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DE VOLGENDE GEESTIG
VERSCHIJNT OP 29 NOVEMBER

De 4e zaterdag van september was het
burendag. Wellicht heeft u net als ik ook
genoten van een gezellige buurtbarbecue.
Als buren elkaar ontmoeten en zich samen
inzetten voor hun buurt worden buurten
leuker, socialer en veiliger zo staat er op de
site van burendag. Naast informatie over
aanmoedigingspremies van Douwe Egberts
en het Oranje fonds staat er de mooie kreet:
“Als we er allemaal voor elkaar zijn, staat
niemand er alleen voor”. Het lijkt steeds
belangrijker te worden in deze tijd van
individualisering.
Veel mensen voelen zich eenzaam. Omdat
ze nauwelijks mensen ontmoeten, of omdat
ze misschien wel veel mensen ontmoeten,
maar ze niemand heel goed kennen. Pastor

Gerard Geurts heeft over deze ‘ballingschap’
een mooi verhaal geschreven, leest u maar
op pagina 4 en 5. Als geloofsgemeenschap
kunnen we hier natuurlijk ook een belangrijke rol in spelen. Was het niet juist Jezus
die mensen aanspoort om mensen die
eenzaam zijn op te zoeken. (Matteus 25). Op
dit Bijbelverhaal gaat pastoraal werker Ria
Doornbusch in de pastorale column nader
in. Zo zijn vele Bijbelverhalen in deze
Geestig de basis voor artikelen. Het vertalen
van Bijbelverhalen naar deze tijd dat is wat
we hebben geprobeerd. Hopelijk inspireren
ze u en helpen ze ons een invulling te geven
aan ons geloof. Naastenliefde en er zijn voor
de ander, ook na burendag.
José Sluiter

Het licht komt
ons tegemoet
In de donkere wintertijd die we tegemoet
gaan komt het licht ook ons tegemoet.
Na de brand in de Moeder Teresakerk in
Hengelo hebben de andere geloofsgemeenschapen tijdens de viering op 6
oktober de geloofsgemeenschap van de
Moeder Teresa in het licht gezet om samen
weer op te staan en te herrijzen uit de
puinhoop.
Licht zijn in de duisternis en warmte in de
kou. Dat is onze opdracht. Steeds opnieuw
lezen we in alle Bijbelverhalen dat het in de
kern daarom gaat. Het gaat niet om grote
daden maar om kleine warme ontmoetingen zoals wij als pastoraal team die het
afgelopen jaar hebben gehad op de
kerkhoven in onze drie parochies. Gewoon
luisteren naar de mooie herinneringen die
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mensen vertellen over wat ze met hun
geliefden hebben beleefd. Juist nu in deze
periode gedenken wij onze geliefden op de
kerkhoven en tijdens de allerzielenvieringen. We steken kaarsen aan en zetten onze
geliefden in het licht.
Ook wij kunnen een lichtpuntje zijn en de
kou en duisternis verdrijven in het leven van
onze medemens. Elke keer opnieuw wijzen
de Bijbelverhalen ons de weg en onze
opdracht is die weg te gaan want elk klein
vlammetje maakt het leven dragelijker en
mooier.
Carin Timmerman, pastoraal werker
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Hier was hij niemand voor iemand, op zijn werk niet, in zijn
kerk niet en in zijn buurt niet. Nergens. Vanmorgen had hij
haar begroet op weg naar de supermarkt en zij had niet
opgekeken van haar mobieltje en ook niets gezegd. Achter
de ramen van een onduidelijk kantoor bij de koffieautomaat,
waar hij langs liep, werd gelachen. Om wat? Om wie?
Struikelend over een losliggende tegel moest hij denken aan
zijn geboortedorp. Ook daar geen asfaltbestrating. Daar had
hij gespeeld, geleefd en gebeden, totdat ongrijpbare
machten toesloegen. Zijn lagere school moest wijken voor de
bouw van een sporthal. En in dat zelfde jaar is zijn parochiekerk verkocht aan een projectontwikkelaar en omgebouwd
tot appartementencomplex. Het vertrouwde leven was
weggesaneerd. Zijn geloof en vertrouwen in het bestuur en
de leiding van de politiek en de kerk was verdampt. Na de
dood van zijn vader en moeder was zijn geboortehuis
afgebroken voor een parkeerplaats. Hij was met veel van zijn
leeftijdgenoten toen noodgedwongen daar vertrokken. En
nu liep hij hier in een winderige wijk van een grote stad. Hij
wist wel de weg, maar hij wist niet waar hij langs liep, wie
achter die deuren en ramen leefde. Zij hadden geen naam
voor hem. En hij werd ook nooit bij zijn naam genoemd; zijn
geboortedatum en BSN-nummer was voldoende. De glimlach
achter de balie en de toonbank was aangeleerd voor een
vlotte verkoop.

Alleen-zijn 2.0
In het weekend was het hier een drukte van belang. Winkelen, klussen en rennen. Hij had zich ongewild en ondoordacht
aangepast. Ook hij keek niet meer op of om, reageerde ook
alleen nog maar op piep en bliep. In zijn ‘café met terras’ zag
hij altijd dezelfde gezichten, bekenden. Hij had wel eens met
ze gepraat, maar het ging altijd nergens over. Dat hij van zijn
biertje nog kon genieten, daar was hij trots op. Terug, op weg
naar huis, overviel het hem. Alleen zijn is niet erg, maar met
je ziel onder de arm lopen. Dat is doodse stilte, waarin je niets
hoort, die langer duurt dan je lief is. “Als ik rondkijk, lopen er
hier meer zoals ik,” zei hij tegen zichzelf.
Een schrale troost, die niet troost.

Dat was eens
Thuis verbrak hij de stilte met ‘radio nostalgie’. Boney M zong:
Down by the rivers of Babylon. Ja, aan de oevers in Babylon
zaten wij en huilden bij de gedachte aan Sion, aan Jeruzalem,
onze geboorteplaats, nu met de grond gelijk gemaakt. Dit
liedje bracht hem thuis, op zijn geboortegrond. Op zondagmorgen rond de piano. Zijn vader speelde volksliedjes en
kerkliedjes. En hij en zijn zusjes en zijn moeder zongen. Dit
beeld en geluid werd zo levend dat het pijn deed aan zijn
ogen. Hij had moeite om zijn tranen te bedwingen. Even liet
hij zich gaan en toen sprak hij zichzelf toe: je hebt hier een
dak boven je hoofd, je hebt te eten, je hebt werk. Wat wil je
nog meer?
Ja, wat wil ik nog meer? Hij had geen antwoord op deze
vraag, maar er viel ook geen woord te horen in de stilte
rondom zijn leegte. Alleen de echo van de the rivers of
Babylon. Babylon. Hij zag hem als op een foto. Zijn meester

van de lagere school, de basisschool. De bijbelse geschiedenisles, Hij kon vertellen, die man. De verhalen van de
Babylonische ballingschap. De stad verwoest, de tempel
platgebrand, alles wat heilig was in hun kerk en huis werd
vertrapt en de mensen werden opgejaagd en verdreven uit
de vertrouwde omgeving. Ja, dit oude verhaal vertelde hem
hoe hij zich nu voelde: een vreemde in den vreemde met
heimwee, alleen en ook eenzaam, terug verlangend naar
waar hij vandaan kwam omdat hij hier niets had.

Slotscene
Er werd gebeld. Kinderen aan de deur. “Wij doen morgen,
zondagmiddag, een toneelstukje en wij zingen ook een paar
songs. De toegang is € 0,50. Dat brengen wij naar de
voedselbank of naar het tehuis van de daklozen. Als u komt
bent u van harte welkom.” Hij gaf een euro en beloofde dat
hij kwam. Hij werd uitgenodigd!
Die middag zat hij op een kussen tussen de ouders van de
twee spelende kinderen. Op een podium van bij elkaar
geschoven pallets zat Bromsnor bij Saartje aan de keukentafel compleet met koffiepot en koekjestrommel. Als agent van
orde en tucht wilde hij alle zwervers en daklozen opsluiten.
Saartje met een hart van goud schudde haar hoofd. Zij wist
de ogen van Bromsnor te openen voor zijn plaatsgenoten die
geen fiets en uniform hadden zoals hij. Toen moest hij van
Saartje limonade uitdelen aan het publiek en een vrije gift
vragen voor de zwervers en de daklozen. Applaus. Na de
pauze zongen ze: “Ik heb zo wa-wa-wa-waanzinnig gedroomd” en “Het land van vroeger” uit de serie Kinderen voor
Kinderen. Hij had zich nog nooit zo door kinderliedjes laten
raken. Ze besloten met een lied van de kerk “Stil maar, wacht
maar, alles wordt nieuw, de hemel en de aarde.”
Na afloop nodigde de moeder van Bromsnor en Saartje hem
uit om elke eerste vrijdag van de maand te komen eten. “Een
eenvoudige maaltijd en we nemen de tijd om er van te
genieten en vooraf luisteren we eerst naar een verhaal uit de
bijbel. Vorige maand hebben we geluisterd naar enkele
verzen uit de Koran.” Opnieuw werd hij uitgenodigd! Wat een
middag! Dat kinderen, die een verhaal spelen uit een
verleden, je tot nieuw leven kunnen wekken.

