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Geestig, parochiemagazine van de Heilige 
Geestparochie, verschijnt acht keer per jaar. Het 
biedt nieuws uit de geloofsgemeenschappen en 
de parochie, informeert over kerkelijke ontwik-
kelingen en wil inspireren en tot nadenken 
oproepen. Als redactie maken we ‘ons’ blad met 
veel plezier en humor. 
Om dat te kunnen blijven doen, zijn we op zoek 
naar ‘nieuw bloed.’ We zijn toe aan wat uitbrei-
ding om Geestig bij de tijd te houden en nog 
gevarieerder te maken. 

Wat vragen we?
• Een gelovige levensovertuiging;
•  Belangstelling voor, en betrokkenheid bij 

ontwikkelingen in kerk en samenleving;
•  Bereidheid om met enige regelmaat bijdragen 

te leveren;
•  Een nieuwsgierige houding.

Wat bieden we?
•  Grote dankbaarheid: het maken van Geestig is 

vrijwilligerswerk;
•  Inspirerende redactievergaderingen (acht keer 

per jaar);
•  Een omgeving om op een heel andere manier 

handen en voeten aan je geloof te geven;
•  Veel humor.

Iets voor u?
Of voor jou?

Natuurlijk, een tekst als deze zegt lang 
niet alles.
Maar als je nieuwsgierigheid nu gewekt 
is… of als je denkt: daar wil ik toch nog 
wel meer van weten… of als je liever 
eerst eens aanschuift bij een redactiever-
gadering… neem dan contact met ons 
op. Dat verplicht je tot niets, maar kan zo 
maar de deur openen naar leuk, boeiend 
en afwisselend vrijwilligerswerk.

Je bereikt ons via: redactiegeestig@
heiligegeestparochie.nl. 

Gezocht: nieuwe 
redactieleden

De inhoud van de eerste Geestig in een nieuw 
jaar is altijd voorspelbaar. Het blad verschijnt in 
de weken van de Actie Kerkbalans. Uw parochie 
vraagt dan aandacht voor de kerkbijdrage. En dat 
doet ze nooit graag, maar ze moet, ze kan niet 
anders: net als elk huishouden moeten geloofs-
gemeenschappen en parochies rekeningen 
betalen. Ze zijn eraan gewend ieder dubbeltje 
vele malen om te draaien vóór ze het uitgeven.

Het gaat dus eigenlijk om evenwicht. Tussen 
inkomsten en uitgaven. Tussen parochianen en 
geloofsgemeenschappen en tussen mens en 
God. Van Hem belijden we elke zondag dat Hij 
almachtig is, maar we weten ook dat Hij onze 
hulp nodig heeft zoals wij die van Hem. Juist het 
woord ‘almachtig’ zorgt nog wel eens voor 
verwarring. Want als God werkelijk almachtig is, 
dan kan Hij er toch wel voor zorgen dat de 
kerken vol zitten en over voldoende middelen 
beschikken? En een einde maken aan oorlog, 
stikstofcrisis, armoedecrisis en veel meer? 

Op zoek naar evenwicht
De vraagtekens staan er niet voor niets. 
God wordt almachtig verklaard in de 
periode van de eerste christenen, in het 
Romeinse rijk. De keizer heeft er vele 
eretitels. Hij is hogepriester, opperste 
bruggenbouwer tussen hemel en aarde en 
kan beschikken over leven en dood. 
Daarom heet hij almachtig. Het inspireert 
de eerste christenen die God tot de 
waarachtige almachtige uitroepen omdat 
Hij zelfs de grootste zonden kan vergeven 
door het kruis van Jezus. Zijn almacht reikt 
verder dan die van de keizer en heeft een 
diepere betekenis.

Zo kom ik weer bij het evenwicht uit. God 
biedt ons veel, maar nodigt ons ook steeds 
uit om Hem te helpen. Om balans te 
brengen in de relatie tussen Hem en ons. 
We zijn geen consumenten, van ons wordt 
ook wat gevraagd. In de vastentijd, die 
alweer heel dichtbij is, horen we daarover 

veel meer. En horen we hoe belangrijk 
het is om te delen. Met God, met elkaar, 
met onze parochie. Wie deelt, neemt 
verantwoordelijkheid.

Dus wil ik u vragen: doe mee aan de Actie 
Kerkbalans. Voor nieuw evenwicht, voor 
elkaar, voor uw parochie, voor de kerk 
van morgen.

Hans Morssinkhof
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In de krant las ik: ‘Ze spraken met Frans Blom, een vijftiger die leeft van 
een bijstandsuitkering, wat eigenlijk elke maand net iets te weinig is. 
Maar hij blijft positief. Dat komt door de kerk, zegt hij, en door zijn 
geloof: “Ik heb houvast aan mijn geloof. Het komt wel goed, er zit een 
plan achter".' (Trouw 23-9-2022).

Twee gelovige mensen
Er zijn mensen, gelovige mensen, die tegen Frans zeggen: ‘Ja, het 
geloof kan je echt helpen in beroerde situaties, in tijden van crisis. 
Het helpt je om de moed erin te houden en te blijven vertrouwen 
op een betere toekomst.’ 

Er zijn ook mensen, gelovige mensen, die tegen Frans zeggen: ‘Nou, 
alle bewondering als je geloof een steun is in beroerde omstan-
digheden, bij de huidige energiecrisis, bij uit de hand gelopen 
prijzen. Maar bij echte armoede en een hongerloontje, als een 
menswaardig leven zwaar onder druk staat, als je in de kou zit, is 
voor veel mensen het geloof in een liefdevolle God geen sterke 
kracht meer.’

Voor de één is in een crisis God ver weg. Voor een ander is Hij de 
Enige, een houvast in zulke omstandigheden.

Crisis treft niet alleen de mens 
Wat mensen doormaken in een crisis, dat beleeft een parochie, een 
geloofsgemeenschap ook. En dat geldt zeker voor een geloofs-
gemeenschap met een kerkgebouw en met één of meer pastores.

Ook in onze dagen van hoge kosten voor levensonderhoud en 
energie meldt zich de Actie Kerkbalans die ons uitnodigt, ons 
oproept, die ons vraagt om een bijdrage.

Voordat je geeft (of niet geeft), als gelovige (of kleingelovige), is het 
goed even te luisteren wat de Heilige Schrift ons in deze te zeggen 
heeft. In ieder geval geen wetten, regels of voorschriften, om kort 
door de bocht te gaan. De Bijbel vertelt verhalen over rijkdom en 
armoede, over rijke en arme mensen.

Financiële pagina’s in de Bijbel
Abraham, Salomon, Job, ze zijn allemaal rijk. Over het algemeen 
wordt rijkdom in het eerste testament positief gewaardeerd. Zij 
hebben er hard voor gewerkt en er ook goed mee gedaan. Rijkdom 
is bij hen een zegen. Rijkdom wordt vrij positief gewaardeerd. De 
profeten en de psalmen plaatsen kritische opmerkingen bij rijke 
mensen, zeker als zichzelf verrijkt hebben ten koste van de armen. 

Kerkbijdrage in tijden van:

 Kerksluiting

 Energiecrisis 

 Hoge kosten voor levensonderhoud
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Het Evangelie van Jezus vertelt dat de rijken moeilijk in de hemel 
kunnen komen (een kameel kan gemakkelijker door het oog van de 
naald). En in het verhaal van de talenten staat dat je je talenten, je 
geld, moet gebruiken, en niet in de grond moet stoppen. Je moet 
er wat mee doen om het te vermeerderen. 

Op een volgende bladzijde in het Evangelie lees je dat de armen 
geholpen moeten worden, dat je van je rijkdom moet delen en ze 
niet moet afschepen met de kruimels van de tafel. De armen en ook 
de rijken worden niet heilig verklaard en evenmin veroordeeld.

Vermenigvuldigen en delen
Vermenigvuldigen van je geld en goed is prima, behalve als je 
daarna vergeet te delen. Voor mensen met een modaal inkomen (of 
meer) die gelovig in het leven staan, en nog een lijn (lijntje) met de 
kerk en de parochie hebben, lijkt delen van hun rijkdom gemakke-
lijk. Voor mensen die moeten delen van hun armoede is het zo 
goed als onmogelijk, maar ze doen het. Beide, arm en rijk, blijven 
het doen: Delen. Ook in tijden van kerksluiting en oplopende 
kosten voor eigen levensonderhoud. 

Zij die delen zijn levende tekens van hoop en positiviteit. En daar 
wil je toch bijhoren?

Zij die delen zijn  
levende tekens  

van hoop

 Gerard Geurts
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Van de bestuurstafel

Aan het begin van dit nieuwe jaar wil ik allereerst iedereen een 
gezond en gelukkig nieuwjaar wensen. Voor het parochiebestuur 
wordt het een jaar waarin veel staat te gebeuren. 

Strategie
Dit voorjaar werken we een strategie voor de komende jaren uit. 
We zoeken daarin antwoorden op vragen als: hoe staat de Heilige 
Geestparochie er over vijf jaar bij? En hoe over tien jaar? Welk beleid 
past daarbij, wat gaan we doen, en wat niet? Aan die vragen zijn we 
toe. In de komende maanden sluiten we twee kerken. We hebben al 
stappen gezet, om ervoor te zorgen dat de parochie in Beckum en 
Bentelo aanwezig blijft. Dat is alvast een belangrijk uitgangspunt.

