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Ingrid’s Keuken 
 
 

Wat fijn om weer lekker te eten 
 

met de smaken van vroeger. 
 

Uw maaltijden thuis gebracht. 
 

 

   
 074  -  277 81 88 
  www.ingrids-keuken.nl 
 
 

 
 

 
 

Gewoon… goed en lekker eten. 
	  
 
 

Gallery Herman & Co / De bruidsbloem 
Van A tot Z bloemwerk- en Kunstworkshops 
 

Grafboeketten 
Bloemdecoraties 
Bruidsboeketten 
 
Herman Nagelmaker  
     
Openingstijden:       
Donderdag   10.00 tot 18.00 uur       
Vrijdag    10.00 tot 18.00 uur 
Zaterdag   10.00 tot 15.00 uur 
Wil je een afspraak of info bel 06 - 10 36 98 63   

info@galleryhermanenco.nl  
Hoofdstraat 11, 7561 AB  Deurningen 

Nieuw: boeket op bestelling,vandaag besteld,morgen af te halen of te bezorgen. 
(kosten aan verbonden) 
 

www.vanmarle.nl

t  074 - 30 30 600
@ info@vanmarle.nl
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W: www.degoedeherderhengelo.nl

Bereikbaar:  ma.t/m vr.  09.30 – 12.00
 ma.t/m do. 13.30 – 16.00
 via gastvrouwen O.L. Vrouw

Redactie: Ria Wolbers (St. Lambertus)
 Han Coonen (Raphael-Exodus)
 Ben Oude Egberink (O.L. Vrouw)
 Bernard Korbeld (Moeder Teresa)
 Erna Wolberink (Thabor)
 Carin Timmerman (Pastoresteam)
 Bijdragen: Pastorale team 
 Jan Hinke (Catechese) 
Eindredactie: Theo Morskate 
 Leo van der Stappen 

Samenloop 3  periode 25/04 – 29/05/2015
 verschijnt op woensdag 22 april 
 
Redactieadres  samenloop@degoedeherderhengelo.nl
Redactiesluiting 6 april  2015
Redactiesluiting geloofsgemeenschappen: zie locatiepagina

saMenLoop 2
6e jaaRgang  2015,  14 MaaRT  -  24 apRiL 

RedaCTioneeL

De katholieke geloofsgemeenschap blijft stevig in beweging.
De schets van kardinaal Eijk voor de toekomst geeft een som-
ber beeld van sluitende kerken en grootschalige parochies. Er 
wordt door diverse ingewijden afwijzend op gereageerd.
In deze Samenloop geven pastoraal team en bestuur hun visie 
op deze controverse.
In De Goede Herder blijven vrijwilligers en pastores zich met 
hart en ziel en geestkracht inzetten voor vitale geloofsge-
meenschappen. Ons hoofdartikel over onze lokale beweging 
‘Stromend Water’ laat dat goed zien.
De Paus roept de kerk op zich minder op de organisatie en de 
liturgische gebruiken en meer op de mensen te richten.
Tegelijkertijd lijken zijn pogingen om de kerk en de curie in 
Rome ook dat menselijke gezicht te geven intern weerstand 
op te roepen. Hij is mogelijk meer onze ‘goede herder’ die 
geen blad voor de mond neemt, dan onze diplomatieke kerk-
leider, die iedere hoogwaardige dienaar de status toekent die 
hij gewend was.
De voetwassing door Christus voor het Laatste Avondmaal 
symboliseert voor mij de dienstbare houding die onze kerk-
leiders allemaal het meeste past.

Theo Morskate

 de goede heRdeRpaRoChie hengeLo

De fotografes van Samenloop, Joke Roolvink en 
Henriëtte Oude Groote Beverborg publiceren foto’s 
over Katholiek Hengelo op: www.kiekdigi.nl

De waterval als symbool 
voor ‘Stromend Water’, 

een sterke vernieuwingsimpuls 
in De Goede Herderparochie
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sTaRTManiFesT
Jack ter Horst en Hans Pol verkenden 
de geluiden in het Utrechtse en besloten 
met nog een vijftal betrokkenen een 
startnotitie te maken om te bezien of  
er in De Goede Herder plaats was voor 
een vernieuwende manier van geloofs-
gemeenschap zijn.
In een startnotitie stonden ze stil bij de 
vraag wat het afnemende aantal profes-
sionele pastores en de daarop geënte 
ontwikkeling van grootschalige paro-
chies betekent voor de participatie van 
vrijwilligers in de geloofsgemeenschap-
pen. Kunnen we met inzet van eigen 
kwaliteiten en de steun van pastores 
toch nabij blijven in ‘vieren van het 
geloof ’ en ‘samen gemeenschap zijn?’

pLeK in de ThaBoRKeRK
In alle geloofsgemeenschappen zijn er 
infoavonden gehouden en overal was 
er sprake van waardering en positieve 
reacties op dit initiatief. 
Ja, was het antwoord van pastores en 
bestuur, we zien dat de stroming zich 
binnen de katholieke gemeenschap
wil inzetten voor vernieuwing en ver-
binding met allen.
Een uitnodiging aan onze bisschop om 
met hem in gesprek te gaan bleef  onbe-
antwoord. Hij gaf  aan dat onze pastores 
dat konden. 
Pw. Carin Timmermans is sindsdien 
een betrokken meedenker.
Het bestuur stelde middelen voor studie 
en bijeenkomsten beschikbaar.
De Thaborkerk bood na de sluiting 
van de Paus Joanneskerk ruimte om er 
concreet aan de slag te gaan.
Sindsdien is daar inderdaad sprake van 
een nieuwe levensbron.

‘sTRoMend WaTeR’ - vieRing
Maandelijks is er aanvullend op het 
vieringenrooster een woord- en com-
munieviering met volledig eigen 
teksten rondom de lezingen en de com-
munie. Het thema ‘Ontmoeting’  staat 
dit jaar centraal. Als het kan aansluitend 
bij het kerkelijk jaar. 
Met sterke ondersteunende liedkeuzes, 
goede koor- of  cantoreszang en 
begeleiding zijn het boeiende vieringen,
waarin kort na elk van de twee lezingen
wordt gereflecteerd door de voorgan-
gers van dienst. Ook de voorbeden 
blinken uit in zeggingskracht.

inZeT vooR de geMeensChap
Niet binnen de eigen veilige grenzen 
blijven; de deur openzetten voor ande-
ren, contact zoeken met medechriste-
nen ook dat is ‘Stromend Water’.

•  In de vredesweek konden mensen bij 
een winkelcentrum hun vredesbood-
schap op een duif  schrijven. Al die 
vredeswensen kregen een plaats in de 
weekendviering. 

•  In de Thaborkerk werd met de PKN- 
Brongemeente een doorlopende 
actie voor de voedselbank in Hengelo 
opgezet.

•  Scholen in Hengelo-Noord. kregen het 
vooroordelenspel om pesten tegen te 
gaan. Ze gingen er met de kinderen in 
de kerk enthousiast mee aan de slag. 
Dit jaar doen ze dat op 16, 17 en 19 
maart opnieuw.

•  De Kerstmarkt buiten de kerk maakte 
de kerkgemeenschap zichtbaar.

veRdieping
‘Stromend Water’is uitgegroeid tot een 
groep van vier mannen en drie vrou-
wen, die al deze activiteiten initiëren en 
vormgeven. 
Bij toerbeurt bereiden ze in tweetal-
len een viering voor, waarin ze zelf  de 
dienst leiden.
Om dat geïnspireerd te kunnen blij-
ven doen komen ze maandelijks met 
pw. Carin Timmermans voor studie 
bijeen om zich o.l.v. pastor Jo Nibbelke 
te verdiepen in het handboek voor 
gemeenschapsopbouw ‘Goede Wijn’ 
van Jan Hendriks. Ook Paus Franciscus’ 
‘Evangelium Gaudium’ wordt grondig 
gelezen en besproken. Ze voelen zich 
thuis bij zijn uitspraak: ‘Voor de men-
sen, de zwakken, niet het pontificaat’.

ZiChTBaaR in de goede heRdeR
‘Goede wijn behoeft geen krans,’ zou 
je zeggen, maar ook: ‘onbekend maakt 
onbemind.’ Daarom wil de groep nu 
meer zichtbaar zijn. De vieringen zullen 
in Samenloop duidelijk worden ver-
meld.We zien in de kerk nu al nieuwe 
gezichten.  Alle parochianen en ook 
anderen willen we graag met onze 
bijdrages aan ‘Samen Kerk Zijn’  in 
contact brengen,’ zeggen Hans en Jack 
namens de werkgroep.

Theo Morskate

|        sTRoMend WaTeR          |        

Wij Zijn de KeRK
‘De kerk als een levende gemeenschap van christenen in onze tijd ervaren’, dat is het ideaal van de groep parochianen 

uit drie Hengelose geloofsgemeenschappen, die in het voorjaar van 2013 aan de wieg stond van de werkgroep Stromend Water.
In Utrecht was de groep ‘Bezield Verband’ opgestaan, om te betogen dat de kerk meer is dan een bestuurlijk orgaan, 

dat zorgt voor de continuïteit van liturgie en sacramenten.

onTspRongen uiT oude BRon
•

Bedding gevonden in de Tijd
•

saMenvLoeiend Tussen
nieuWe oeveRs
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|       ‘The passion’ KoMT           |        

5

enschede vormt op 2 april 2015 het decor van 
The passion. de vijfde editie van deze grote live 
tv-productie wordt opgevoerd in de binnenstad en 
op andere karakteristieke plekken van deze universiteits-
stad. 

The Passion vertelt tijdens een groots en uniek muziekeve-
nement over het lijden, sterven en de opstanding van Jezus. 
Net als voorgaande jaren trekt er een processie met duizend 
mensen en een groot verlicht kruis door de straten op weg 
naar het hoofdpodium.

Robert ten Brink vertelt het Paasverhaal. 
jim de groot (zoon van Boudewijn) speelt Jezus, 
jeroen van Koningsbrugge is Judas, 
jeroen van der Boom is Petrus. 
The Voice-deelneemster shirma Rouse,de enige dame in het 
gezelschap, neemt de rol van Maria op zich en 
Jon van Eerd is Pontius Pilatus, de man die Jezus ter dood 
veroordeeld.

Het is komend jaar 15 jaar geleden dat de vuurwerkramp 
plaats vond in Enschede. De wijk Roombeek is inmiddels als 
een feniks uit de as herrezen. Niettemin staat deze gebeurte-
nis in het geheugen van de inwoners gegrift. 
Het paasverhaal uit de Bijbel, dat in The Passion centraal 
staat, is ook een verhaal over verdriet, lijden en hoop. 

de passion-WeReLdjongeRendag 2015

Op  29 maart is de Passion-Wereldjongerendag 2015 in   
  Zutphen. 
  st. janskerk, 
  nieuwstadskerksteeg 1,  

Ze begint op deze Palmzondag met een eucharistieviering, 
hoofdcelebrant Mgr. Hoogenboom. 