Een nieuw begin, maar anders.
Van toen af keek hij uit naar elke eerste vrijdag van de
maand. De mannen zorgden voor het eten en dekten de tafel.
De vrouw die uit de bijbel, de koran of een tekst van een
hedendaagse profeet voorlas, vulde voor ieder een kom soep
en deelde het brood uit, ieder naar zijn of haar behoefte.
Onder het eten hoorde hij wie er ziek was en wie op bezoek
ging. Het brood, dat overbleef brachten de mannen naar de
voedselbank.
Als in de zevende hemel liep hij dan hij naar huis. Hij kon het
niet geloven. Hij hoorde ergens bij. Hij was iemand. Waar had
hij dat ooit beleefd, maar nu anders?
Gerard Geurts
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Vanuit het pastoraal team
Aan de teamtafel is er een stoel minder bezet. De afgelopen weken
hebben wij afscheid genomen van Henk Ogink. Zijn inbreng in het
team zal gemist worden. Maar het betekent niet dat wij niet verder
kunnen. Er zijn tal van dingen die op het programma staan: hoe
gaan we verder met de Moeder Teresakerk in Hengelo. In samenspraak met het parochiebestuur wordt nagedacht om tot een goede
oplossing te komen. Daarnaast zijn er weer tal van activiteiten die
georganiseerd worden. Binnenkort is er een middag met alle
vrijwillige voorgangers in de uitvaartvieringen. Er zijn een aantal
ontmoetingsdagen voor ouderen waarbij zij het H. Sacrament van
de Zieken kunnen vragen.

Het klinkt misschien gek, maar met een vooruitziend oog kijken we
al naar de Advent, Kerstmis en zelfs naar het volgend jaar. Vieringen
moeten worden voorbereid en daarnaast is het samenstellen van
het rooster van vieringen iedere keer opnieuw een uitdaging. Het
nieuwe kerkelijk seizoen is weer begonnen en het pastoraal team
hoopt dat het een mooie en zinvolle tijd zal worden. Het nieuwe
kerkelijk jaar, dat begint met de eerste zondag van de Advent
zal in het teken staan van de H. Eucharistie: een bezinning op
het sacrament dat is als een diamant met vele facetten. Er is veel
over te zeggen.
Marc Oortman, pastoor

Vanuit de bestuurstafel
Toekomst Heilige Geestparochie
Het parochiebestuur en het pastoraal team hebben zich in de
afgelopen maanden intensief bezig gehouden met de plannen voor
de toekomst van de Heilige Geestparochie. Op 13 juni 2019 hebben
we op een zogenaamde “heidag” de opbrengsten van de informatie- en discussiebijeenkomsten die in het afgelopen voorjaar in elk
van de zes geloofsgemeenschappen zijn georganiseerd nader
gewogen en beoordeeld. Deze bijeenkomsten werden goed
bezocht en boden ons heldere informatie over de wensen en
gedachten rond de toekomst die leven bij de parochianen van de
zes geloofsgemeenschappen. Hoofdthema’s waren vraagstukken
rond de toekomstige financiële positie en rond de vitaliteit van de
geloofsgemeenschappen. Beide domeinen zouden idealiter “met
groene cijfers en letters” beschreven moeten kunnen worden, maar
dat is helaas niet het geval. Met name de vitaliteit van de geloofsgemeenschappen laat bijna over de gehele linie geen positief beeld
zien, hoewel er ook sprake is van aanzienlijke verschillen.
Het geheel overziend heeft het parochiebestuur besloten met de
geloofsgemeenschappen van Beckum en Bentelo in gesprek te
gaan over het mogelijkerwijs aan de eredienst onttrekken van de
plaatselijke kerken. Met name in Beckum lijkt het draagvlak voor
een dergelijk besluit op steun vanuit de geloofsgemeenschap te
kunnen rekenen. Daarom voeren wij in eerste instantie nu gesprekken met de locatieraad van Beckum, in een iets later stadium
gevolgd door de locatieraad van Bentelo. Deze gesprekken dienen
eerst en vooral om uiteindelijk tot een breed gedragen plan te
komen dat wij kunnen voorleggen aan de betrokken geloofsgemeenschappen en vervolgens aan het aartsbisdom Utrecht. Het
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hele proces rond het mogelijkerwijs onttrekken van kerken aan de
eredienst wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uitgevoerd. De geloofsgemeenschappen worden daarbij uitvoerig
betrokken. Met nadruk stellen wij hier ook dat er in beide gevallen
bij voorbaat nog niets definitief is besloten.
Met de locatieraden van de andere vier geloofsgemeenschappen
gaan we in gesprek over mogelijkheden hun vitaliteit te vergroten.
Mocht dat leiden tot concrete plannen en binnen een redelijke
termijn tot vruchtbare resultaten, dan hoeft op de korte termijn nog
niet te worden besloten tot het onttrekken van meerdere kerken
aan de eredienst. Wij zijn ons er echter wel van bewust dat dit vraagstuk op middellange termijn toch weer opnieuw op tafel komt. Maar
vooralsnog is ook de financiële positie van onze parochie zodanig
dat de verdere noodzaak tot het sluiten van kerken niet meteen
urgent is. Ook het niveau van de kerkbijdragen is nog bemoedigend
te noemen.
In het seizoen 2019-2020 gaan we, in aansluiting op de hier
genoemde gesprekken met de locatieraden, uiteraard ook weer in
gesprek met de geloofsgemeenschappen als geheel over de
plannen die we dan samen met de locatieraden willen presenteren.
Met vriendelijke groeten,
Namens het parochiebestuur,
Jan G.M. Put, secretaris

Afscheidsviering
Pastor Henk Ogink
8 september Delden

Foto's: Lidy Katier
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Missiezondag
Paus Franciscus vraagt uw offer voor MISSIO in OKTOBER 2019

Wat
is jouw
missie?

WERELD
MISSIE
MAAND
oktober 2019

Geef voor
Noordoost-India
Rekeningnummer
NL65 INGB 0000 0015 66

missio.nl

"Ik moedig iedereen aan om samen met de Pauselijke Missiewerken
mee te werken aan onze gemeenschappelijke missie: het Evangelie
verkondigen en de Kerk wereldwijd steunen."
De kerk viert Missiezondag op 20 oktober wereldwijd en in de Hof
van Twente richt deze campagne Missio zich op de Kerk in NoordOost India. Zie de foto’s.

Touring Sisters
Twee aan twee gaan de ‘Touring Sisters’ naar de dorpen in de
Himalaya. De rondtrekkende zusters franciscanessen verlenen
medische zorg, geven onderwijs en delen gedurende enkele weken
het eenvoudige leven met de inwoners van het dorp.

Mijnwerkers
Hier zijn het de Missiezusters van de Mariacongregatie die helpen.
Zij bezoeken regelmatig de gezinnen van de mijnwerkers. Het werk
in de mijnen is levensgevaarlijk, er is niet enige vorm van veiligheid.
Er vallen vaak dodelijke slachtoffers. Ook de natuur rondom de
dorpen heeft er ernstig onder te lijden door ontbossing en waterverontreiniging.

Theeplantages
Assam is bekend vanwege de thee. Vrouwen op de theeplantages
plukken de theebladeren, want zij zijn snelle plukkers. Ze worden
uitgebuit en zijn vaak ook slachtoffer van mensenhandel en van
orgaanhandel. Zusters van de Salesianen maken de vrouwen en
meisjes bewust van de gevaren door straattheater, waarbij jongeren
zelf rollen spelen.
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Buitengewone Missiemaand: Gedoopt en Gezonden
Met de campagneslogan ‘Wat is jouw missie?’ roept Missio alle
christenen op om wereldwijd in solidariteit te leven. Iedere gedoopte heeft een missie. Iedereen heeft de opdracht de Blijde
Boodschap te verkondigen. De poster laat dat ook zien. Drie jonge
vrouwen verlaten de kerkdienst die ze zojuist hebben bijgewoond
in het dorp Rakso en gaan op weg. Ze zetten zich in beweging. Dat
wat ze gehoord, gevierd en beleefd hebben, gaan ze omzetten in
daden, ieder op haar eigen manier.
Vroeger besloot de priester de mis met “Ite, missa est” en dan
renden we de kerk uit. Maar het betekent niet: Ga de mis is uit, maar
Ga, je missie is begonnen. Missio wil iedereen uitdagen na te
denken over ieders eigen missie.
Achterin de kerk vindt u de offerblokken, als u de acceptgiro
gemist hebt.
Uw bijdrage is welkom op de rekening van de M.O.V.-groep :
Rek.nr. NL46RABO0313363838 t.n.v. Aktie Wereldnood.
Wim Petersen

MIJN LAATSTE OMA
Nu is m’n laatste oma dood
En niemand weet hoe ik haar mis
Want ik hou me nog altijd groot
Net als op haar begrafenis
Toen zei die man: ‘Ja, volgt u mij’
Het was nog koud, het was nog vroeg
Ik zag er ook wel mensen bij
Die hadden geen verdriet genoeg
Zondags ging ik naar oma toe
En alles mocht er op zo’n dag
Ze werd nooit mopperig of moe
Ze lachte om alles wat ik deed
Ik maakte deeg, ik maakte brood, ik maakte koek
Soms had ik me zo gek verkleed
Dan deed ze ‘t bijna in haar broek
Ik klom ook nog wel ‘ns op haar schoot
Dan was ik zogenaamd weer klein
Nu is m’n laatste oma dood
Nooit kan ik meer een kleuter zijn
Haar leuke huis blijft wel bestaan
Het krijgt natuurlijk nieuw behang
‘k Durf er nu niet meer naar toe te gaan
Al duurt de zondag nog zo lang
Wanneer de meester in de klas
Absolute stilte wil
Dan denk ik hoe m’n oma was
En dan word ik vanzelf wel stil
Bronvermelding Tekst en muziek: Frans Ehlhart en Willem Wilmink
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Plagen of pesten?
Er zijn van die kleine woorden in onze Nederlandse taal die voor
mensen grote gevolgen kunnen hebben in het (jonge) leven.
Woorden als schaamte, armoede, angst, eenzaamheid of pesten. Op
papier zijn het woorden, maar wat als deze woorden tot leven
komen in je eigen leven? Dan worden woorden als schaamte,
armoede, angst, eenzaamheid en pesten realiteit. En voor velen
echte realiteit met grote gevolgen voor hun (jonge) leven.