Lijnen naar de toekomst
Maar verdere bezinning is nodig. Als parochiebestuur moeten we 
lijnen naar de toekomst uitzetten. We moeten bepalen wat we 
kunnen doen om de vitaliteit van onze geloofsgemeenschappen te 
behouden. Daar past de vraag bij welke nieuwe initiatieven 
daarvoor nodig zijn. Er zijn veel mensen die de kerk trouw zijn 
gebleven, die graag lokaal en in een kerk willen blijven samenko-
men. Tegelijkertijd moeten we onderzoeken of er misschien andere 
of nieuwe doelgroepen zijn, die we nu niet of nog niet bereiken. Al 
deze zaken brengen we samen in een strategische toekomstvisie. 
Waarin we ook rekening houden met andere ontwikkelingen. Ik 
noem alleen al de betaalbaarheid, wat me ertoe brengt om de Actie 
Kerkbalans van harte bij u aan te bevelen. In deze Geestig leest u 
daar meer over.

Pastoraal beleidsplan
Zo’n toekomstvisie staat natuurlijk niet op zichzelf. Het pastorale 
team werkt aan een pastoraal beleidsplan voor de samenwerkende 
parochies Heilige Geest, H.H. Jacobus en Johannes en De Goede 
Herder. De drie parochiebesturen zijn daar nauw bij betrokken, het 

plan ontstaat in samenspraak.

Het pastorale team laat zich hierin bijstaan door diaken Cor Peters 
(zie pagina 7). Hij begeleidt en bewaakt het proces. Op soortgelijke 
wijze zal hij ons als parochiebestuur ondersteunen bij het opstellen 
van onze strategische visie. Cor Peters treedt niet toe tot het 
pastorale team en heeft geen functie in de vieringen in onze 
geloofsgemeenschappen.

Woord- en Communievieringen
In mijn vorige bijdrage heb ik mij uitgesproken over de beleidsnota 
‘Blijf dit doen om mij te gedenken’ van ons bisdom. De nota is aan 
de orde gekomen tijdens het visitatiegesprek van de bisdomstaf 
met de besturen van onze drie parochies op 8 december. Pastoor 
Jansen heeft daar op voortreffelijke wijze uitgelegd hoe het 
aangekondigde beleid voor Woord- en Communievieringen ons 
veel zorgen baart. Zie ook de reactie van het pastorale team op de 
nota, op pagina 8. Want wat betekent dit beleid bijvoorbeeld voor 
de lekenvoorgangers, die deze vieringen met zoveel zorg en liefde 
voorbereiden?

Het werd een mooi gesprek, ik was aangenaam verrast. Wat het 
oplevert is onbekend, maar er was begrip en openhartigheid. Dat 
geldt ook voor de andere onderwerpen we bespraken. Zo’n visitatie 
heeft geen vaste agenda, de kardinaal en zijn staf komen vooral om 
te luisteren naar onze activiteiten, de problemen waarmee we te 
maken hebben en hoe het bisdom eventueel steun of hulp zou 
kunnen bieden. Niet vanuit een bepaalde visie op geloof of kerk, 
maar uit dienstbaarheid. Dat is bemoedigend, een mooie opmaat 
naar 2023.

Namens het parochiebestuur,
Jan G.M. Put, vicevoorzitter.

Werken aan de 
toekomst
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Berichten uit het pastorale team
•  Na twee jaar coronabeperkingen hebben we dit jaar weer als 

vanouds Kerstmis kunnen vieren. Vrijwilligers van alle geloofsge-
meenschappen hebben zich ingezet om deze vieringen tot een 
feestelijk geheel te maken. Het was goed om weer met veel 
mensen samen te kunnen komen rond de geboorte van Jezus.

•  Pastor Casper Pikkemaat is vanaf december voorgegaan in 
vieringen in onze drie parochies en heeft zo kennisgemaakt met 
een aantal geloofsgemeenschappen, tot wederzijds genoegen.

•  Het beleidsplan van het Aartsbisdom Utrecht ‘Blijf dit doen om mij 
te gedenken’ over de verhouding tussen eucharistievieringen, 
woord- en communievieringen en gebedsvieringen heeft veel 
emoties losgemaakt in onze parochies. Op pagina 8 vindt u de 
reactie van het pastoraal team op dit beleidsplan. In januari gaan 
pastoor Jansen en ik in gesprek met de parochiële voorgangers in 
woord- en communievieringen en uitvaartvieringen over het 
beleidsplan. 

Bemmel en Haalderen. Ik heb trainingen en cursussen gevolgd 
binnen het kerkelijk opbouwwerk. In 2010 zijn we verhuisd naar 
Gendringen toen een benoeming volgde in het pastorale team van 
wat tegenwoordig de parochie Maria Laetitia is. Nu ik met deeltijd-
emeritaat ben, ondersteun ik parochies in projecten rond opbouw, 
beleid en organisatie.

Verder ben ik als bestuurslid betrokken bij Stichting Present 
Achterhoek en Stichting SchuldHulpMaatje Oude IJsselstreek. In 
mijn vrije tijd wandel ik graag en heb ik het orgel/ pianospelen 
weer opgepakt.

Ik wil graag met u een bijdrage leveren in het zoeken naar nieuwe 
wegen van geloven en kerk-zijn in deze tijd.  

Diaken Cor Peters

•  In de geloofsgemeenschappen van Beckum en Bentelo praten we 
met de locatieraden, werkgroepen en vrijwilligers over de sluiting 
van hun kerken en over de mogelijkheden van lokaal geloven na 
sluiting.

•  Het komend jaar starten we met een pastoraal overleg in de drie 
parochies, waarvoor we de pastoraatsgroepen en pastorale 
sleutelfiguren van elke geloofsgemeenschap uitnodigen. Het is de 
bedoeling om twee keer per jaar bij elkaar te komen om met 
elkaar te spreken over pastorale situaties en vragen. Zo hopen we 
elkaar beter op de hoogte te houden van wat er speelt en kunnen 
we elkaar vast ook ondersteunen of samen optrekken.

Van harte wensen we u een gelukkig, inspirerend  
en hoopvol 2023 toe!

Pastoraal werker Annet Zoet 

Even voorstellen: 
diaken Cor Peters
In het najaar van 2021 werd ik gevraagd om het pastorale team van 
de drie samenwerkende parochies Heilige Geest, H.H. Jacobus en 
Johannes en Goede Herder te ondersteunen op weg naar nieuw 
pastoraal beleid. De komende maanden zullen gesprekken met de 
parochiebesturen gevoerd worden waarin de gedachten en visie 
voor de toekomst besproken gaan worden.

Daarnaast zal ik het pastorale team ondersteunen in die locaties 
waar de kerk de komende tijd zal gaan sluiten. Welke stappen zijn 
nodig, wat is er mogelijk om lokaal geloven vorm en inhoud te 
(blijven) geven? Deze processen hebben ik de afgelopen jaren 
vaker begeleid. Met name in de parochie Maria Laetitia (Doetin-
chem-Ulft e.o.) en de parochie H.H. Paulus en Ludger (Groenlo-
Lichtenvoorde e.o.).

Ik stel me daarom graag nader aan u voor. Mijn naam is Cor Peters 
en ik ben 69 jaar geleden in Groessen geboren, getrouwd met 
Agnes en we hebben twee zonen en inmiddels een schoon- en 
kleindochter.

Jaren heb ik als verzekeringsadviseur gewerkt. Na de vierjarige 
diakenopleiding Dijnselburg ben ik in 1990 tot diaken gewijd. Als 
onbezoldigde diaken volgde mijn eerste benoeming in de parochie 
te Groessen. Na de afronding van de volledige theologieopleiding 
(1997) werd ik als bezoldigd diaken benoemd in de parochies van 
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‘Blijft dit doen om mij te gedenken’
Reactie van uw pastores op het beleidsplan ‘Blijf dit doen om mij te gedenken’ over Eucharistievieringen, 
Woord- en Communievieringen en gebedsvieringen in het Aartsbisdom Utrecht

Beste mensen,

Op 27 oktober werden besturen, pastoraal teams, vrijwilligers en de geloofsgemeenschappen geïnformeerd door onze bisschop 
hoe hij over vijf jaar (het beleidsplan ‘Blijf dit doen om mij te gedenken’ gaat in op 1 januari 2028) de verhouding ziet tussen de 
plaats van de H. Eucharistie en overige vieringen. De kardinaal wil dat we gezamenlijk de Eucharistie vieren op zondag. Daar is alles 
over te zeggen maar niet dat er verder geen enkele viering meer gehouden kan worden. Maar wat wel duidelijk is: géén Woord- en 
Communiediensten. De Woord- en Communiediensten zullen in het overige parochiële leven hun plaats behouden; bijvoorbeeld in 
de verzorgings- en verpleeghuizen en bij ontmoetingen waar ouderen en zieken maandelijks bij elkaar komen.