Het thema van deze Wereldjongerendag is: 
“gelukkig die zuiver van hart zijn,
want zij zullen god zien.” 
(Matteüs 5:8).

Dit jaar is onze Wereldjongerendag heel bijzonder: 
Wij zullen het programma voor de Wereldjongerendag 
2016 in Krakau  voorstellen. 
Wij bezoeken de Synagoge van Zutphen en er zijn work-
shops om ons geloof  te verdiepen en te bidden. 
Wij sluiten de dag af  met een diner. 
De eigen bijdrage voor deze dag bedraagt € 5,- p.p.

pRogRaMMa

10:30 inloop en inschrijving (in de kerk)
11.15 eucharistieviering 
 met Jongerenkoor JabbaJ
13.00  Lunch, eigen brood mee!!!
13:20  Binnenkomst,  filmpje WJD Krakau 2016, 
 foto’s van Rio de Janeiro;
14:30  programma onderdeel 1:
 Synagoge bezoeken
15:45 pauze
16:00 programma onderdeel 2:
 Monsieur Hogenboom:  Youcat Sint’Egidio: 
 het project “De ongeziene gezien”
 Marcel Poorthuis: 
 Heilige Johannes Paulus II
17:15 aanbidding met biechtgelegenheid
 + kwartier met inleiding brief  Paus 
 door Mgr. Hoogenboom.
17.45 Wjd 2016 informatie
 (diner klaarzetten)
18:00 diner
19.00 einde en opruimen

info:   jongerenpastoraat@aartsbisdom.nl

de goede herderparochie 
present bij The passion

Het pastoraal team wil graag met belangstellenden naar 
dit gebeuren toe gaan. 
Er zullen twee wandelingen komen van 5 of  10 kilometer 
naar het plein in Enschede, waar we om 19.00 uur willen 
aankomen om het gebeuren  mee te beleven.  
Om 20.30 uur begint de voorstelling. 
Na Pasen willen we nog eens samenkomen om onze 
belevingen van dit prachtige gebeuren met elkaar en 
geïnteresseerden te delen. 
Mocht u mee willen denken en/of  mee willen doen, mail 
dan naar csaris@heiligegeestparochie.nl, of  
pastoraalwerkster.roetgerink@gmail.com
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|   CaTeChese     |

TeRugKoMvieRing dopeLingen  

Op 18 januari  was er in de Thaborkerk 
een bijzondere viering, voorbereid door 
de gezamenlijke doopwerkgroep voor alle 
geloofsgemeenschappen van de Goede 
Herder. Doopouders en hun dopelingen 
van het jaar 2014 en 2013 waren 
uitgenodigd evenals de peetouders en 
grootouders en andere belangstellenden. 
(foto’s op pagina 19 in Samenloop)

De Thaborkerk stond vol met wandelwagens, buggy’s en 
maxi-cosi’s . De warme kerk was sfeervol aangekleed met 
een regenboog en de boot van Noach met de dieren. 
Het thema van deze viering was dan ook “ de regenboog, 
teken van verbond met God” Er stonden vijf  brandende 
kaarsen in verschillende kleuren als symbool voor de vijf  
geloofsgemeenschappen van de parochie de Goede Herder. 
De samenzang werd  virtuoos begeleidt door Erik Mollink 
op de piano. Vier kinderen hebben de viering mede helpen 
verzorgen.
De lezing en de overweging gingen over het verhaal van 
Noach. We hebben samen gebeden en gezongen dat we 
elkaar mogen blijven aansporen en bemoedigen in het geloof  
en voor onze kinderen het goede voorbeeld mogen zijn. 
Enthousiast willen we een kostbare traditie doorgeven aan de 
volgende generaties. 
Aan het eind van de viering werden de kinderen persoonlijk 
gezegend door pastor Roetgerink en kregen ze het duifje 
uitgereikt dat bij de doop symbool stond voor de “Heilige 
Geest’.( niet alle geloofsgemeenschappen hebben een duifje). 
Het boek ‘Tijd en ruimte nemen voor...’werd als presentje 
en extra ruggensteuntje meegeven. Tijd en ruimte nemen 
voor ons geloof. Tijd is geld. Geen tijd voor deze kostbare 
zaak, is armoede. Na de viering was er koffie en thee en iets 
lekkers voor de kinderen. Daar konden jonge ouders met 
hun families elkaar ontmoeten. 
Ter overweging : een verhaal over de regenboog  
  

God nam een verfpalet in de hand en maakte een regenboog, een 
zichtbare kleurenpracht als band tussen de mensen. 
Hij gaf  de penselen in mensenhanden en vroeg : 
Wil jij Mijn wereld verder inkleuren ?
Begin maar met het rood. 
Dat is de kleur van de liefde en de vriendschap.
Het oranje is de kleur van de verzoening. 
Laten we ruzies stoppen en weer vrede maken met elkaar.
Kleur Mijn wereld ook met geel.
Dat is de kleur van de hoop en verrijzenis. 
De kleur voor zonnige en lichte dagen 
in het leven van de mensen.
En het groen is de kleur van bomen, planten en het gras. 
Daarvan mogen de mensen genieten.
Vergeet ook het blauw niet. De kleur van water bij de doop. 
De brug tussen Hemel en aarde. 
Zo kunnen de mensen en Ik elkaar ontmoeten.

De werkgroep is voornemens om in het begin van 2016 
de ouders uit te nodigen die in 2015 een kindje laten dopen. 

uiTnodiging  vooR deeLnaMe aan
‘Weg van Leven’

In Hengelo gaat binnenkort iets nieuws van start onder de naam: 

‘Weg van Leven’. 

Met onderwerpen die elke mens in het concrete leven raken: 
verwondering en ontreddering, vinden en verliezen, weten 

en twijfelen, slagen en falen, verbondenheid en eenzaamheid. 

We gebruiken het werkschrift ‘Weg van Leven’ met 
teksten, beelden en geestelijke oefeningen met thema’s als: 

verlangen, overgave, volharden, liefhebben, dankbaarheid en 
vruchtdragen.  

Voor meer info zie : www.pkn.nl/wegvanleven.  
In groepsgesprekken vindt de verdieping plaats. 

Totale kosten: € 10,00  p.p.

‘Weg van Leven’ begint met een startbijeenkomst, 
die bedoeld is om te proeven en te beslissen over de 

deelname. 
Voor opgave en/of  info kunt u contact opnemen met 

Karin Reijmer of  Jo Nibbelke.

data:  dinsdag 28 april (startbijeenkomst)
 dinsdag 12 en 26 mei (na de zomer in overleg)  
Tijd : 19.30 - 21.30 uur 
plaats:  Pastoraal Centrum O.L.Vrouwestraat 6, Hengelo

Wij zijn bekend met deze manier van werken. 
Wij bieden dit graag aan iedereen aan als wegwijzer 

voor een zinvol leven.

 Karin Reijmer,   JoNibbelke,  
   Docente biologie - Bataafs Lyceum  Emeritus – pastor
 k.reijmer@home.nl  nibbelkejw@planet.nl
 tel: 06-46282480  tel: 074-2918428
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|   veRdieping   |

je ZieT Ze nieT MeeR, die pasToRes !’

Bij de presentatie van het toekomstig pastoraal beleid in onze 
drie parochies, maar ook op andere momenten komt dit 
geluid regelmatig in verschillende bewoordingen naar voren. 
Maar ook in ons pastorale werk komen we het telkens weer 
tegen. En ik merk, dat het een gevoelige snaar in ons raakt 
vanuit het eigen gevoel soms, dat we tegelijk overal en 
nergens pastor zijn. Of  erger het gevoel van ‘tekort schieten’, 
omdat we allemaal wel mensen en situaties kennen, waar we 
nadrukkelijker ‘nabij’ zouden willen zijn.

Natuurlijk heeft dit ook te maken met de rol van de pastoor 
nog niet zo lang geleden in onze parochies. Hij stond, 
soms samen met kapelaans en later pastoraal werk(st)
ers, in het centrum van iedere geloofsgemeenschap en 
was bekend in alle uithoeken. Het vaste contact voor 
vrijwilligers en werkgroepen. Het vaste vertrouwde gezicht 
in weekendvieringen, waarbij, en dat moet ook gezegd, 
ook de hele gemeenschap aanwezig was. En meer nog, het 
vertrouwde gezicht bij vieringen van vreugde en verdriet, 
zoals huwelijken en uitvaarten. Ook voor kinderen en 
jongeren vertrouwd als dezelfde pastor, die in de klas kwam, 
bij de eerste Communie en Vormsel aanwezig was en er ook 
was thuis bij verdriet en sterven.

Natuurlijk is er bij mensen begrip, dat dit nu niet 
meer waar te maken is in de grootschaligheid 
van drie verzamelparochies en inmiddels veertien 
geloofsgemeenschappen tegelijk.
Maar bij het schrijven proef  ik ook zelf  als pastoraal werker 
de heimwee en ik weet, dat ook bij mijn collega-pastores de 
spijt leeft, dat hierdoor de inhoud van ons pastorale werk 
wezenlijk anders is geworden. 

Want dit heeft te maken met onze oorspronkelijke  keus voor 
dit mooie werk. In naam van Jezus Christus, namens de hele 
geloofsgemeenschap herder zijn en mensen nabij ! 
Samen met mensen op weg mogen zijn in vreugde en 
verdriet. Samen zoekend, worstelend soms, hoe ons geloof  
in God als een nabije Vader hierin ons tot kracht, richting en 
bron van leven kan zijn. 
Samen met mensen, jong en oud, ontdekken, hoe ons 
geloof  een rijkdom kan zijn voor ons (samen)leven in al zijn 
facetten.

Dit was, is, en blijft onze kernopdracht! 
De grote verandering van de inhoud van ons werk is, 
dat we dit niet meer zelf  kunnen waarmaken in zoveel 
geloofsgemeenschappen, maar wel moeten zorgen en 
organiseren, dat dit kan blijven gebeuren! Niet slechts als de 
opdracht van de pastor, maar terecht als opdracht voor iedere 
gelovige en van de geloofsgemeenschap als geheel.
Het voortbestaan van onze geloofsgemeenschappen en 
parochies zal hiervan af  hangen.

We zijn dan ook zeer dankbaar, dat zoveel vrijwilligers willen 
delen in deze pastorale taak, waar we zelf  meer uit het beeld 
verdwijnen. Vanuit pastoraatgroepen, als lekenvoorgangers, 
in de zorg rond Avondwake en Uitvaart, in werkgroepen 
voor 1e Communie en Vormsel, in de nabijheid vanuit 
bezoekgroepen, verliesverwerking, enzovoort.