Grote gevolgen
Ik wil er graag één woord uitnemen: pesten. U vraagt zich misschien
af, waarom nu pesten? Met al de woorden die ik beschreef kom ik
als pastor in aanraking, in het bijzonder met jonge mensen in de
drie parochies. Over al deze woorden zou ik kunnen schrijven maar
bij het woord pesten zie en hoor ik in het pastoraat op dit moment
grote gevolgen voor het verdere leven van de mens. Zoals psychische klachten, depressies, angststoornissen of weggepest worden
uit je dorp dat je zo dierbaar is.
Zoals u weet, is pesten anders dan plagen. Er is een groot verschil
tussen plagen en pesten. Als je geplaagd wordt, kun je altijd
terugplagen. Dan komen er geen problemen. Plagen is niet
gemeen, plagen is grappig. Om plagen kun je lachen en een
volgende keer is een ander aan de beurt.

Naastenliefde
Laten we eens kijken wat er over naastenliefde gesproken wordt in
de Bijbel. Naastenliefde is een zeer belangrijk onderwerp in het
Nieuwe Testament, volgens sommigen zelfs hét belangrijkste onderwerp. De opdracht tot naastenliefde komt verschillende malen naar
voren, waaronder in de welbekende tekst uit Mattheüs 22:37-39.
Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en
met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het
tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf.
Naastenliefde gaat dus om het liefhebben van de ander, maar dan
wel net zoveel als je van jezelf houdt. Met andere woorden: acht
jezelf niet beter, belangrijker en hoger dan anderen. Het gaat om
verdraagzaamheid, respect, en barmhartigheid.
Naastenliefde en barmhartigheid heeft haar basis in het geloof,
want door heel concreet je naaste lief te hebben en te helpen, toon
je ook je liefde voor de onzichtbare God. Dit maakt deze deugd net
even anders dan bijvoorbeeld de algemene Nederlandse waarde
van respect voor anderen.

Bij pesten is de sfeer juist niet positief en er is altijd sprake van meer
tegen één. Er is sprake van een machtsverschil, het slachtoffer is niet
in staat zich tegen de sterkere partij (pestkop met meelopers) te
verweren. En pesten is hierbij altijd gemeen bedoeld en het kan niet
in je eentje worden gestopt.

Naastenliefde is ontzettend moeilijk. De opdracht tot naastenliefde
is een opdracht die zelfs al voor veel volwassenen erg lastig is. Het is
soms ontzettend moeilijk om iemand welwillend tegemoet te
komen, als je weet dat deze geen respect voor je heeft. Daarnaast is
het vrijwel onmogelijk om maar altijd vriendelijk en liefdevol te zijn.
Ik bedoel: wie wordt er nou nooit kwaad tijdens het autorijden, of
als er bijvoorbeeld iemand voordringt bij de kassa.

Nabij zijn

Handen en voeten aan geven

En dan probeer ik als pastor alleen maar nabij te zijn. De stamelende
woorden te laten klinken. En de ander te laten weten dat hij of zij er
mag zijn zoals die is, kostbaar in Zijn ogen waarna de zingevingsvraag het licht mag zien, naastenliefde.

Naastenliefde en barmhartigheid. Wij kunnen er samen handen en
voeten aan geven. Bijvoorbeeld door eens te kijken naar de
praktische werken van barmhartigheid: het voeden van de mensen
die honger hebben, het kleden van de naakten. Of het aansporen
op vriendelijkheid naar iedereen.

"Naastenliefde gaat dus om het
liefhebben van de ander, maar dan wel
net zoveel als je van jezelf houdt"
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Het is aan ons, aan u en mij: Heb uw naaste lief als uzelf.
Pastor Ria Doornbusch

Voor u gevonden


Door Richard Wermelink

Ariëns Prijs 2019
De Ariëns Prijs voor Diaconie 2019 wordt op 12 oktober voor de
zesde keer uitgereikt. De prijs is vernoemd naar pastoor Alphons
Ariëns (1860-1928) die in de vorige eeuw een grote betrokkenheid
had bij de in armoede verkerende arbeidersgezinnen in Twente. Hij
was ook initiatiefnemer van de R.K.
Twentsche Fabrieksarbeidersbond. Er
zijn 31 genomineerden voor deze prijs
die eens in de drie jaar wordt uitgereikt. Op de website van de Diocesane
Kerkelijke Caritas Insteling (www.
dcki-utrecht.nl) staan ze beschreven,
waaronder negen initiatieven uit
Twente.

365 meditaties
In september is er een boek verschenen
met 365 meditaties voor elke dag van
het jaar, uit de spirituele nalatenschap
van Henri Nouwen (1932-1996).
Nouwen was een Nederlandse priester,
doceerde aan verschillende Amerikaanse Universiteiten en schreef diverse
boeken. De uitgever zegt over dit nieuwe boek: “Dit boek
helpt om een spirituele houding te vinden in vertrouwelijke
relaties en pijnlijke confrontaties, in persoonlijk lijden en
mededogen.” Dit boek bevat bekende teksten van Nouwen en
ook niet eerder gepubliceerd materiaal. Prijs: € 19,99

Franciscus als voorloper
Het is al weer ruim 5 jaar geleden dat Paus Franciscus zijn ‘rondschrijfbrief’
Laudato Si’ publiceerde. Het onderwerp in die encycliek is de zorg voor ons
gemeenschappelijk huis: de beschermwaardigheid van de aarde en het
milieu. Ondertussen lijkt zijn boodschap velen te hebben geïnspireerd,
denk bijvoorbeeld aan de klimaatmarsen van de jongeren in divers landen.
Toch nog eens een blik werpen op Laudato Si? Er is een goede website die
daar volledig over gaat: www.laudato-si.nl met daarin ook een aantal
handige samenvattingen en filmpjes.

Lucifers
Maria
Het licht schijnt laag in mijn tuin en de bomen maken lange
schaduwen. Op een zonnig plekje op het gras zit een eekhoorn, hij
begraaft een walnoot net op het randje naast het gras. Voorraad
voor de winter. De eekhoorn is voor mij lang het symbool geweest
voor sparen, voor het appeltje voor de dorst, voor iets wegzetten
voor later. Totdat ik me begon af te vragen, waarom we eigenlijk
altijd zo veel walnoot scheuten in de tuin hadden, terwijl we niet
eens een walnotenboom hadden. Het blijkt zo te zijn dat de
eekhoorn wel noten begraaft, maar dat hij ze lang niet allemaal
terugvindt. Dat appeltje voor de dorst, dat wegzetten voor later is
lang niet zo weloverwogen als ik altijd dacht.
Zo is het misschien ook wel met de herinneringen voor later die wij
voor onszelf proberen vast te leggen. Sommigen melden zich
vanzelf als ze het nodig hebben; andere worden uiteindelijk pas
weer ontdekt als we iets meemaken dat we associëren met die
begraven herinnering. En dan worden we verrast door de helderheid van die herinnering.

Mijn moeder speldde het met een veiligheidsspeld op mijn hemd. Er
werd een Weesgegroet gebeden. Daarna ging Heeroom mee koffie
drinken in de kamer.
Het medaillon ben ik allang kwijt, maar toen ik er laatst een zag viel
me deze herinnering weer te binnen… En ik realiseerde me opeens
hoe lang ik al onderweg ben met onze lieve moeder Maria. En hoe
vaak ik al een beroep heb gedaan op haar hulp en bijstand. Steeds
opnieuw is zij er voor ons, en telkens weer ontdekken we weer hoe
haar voorspraak in ons leven ons moed en kracht geeft
Het is goed om eens “hardop” te schrijven hoe dankbaar ik voor haar
bijstand ben.
Moeder Maria,
dank u dat u er voor mij bent.
Cathinka

Ik wil u er graag een van mij vertellen: Ik was 6 jaar, en was thuis,
niet naar school omdat ik een beetje ziek was. Mijn heeroom kwam
op bezoek, en hij had een cadeautje voor de zieke. Een klein rond
medaillon met Maria in het blauw erop. Meegebracht uit Lourdes.
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Geest in en om de kerken

Beckum

Bentelo

Haaksbergerstraat 187

O.L. Vrouwestraat 3

7554 PA Beckum

7497 MA Bentelo

T: 074-3676209

T: 0547-292221

E: beckum@heiligegeestparochie.nl

E: bentelo@heiligegeestparochie.nl

IBAN: NL83RABO0104701137
Openingstijden secretariaat

IBAN: NL34RABO0157108112

R.K. Geloofsgemeenschap
H. Blasius

O.L. Vrouwe van
Altijddurende Bijstand

Dinsdagmorgen van 08.30 -12.30 uur

Giro: 88.73.19
Openingstijden secretariaat

(Diny Annink)