Impact 
Deze beleidsnotitie heeft zijn impact. Voor de parochiële vrijwilligers, maar ook voor de diakens en de pastoraal werkers. Verschil-
lende media hebben er al op gereageerd en ook binnen onze geloofsgemeenschappen is het regelmatig onderwerp van gesprek. 
Als pastores in ons bisdom hebben wij sinds het Jaar van de Eucharistie (2019) vermoed dat onze bisschop met nieuw beleid zou 
komen ten aanzien van Woord- en Communiediensten zonder daarbij een tijdspad voor ogen te hebben gehad. Wellicht valt hier ons 
wat te verwijten; wij hebben er sindsdien feitelijk geen aandacht aan besteed of er in het pastoraal beleid actie op ondernomen.

Als pastores zijn we de vrijwilligers die voorgaan in Woord- en Communievieringen dankbaar en erkentelijk. Zij zijn, ook door het 
pastoraal team, vaak jarenlang gevraagd om voor te gaan en zij hebben zich altijd beschikbaar gesteld voor de geloofsgemeenschap.

Wat nu?
Allereerst willen we in het begin van het nieuwe kalenderjaar de vrijwilligers die voorgaan in Woord- en Communievieringen en 
uitvaartdiensten bijeenroepen om met elkaar te spreken over het beleidsplan. Wat betekenen deze inzichten voor hen? Welke 
mogelijkheden zien we? Hoe gaan we om met de vijf jaar die voor ons liggen? Ook heeft pastoor Jansen contact gezocht met vicaris 
Cornelissen en hebben pastoraal team en de drie samenwerkende parochies hierover in december gesproken met de bisdomstaf.

Gemeenschappelijke weg 
Als pastoraal team hebben we een gemeenschappelijke weg af te leggen met de geloofsgemeenschappen, de vrijwilligers, de 
gelovigen en de parochiebesturen. Wij hechten er belang aan dat deze weg voor ons allen begaanbaar is. Het bekijken van 
mogelijkheden binnen het gestelde beleidsplan is voor ons dan ook een uitgangspunt, waarbij we van harte de hoop uitspreken 
dat u samen met ons hiernaar op zoek wilt gaan.

Met hartelijke groet,

Pastoraal werker Annet Zoet en pastoor Jurgen Jansen
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Ik heb genoeg
Gedachten rondom het feest van 
Maria Lichtmis (2 februari)

Sinds de vijfde eeuw werd veertig dagen na Kerstmis feest gevierd 
in Jeruzalem. Men noemde dit het feest van de ontmoeting, of het 
feest van de reiniging. In Rome werd op deze dag het opdragen 
van Jezus in de tempel gevierd. Het volk beschouwde dit feest als 
een Mariafeest en noemde het Maria Lichtmis. Vroeger kondigde 
dit feest het einde van de kersttijd aan. Tijdens de liturgische 
hervorming van de jaren zestig werd de kersttijd ingekort, zodat 
deze tegenwoordig eindigt met het feest van de doop van Jezus. 

De grijze Simeon
Maria Lichtmis is het feest van de ontmoeting van Maria en de 
grijze Simeon. De Heilige Geest heeft hem ooit voorzegd ‘dat de 
dood hem niet zou treffen, voordat hij de Gezalfde des Heren zou 
hebben aanschouwd.’ Simeon neemt het kind op de arm en prijst 
God met de woorden: ’Mijn ogen hebben uw heil gezien, dat U ten 
afschouwen van alle volken hebt toebereid, een licht dat een 
openbaring zal zijn voor de heidenen en een glorie voor uw volk 
Israël’ (Lc 2: 30-32).

Ik heb genoeg, lijkt Simeon te zeggen. Ik heb de Heiland, de hoop, 
in mijn armen genomen. Ik heb Hem gezien, mijn geloof heeft 
Jezus aan het hart gedrukt. ‘Mijn ogen hebben thans Uw heil 
aanschouwd.’ Ik heb genoeg.

Afzien van wat vasthoudt
In deze woorden wordt het doel van dit feest, veertig dagen na 
Kerstmis, zichtbaar. Wanneer we zelf Jezus in ons hart hebben 
toegelaten, tijdens de afgelopen weken van de advent en de 
kersttijd, dan kan ik afzien van allerlei dingen die mij vasthouden. 
Na Kerstmis komt weer het leven van alledag. Wellicht kunnen we 
anders omgaan met ons eigen dagelijks leven. 

In de tempel van ons hart
Tijdens de viering van Maria Lichtmis wordt er een lichtprocessie 
verzorgd. Aan het begin van de eucharistieviering komen de 
mensen samen in een donkere kerk. De priester wijdt de kaarsen en 
steekt ze aan. Dan gaan de mensen met hun brandende kaarsen de 
kerk binnen. Dit symboliseert het licht van Jezus Christus dat in de 
tempel van ons hart komt en alles verlicht wat daar nog donker is. 

Licht van de liefde
Het licht dat met Kerstmis in de wereld is gekomen, wil steeds meer 
facetten van ons dagelijks leven verlichten: ons werk, ons leven thuis 
in het gezin, ons samenzijn in en tijdens de vieringen. Het wil de 
wereld in jou en om je heen vullen met het licht van de liefde zodat 
alle mensen het heil zullen zien dat hun verlangens bevredigt.  
En dat is meer dan genoeg.

Pastoor Jurgen Jansen

‘Mijn ogen hebben thans  
Uw heil aanschouwd’

Op de foto: Maria met Jezus, Johannes de Doper (l.) en Simeon. Schilderij van Pompeo Amaltoni,  

16e eeuw. Museum Catharijneconvent, Utrecht. Foto: Ruben de Heer.
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Lucifers

Voor u gevonden
 Door Astrid Koning ter Heege

Het geheim van Jezus van Nazaret
Geïnspireerd door vragen van jongeren 
heeft de Duitse theoloog en psychothe-
rapeut Eugen Drewermann een dun 
boekje geschreven over wat voor hem de 
essentie is van het christelijke geloof. De 
progressieve theoloog spreekt heel mooi 
over een liefhebbende God en over de 
radicaliteit én mildheid van Jezus.
Uitgeverij Van Warven, prijs € 15,95.

God, geld en geloofsgemeenschappen
Elk jaar in de eerste editie van Geestig vragen wij uw aandacht voor 
de Actie Kerkbalans. Balanceren tussen geld en geloof spreekt niet 
vanzelf. Parochiebesturen en locatieraden 
proberen er alles aan te doen om de financie-
ring op orde te houden, met oog voor zowel 
de zaak als de mens, voor zowel ziel als 
zakelijkheid. Het boek is geschreven door 
Leon van den Broeke, hoofddocent aan 
de faculteit theologie van de Vrije 
Universiteit in Amsterdam. Uitgever: Kok 
boekencentrum, prijs € 17,99.

Karmel Klooster Zenderen
Van de website: www.karmelcentra.nl/programma:
‘Onze levensweg beweegt steeds weer tussen een 
naderen tot, en verwijderen van datgene wat ons ten 
diepste beweegt. Het lopen van een labyrint kan je 
helpen om dit te ervaren en je nieuwe inzichten geven 

over jouw staan in het leven. Deze loopmeditatie samen doen en 
daarna uitwisselen geeft een extra verdieping. Het labyrint kun je ook op eigen gelegen-

heid lopen. Als groepje kun je hierbij begeleiding aanvragen.’

Een nieuw begin?
Wanneer u dit leest zijn we alweer een stuk 2023 in, maar ik schrijf 
dit met de klanken van het nieuwjaarsconcert nog in mijn oren. We 
gaan weer opnieuw beginnen, zoals elk jaar: vol hoop, verwachting 
en voornemens. Maar we zijn intussen wel enige illusies armer 
geworden. De vrede, toch zo verlangd in de kersttijd, is er nog 
steeds niet.

De problemen die vorig jaar eindeloos aan ons werden voorgelegd: 
energie, stikstof en armoede, zijn nog steeds niet opgelost. Het ziet 
ernaar uit dat we er voorlopig ook niet veel verder mee zullen 
komen. Dat heb je met problemen die er al jaren zijn en die al die 
tijd tot boven ons hoofd gegroeid zijn. Het zal jaren duren voor we 
dat allemaal hebben opgelost. Want hoe kunnen we ons verbeel-
den dat daar zomaar maar een oplossing voor te vinden is?

Hoe dan verder? Ik geloof dat Onze Lieve Heer ons daarop een 
antwoord geeft. Als ik nadenk over wat Hij deed en zei wordt mij 
één ding duidelijk. Jezus deed in zijn leven zelf wat Hij kon: voor 
zieken, voor armen, tegen ongelijkheid en onrecht. Als het op zijn 
weg komt gaat Hij ermee aan de slag. Denk maar eens hoe de 
kinderen bij hem weggehouden werden… ‘Laat ze bij mij’, zei Hij. 
‘Zoon van David, help mij’, riep de blinde, en hoewel anderen de 
blinde zeiden zijn mond te houden, kwam Jezus naar hem toe en 
luisterde. Een kleine man klom in een boom, om verder te zien dan 
zijn neus lang was, en Jezus opende zijn ogen voor de noden van 
de wereld. En verschillende keren riep Hij mensen die dood voor de 
wereld waren terug in het leven, in de armen van degenen die hen 
liefhadden.