Onze agenda’s stromen vanzelf  wel vol, gelukkig niet alleen 
met bestuurlijke groepen in al die geloofsgemeenschappen, 
maar ook pastoraal in bovengenoemde zin, groepen 
doopouders, huwelijksparen, in het kader van 1e 
Communie en Vormsel schoolklasbezoeken, ouder- en 
kindavonden, voorbereiding vieringen, enz. Daarnaast vele 
groepsbijeenkomsten om juist de vrijwilligersgroepen op te 
zetten en te ondersteunen, die het uitvoerende pastorale werk 
op zich nemen. Al dit groepswerk maakt het bijvoorbeeld ook 
moeilijk om onverwacht tijd vrij te maken voor een uitvaart, 
wat al snel twee werkdagen kost. 
Maar al te vaak zien we met opluchting, maar vooral ook 
respect en dankbaarheid hoe vrijwilligers de ook bij hen 
schaarse vrije tijd opofferen waar we als pastores taken niet 
meer kunnen behartigen.

Dit betekent wel, dat we minimaal een werkdag in de week 
achter de computers zitten en via talloze mails vragen 
beantwoorden, adviseren, bijeenkomsten plannen, in 
mailcontact met betrokkenen weekend-, doop-, en andere 
speciale vieringen nakijken. Om nog niet te spreken van het 
schrijven van artikelen, voorbereiden van eigen vieringen en 
preken. Dat roept wel eens het gevoel op: ‘Ben ik hiervoor 
pastor geworden ?’

Maar ik merk ook hoe goed het doet, wanneer ik hoor, 
-  dat een zieke parochiaan trouw bezocht wordt door 

medeparochianen,
-  waar ik hoor hoe mensen dankbaar zijn voor de manier 

waarop vrijwilligers met zorg voor inhoud en nabestaanden 
voorgegaan zijn bij een uitvaart, 

-  waar een 1e Communiegroep geheel zelfstandig het 
Communietraject gepland en ingevuld heeft en ik, als pastor, 
alleen maar op hoef  te draven, waar mijn catechese- inbreng 
op zijn plaats is. En …

Het geeft ons als pastores tegelijk ruimte om te werken aan 
vernieuwende activiteiten. Want als we alleen de lopende 
zaken afwerken, dan is het een aflopende zaak. Lukt het ons 
om met vrijwilligers de pastorale nabijheid zo te organiseren, 
dat binnen de samenwerkende parochies de plaatselijke 
geloofsgemeenschap zelf  de pastorale nabijheid kan dragen 
en waarmaken, dan bouwen we aan de kerk van de toekomst 
met het gezicht van Jezus Christus. Mensen van geloof, elkaar 
en anderen nabij!

Natuurlijk hopen we, dat er pastores zullen blijven, die 
aanspreekbaar zijn, waar het echt nodig is of  waar wijding of  
deskundigheid gewenst is.  Zo hopen we ook zelf  te blijven. 
Misschien minder aanwezig en zichtbaar, maar wel altijd 
aanspreekbaar voor onze taak.

Mede namens het pastoraal team,

Pastoraal werker Henk Ogink
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| Inhoudsopgave | |    De pastorale column     |

St Lambertusbasiliek  -  Enschedesestraat 1 -  7551 EE  Hengelo;  koster 074-243 55 14
Secretariaat maandag t/m vrijdag 10.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00:   telefoon: 074-243 55 14 
Website: www.sintlambertushengelo.nl  - email: lambertushengelo@hetnet.nl
Bank: NL09RABO 0110971094 en NL28INGB 0000912092;  Restauratie NL16RABO 0327509597
Kerkbijdrage: NL20INGB 0002465788 of  NL08ABNA 0230961975 

Aandachtspastor:  h. van den Bemt, pw (waarnemend)  

WeKeLijKs
ma  Geen Eucharistieviering
di 12.00 uur Angelus en rozenkransgebed 
 18.30 uur Eucharistieviering
wo 09.00 uur Eucharistieviering
do 18.30 uur Eucharistieviering
vr 08.30 uur Gezongen getijdengebed
 09.00 uur Eucharistieviering
za 12.00 uur Eucharistieviering, uitstelling    
  Allerheiligste, biechtgelegenheid
      
gedoopT
1 mrt. Kian Herman Jonker
 
huWeLijKen
30 Jan. Joey Frederikus Johannes Spoolder met Iris Scheurink
10 apr. Daan Steenmans met 
            Monique Antonia Henrica Rozeman
 
jaaRgedaChTenissen
 09 mrt. Overl. Ouders Maatman Oonk-Bunte
16 mrt. Lenie Harremeijer-ten Bokum
17 mrt. Tonny Wennink
21 mrt. Ben Bonenkamp
22 mrt. Ad Blijlevens
23 mrt. Toos Roelofs-Ribberink
25 mrt. Bernard Bolscher
25 mrt. Anja Teeuwen
26 mrt. Jo Jorink-Geerdink
06 apr. Joop Volmbroek
10 apr. Rie Lensink-Gerrits
12 apr. Anny Kamphuis-Varenbrink
17 apr. Hennie Dirks
25 apr. Eric Groothuis
 
MuZieK in de BasiLieK
•   22 maart 11.00 uur zingt het St. Lambertuskoor de
Deutsche Messe van Schubert, O languens Jesu van L. Bardos en 
In jener letzten der Nächte van Bruckner.
• 4 april tijdens de paaswake om 22.00 uur zingen 
Voices to Heaven en het St. Lambertuskoor de missa brevis in C, 
KV 259 van Mozart, Regina Caeli van Aichinger, Haec est dies 
van Handl en het Halleluia Händel.
• 5 april om 11.00 uur zingt de Cantorij 
Haec est Dies van Byrd en de 9-stemmige mis Pro Victoria van 
de Victoria, met medewerking van 2 trompettisten, een hoornist 
en een trombonist. 

oRgeLspeL na de Mis
Louis ten Vregelaar speelt:
15 maart J.S. Bach Toccata in d BWV 538
22 maart  J.S. Bach Preludium in e BWV 548
05 april  J.S. Bach Preludium en Fuga in G BWV 541
12 april  J.S. Bach Preludium en Fuga in A BWV 536
19 april  C.Ph.E. Bach Sonate in D

donKeRe MeTTen op WiTTe dondeRdag
Het zingen van delen uit de Donkere Metten op de late avond 
van Witte Donderdag begint een traditie te worden in de 
Lambertusbasiliek.  
Een traditie die kennelijk wordt gewaardeerd, want in de 
afgelopen paar jaren zijn er steeds meer mensen komen 
luisteren. Het is overigens bijzonder dat deze eeuwenoude 
gregoriaanse gezangen in een parochiekerk worden uitgevoerd. 
Alleen in sommige kloosters zijn deze nachtelijke psalmen en 
responsories nog te beluisteren. 
De teksten van de Donkere Metten zijn afkomstig uit de 
klaagzangen van de profeet Jeremia, een Bijbelboek uit het 
oude testament.  De stad Jeruzalem (symbool voor de hemel) is 
door vijanden verwoest en de profeet zit op de puinhopen bij de 
poort van de stad en klaagt over haar ondergang.
De totale Metten bestaan uit drie nocturnes die elk ruim een 
half  uur duren. De schola zal er op die avond één laten horen. 
Eén nocturne is in principe opgebouwd uit negen elementen: 
drie psalmen met bijbehorende antifonen, drie prachtige 
klaagzangen die door één of  enkele cantores worden gezongen 
en drie responsories. 
Bij het begin van de Metten branden op een negenarmige 
kandelaar alle kaarsen. Daarvan wordt er steeds één gedoofd 
zodra een psalm, een klaagzang of  een responsorie gezongen is. 
Aan het eind van de Metten is daardoor op symbolische wijze de 
duisternis van Goede Vrijdag over de aanwezigen neergedaald.
donderdag 2 april 22.30 u. Rechterzijbeuk st.Lambertus.

|     sinT LaMBeRTus     |

Kopij en jaargedachtenissen kerkpagina voor de periode 25 april t/m 29 mei: vóór 3 april  sturen naar: lambertushengelo@hetnet.nl



9

|     onZe Lieve vRouW van aLTijdduRende BijsTand     |

Onze Lieve Vrouwestraat 6  -  7557 HX Hengelo  -  (074 – 2 91 26 28
Pastorie open: ma. t/m do 09.00-12.00; 13.30 -16.00 en 18.30-20.30 uur,  (vr. alleen ’s ochtends)
Website: www.olvrouwekerk.nl  - Email: pastorie@olvrouwekerk.nl  
Banknummers:  NL60INGB 0000969716  en NL62RABO 0327547472

Aandachtspastor:  C. Timmerman, pw i.o.

dooRdeWeeKse vieRingen
Elke woensdagmorgen is er om 9.00 uur in onze kerk een 
Woord- en Communieviering of  een Eucharistieviering.

vieRingen in de KapeL van BaCKenhagen 
Zaterdagvieringen
14 maart 18.30 u.. Mevr. M. Jolij
21 maart 16.00 u. pastor Nowara  -  Eucharistie
28 maart 18.30 u. Mevr. M. Besteman
  4 april 18.30 u. Hr. Th. Bakker en T. van der Heide
  Paasviering in recr.zaal met koor
11 april 18.30 u. Mevr. M. Besteman
18 april 18.30 u. Woord- en Communieviering
25 april 18.30 u. Woord- en Communieviering
 

Vieringen in de kapel van Backenhagen op de eerste 
zondag van de maand zijn in het vervolg in de kapel van 
de Thaborkerk.  Zie hiervoor de pagina van de Thabor.

ZieKenvieRing
De ziekenviering is dit jaar  niet in de Goede Week zoals u 
gewend was, maar een week eerder  woensdag 25 maart om 
15.00 uur. Die dag is ook het feest van Maria Boodschap.  

gehuWd
Vrijdag  20 februari zijn in onze kerk getrouwd:
Renze Roeleveld en Maartje huitema 
We wensen hen een gelukkige toekomst.

in de heeR oveRLeden
In de afgelopen periode hebben we in onze 
geloofsgemeenschap afscheid genomen van:

annie sanderink-Lucas
overleden op zondag 2 januari op de leeftijd van 76 jaar.
Mini Knobben-oude Lansink
overleden op vrijdag 9 januari op de leeftijd van 77 jaar.
Minie schoolkate-nijenhuis
overleden op zondag 11 januari op de leeftijd van 94 jaar.
joke Zegger-Kraan
overleden op zondag 11 januari op de leeftijd van 85 jaar.
Chris Brummelhuis
overleden op dinsdag 3 februari op de leeftijd van 80 jaar.
Truus Lammersen-haverkort
overleden op vrijdag 6 februari op de leeftijd van 90 jaar.
jan Waldus
overleden op zaterdag 14 februari op de leeftijd van 80 jaar.
nolly Keupink-savonije
overleden op zondag 15 februari op de leeftijd van 91 jaar. 