Maandag van 11.00 tot 13.00 uur

Vrijdagmorgen van 08.30 - 11.00 uur
(Diny Annink)

Mariakapel | De Mariakapel is geopend op
zondag, dinsdag en donderdag tot 17.00 uur.
Bezoek pastor | Parochianen die behoefte
hebben aan een bezoek van de pastor kunnen dit
doorgeven aan het secretariaat
074-3676209.
Ziekencommunie | Parochianen die thuis de H.
Communie wensen te ontvangen kunnen dit
doorgeven aan het secretariaat.
Mevrouw T. ter Avest zal iedere eerste vrijdag van
de maand bij u aan huis komen om de H.
Communie te brengen. Tevens
kunt u ook de H. Communie voor uw familielid of
buren mee naar huis nemen tijdens de viering.
Communiedoosjes zijn af
te halen bij het secretariaat.
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;
074-3676209 of mailen met beckum@heiligegeestparochie.nl

Secretariaat | Elke maandag van 11.00 tot 13.00
uur kunt u terecht voor misintenties en andere
kerkelijke zaken. Tel. 0547- 292221. Donderdags
na de viering kunt u terecht bij de koster.
Donderdagmorgenviering | Op donderdagmorgen is er om 9.00 uur een viering. Elke donderdag
drinken wij na afloop gezamenlijk met de
voorganger koffie in de pastorie.
Bezoek pastor | Parochianen die behoefte
hebben aan een bezoek van een van de pastores
kunnen dit doorgeven aan het
secretariaat.
Mariakapel | De Mariakapel is alle dagen
geopend van 9.00 tot 19.00 uur, zodat de parochianen en de toeristen in alle rust een bezoek
kunnen brengen en hun intenties in een boek
kunnen schrijven. Deze worden donderdagmorgen in de viering in de voorbeden genoemd.
Overleden |
• 17 augustus Jose Grefte – Exterkate 76 jaar.
• 23 augustus Alphons Velthuis 64 jaar.
• 21 september Hennie Hemel 81 jaar.

Delden
H. Blasius

Langestraat 78
Dinsdagmorgenviering | Elke eerste dinsdag
van de maand, staat na de viering de koffie klaar
voor alle aanwezigen. De
dinsdagmorgenviering wordt in de sacristie
gehouden.

7491 AJ Delden

Overleden |
• 25-06-2019 Diny Mulder-Kamp, 89 jaar
• 25-07-2019 Rie Menkehorst-Rupert, 79 jaar
• 11-08-2019 Johan Eijsink, 77 jaar

Dinsdag, woensdag en vrijdag

074-3761201
E: delden@heiligegeestparochie.nl
IBAN: NL24RABO0313302057
Openingstijden secretariaat
van 9.00 tot 12.00 uur.

Secretariaat | Het secretariaat is op dinsdag,
woensdag en vrijdag geopend van 9.00 tot 12.00
uur. Op maandagmiddag van 14.00 tot 15.00 uur
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zijn de heren W. ten Dam en M. Workel op het
secretariaat aanwezig voor inlichtingen over
grafrechten en verdere vragen die betrekking
hebben op het R.K. kerkhof.
Bezoek pastor | Parochianen die behoefte
hebben aan een bezoek van de pastor kunnen dit
doorgeven aan het secretariaat.

Raad van kerken organiseert:
Lezing: Pelgrimage en de innerlijke beleving
daarvan. Journalist Stijn Fens geeft op dinsdag 5
november om 19.30 uur – Oude Blasius een lezing.
Vaticaankenner en Trouwredacteur Stijn Fens
kwam op zijn twaalfde voor het eerst in Rome. Hij
was meteen verkocht. Sindsdien pelgrimeert hij
negen à tien keer per jaar naar de Eeuwige Stad.
Filmavond: “The Way” op di. 26 nov. om 19.30
uur. Deze film van Emilio Estevez , die gaat over
de Camino naar Santiago, ging in 2010 in
première op het internationale filmfestival in
Toronto. We zijn allen uitgenodigd deze film in
het gebouw van het Apostolisch Genootschap
aan de Emmastraat 9 te Delden te bekijken
Verliezen Verwerken | Hopelijk ervaart u de
aanstaande viering van Allerzielen, op zaterdag 2
november, als een steun vanuit de gemeenschap.
Dat wil ook de werkgroep verliezen verwerken
betekenen namelijk: het bieden van steun aan
hen die rouwen, verdriet hebben door een verlies
of zich alleen voelen. Ook het kruisje wat tijdens
de viering meegenomen kan worden (of bij u
thuis bezorgd zal worden) kan een teken van
herinnering zijn. Er wordt zo gauw vergeten; men
vindt zo gauw dat het nu maar eens afgelopen
moet zijn met het verdriet en dat wij moeten
overgaan tot de orde van de dag. “Het leven gaat
verder “ is dan de slogan. Dat is misschien ook wel
zo, maar hoe gaat het leven verder? Familie,
buren, vrienden, kennissen kunnen zoveel
bijdragen aan dat verder leven van een
rouwende, een verdrietig mens. Streep de
overledene niet weg uit uw geheugen, ook niet
uit uw gesprekken en streep de naam niet door
op uw verjaardagskalender. Zet achter de naam
een kruisje, een kruisje ter herinnering en waaruit
blijkt dat zij of hij er nog steeds bij hoort.
De werkgroep verliezen verwerken wenst u allen
een goede viering toe.
Na de viering wordt u op het kerkhof een
brandende kaars aangeboden, die u dan op het
graf van uw dierbare kunt zetten of voor het
grote kruis aan het einde van het kerkhof indien
de overledene is gecremeerd.

In verband met de noodzakelijke vervanging van
de huidige lichtjes vragen wij u om een extra gift.
Deze gift kunt u deponeren in een van de
collectebussen bij de ingang van het kerkhof.
Als u op 2 november niet in de gelegenheid bent
aanwezig te zijn en hiervoor wilt bijdragen, kunt
u gebruik maken van het bankrekeningnummer
NL24 RABO 0313 3020 57 ten name van de
geloofsgemeenschap H. Blasius te Delden.
Hiervoor onze oprechte dank
Vriendelijke groet. De Werkgroep “Verliezen
Verwerken “. Yns Vreeling

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
Kleuterkerk Delden en omstreken | Kleuterkerk
is er voor alle peuters en kleuters; RK, Protestant
of misschien helemaal niet kerkelijk betrokken of
aangesloten bij een kerkgenootschap; allemaal
van harte welkom! In principe is er iedere derde
zondag van de maand Kleuterkerk voor in de
Heilige Blasiuskerk in Delden. Soms wijken we
daarvan af i.v.m. een feestdag of vakantie.
De data voor de komende maanden zijn:
• 27 oktober 2019 (herfstvakantie)
• 17 november 2019
• 26 december 2019 om 15.30 uur: Kindje Wiegen
De viering start om 9.00 uur. Kinderen verzamelen zich in de kerk; daarna gaan we gezamenlijk
naar onze ruimte. Hopelijk tot ziens.

Locatieraad
Secretaris W. Stokhof, Helmersstraat 5, 7471 XS,
Goor, 272097,
Administrateur W. van Sermondt, Kloosterlaan
24, 7471 BC, Goor, 273182, vansermondt@gmail.
com
Liturgie Mw. A. Schreijer-Oude Wesselink,
Dieckertsweg 1a, 7495 SL, Ambt Delden, 273480,
schreijer.jbhm@gmail.com
Beheer J. Onland, Gondalaan 75, 7471 LC Goor,
06-12162018, jaonland@hotmail.com
Pastoraatgroep Voorzitter
B. Brunnekreef-Polman b.polman @heeckeren.nl
0547- 271543
Kerktelefoon secretariaat 0547-260114 of
272097
Begraafplaats G. Huisstede 06-16541464
Misintenties | De vergoeding voor misintenties,
gebedsintenties zijn € 9.00. Voor een jaargedachtenis € 12,Vieringen | Iedere zaterdag om 19.00 uur of
zondag om 11.00 uur en woensdag om 09.00 uur
(tenzij anders vermeld in Geestig of via een
mededeling). Op iedere eerste woensdag van de
maand na de viering gezamenlijk koffiedrinken in
de parochiezaal.
Viering in Herfstzon: 15 november om 16.30 uur
Viering in De Stoevelaar: 3 oktober en 20
december om 16.00 uur
Bezoek pastor | Parochianen die behoefte
hebben aan een bezoek van de pastor kunnen dit
doorgeven aan het centraal secretariaat
074-3492212

