
Maandelijks infoblad van de Heilige Geestparochie
Jaargang 14, februari 2023

02

Kerk op straat

Geloof en straatleven

Op zoek naar de woorden

De taal van iconen

En verder

Thema-artikel

B E C K U M , B E N T E LO,  D E L D E N ,  G O O R ,  H E N G E V E L D E ,  S T.  I S I D O R U S H O E V E

De 
nieuwe 

kerk



1/4 pagina : 95 x 136 mm  € 160,-

1/8 pagina : 95 x 68 mm € 80,-

1/16 pagina  : 95 x 34 mm € 40,-

redactiegeestig@heiligegeestparochie.nl

Wilt u hier adverteren 
en dit blad ondersteunen?

www.vredehof.nl tel: 088 1198 200

www.tonnykranenberg.nl

Van
mens
tot

mens

24/7 bereikbaar via 06 1086 2012 ongeacht uw verzekering

Nick Kleĳsen
Aniek ten Zende

Rainier Ensink
Tonny Kranenberg

Wĳ verzorgen uitvaarten in Hof van Twente en omstreken

drukkerij hengevelde
”Gespecialiseerd in kerkelijke boekjes voor

doop-, huwelijk-, jubilea- en uitvaartvieringen”

Voor al uw zakelijk en privé drukwerk!
Van klein tot groot formaat, van kleine

tot grote oplagen in full colour.
Vraag vrijblijvend een offerte aan.

074 - 250 53 79           www.leferink-wennink.nl 

Een afscheid naar wens

"Als ook de laatste zorg goed verzorgd moet zijn! Niets is

vanzelfsprekend, 

alles van a tot z geregeld"

Dini Vruwink

06-130 33 288  |  Markelo

www.vruwink.nl

Ongeacht uw uitvaartverzekering

2
Geestig, 02  |  februari 2023

Parochieblad van RK Heilige Geest parochie | 
Beckum, Bentelo, Delden, Goor, Hengevelde en Sint 
Isidorushoeve. Verschijnt in 4.600 huishoudens.

Redactie | Marianne Koebrugge, Astrid Koning ter 
Heege, pastor Gerard Geurts, Hans Morssinkhof  
(eindredacteur)

Vaste medewerkers | Cathinka Bloom, secretariaats-
medewerkers voor de rubriek ‘Geest in en om de Kerken’.

Verschijningsdata 
Nummer 3:  31 maart
Nummer 4:  12 mei
Nummer 5:  7 juli

Algemene kopij naar 
redactiegeestig@heiligegeestparochie.nl

Uiterlijk binnen:
Nummer 3:  10 maart
Nummer 4:  21 april
Nummer 5:  16 juni

Bijdrage | Vrijwillig € 15,- per jaar.
IBAN NL94RABO0109069625 t.n.v.
RK Heilige Geest parochie / Geestig

Vormgeving en opmaak | 
Sonja Lozeman | Ontwerpstudio VanSonja.nl

Drukwerk | Drukkerij Hengevelde

Correctie | Jan Put Co
lo
fo
nPostadres redactie | Langestraat 78, 7491 AJ Delden. 

Tel.nr. redactie: 06-23 70 12 39

Verhuizing/adreswijziging | Graag doorgeven aan het 
eigen lokale secretariaat, zij geven het door aan de redactie.

De redactie heeft de vrijheid ingezonden stukken te 
redigeren, in te korten of niet te plaatsen.

Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van de 
uitgever worden overgenomen.

DE VOLGENDE GEESTIG 
VERSCHIJNT OP 
31 MAART



3
Geestig, 02  |  februari 2023

Inhoud
Kerk op straat 4

'Wij zijn medewerkers aan de vreugde' 6

In de spiegel 9

 Pastor Annet Zoet

Geloof en straatleven 11

De vasten en het kleine goede 12

Rituelen en tradities 14

Op zoek naar woorden 15

De taal van iconen 23

 En verder
Van de bestuurstafel 8

Voor u gevonden 10

Lucifers 10

Geest in en om de kerken  16

Ingezonden berichten 18

Woordpuzzel 2 22

Info RK Heilige Geestparochie 22

40 dagen 24

De parochies (H. Geest, H.H. Jacobus en 
Johannes en Goede Herder) sluiten zich 
aan bij de bisdombedevaart van het 
aartsbisdom Utrecht van 29 april tot 4 
mei. Ter voorbereiding is er een Lourdes-
informatieavond op maandag 27 februari 
in de Stefanshof (Grotestraat 207) in Borne. U bent 
hier van harte welkom.

Miljoenen pelgrims reizen jaarlijks af naar 
misschien wel het bekendste pelgrimsoord ter 
wereld: de grot van Massabielle in Lourdes. Hier 
verscheen Maria op 11 februari 1858 voor het 
eerst aan de eenvoudige Bernadette Soubirous. 
Daarna zou Maria haar nog eens zeventien maal 
verschijnen.

In verbondenheid
Ga als pelgrim onderweg, in verbondenheid met 
gelovigen uit onze parochies en andere gelovi-
gen in ons bisdom. Ook pastoor Jurgen Jansen 
reist mee. In Lourdes ondervindt u de wereldkerk 
die samenkomt tot Christus en Maria, de vreugde 
en de verbondenheid met elkaar. De pelgrims-
tocht naar Lourdes kan ons leven verrijken.
Het Aartsbisdom Utrecht organiseert dit jaar van 
29 april tot 4 mei, voor de vijfde keer, de 

bisdombedevaart naar Lourdes. Wij 
trekken op met de drie samenwerkende 
parochies (De Goede Herderparochie, de 
Heilige Geestparochie en de parochie 
H.H. Jacobus en Johannes).

Informatieavond 27 februari
U bent van harte uitgenodigd voor de 
Lourdes informatieavond op 27 februari. 

Tijd: Aansluitend aan de eucharistievie-
ring om 19.00 uur

Locatie: St. Stephanuskerk en Stefanshof, 
Borne

We geven alvast een tip: als u zich deze 
avond wilt inschrijven, breng dan uw 
reisdocument mee. Dat maakt het voor 
iedereen gemakkelijker.

We gaan naar 
Lourdes!

Het brein maakt wonderlijke sprongen. Ik 
overwoog het toekomstige beleid voor Woord- 
en Communievieringen en het ongemak dat dit 
bij velen in ons bisdom oproept. Plots hoorde ik 
in gedachten het spreekkoor uit de Grolsch 
Veste: ‘Het is stil aan de overkant.’ Zo werkt mijn 
hoofd: het ene woord roept het andere op.

We weten niet of het bisdom zijn aangekon-
digde beleid nog aanpast. De kans lijkt me 
klein. Dat raakt me, ik weet met hoeveel zorg en 
liefde die vieringen worden voorbereid. Ook de 
communicatie had beter gekund. Maar we 
weten, we zijn erin opgegroeid: onze kerk is niet 
altijd sterk in haar communicatie. In vroeger 
tijden klonk dan de uitspraak: ‘Roma locuta, 
causa finita.’ Vrij vertaald: Rome heeft gespro-
ken, discussie voorbij, hier moet u het mee 
doen. In het Nederlands kennen we een 
uitdrukking die aan die uitspraak is ontleend. 
Als we ergens niet meer over willen praten, 
zeggen we dat de kous af is. Wie ‘kous af’ 
uitspreekt, hoort al die andere woorden:  
‘causa finita.’ 

En hoe zonderling werkt dan weer de geest. 
Ik zag mijn moeder sokken breien. En 
herinnerde me een docent met wie ik een 
afspraak voor een mondeling tentamen 
moest maken. Onze agenda’s kwamen niet 
overeen. Dan maar een andere docent? Die 
keuze was moeilijk. Dat wist ook de docent, 
die me zei: ‘Mijn grootmoeder zei: je kunt 
niet tegelijk breien en de lamp vasthouden.’ 
Met andere woorden: je zult een knoop 
moeten doorhakken. Dus heb ik dat 
tentamen bij een andere docent afgelegd. 

Maar toch… Dat onze kerk het moeilijk 
heeft, weten we allemaal. Dat er heel veel 
nieuwe initiatieven ontstaan, ook op straat, 
weten we wellicht nog te weinig. De Geest 
raakt onophoudelijk overal mensen aan. Mij 
komt het voor dat breien en de lamp 
vasthouden soms van wijsheid kan 
getuigen. ‘Het woord van God laat zich niet 
in de boeien slaan’, schreef Paulus aan zijn 
leerling Timóteüs. Laten we dat dan ook 
niet proberen.

Breien en de lamp vasthouden

Hans Morssinkhof
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Ze hadden een vaste plaats tussen de groente- en fruitkraam op de 
wekelijkse warenmarkt: de Raad van Kerken. De enige kraam waar je 
niet hoefde te kopen en waar ze met ‘alleen maar kijken, praten en 
niet kopen’ meer dan tevreden waren. Daarom stonden ze altijd vóór 
de kraam, niet erachter. Vandaag Hans (parochiebestuur) en Hermien 
(diaken PKN). Achter de kraam enkel thermoskannen met koffie. 
Midden op de kraam lag naast wat folders en A4’tjes, op een rood 
kussen een grote rode Bijbel. Goud op snee. Hun kostbaarste bezit. 
 
Aan de praat 
Zoals bij alle kramen lopen de meeste mensen ook deze kraam 
gewoon voorbij. Sommigen trekken hun wenkbrauwen op. Je ziet 
ze denken: ‘De kerk hier op de markt; ze zullen wel geld nodig 
hebben.’  

‘Zin in een kopje koffie?’ De man blijft staan, zet zijn beide volle 
tassen naast zich neer. ‘Graag.’

Terwijl Hermien de koffie inschenkt, pakt de man één van de 
A4’tjes. ‘Hebben jullie die zin zelf bedacht: GEHOORD IN DE KERK: GELOVEN 
DOE JE OP STRAAT? En is uw pastoor of dominee het daar mee eens?’

‘Aan haar preken te horen’, zo begint Hermien voorzichtig, ‘ken ik 
haar als een gelovige vrouw in en buiten de kerk.’