Als je denkt: wat moeten we in vredesnaam aan met al die proble-
men die we nu in onze wereld tegenkomen, is volgens mij het 
antwoord simpel: doe wat je kunt op de plek waar jij bent. Als iets 
je raakt, als je je handen en je hart wilt geven: ga ervoor. Doe het 
voor een ander, doe het voor onze toekomst, doe het omdat elke 
mens een uitgestoken hand nodig heeft. De wereld kan niet ineens 
veranderen. Maar als iedereen het zijne doet, hoe klein ook, dan zal 
er een verandering komen. 

Beetje bij beetje. We kunnen het. En heel belangrijk: we hoeven het 
niet alleen te doen. ‘Hij die er is', zo noemen we onze God, zal er 
zijn. Samen met Hem kunnen we een heleboel voor elkaar krijgen.

Een nieuw jaar. We beginnen weer opnieuw, ik hoop met een nieuw 
elan. Voor onze lieve Heer, en voor elkaar.

Cathinka
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Beste mensen,

Binnenkort komt de vertrouwde enveloppe weer bij u thuis. Via de post of wellicht via de vertrouwde vrijwilliger in uw 
buurt die de enveloppe brengt. Ook dit jaar kent de Actie Kerkbalans het motto: ‘Voor de kerk van morgen.’

Jongeren 
Als pastoraal team hebben we dit motto ter hand genomen. Om met de mensen van de kerk van morgen te spreken. En 
we hebben ze gevonden. Een achttal jongeren uit de drie samenwerkende parochies. Geloof en kerk hebben een plek in 
het leven van elk van hen. We spreken met hen over gezinspastoraat en jongerenpastoraat. Zij geloven dat de kerk van 
morgen plek heeft in onze regio en houvast kan geven in ons dagelijks leven. Binnenkort laten ze van zich horen.

Geloofsverdieping
Ook zullen we als pastoraal team mogelijkheden geven om parochianen in staat te stellen om bij elkaar te komen om na 
te denken en te spreken over ons geloof. Wat kan het mij aanreiken, welk houvast geeft het mij? Het zijn momenten van 
geloofsverdieping en voor mensen persoonlijke of gemeenschappelijke geloofsgesprekken. 

Gebruikelijke kosten
Uw kerkbijdrage is bestemd voor uw geloofsgemeenschap. De kosten van gebouw, pastoraat, pastorale team, tege-
moetkomingen voor onze uitvaartvrijwilligers, vrijwilligersavonden, reiskosten, dirigenten en organisten, bestuurlijke 
zaken en pastoraal secretariaat worden hiervan betaald.

Gas en elektra
Daarbij komen de kosten voor gas en elektra. Het is niet in te schatten welke impact deze zullen hebben. De kerken 
krijgen geen ondersteuning vanuit het rijk en zullen zich moeten voorbereiden op het aanspreken van onze financiële 
middelen. Want één ding is helder: het gaat ons geld kosten.

Interen
We hebben best wat ‘vet op de botten’ maar dat is het geld van het ‘verleden’, het vermogen dat door de generatie van 
mijn opa en oma is opgebracht. Daarbij komt dat we al jaren interen. 

Wilt u bijdragen?
Daarom mijn persoonlijke oproep, ook namens het parochiebestuur. Wilt u bijdragen? Ondersteunt u uw geloofsge-
meenschap voor het komend jaar? Juist voor de kerk van morgen.

Hartelijk dank.

Mede namens het parochiebestuur van de Heilige Geestparochie,
Pastoor Jurgen Jansen 
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Elk jaar opnieuw
Elk jaar opnieuw maken we de balans op van het voorbije jaar. Ook maken we plannen 
voor het nieuwe jaar. Hoeveel heb ik overgehouden en wat heb ik het komende jaar 
nodig, waar is de balans? Wordt het verder bezuinigen, de broekriem aanhalen, of welke 
keuzes moet ik gaan maken? Allemaal vragen die je jezelf het liefst niet stelt maar die wel 
noodzakelijk zijn.

Van alle tijden
Het is van alle tijden dat de wereld draait om macht en geld. Dat was 2000 jaar geleden 
in Jezus’ tijd niet anders. We kunnen simpelweg niet zonder. Ook Jezus prak over geld, 
maar waarschuwde voor de valkuil. Daarom wordt geld in de Bijbel niet voor niets een 
‘afgod’ genoemd. Maar hoe maak je dan de goede keuzes, zult u denken? Zelf vind ik dat 
ook best lastig. We zoeken allemaal naar wat zekerheid en hebben graag wat op de 
spaarrekening staan. Je weet maar nooit. Zeker niet met de huidige ontwikkelingen.

Goed en slecht
Zoals zoveel dingen kun je geld op een goede en een slechte manier gebruiken. In Lucas 
12 wijst Jezus op de gevaren van de hebzucht. Hij vertelt zijn gehoor het verhaal van een 
rijke man en zijn goede oogst. 
De essentie is dat we met geld ons leven niet kunnen verlengen. We bezitten ons leven 
niet, zegt Jezus. En we zeggen allemaal wel eens dat je met al het geld van de wereld je 
gezondheid en geluk niet kunt kopen.

Waarde
Praten over geld en kerk is lastig. En het geven is niet meer vanzelfsprekend.
Laatst zat ik bij een gesprek waar iemand haar eigen ideeën gaf over het geven van geld, 
ook als bijdrage aan de kerk. Zij zei: ‘Jezus zegt dat we goed voor onszelf moeten zorgen 
maar de ander zeker niet mogen vergeten. Mijn bijdrage aan de kerk vind ik belangrijk 
voor het voortbestaan. Het geven van geld en tijd aan waar mijn hart ligt, geeft waarde 
aan mijn leven.’ 

Ik heb het niet gezegd maar dacht wel: wat ben jij een kanjer.

Marianne Koebrugge

De rijke man en zijn oogst 

Uit het volk zei iemand tegen Hem: 'Meester, zeg aan mijn broer, dat hij de erfenis 
met mij deelt.' Maar Jezus antwoordde hem: 'Man, wie heeft Mij over u beiden tot 
rechter of bemiddelaar aangesteld?' En Hij sprak tot hem: 'Pas op en wacht u voor 
alle hebzucht! Want geen enkel bezit, al is dit nog zo overvloedig, kan uw leven 
veiligstellen.' Hij vertelde hun de volgende gelijkenis: 'Het land van een rijk man 
had een grote oogst opgeleverd. Daarom overlegde deze bij zichzelf: Wat moet ik 
doen? Ik heb geen ruimte om mijn oogst te bergen. En hij zei: Dit ga ik doen: ik 
breek mijn schuren af en bouw grotere; daarin zal ik dan heel mijn rijkdom aan 
koren bergen. Dan zal ik tot mijzelf zeggen: Man, je hebt een grote rijkdom liggen, 
voor lange jaren, rust nu uit, eet en drink en geniet ervan.

Maar God sprak tot hem: Dwaas! Nog deze nacht komt men je leven van je opeisen; 
en al die voorzieningen die je getroffen hebt, voor wie zijn die dan? Zo gaat het met 
iemand die schatten vergaart voor zichzelf, maar niet rijk is bij God.' 

(Lc. 12: 13-21)
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Huldiging van koorleden
Te laat voor de laatste editie van Geestig in 2022 vierden verschil-
lende koren in november het Caeciliafeest. En in Beckum en 
Hengevelde ging dat gepaard met de huldiging van zangers en 
zangeressen vanwege lange, soms zelfs zeer lange jaren van 
trouwe dienst aan de vieringen, het koor en de gemeenschap. Bij 
alle gelukwensen hoort daarom ook een woord van hartelijke en 
grote dank.

Beckum
Tijdens een feestelijke viering onder leiding van voorgangers Truus 
ter Avest en Magda Pot, kregen zaterdag 19 november maar liefst 
zeven koorzangers van het dames- en herenkoor een onderschei-
ding met oorkonde van de Nederlandse Sint Gregorius Vereniging.

Annie Ottink en Jolande ten Thije waren maar liefst vijftig jaar lid 
van het parochiekoor, Irene ter Avest veertig jaar en Marja Derkink, 
Magda Pot, José Winters en Bennie Roesink elk 25 jaar. Op zondag 
20 november werd met een gezellig samenzijn in het Proggiehoes 
het laatste Caeciliafeest afgesloten.

Zoals bekend wordt de H. Blasiuskerk binnenkort aan de eredienst 
onttrokken. Helaas gaat hiermee de verering van de Heilige Sint 
Caecilia, als patrones van de koorzangers, voor Beckum naar het 
‘boek der herinneringen’.

Jolande ten Thije

Hengevelde
In Hengevelde werden die zaterdag-
avond tijdens de Woord- en Communie-
viering drie leden gehuldigd. Hier 
werden Diny Tuinte en Rikie Rosink van 
het Dameskoor, en Theo Workel van het 
Herenkoor in het zonnetje gezet 
vanwege hun 25-jarig koorlidmaatschap. 
Truus de Witte, vijftig jaar lid, waarvan de 
laatste jaren steunend lid, is thuis 
gehuldigd. Tijdens de viering werd de 
onderscheidingsbrief van de Sint 

Gregoriusvereniging voorgelezen, waarna pastor Annet Zoet de 
bijbehorende eremedailles uitreikte aan de Jubilarissen.