Pastorale noodnummer: 062 32 544 88
niet voor uitvaarten
Doopviering | In onze geloofsgemeenschap
wordt eenmaal per twee maanden gedoopt. Voor
data zie dooprooster laatste pagina. Voor opgave
en vragen kunt u terecht bij het centrale
secretariaat van onze parochie. tel: 260878 of
contact@heiligegeestparochie.nl .
Overleden |
• 22 augustus, Marinus Poppe, 76 jaar
• 10 sept., Annie ten Berge-Hummelink, 82 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 12.00 uur.
Secretariaat | Iedere woensdagmorgen van 9.00
uur tot 12.00 uur kunt u terecht op de pastorie
voor het opgeven van misintenties, het melden
van een overlijden en voor verdere vragen en
boodschappen.
Misintenties | De vergoeding voor misintenties/
gebeds-intenties: € 9,-. Jaargedachtenis: € 12,-.
Beiden t.n.v. kerkbestuur Hengevelde.
Openstelling Maria Kapel | De Mariakapel is
dagelijks geopend van 8 uur tot 18 uur.
Gedoopt |
• Zondag 15 september Pem Wegdam
Overleden |
• 2 september Gerhard Hofmeijer
Ceciliafeest | Op zaterdag 23 november in de
viering van 19.00 uur worden er 4 koorleden
gehuldigd voor hun jarenlange dienst t.b.v. de
parochie.
Allerzielen
In de gebedsviering op zaterdag 2 november
gedenken wij alle overledenen. In het bijzonder
de overledenen van het afgelopen jaar. Voor de
viering is er gelegenheid een kaarsje te kopen.
Na de viering gaan we samen naar het kerkhof en
worden de graven gezegend. Hierna kunt u een
kaarsje op het graf van een dierbare plaatsen.
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Isidorushoeve
H. Isidorus

Goorsestraat 126
7482 CL St. Isidorushoeve
T: 074-3575210
E: isidorushoeve@heiligegeestparochie.nl
IBAN: NL45ABNA0495351202
Openingstijden secretariaat
Dinsdag van 9.00 tot 11.00 uur
Secretariaat H. Isidorus | Elke dinsdagmorgen
van 9.00 uur tot 11.00 uur kunt u op de pastorie
terecht voor het opgeven van misintenties, het
aanmelden van jubilea en voor vragen omtrent
overige zaken.
Misintenties/jaargedachtenis | De vergoeding
voor een misintentie is € 9,- en voor een
jaargedachtenis € 12,Vieringen | Bijna iedere dinsdagmorgen om 9.00
uur is er een viering in onze kerk. Na afloop van
de eerste dinsdagochtendviering van de maand
bent u van harte welkom in de pastorie om
gezamenlijk een kopje koffie of thee te komen
drinken.
Aanmelden Doop, Huwelijk | Via het secretariaat van het “pastoraal team” tel. 074-3492212,
bereikbaar op maandag t/m woensdag van 8.30
t/m 15.30 uur of donderdagmiddag van 14.00 uur
tot 15.30 uur of per mail: contact@pastoraalteam.nl.
Een aantal keren per jaar is er een doopviering in
de kerk van St. Isidorushoeve.
Openstelling Mariakapel | De Mariakapel in
onze kerk is wekelijks geopend op dinsdag,
donderdag, zaterdag en zondag van 9.00 uur tot
17.00 uur.
Wereldmissiedag | Op zaterdagavond 12
oktober staat de viering in het teken van
Wereldmissiedag. Tijdens deze viering zal er ook
aandacht zijn voor Wereldmissiedag voor de
kinderen. De aanvang van de viering is 19.00 uur
en het kinderkoor verzorgt de zang.
Allerzielen | Op zaterdagavond 2 november is er
een Allerzielenviering. Tijdens deze viering zullen
alle overledenen in onze geloofsgemeenschap en
van het afgelopen jaar in het bijzonder worden
herdacht. De aanvang van de viering is 19.00 uur
en het dames- en herenkoor zal de zang
verzorgen. Na afloop van de viering wordt er een
bezoek gebracht aan de begraafplaats.
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Opgave voor de Eerste Heilige
Communie 2020
In januari 2020 gaat de voorbereiding op de
Eerste Heilige Communie van start voor
kinderen die in groep 4 van de basisschool
zitten. De Eerste Communievieringen van
de Heilige Geestparochie zijn gepland op
zondag 7 juni 2020.
De voorbereiding vindt plaats buiten
schooltijd tijdens 6 bijeenkomsten voor en
1 bijeenkomst na de viering van de Eerste
Heilige Communie.
Wij werken met het project “Blijf dit doen”.
Alle kinderen krijgen een werkboek, waarin
de thema’s, verhalen en opdrachten staan,
zodat u ook thuis met uw kind aan de
slag kunt.
De voorbereiding wordt begeleid door de
werkgroep Eerste Communie en een pastor.
Deelname aan de voorbereiding op de
Eerste Heilige Communie kost € 35,-.

Als dit financieel voor u niet haalbaar is,
kunt u dit aangeven bij de opgave van uw
kind. Wij vinden dat financiële omstandigheden geen belemmering mogen zijn.

Opgave
U kunt uw kind aanmelden door te mailen
naar het Secretariaat van het Pastoraal
Team, mw. Berna Horck, secretariaat@
pastoraalteam.nl met vermelding van de
naam van uw kind, de school waarop uw
kind zit en uw woonplaats. U ontvangt dan
een mail met het opgaveformulier, dat u
ingevuld terug kunt sturen.
Als u uw kind wilt laten meedoen, verzoeken wij u hem of haar voor 1 december
2019 op te geven.
Pastoraalwerker H. van den Bemt
Pastoor M. Oortman.

Woordpuzzel 7
In deze herfstperiode gedenken we op 2 november onze dierbare
overledenen tijdens Allerzielen. Daarom zitten er in deze puzzel acht
woorden die met de dood te maken hebben. Weet u welke dat zijn,
stuur dan uw antwoord voor 8 november 2019 naar: Redactie Geestig/
Puzzel 7, Langestraat 78 7491 AJ Delden of per mail naar redactiegeestig@heiligegeestparochie.nl Niet vergeten 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 van Geestig 6 zaten de volgende acht woorden die
een grens kunnen aangeven: lijn, lint, muur, schutting, hek, spoorboom,
streep, box. Uit de goede inzendingen hebben we de volgende winnaar
getrokken: Riky Engelbertink uit Beckum. Van harte gefeliciteerd!

door Richard Wermelink
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Info RK Heilige Geestparochie
www.heiligegeestparochie.nl
IBAN: NL94RABO0109069625
Centraal secretariaat Pastorale team
• Mevr. B. Horck, Langestraat 78,
7491 AJ Delden
T: 074 3492212
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 260878
E: contact@heiligegeestparochie.nl
Dit nummer is niet voor pastorale zorg of
ziekenzalving. Zie hieronder.
Bezoek pastor
Parochianen die behoefte hebben aan een
bezoek van een van de pastores
kunnen dit doorgeven aan het centraal
secretariaat: 074 349 22 12
Pastorale nood
Mocht u buiten kantoortijden dringend
pastorale hulp nodig hebben dan kunt u, als
geen van de pastores op eigen nummer
bereikbaar is, bellen met het mobiele
nummer: 06 23 25 44 88. Dit nummer
is niet voor het melden van uitvaarten.

Ziekenzalving
Gelieve contact op te nemen
met eigen locale secretariaat
(zie pag 12 t/m 14)
Dopen en Huwelijk
Aanmelden bij secretariaat pastorale team
T: 074- 349 22 12
Dooprooster december
8 dec. Goor/ Hengevelde
13.00 en 14.00 uur Oortman
15 dec. Delden/ Beckum
13.00 en 14.00 uur v/d Bemt
Doopvoorbereidingsavonden zijn donderdag 14 november in de Stefanshof,
Grotestraat 207, 7622 GH Borne en donderdag 21 november 2019 in parochieel
Centrum, Hengevelderstraat 24, 7471 CH
Goor
Facebook.com/heiligegeestparochie
www.twitter.com/heiligegeestpar

Emeriti
• Pastor Th.B.M. Escher
E: T.Escher@chello.nl
•P
 ater R. van der Vegt
E: rinusvegt@hotmail.nl
T: 074-266 55 81
Pastorale team
•M
 r. M.J.A. Oortman, pastoor (liturgie)
M: 06 - 204 537 13 (maandag niet bereikbaar)
E: mjaoortman@heiligegeestparochie.nl
Vrije dag: maandag
•M
 w. R. Doornbusch,
pastoraalwerker (diaconie)
M: 06 - 144 06 955
E: pastordoornbusch@gmail.com
Vrije dag: vrijdag
•D
 rs. Mw. H.Th.Y.M. van den Bemt,
pastoraal werker (catechese)
M: 06 - 136 092 93
E: htymvandenbemt@gmail.com
Vrije dagen: maandag en vrijdag
•M
 w. C.E.J.M. Timmerman,
pastoraal werker
M: 06 - 250 913 77
E: Carin.timmerman@gmail.com
Vrije dag: vrijdag
•M
 w. A. Zoet,
pastoraal werker
M:06 - 271 24 695.
E: annettezoet@gmail.com
Vrije dag: vrijdag
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Rentmeesters zijn we allemaal
Niet alleen ik vraag me tijdens mijn reizen af waarom er zoveel
plastic, blikjes en zwerfvuil langs straten en op pleinen ligt. Het is
vast niet alleen mijn ergernis, maar die van veel mensen. Veel vuil
belandt ook in zee, de zogenaamde plasticsoep. Het zijn individuen
die de keuze maken om rommel op straat te gooien. Het kan ook in
een vuilnisbak of neem het gewoon mee naar huis. Soms vraag ik
me af of het een gebrek aan opvoeding, verantwoordelijkheidsbesef
is, of is het een ‘als ik het maar kwijt ben mentaliteit'? Vaak zie je het
gebeuren maar is er te veel gêne of angst om personen hierop aan
te spreken.