Even helpen
En zo ontspint zich een gesprek. De man vertelt dat hij al een hele 
tijd niet meer naar de kerk is geweest. Hij woont op een pleintje te 
midden van allemaal senioren, sommigen nog samen, maar de 
meesten alleen. Op al hun vragen ‘om even te helpen’ kan en wil hij 
nooit nee zeggen. Die kleine klusjes met de daarbij behorende 
aandacht voor die mensen verrijken hem dagelijks. 

Ze bedanken hem altijd omdat hij even met hen gepraat heeft en 
nooit voor het klaren van het klusje. ‘Ja, u hebt naar hen geluisterd’, 
vulde Hans aan. De man keek naar de bevestigende blik van 
Hermien, dronk zijn koffie op, pakte zijn tassen weer op en ging 
verder de markt op.

‘Een gelovige op straat’, zei Hermien tegen Hans, die het lege kopje 
achter de kraam zette.

Geen dagelijkse voorbijgangers
Echt druk is het nooit bij die kerk-kraam. Nieuw voor Hans en 
Hermien was dat ze vanmorgen een gesprek hebben gehad met 
een moslima. Zij wist dat de christenen nu midden in de veertigda-
gentijd zaten.

‘Een tijd bij jullie om een extra bijdrage te leveren voor mensen in 
de derde wereld, of klopt dat niet?’, vroeg ze. Hans knikte. Zij 

Kerk op 
straat
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vertelde dat de ramadan haar zo goed had gedaan. Niet eten  
en drinken bij daglicht, je onthouden, tijd nemen voor Allah en 
’s avonds gezellig eten met familie en vrienden, alle aandacht  
voor elkaar.  

Heel actueel
‘Mag ik hier bij deze kraam een foto van u maken samen met die 
meneer en mevrouw van de Raad van Kerken? Ik ben een journalist 
van de regionale krant.’ Na enige aarzeling gingen ze alle drie 
akkoord.

‘Schrijft u er ook nog wat bij?’, vroeg Hermien. De journalist bekeek 
de folders en de A4’tjes. ‘Met die vragen, en ook met slogans van 
jullie kan ik wel wat.’ Hij las hardop:

‘ÉÉN KERK(GEBOUW), HAALBAAR EN BETAALBAAR, en GELOVEN MAG GEWOON, en 
WAT HEB JIJ DE PLAATSELIJKE KERK TE BIEDEN? en VERWARMT EEN KOUWE KERK?  

Die laatste is natuurlijk heel actueel.’ Hij maakte toen nog een paar 
aantekeningen, dronk zijn koffie op en beloofde dat hij iets zou 
schrijven bij de foto. 

Twee hedendaagse gelovigen
Hermien en Hans hoeven vandaag niet lang te wachten op 
koffiedrinkers. De eerste zomerse dag. ‘Mooi dat jullie hier staan, 
maar ik mis de kerk en het geloof waarin ik ben groot gebracht.’ De 
man praatte aan een stuk door. Hij werd niet in de rede gevallen. 
De tranen stonden hem in de ogen. ‘Bij jullie kan ik tenminste nog 
mijn hart luchten.’ Met deze zin beëindigde hij zijn relaas. 

Hans en Hermien stonden ook vandaag mensen met zulke 
emotionele verhalen meerdere keren te woord.  Bij het sluiten van 
de markt moesten ze aan deze mensen denken. ‘Moeten juist deze 
mensen niet uitgenodigd worden bij de gespreksgroep ‘Verliezen 
Verwerken?’ Dat vroeg Hans zich af en Hermien zou er werk van 
maken. 

Een late bezoeker kon het niet laten. ‘Mevrouw, meneer, toch wel 
een voordeel. Zo’n open kerk op de straat vraagt geen onderhoud 
en je hoeft hem ook niet te sluiten. Allemaal dankzij de markteco-
nomie!’

Gerard Geurts

‘Alleen maar kijken, 
praten en niet kopen’
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‘Wij zijn 
medewerkers 
aan de vreugde’
Pastor Casper Pikkemaat is bij ons benoemd als voorganger in de 
eucharistieviering. In die hoedanigheid zullen we hem vaak 
meemaken. Maar ook heel interessant is wat hij door de week doet.

    Door de week geeft u les op het Thijcollege in Oldenzaal. 
Hoe heet het vak dat u doceert? 

'Het vak heet  levensbeschouwing. Van vroeger uit kennen mensen 
het vaak nog als godsdienst of catechese, maar zeker de laatste 
decennia is het vak breder ingevuld. Zo is het een combinatie van 
godsdienst, filosofie, psychologie, ethiek, antropologie.'

    De meeste jongeren hebben geen band met de kerk. Ik heb 
gehoord dat u de leerlingen weet te boeien en binden. Hoe 
weet u hun interesse te wekken?

'Het is allereerst belangrijk om een band met de leerlingen op te 
bouwen. Op dit moment geef ik les aan negentien klassen in de 
bovenbouw havo/vwo, dat zijn ruim 500 leerlingen elke week. 
Nagenoeg van elke leerling ken ik de naam: zij worden gezien, 
gekend én serieus genomen. Daarnaast is het belangrijk om hun 
leefwereld te kennen: wat speelt er en wat vinden zij relevant? Van 
daaruit, kun je de soms ietwat vage of abstracte lesstof vertellen én 
vertalen naar hun situatie. Verder is het belangrijk dat zij de ruimte 
krijgen om hun eigen (levensbeschouwelijke) identiteit te ont-
dekken en die naar voren te brengen.'

   Welke onderwerpen komen bij u aan de orde?
'Per leerjaar en onderwijsniveau is dat natuurlijk verschillend, maar 
door de jaren heen werken zij aan het zogeheten ‘Levensvisieboek.’ 
Dat is een persoonlijk boekwerk, waarin zij hun leven beschouwen. 
Zij leren te kijken naar zichzelf (‘Wie ben ik?’) en naar hun omgeving 
(‘Hoe verhoud ik mij tot mijn ouders, mijn familie en mijn 
vrienden?’). Ook beantwoorden zij vragen over ethiek (‘Wat is een 
goed mens?’), geloof (‘Hoe verhoud ik mij tot de tien geboden? 
Geloof ik in een leven na de dood, en, zo ja, hoe stel ik mij dat 
voor?’) en filosofie (‘Wat is geluk of gelukkig zijn?).'

    De meeste actieve parochianen hebben pensioen. Wat moeten 
ze doen om de kerk voor de jongeren aantrekkelijk te maken?

'Dat is een spannende vraag, met een ondeugend antwoord: laat 
de jongeren de kerk opknappen! Maak hen verantwoordelijk, laat 
hen ervaren dat het ook hún kerk is, die opgebouwd mag worden. 
En geef hun de ruimte om hun geloofsleven vorm te geven. De 
jonge generatie heeft behoefte aan vrijheid én helderheid. Zij 
willen graag hun eigen weg vinden en houden minder van 
grenzen, maar willen wel boter bij de vis.'

    Tot slot, welk boek (tekst, artikel) heeft indruk  
op u gemaakt?

'Dat is en blijft toch mijn wijdingsspreuk uit de tweede brief van 
Paulus aan de christenen van Korinthe (1, 24): ‘Wij zijn medewerkers 
aan de vreugde.’ Ze houden verband met mijn innerlijke motivatie 
om in de kerk te gaan werken. Immers, op alle kruispunten van het 
leven heeft de mens oriëntatie, licht, troost, vertrouwen, hoop én 
vreugde nodig. Ik geloof van harte dat we daar als kerk een 
positieve bijdrage in kunnen leveren. En nu, evenzo, als docent 
levensbeschouwing in Oldenzaal, werk ik met plezier aan de 
vorming en de vreugde van iedere leerling. Sterker nog, het doet 
mij ook weer mijn eigen vreugde ontdekken. Want ‘vreugde’ zegt 
iets over Gods aanwezigheid. In de Bijbel wordt vreugde één van de 
vruchten van de Heilige Geest genoemd.'

Bernard Korbeld

CV
GEBOREN:  24 februari 1981
MIDDELBARE SCHOOL:  Carmelcollege Salland, Raalte
PRIESTEROPLEIDING:   Tilburg University (locatie Utrecht) en  

Ariënsconvict
PRIESTERLOOPBA AN:   Start in de regio Wageningen, Ede,  

Veenendaal (2007-2010), pastoor in de regio 
Lichtenvoorde, Aalten en Winterswijk (2010-
2016), pastoor in Tubbergen (2016-2022)

HOBBY’S:   Volgen van sporten (voetbal, tennis, 
autosport), afspreken met vrienden, inzet 
voor de carnavalsvereniging
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Van uw pastores
•  Het pastoraal team heeft samen met diaken Cor Peters de eerste 

aanzetten gedeeld voor het pastoraal beleid voor de drie 
samenwerkende parochies. Het was een open ontmoeting waarin 
naar de toekomst is gekeken. 

•  Op woensdag 25 januari had het pastoraal team met 40 vrijwil-
ligers een ontmoeting rond de beleidsnotitie over Eucharistie- en 
Woord- en Communievieringen. Het was een emotionele, soms 
confronterende, ontmoeting, waarin de verbinding met elkaar is 
gebleven. We zullen elkaar weer gaan ontmoeten om samen 
verder te kijken naar de komende vijf jaar en daarna.

•  Pastoor Jurgen Jansen gaat van 29 april tot en 6 mei mee met de 
bedevaart naar Lourdes. Ondertussen is er de nodige informatie 
gedeeld. Op maandag 27 februari is er een informatieavond. Zie 
pagina 3.

•  Pastoraal werker Annet Zoet is doende een aantal mensen te 
begeleiden en te inspireren om door het doopsel te worden 
opgenomen in onze rooms-katholieke kerk. Hopelijk voelen zij 
zich gauw thuis in onze geloofsgemeenschappen. 

•  Ook zijn de voorbereidingen op de Eerste Heilige Communie van 
start gegaan. Het aantal communicanten wordt elk jaar kleiner 
maar het enthousiasme en de betrokkenheid van de kinderen en 
hun ouders zijn er niet minder om.

•  Een aantal mensen heeft de inspiratiedag van het bisdom rondom 
gezins- en jongerenpastoraat bezocht. Het was een bemoedi-
gende dag. Zij zijn de kerk van morgen. 

