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Ingezonden berichten

Presentatie pastor Casper Pikkemaat

Op vrijdag 25 november vindt om 19.00 uur de presentatieviering 

plaats van pastor C.J.G. (Casper) Pikkemaat. Deze viering wordt 

gehouden in de St. Stephanuskerk in Borne (Grotestraat 1). Namens 

de aartsbisschop van Utrecht, kardinaal dr. W.J. Eijk, verzorgt vicaris 

R.G.W. Cornelissen de presentatie. Aansluitend kunt u bij een kopje 

koffie verder kennismaken met pastor Pikkemaat in de Stefanshof, 

Grotestraat 207, in Borne. Iedereen is van harte welkom.

Gerarduskalender 2023

‘Elke dag een beetje spirit!’ is het motto van de Gerarduska-

lender voor 2023. De bekende scheurkalender biedt alle 365 

dagen van het nieuwe jaar op de voorkant een spreuk om 

de dag goed te kunnen beginnen. Op de achterzijde is er 

stof voor onthaasting, in de vorm van moppen, gedichten, 

bezinningsteksten, puzzels en informatie. U kunt de 

kalender bestellen bij W. Waanders, Anjerstraat 39 in Goor, 

telefoon 0547 - 275 969.

Adventsviering Goor

De geloofsgemeenschap H.H. Petrus en 

Paulus houdt op maandag 19 december om 

15.00 uur de gebruikelijke adventsviering. 

Het thema is: ‘Op weg naar het kerstfeest’ 

en het dames- en herenkoor verleent 

medewerking. Aanmelden kan tot 5 

december.

De viering wordt gehouden in zalencentrum 

De Bebsel aan de Hengevelderstraat 20 in 

Goor. Aanvang 15.00 uur, zaal open vanaf 

14.30 uur. Na afloop van de viering is er een 

feestelijke broodmaaltijd. Hiervoor wordt 

een vrijwillige bijdrage gevraagd. De 

middag duurt tot ongeveer 17.00 uur.

Maar let op: de viering gaat alleen door als 

niet voor de tijd beperkende coronamaatre-

gelen worden afgekondigd.

Aanmelden: de aanmeldformulieren vindt 

u op de leesplank achter in de kerk. 

Aanmelden is mogelijk tot 5 december.

 Voor verdere informatie kunt u contact 

opnemen met:

•  Erna Tijdink 

telefoonnummer: 06-30 43 21 61 of

•  Wilma Tijdink 

telefoonnummer: 0547-27 51 90.

Wij zijn een goed en 

gezellig koor dat in staat is 

een mooi en uitdagend 

repertoire te zingen. Om 

dat te kunnen blijven doen, 

zoeken we voortdurend nieuwe koorleden. 

Iedereen is welkom, maar we zoeken in het 

bijzonder aanvulling bij de heren.

Een goede koorbezetting is essentieel om 

de huidige muziek te kunnen blijven zingen 

en uit te breiden met nieuw repertoire. Wij 

hebben vier zangstemmen: bij de dames de 

sopranen en de alten, bij de heren de 

tenoren en de bassen. Met andere woor-

den, voor ieder zangbereik is plaats in ons 

koor. En iedereen is welkom, zeker ook 

heren.

Ons koor staat onder de professionele 

muzikale leiding van organist/dirigent Hans 

Middelhuis. Hans is verbonden aan de 

Nederlandse Reisopera en doet zijn best 

om het plezier in zingen aan ons over te 

brengen en ons mooi te laten zingen. 

Houdt u van zingen, schroom dan niet, en 

neem contact met ons op. U vindt bij ons 

een ontspannen zangomgeving met 

gezellige mensen, een mooi Caeciliafeest in 

november en ook gratis koffie bij de 

repetities. Daarnaast wordt er regelmatig 

nog een aanvullende activiteit gepland.

Wij zoeken geen professionals, ook wij zijn 

goedwillende amateurs, die in een warme, 

gezellige omgeving tot heel mooie dingen 

komen. U kunt altijd vrijblijvend komen 

proeven hoe de sfeer is en hoe het is om in 

ons koor mee te zingen. Sluit bijvoorbeeld 

aan bij de voorbereiding voor Kerstmis. 