Geen bezit maar bruikleen

Eetcultuur?

Om de aarde leefbaar te houden moeten we onze individuele
talenten goed gebruiken en dat is een hele uitdaging. Wij zijn
tenslotte toch allemaal Rentmeester?

Deskundigen zeggen dat de oorzaak hiervan is dat veel mensen op
straat drinken en snacken. Deze eetcultuur is ontstaan onder een
groot deel van de bevolking. Je schrikt ervan als je leest dat er zelfs
kinderen zijn die nooit een maaltijd zittend aan tafel eten, laat staan
in gezinsverband.
In een cultuur waar mensen niet meer samen met het gezin of
vrienden aan tafel eten, is er geen duurzame samenleving. Noch
wat betreft sociaal, noch wat betreft het milieu. Wat ik beschrijf is
maar een simpel voorbeeld, maar toch.
Het begrip rentmeesterschap maakt duidelijk dat het een bredere
en diepere betekenis heeft dan alleen de zorg voor ons milieu.

Ongebreidelde consumptie
Lange tijd zijn we ervan uitgegaan dat de aarde met al haar
grondstoffen onuitputtelijk was. Steeds meer beseffen we dat
ongebreidelde consumptie verwoestende effecten kan hebben op
de natuur en dat grondstoffen eindig zijn. Deze realisatie heeft
ertoe geleid dat er de afgelopen jaren al veel is bereikt, maar er
moet nog veel gebeuren. Eenieder van ons weet vast voorbeelden
te noemen die beter kunnen. Maar het leert ons ook dat het niet
eenvoudig op te lossen is. De vraag naar bijvoorbeeld energie wordt
groter, de wereldbevolking groeit, dus ook de vraag naar alles wat
de mens nodig heeft of waarover ze wil beschikken.
We zouden ons af kunnen vragen of er ook andere mensen
(economen/rentmeesters) nodig zijn die anders met
aardse spullen, geld en goed omgaan. Wie geld en goed
heeft, heeft daarmee ook de verantwoordelijkheid
gekregen om daar goed mee om te gaan.Misschien
zijn er wel teveel onrechtvaardige rentmeesters in
deze wereld, misschien is er behoefte aan de Bijbelse
rentmeester?

"De mens bezit de aarde
niet, maar heeft deze
in bruikleen."
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Vanuit Bijbelse bronnen heeft het rentmeesterschap vooral
betrekking op het besef dat de mens de aarde niet bezit, maar in
bruikleen heeft en in goede staat moet nalaten aan toekomstige
generaties.
Moeten we niet meer oog krijgen voor het feit dat God de eigenaar
van de wereld is en dat wij mensen aangesteld zijn als rentmeesters? Of lopen we als die rentmeester uit de tijd van Jezus met een
air alsof alles van onszelf is? (Lucas 16, 1-9 )

Jonathan Sachs (Engelse opperrabbijn) beschrijft in zijn boek “The
dignity of difference” hoe groot de impact is van grote godsdiensten
door de eeuwen heen. Zij belichamen waarheden die economie en
politiek niet kunnen bieden en deze blijven steekhouden als alles
eromheen verandert.
“Beschavingen overleven niet door kracht, maar door de manier
waarop ze op de zwakkeren reageren; niet door rijkdom maar door
de zorg die ze aan armen besteden; niet door macht maar door hun
bewogenheid met de machtelozen.”
“De menselijke waardigheid is dus in feite de meest duurzame
factor in de geschiedenis”. Aldus Jonathan Sachs.
Marianne Koebrugge

Woord van Paus Franciscus
“Hebzucht, bezit willen hebben, verzadigt het hart niet, integendeel het vergroot de honger,"
zegt paus Franciscus. De paus overwoog het evangelie van de dag en benadrukte dat “materieel
bezit noodzakelijk is … maar toch slechts een middel om eerlijk te leven en te delen met de
meest behoeftige mensen”. En hij waarschuwt: “rijkdom kan het hart aan banden leggen en
losmaken van de ware schat die in de hemel is.”
De paus nodigt uit “de dingen te zoeken die echt waarde hebben: rechtvaardigheid, solidariteit,
broederlijkheid, vrede, dingen die de echte waardigheid van de mens uitmaken. Het gaat erom te
streven naar een geslaagd leven, niet volgens de stijl van de wereld, maar van het evangelie: God
beminnen met heel zijn wezen en de naaste zoals Jezus van hem hield, dat wil zeggen in dienstbaarheid en zelfgave.”
“Bovenmatig zoeken van bezit en rijkdom is dikwijls een bron van onrust, tegenspoed, machtsmisbruik, oorlog”, insisteert de paus.
Zie de Nederlandstalige vertaling van de volledige toespraak voorafgaand aan het bidden van het
Angelus op de website van H. Geest parochie (www.heiligegeestparochie.nl/geestig):

Paus Franciscus - Angelus/Regina Caeli
Hebzucht verzadigt niet maar hongert uit
18e Zondag door het Jaar (C) - Sint Pietersplein
(4 augustus 2019)

Door: Jan Horck
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Ingezonden berichten

STREEKMARKT 2 NOVEMBER
OLIEBOLLEN VOOR PROJECT “VAN ZWAK NAAR STERK”
Je mag het inmiddels een traditie noemen,
maar als PDK zijn we er ieder jaar weer erg
blij mee dat we van de organisatoren van
de Streekmarkt Delden de gelegenheid
krijgen om onze oliebollen aan de man /
vrouw te brengen ten bate van één van
onze projecten.
Dit jaar gaat de totale
opbrengst weer naar
ons project in Kenia.
Daar krijgen leerlingen, die daartoe in
staat zijn, de gelegenheid om een middelbare schoolopleiding
of een op maat
gesneden vakopleiding te volgen. Daardoor
wordt de kans op een betere toekomst voor
hen, maar ook voor de gehele leefgemeenschap, aanzienlijk vergroot. Opleiding, in
onze ogen DE BESTE MANIER VAN HULPVERLENING ! Chinees preekwoord: Geef de
mensen geen vis, maar leer ze vissen!!

Bakker Ter Avest helpt ons weer, geheel
belangeloos en levert ons zijn kwaliteitsdeeg. Wij zorgen voor een goed bakproces
en vervolgens mag u genieten van een
prima en heerlijke oliebol.
Wij zullen weer ons
“stinkende” best
doen om de heerlijk
geurende goudbruine bollen in
voldoende
hoeveelheden voor
u te bakken. U hoeft
ze alleen nog maar
af te nemen om in
eerste aanleg van
de smaak kunnen genieten, in de wetenschap dat de (ook heerlijke) bijsmaak wordt
geproefd door de kinderen in Migumomiri
(Kenia).

PDK ZOEKT KERSTGROEN
Als we naar buiten kijken lijkt Kerst nog heel ver weg, maar de Projectgroep Deldense Kerken is in gedachten alweer bezig met de voorbereiding op de komende kerstmarkten. Voor het maken van hun kerststukjes en graftakken hebben zij voldoende groen nodig om aan de vraag
te kunnen voldoen. Hebt u in de tuin groen dat zich leent om in stukjes
verwerkt te worden dan zouden we dat graag van u willen hebben. We
stellen deze vraag nu al omdat de
tuinen nog winterklaar moeten
worden gemaakt. We zouden u willen
vragen of u met het snoeien van
bepaalde onderdelen even zou
kunnen/willen wachten tot half
november zodat het groen door ons
gebruikt kan worden voor de
kerstmarkten.
Mocht u twijfelen welk groen door
ons kan worden gebruikt, dan willen
we op voorhand graag bij u langs komen om deze twijfel weg te
nemen. Wij denken bijvoorbeeld aan de blauwspar, Nordman dennen,
taxusboom, pinus grove den, zo genaamd handjesgroen, rode, groene
en witte skimmia. Wij van onze kant kunnen u t.z.t helpen met het
deskundig kortwieken van uw tuinplanten/bomen.
Als u denkt groen voor ons te hebben kunt u contact opnemen
met Jan Vos, 06 23139397 of j.vos168@gmail.com.
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Om de prijs hoeft u het niet te laten, voor
€ 0,70 per stuk en € 3,00 per 5 stuks kunt u
zichzelf en anderen HEERLIJK VERWENNEN.
Uiteraard is ieder veelvoud van 5 voor
hetzelfde veelvoud van € 3,00 verkrijgbaar.

Geen zin in oliebollen, maar wilt u
ons wel steunen, dan is uw bijdrage
zeer welkom op bankrekening
NL66RABO0179158643 onder
vermelding van “KENIA”. Hartelijk
dank voor uw bijdrage, in welke
vorm dan ook.