Pastoraal werker Annet Zoet
Pastoor Jurgen Jansen 

Aangenaam kennis te maken!
Al een paar maanden ziet u in de weekendvieringen een nieuw 
gezicht. Mijn naam is Casper Pikkemaat, 41 jaar en woonachtig in 
Tubbergen. Tot voor kort was ik van deze plaats en van acht andere 
geloofsgemeenschappen pastoor in de Heilige Pancratiusparochie. 
Zes jaar lang mocht ik deze functie bekleden en ik ben dankbaar 
voor de mooie en leerzame momenten. 

In het laatste jaar combineerde ik mijn verantwoordelijkheid al met 
een baan als docent levensbeschouwing aan het Twents Carmel 
College in Oldenzaal, bovenbouw havo/vwo. Omdat ik mijn aanstel-
ling kon verlengen én uitbreiden – met instemming van de aarts-
bisschop – betekende dit vanzelfsprekend dat ik niet meer fulltime 
dienstbaar kon zijn als pastoor. Gelukkig mocht ik een nieuwe 
benoeming als parochievicaris ontvangen in onze drie samen-
werkende parochies, voor een omvang van acht uur per week. Dit 
betekent in de praktijk dat ik voornamelijk beschikbaar ben voor de 
eucharistievieringen in de weekenden.

Van geboorte ben ik afkomstig uit Lattrop (bij Denekamp) uit een 
boerengezin. Verder ben ik opgegroeid in Coevorden (zuidoost 
Drenthe) en in Hoonhorst (Salland). Na mijn middelbare school in 
Raalte te hebben afgemaakt, ben ik naar Utrecht vertrokken om 
daar theologie te studeren en de priesteropleiding aan het 
Ariënsconvict te volgen. Al op jonge leeftijd ontstond bij mij de 
interesse om priester te worden en door de opleiding kreeg ik de 
kans om uit te kristalliseren of God deze weg voor mij in petto had. 
Uiteindelijk heb ik in 2008 bij mijn priesterwijding ‘ja’ gezegd op 
Zijn roepstem. 

In Tubbergen, en in de andere parochies waar ik heb gewerkt, heb 
ik prachtige en fijne jaren gehad. Toch begon bij mij ook het 
verlangen te ontstaan om in het onderwijs als priester werkzaam te 
zijn; in de loop der jaren had ik al enige ervaring opgedaan en dat 
smaakte langzaam maar zeker naar meer. Ik vond en vind het 

héérlijk om met jonge mensen leerzaam op te trekken en 
steeds weer te ontdekken hoe God aan het licht komt. In 2021 
deed zich de kans voor om aangenomen te worden als docent 
levensbeschouwing aan het Twents Carmel College in Olden-
zaal. Vanaf het allereerste moment gaf het mij zóveel vreugde 
en energie. Op dit moment volg ik in Utrecht nog de Universi-
taire Lerarenopleiding om ook de eerstegraadsbevoegdheid te 
behalen. 

Van harte hoop ik dienstbaar te mogen zijn aan onze geloofs-
gemeenschappen – weliswaar in beperkte mate – en u te 
ontmoeten, om samen medewerkers te zijn aan de vreugde in 
onze kerk, indachtig mijn wijdingsspreuk (2 Korinthe 1,24).

Pastor Casper Pikkemaat
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Van de bestuurstafel

Deze bijdrage begin ik met een terugblik op woensdag 25 januari. 
Het pastoraal team heeft die avond gesproken met de ongeveer 
veertig voorgangers in Woord- en Communievieringen in de kerken 
van onze drie samenwerkende parochies. Zoals bekend, wil het 
aartsbisdom met ingang van 2027 in de weekends dergelijke 
vieringen niet langer toestaan. 

Tijdens de bijeenkomst stonden drie vragen centraal: wat zijn de 
achtergronden van het besluit van de aartsbisschop, wat betekent 
dit voor de voorgangers en het pastorale team, en hoe sta je er zelf 
in? Er was ongemak aan alle kanten. Het team stond voor de 
moeilijke opgave het nieuwe beleid uit te leggen. De voorgangers 
benoemden hun onbegrip. Woord- en Communiediensten bestaan 
al tientallen jaren en worden gewaardeerd, waarom dan nu opeens 
dit besluit? Ze voelen zich niet gezien en aan de kant geschoven, en 
hebben hun diepe teleurstelling uitgesproken.

De avond verliep in een goede sfeer, ik vind het belangrijk ook dat 
te vermelden. Conclusies zijn niet getrokken. Dat kan ook niet, 
omdat niet bekend is of en hoe de aartsbisschop reageert op de 
kritiek en de vragen vanuit vele parochies. Het pastorale team heeft 
uitgesproken zich te beraden. Over enige tijd vindt een nieuwe 
bijeenkomst plaats. Vanzelfsprekend zal ik daar ook weer over 
informeren.

Waardig afscheid
Een ander punt dat momenteel hoog op onze agenda staat is de 
sluiting van de kerken in Beckum en Bentelo tegen de zomer. Het 

pastoraal team is inmiddels, ook hier met ondersteuning van 
diaken Cor Peeters, in gesprek met de beide geloofsgemeenschap-
pen. Allereerst om te komen tot waardige afscheidsvieringen. 
Daarnaast om afspraken te maken hoe de parochie ook na de 
sluiting van de H. Blasiuskerk in Beckum en de Onze Lieve Vrouwe-
kerk in Bentelo in beide geloofsgemeenschappen aanwezig blijft. 
We laten niemand los.

Parochiemagazines
Nieuw is verder dat de redacties van ons parochiemagazine Geestig 
en van het parochiemagazine Samenloop van buurparochie De 
Goede Herder in Hengelo met elkaar in gesprek zijn over samen-
voeging van beide bladen. Tussen de magazines bestaat al de 
nodige overlap, ze wisselen onderling al artikelen uit. Het streven is 
om vanaf 1 januari 2024 één parochiemagazine te maken.

Afscheid Laurens Bloom
Tot besluit wil ik melden dat Laurens Bloom ons parochiebestuur 
gaat verlaten. Zo komt er een einde aan tien jaar bevlogen 
lidmaatschap. Laurens heeft de afgelopen jaren als waarnemer ook 
het penningmeesterschap op zich genomen. Die taak wordt 
overgenomen door Leo Wielens uit Delden. We zullen later op 
gepaste wijze afscheid nemen van Laurens. Ik wil hem hier ook 
namens u hartelijk danken voor zijn grote inzet voor onze parochie.

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

Nog eens: de Woord- en Communievieringen

Ter ondersteuning van de parochiebesturen en het pastorale team 
ontstaat er binnenkort een vacature voor een 

Secretaresse/Secretaris voor 12 uur p/wk

De werkzaamheden bestaan onder andere uit:
•  (Zelfstandig) afhandelen van ingekomen en uitgaande post, 

telefoon- en mailverkeer;
•  Notuleren van vergaderingen van het bestuur en/of pastoraal team;
•  Ondersteunen van het pastoraal team en de bestuursleden bij het 

uitvoeren van hun functie;
•  Onderhouden van contacten met lokale secretariaten en vrijwilligers;
•  Onderhouden en bijwerken website;
•  Onderhouden van contacten met het Aartsbisdom Utrecht en de 

overige externe relaties.

Voor deze functie zoeken wij een accurate, initiatiefrijke secretaresse/
secretaris met goede sociale en contactuele eigenschappen. Je bent 
discreet, flexibel maar ook standvastig en je beschikt over goede 
uitdrukkingsvaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling. Zo nodig 

ben je bereid je kennis en vaardigheden uit te breiden. Niet onbe-
langrijk is dat je affiniteit hebt met de Rooms-Katholieke kerk. 

Wij bieden:
•  Afwisselende werkzaamheden op een comfortabele werkplek;
•  Informele en toegankelijke werksfeer;
•  Salaris in overeenstemming met je opleidings- en ervaringsniveau;
•  Goede secundaire voorwaarden.

Jouw werkplek wordt de H. Franciscuskerk, Berfloplein 18 in Hengelo. Voor 
deze functie is het nodig dat je een VOG-verklaring kunt overleggen. 

Informatie
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Sonja Tielenburg, 
huidige bestuurssecretaresse, op telefoonnummer 074-2592332.

Reageren
Jouw schriftelijke sollicitatie, inclusief CV, graag voor 1 april 2023 
sturen naar de heer G. ter Ellen (vicevoorzitter parochiebestuur De 
Goede Herder) via secretariaat@degoedeherderhengelo.nl.

De drie samenwerkende parochies, met samen 12 locaties en ongeveer 35.000 geregis-
treerde gelovigen, werken sinds enige jaren intensief samen. Wij delen het pastorale team, 
trekken samen op met dopen, eerste H. Communie, H. Vormsel, pelgrimage en bedevaar-
ten, en de samenwerking stopt niet. De drie bestuurssecretariaten en het secretariaat van 
het pastoraal team zetten gezamenlijk voorzichtige stappen naar één centraal secretariaat. 
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Als dit parochieblad in uw bus valt, is de 
veertigdagentijd begonnen, de tijd waarin we 
ons voorbereiden op Pasen. De start is 
Aswoensdag, wanneer we na de carnavalsda-
gen naar de kerk gaan om een askruisje te 
halen. Dan klinken de woorden: ‘Stof ben je en 
tot stof zul je wederkeren.’ De Evangelielezing 
roept ons op tot vasten en bidden en onze 
binnenkamer in te gaan. Het is een prachtig 
beeld voor bezinning en reflectie op je eigen 
leven in het licht van het leven van Jezus. 

We kunnen in deze weken meetrekken  
met Jezus en in de verhalen die we lezen 
inspiratie vinden en ook een spiegel voor 
ons eigen leven. 

In de woestijn
Hoe stevig sta je in je schoenen? Dat is de 
vraag onder het verhaal van Jezus die in de 
woestijn de duivel ontmoet. Jezus laat zich 
niet van de wijs brengen door de macht, de 
rijkdom en de goddelijke vermogens die 
Hem voorgespiegeld worden als Hij maar 
zijn ziel aan de duivel verkoopt. Geleid door 
de Geest blijft hij op de weg van God. Wat 
zijn onze verleidingen, wat is voor ons de 
goede weg als leerlingen van Jezus? Dat is 
niet altijd eenvoudig te onderscheiden, 
maar wel heel belangrijk.