Tjibbe van der Meer
overleden op maandag 16 februari op de leeftijd van 87 jaar.
annie Wiefferink-vleerbos
overleden op donderdag 19 februari op de leeftijd van 92 jaar.

MisinTenTies
Er zijn dit keer veel misintenties. Wegens ruimtegebrek zijn 
deze nu opgenomen in het bijgevoegde inlegvel “OLV-Extra”. 

jaaRgedaChTenissen
vorige periode:
Henny Elferink; Henk te Marvelde; Jo Philippi;
Wim Schage;  Boy Adema; Willy Nijland;
Marie Venus-Willemsen  
14-20 mrt. : Ouders Olbertz-Boevink; 
   Doortje Jannink; Henny Elferink
21-27 mrt. : Ouders Wienk-Lette; Gerda Smit-Schoolkate
28 mrt.-3 apr. : Ouders Ensink-Japink; ouders Ezendam-
   Geerink; Pieter Antonius Kamp; 
   ouders Hesselman-Lucas
4-10 apr. : Ouders Wensink-Boks; Joop Bronswijk; 
   Johanna Gerharda ter Beek; Rie van Kuik;
    Frans Kuipers; Robert Rödel
11-17 apr. : Dina Juliana Kamp-Wonniger; ouders van 
   Duyn-Koekkoek op Munsterhuis
18-24 apr. : Ouders ter Horst-van Tongeren;
   Herman Leferink

Misintenties en jaargedachtenissen voor de periode van 25 
april t/m 29 mei kunt u opgeven t/m zondag 5 april. 

goede vRijdag
Zoals u van voorgaande jaren gewend bent, is er op Goede 
Vrijdag ‘s middags om 15.00 u. in onze kerk 
weer de Kruisweg van Onze Heer.‘s Avonds 
om 19.30 u. is er een themaviering. Deze 
viering krijgt dit jaar een ander karakter. 
Er is geen kruisverering, zoals andere 
jaren, maar een Woordviering, waarin het 
lijdensverhaal van Christus wordt gelezen. 
Ons koor wisselt dit af  met koralen uit de 
Mattheuspassion. De viering, die bescheiden van omvang is, 
wordt afgesloten met het aangrijpende “Pie Jesu”, gezongen 
door Mevr. A. Smellink.
We hopen in een aansprekend samenzijn stil te staan bij het  
lijdensverhaal van tweeduizend jaar geleden en nodigen u 
daarvoor van harte uit.

Inleveren kopij kerkpagina voor de periode 25 april t/m 29 mei vóór 3 april: pastorie@olvrouwekerk.nl
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4de zondag van de veertigdagentijd    
Za 14-03 Moeder Teresa 18:30 Woord- en Communieviering mmv dameskoor werkgroep
Za 14-03 O.L. Vrouw 18:30 Eucharistieviering mmv Caeciliakoor Z. Nowara, pr
Za 14-03 Raphaël-Exodus 18:30 Eucharistieviering mmv J. Nibbelke, pr
Za 14-03 Thabor 18:30 Gebedsviering Th. Bakker, vw
Zo 15-03 St. Lambertus 11:00 Eucharistieviering mmv Schola Cantorum Z. Nowara, pr
5de  zondag van de veertigdagentijd    
Za 21-03 O.L. Vrouw 18:30 Woord- en Communieviering mmv Caeciliakoor werkgroep
Za 21-03 Raphaël-Exodus 18:30 Woord- en Communieviering  Presentatie Eerste Heilige Communicantjes H. v.d. Bemt, pw
Za 21-03 Thabor 18:30 Eucharistieviering mmv Cantoresgroep H. Zegger, pw
Zo 22-03 St. Lambertus 09:30 Latijnse Hoogmis mmv Schola Cantorum M. Loriaux, pr
Zo 22-03 Moeder Teresa 11:00 Woord- en Communieviering mmv liturgiekoor C. Timmerman, pm
Zo 22-03 St. Lambertus 11:00 Eucharistieviering mmv Sint Lambertuskoor Z. Nowara, pr
palmzondag    
Za 28-03 Moeder Teresa 18:30 Eucharistieviering mmv dameskoor Z. Nowara, pr
Za 28-03 Raphaël-Exodus 18:30 Woord- en Communieviering - gezinsviering H. v.d. Bemt, pw
Zo 29-03 O.L. Vrouw 11:00 Gebedsviering met samenzang Palmpasenoptocht Scouting C. Saris, pw
Zo 29-03 St. Lambertus 11:00 Eucharistieviering – gezinsviering mmv Koorschool M. Oortman, pr
Zo 29-03 Thabor 11:00 Woord- en Communieviering mmv Kinderkoor Palmpasenoptocht H. v.d. Bemt, pw
Boeteviering    
Di 31-03 St. Lambertus 18:30 Eucharistieviering met samenzang
   Parochieviering – tevens stedelijke boeteviering Z. Nowara, pr
Witte donderdag    
Do 02-04 O.L. Vrouw 18:30 Eucharistieviering mmv Caeciliakoor H. Zegger, pr
Do 02-04 St. Lambertus 18:30 Eucharistieviering mmv Schola Cantorum
   Overbrenging van het H. Sacrament naar rustaltaar M. Oortman, pr
goede vrijdag    
Vr 03-04 Moeder Teresa 15:00 Kruisweg mmv liturgiekoor werkgroep
Vr 03-04 O.L. Vrouw 15:00 Kruisweg mmv dameskoor werkgroep
Vr 03-04 Raphaël-Exodus 15:00 Kruisweg werkgroep
Vr 03-04 St. Lambertus 15:00 Kruisweg mmv herenkoor werkgroep
Vr 03-04 Thabor 15:00 Kruisweg mmv Cantoresgroep werkgroep
Vr 03-04 St. Lambertus 16:30 Kinderkruisweg H. v.d. Bemt, pw
Vr 03-04 St. Lambertus 18:30 Eucharistieviering mmv Sint Lambertuskoor
   Herdenking van het lijden en sterven van de Heer Z. Nowara, pr
Vr 03-04 Thabor 19:00 Oecumenische viering mmv Klein Thaborkoor en projectkoor H. Ogink, pw + H. Koetsveld, ds
Vr 03-04 O.L. Vrouw 19:30 Themaviering werkgroep

|     vieRingen     |

Voor actuele info zie www.degoedeherderhengelo.nl onder knop Vieren

Voor de vieringen door de week: zie kerkpagina’s
Voor de vieringen in de kapel van ‘t Swafert: zie kerkpagina Raphaël-Exodus



|     vieRingen     |

paaszaterdag/stille Zaterdag    
Za 04-04 St. Lambertus 18:00 Gezinsviering mmv Koorschool Sint Lambertus voorbereiding op Pasen werkgroep
Za 04-04 Raphaël-Exodus 18:30 Gebedsviering – waken bij het graf  werkgroep
Za 04-04 Moeder Teresa 19:30 Eucharistieviering mmv dameskoor R. v.d. Wurff, pr
Za 04-04 Thabor 19:30 Eucharistieviering mmv Edith Steinkoor H. Zegger, pr
Za 04-04 O.L. Vrouw 20:30 Woord- en Communieviering – viering van het licht mmv Caeciliakoor C. Saris, pw
Za 04-04 St. Lambertus 22:00 Paaswake mmv Voices to Heaven en Sint Lambertuskoor Z. Nowara, pr
paaszondag    
Zo 05-04 O.L. Vrouw 09:30 Eucharistieviering mmv Caeciliakoor Z. Nowara, pr
Zo 05-04 Raphaël-Exodus 09:30 Woord- en Communieviering  H. v.d. Bemt, pw
Zo 05-04 Moeder Teresa 11:00 Woord- en Communieviering mmv liturgiekoor H. v.d. Bemt, pw
Zo 05-04 St. Lambertus 11:00 Plechtige Hoogmis mmv Schola Cantorum, Cantorij en koperblazers M. Oortman, pr
Zo 05-04 Thabor 11:00 Woord- en Communieviering mmv Cantores C. Timmerman, pm
Tweede paasdag    
Ma 06-04  St. Lambertus 11:00 Eucharistieviering mmv Schola Cantorum Parochieviering Z. Nowara, pr
2de zondag van pasen    
Za 11-04 Thabor 16:30 Woord- en Communieviering Presentatie Eerste Heilige Communicantjes C. Timmerman, pm
Za 11-04 O.L. Vrouw 18:30 Eucharistieviering mmv Caeciliakoor H. Zegger, pr
Za 11-04 Raphaël-Exodus 18:30 Woord- en Communieviering werkgkroep
Za 11-04 Thabor 18:30 Woord- en Communieviering Presentatie Eerste Heilige Communicantjes C. Timmerman, pm
Zo 12-04 St. Lambertus 09:30 Latijnse Hoogmis mmv Schola Cantorum M. Loriaux, pr
Zo 12-04 Moeder Teresa 11:00 Woord- en Communieviering mmv herenkoor C. Timmerman, pm
Zo 12-04 St. Lambertus 11:00 Eucharistieviering mmv Koorschool Eerste Heilige Communie M. Oortman, pr
3de  zondag van pasen    
Za 18-04 Moeder Teresa 18:30 Woord- en Communieviering mmv herenkoor werkgroep
Za 18-04 Raphaël-Exodus 18:30 Eucharistieviering M. Oortman, pr
Za 18-04 Thabor 18:30 Gebedsviering Th. Bakker, vw
Zo 19-04 O.L. Vrouw 11:00 Eucharistieviering mmv kinderkoor Eerste Heilige Communie M. Oortman, pr + H. v.d. Bemt, pw
Zo 19-04 St. Lambertus 11:00 Eucharistieviering met samenzang M. Loriaux, pr

11

Uitnodiging
Wij nodigen u van harte uit op onze jaarlijkse

goede Herder viering,

Een feestelijke viering voor jong en oud

Zondag 26 april om 10.30 u.

in St. de Lambertusbasiliek

na de viering is er volop ruimte om elkaar te ontmoeten

met koffie, thee en limonade
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|     RaphaëL-exodus     |

vieRingen in ’T sWaFeRT oM 16.00 uuR 
14 mrt. Eucharistieviering    Z. Nowara pr.
21 mrt. Woord en Communieviering,  R. van Bemmel
28 mrt. Woord en Communieviering,  R. Bruens.
  4 apr. Woord en Communieviering  Th. Bruens, pw.
11 apr. Eucharistieviering   M. Oortman pr.
18 apr. Woord en Communieviering,  G. Gosen, pw.

oveRLeden
5 februari is Ria Groot overleden. Zij was 53 jaar.
Bidden wij voor haar en voor hen die haar moeten missen. 

jaaRgedaChTenis
05 april Nico Sneekes †   6 april 2014
11 april Jan Peters † 10 april 2014

BijZondeRheden Bij de vieRingen

•   21 mrt. Presentatieviering 1e Communie om 18.30 u. 
Deze viering heeft als titel “Volg Jezus” gekregen. Deze titel is 
niet zomaar gekozen, want in deze viering stellen zich zeven 
kinderen aan u voor die het voorbeeld van Jezus willen volgen 
en binnenkort hun Eerste Communie zullen doen.
Om het niet uitsluitend bij woorden te laten, maar ook bij 
daden, willen wij aan iedereen vragen een (houdbaar) product 
mee te nemen naar deze viering. Alle ingeleverde producten 
zullen vervolgens door enkele communicanten naar de 
voedselbank gebracht worden! Volg het voorbeeld van Jezus, 
en verwelkom deze kinderen op hun weg!
U bent allen van harte welkom.