Oefen mee en ervaar hoe motiverend  

het is om toe te werken naar een mooie 

uitvoering. De repetities worden gehouden 

op dinsdagavond van 19.30 uur tot  

21.30 uur (inclusief koffiepauze).  

U bent van harte welkom.

Voor alle vragen kun je ons mailen (blasius-

koordelden@gmail.com) of bellen via 06-12 

23 15 82 (Gerard Reimert, secretaris), of 

spreek een lid aan van ons koor. Voor een 

muzikale vraag kun je terecht bij onze 

dirigent Hans Middelhuis  

(hmiddelhuis58@gmail.com).

Kom zingen bij het Blasiuskoor in Delden

Koor Cantu 

huldigt jubilaris

Koor Cantu heeft op zaterdag 8 oktober 

tijdens de viering het jubileum van koorlid 

Nancy Staijen-Altink gevierd. Zij is 

begonnen in 1995 als alt en na een korte 

onderbreking is ze inmiddels 25 jaar 

koorlid. Nancy is daarnaast altijd bereid  

om voor koffie en iets lekkers te zorgen  

en wil iedereen graag helpen.

Pastoor Jansen heeft haar in het zonnetje 

gezet waarna ze het Gregoriusspeldje, de 

bijbehorende oorkonde en een bloemetje 

kreeg.
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Pater Albert Smit, missiona-

ris van het Heilig Hart en 

afkomstig uit Goor, is op  

11 augustus op 82-jarige 

leeftijd overleden in 

Tomohon, op het Indonesi-

sche eiland Sulawesi 

(voorheen Celebes).

Vele mensen kenden pater Albert Smit, een jonge priester die graag 

missiewerk wilde gaan doen. De op 22 maart 1940 geboren Albert 

raakte al tijdens zijn lagereschooltijd in de ban van missiewerk, 

gestimuleerd door juf Polman. Op de Heilig Hartschool in zijn 

geboorteplaats werd na de oorlogsjaren weer het ‘kindsheidsfeest’ 

gevierd, waarin Albert al de functie speelde van Afrikaanse jongen 

of deelnam in kerkelijke uitdossing.

Het zaadje was geplant. Na basisschool ging hij naar het kleinsemi-

narie van de missionarissen van het Heilig Hart in Driehuis-Velsen 

omdat hij naar de missie wilde. Werken in ontwikkelingslanden en 

het geloof verkondigen was zijn passie. In 1958 trad hij in, in 1965 

werd hij priester gewijd. Na een vervolgstudie aan de toenmalige 

Katholieke Universiteit Nijmegen vertrok pater Smit naar het 

bisdom Manado, op Sulawesi in Indonesië. 

Daar werkte hij meer dan een halve eeuw als docent Latijn op het 

seminarie (van zijn hand verscheen het eerste woordenboek 

Latijn-Indonesisch) en daarnaast als parochiepriester en rector van 

een klooster van de zusters karmelietessen. Tijdens de viering van 

zijn vijftigjarig priesterschap in Goor vertelde hij dat zijn jongens-

droom in vervulling was gegaan.

Goor en Twente vergat hij nooit, maar Sulawesi was pater Smits 

tweede thuis. Deze bevlogen priester heeft vanuit zijn katholieke 

geloofsovertuiging veel werk verzet. Hij was de laatste uit Neder-

land afkomstige missionaris in het bisdom. Zijn lijfspreuk was 

veelzeggend: ‘Caritas Christi urget nos’, de liefde van Christus 

dwingt ons.

I N  M E M O R I A M :

Pater Albert Smit

De geloofsgemeenschap van de H. Blasius 

in Delden nodigt alle parochianen van 75 

jaar en ouder én de leden van de KBO-

Delden uit, voor de Kerstviering op 

woensdag 21 december 2021 om 14.00 uur 

in de H. Blasiuskerk.