Vrede en gerechtigheid
Soms kun je daar wel wat hulp bij gebrui-
ken, zoals Jezus kreeg toen hij een hoge 

In de spiegel
berg beklom en van gedaante veranderde: 
wit werden zijn kleren en zijn gezicht 
straalde. Mozes en Elia verschenen en 
spraken met Hem. Dan klinkt Gods stem uit 
de hemel: ‘Dit is mijn geliefde Zoon.’ Een 
bevestiging van wie Hij is, van Zijn missie 
om de mensen over God te vertellen en 
over Zijn Rijk van vrede en gerechtigheid. 
Zo’n bevestiging van wie we zijn en wat 
onze levensroeping is, hebben we nodig 
om gaande en staande te blijven en in 
verbondenheid met God onze weg te gaan.

Levend water
Hoe diep een ontmoeting kan raken, zien 
we als Jezus de Samaritaanse vrouw 
ontmoet die water komt putten. Hun 
gesprek gaat over dorst, over water drinken 
tot je opnieuw dorst krijgt en over drinken 
van het levend water, dat de dorst stilt en in 
je zal opborrelen als een bron van eeuwig 
leven. Jezus reikt ons een beeld aan voor 
het verlangen naar waarheid, goedheid en 
echtheid als basis van een bestaan in de 
liefde van God. Waarin we ons gekend en 
aanvaard mogen weten als kinderen van 
God

Blindgeboren
Blind zijn en weer zien, genezen worden, 
dat overkomt een blindgeboren man als hij 
Jezus ontmoet. Zijn genezing wordt het 
onderwerp van een felle discussie over 
schuld en zonde, over het overtreden van 

wetten, over wie er echt een man van God 
is. Waar het echt om gaat, om de genezing 
van deze man, verdwijnt naar de achter-
grond. Voor de man zelf is het simpel: hij 
kan weer zien en Jezus is een profeet. 
Ziende blind zijn, horende doof, ongevoelig 
voor de werkelijkheid, met verhitte 
hoofden en koude harten, is een houding 
die scheidt, afstoot, leidt tot conflicten.

Lazarus
Een dierbare verliezen aan de dood is een 
verschrikkelijke ervaring. Jezus krijgt de 
tijding dat zijn vriend Lazarus is gestorven 
en dat raakt hem diep. Hij wekt hem tot 
leven. Sterven en dood accepteren van 
anderen, van jezelf; rouwen, een nieuwe 
basis voor je leven vinden na ingrijpend 
verlies of verandering vraagt alles.

In de binnenkamer
In deze veertigdagentijd je binnenkamer 
ingaan, en in de spiegel van je leven kijken 
naar verleidingen, naar wie je bent, uit 
welke bron je leeft; je ogen, oren en hart 
openen voor de wereld, je verstaan met 
kwetsbaarheid, sterfelijkheid, met vasthou-
den en in liefde loslaten is een weg naar 
Pasen. Naar opstanding die ons wordt 
aangereikt.

Pastoraal werker Annet Zoet
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Lucifers

Voor u gevonden
 Door Astrid Koning ter Heege

Geloof en Geluk
Wie in de zoekmachine intypt: inspireren en 
geloof, komt bij dit boek. Janneke de Leede 
schrijft over de vraag wat geluk is, wat ons 
gelukkig maakt en waar we het ware geluk 
kunnen vinden. En welke invloed hebben we 
zelf op ons geluk? Vanuit christelijke bronnen 
zoekt ze naar antwoorden over gelukkig zijn. 
Uitgever: Kok boekencentrum, prijs: € 10,-.

Geluk in een boekje
Vergeet alle zelfhulpboeken. Laat je 
niet verleiden tot broccolidiëten, 
chakrareinigingen of klankschaalthe-
rapieën. Neem afscheid van 
zelfbenoemde geluksgoeroes. 

Tenzij je er blij van wordt natuurlijk. 
Cabaretier Guido Weijers gooit het over een andere 
boeg. In dit tegendraadse boekje blijft hij ver van 
zweverig gedoe en belicht hij juist de wetenschappelijke 
kant van geluk. Met uitdagende quotes, sterke anekdo-

tes, korte verhalen en rake cartoons laat hij zien 
wat ons gelukkig maakt en hoe we ons geluk 
kunnen beïnvloeden. Vlijmscherp en met 
een knipoog, zoals we dat van hem gewend 
zijn. Een bundeling van de beste tips en tricks 
om maximaal gelukkig te worden. Vanuit de 
overtuiging dat geluk in een klein boekje zit. 
Uitgever: Anderz, prijs: € 17,99.

Vergeten Twentse Lente
Al eerder prezen we een theaterstuk van Johanna ter 
Steege aan. Ook dit jaar brengt  ze een theaterspekta-
kel van Twentse bodem. Deze keer over een Twents 
dorp dat een erfenis ontvangt van vele miljoenen euro’s. Het 
geld blijkt rechtstreeks te maken te hebben met de april-meistakingen van 1943. Dit zet de 
verhoudingen in het dorp op scherp. Aan de burgemeester (Johanna ter Steege) de taak 
om de erfenis te verdelen en de gemeenschapszin te bewaren. U ziet vele Twentse talenten 
en een echte fanfare ten tonele verschijnen. Locatie: Vliegveld Twente. Speeldata: april, mei 
en juni 2023. Kaarten op www.ntk.nl

Op de fiets...
Op een morgen fietste ik langs een smalle weg. Het was slecht weer 
geweest, en de weg en de berm waren nat en modderig. Maar op 
dat moment scheen het zonnetje, en zachtjes zingend fietste ik 
vrolijk voort. De klap kwam dan ook totaal onverwacht. Een man op 
een racefiets passeerde me zonder dat ik hem gehoord had en 
raakte mijn fiets zodanig, dat ik de berm in reed en viel. De fietser, 
met een koptelefoon in zijn oren, peddelde gewoon door. Hij keek 
niet om en was al gauw honderd meter verder. 

Ik beken dat op dat moment mijn Amsterdamse achtergrond naar 
boven kwam, en dat het woord ‘Hufter’ al over de straat knalde 
voor ik het zelf in de gaten had. Het was de schrik en de boosheid. 
Daarna was ik bezig met de modder op mijn jas en broek en ik 
probeerde ze met een zakdoek een beetje te fatsoeneren. Op de 
fietser lette ik allang niet meer. Maar kennelijk had hij toch iets 
gemerkt want even later stond hij voor mij. Hij haalde mijn fiets uit 
de berm en zette hem op de standaard. Hij vroeg: ‘Bent u in orde, 
mevrouw?’ en begon ook het zand van mijn jas te vegen. 

Geen sorry, geen excuus. Hij leek zich er helemaal niet van bewust, 
dat hij mijn val veroorzaakt had. ‘Zal ik even met u meefietsen?’, 
vroeg hij nog. ‘Uw fiets is gelukkig nog heel.’ Mijn boosheid smolt 
weg als sneeuw voor de zon. Dat is niet nodig, zei ik en ik bedankte 
hem voor zijn hulp en wenste hem een prettige dag. Wat had ik 
anders kunnen doen?

In het evangelie van Lucas staat dat vergeving betekent dat je 
degene die jou kwaad deed het goede toewenst. Zo leert onze 
Lieve Heer ons om de vrede te bewaren, en geven we polarisatie 
geen kans. Wat mogen we onze Heer dankbaar zijn. Ieder verhaal 
dat we in Zijn blijde boodschap lezen geeft een weg aan die we 
kunnen gaan bij alles wat wij in het leven ervaren.

Cathinka
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Geloof en 
straatleven
Er zijn voorbeelden te over van mensen die, om welke reden, 
dakloos zijn. Het zijn niet alleen jongeren, mensen van alle 
leeftijden leven op straat. Een moeilijke thuissituatie, een scheiding, 
schulden of andere problemen kunnen leiden tot het rondhangen 
op straat en uiteindelijk dakloos worden.  

Als jongeren op straat leven kunnen ze snel met mensen in 
aanraking komen die hen aanzetten tot criminaliteit en agressie. 
Want de straatcultuur is vaak negatief en hard. Gelukkig zijn er in tal 
van steden jongerenwerkers die de straat opgaan om contact met 
de jongeren te maken en proberen hen uit de criminaliteit te 
houden. Het winnen van vertrouwen, een kop koffie aanbieden of 
gewoon naar hun verhaal luisteren kan al heel belangrijk zijn. 
Daarbij is respect en aandacht voor mensen zoals ze zijn en de 
keuzes die ze maken.

Inspiratie uit muziek
De meeste jongeren houden van muziek, met name rap, en halen 
daar ook inspiratie uit. De rapper Nathan Feuerstein is een bekende 
christelijke hiphop-artiest en zijn videoclips worden door miljoenen 
bekeken op YouTube. Een ander voorbeeld is Eminem die rapt over 
zijn levensverhaal. Het gaat veel over verslaving, depressie en 
drugs. Dus de donkere kant van het leven. (‘When I grow up’, is een 
van zijn nummers). Soms kan de muziek een gevoelige snaar raken 
en een zaadje planten om te gaan praten over hun gedachten en 
gevoelens.

Straatpastor
Er zijn enkele steden waar een straat-
pastor actief is, zo was dat in Den 
Haag pastor Koffeman. Hij is veertien jaar straatpastor geweest en 
hij bleef altijd volhouden dat het leven op straat niet normaal is. 
Ieder mens heeft recht op een eigen veilige plek of woning. 
Volgens Koffeman hoef je dakloze mensen als pastor niet zoveel uit 
te leggen. ‘Hoewel ze het niet zo noemen hebben zij een sterk 
geloof. Velen geloven dat er iemand is die over hen waakt.’ Volgens 
Koffeman treft hij bij deze mensen meer geloof en vertrouwen aan 
dan bij wie dan ook. 

Naast de vele organisaties is het Leger des Heils de bekendste 
christelijke organisatie die omziet naar dakloze mensen. Zijn 
boodschap is gebaseerd op de Bijbel en zijn mensen bieden hulp 
aan mensen in nood. Zij geven mensen een kans om te ontdekken 
en te ervaren hoe het geloof je leven kan veranderen en verrijken.