•   28 mrt Palmzondag, viering met Kindernevendienst
Zaterdag 28 maart om 18.30 u. vieren we in onze kerk 
Palmpasen. Wij nodigen de kinderen uit onze geloofsgemeen-
schap uit om met hun palmpaasstok naar de kerk te komen en 
mee te lopen in de processie door de kerk. 
Terwijl in de kerk een Woord- en Communieviering wordt 
gehouden, met zang van het dames-en herenkoor, gaan we in 
de crypte tijdens de Kindernevendienst op een creatieve manier 
aan de slag met het Palmpasenverhaal en aan het eind van 
de viering gaan we, samen met het Kinderkoor, en met onze 
palmpaasstokken in optocht weer door de kerk. Wij nodigen 
jullie van harte uit om Palmpasen zo met ons mee te vieren ! 

vieRingen in de goede WeeK
ma.  30 maart  19.00 u. Oecumenisch avondgebed
di.    31 maart  19.00 u. boeteviering in Lambertusbasiliek
wo.    1 april   19.00 u. Oecumenisch avondgebed
do.     2 april   19.30 u. viering van diaconie en agapé
vr.     3 april   15.00 u. Kruisweg
za.     4 april   19.30 u. Waken bij het graf
zo.     5 april    09.30 u. Woord- en Communieviering

15 MaaRT MidvasTenWandeLing

Op zondag 15 maart wordt er door de Raphaël-Exodus-
geloofsgemeenschap een wandeling georganiseerd voor heel 
Hengelo. Dit in samenwerking met de MOV-groep van De 
Goede Herderparochie.
Er zijn afstanden van 3,5 – 6,5 en 9 km in en rond Driene.
De opbrengst is geheel voor het project van de vastenactie in 
Sri Lanka.
De start van de wandeltocht is tussen  13.30  en 14.00 uur 
vanuit de Raphaëlkerk (ingang Mozartlaan).
Voor inlichtingen en aanmelding kunt u bellen naar 
074-2912954 tot zaterdag 14 maart om 12 uur.

agenda
16 mrt.  19.30 u.  Locatieraad
18 mrt.  13.00 u.  Voorbereiding 1e Communie
19 mrt.  10.00 u.  Diaconaal Beraad
23 mrt.  13.30 u.  Ziekenbezoek groep
25 mrt.     9.00 u.  Kerk schoonmaken
31 mrt.     9.30 u.  Uitvaart-avondwake groep
  1 apr.  13.00 u.  Voorbereiding 1e Communie
  3 apr.  10.00-12.00 u.  Kruisweg bidden in de kerk
15 apr.  19.30 u.  Stedelijke MOV

Raphaël/Exoduskerk,  Mozartlaan 139a  -  7557 DN Hengelo  - tel. 074 - 2 91 79 00
Secretariaat open: ma. t/m vr. 09.30-12.00.  Redacteur  Samenloop: Han Coonen
Website: www.raphael-exodus.nl  - Email: raphex@hetnet.nl   
Banknummers:  NL85RABO 0327517182 en NL34INGB 0000994434

Aandachtspastor:  h. van den Bemt,  pw.

Kopij kerkpagina voor de periode 25 april t/m 29 mei vóór donderdag 2 april sturen naar: raphex@hetnet.nl
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Thaborkerk,  Gerrit Peuscherstraat 1  - 7558 BA Hengelo  - tel. 074 277 07 71
Secretariaat open: ma t/m vr. 09.30-11.30 uur
Website:   www.thaborkerk.nl  - Email: secretariaat@thaborkerk.nl   
Bankrekeningen:  NL28ABNA 0590716476 en NL43INGB 0000119720

Aandachtspastor:  C. Timmerman, pw i.o.

dondeRdagvieRingen in de KapeL
Er is elke donderdagochtend om 9.30 uur een 
Eucharistieviering of  een woord- en communieviering in de 
dagkapel. Aansluitend is er in de ontmoetingsruimte koffie en 
thee en tijd voor een goed gesprek.

KindeRWooRddiensT
Ieder laatste weekend van de maand is er tijdens de viering een 
kinderwoorddienst. 

doopvieRingen
Er wordt gedoopt in gezamenlijke doopvieringen, die in de 
regel plaatsvinden op zondagmiddag. Voor aanmeldingen kunt 
u contact opnemen met het secretariaat. 

agenda
Vrijdag 10 april om 13.30 uur en om 14.30 uur oefenen voor de 
Presentatieviering
Maandag  13 april 14.00 uur LR/PG vergadering KL kamer .

BijZondeRe vieRingen
Elke woensdag tot Pasen wordt in de Ludgeruskapel een 
stiltemeditatie gehouden samen met de Brongemeente en wel 
van 19.30 – 20.00 u. Een klein moment van bezinning op weg 
naar Pasen, het feest van de bevrijding en de belofte.

aCTie KeRKBaLans 2015
Onder het motto: “Mijn Kerk in balans” heeft de actie 
Kerkbalans onlangs plaats gevonden. Bij de parochianen die 
staan ingeschreven bij de Thaborkerk is de bekende enveloppe 
Jaarlijkse actie Kerkbijdrage bezorgd en waar nodig weer 
opgehaald. Derhalve is een bijzonder woord van dank op zijn 
plaats aan het adres van alle lopers die het af  en toe gure weer 
hebben getrotseerd om dit te realiseren. Mede dankzij degenen 
die de enveloppen hebben voorbereid en enkele zeer ervaren 
mensen van de voormalige P. Joannes/H. Hart hebben we de 
Actie kerkbalans naar volle tevredenheid kunnen uitvoeren. 
Vanwege het (te) kleine aantal lopers is het mogelijk dat bij 
u de antwoordenveloppe niet is opgehaald. Mocht u nog een 
antwoordenveloppe thuis hebben, verzoeken wij u vriendelijk 
deze te willen bezorgen bij de kerk of  via de post.
Daarvoor zeggen wij u bij voorbaat dank.
Gerrit Nijland, namens de Thaborkerk-werkgroep Kerkbalans

MededeLingen
•  De resultaten van de Actie Kerkbalans zijn nog niet 
volledig bekend, maar de eerste tekenen zijn gunstig. 
De verwachting is dat we iets hoger uitkomen dan het 
voorgaande jaar. In de volgende Samenloop leest u meer. 
•  Het Voedselbankproject blijft onze aandacht vragen. 
Elke eerste weekendviering kunt u houdbaar voedsel in de 
korven in de hal leggen. Samen met de Brongemeente kunnen 
wij iets betekenen voor onze medeburgers. We leven nu in 
een periode van vasten, waarin wij proberen wat soberheid 
in ons bestaan in te bouwen. De schoolkinderen van groep 8 
geven daar ook invulling aan. Zij spelen op 16, 17 en 19 maart 
het Vooroordelenspel in de kerkruimte. Vorig jaar was het 
een groot succes. Wij verwachten dat ook dit jaar de kinderen 
ermee aan het denken worden gezet.  
Hans Pol,  namens de Pastoraatsgroep en de Locatieraad 

|     ThaBoR     |

Kopij kerkpagina periode 25 april t/m 29 mei vóór 7 april sturen naar: kopij@thaborkerk.nl

KapeLvieRingen

Met ingang van 14 maart is de groep die woord- en 
gebedsdiensten hield in Backenhagen overgegaan naar 

de Thabor.
Op de vrije zaterdagavonden wordt voortaan om 

18.30 u. door deze groep met als voorgangers
Theo Bakker en Tonny Elferink een woord- en 

gebedsdienst verzorgd in de Ludgeruskapel. 
Oorspronkelijk kerkte deze groep op zondagmorgen in 
de Paus Joanneskerk. Maar met de komst van de Syrisch 
Orthodoxe gemeenschap Mor Augin is men uitgeweken 

naar de kapel van Backenhagen.
De vieringen worden vanaf  nu hier vermeld en niet 

meer op de OLV-kerkpagina.
De vieringen hebben een bijzonder karakter, de 

aanwezigen hebben hun eigen inbreng, gaan met 
elkaar in gesprek en kunnen eigen gebeden en intenties 

uitspreken.
Dit alles met Bijbelteksten als uitgangspunt.

Met hun komst wordt het liturgisch aanbod in de 
Thaborkerk verder verrijkt.

En daar zijn we blij mee.

onTMoeTen
Ontmoeten is : De stap durven zetten.

Je ware gezicht durven tonen, je vrees en onzekerheid 
opzij schuiven, je vertrouwen  aan iemand schenken, 

weten dat je geborgen bent.
Ontmoeten is niet veel vragen stellen, aandringen of  

uitpluizen, beslag leggen of  veroordelen.
Ontmoeten is nooit ‘moeten’

Het is aanvoelen, luisteren, stil worden.
Ontmoeten geeft … nieuwe horizonnen aan je leven.

Je hoeft voortaan je kleinheid en onmacht niet meer te 
verbergen, je  moet ze niet langer alleen dragen.