Daarna werd de feestavond voortgezet bij Herberg De Gebrande 
Waateren. Hier werden de jubilarissen nog eens in het zonnetje 
gezet door het bestuur en de locatieraad met lovende woorden. 
Daarna werden de oorkonde en de daar bij behorende speld, 
bloemen en cadeaus uitgereikt. Tevens werd Gea Bijleveld in de 
bloemen gezet voor haar twaalf-en-een-halfjarig jubileum als 
dirigent en organist.

65 jaar 
Johan Broekkamp had namens de locatieraad nog een mooi 
woordje voor Bennie Eissink. Hij was afgelopen jaar 65 jaar lid van 
het Herenkoor en ontving als dank voor zijn inzet een mooie bos 
bloemen en een cadeaubon.

Na het officiële gedeelte werd de feestelijke avond voortgezet met 
een hapje en een drankje en gezellige muziek van Tonnie Jansen uit 
Oldenzaal. Namens de hele geloofsgemeenschap willen we de 
jubilarissen feliciteren met het behalen van dit jubileum. We hopen 
dat we jullie nog lang in ons koor mogen horen zingen. 

Dames- en Herenkoor Hengevelde 

Van links naar rechts: Annie Ottink, Jolande ten Thije, Irene ter Avest, José 
Winters, Marja Derkink, Bennie Roesink en Magda Pot.
Foto: Harrie Jannink

Van links naar rechts: Diny Tuinte, Theo Workel en 
Rikie Rosink.

Truus de Witte >
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Als de vader van Maarten Wilmink geen keyboard had 
gehad, waarop zijn toen 12-jarige zoon (Hengelo, 2001) 
liedjes van de radio naspeelde, was zijn leven beslist heel 
anders verlopen. De liefde voor muziek was gewekt en 
Maarten besloot om les te gaan nemen. De familie 
Wilmink kerkte in de Lambertusbasiliek in Hengelo en 
zo lag het voor de hand dat hij op een goede dag Louis 
ten Vregelaar, de dirigent en organist daar, vroeg of hij 
keyboardles bij hem kon krijgen. Gelukkig voor ons gaf 
Louis alleen maar piano- en orgelles, dus Maarten stond 
voor de keus: piano of orgel. Wie wel eens een blik heeft 
geworpen op het Vermeulen-Ademaorgel van de 
Lambertusbasiliek, kan zich goed voorstellen dat zijn 
keuze op orgel viel. Het aardige van de muzieklessen 
van Louis is dat het spelenderwijs gaat, theorie en 
praktijk lopen naadloos in elkaar over. Louis’ onortho-
doxe lesmethode gaf Maarten net dat extra zetje om 
zich verder op het orgel te bekwamen.

De Romantiek
Al in 2016 nam hij plaats aan de speeltafel van het Ademaorgel van 
de basiliek van de Heilige Kruisverheffing in Raalte voor zijn eerste 
concert. Vele zouden volgen. Maarten houdt van romantische 
orgelmuziek, van componisten zoals César Franck, Franz List en 
Louis Vierne. Hoewel het vernieuwde Vermeulen-Ademaorgel van 
de Hengelose Lambertus geschikt is voor alle muziekstijlen, komt 
toch de Romantiek daar bijzonder goed tot haar recht. Zo vormen 
organist en instrument hier een welhaast ideale combinatie. 

Een instrument als 
een compleet orkest

Studie
Op het ogenblik is Maarten vierdejaars aan het Rotterdams Conser-
vatorium. In de eerste twee jaar studeerde hij bij hoofdvakdocent 
Ben van Oosten, nu volgt hij colleges bij de Slowaakse organist, 
pianist en componist Zuzanna Ferjenčíková. Deze maand werpt 
Maarten een blik over de grens: hij start een scholarschip rondom het 
Seifertorgel in de Petrus- en Pauluskerk in Ratingen bij Düsseldorf.

Concertpraktijk
Maarten gaat niet voor een carrière als muziekdocent. Hij mist daar 
de passie die hij wel in de concertpraktijk vindt. Naast soloconcer-
ten verleent hij zijn medewerking aan optredens met solisten, 
koren of orkesten. Hij soleert graag, maar vindt ook voldoening in 
de samenwerking met collega-musici. Wie Maarten in deze regio 
wil beluisteren, kan ook in de Stephanuskerk in Borne terecht, waar 
hij regelmatig een van de weinige overgebleven Gradussen-
Vermeulen-orgels bespeelt. 

Bijbelse opdracht
Heeft het orgel nog toekomst, vragen we Maarten. Als typisch 
kerkinstrument heeft het in een tijd van secularisatie de wind 
tegen, zegt hij. Daarentegen is het een veelzijdig instrument met 
de reikwijdte en klankkleur van een compleet orkest. Er is tegen-
woordig een tendens om ook wereldlijke muziek op het orgel te 
laten klinken. Dat is niet nieuw, ook oude meesters als Johann 
Sebastian Bach en tijdgenoten componeerden profane werken die 
later toch weer tijdens kerkdiensten werden gespeeld. Neem 
bijvoorbeeld Bachs bekende Toccata en Fuga in D klein; gecompo-
neerd als profaan stuk, maar regelmatig ten gehore gebracht 
tijdens kerkdiensten. Zolang er nog kerken zijn, zal het orgel niet 
verdwijnen. Muziek ter opluistering van de eredienst is een Bijbelse 
opdracht. Hoewel dat niet per se door een kerkorgel hoeft te 
gebeuren, staat het instrument in een lange traditie en is zijn 
unieke veelzijdigheid ongeëvenaard.

Proef op de som
Maarten Wilmink staat aan het begin van zijn carrière. Hij grijpt alle 
kansen die hem geboden worden met beide handen aan. Jong en 
bevlogen als hij is, zullen we nog veel van hem gaan horen. Wie 
nieuwsgierig is geworden en hem wel eens wil horen spelen, kan 
onderstaande QR-codes scannen, die toegang geven tot een 
YouTube-linkje. Veel luisterplezier gewenst!

Jan Schage

 Foto's:  Jan Schage

Maarten Wilmink:
jong en bevlogen organist

Zie (en hoor vooral) 
Maarten spelen: >
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‘Wir sind Papst!’ kopt de Duitse krant Bild op 20 april 2005, daags 
nadat het conclaaf de Duitse kardinaal Joseph Ratzinger tot paus 
heeft gekozen. Als Benedictus XVI staat hij voor de ondankbare 
opgave om de charismatische Johannes Paulus II op te volgen.  
Op de laatste dag van 2022 reist hij als emeritus-paus af naar het 
Vaderhuis, na ruim negen jaar daarvoor als paus te zijn afgetreden.

Het voelt vreemd aan. Na het overlijden van een paus treedt altijd 
een fase van spanning in. Dan komt er immers een conclaaf dat een 
opvolger kiest. Wie zal dat zijn? En wat zal hij betekenen, voor de 
kerk als geheel en voor mijzelf als katholiek? Nu blijft dit allemaal 
achterwege, aangezien we paus Franciscus hebben. Die wel steeds 
vaker zinspeelt op aftreden.

Misschien ligt hier de grootste verdienste van Benedictus XVI: de 
erkenning dat er grenzen zijn aan wat van een mens gevraagd kan 
worden. En daarmee de erkenning dat ook de paus een mens is. In 
2013 baart hij opzien door zijn besluit om af te treden. Pausen gaan 
door tot het bittere einde, Jezus liep ook niet weg voor het kruis. 
Aan zijn voorganger heeft Benedictus kunnen zien tot welke schier 
onmenselijke consequenties dit kan leiden. Johannes Paulus II is bij 
zijn aantreden in 1978 een krachtige sportman, maar in zijn laatste 
jaren een menselijk wrak. Zover wil ik niet gaan, moet Benedictus 
hebben gedacht.

Breuk
Zijn aftreden markeert een breuk in de kerkgeschiedenis. Door een 
paus die bepaald niet als vernieuwer te boek staat. Als hoofd van 
de Vaticaanse Congregatie voor de Geloofsleer, die waakt over de 
zuiverheid van het katholieke geloof, verwerft hij de bijnaam 
‘Pantzer-Kardinaal’ vanwege zijn orthodoxie. Met de leer valt niet te 
spotten. Benedictus, dan nog kardinaal Ratzinger, is naar velen 
zeggen een eminent theoloog en de kerk heeft nu eenmaal een 
lang geheugen, langer dan haar gelovigen. Als paus toont hij zich 
onverminderd recht in de leer, maar hij is wel eerste kerkvorst die 
excuses aanbiedt aan de slachtoffers van het seksuele misbruik in 
de kerk.

Maar dan nog: in de lange lijn van pausen, vanaf Sint Petrus tot nu, 
is Benedictus pas de tweede die het ambt opgeeft. Sinds meer dan 

700 jaar sterven pausen in het harnas. Alleen paus Celestinus V gaat 
hierin Benedictus voor: in 1294 vertrekt hij na vier maanden, hij wil 
geen paus zijn.