In deze kerstviering zullen de traditionele 

kerstliederen niet ontbreken, dankzij de 

medewerking van het dames- en heren-

koor. Daarna is er tot ongeveer 16.30 uur 

een gezellig samenzijn onder het genot van 

een kopje koffie mét….. en een drankje in 

de Driekoningenkapel in het verzorgings-

huis De Wieken.

Aanmelden: we verzoeken u om u 

vóór 17 december aan te melden. 

Dat kan:

• per mail: jblchorck@hotmail.com;

• telefonisch: 074-376 39 49;

•  door de antwoordstrook in te 

vullen en in de brievenbus van het 

secretariaat in de pastorie aan de 

Langestraat te doen.

Maar u bent ook van harte welkom 

als u zich niet hebt opgegeven.

Antwoordstrook

Naam:  

Adres:  

 

 

   Kom(t)en met                    persoon/personen  

naar de viering

   Kom(t)en ná de viering in de Drie koningen kapel 

van De Wieken.

Kerstviering in Delden voor ouderen 

Ook in Nederland groeien kinderen op in 

armoede. De stijgende prijzen van energie 

en levensmiddelen maken hun levens-

omstandigheden vaak nog erger. Omroep 

MAX besteedt daarom in het televisie-

programma ‘Scrooge Live’ aandacht voor 

kinderarmoede in ons land. In samenwer-

king met het Nationaal Fonds Kinderhulp 

zamelt de omroep op zondagavond  

11 december geld in om de kinderen 

letterlijk en figuurlijk warmte te geven.

Meer dan 300.000 kinderen (1 op de 12)  

in Nederland leven in armoede. Dat heeft 

gevolgen voor hun welzijn, kansen, school 

en verdere toekomst. Het Nationaal Fonds 

Kinderhulp ziet de aanvragen om hulp 

daarom snel toenemen. ‘Scrooge Live’ 

brengt dit probleem voor het voetlicht en 

wil geld inzamelen voor nieuwe en warme 

kleding voor deze kinderen. Tijdens eerdere 

edities van het programma, in 2020 en 

2021, werd eveneens geld ingezameld  

voor het Nationaal Fonds Kinderhulp.

De uitzending is te zien op zondag 11 

december om 20.30 uur op NPO1.

Aandacht voor kinderarmoede Kerstprijsvraag 

St. Isidorushoeve

Voor de kinderen is er weer een leuke 

prijsvraag tijdens de kerstdagen, met  

een leuke prijs. Bij de kerststal lees je  

hoe je mee kunt doen. 

Tijdens de Kerstdagen is de prachtige 

kerststal in St. Isidorushoeve te bezichtigen 

van 14.30 - 16.30 uur. Ook na de vieringen 

kunt u de kerststal bezichtigen.  
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Vieringen
november, 
december
en januari
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: 19.00 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

ADVENT I
zaterdag 26 en
zondag 27 november 

Geen viering Geen viering

ADVENT II
zaterdag 3 en 
zondag 4 december

Geen viering Geen viering  

ADVENT III
zaterdag 10 en
zondag 11 december

Geen viering                                                zon. 9.30 Gebedsviering  
Werkgroep

ADVENT IV
zaterdag 17 en
zondag 18 december

Geen viering Geen viering

KERSTAVOND
zaterdag 24 december

zat. 18.30 Woord- en gebedsviering
Werkgroep 

zat. 18.30 Gebedsviering
Gezinsviering
Werkgroep 

EERSTE KERSTDAG
zondag 25 december

Geen viering 09.30  WoCo-viering 
Werkgroep

TWEEDE KERSTDAG 
maandag 26 december

9.30 in Delden 9.30 in Delden
11.00 Kindje wiegen 
Werkgroep

OUDJAARSDAG
zaterdag 31 december

Geen viering Geen viering

NIEUWJAARSDAG 
zondag 1 januari

9.30 in Delden
11.00 Lambertus Hengelo

9.30 in Delden
11.00 Lambertus Hengelo

DRIEKONINGEN
zaterdag 7 en
zondag 8 januari

Geen viering Geen viering

DOOP VAN DE HEER
zaterdag 14 en
zondag 15 januari

Geen viering zon. 9.30 Eucharistieviering
Pastor C. Pikkemaat

zaterdag 21 en
zondag 22 januari

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.