Frater Paul Muijrers, fms
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|     MoedeR TeResa     |

 
Moeder Teresakerk, Meijersweg 10, 7553 AZ. (074 291 30 09) 
Kerk en secretariaat open: ma.t/m vr. 09.30 - 11.30 en 14.00 - 16.00 uur;
Redactie Samenloop: Reymond Wekking, Bernard Korbeld 
Website: www.moederteresakerk.nl, Email: info@moederteresakerk.nl
Facebook: www.facebook.com/moederteresakerk 
Kerkbalans: NL25ABNA0592106055 en NL18INGB0001630072, 
Misintenties: NL80RBRB0979704510 
Aandachtspastor:  h. van den Bemt, pw (waarnemend)

Kopij kerkpagina voor de periode 25 april t/m 29 mei vóór zondag 29 maart sturen naar: redactiemt@gmail.com

vieRingen dooR de WeeK:
Elke dinsdag is er om 09.30 uur een viering in de kapel.
Op de tweede dinsdag van de maand is dat een eucharistievie-
ring, de overige vieringen zijn Woord- en Communievieringen.

agenda:
18 mrt.  10.00 u. KBO: Waardig leven, waardig sterven
25 mrt.  20.00 u. Eerste Communiegroep
27 mrt.  09.30 u. Uitvaartgroep
01 apr.  08.30 u. Eerste Communiegroep (kruisweg), 
12 apr.  13.00 u. Eucharistie Keluarga Katholik Indonesia 
13 apr.  09.00 u. Kerkschoonmaak groep A
14 apr.  14,00 u. Vergadering gastvrouwen/gastheren 
15 apr.  13.30 u. Speurtocht Eerste Communiegroep 
22 apr.   09.00 u. Samenloop
22 apr.  13.30 u. Eerste Communiegroep
 14.00 u. iedere dinsdag om ouderensoos.

oveRLeden:
Op 11 januari is op 90 jarige leeftijd overleden dhr. Bertus 
stevens. Hij is geboren in Aalten en woonde met zijn gezin 
jarenlang in Tuindorp Hengelo in de Stevensonstraat. 
Bertus heeft ruim 40 jaar gewerkt bij Stork. 
Met zijn vrouw Lies was hij 62 jaar getrouwd.
Met hun 2 dochters hadden ze goede en gezonde jaren:  
‘Was haben wir verbrochen, dass es uns so gut geht’, kon hij 
zeggen, maar ook verdriet kwam om de hoek door het te 
vroege overlijden van hun schoonzoon.
Opa Bertus was daarna als een vader voor zijn kleinkinderen. 
Toen het lichamelijk moeilijker werd gingen ze wonen in een 
appartement van Hiebendaal aan de Deldenerstraat. 
Gelukkig heeft Bertus daar nog een klein jaar gewoond.
We namen afscheid van Bertus in de viering op 15 januari 2015. 
De tekst van Joh 14; ‘Laat uw hart niet verontrust zijn’, was 
tijdens het leven van Bertus belangrijk. 
Voor zijn vrouw Lies breekt een moeilijke tijd aan.

Op 31 januari overleed mevr. Marlis van Meerwijk-Meier op 
91 jarige leeftijd.
Marlis is geboren in Baden-Baden. Met haar man kwam ze vlak 
voor de oorlog naar Nederland in verband met de ziekte van 
schoonvader. Door het werk bij Stork kwamen ze in Hengelo 
wonen in Tuindorp. Daar heeft Marlis genoten van de tuin en 
van haar schilderwerk. Samen hadden ze drie kinderen. Haar 
geloof  betekende veel voor haar. Door de zorg van dochter 
Marion kon ze de vieringen in het weekend en op 
dinsdagochtend meemaken en tot de laatste dag thuis wonen.
Marlis is na een kort ziekbed overleden.
Ze overleed in groot vertrouwen dat God haar aan de over-

kant van dit leven zal opnemen in zijn Rijk. De viering van het 
afscheid was op zaterdag 7 februari, met de tekst van Marcus 4; 
Storm op het meer en het bereiken van de overkant in alle rust. 
De woorden hebben aansluiting bij haar woorden:‘ Weinet 
nicht, ich hab es überstanden. 
Als Dank verbreitet meine Liebe unter euch’.

uiT de pasToRaaTsgRoep/LoCaTieRaad
Gesproken is over de actie kerkbalans, de koeling in de opbaar-
ruimte, de kwaliteit van de oprit naar de opbaarruimte, de 
tarievenlijst, de afvaardiging naar het gesprek over het pasto-
raal beleidsplan (12 mei), het tijdstip van de zondagviering, de 
Esreinmarkt en het opruimen in de berging.

esreinmarkt
De Esreinmarkt vindt dit jaar niet in het gebruikelijke weekend 
plaats (19 april). De reden ligt in de herinrichting van de Indus-
triestraat. Die is dan waarschijnlijk nog niet klaar. Er is dan te 
weinig ruimte en er zijn teveel obstakels. Zoals het er nu naar 
uit ziet wordt de markt verplaatst naar zondag 17 mei!

Website
Er wordt in de parochie De Goede Herder gewerkt aan een 
vernieuwde website. De geloofsgemeenschappen zijn uitge-
nodigd om hierin mee op te trekken. Dat zullen wij ook doen. 
Het is een goede aanleiding om de website weer ‘up to date’ 
te brengen. In kleine commissie wordt er gewerkt aan het 
ontwerp. Het zou goed zijn als de diverse actieve werkgroepen 
nadenken over wat zij graag op de website terug willen zien.

oekraïne
We zoeken mensen die een slaapplek hebben voor kinderen uit 
de Oekraïne. Om dat te kunnen bekostigen is er een benefiet-
concert in de Moeder Teresakerk. Voor meer informatie zie 
elders in dit nummer.
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TeMpus FugiT:    de Tijd vLiegT

Kerst lijkt nog maar zo kort geleden en toch is Aswoensdag 
al weer gevierd en kijken we in deze Veertigdagentijd weer 
uit naar het Hoogfeest van Pasen. Tijd vliegt. In het pastoraal 
team wordt dat met regelmaat gezegd: wat gaat het allemaal 
snel. Na de presentaties van het pastoraal beleidsplan in 
januari, zijn we nu druk doende om de werkplannen op basis 
van het beleidsplan te maken. Dat betekent dus concreet 
uitschrijven wat we van plan zijn te doen. Daarnaast 
gaat het liturgisch ritme van het jaar ook voort: de eerste 
communicantjes worden voorbereid op die grote dag waarop 
zij voor het eerst ter communie gaan. Altijd weer een 
vreugde om te mogen doen. En zo langzamerhand zijn de 
voorbereiding voor de Goede Week en Pasen begonnen en is 
een groep mensen actief  om vanuit de drie samenwerkende 
parochies deel te nemen aan de Passion die dit jaar vanuit 
Enschede zal worden uitgezonden op televisie. En dat is 
ook wel weer het dubbele: in alle hectiek gaat het leven 
gewoon door. Tijd om stil te staan is er bijna niet en toch is 
dat wat er ook zeker in deze Veertigdagentijd ingebouwd 
zou moeten zijn. Tijd om een balans op te maken; tijd voor 
gebed, bezinning en verdieping. Een balans vinden tussen 
belangrijke zaken in het leven als werk, gezin, familie en 
vrienden en onze relatie tot onze hemelse Vader. Tijd nemen 
om te groeien, zodat je al het andere goed kunt doen: het 
blijft een strijd, een strijd met de tijd.

Marc Oortman, pastoor

24 uuR vooR de heeR 
Na het succes in 2014 wordt dit jaar in de Veertigdagentijd 
op verzoek van paus Franciscus wereldwijd opnieuw het 
initiatief  ‘24 uur voor de Heer’ gehouden. De bedoeling van 
dit initiatief  is om zoveel mogelijk kerken een etmaal open 
te stellen voor eucharistische aanbidding. 
De Paus heeft vrijdag 13 en zaterdag 14 maart a.s. 
gekozen voor dit etmaal van bezinning. 
Het thema is ‘god, rijk aan erbarming’ (ef 2,4).                                                                                                                                            
Het Pastoraal Team vult dit in met een estafette van 
aanbidding in Borne en Delden op vrijdag 13 maart 
en in Hengelo op zaterdag 14 maart. De gebruikelijke 
uitstelling van het Allerheiligste op 14 maart in Hengelo 
in het Eucharistische Centrum St. Lambertus na de 
eucharistieviering van 12 uur zal 
in principe de hele middag worden voortgezet. 
Graag nodigen wij iedereen uit om te komen bidden voor 
de noden van kerk en wereld en voor eigen intenties. 
Tevens zal er gelegenheid zijn om het sacrament van boete 
en verzoening te ontvangen.

In zijn boodschap voor 
de Veertigdagentijd 
schrijft paus Franciscus: 

“Laten we de kracht 
niet onderschatten 
van zovele in gebed 
verenigde stemmen”.

Tussen paLMZondag en pasen,  
voeTWassing……. 

Het water klotste in de kom 
beschaamd hebben zij toegekeken 
de Meester zelf  gaf  hun een teken 
hoe ga ik met mijn naaste om

Die aandacht, liefde voor elkaar 
vraagt Hij van ieder die gelooft
want juist de minste is beloofd 
wordt bij zijn Vader, eerste, daar…

de verrassing…..
Jezus waste de voeten van zijn vrienden, met wie Hij aan 
tafel ging.
Hij, die hun Heer en Schepper was, knielde voor hen neer en 
waste hun vieze en stoffige  voeten. Toen Hij klaar was, gaf  
Hij hen de volgende opdracht: ‘Als ik, jullie Heer, je voeten 
gewassen heb, moet je ook elkaars voeten wassen’.
Er zit een verassing in - je zou kunnen denken dat hij zou 
zeggen: ik heb dit voor jullie gedaan, doe dit nu ook voor mij. 
‘Dien mij omdat Ik jullie gediend heb’. Dan zouden we uit 
dankbaarheid iets terug doen, maar dat staat er niet. 
Er staat: ‘Omdat Jezus mijn voeten gewassen heeft, zoek ik 
iemand anders wiens voeten ik mag wassen’.
Als u even geen contact met God hebt, of  niet weet wat Hij 
wil dat u doet, dan kan dit misschien helpen. Zoek een paar 
stoffige voeten op. Want ‘alles wat jullie gedaan hebben voor 
een van de minsten van mijn broeders of  zusters, dat hebben 
jullie voor Mij gedaan’.  

pasen is een nieuw begin,
symbool voor hoop en eenvoudige trouw.

In een maatschappij waarin perspectief  verdwenen  
lijkt…is het een bewijs dat het anders kán

In een wereld van individualisme..… is het een teken  
van aandachtige liefde

In een tijd waarin de mens tot zichzelf  veroordeeld  
lijkt…is het de ervaring van de overkant
Diep in jou, gaat iets open,
kiemt in jou en komt tot leven wat nog kan…. 
Een nieuw begin! 

Zalig pasen namens het pastoraal team van de parochies

C. Roetgerink, pastoraal werkster 
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 Kardinaal Eijk  Emeritus professor Wissink

De toekomstvisie van kardinaal Eijk over de katholiek kerk in 
het aartsbisdom heeft niet alleen veel aandacht gekregen in de 
regionale en landelijke pers maar ook tot onrust geleid bij vele 
parochianen. De onrust en zorgen werden versterkt door de 
kritische brief  van Jozef  Wissink, emeritus hoogleraar praktische 
theologie van universiteit Tilburg met als titel “De verwoesting van 
een bisdom: het masterplan van kardinaal Eijk”. We kunnen ons 
voorstellen dat door de veelheid van soms tegenstrijdige informatie 
vele parochianen moeite hebben om de essentie van de visie van 
de kardinaal helder te krijgen. Met deze brief  doen het pastoraal 
team en het parochiebestuur een poging om duidelijkheid te 
scheppen en vanuit hun ervaring op de visie te reageren.
                   