En zo ligt er in Benedictus’ aftreden een belangrijke boodschap 
besloten: de erkenning van eigen fysieke onmogelijkheden. Als een 
paus, nota bene de plaatsvervanger van Jezus op aarde, die 
boodschap uitstraalt, zegt dat veel. Het relativeert zelfs, hoewel 
misschien anders dan de emeritus-paus heeft gewild: het laat zien 
dat de kerk hier op aarde, op welke wijze ook geïnspireerd door de 
Heilige Geest, toch vooral mensenwerk is.

Vasthoudend man
Hoe emeritus-paus Benedictus XVI uiteindelijk de geschiedenisboe-
ken ingaat, valt nu niet te zeggen. In de eerste uren na zijn dood 
spreekt de ene wereldleider na de andere zijn leedwezen uit. 
Persoonlijker en sprekender is de beschouwing die kardinaal Eijk 
enkele uren na het overlijden publiceert. Een terugblik, waarin de 
kardinaal afstand neemt van de typering ‘Pantzer-Kardinal.’ Volgens 
hem is de overledene ‘een heel vasthoudend man als het om 
principes ging. Maar hij was geen man van de confrontatie en harde 
maatregelen, maar eerder een timide mens, die met zijn zachte 
stem zijn tegenstrevers probeerde te overtuigen met diepzinnige 
theologische argumenten.’ 

Een paus ook die kardinaal, toen nog bisschop Eijk, van Groningen 
naar Utrecht overplaatst en hem even daarna influistert: ‘Het wordt 
zwaar voor u, maar u kunt op mijn gebeden rekenen.’ En jaren 
daarna, kort voor Benedictus bekend maakt af te treden: ‘Blijft u 
altijd op de rechte weg.’

De kardinaal eindigt met de zin: ‘Een echte man Gods en een paus 
naar Jezus’ hart is van ons heengegaan.’ Na lezing van zijn bericht 
kijk ik nog even op de website van Bild. ‘Wir waren Papst’, staat er 
nu. Verleden tijd.

Hans Morssinkhof

Bij het overlijden 
van een paus

Paus Benedictus XVI, tijdens de Wereldjongerendagen van 2011 in Madrid. Foto: Ramon Mangold

Lees hier de 
persoonlijke 

terugblik van 
kardinaal Eijk >
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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).

Mariakapel | De Mariakapel is alle dagen open 
van 09.00-18.00 uur.

Overleden |
• 15-12-2022, Joan Hemel, 82 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 
• 17-10-2022, Frans Roescher, 75 jaar
• 12-11-2022, Riky Breteler-Heijmerink, 90 jaar 
• 15-11-2022, Henk Rosendal, 75 jaar
• 17-11-2022, Rikie Oude Groeniger-Ros, 90 jaar
• 20-11-2022, Jan Arkink, 83 jaar
• 06-12-2022, Jos Oude Booink, 68 jaar 
• 07-12-2022, Gerard Pepers, 87 jaar
• 08-12-2022, H. Luisman, 81 jaar
• 17-12-2022, Mini Poeman-Korf, 94 jaar
• 19-12-2022, Henri van het Bolscher, 77 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 |
• 15-11-2022, Theo Deegens, 78 jaar
• 30-11-2022, Rie Koebrugge-van Rossum, 90 jaar
• 20-12-2022, Annie Disselborg-Gels, 91 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 |
• 1-11-2022, Marietje Rupert-Ottenschot, 81 jaar
• 4-11-2022, Pastor Escher, 83 jaar
• 10-11-2022, Johan Blanken, 73 jaar
• 30-11-2022, Gerard Vehof, 85 jaar
• 30-11-2022, Henk Pierik, 78 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 | 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 is.

Prijsvraag Kerststal | Tijdens de kerstdagen was 
er de mogelijkheid om de kerststal in onze kerk 
te bezoeken. Veel kinderen hebben deelgeno-
men aan de daaraan verbonden prijsvraag. Uit 
de goede inzendingen hebben we de winnaar 
getrokken: Jill Doornhegge uit St. Isidorus-
hoeve. Jill, nogmaals proficiat en de andere 
deelnemers aan de prijsvraag dank je wel voor 
het meedoen! 

Valentijnsviering | De woord- en communievie-
ring op zondagmorgen 12 februari om 09.30 uur 
staat in het teken van Valentijn.
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Ingezonden berichten
Opbrengst inzamelingsactie 
‘Samen op weg voor Pater  
Van der Vegt’
De inzamelingsactie van pater Van der Vegt voor zijn arme mensen in Gambia is succesvol 
verlopen. In totaal is € 7.931,72 bijeengebracht. Maandagavond 21 november 2022 hebben 
wij hem dit eindbedrag kunnen overhandigen in het bijzijn van de voltallige actiewerk-
groep en M.O.V.-leden van de zes geloofsgemeenschappen.

Pater Van der Vegt was verrast en erg blij met de 
opbrengst en gaat zich bezinnen hoe hij het geld 
gaat verdelen onder zijn mensen in Gambia. Als 
zijn gezondheid het toelaat, wil hij in februari nog 
eenmaal naar Gambia reizen om daar zelf zijn 
gezinnen te verrassen en hun leven wat te 
verlichten.

Er is veel aandacht aan de actie besteed met 2500 
folders, waarvan er zo’n 2000 exemplaren huis aan 
huis zijn verspreid in Delden en St. Isidorushoeve. 
De overige folders lagen voor de parochianen in 
Beckum, Bentelo, Goor en Hengevelde achter in de 

kerk om mee te nemen naar huis. Ook werd er aandacht voor de actie gevraagd in de 
vieringen en de plaatselijke kranten. Bij elkaar heeft dat geleid tot die heel mooie eind-
stand.

Pater Van der Vegt en wij als leden van de werkgroep willen graag iedereen die heeft 
bijgedragen heel hartelijk danken.

Missie - Ontwikkeling - Vredesgroepen van de H. Geestparochie

De aanmelding voor de reizen naar de 
Wereldjongerendagen 2023 (WJD), van  
1 tot 6 augustus in Lissabon, is geopend.  
Dit loopt via de website van bedevaart-
organisatie Huis voor de Pelgrim  
(huisvoordepelgrim.nl). Aanmelden is 
mogelijk tot en met 31 mei 2023. 

Vanuit Nederland zijn er verschillende 
reisinitiatieven naar de Wereldjongerenda-
gen 2023. Het Aartsbisdom Utrecht, bisdom 
Rotterdam, bisdom Breda en bisdom 
Roermond organiseren gezamenlijk een 
17-daagse busreis (24 juli – 9 augustus) naar 
de WJD (reissom: € 1.129). Deze reis gaat via 
Parijs, Lourdes en Burgos naar de ‘Days in 
the Diocese’ in het bisdom Guarda en 
vervolgens via Fatima naar Lissabon.

Daarnaast organiseren verschillende 
bewegingen en congregaties een eigen reis 
naar de WJD. Aanmelding voor de reizen is 

open en loopt via de website van 
bedevaart organisatie Huis voor de Pelgrim 
(aanmelding mogelijk t/m 31 mei 2023). Kijk 
hier voor alle reisopties en hoe daarvoor 
aan te melden: www.wjd.nl/de-reisopties/ 

Uiteraard is het ook mogelijk om op eigen 
gelegenheid te reizen.

Aanmelding Wereldjongerendagen 2023

Week van gebed
15 t/m 22 januari

De Week van gebed voor eenheid van 
christenen is een internationale gebeds-
week die geboren is uit het verlangen naar 
christelijke eenheid. 

In 2023 worden de kerken aangemoedigd 
om goed te doen en recht te zoeken. 
Bijzondere aandacht is er voor de verdeeld-
heid die veroorzaakt wordt door het 
onrecht van ongelijkheid en racisme. 

De Bijbeltekst die centraal staat tijdens de 
Week van gebed voor eenheid 2023, komt 
uit Jesaja 1 vers 17: ‘Leer goed te doen; zoek 
het recht, houd tirannen in toom, kom op 
voor wezen, sta weduwen bij.' 

Het materiaal voor deze gebedsweek werd 
aangereikt door kerken uit de Amerikaanse 
staat Minnesota.

Ingezonden gedicht
Van mevrouw Doris van Berkum  
uit Goor ontvingen we het  
volgende gedicht:

Buiten is het vredig stil.
Dit is een wereld van verschil
met wat de krant ons zeggen wil.
Op elke bladzij die je ziet
is er een ander soort verdriet.
Goede God, roep het een halt
voordat de hele wereld brandt.
Geef ons Uw zegen,
laat ons in uw mooie schepping leven.
Hoor en verhoor ons, Heer,
ik bid tot U, telkens weer.

Doris van Berkum
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Pastor Theo Escher, die na zijn emeritaat ook regelmatig voorging 
in onze parochie en graag meewerkte aan de oecumenische 
vieringen in de Johanneskerk in Diepenheim, is op vrijdag  
11 november 2022 overleden. Zijn wieg stond in Markvelde, waar 
hij op 7 april 1939 werd geboren. Na zijn priesterwijding in 1965 
was hij kapelaan in Deurningen en Veenendaal, en pastor en deken 
in Groenlo. Op 1 juli 2004 ging hij met emeritaat.