Mini-Wereldjongerendagen op Ameland

Voor jongeren van 15 tot 30 jaar organiseert Jong Katholiek van 27-29 

januari a.s. de Mini-Wereldjongerendagen. Het programma bestaat onder 

andere uit een ‘avond van barmhartigheid’, geloofsgesprekken en een 

eucharistieviering met een van de Nederlandse bisschoppen. Ook is er 

ruimte voor geloofsgesprekken, kennismaking met andere gelovige 

jongeren en met geestverwanten die in augustus 2023 eveneens naar  

de Wereldjongerendagen in Lissabon gaan of daarover nog nadenken.
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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
Mgr. H. Woorts/pastor A. Zoet
Vormselviering

Geen viering zon. 9.30  WoCo-viering
 Werkgroep

zon. 9.30 WoCo-viering
Werkgroep  

zon. 9.30 Eucharistieviering
Pastoor Jansen 

zat. 19.00 WoCo-viering
Werkgroep

zat. 19.00 WoCo-viering 
Werkgroep

zat. 19.00 WoCo-viering
 Werkgroep

zat. 19.00 Eucharistieviering
Pastoor Jansen

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

zon. 9.30 Eucharistieviering
Pastor C. Pikkemaat 
Gezinsviering

zat. 19.00 Eucharistieviering
Pastor C. Pikkemaat

zon. 9.30 Eucharistieviering 
Pastoor J. Jansen

zat. 19.00 WoCo-viering 
Werkgroep

zat. 19.00 WoCo-viering 
Werkgroep

zat. 20.00 Eucharistieviering
Pater R. van der Vegt

zat. 19.00 WoCo-viering
Pastor A. Zoet

zat. 18.30 WoCo-viering
Diaken N. Nijhuis

zat. 18.00 Gebedsviering 
Gezinsviering Kerstspel
Werkgroep
zat. 20.30 WoCo-viering
Werkgroep

9.30 Eucharistieviering
Pastor C. Pikkemaat

11.00 Eucharistieviering
Pastor C. Pikkemaat

9.00 WoCo-viering
Pastor A. Zoet

9.00 WoCo-viering
Werkgroep  

9.30 Eucharistieviering
Pastor C. Pikkemaat
15.30 Kindje Wiegen
Werkgroep

9.30 in Delden 9.30 in Delden 9.30 in Delden

zat. 19.00 Eucharistieviering
Pastor J. Huisman

Geen viering zat. 19.00 Gebedsviering 
Werkgroep

zat. 19.00 WoCo-viering 
Werkgroep

9.30 Eucharistieviering
Pastor C. Pikkemaat

9.30 in Delden
11.00 Lambertus Hengelo

9.30 in Delden
11.00 Lambertus Hengelo

9.30 in Delden
11.00 Lambertus Hengelo

zon. 9.30 Eucharistieviering
Pastoor J. Jansen

zat. 19.00 WoCo-viering 
Werkgroep

zon. 9.30 WoCo-viering
Werkgroep

zon. 9.30 WoCo-viering 
Werkgroep

zon. 9.30 Eucharistieviering
Pastoor J. Jansen

Geen viering zat. 19.00 WoCo-viering
Pastor A. Zoet

zat. 19.00 Eucharistieviering 
Pastor C. Pikkemaat

zon. 9.30 Eucharistieviering
Pastor C. Pikkemaat

zon. 9.30 Eucharistieviering 
Pastoor J. Jansen

zon. 9.30 WoCo-viering
Werkgroep

zon. 9.30 WoCo-viering 
Werkgroep

ACTUELE INFORMATIE
Actuele informatie over de vieringen in onze 

kerken vindt u steeds op 

www.heiligegeestparochie.nl/vieringen. 

Wie meer info wil, kan zich wenden tot jong@bisdomrotterdam.nl.