Omzien naar elkaar
Maar ook met een praatje over alledaagse dingen kunnen wij 
mensen helpen. Als we tijd vrijmaken om met elkaar te praten 
kunnen we elkaar ook helpen, elkaar raad geven of gewoon een 
luisterend oor zijn.

Marianne Koebrugge

Nathan Feuerstein:

Eminem,  
When I grow up:
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Misschien zeg ik wel iets verschrikkelijks als ik beweer dat ‘de 
vasten’ mensen nauwelijks nog lijkt aan te spreken en niet echt 
meer van deze tijd is. Ik heb groot respect voor hoe serieus veel 
moslims met de ramadan omgaan en misschien is er ergens diep 
in mij wel een verlangen om ‘de vasten’ ook zo te kunnen 
beleven, maar naar mijn smaak heeft vasten in het kader van ‘de 
vasten’ heden ten dage iets hols. Wat maakt het uiteindelijk uit 
of ik ingetogen eet of drink? Geeft de soberheid werkelijk 
verdieping? Verschilt ‘de vasten’ nog wezenlijk van de trendy Dry 
January die menigeen net achter de rug heeft, of van een dieet 
om kilo’s kwijt te raken?

Eigentijdser
Ik denk dat we toe zijn aan een eigentijdse invulling van ‘de vasten.’ 
Daarbij zouden we ons kunnen laten leiden door het Bijbelvers 
waarop zij gebaseerd is, Lucas 4: 1, 2.

'Jezus, vol van de Heilige Geest, keerde terug van de Jordaan en 
werd door de Geest naar de woestijn geleid, waar Hij veertig dagen 
verzocht werd door de duivel. En Hij at niets in die dagen en 
tenslotte, toen die voorbij waren, kreeg Hij honger.' 

Het gaat hier over volharden bij beproeving en voor wat betreft 
een moderne invulling van de vastentijd zou je de tekst kunnen 
opvatten als een oproep om iets op te brengen wat in principe niet 
in ons systeem zit en dat ons moeite kost. En als we daarbij in Jezus’ 
voetsporen willen treden, dan ligt het voor de hand om deze 
oproep vorm te geven door elke dag iets kleins goeds naar een 
ander (misschien wel een willekeurige vreemde) te doen. 

Het kleine goede
Misschien kent u wel de film Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain. 
Amélie gelooft heilig in het doen van ‘het kleine goede’ en maakt 
dit tot haar levensmotto. Zo schrijft ze bijvoorbeeld namens een 
bevriende buurman (zonder diens medeweten) een kaartje aan een 
wat eenzamige en excentrieke vrouw waarin hij opbiecht dat hij 
haar een enig mens vindt. De vrouw is opgetogen en plotseling is 
ze heel open en hartelijk naar de, zogenaamde, schrijver van de 
kaart. De man weet niet wat hem overkomt en is dolgelukkig. In zijn 
puike stemming maakt hij even later in de supermarkt de vrouw 
achter de kassa een aardig complimentje, hetgeen het hart van die 
vrouw verwarmt zodat ze plotseling de klanten veel vriendelijker 
benadert. Het wordt een prachtig domino-effect van het kleine 
goede.

Wat u voor Mijn minste broeders…?
Nou valt het nog helemaal niet mee om zomaar goed te doen. 
Natuurlijk is er het inspirerende vers ‘Toen u dit voor één van Mijn 
minste broeders hebt gedaan, deed u het voor Mij’ (Mattheüs 25: 
40). Maar ik stel vast dat het ons lang niet altijd en overal lukt. Om 
eerlijk te zijn, mij vaker niet dan wel. 

Extra dimensie
Onlangs zag ik op tv een mooi interview met Dirk de Wachter, 
psychiater verbonden aan de universiteit van Leuven. Hij voegt een 
prachtige dimensie toe aan Mattheus 25: 40. Hij gelooft dat wij 
alleen bij de gratie van de ander ten volle mens kunnen zijn. Hij legt 
het uit. Onze goedheid – vriendelijkheid, empathie, behulpzaam-
heid etcetera bestaat puur en alleen door de aanwezigheid van de 
ander. Door onze medemens zijn wij in de gelegenheid om goed te 

De vasten en 
het kleine 
goede
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doen en te zijn. Dat betekent dat wij ons dus alleen op ons aller-
mooist kunnen tonen dankzij de ander. Het is de ander die ons de 
kans geeft om een mooi mens te zijn.

Egoïsme?
Nu kun je deze gedachtegang snel onderuithalen met het argu-
ment dat hij teveel gestoeld is op ‘What’s in it for me?’, en dat 
goedheid op deze manier een vorm van egoïsme zou zijn. Maar ik 
denk dat we onszelf daarmee 
tekort zouden doen omdat het 
streven naar ‘het kleine goede 
doen’ egoïsme per definitie 
overstijgt. De gedachtegang 
bewerkstelligt bovendien een 
intrinsieke motivatie om het 
kleine goede te doen. En niets is 
motiverender dan dat.

Dankbaar voor de 
ander
Ik wil dus dankbaar zijn naar de 
ander omdat hij/zij mij steeds 
weer de kans geeft om het kleine 
goede te doen. Ik wil proberen 
mij elke dag weer bewust te zijn 
van deze realisatie. Dat wordt de 
invulling van mijn vasten. 

Doet u mee?

Lory Wagenaar-Feringa

Het uiterst boeiende interview met Dirk 
De Wachter vindt u op NPO Plus. Titel: 
‘Brainwash Special: Donderdagen met 
Dirk De Wachter.’ Interview door Anne 
Christine Girardot, omroep Human.

N.B: Bron foto: https://verkenjegeest.com/goedheid-geen-instructies-nodig-gebeurt-spontaan/
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Het echte verhaal van Valentijn

Gezocht: nieuwe redactieleden

Al ligt Valentijnsdag, 14 februari, alweer achter ons, het verhaal 
blijft actueel en inspirerend. Daarom heeft het bisdom Den 
Bosch aangehaakt bij de Valentijnsactie van Het Grote Verhaal. 
Deze onafhankelijke stichting werkt samen met Verus, de 
Vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs in Nederland. 
Gezamenlijk willen ze verhalen uit de joods-christelijke traditie 
op een eigentijdse wijze aan jongere generaties vertellen. Een 
van deze verhalen gaat over de heilige Valentijn, wiens feest 
wordt gevierd op 14 februari.

‘De joods-christelijke verhalen hebben onze samenleving door de 
eeuwen heen beïnvloed. Daarom is het belangrijk dat leerlingen er 
kennis mee maken, zodat ze veel westerse kunst, muziek, taal en 
cultuur beter kunnen begrijpen’, meldt Het Grote Verhaal.

Film en werkvormen
Want kennen leerlingen bijvoorbeeld het echte verhaal van 
Valentijnsdag nog? Sinds 2 februari biedt de website van Verus een 

korte film en werkvormen aan. Ze kunnen in en buiten school 
worden gebruikt. ’Valentijn biedt een verhaal dat niet alleen gaat 
over liefde, maar vooral over het weer goed maken als je ruzie hebt 
gehad. In de film is daarom op speelse wijze het Bijbelverhaal van 
de verloren zoon verwerkt. Dit materiaal is bij uitstek geschikt om 
op of rond Valentijnsdag stil te staan bij burgerschap en levensbe-
schouwing. In de film spelen enkele bekende acteurs een rol zoals 
Klaas van Kruistum, Ricky Koole en Birgit Schuurman’, schrijft Het 
Grote Verhaal.

Voor parochies
De afdeling Familiepastoraat van het bisdom Den Bosch is enthou-
siast over het project en heeft het gedeeld met medewerkers voor 
huwelijk en gezin van de verschillende bisdommen. Wie vanuit een 
ander bisdom en een andere parochie meer wil weten kan mailen 
naar: familiepastoraat@bisdomdenbosch.nl.

Scan de code en 
bekijk de teaser 

van de film: 
De magie van 

Valentijn.

Geestig, parochiemagazine van de Heilige Geestparochie, ver-
schijnt acht keer per jaar. Het biedt nieuws uit de geloofsgemeen-
schappen en de parochie, informeert over kerkelijke ontwikkelin-
gen 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 uitbreiding 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 redactievergadering… 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. 
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Op zoek naar de woorden
Daar staat hij dan. Met een verlegen lachje kijkt pastoor Jurgen 
Jansen de zaal in. ‘Dit valt niet tegen, deze opkomst had ik niet 
verwacht’, zegt hij. Het is dinsdagavond 31 januari, in het parochie-
huis van de geloofsgemeenschap van Sint Lambertus in Hengelo. 
Omstreeks zestig vrouwen en mannen uit de drie samenwerkende 
parochies zijn aanwezig, voor de eerste van een reeks van tien 
gespreksavonden rond de vraag: ‘Wat geloven wij?’

Het is nieuw, ook voor Jurgen Jansen. Zelfs na tweeëntwintig jaar 
priesterschap, waarin hij zich naar eigen zeggen ‘met hart en ziel’ 
heeft toegelegd op liturgie, verkondiging en bestuur. ‘Maar nog 
nooit heb ik avonden als deze gegeven, dit is ook voor mij span-
nend.’ Daarna geeft hij uitleg over de indeling. Steeds wil hij 
beginnen met een inleiding uit de katholieke christelijke traditie, 
om dan na een korte pauze in gesprek te gaan. Een écht gesprek, 
benadrukt hij: ‘Het gaat niet om overtuigen, maar om getuigen.’

‘Ik zal niet bang zijn’
In zijn handen heeft de pastoor een boek van de Amerikaanse 
monnik, schrijver en mysticus Thomas Merton. Een man, legt hij uit, 
die na een geestelijke strijd vrede en zijn levensvervulling heeft 
gevonden. Hij leest een gebed voor, met daarin de regels ‘Ik zal niet 
bang zijn, want Gij zijt steeds bij mij.’  