In zijn overlijdensbericht schrijft kardinaal Eijk: ‘Theo was een 
diepgelovig mens en pastor in hart en nieren. Een ware herder die 
tussen de mensen stond: altijd een luisterend oor, een troostend 
woord en oprechte aandacht en zorg voor iedere die op zijn pad 
kwam. In Groenlo was hij verschillende jaren catecheet op zes 
basisscholen en begeleidde hij de teams van leerkrachten. Zo heeft 
hij veel bijgedragen aan een eigentijdse geloofsoverdracht. Als 
deken en later, na zijn emeritaat, als contactpersoon van de emeriti 

was hij ook 
een herder 
voor verschil-
lende 
collega’s. (…) 
Toen zijn 
eigen gezondheid achteruitging en bleek dat er geen genezing 
meer mogelijk was, heeft Theo in overgave zijn sterven tegemoet 
gezien, in vertrouwen op God die niet laat varen het werk van zijn 
handen. Gaarne verzoek ik u om hem in uw gebed te herdenken.’

Op 17 november is pastor Escher begraven vanuit ‘zijn’  
H. Calixtusbasiliek in Groenlo. Hij is te ruste gelegd op de  
begraafplaats van Hengevelde.

Foto: Johanneskerk Diepenheim

I N  M E M O R I A M :

Pastor Theo Escher (83)

Werelderfgoedorganisatie UNESCO heeft 
een themajaar uitgeroepen rond de heilige 
Theresia van Lisieux. Dat is niet voor niets, 
want op 2 januari was het precies 150 jaar 
geleden dat ze werd geboren. Bovendien 
was het in september 125 jaar geleden dat 
ze overleed en werd ze precies 100 jaar 
geleden zalig verklaard.

De heilige Theresia werd op 2 januari 1873 
geboren als Thérèse Martin. Al op jonge 
leeftijd voelde ze zich geroepen om God te 
dienen. Net als drie van haar zussen trad ze 
in bij de karmelietessen in het Noord-
Franse Lisieux. Als kloosterling streefde 
Theresia ernaar om heilig te worden, maar 
ze vond dit heel moeilijk en zocht daarom 
een eigen route: de zogeheten ‘kleine weg’. 
Hierin staat vooral Gods barmhartige liefde 
centraal.

Genade
Geloven was volgens Theresia geen 
verdienste, maar een genade. In haar eigen 
woorden: ‘Ik hoef niet groter te worden, ik 
moet juist klein blijven en steeds kleiner 
worden.’ Ze beschreef deze kleine weg in 
een dagboek dat pas na haar dood werd 
gevonden. Onder de titel ‘Het verhaal van 
een ziel’ werd het wereldberoemd. 
Vanwege deze spiritualiteit van de ‘kleine 
weg’ spreekt Theresia ook vandaag de dag 
nog steeds veel mensen aan.

Kerklerares
Theresia van Lisieux overleed in 1897 aan 
tuberculose. In 1923 werd ze zaligverklaard, 
twee jaar later gevolgd door haar heiligver-
klaring. Paus Johannes Paulus II heeft haar 
in 1997 bij gelegenheid van haar honderd-
ste sterfdag als derde vrouw uitgeroepen 
tot kerklerares.

Kerkleraren en kerkleraressen zijn heiligen 
die in de ogen van de kerk de geloofstradi-
tie ‘op eminente wijze’ hebben doorgege-
ven. Het is de paus die beslist over de 
toekenning van deze bijzondere titel. Onze 
kerk telt nu 33 kerkleraren en drie kerklera-
ressen. Theresia van Lisieux is de enige 
kerklerares die in de moderne tijd heeft 
geleefd. Haar ouders zijn als eerste 
echtpaar in de historie in 2015 gezamenlijk 
heilig verklaard. 

150 jaar Theresia van Lisieux Stille Omgang
Amsterdam
De Stille Omgang door het centrum van 
Amsterdam wordt op 19-20 maart voor het 
eerst sinds 2019 weer in de traditionele 
vorm gehouden. Deze nachtelijke stille 
tocht volgt de route die de pastoor van de 
Oude Kerk in 1345 liep na getuige te zijn 
geweest van het 
Mirakel van Amster-
dam. Dit verhaalt 
over een man die op 
zijn sterfbed de  
H. Communie 
ontvangt en deze 
even later weer 
uitbraakt. Het 
braaksel wordt dan 
in het vuur gewor-
pen. De volgende 
ochtend blijkt dat 
braaksel noch vuur 
de hostie hebben aangetast.

Alle parochiegroepen en individuele 
pelgrims die vanuit het Aartsbisdom 
Utrecht naar Amsterdam reizen, worden 
uitgenodigd voor de viering om 21.00 uur 
in de St. Nicolaasbasiliek. Mail met Ben 
Lokate (Werkgroep Bedevaarten) voor meer 
informatie over de deelname van het 
aartsbisdom aan de Stille Omgang:  
Lokate@aartsbisdom.nl.
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Vieringen
januari en 
februari
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

H. Blasius 
Delden

H.H. Petrus en 
Paulus Goor

H.H. Petrus en 
Paulus Hengevelde

H. Isidorus, 
St. Isidorushoeve

zaterdag 21 en          
zondag 22 januari              

Geen viering Geen viering zon. 09.30 Eucharistieviering              
Pastor C. Pikkemaat                        

zon. 09.30 Eucharistieviering
Pastoor Jansen          

zon. 09.30  WoCo-viering 
Werkgroep

zon. 9.30 WoCo-viering        
Werkgroep  

zaterdag 28 en           
zondag 29 januari

Geen viering Geen viering  zon. 09.30 Eucharistieviering              
Pastoor Jansen 

Geen viering zat. 19.00 Eucharistieviering 
Pastoor C. Pikkemaat

zon. 09.30 WoCo-viering 
Pastor A. Zoet

zaterdag 4 en       
zondag 5 februari                  

Geen viering                                                Geen viering                                 zon. 09.30 Eucharistieviering                           
Pastoor Jansen

zat. 19.00 WoCo-viering 
Werkgroep               

zon. 09.30 WoCo-viering    
Werkgroep  

zon. 9.30 Eucharistieviering       
Pastor C. Pikkemaat  

zaterdag 11 en     
zondag 12 februari 

Geen viering zon. 09.30 WoCo-viering 
 Werkgroep

zon. 09.30 Eucharistieviering  
Pastor C. Pikkemaat

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

zon. 09.30 WoCo-viering      
Pastor A. Zoet       Valentijnsviering

zaterdag 18 en
zondag 19 februari           

zat. 19.00 Gebedsviering 
Werkgroep

zon. 11.00 Gebedsviering              
Werkgroep      
Carnavalsviering

zon. 09.30 Eucharistieviering                                                 
Pastoor Jansen                        

zon. 09.30 WoCo-viering    
Werkgroep

zon. 09.30 WoCo-viering    
Werkgroep

zat. 19.00  WoCo-viering 
Werkgroep                                   

ASWOENSDAG            
woensdag 22 februari

Geen viering Geen viering 19.00 Eucharistieviering                                                
Pastoor Jansen

09.00 Eucharistieviering     
Pastoor Jansen/pastor A. Zoet      

Geen viering Geen viering  

zaterdag 25 en      
zondag 26 februari

Geen viering Geen viering zon. 09.30 Eucharistieviering             
Pastor C. Pikkemaat                         

Geen viering zon. 09.30 Eucharistieviering 
Pastoor Jansen

zon. 09.30 WoCo-viering        
Pastor A. Zoet

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.

Bisdombedevaart naar Lourdes
Het Aartsbisdom Utrecht gaat in april 2023 voor de vijfde keer op bedevaart naar Lourdes. 
Parochies of groepen die met een andere bedevaartorganisatie deze reis zullen maken, zijn 
van harte welkom om zich aan te sluiten. Ook zijn personen en groepen van buiten het 
aartsbisdom welkom. ‘We willen in Lourdes met één mooie grote groep ons geloof vieren en 
de onderlinge band versterken’, zegt vicaris Cornelissen, de hoofdaalmoezenier. ‘Deze 
bisdombedevaart belooft weer een heel mooie reis te worden. Aan de eerste vier reizen 
namen pelgrims, van jong tot oud, uit alle parochies van het aartsbisdom deel.’

Thema
Het thema in Lourdes is in 2023 ‘…dat ze hier een kapel bouwen’, een vervolg op het jaarthema 
van 2022: ‘Ga zeggen aan de priesters…’. Eén van de hoogtepunten van de bedevaart is altijd 
de openluchtmis bij de grot, waar Maria in 1858 verscheen aan Bernadette Soubirous. Deze 
viering bij de grot staat gepland voor zondag 30 april en zal dan ook de tv-mis zijn die op NPO 
2 wordt uitgezonden. Verder staan uiteraard deelname aan de internationale mis, de dagelijkse 
lichtprocessie en de sacramentsprocessie op het programma.