Aanmelding tot 16 januari via wjd.jongkatholiek.nl. De kosten bedragen 

€ 85,00. Verschillende bisdommen hebben regelingen voor wie dit te duur 

is. In het aartsbisdom kun je hierover contact opnemen met jongerenpas-

toraat@aartsbisdom.nl. De Wereldjongerendagen vinden in 2023 plaats 

van 1 tot en met 6 augustus in de Portugese hoofdstad Lissabon.
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Woordpuzzel 8
Het thema van deze Geestig is Verwachting rondom kerst en het nieuwe 

jaar. Er zitten acht woorden in de puzzel. Heeft u ze allemaal gevonden? 

Stuur dan uw antwoord voor 31 december naar:

Redactie Geestig/Puzzel 8, 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 in Geestig 7 zaten de volgende negen woorden: Boeren 

bewerken de akkers en oogsten hun gewassen, wij eten ervan, dank! 

De puzzel was duidelijk moeilijker dan anders, maar toch konden we uit de 

goede inzendingen een winnaar loten: de heer Nico Winkelhuis uit 

Haaksbergen. 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

In geval van pastorale nood kunt u 

rechtstreeks contact opnemen met pastoor 

J. Jansen of pastoraal werker A. Zoet. U 

vindt hun gegevens in de rechterkolom op 

deze pagina. We vragen u hierbij rekening 

te houden met hun vrije dagen.

Ziekenzalving

Voor de ziekenzalving of de ziekenzegen 

kunt u eveneens rechtstreeks contact  

opnemen met pastoor J. Jansen of 

pastoraal werker A. Zoet. 

Dopen en Huwelijk

Aanmelden bij secretariaat pastorale team 

T: 074- 349 22 12

Vertrouwenspersoon

•  Mw. Magrit de Graaf 

M: vertrouwenspersoon@rktwentezuid.nl 

T: 06 51 74 13 00

 Facebook.com/heiligegeestparochie

 www.twitter.com/heiligegeestpar

Emeriti

•  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

•  C.J.G. Pikkemaat, pastor 

(nadere gegevens volgen)

•  Mw. A. Zoet, 

pastoraal werker 

M: 06 - 27 12 46 95 

E: annettezoet@gmail.com 

Vrije dag: vrijdag



Geestig, 08  |  december 2022

23

Foto’s: Gerard Geurts  

Hoe moet dat wel geweest zijn? Maria 

alleen in die ruimte. Is ze aan het schoon-

maken? Vouwt 

ze de was op? 

En dan is daar 

plotseling die 

engel. Die 

haar begroet 

met de 

woorden die 

wij nog in het 

Wees Gegroet 

uitspreken en 

haar vervol-

gens 

geruststelt: 

‘Vrees niet.’ Het is nogal een boodschap die 

ze krijgt: ze wordt moeder, van de Zoon van 

God. Probeer dat maar eens te begrijpen. 

En dat moet ze weinig later als hoogzwan-

gere vrouw nog met Jozef naar Bethlehem, 

waar ze haar Zoon baart in een stal.

Het gaat ons voorstellingsvermogen ver te 

boven. We kunnen er veel bij denken en 

het in gedachten uittekenen, maar de 

werkelijkheid benaderen we nooit. 

Daarvoor is het wonder te groot en ons 

denken te klein.

Van iedereen, voor iedereen

Dat weet ook Sint Franciscus. 

Tegen het einde van zijn leven 

geeft hij een vriend de 

opdracht het kersttafereel na 

te bootsen. Volgens zijn 

biograaf zegt hij dan: ‘Ik wil 

namelijk de geboorte van het 

kind van Bethlehem zo 

gestalte geven, dat wij met 

eigen ogen kunnen zien in 

welke pijnlijke en behoeftige 

omstandigheden Hij ter 

wereld is gekomen, ik wil zien hoe Hij daar 

lag in een kribbe op stro, tussen een os en 

een ezel.’ 

De vriend doet wat hem gezegd is en in de 

kerstnacht viert Franciscus, omringd door 

vele aanwezigen, het kerstfeest voor een 

grot met daarin de kribbe, de os en de ezel.