Ze vormen de rode draad voor het vervolg, waarin Jansen een 
aantal uitspraken aan de orde stelt. Met steeds als thema de 
aanwezigheid van God en de wijze waarop Hij in ons werkt. De God 
die zich aan Mozes openbaart met de uitspraak ‘Ik ben die is’ (Ex. 
3:14). Die, zoals Paulus in Athene uitlegt, een wereld voor de 
mensen heeft geschapen ‘opdat zij God zouden zoeken, of Hem 
misschien al tastende zouden vinden, Hij is immers niet ver van 
ieder van ons’ (Hand. 17: 26-27).

De nabijheid van God, daar wil Jurgen Jansen het over hebben. ‘Is 
dat van deze tijd: God zoeken?’, vraagt hij zich af. En wat betekent 
dat dan? Hij legt er een persoonlijk getuigenis bij. ‘God zoekt 
contact met ons. Hij spreekt ons aan als vriend, Hij biedt onvoor-

waardelijke vriendschap, dat ontroert mij. God is onze vriend, maar 
onbegrijpelijk; Hij is groter dan ons denken, voelen en kennen.’

Wie durft?
De zaal luistert aandachtig. Sommige mensen maken aantekenin-
gen. Na de pauze komt het gesprek op gang. Jurgen herhaalt de 
quotes uit zijn inleiding en richt zich tot zijn gehoor: ‘Wie durft als 
eerste iets te zeggen?’

Zo komt, tastend en zoekend, een gesprek op gang. ‘Als ik geen 
geloof had, zou ik geen leven hebben’, zegt iemand, ‘mijn geloof 
geeft me houvast.’ Een ander zegt het geloof als een Godsgeschenk 
te zien, maar: ‘De basis is er. Nu hoorde ik u zeggen dat ons geloof 
toeneemt, maar bij mij gaat het op en neer. Ik heb het idee dat 
meer mensen dit herkennen.’ Als hij vervolgens wil uitleggen 
moeite te hebben met kerkelijke wetten, onderbreekt Jurgen hem: 
‘Ik wil het graag houden bij wat we persoonlijk geloven, dit is een 
ontmoeting met God en met elkaar.’

Hoe moeilijk
Gaandeweg blijkt hoe moeilijk het is ons geloof in woorden te 
vangen. ‘Ik hoop dat het de opbrengst van deze avonden mag zijn: 
dat we woorden vinden. Ik ben wel eens jaloers op onze protes-
tantse zusters en broeders, die hebben vanuit hun traditie meer 
woorden, die durven ook vaker te getuigen’, verzucht Jansen. Hij 
nodigt uit om elke dag twee psalmen te lezen: ‘Je zult zien: dan 
wordt je verbondenheid met God levendiger. Je durft te groeien, 
God komt dichterbij. En: een goede vriend vraag je nooit te veel.’

Dan zit de eerste avond er bijna op. Tot besluit vraagt Jurgen 
Jansen naar reacties op de avond. Iemand vraagt om de volgende 
keer een microfoon te gebruiken. Ook komt de vraag naar een 
andere opstelling, waarin iedereen elkaars gezicht kan zien. Jurgen 
knikt. ‘Het was een geschenk elkaar zo te ontmoeten’, besluit hij. De 
zaal beloont hem met een warm applaus. 

Hans Morssinkhof
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Beckum
R.K. Geloofsgemeenschap 
H. Blasius
Haaksbergerstraat 187

7554 PA Beckum 

T: 074-3676209

E: beckum@heiligegeestparochie.nl

IBAN: NL83RABO0104701137
Openingstijden secretariaat 
Dinsdagmorgen van 08.30 -12.30 uur 

(Diny Annink) 

Vrijdagmorgen van 08.30 - 11.00 uur 

(Diny Annink)

Mariakapel | Geopend op dinsdag, donderdag 
en zondag van 09.00 - 17.00 uur.

Contact pastor | Parochianen die behoefte 
hebben aan contact met een van de pastores 
kunnen hen telefonisch bereiken (zie bericht op 
pagina 22).

Onder ons | Berichten die vermeld dienen te 
worden in Onder Ons, moeten op donderdag 
voor 13.00 uur binnen zijn bij het secretariaat. 
Parochianen die Onder Ons via de mail wensen 
te ontvangen kunnen contact opnemen met het 
secretariaat: 074-367 62 09 of mailen met 
beckum@heiligegeestparochie.nl.

Dinsdagmorgenviering | U kunt de viering 
meeluisteren via www.kerkomroep.nl.

Woord- en Communievieringen | Op de 
dinsdagen 14, 21 en 28 maart is er om 09.00 uur 
een Woord- en Communieviering in de sacristie.

Overleden |
• 25-12-2022, Jan ter Avest, 87 jaar

Secretariaat | Het secretariaat is in oneven 
weken geopend op maandagmorgen van  
11.00 uur tot 13.00 uur. U kunt hier misintenties 
aanvragen. Dat kan ook per e-mail:  
parochiebentelo@hotmail.com.

Donderdagmorgenviering | 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.

Donderdagmorgenviering | Op donderdag-
morgen 23 februari en donderdagmorgen 23 
maart is er om 09.00 uur een eucharistieviering 
met pastoor Jansen. Op de donderdagen 2, 16 
en 30 maart zijn er woord- en communievierin-
gen verzorgd door de werkgroep. U kunt 
meeluisteren via www.kerkomroep.nl. 

Overleden |
• 09-01-2023, Eddy Delil, 54 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 
• 29-12-2022, Annie Reuvers-Koppelman, 83 jaar
• 12-1-2023, Ben Arkink,93 jaar
• 13-1-2023, Herman Nijhof, 90 jaar
• 13-1-2023, Hans Verbruggen, 83 jaar
• 14-1-2023, Hennie ten Brummelhuis, 80 jaar
• 24-1-2023, Wim Vreeling, 84 jaar
• 30-1-2023, Lenie Steinmeijer-Straver, 90 jaar



Geestig, 02  |  februari 2023

17

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 |
• 26-12-2022, Mariëtte Lammertink, 73 jaar 
• 4-1-2023, Henk Mensink, 87 jaar
• 5-1-2023, Dieny Overbeek, 102 jaar
• 25-1-2023 , Bernard Gerritsen, 80 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.

Goede Vrijdagviering | Vrijdag 7 april om 15.00 
uur is er een kruiswegviering in de dagkapel.

Overleden |
• 15-1-2023, Marinus de Wit, 72 jaar
• 22-1-2023, Josephine Luttikhold, 67 jaar
• 23-1-2023, Gerard Kuipers, 79 jaar

Hengevelde
H.H. Petrus en Paulus
Goorsestraat 19

7496 AB Hengevelde

T: 0547 - 333 210

E: hengevelde@heiligegeestparochie.nl 

IBAN: NL35RABO0157107221
Openingstijden secretariaat
Woensdag van 9.00 tot 11.30 uur

Isidorushoeve
H. Isidorus
Goorsestraat 126

7482 CL St. Isidorushoeve

T: 074-3575210

E: st.isidorushoeve1@gmail.com 

IBAN: NL45ABNA0495351202
Openingstijden secretariaat

Dinsdag van 9.00 tot 11.00 uur

Secretariaat H. Isidorus | Elke dinsdagmorgen 
van 09.00-11.00 uur kunt u op de pastorie terecht 
voor het opgeven van intenties, jaargedachtenis 
en overige zaken. U bereikt het secretariaat ook 
via st.isidorushoeve1@gmail.com of via de 
brievenbus van de pastorie.

(Mis)intentie/jaargedachtenis | De vergoeding 
voor een (mis)intentie is € 9,- en voor een 
jaargedachtenis € 12,-.

Gedachteniskapel | De gedachteniskapel is 
tijdens de winterperiode geopend op dinsdag 
en zondag van 10.00 uur tot 16.00 uur en tijdens 
de weekendviering. 

Dinsdagmorgenviering | Er is niet iedere 
dinsdagochtend een viering in onze kerk. Bij de 
weekendmededelingen en in Rond Haaksbergen 
wordt aangegeven wanneer dit wel het geval is 
In de winterperiode vindt deze plaats in de 
parochiezaal. Na afloop is er koffie en thee.

Vastenactie | Achter in de kerk bij de gedachte-
niskapel staat tot en met Pasen een bus waarin u 
uw bijdrage kunt deponeren. Zie ook pagina 18.

Palmpasen | Op palmzondag 2 april is er om 
09.30 uur een gezinsviering in het teken van 
Palmpasen. Alle kinderen mogen met hun 
palmpasenstok naar de kerk komen en 
meelopen in de palmpaasoptocht. Het 
kinderkoor verzorgt de zang. 
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Ingezonden berichten

‘Zichtbaar geloven’ is dit jaar het thema van 
de Wereldgebedsdag op vrijdag 3 maart.  
’s Avonds is er dan om 19.00 uur een viering 
in de Johanneskerk in Diepenheim. De 
voorbereidingsgroep van Diepenheim, 
Hengevelde en Goor nodigt hiervoor 
iedereen van harte uit.

Op Wereldgebedsdag vinden gedurende  
24 uur in alle 173 aangesloten landen  
vieringen plaats met dezelfde gebeden  
en dezelfde Bijbelteksten. Zo ontstaat  
‘een keten van gebed’, waarin christenen 
over de hele wereld ‘hoop en zorg,  
vreugde en verdriet en mogelijkheden  
en problemen’ delen.

De voorbereiding is dit jaar in handen van 
vrouwengroepen uit Taiwan. Zij hebben 
‘Zichtbaar geloven’ gekozen. Hiermee 
verwijzen ze naar de brief van Paulus aan 
de Efeziërs, waar hij schrijft ‘ik heb gehoord 
van uw geloof in de Heer en uw liefde voor 
alle heiligen’ en bidt dat zij, door Hem 
verlicht, mogen zien ‘hoe groot de hoop is 
waartoe Hij u roept, hoe rijk Zijn heerlijk-
heid temidden der heiligen en hoe 
overgroot zijn macht in ons doen geloven’ 
(Ef. 1:15-19). 

De Taiwanese schilder Hui-Wen Hsao heeft 
voor Wereldgebedsdag een werk geschil-
derd waarin ze christelijke en Taiwanese 
motieven samenbrengt. We zien vrouwen 

Oecumenische Wereldgebedsdag

in gebed bij een beek. De donkere lucht 
voorspelt moeilijke tijden, maar de 
mikadofazant en de lepelaar met zwarte 
kop staan voor vertrouwen en doorzet-
tingsvermogen.