Het bestuur onderschrijft de analyse van kardinaal Eijk 
dat onze kerk zich in een krimp bevindt, de kerkelijke 
populatie vergrijst en de financiële situatie mede als 
gevolg hiervan verslechtert. Uitgaande van deze analyse 
verwacht kardinaal Eijk dat in het aartsbisdom er nog 
ongeveer twintig samenwerkende parochies met naar alle 
waarschijnlijkheid een kerkgebouw zullen overblijven.  
Deze parochies beschikken over een pastoor, onbezoldigde 
diakens en, afhankelijk van de financiële middelen, enige 
pastoraal werk(st)ers en daarnaast vele betrokken en 
geschoolde vrijwilligers.Voor de goede orde merken we op, 
dat kardinaal Eijk niet zegt dat hij deze situatie wil, maar 
voorziet, als wij niets doen.

Het pastoraal team en het  parochiebestuur voelen geen 
druk vanuit de visie van kardinaal Eijk om kerken te sluiten. 
Het besluit of  en welke kerken gesloten worden ligt in 
eerste instantie bij het bestuur zelf. Op grond van de 
pastorale visie en de financiële mogelijkheden van de 
parochie doet zij een voordracht aan de aartsbisschop over 
welke kerken men wil behouden en welke men aan de 
goddelijke eredienst wil onttrekken. De Aartsbisschop dient 
zijn goedkeuring te geven aan deze voorstellen alvorens tot 
onttrekking aan de eredienst en vervolgens herbestemming 
kan worden overgegaan. Het moge duidelijk zijn dat het 
de verantwoordelijkheid van het parochiebestuur is om 
als goede rentmeesters maatregelen te nemen om tot een 
robuuste en sluitende exploitatie te komen.
In de april 2013 gepresenteerde “Toekomstvisie 2020” 
heeft het parochiebestuur van de Goede Herder haar 
gebouwenbeleid uiteengezet. Het beleid omvatte het 
voornemen tot sluiting van twee van de zes kerken t.w. de 

H. Hart/Paus Joanneskerk en de Raphael-Exoduskerk.
Inmiddels is de eerste kerk aan de eredienst onttrokken en is 
de kerk verkocht aan de Syrisch Orthodoxe  Mor Auginkerk. 
De parochianen van de H.Hart/Paus Joannesgeloofs-
gemeenschap hebben een nieuw thuis gevonden in de 
overige geloofsgemeenschappen. De plannen voor de 
Raphael - Exoduskerk zijn inmiddels gewijzigd. Hier wordt 
nu ingezet op verkoop van de kerk aan de Chaldese Heilige 
Apostel Thomas parochie. De kerk moet hierbij niet aan 
de goddelijke eredienst worden onttrokken hetgeen de 
mogelijkheid biedt om de kerk terug te huren voor gebruik 
door de geloofsgemeenschap. Het bestuur ging in zijn 
Toekomstvisie uit van een tijds-horizon tot 2020 en als 
dusdanig staat het gebouwenbeleid nog steeds overeind. Wel 
dient te worden vermeld dat we geen sluitende begroting 
voor 2015 hebben kunnen opstellen. In eerste instantie zijn 
nu een aantal besparingsprojecten uitgezet en daarnaast 
zullen we in 2015 een update van de toekomstvisie maken.

In zijn nota schildert kardinaal Eijk ook het toekomstig 
pastorale beleid. Deze onderdelen van zijn toekomstvisie 
hebben jammer genoeg minder aandacht in de pers 
gekregen. Hij beschrijft een drieslag in het pastorale beleid 
van de parochies: kerntaken, nabijheid en innovatief  
pastoraat. Degenen die de informatiebijeenkomsten over 
het pastoraal beleid 2015-2018 in onze drie parochies 
hebben bijgewoond of  het plan hebben gelezen, zullen 
deze drieslag zeker herkennen. In het beleidsplan 2015-
2018 komen deze elementen aan de orde en worden verder 
uitgewerkt. 
Het pastoraal beleidsplan is integraal terug te vinden op de 
websites van de parochies. In de toekomst zal een parochie 
steeds minder territoriaal bepaald worden en steeds meer 
het karakter krijgen van een netwerkgemeenschap van 
actieve en geëngageerde gelovigen met één of  meerdere 
plekken van samenkomst. Het tekort aan beroepskrachten 
en vrijwilligers moet opgevangen worden door over de 
grenzen van de geloofsgemeenschappen heen te kijken 
en na te gaan waar en hoe de krachten gebundeld kunnen 
worden. De eigen identiteit van een geloofsgemeenschap 
hoeft hierbij niet verloren te gaan. Het pastorale team zal de 
geloofsgemeen-schappen ondersteunen bij deze omslag en 
zich daarbij laten leiden door de sterke en zwakke kanten 
van de geloofsge-meenschappen en de vitaliteit die ze zelf  
kunnen opbrengen.

samenvattend: Hoe de toekomstige parochie er uit komt 
te zien hebben we grotendeels zelf  in de hand. Indien 
we de inkomsten op peil kunnen houden - en dan vooral 
de opbrengst van de actie Kerkbalans - is er geen sprake 
van verdere kerksluitingen en zal de bezetting van het 
pastorale team op het huidige peil blijven. Door meer 
samen te werken kunnen de kwaliteiten en de krachten 
van onze vrijwilligers breder ingezet worden en kunnen 
we veel behouden van wat we nu doen. Het pastorale team 
zal dit proces ondersteunen. M.a.w. de toekomst bepalen 
we zelf. Laat ons vooral niet vervallen in doemscenario’s 
maar de uitdaging om ook in de toekomst levende 
geloofsgemeenschappen te houden aangaan. 

Pastoraal team en bestuur van De Goede Herder parochie



TWeeMaaL vasTenaCTie sRi LanKa
In het midden van het eiland Sri Lanka ligt het beroemde 
theeplantagegebied. De theeplantages zijn in de 19e eeuw door 
de Engelsen aangelegd. Ze haalden Tamils uit India om op de 
plantages te werken, in feite als slaven.
Deze thee-Tamils leven nog steeds op de theeplantages in kleine 
gesloten gemeenschappen. De dorpen zijn zeer geisoleerd. 
De mensen verdienen nauwelijks voldoende om van te leven 
en het ontbreekt aan basisvoorzieningen als schoon water, 
sanitair,openbaar vervoer en onderwijs.
Veel vrouwen werken voor een paar euro per dag als theeplukster. 
De kinderen worden daardoor slecht begeleid en verlaten vaak 
voortijdig hun school. Ze gaan op jonge leeftijd werken of  zwerven 
langs de straat. Via het jongerenwerk wil  SETIK de kinderen en 
jongeren van de theeplantages zelfstandig en zelfbewust maken. Zij 
zorgen ervoor dat de kinderen en jongeren hun schoolwerk afmaken.
Zij hebben een eigen opvang en begeleiding van schoolkinderen, en 
zorgen voor de eerste levensbehoeften.
1.soBeRe MaaLTijd

De Stedelijke M O.V. In Hengelo organiseert op 11 maart 
om 18.30 u. in de Thaborkerk een sobere maaltijd om het 
vastenproject te ondersteunen. Wij hopen dat veel mensen 
de sobere maaltijd bijwonen en dat deze aanspreekt om een 
steentje bij te dragen. Aanmelden: tel. 2435158

2.peLgRiMsToChT 2015 in TWenTe
In 2015 organiseert de landelijke Vastenaktie om geld in te 
zamelen voor het centrale Vastenaktieproject in Sri Lanka en 
ter bezinning weer een driedaagse pelgrimstocht. Ditmaal in 
het inspirerende Twentse landschap.
Van do. 19 t/m za. 21 maart iedere dag maximaal 25 km
De tochten voeren langs traditionele religieuze pleisterplaat-
sen waar rust- en gebedsmomenten worden gehouden en 
waar gegeten en gedronken kan worden. 
Familie, vrienden en kennissen kunnen sponsoren om zo een 
extra bij te kunnen dragen aan het Sri Lankaproject.
Tijdens de pelgrimage overnachten we op twee plaatsen: 
•  het klooster van de zusters Franciscanessen in Denekamp 
• en het ex-retraitehuis de Zwanenhof  in Zenderen. 
De pelgrimage is een vast arrangement van vier 
overnachtingen, met alle maaltijden en lunchpakketten 
inbegrepen. De kosten zijn € 260,- Het is ook mogelijk als 
parttime pelgrims een deel van de tocht te maken. Info/
opgave: pelgrimstocht@vastenaktie.nl U kunt zich als 
dagpelgrim ook gewoon aansluiten bij de pelgrimage en zelf  
zorgen voor vervoer, eten en drinken. 
We vragen dan € 10,- ppd. voor organisatiekosten.  
Kijk voor informatie op: www.vastenaktie.nl/pelgrimstocht

ZinvoL  Leven, WaaRdig sTeRven
18 maart, 10.00 -13.00 u. Moeder Teresakerk
Er is momenteel veel te doen over de vaag hoe 
je oud zou willen worden en hoe liever niet. 
Voorbeelden uit verzorgingshuizen geven te 
denken. Wil je de laatste fase van je leven wel 
zó doormaken? Wanneer vind je het leven nog 

menswaardig? Dat zijn geen gemakkelijke maar wel heel 
indringende vragen. Na een korte inleiding door pastor 
G Hoitink gaan we in een kleine groep hierover samen in 
gesprek, aan de hand van vijf  voorbeelden, uitspraken en 
vragen. We sluiten de morgen samen af  met een lunch. 
Een vrije gift voor dit KBO initiatief  is welkom.
Opgave bij:  celinemorskate@gmail.com  of  tel. 2426314

gasTgeZinnen vooR oeKRaÏnse KindeRen
De “Stichting Onderwijs Twente Oekraïne”  SOTO nodigt 
elk jaar een aantal wees- c.q. halfweeskinderen van een 
internaat in Krakovets (West-Oekraine), uit om 11 dagen hier 
vakantie te komen vieren.
Dit jaar in de periode van: 5 augustus t/m 15 augustus. 

De stichting zoekt nog een paar gastgezinnen bij voorkeur 
gezinnen met kinderen maar dat is niet direct noodzakelijk. 
De kinderen worden twee aan twee bij gastgezinnen onder 
gebracht. Een tolk kan u ondersteunen bij taalproblemen,
Het is zeer dankbaar werk en u doet de kinderen er een geweldig 
plezier mee. Overdag zijn de kinderen veel weg omdat ze 
deelnemen aan gemeenschappelijke activiteiten. 

Mocht u de mogelijk hebben om twee kinderen te ontvangen 
of  nadere informatie willen ontvangen, neem dan contact op 
met: jan van Weers, secretaris soTo tel.: 06 - 12 12 26 57

BeneFieTConCeRT oeKRaÏnse KindeRen
Om geld te werven voor de vakantie van de kinderen uit de 
Oekraïne wordt er op zaterdag 21 maart,  om 19.30 u., in 
de Moeder Teresakerk een benefietconcert gegeven door het 
ensemble “Capriccio” met licht klassieke muziek, Weense 
–en operette melodieën. Entree € 7,50. De opbrengst is  om 
de onkosten te dekken,wanneer de kinderen uit de Oekraïne 
deze zomer in Hengelo op vakantie komen om aan te 
sterken.