En zoals we elkaar na 2000 jaar nog 

vertellen over de geboorte van Jezus, zo is 

het sinds Sint Franciscus gewoonte om het 

tafereel na te bootsen. Altijd met materia-

len en vormen uit de eigen omgeving van 

de maker. 

En dan kan het gebeuren dat de stal er 

anders uitziet dan wij gewend zijn, en 

Jezus, Maria en Jozef een andere huidskleur 

hebben dan wij gewend zijn.

Om zo uit te drukken: Jezus is met ons, 

waar ter wereld we ook zijn, Hij is van 

iedereen, en vooral: voor iedereen. 

Hans Morssinkhof



Tijdgeest

Op veel plaatsen in de wereld staat oudjaaravond bekend  

als Silvester. Onze buren in Duitsland vieren ook Silvester of 

‘Silvesterabend.’ Maar hun jaarlijks terugkerende tradities 

verschillen soms van de onze. Zo zijn daar in december de 

drukbezochte kerstmarkten. En de jaarwisseling vieren de 

meeste mensen buitenshuis op feestjes, soms zelf met ver-

kleedpartijen: de Sylvesterpartys. Wij vieren het vaak in 

huiselijke kring, bakken oliebollen en steken vuurwerk af.

Wie was hij?
Maar wie was Sint Silvester? Er is veel dat we niet weten over 

deze heilige, zelfs niet wanneer hij geboren is. Wel weten we 

zijn sterfdag: 31 december. Hij was de 33ste paus van onze kerk, 

in de jaren 314-335, en bovendien de eerste heilige paus die 

niet als martelaar om het leven kwam.

Tot zijn tijdgenoten behoorde Constantijn, de eerste keizer die 

zich bekeerde tot het christendom. Hij bouwde tijdens het 

pausschap van Silvester in Rome belangrijke kerken, zoals de 

Oude Sint Pieterbasiliek en de Sint-Jan van Lateranen.

Verhalen
Er bestaan meerdere mooie verhalen over paus Silvester en 

keizer Constantijn. Ze zijn lang niet allemaal historisch juist, 

maar dat doet aan de schoonheid en de betekenis niets af.

Een van de legendes vertelt dat keizer Constantijn aan lepra 

leed en alleen kon genezen door te baden in kinderbloed. 

Gelukkig kwam het niet zover. In de nacht voor het doden van 

de kinderen verschenen de apostelen Petrus en Paulus aan zijn 

bed. Ze droegen hem op om paus Silvester te laten roepen. 

Toen Silvester aankwam, doopte hij Constantijn die hierna 

spontaan genas van de lepra. Uit dankbaarheid schonk de 

keizer de paus een paleis, de voorloper van de huidige Sint 

Pieterbasiliek die in het begin van de zestiende eeuw werd 

gesloopt om plaats te maken voor de huidige. Bovendien 

ontving Silvester de pausenkroon of tiara.

Geloofsbelijdenis
Tijdens het pontificaat van Silvester vond het belangrijke 

concilie van Nicea plaats, in 325. De paus was er zelf niet bij, 

misschien vanwege de afstand: Nicea, dat tegenwoordig Iznik 

heet, ligt in Turkije op omstreeks 1.800 km van Rome. Wel 

stemde hij in met de besluiten van dit concilie, zoals de 

vaststelling dat Jezus niet ‘slechts’ de Zoon van God is, maar in 

wezen één met God de Vader. Ook werd hier de eerste geloofs-

belijdenis (‘Ik geloof in God, de almachtige Vader…’)  

geformuleerd.

Patroonheilige
Tegenwoordig geldt Silvester als de beschermheilige van de 

huisdieren, de oogst en… een gelukkig nieuwjaar. Ik wens u 

allen een goede jaarwisseling en een goed en gezond 2023.

Marianne Koebrugge

Sint Silvester, patroon van het nieuwe jaar

^ Silvester ontvangt de tiara uit handen van keizer Constantijn Reliekhouder van Sint Silvester >