Opbrengst 
Adventsactie 2022 
De inzameling voor de Adventsactie 2022, 
met als thema: ’Het verminderen van 
onnodige sterfgevallen in Sierra Leone’, 
heeft in de R.K. Heilige Geestparochie het 
mooie bedrag van € 2.105,95 opgeleverd. 

De Adventsactie steunt projecten voor het 
recht van kinderen op een goede start in 
het leven, met aandacht voor voeding, zorg 
en een stimulerende omgeving.

We willen u hartelijk danken en vertrouwen 
dat de kinderen in Sierra Leone mede 
dankzij uw gift geholpen worden. 

Missie – Ontwikkeling – Vredesgroepen
Heilige Geestparochie

De jaarlijkse Vastenactiecampagne staat dit 
keer in het teken van mensen die hun huis 
moesten verlaten. Zij ontvluchten bijvoor-
beeld geweld of grote natuurrampen, 
anderen zijn van hun land gezet. Allemaal 
proberen ze elders een nieuw bestaan op 
te bouwen.

Wereldwijd waren eind 2021 meer dan 89 
miljoen mensen op de vlucht. In 2022 
raakten door de oorlog in Oekraïne nog 
eens miljoenen mensen op drift. In mei 
2022 hadden wereldwijd 100 miljoen 
mensen hun huis verlaten op zoek naar een 
veilig heenkomen elders.

Niet genoeg te eten 
Door een gewelddadige burgeroorlog in 
Zuid-Soedan vluchtten al 2,2 miljoen 
mensen naar buurlanden in de regio. Nog 
eens 1,6 miljoen mensen raakten ontheemd 
in eigen land. Volgens de vluchtelingenor-
ganisatie van de Verenigde Naties behoort 
Zuid-Soedan tot de top 5 van landen met 
de meeste vluchtelingen. Zo’n 60 procent 
van de bevolking heeft niet genoeg te eten 
en werk vinden is bijna onmogelijk.

Ondanks de moeilijke situatie helpen 
inwoners van rustiger gebieden hun 
ontheemde landgenoten waar ze kunnen. 
Zoals in het stadje Malek aan de Witte Nijl, 
waar de nieuwkomers een stukje land 
krijgen om voedsel te verbouwen. ‘Samen 

overleven is makkelijker dan alleen’, aldus 
een vluchtelinge die in Malek een nieuw 
huis vond. ‘Overleven is een gevecht, maar 
ik heb nog steeds hoop voor de kinderen.’

Wat doet Vastenactie?
Ieder jaar steunen we kleinschalige 
projecten die (in)direct te maken hebben 
met mensen die moeten vluchten voor 
bijvoorbeeld geweld of extreme droogte. In 
2023 ondersteunt Vastenactie in Zuid-
Soedan een project voor ontheemde 
mensen. Vaak zijn dat moeders met 
kinderen, die proberen elders in hun land 
een nieuw bestaan op te bouwen. We 
helpen met zaaigoed en eenvoudig 
gereedschap (zoals een schoffel, schep, 
gieter en een kruiwagen) waarmee ze hun 
eigen voedsel kunnen verbouwen.
Meer informatie vindt u op vastenactie.nl. 
Daar kunt u ook het hongerdoek ‘Wat is 
heilig voor ons?’’ van Emeka Udemba 
bestellen.

Helpt U mee?
Helpt u ook de Vastenactie om mensen 
onderweg te steunen? Uw bijdrage kunt u 
overmaken op rekeningnummer  
NL 46 RABO 0313 3638 38 ten name van de 
R.K. Heilige Geestparochie, onder vermel-
ding van Vastenactie.  Alvast hartelijk dank.

Missie - Ontwikkeling – Vredesgroepen
Heilige Geestparochie

Vastenactie 2023: Mensen onderweg
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Meditatief wandelen
De werkgroep Meditatieve Wandelingen 
N.O.-Twente houdt op zaterdagmorgen 4 
maart weer een wandeltocht. Deze keer is 
het thema ‘Ontluikend wonder.’ Vertrek-
punt is de  Plechelmuskerk in het hart van 
De Lutte.

U wordt tussen 09.15 en 09.30 uur welkom 
geheten in de H. Plechelmuskerk in De 
Lutte. Na een kort meditatief moment in 
deze mooie kerk wandelen we ongeveer 11 
á 12 km door het mooie buitengebied van 
de Lutte. Onderweg ontstaat er spontaan 
ruimte voor onderlinge gesprekken, 

afgewisseld met stilte¬momenten en 
spirituele gedichten. Halverwege pauzeren 
we op een mooie locatie voor koffie/thee 
met iets lekkers. Meestal zijn we tussen 
12.00 – 13.00 uur weer terug bij de kerk. 
Deelname gratis, na afloop wordt een vrije 
gift gevraagd ter bestrijding van de 
onkosten.

Iedereen is van harte welkom, ook wanneer 
u niet kerkelijk bent. Graag opgave vooraf 
bij Marjan van Galen: vangalenmarjan@
gmail.com.  Wilt u dan ook uw woonplaats 
vermelden?

Huispaaskaars
Bij de geloofsgemeenschap van de H.H. Petrus en Paulus in 
Goor kunt u ook dit jaar een huispaaskaars bestellen. U heeft 
de keuze uit kaarsen van verschillende lengte:

• Lengte 50 cm, kosten € 63,-;
• Lengte 30 cm, kosten € 30,-.

U kunt uw bestelling doorgeven bij het parochiesecretariaat, 
via goor@heiligegeestparochie.nl of 0547-260114. 
 Het secretariaat is geopend op de woensdagmorgen  
van 09.30-11.00 uur.

Jaarprijs Woordpuzzel
Het staat vermeld bij elke aflevering van de woordpuzzel: 
‘Alle inzenders dingen aan het einde van het jaar mee 
naar de jaarprijs.’ In Geestig 1 maakten we bekend dat 
meneer B.J. Katier uit Wiene (Ambt-Delden) de 
gelukkige winnaar is van die jaarprijs. Op de foto ziet u 
hem, mét de prijs: een paaskaars.

Foto: Marianne Koebrugge

Overlijden binnen de 
Blasiusgemeenschap
Als geloofsgemeenschap H. 
Blasius in Delden proberen we 
steeds in overleg met de 
nabestaanden bij te dragen 
aan een waardig afscheid. Bij 
overlijden van leden van onze 
geloofsgemeenschap doen 
we dit na melding door: 

• De kerkklokken te luiden;
•  Inzet van de Werkgroep Uitvaarten als er 

een avondwake of afscheidsviering 
plaatsvindt in de kerk;

•  De naam van de overledene in de 
weekendviering af te roepen;

•  Via de Verliezen Verwerken na verloop van 
tijd contact op te nemen met de contact-
persoon die is doorgegeven;

•  De nabestaanden uit te nodigen voor de 
Allerzielenviering op 2 november. 

Pastoor Jansen als filmster
Niet iedereen weet het al, maar pastoor 
Jansen is tegenwoordig ook filmster. Met 
zijn collega’s Gauthier de Bekker en 
Mauricio Meneses vertelt hij in de film ‘Hier 
ben ik’ over het leven als priester.

De film is een initiatief van de Diocesane 
Roepingenraad. Patrick Kuipers, voorzitter 
van die raad en rector van het Ariënsinsti-
tuut, vertelt: ‘We willen laten zien wat het 
betekent om in deze tijd parochiepriester te 
zijn in het aartsbisdom. Lang niet iedereen 
weet wat een priester allemaal doet als hij 

niet de eucharistie viert. Zo willen we vooral 
de vreugde van het priesterschap in beeld 
brengen, juist in een tijd waarin het 
priesterschap geen voor de hand liggende 
levenskeuze meer is. Deze drie priesters 
zien hun toekomst positief.’

Zo zegt pastoor Jurgen Jansen over zijn 
priesterleven: ‘De agenda staat relatief vol 
en geen dag is hetzelfde. Het is soms 
intensief, en tegelijkertijd als ik ‘s avonds 
naar huis rijd: het is mijn geluk.’ Gauthier de 
Bekker vertelt dat hij de meeste vreugde 

haalt uit het gegeven 'dat we als priester zo 
nabij mogen zijn op kwetsbare momenten 
in het leven, dat we het leven en het geloof 
met mensen mogen delen.' Mauricio 
Meneses voegt daaraan toe: ‘Laten we het 
priesterschap aan de jongeren presenteren 
als iets dat hen dicht bij de mensen brengt. 
Het is fantastisch hoe wij iets voor de 
samenleving kunnen betekenen.’

Zie onze pastoor Jurgen 
Jansen in de film.
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Vieringen
maart en
april
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 25 en          
zondag 26 februari              

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

Geen viering          zon. 09.30  Eucharistieviering 
Pastoor J. Jansen

zon. 9.30 WoCo-viering
m.m.v. Dames- en Herenkoor       
Pastor A. Zoet 

zaterdag 4 en           
zondag 5 maart

Geen viering Geen viering  zon. 09.30 Eucharistieviering              
Pastoor J. Jansen 

zat. 19.00 WoCo-viering 
Werkgroep

zon. 09.30 Eucharistieviering 
Pastor C. Pikkemaat

zon. 09.30 WoCo-viering 
m.m.v. Dames- en Herenkoor 
Werkgroep

zaterdag 11 en         
zondag 12 maart                  

Geen viering                                                zon. 09.30 Gebedsviering 
Pastor A. Zoet                      

zon. 09.30 Eucharistieviering                           
Pastoor Jansen

Geen viering                 zat. 19.00 WoCo-viering    
Werkgroep  

zat. 19.00 WoCo-viering       
m.m.v. Koor Spirit
Pastor A. Zoet  

zaterdag 18 en      
zondag 19 maart 

zat. 19.00 Gebedsviering 
Werkgroep

zat. 19.00 Sluitingsviering
Pastoor J. Jansen/Pastor A. Zoet

zon. 09.30 Eucharistieviering   
Pastor C. Pikkemaat/Pastor A. Zoet
 Presentatieviering Communicantjes

zon. 09.30 Eucharistieviering
Pastoor J. Jansen 

zon. 09.30 WoCo-viering
Diaken N. Nijhuis

zon. 09.30 WoCo-viering   
m.m.v. Dames- en Herenkoor   
Werkgroep

zaterdag 25 en       
zondag 26 maart           

Geen viering Geen viering zat. 19.00 Eucharistieviering                                                 
Pastor C. Pikkemaat                        

Geen viering zat. 19.00 WoCo-viering    
Werkgroep

zat. 19.00  Eucharistieviering
m.m.v. Dames- en Herenkoor 
Pastoor J. Jansen                                   

PALMZONDAG            
zaterdag 1 en        
 zondag 2 april

Geen viering Geen viering zon. 09.30 Eucharistieviering
Pastoor J. Jansen/Diaken N. Nijhuis

zat. 19.00 WoCo-viering   
Pastor A. Zoet

zon. 09.30 WoCo-viering 
Pastor A. Zoet

zon. 09.30 Eucharistieviering
m.m.v. kinderkoor 
Pastor C. Pikkemaat
Gezinsviering met palmpaasoptocht

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.