Reisopties
TGV:  29 april t/m 6 mei 2023 (kosten: (€ 995,-)
Vliegtuig:  29 april t/m 4 mei 2023 (kosten: € 995,-)
Bus:  27 april t/m 5 mei 2023 (kosten: € 995,-)
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Datum
H. Blasius 
Beckum

O.L. Vrouw van Altijd 
Durende Bijstand Bentelo

H. Blasius 
Delden

H.H. Petrus en 
Paulus Goor

H.H. Petrus en 
Paulus Hengevelde

H. Isidorus, 
St. Isidorushoeve

zaterdag 21 en          
zondag 22 januari              

Geen viering Geen viering zon. 09.30 Eucharistieviering              
Pastor C. Pikkemaat                        

zon. 09.30 Eucharistieviering
Pastoor Jansen          

zon. 09.30  WoCo-viering 
Werkgroep

zon. 9.30 WoCo-viering        
Werkgroep  

zaterdag 28 en           
zondag 29 januari

Geen viering Geen viering  zon. 09.30 Eucharistieviering              
Pastoor Jansen 

Geen viering zat. 19.00 Eucharistieviering 
Pastoor C. Pikkemaat

zon. 09.30 WoCo-viering 
Pastor A. Zoet

zaterdag 4 en       
zondag 5 februari                  

Geen viering                                                Geen viering                                 zon. 09.30 Eucharistieviering                           
Pastoor Jansen

zat. 19.00 WoCo-viering 
Werkgroep               

zon. 09.30 WoCo-viering    
Werkgroep  

zon. 9.30 Eucharistieviering       
Pastor C. Pikkemaat  

zaterdag 11 en     
zondag 12 februari 

Geen viering zon. 09.30 WoCo-viering 
 Werkgroep

zon. 09.30 Eucharistieviering  
Pastor C. Pikkemaat

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

zon. 09.30 WoCo-viering      
Pastor A. Zoet       Valentijnsviering

zaterdag 18 en
zondag 19 februari           

zat. 19.00 Gebedsviering 
Werkgroep

zon. 11.00 Gebedsviering              
Werkgroep      
Carnavalsviering

zon. 09.30 Eucharistieviering                                                 
Pastoor Jansen                        

zon. 09.30 WoCo-viering    
Werkgroep

zon. 09.30 WoCo-viering    
Werkgroep

zat. 19.00  WoCo-viering 
Werkgroep                                   

ASWOENSDAG            
woensdag 22 februari

Geen viering Geen viering 19.00 Eucharistieviering                                                
Pastoor Jansen

09.00 Eucharistieviering     
Pastoor Jansen/pastor A. Zoet      

Geen viering Geen viering  

zaterdag 25 en      
zondag 26 februari

Geen viering Geen viering zon. 09.30 Eucharistieviering             
Pastor C. Pikkemaat                         

Geen viering zon. 09.30 Eucharistieviering 
Pastoor Jansen

zon. 09.30 WoCo-viering        
Pastor A. Zoet

ACTUELE INFORMATIE
Actuele informatie over de vieringen in onze 
kerken vindt u steeds op 

www.heiligegeestparochie.nl/vieringen. 

De TGV-reis is van 29 april t/m 6 mei 2023, de 
vliegreis van 29 april t/m 4 mei 2023 en de busreis 
is van 27 april t/m 5 mei 2023. Het bedrag (€ 995,- 
per persoon) is op basis van een tweepersoons-
kamer in een driesterrenhotel. Jongeren (12-25 
jaar) betalen € 695,- per persoon op basis van een 
tweepersoonskamer in een driesterrenhotel. De 
toeslag voor een eenpersoonskamer is € 170,-. 

Subsidiemogelijkheden
Het Aartsbisdom Utrecht vindt het belangrijk om kinderen, jongeren en gezinnen 
de mogelijkheid te geven deel te nemen. Hiervoor zijn er prijsafspraken gemaakt 
en zijn er subsidiemogelijkheden, belangstellende jongeren en gezinnen kunnen 
contact opnemen met Ben Lokate: lokate@aartsbisdom.nl. 

Meer informatie
• www.aartsbisdom.nl/lourdes
•  www.huisvoordepelgrim.nl/reisaanbod/lourdes/aartsbisdom-2023

Ben Lokate (bedevaartcoördinator), tel.: 030 2361570, 
e-mail: lokate@aartsbisdom.nl
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Woordpuzzel 1
Deze uitgave van Geestig is de fotopagina gevuld met buitenlands geld. 
De tien woorden in onderstaande puzzel verwijzen naar (oud) geld. 
Heeft u ze allemaal gevonden? Stuur dan uw antwoord voor 3 februari 
2023 naar: Redactie Geestig/Puzzel 1, Langestraat 78, 7491 AJ Delden

of mail naar redactiegeestig@heiligegeestparochie.nl 
Vergeet u niet om behalve de oplossing ook uw naam, adres en telefoonnum-
mer 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 8, zaten de volgende acht woorden: Sfeer, 
kerstmarkt, Nazareth, vuurwerk, Koningen, Hoogmis, familie. Uit de vele 
goede inzendingen hebben we de volgende winnaar getrokken:  
Mw. Diny Huistede uit Goor. Van harte gefeliciteerd.

De jaarprijs van 2022 gaat naar: B.J. Katier uit Ambt-Delden

door Astrid Koning ter Heege

N K B A N J I R O L F

E R R X O H Y X G B N

T R Y A P K Q G Q B E

N F R A M O T U N T I

U T M X W F N K V X R

M C E E R I L D N E Y

A F R J D O L L A R P

B X H H L X V M J R P

I J P E X I C W K G K

K U N A H N B T V T Q

W X E C A T E S E P Q

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 
E: c.pikkemaat@rktwentezuid.nl

•  Mw. A. Zoet, 
pastoraal werker 
M: 06 - 27 12 46 95 
E: annettezoet@gmail.com 
Vrije dag: vrijdag
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‘Het geld dat stom is, maakt recht wat krom 
is’, leerde ik in de vierde klas van de 
middelbare school. Dat is maar een van de 
vele spreuken waarmee we afstand willen 
nemen van de rol van het geld. We kunnen 
niet zonder, willen er eigenlijk wel meer 
van, maar voelen ook weerstand. ‘Geld 
maakt niet gelukkig’, zeggen we er dan bij.

Toch is dat geld, de munten en de papier-
tjes waaraan we een materiële waarde 
toekennen, een van de drijvende krachten 
in de wereldgeschiedenis. De Romeinse 
staatsman en wijsgeer Cicero noemde het 
al ‘een pees van de oorlog’, om aan te 
geven dat geen strijd gevoerd kan worden 
zonder middelen om soldij en wapentuig te 
betalen.

Teken van tegenspraak
Zo blijft dat vreemde goedje een teken van 
tegenspraak. De wens er meer van te 
hebben heeft velen op het verkeerde spoor 
gezet. Denk aan slavernij, die de menselijke 
waardigheid ontkent en terugbrengt tot 
economische waarde. 

Over het geld 
dat stom is

Waardigheid
In zijn preek in de Kerstnachtmis heeft paus 
Franciscus woorden gesproken die tot 
nadenken stemmen: ‘In onze tijd vinden 
veel mensen betekenis voor hun leven in 
bezit, in het hebben van een overvloed aan 
materiële voorwerpen. Een onverzadigbare 

hebzucht kenmerkt de hele menselijke 
geschiedenis. (…) Het is paradoxaal dat 
enkelen luxueus dineren, terwijl veel te veel 
anderen zelfs niet het dagelijks brood 
hebben om te overleven.’ Hij slaat er een 
brug mee naar de katholieke sociale leer, 
waarin de menselijke waardigheid centraal 
staat.

Goede dingen
Juist hierom drukken we afbeeldingen van 
geld af. Van die vreemde bankbiljetten die 
een vakantiegevoel oproepen. Want zo was 
het toch, als je jaren geleden de grens 
overstak: overal moest je je dierbare 
guldens inwisselen voor andere munten en 
bankbiljetten. En dan was het leuk om dat 
vreemde geld te bekijken en te voelen. 
Want uiteraard Is geld niet alleen maar 

slecht. Het is noodzaak, maar niet meer dan 
dat. En: je kunt er goede dingen mee doen.
Ook dat zei de paus: ‘Als we denken aan de 
kribbe waar Jezus geboren is, begrijpen we 
dat niet materiële rijkdom maar liefde het 

leven voedt, geen gulzigheid maar 
liefdadigheid, geen praalzucht maar 
eenvoud. (…) We moeten ons afvragen: 
‘Deel ik mijn brood met hen die geen brood 
hebben?’

Kijk, nu verandert het verhaal. Geld op zich 
is goed noch slecht. Het gebruik ervan 
bepaalt de werkelijke waarde. Die zelfs 
verdubbelt als je ervan deelt.

Hans Morssinkhof

Foto’s: Gerard Geurts 



Tijdgeest
Geheel vrijwillig
Geheel vrijwillig

kom ik tot U Heer,

leg mijn gedachten bij U neer.

Bij Uw vrijwillig luisterend oor

vind ik menig keer gehoor.

Ook waardering

voor mijn vrijwillig bezig zijn

op velerlei terrein.

Ons normen en waardenpatroon

is mijn vrijwillig loon.

Dank, Heer,

ik moet vandaag,

ik mocht vandaag,

ik kon vandaag,

zijn die ik ben

de warmste verrijking die ik ken.

Bij U geen concurrentie of strijd

m’n gevoelens kan ik kwijt,

subsidiezorgen

blijven verborgen,

evenals status en macht,

zo schenkt U steun en kracht.

Dank U, Heer,

dat ik mocht komen

met m’n vreugd en zorgen;

graag geheel vrijwillig

weer tot morgen.