Landelijke ariens-herdenking
2019

De jaarlijkse Ariëns-gedachtenisviering zal ook dit jaar
weer plaatsvinden op de
derde zondag van november, te weten 17 november
2019. Zoals gebruikelijk wordt deze eucharistieviering
gehouden in de St. Jacobuskerk aan de Oude Markt te
Enschede. Aanvang 11.00 uur. Celebranten zullen zijn:
kardinaal W.J. Eijk, aartsbisschop van Utrecht, P.F.
Daggenvoorde, pastoor van de Jacobus de Meerdere
parochie van Enschede, geassisteerd door Th. Reuling (ofs),
als permanent diaken verbonden aan de parochie
H. Gabriël te Didam e.o., tevens lid van de Orde van
Franciscaanse Seculieren (ofs) en van het AriënsComité. Onlangs heeft paus Franciscus de 33e zondag
door het jaar uitgeroepen tot Werelddag van de Armen,
als een voortzetting van en een herinnering aan het
Jaar van de Barmhartigheid. De Ariënsgedachtenis
viering zal aandacht besteden aan deze Werelddag.
Medewerking verleent ook weer de Koninklijke
Enschedese Leo Harmonie, in 1893 door Ariëns zelf
opgericht. Na de H. Mis is iedereen welkom in het
parochiecentrum achter de kerk voor een informeel
samenzijn. Er zullen ook weer boeken en kaarsen te
koop zijn.
Hoogachtend, Het Ariëns-comité

Dubieuze brieven achter autoruitwissers en in fietstassen
In de voorbijgaande maanden zijn er op
diverse plekken in onze drie parochies
Briefjes aangetroffen, achter autoruitenwissers, fietstassen met een inhoud die voor
vele verontrustend was en kan worden
betiteld als antikatholiek. Deze briefjes
worden klaarblijkelijk verspreid door
iemand die de Rooms-Katholieke kerk niet
goed gezind is. Op de inhoud van deze
briefjes is veel af te dingen en ze zijn
afkomstig uit zeer reactionaire kringen.
Gezien de onrust is er ook contact opgenomen met de politie door het pastoraal team.
Bij de politie zijn meerdere meldingen

binnengekomen over deze briefjes. De
politie kan hier echter niet veel tegen doen.
Het verzoek is om deze briefjes te negeren
en in ieder geval telkens melding te maken
bij de koster of de pastor zodat er zicht
komt op deze werkwijze. De inhoud van de
briefjes is dubieus en tendentieus.

Bedevaart naar Kevelaer
Op vrijdag 1 november is de jaarlijkse
bedevaart vanuit Twente naar Kevelaer. Zij
die daar aan deel willen nemen kunnen zich
opgeven tot en met 18 oktober 2019.
Kosten €20,- per persoon. Dit bedrag graag
bij opgave voldoen.
Inlichtingen kunt u verkrijgen bij uw
contactpersoon.

Het pastorale team
Mw. A. Averdijk.
Lijsterstraat 5
7491 ZM Delden
Tel 074 -376 3473

Op de 3-sprong, samen leren en elkaar inspireren,
Agenda voor volwassenen catechese voor de Goede Herder-parochie, de Heilige Geest-parochie en de H.H. Jacobus en Johannes-parochie.
Datum/ data

Titel en Korte omschrijving

Waar en hoe laat

Contact en opgave

Dinsdag 8
oktober 2019

Lambertus Academie
Spreker: Hans Morssinkhof & Hans de Gruil

Inloop: 19.30 uur
Start: 20.00 uur
Het parochiehuis,
Sint Lambertusbasiliek,
ingang Wemenstraat Hengelo

Opgave is niet nodig

75 jaar bevrijding. Hengelo in de oorlog. We
zullen vooral vanuit historische hoek de
bevrijding van Hengelo bekijken. Ook zullen we
stil staan bij ethische aspecten rond de
bombardement(en) op Hengelo.
Zondag 3
november

Start cursus 7+1. Geloven rond SPIR!T, inspiratie
uit geloof, leven en kunst (totaal 7 zondagen en
éen zaterdag. Inclusief maaltijd

17.00 - 20.00 uur
Waterstaatkerk, Deldenerstraat
Hengelo

Rinse Visser
074-2431086
7plus1@pkn-hengelo.nl

Dinsdag 5
november

Raad van Kerken
Pelgrimage en de innerlijke beleving daarvan. Spreker: Stijn Fens

19.30 uur
Oude Blasius Delden

Opgave is niet nodig

Donderdag 7
november

“HEER MIJN GOD HOE GROOT ZIJT GIJ”
Lezing: mevr. J. Vogelezang de Ridder. Lezing
naar aanleiding van een raam van Marc Chagall

20.00 uur (na de aanbidding) in het
parochiehuis, Sint Lambertusbasiliek, ingang Wemenstraat Hengelo

Opgave is niet nodig

Dinsdag 26
november 2019

Lambertus Academie
Spreker: Erik Cornel
Thema: De Ridderorde van het Heilig Graf van
Jeruzalem is een Rooms Katholieke orde die
zich o.a. inzet voor de Christenen in het Heilig
Land. De Heilige Geest parochie heeft een 3-tal
leden. De Orde ondersteunt christelijke projecten in het Heilig Land gericht op ondersteuning
van pastoraal werk, gezondheidszorg, onderwijs
en ouderenzorg. Ieder jaar wordt er tijdens de
Advent periode extra aandacht besteed aan een
thema. Dit jaar is het thema jeugd.

Inloop: 19.30 uur
Start: 20.00 uur

Opgave is niet nodig

Advents en Kerst symbolen
Lezing door mw J. Vogelenzang-de Ridder

20.00 uur
Moeder Theresakerk,
locatie Esreinschool
Kerkstraat 116 Hengelo

Woensdag 27
november

Het parochiehuis,
Sint Lambertusbasiliek,
ingang Wemenstraat Hengelo

samenoplopenmtkerk@
gmail.com

Ook een activiteit op het gebied van volwassenen catechese of bezinning en ontmoeting in onze agenda?
Stuur uw informatie zoals hierboven te zien is aan catechesetwentezuid@gmail.com

19
Geestig, 07 | oktober, november 2019

Vieringen
oktober en
november
Vieringen door de week:

Datum

H. Blasius
Beckum

O.L. Vrouw van Altijd
Durende Bijstand
Bentelo

Zaterdag 12 en
zondag 13 okt.

Zon. 9.30 Wocoviering
mmv. Dames- en Herenkoor
Pastor C. Timmerman

Zon. 9.30 WoCoviering
met CD muziek
Werkgroep

Zaterdag 19 en
zondag 20 okt.

Zat. 19.00 WoCoviering
mmv. Dames- en Herenkoor
Werkgroep

Zat. 19.00 Wocoviering
mmv. Dames- en Herenkoor
Pastor C. Timmerman

Zaterdag 26 en
zondag 27 okt.

Zon. 9.30 Eucharistieviering
Mariaviering
mmv. Dames- en Herenkoor
Pastoor M. Oortman

Geen viering

Vrijdag 1 nov.
Allerheiligen

In Delden

In Delden

Zaterdag 2 nov.
Allerzielen en
zondag 3 nov.

Zat. 19.00 Gebedsviering
mmv. Spirit
Werkgroep
Zon. 10.30 Hubertusviering
mmv. Dames- en Herenkoor

Zat. 19.00 Gebedsviering
mmv. Be-Lieve
Werkgroep
Zon. 11.00 in Lambertus
Hengelo

Zaterdag 9 en
zondag 10 nov.

Zon. 9.30 WoCoviering
mmv. Dames- en Herenkoor
Pastor R. Doornbusch

Zon. 9.30 WoCoviering
met CD muziek
Werkgroep

Zaterdag 16 en
zondag 17 nov.

Zat. 19.00 WoCoviering
mmv. Dames- en Herenkoor
Werkgroep

Zat. 19.00 Wocoviering
mmv. Dames- en Herenkoor
Pastor A. Zoet

Zaterdag 23 en
zondag 24 nov.

Zon. 9.30 Wocoviering
mmv. Dames- en Herenkoor
Pastor C. Timmerman

Geen viering

Maandag: geen vieringen.
Dinsdag:

09.00 uur Beckum
09.00 uur St. Isidorushoeve
18.30 uur Lambertus

Woensdag: 09.00 uur Goor
18.30 uur Lambertus

Donderdag: 09.00 uur Hengevelde
09.00 uur Bentelo
09.00 uur Thabor
18.30 uur Lambertus
16.00 uur Stoevelaar

Vrijdag:

Zaterdag:

09.00 uur Borne
09.00 uur Lambertus
16.30 uur Herfstzon
19.00 uur Humanitas

10.30 uur Dijkhuis
12.00 uur Lambertus
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H. Blasius
Delden

H.H. Petrus en
Paulus Goor

H.H. Petrus en
Paulus Hengevelde

H. Isidorus,
St. Isidorushoeve

Zat. 19.00 Eucharistieviering
mmv. Herenkoor
Pastoor M. Oortman

Zon. 11.00 WoCoviering
voorstellen vormelingen
mmv. In Between
Pastor H. vd Bemt

Zat. 19.00 WoCoviering
mmv. Koor Rietmolen
Pastor C. Timmerman

Zat. 19.00 WoCoviering
mmv. Kinderkoor
Werkgroep

Zon. 9.00 Kleuterkerk
Zon. 9.30 Eucharistieviering
mmv. Dames- en Herenkoor
Pater R. v/d Vegt

Zat. 19.00 WoCoviering
mmv. Gemengdkoor
Werkgroep

Zon. 9.30 WoCoviering
mmv. Dames- en Herenkoor
Werkgroep

Zon. 9.30 Eucharistieviering
mmv. Spirit
Pastoor M. Oortman

Zat. 19.00 Eucharistieviering
mmv. Dames- en Herenkoor
Rector P. Kuipers

Zon. 11.00 Eucharistieviering
mmv. Schola cantorum
Rector P. Kuipers

Zat. 19.00 WoCoviering
mmv. Dames- en Herenkoor
Werkgroep

zat. 19.00 Eucharistieviering
mmv. Dames- en Herenkoor
Pastor Th. Escher

Zat. 19.00 Eucharistieviering
mmv. Dames- en Herenkoor
Pater R. v/d Vegt

In Delden

In Delden

In Delden

Zat. 19.00 Eucharistieviering
mmv. Dames- en Herenkoor
Rector P. Kuipers
Zon. 11.00 in Lambertus
Hengelo