LevensBesChouWeLijK CaFÉ  26 MaaRT
De Raad van Kerken Hengelo organiseert regelmatig 
levensbeschouwelijke café’s over maatschappelijke thema’s. 
De werkgroep mikt niet enkel op mensen uit de kerken, 
maar ook uit de politiek, het onderwijs, de zorgsector, het 
bedrijfsleven, etc., om met alle geledingen en sectoren van de 
samenleving te praten over en zich te bezinnen. 
Het komende Levensbeschouwelijk Café heeft als thema:
‘over verarming en verrijking in nederland.
Mechanismen van tweedeling.’
drs. hub Crijns, directeur van landelijk bureau DISK en 
vice-voorzitter van de werkgroep Arme Kant van Nederland/
EVA, zal een aantal ontwikkelingen schetsen die van 
invloed zijn op het uit elkaar groeien van maatschappelijke 
groeperingen. 
Bibliotheek Hengelo, Beursstraat 34
donderdag 26 maart ’s middags  van 16.00-17.30 u.
Zaalgesprek: o.l.v. eddy oude Wesselink 
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TCov:  passieConCeRT  28 MaaRT
Op zaterdag 28 maart geeft TCOV om 20.00 u. een heel mooi 
passieconcert van Haydn  met koor, orkest, en vier solisten. 
in de stadhuishal.  Dirigent is Jan Kruisselbrink 
Wij zingen het ‘Stabat Mater’ en ‘’ Die sieben letzten Worte 
unseres Erlosers am Kreuze’ van Haydn. 
Toegangsprijzen via TCOV-leden € 25,- , kassa Rabotheater € 
€ 27,50, studenten € 15,- 

KLedinginZaMeLing
Zaterdag 28 maart vraagt Sam’s 
Kledingactie voor Mensen 
in Nood aandacht voor een 
ontwikkelingsproject van Cordaid 

in Bangladesh. U kunt dan uw goede nog draagbare kleding, 
schoeisel en huishoudtextiel in gesloten plasticzakken van 
10.00-12.00 u afgeven bij de: Thaborkerk, Moeder Teresakerk, 
het parkeerterrein Staringstraat/hoek P.C. Hooftlaan.
Ontmoetingskerk, Rafaël-Exoduskerk, Bethelkerk, en 
de St. Janschool.  Jos Jansen, coördinator. tel: 2424198

ThaBoRKeRK  Begin  paLMpasenopToChT 
De traditionele 
palmpasenoptocht 
vanuit de Thaborkerk 
is op zondag 29 maart 
omstreeks 12.00 u. 
De Drum- en showband 
West Enschede loopt aan 
het eind van de viering 
een rondje door de kerk 
en neemt (groot) ouders 
en kinderen mee voor 

de optocht. De grote versierde palmpasen wordt na een 
korte wandeling aangeboden aan de bewoners van een 
zorginstelling dichtbij de kerk. 

MediTaTieLeZing  “de veRLosseR …”
Mw. jorina vogelezang - de Ridder zal het in haar lezing 
van april gaan hebben over De gebrandschilderde  ramen van 
de St. Jacobskerk in Rothenburg (Duitsland). 
Van Middeleeuwse gebrandschilderde ramen gaat iets 
geheimzinnigs uit en zij zullen op de mensen van die tijd 
- die grotendeels niet konden lezen - een blijvende indruk 
hebben gemaakt. Wij bekijken ramen van rond 1340 van de 
graflegging, de hellevaart en de opstanding. 
Tijd:      donderdag 2 april 2015, toegang: gratis
Aanvang:  20.00 uur (na de Witte Donderdagviering)                                                                                                       
Plaats:  parochiehuis st. Lambertus  Info: 074-242 9686                               

CaRiTas KeRKdeuRCoLLeCTe pasen
Op paaszaterdag 4 april zal bij de vieringen 
in alle parochiegemeenschappen  te 
Hengelo een kerkdeurcollecte gehouden 
worden voor Caritas. Steeds meer mensen 
komen in nood en steeds vaker wordt er 
een beroep gedaan op de Caritas. Juist in de 
vieringen, waar veel mensen komen, om 
het Paasmysterie te vieren willen we ook 
denken aan de noden van de ander.

LaMBeRTus aCadeMie: LijKWade van TuRijn
Scheikundige  Dr. H.F. (Herman) Boon  zal op dinsdagavond 
21 april  a.s.spreken over: de Lijkwade van Turijn. 
Hij zal zich daarbij vooral baseren op recente natuurweten-
schappelijke onderzoekingen.
Plaats: Grote zaal Parochiehuis St. Lambertus, Weemenstraat
Zaal open: 19.30 u. aanvang 20.00 u. entree: vrije gift 

aRiënsLeZing 2015  
De jaarlijkse Ariënslezing is dit jaar op donderdag 23 april 
a.s. in de Grote Zaal van het Parochiehuis St. Lambertus te 
Hengelo (ingang Weemenstraat).
•  De lezing van pater Jan van den Eijnden ofm, tot voor 

kort algemeen overste van de franciscanen, heeft als titel: 
‘ariëns en de franciscaanse familie’.Vanuit de traditie 
van de Franciscaanse bewegingen en het denken en doen 
van paus Franciscus zal hij een verbinding leggen met het 
denken en doen van de priester Alphons Ariëns.

•  Jan Hinke, secretaris van het Ariëns-Comité, zal ingaan op 
het 125-jarig bestaan van de Lambertuskerk en legt de band 
tussen Alphons Ariëns en Hengelo.

Tijd: zaal open 14.30 u. aanvang 15.00 u.
Toegang: gratis

saMen op Reis, op BedevaaRT naaR LouRdes 
Van 2 t/m 9 mei gaan de parochies De Goede 
Herder, Heilige Geest en Jacobus Johannes, 
op reis naar Lourdes. We sluiten ons aan bij 
de bisdom bedevaart en trekken als pastores, 
parochianen, en ook anderen met elkaar op 
om de onderlinge band te versterken en ons 

geloof  te verdiepen. Wij als pastores gaan ook en nodigen u 
van harte uit om mee te gaan!  Velen die u zijn voorgegaan 
beamen dat een reis naar Lourdes niet alleen een reis naar 
Zuid-Frankrijk is, maar ook een reis naar je diepste zelf. 
De bedevaart geeft u de mogelijkheid om het oude achter te 
laten en uit te zien naar de toekomst. 
Ieder mens jong of  oud, heeft behoefte aan zulke momenten. 
Misschien heeft u over Lourdes het beeld dat het alleen maar 
commercie is en katholieke kermis, ervaar dat het anders is. 
Gezelligheid zal zeker niet ontbreken, ook kunt u actief  
medebedevaartgangers ondersteunen en helpen of  zingen in 
het projectkoor (daarvoor is afzonderlijke opgave nodig).
Wilt u deze ervaring niet missen, geef  u dan op bij 
contactpersoon.  Mw. R. Keizers sdikken@kpnmail.nl 
Het pastoresteam

✟ in MeMoRiaM ZusTeR augusTina (dinie Bos) ✟
In de morgen van 9 januari 2015 is in het zusterhuis in Sittard 

Maria augustina Bernardina Maria Bos overleden.
De Hengelose loodgietersdochter werd na haar intrede in 1953 bij de 

zusters van het Kostbaar Bloed in Koningsbosch en haar opleiding 
als verpleegkundige naar Muyinga Burundi (Afrika) gezonden. Daar 

verzorgde ze met veel toewijding en liefde eerst weeskinderen en 
vele melaatsen. Later richtte ze zich op zorg voor gehandicapten, tot 
ze in 1996 naar ons land terugkeerde en hier actief  bleef  voor haar 

missie. Zr. Augustina heeft nog lang in onze stad in de verschillende 
kerken gepreekt om geld in te zamelen voor haar ‘weeshuis’ en 

‘gehandicapten’.

✟  
            Moge zij rusten in vrede           

✟ 
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Mr. M.J.A. Oortman
Pastoor
06-20453713
mjaoortman@kpnmail.nl

Z.P. Nowara
Parochievicaris
06-22469220
z.nowara@gmail.com

Drs. Mw.H.Th.Y.M. van den Bemt
Pastoraal werker
06-13609293
htymvandenbemt@gmail.com

Mw. C.E.J.M. Timmerman
Pastoraal werker i.o.
06-25091377
carin.timmerman@gmail.com

Ziekenhuisopname
U kunt een ziekenhuisopname doorgeven aan 
het secretariaat van 
uw geloofsgemeenschap

Ziekenzalving hiervoor kunt u voorlopig
pr. Z.P. Nowara benaderen

Mw. C.A.M. Roetgerink
Pastoraal werker
06-22469405
pastoraalwerkster.roetgerink@gmail.com

Mw. C. Saris
Pastoraal werker
06-23737003
csaris@heiligegeestparochie.nl

Drs. Hr.H. Ogink
Pastoraal werker
06-21483512
hogink@heiligegeestparochie.nl

 gRooT pasToRaaL TeaM - de goede heRdeR - h. geesT - hh. jaCoBus & johannes
V.l.n.r. H.Ogink, H van den Bemt, Z Nowara,(secretaresse B Horck), M Oortman, C Timmerman, C Roetgerink, C. Saris

Centraal secretariaat Pastoraal Team: Langestraat 78, 7491 AJ, Delden. t.a.v. Mevr B. Horck tel: 074-3492212  mail: contact@pastoraalteam.nl

Op deze pagina een fototerugblik op 
de terugkomviering in de Thaborkerk, 
waarin ouders met hun pasgedoopte kind 
aanwezig waren.
Een initiatief  van de werkgroep doopvoorbereiding,

die een volgende stap in de geloofsopvoeding is. 



KUNSTSCHATTEN

‘verrijzenis van Christus’

vooraan links op het priesterkoor koor in de Lambertusbasiliek vindt u dit raam gemaakt 
tussen 1948 en 1950.  Het is een ontwerp van de Zwolse pater Dominicaan Raymond van 
Bergen en gemaakt bij Gebr. Westerom in Bunde (Zuid Limburg). In de oorlog is tijdens de 
bombardementen de kerk wel behouden, maar de oorspronkelijke ramen gingen verloren.
De betekenis van het bovenste gedeelte is uiteraard de Verrijzenis van Christus,
Het onderste gedeelte toont Jona en de Walvis (zie voor dit verhaal Bijbelboek Jona,  hfdst 1- 2).
In  beide afbeeldingen is sprake van drie dagen afwezigheid. 
Christus verrees na drie dagen uit het graf  en Jona zat drie dagen in de buik van de Walvis, 
voor hij  uitgespuugd en herboren zijn levenstaak op zich nam