Katholiek vormingsonderwijs 
Veel (groot)ouders zijn teleurgesteld omdat de katholieke school van hun kind zo weinig doet 
vanuit de identiteit van de school. Leerkrachten vinden het lastig om levensbeschouwelijk 
lessen te geven. Toch mag u dat wel van de school verwachten. Er is heel goed schoolmateriaal 
voor hen voor handen, www.houvastopschool.nl

Openbaar onderwijs
Als kinderen op het openbaar onderwijs zitten, weten ouders vaak helemaal niet of ze iets 
mogen verwachten op dit gebied. Maar dat mogen ze zeker wel! De scholen moeten op de 
vraag van de ouders vormingsonderwijs faciliteren. En dus, als ouders katholiek vormingson-
derwijs voor hun kind aanvragen bij de directeur, gaat de school daarmee aan de slag. Als de 
ouders van 7 leerlingen – en voor een nieuwe school zelfs maar 4 - uit één bouw katholiek 
vormingsonderwijs vragen, komt een katholieke vakdocent gedurende 45 minuten per week 
les geven onder schooltijd. De school hoeft alleen een ruimte beschikbaar te stellen. Het is een 
gratis dienst van de overheid voor het openbaar onderwijs.
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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 25 en          
zondag 26 februari              

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

Geen viering          zon. 09.30  Eucharistieviering 
Pastoor J. Jansen

zon. 9.30 WoCo-viering
m.m.v. Dames- en Herenkoor       
Pastor A. Zoet 

zaterdag 4 en           
zondag 5 maart

Geen viering Geen viering  zon. 09.30 Eucharistieviering              
Pastoor J. Jansen 

zat. 19.00 WoCo-viering 
Werkgroep

zon. 09.30 Eucharistieviering 
Pastor C. Pikkemaat

zon. 09.30 WoCo-viering 
m.m.v. Dames- en Herenkoor 
Werkgroep

zaterdag 11 en         
zondag 12 maart                  

Geen viering                                                zon. 09.30 Gebedsviering 
Pastor A. Zoet                      

zon. 09.30 Eucharistieviering                           
Pastoor Jansen

Geen viering                 zat. 19.00 WoCo-viering    
Werkgroep  

zat. 19.00 WoCo-viering       
m.m.v. Koor Spirit
Pastor A. Zoet  

zaterdag 18 en      
zondag 19 maart 

zat. 19.00 Gebedsviering 
Werkgroep

zat. 19.00 Sluitingsviering
Pastoor J. Jansen/Pastor A. Zoet

zon. 09.30 Eucharistieviering   
Pastor C. Pikkemaat/Pastor A. Zoet
 Presentatieviering Communicantjes

zon. 09.30 Eucharistieviering
Pastoor J. Jansen 

zon. 09.30 WoCo-viering
Diaken N. Nijhuis

zon. 09.30 WoCo-viering   
m.m.v. Dames- en Herenkoor   
Werkgroep

zaterdag 25 en       
zondag 26 maart           

Geen viering Geen viering zat. 19.00 Eucharistieviering                                                 
Pastor C. Pikkemaat                        

Geen viering zat. 19.00 WoCo-viering    
Werkgroep

zat. 19.00  Eucharistieviering
m.m.v. Dames- en Herenkoor 
Pastoor J. Jansen                                   

PALMZONDAG            
zaterdag 1 en        
 zondag 2 april

Geen viering Geen viering zon. 09.30 Eucharistieviering
Pastoor J. Jansen/Diaken N. Nijhuis

zat. 19.00 WoCo-viering   
Pastor A. Zoet

zon. 09.30 WoCo-viering 
Pastor A. Zoet

zon. 09.30 Eucharistieviering
m.m.v. kinderkoor 
Pastor C. Pikkemaat
Gezinsviering met palmpaasoptocht

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

www.heiligegeestparochie.nl/vieringen. 

Les zonder stress
Onze docenten geven geen catechese. Dat doet de parochie. 
Katholiek vormingsonderwijs geeft katholieke en niet-katholieke 
kinderen de gelegenheid om op basis van de rijkdom van de 
katholieke traditie het verhaal van Jezus te volgen, de feestdagen 
ook op school te ervaren, het bijzondere van het leven te ontdek-
ken en hun weg te vinden in de wereld waar ze in leven. Het is een 
les zonder stress waarin kinderen tijd krijgen om op adem te 
komen. Iets om je kind te gunnen.

Meer informatie: www.katholiekvormingsonderwijs.nl of bij 
Marianne Sloot, leerkracht KVO, via mjsloot@kpnmail.nl.
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Woordpuzzel 2
Het thema van deze Geestig is Aswoensdag en Vasten daarom zitten in 
deze woordpuzzel acht woorden verstopt van alle lekkere (zoete) dingen 
die we pas weer kunnen eten na de veertigdagentijd. Heeft u de 
woorden gevonden? Stuur dan uw antwoord voor 10 maart naar:
Redactie Geestig/Puzzel 2, 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 1 zaten de volgende tien woorden: 
munten, dollar, florijn, pond, biljet, mark, peseta, lire, yen, kuna.  
Uit de goede inzendingen hebben we de volgende winnaar geloot: 
de heer H. Roesink uit Delden. Van harte gefeliciteerd.

door Astrid Koning ter Heege

M H J X P J R C S S

W C U P C A K E I V

O O N I L E Z A H M

E C U O P M O T V O

L V V E R S P V E O

K Y F G O E P L R R

B K H E B I H A P K

J E S J G E B A K O

L S V K W P C I L P

T I R A M I S U T R

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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Eerder in deze aflevering komt pastoor Jansen aan het woord, tijdens 
de eerste bijeenkomst van de gesprekkenreeks ‘Wat geloven wij?’ 
Daarin legt hij de vinger op een gevoelige plek: we zijn er niet zo 
goed in om taal te geven aan wat we geloven. Soms is dat lastig of 
ingewikkeld. Vaker nog gewoon menselijk: wat God is, wie God is, 
raakt aan onze diepste kern. Die laat je niet gemakkelijk zien, als je 
daartoe al in staat bent. Zo is het tabernakel, waarin we Ons Heer 
achter dikke deuren bewaren, ook een symbool van ons eigen leven. 

Vanaf de eerste christelijke tijden hebben we daarom de hulp van het 
beeld ingeroepen. Uit hout en steen hebben ontelbare kunstenaars 
taferelen uit het leven van Jezus of van heiligen gekapt, gebeiteld of 
gesneden. Schilders hebben op muren, hout en doeken portretten 
en gebeurtenissen vastgelegd, componisten hebben hun diepste 
gevoelens omgezet in klanken. Alles, of in elk geval vaak, om die God 
van ons zonder woorden nog dichterbij te brengen. 

Hier en nu
Tussen al die kunstvormen nemen iconen een eigen en bijzondere 
positie in. Ze zijn statisch, elke beweging ontbreekt. De tijd lijkt er 
stil te staan. Waar we eerst het idee hebben dat we naar de 
hoofdpersoon of hoofdpersonen kijken, daagt het langzaam dat 
het precies andersom is. Zíj kijken, naar ons. Hier. Nu. Toch bewe-
ging, dus.

Zie de Heilige Blasius, in de kolom hiernaast. Zijn blik is strak op ons 
gericht. De rechterhand geeft aan dat hij tot ons spreekt. We horen 
hem niet, maar denken hem ook zo wel te begrijpen. In zijn 

linkerhand draagt hij de 
kaarsen van de Blasiuszegen 
die elk jaar in het begin van 
februari wordt gegeven: 
‘Moge God u op de voor-
spraak van de Heilige Blasius 
bevrijden van keelziekten en 
alle andere kwalen, in de 
naam van de Vader, de Zoon 
en de Heilige Geest.’ De icoon 
is geschilderd door Marian van 
Delft , die haar aan de geloofsgemeenschap van de H. Blasius heeft 
geschonken.

En daar, in Delden, bestond vorig najaar de mogelijkheid om 
iconen te laten zegenen. Er werd graag gebruik van gemaakt, want 
veel mensen vinden rust in het schilderen van iconen. De foto’s 
laten zien waarom.

Het zijn afbeeldingen. En wie we ook zien: Jezus, Maria of heiligen, 
ze lijken verstild. Maar zeggen daardoor des te meer. Zonder 
woorden.

Hans Morssinkhof
Foto’s: Marianne Koebrugge

De taal van iconen



Tijdgeest
40 dagen
veertig dagen word ik steeds meer mens

met nieuwe aandacht voor elkaar

stapvoets de dagen door met als wens

te blijven groeien – als het voorjaar

veertig dagen wacht ik – en jij

op Hem die wist te leven

om tegen alle tij

zichzelf te blijven geven

veertig dagen wil ik verstillen

ver van lawaai – en los van wat moet

mezelf wil ik sterken. Zonder verkillen

stil stil stil doet heel een wereld goed

veertig dagen vasten leren

opdat mijn leven duurzaam wordt

omdat gevraagd wordt, in te keren

consuminder op mijn bord

veertig dagen wil ik weer bezinnen

om straks te kunnen stralen als het eerste licht

dat Zin en richting geeft. Diep van binnen

groei ik deze dagen. Tot een nieuw gezicht.