Zat. 19.00 Gebedsviering
mmv. In Between
Werkgroep
Zon. 11.00 in Lambertus
Hengelo

Zat. 19.00 Gebedsviering
mmv. Dames- en Herenkoor
Werkgroep
Zon. 11.00 in Lambertus
Hengelo

Zat. 19.00 Gebedsviering
mmv. Dames- en Herenkoor
Werkgroep
Zon. 11.00 in Lambertus
Hengelo

Zat. 19.00 Eucharistieviering
mmv. Kinderkoor
Pastoor M. Oortman

Zon. 11.00 Wocoviering
Stille viering
Pastor C. Timmerman

Zat. 19.00 Wocoviering
mmv. Cantu
Pastor C. Timmerman

Zat. 19.00 Wocoviering
mmv. Dames- en Herenkoor
Werkgroep

Zon. 9.00 Kleuterkerk
Zon. 9.30 Eucharistieviering
H. Vormsel
mmv. Cantu
Mgr. H. Woorts en pastor
H. v/d Bemt

Zat. 19.00 Eucharistieviering
Ceciliafeest
mmv. Gemengd koor
Pastoor M. Oortman

Zon. 9.30 WoCoviering
mmv. Dames- en Herenkoor
Werkgroep

Zon. 9.30 Eucharistieviering
mmv. Dames- en Herenkoor
Pastoor M. Oortman

Zat. 19.00 Eucharistieviering
Ceciliafeest
mmv. Dames- en Herenkoor
Pastoor M. Oortman

Zon. 11.00 Eucharistieviering
mmv. Schola Cantorum
Pastoor M. Oortman

Zat. 19.00 Eucharistieviering
Ceciliafeest
mmv. Dames- en Hernekoor
Pastor Th. Escher

Zon. 19.00 WoCoviering
mmv. Spirit
Pastor R. Doornbusch
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Feestdagen!?
1 en 2 november worden ook wel kerkelijke feestdagen
genoemd….
Maar waarom een “feestdag” terwijl het gaat om overleden mensen.
Eigenlijk best wel raar toch, dat we de dood vieren?....Maar misschien niet zo raar als je er anders naar gaat kijken. Want juist op
deze dagen denkt bijna iedereen terug aan hun geliefden die niet
meer hier op aarde zijn maar in de hemel bij God. En daar kun je blij
van worden, want hoewel we ze missen en verdrietig zijn weten we
ook dat ze nu voortleven in het hemelse paradijs.
Op 1 november vieren wij ”Allerheiligen”. Op deze dag eren we alle
heiligen, dit zijn mensen die overleden zijn en daarna heilig werden
verklaard door de paus. Iemand kan heiligverklaard worden als
diegene iets heel bijzonders gedaan heeft, bijvoorbeeld een
wonderbaarlijke genezing, of als iemand heel veel gedaan heeft
voor andere mensen. In de kerk zie je verschillende beelden van
heiligen, kijk er maar eens naar. En misschien hebben ze in de kerk
ook nog wel iets liggen waarop staat welke heilige het is en wat hij/
zij gedaan heeft.
Op 2 november vieren we “Allerzielen”. We herdenken dan de
mensen die overleden zijn. Mensen brengen dan vaak bloemen
naar het graf of naar de strooiweide. Maar je kunt ook een kaarsje
branden bij de foto van de overledene. Op deze dag bidden we voor

Door: Nathalie Mensink

hen dat ze bij God mogen zijn. Als iemand is overleden leeft hij
of zij verder in het hart van anderen, zodat ze niet vergeten
worden. Dus ook al kun je diegene niet meer zien, je kunt hem/
haar misschien wel voelen in je hart. Je kunt dan verdrietig
worden omdat hij/zij er niet meer is, maar soms wordt je blij als
je aan de leuke dingen denkt die je samen hebt gedaan.
Met “Allerzielen” worden, tijdens de kerkdienst, de namen
genoemd van degenen die het afgelopen jaar overleden zijn. Er
wordt dan ook een kaars aangestoken. Meestal is de familie
aanwezig bij deze viering, aan het eind van de dienst mogen zij
de kaars meenemen naar huis.
Maar voordat het Allerheiligen is hebben we eerst nog
Halloween….
Op 31 oktober wordt er in verschillende landen “Halloween”
gevierd. Met Halloween gaan kinderen ’s avond verkleed langs
de huizen om snoep op te halen en mensen te laten schrikken.
Oorspronkelijk is dit een avond om spoken en heksen te
verjagen. Dit deden ze omdat de donkerste tijd van het jaar
aanbrak en de mensen bang waren dat het niet meer licht zou
worden.
Bij de huizen zie je in de herfst ook vaak “pompoengezichten”
met lampjes erin, misschien heb je die zelf ook wel thuis.

Pompoengezicht
maken
Nodig:
• papieren bordje
• potlood
• verf
• kwast
• bruin papier
• schaar
• lijm
• groen bloemenlint
Verf de achterkant van het bord oranje, laat het drogen.
Teken nu de ogen en een mond met potlood, verf de ogen en mond
zwart, laten opdrogen.
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Knip een steeltje uit karton, lijm het steeltje en stukje bloemenlint
aan de achterkant van het bordje en klaar is je pompoen

Geloof in beeld

Vredesdienst in Goor op 22 september 2019
Foto 1.

Foto 4.

Het verhaal van Jakob en de ladder tot in de hemel waarlangs de
engelen op en neer klommen gelezen in het Arabisch door Bashaar
Khouri en in het Nederlands door Marla van de Wel

Anna uit Soedan zong een lied over verlossing en de hoop die we
mogen hebben, omdat Jezus is opgestaan uit de dood.
Foto 5.

Foto 2.

Ds. Wim de Jong: we moeten net als de engelen de ladder op naar
de hemel en weer terug naar de aarde. We moeten grensgangers
worden.

Pastor Annet Zoet vertelt een verhaal over Bonne de meeuw die op
zoek ging naar vrede en van een schelp een spiegel kreeg. Boze
meeuwen werden bang van zichzelf in de spiegel en vluchtten weg,
vriendelijke meeuwen bleven.

Foto 3.

Onder leiding van Khawle Hanna zongen de kinderen van de
Arabische gemeente het Onze Vader in het Aramees, de taal die
Jezus sprak!

Foto’s: Egbert op den Dries.

Bijbelse Proeverij op 23 september 2019 Stefanshof Borne
Proeven van gerechten uit het boek 'Bijbels koken' en aandacht
voor catechese van het komende seizoen.

Foto’s: Nathalie Mensink
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Wat niet kerkelijk is gevierd,
wat niet in de krant is verschenen,
wat niet door TV-Oost is uitgezonden,
Kortom:

de Blasius Bloopers in 2018

Deel 7: Op bezoek bij het kerkkoor.

Stel je een dubbele ladder voor
die in de grond geworteld is

God van de moslims, God van de christenen,
bent U niet dezelfde God?
Help ons uw enigheid herontdekken
in de liefde en de eerbied voor de andere.

en tot in de hemel reikt.
Wij, moslims, klimmen naar omhoog,
met de Koran, naar God toe.

Leid ons, wij die uw kinderen zijn,
lezers van Koran en Bijbel,
help ons in de strijd
tegen het religieus fanatisme
waarvan het kwaad onze samenleving verstikt.

Jullie, christenen, klimmen
langs de andere kant van de ladder
ook naar omhoog, met Christus.

God van liefde, gerechtigheid en vrede,
help ons om samen
een betere wereld te bouwen,
in eenheid met al onze zusters en broeders
van andere religies.

Hoe hoger we geraken,
Mamadou en Marie-Antoinette Samaké

hoe dichter we bij elkaar komen.
Bron onbekend

interreligieuze viering Brussel, 27/12/2015

Blasius viel met de neus in de boter.
Feest bij het gemengd dames- en
herenkoor. Medailles en penningen
voor drie leden na 25 jaar trouwe dienst
op zondag en in rouw- en trouwvieringen. Zijn felicitatie, mede namens zijn
hemelgenoot Caecilia, was voor de
feestelingen de kers op de taart.
Het was een feestelijke repetitieavond.
Ze zongen voor hem twee meerstemmige ‘Sanctussen’ met uitbundige
orgelbegeleiding. Hij en de koster, die
langs kwam om de kerk te sluiten,
applaudisseerden kort, maar krachtig.
In zijn dankwoord vertelde Blasius dat
hij verwend was door de zang van de
vele hemelse engelenkoren. Inspirerend
is hun zang, als zij liederen op teksten
van Huub Oosterhuis zingen. Al mijn
heilige collega bisschoppen willen zo’n
uitvoering niet missen. Nog steeds
jammer, dat ze dat op aarde niet
hadden meegemaakt. Blasius vertrok
met stille trom, via de achterdeur, en
ontliep zo de wachtende pers en een
redactielid van Geestig.



Door: Jan Horck

Wordt vervolgd.

