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Ook zij wisten hun vertrouwen te behouden 
in een tijd die toch een stuk akeliger was. 
Uiteindelijk was daar de bevrijding, 
inmiddels 75 jaar geleden. Helaas gaan alle 
herdenkingsactiviteiten in dit kader niet 
door. In deze Samenloop, die niet fysiek 
maar alleen op de website verschijnt, gaat 
het ook over bevrijding. Bevrijding als met 
Pasen het licht door de duisternis breekt. In 
de huidige tijd met zovele sombere 
berichten in de media is het belangrijk om 
naar de kleine lichtpuntjes om ons heen te 
kijken. Initiatieven van mensen die elkaar 
steunen, niet fysiek nabij, maar wel digitaal 
en online. Zolang als we zelf niet offline 
gaan, maar met elkaar en met God 
verbonden blijven dan zullen we het licht 
kunnen blijven zien. 

José Sluiter

Misschien zat u afgelopen zondag net als ik 
ook voor de tv om de Eucharistieviering in 
de Lambertusbasiliek te volgen? TC 
Tubantia kopt online met ‘De kerk is leeg, 
maar tienduizenden volgen de dienst’. Het is 
een van de vele veranderingen in uw en 
mijn leven sinds een week of drie geleden 
het coronavirus zijn intrede maakte in 
Nederland. Online ‘thuiskerken’, het past in 
het rijtje van thuiswerken en online school 
en studeren. Het is even wennen maar het 
gaat best. Het coronavirus heeft helaas veel 
ernstigere gevolgen. Als andere Europese 
landen ons voorbeeld zijn, dan hou ik mijn 
hart vast. Angst weet ik, is nergens goed 
voor. Vertrouwen behouden dat is belang-
rijk. Regelmatig denk ik terug aan verhalen 
van mijn moeder over de oorlogstijd. 

Online thuiskerken
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Het was heerlijk op vakantie! Ik heb genoten van mijn verblijf bij 
familie in Florida, de Verenigde Staten. Het was donderdag 12 maart 
jl. op Sanibel Island, aan de Westkust van Florida, toen ik ’s morgens 
de gordijnen voor het raam van mijn hotelkamer trok en een 
zonovergoten strand zag en de azuurblauwe Golf van Mexico. 
Een nieuwe dag lag voor me, maar het werd allemaal anders door 
het ene telefoontje, dat vertelde dat president Trump alle vluchten 
vanuit Europa naar de Verenigde Staten verbood in verband met 
het coronavirus. Mijn terugvlucht stond gepland voor 14 maart en ik 
zou zondag 15 maart aankomen op Schiphol. Ineens drong de 
realiteit van het coronavirus door in mijn hotelkamer: als vluchten 
niet meer naar de VS komen, gaan ze dan nog wel naar Europa? 
Kom ik wel thuis? Op dat moment was de vakantie voorbij. Het 
heeft heel wat voeten in de aarde gehad, maar nog diezelfde avond 
zat ik in het vliegtuig, terug naar Nederland. Met de kennis van nu 
ben ik blij dat ik dat besluit heb genomen en niet heb gewacht.

Ingrijpend en waar
Hoe ingrijpend kan een virus dus zijn? Had iemand een maand 
geleden kunnen bedenken, dat de scholen gesloten zouden 
worden, dat er strepen voor de kassa van de supermarkt staan om 
ons te helpen herinneren dat we anderhalf meter afstand van elkaar 
moeten houden, dat we elkaar geen hand meer kunnen geven? 
Had iemand kunnen bedenken dat de vieringen in de kerk niet 
meer toegankelijk zijn en dat de vieringen van de Goede Week en 
Pasen, besloten vieringen zijn? Als iemand mij het een maand 
geleden zou hebben voorspeld, dan had ik hem voor gek versleten. 
Maar het is waarheid. 

Niet meer in eigen hand
Ons dagelijks leven houdt nu gelijke tred met de beheerste 
verspreiding van het coronavirus. Ik sprak vanmorgen iemand die 
zei: “We gaan nu ervaren dat we niet alles in de hand hebben. 
We denken wel dat we alles kunnen, maar er zijn momenten dat we 
ons moeten overgeven.” Ik ben het daar gedeeltelijk mee eens. Heel 
vaak denken mensen dat ze hun hele leven kunnen controleren, dat 
alles te regelen is, maar je merkt nu dat het niet zo is. Plannen die je 
hebt worden gedwarsboomd door het coronavirus: vakanties die 
niet doorgaan of afgebroken worden, verjaardagen die niet met een 
volle woonkamer met visite gevierd kunnen worden, bruiloften die 
verplaatst moeten worden, werk dat thuis moet worden gedaan. 
Het coronavirus heeft een ongekende greep op ons dagelijks leven. 
We hebben het dus niet meer in eigen hand. 

Doen wat we kunnen doen
Of we ons helemaal moeten overgeven, dat is iets anders. Ik denk 
dat we niet passief moeten zijn en dat we dat moeten doen, wat we 
kunnen doen. Ik hoop dat vele wetenschappers bezig zijn om een 
vaccin te vinden en bid dat de Heilige Geest hen daarin stuurt; ik 
hoop dat er vele mensen zijn die de mensen die ziek zijn bijstaan 
met hun professionaliteit en kunde, met zorgende handen en ik bid 
dat zij daarin de Liefde van God zichtbaar mogen maken; ik hoop 
dat wij mensen mogen zijn die omzien naar elkaar, dat we oor en 
oog hebben voor onze medemens en ik bid dat we in onze 
medemens Gods aangezicht mogen zien. 

Betekenisvolle Goede Week en Pasen
De Goede Week en Pasen zullen dit jaar anders zijn. De vertrouwde 
vieringen zullen niet bijgewoond kunnen worden. Via media zult u 
kunnen meeluisteren en meebidden, maar uw fysieke aanwezigheid 
zal worden gemist. Zelf denk ik dat juist door deze bijzondere 
omstandigheden de Goede Week en Pasen dit jaar meer betekenis 
zullen krijgen. Wij vieren en gedenken immers het lijden en sterven 
van Jezus en staan daardoor stil bij het lijden in de wereld. De 
wereld waar nu geleden wordt, de wereld, onze samenleving, die nu 
lijdt op verschillende manieren door het coronavirus. Met Pasen 
vieren wij echter ook dat er door het lijden heen, altijd toekomst is. 
Het lijden heeft niet het laatste woord, niet het sterven, maar het 
leven! De verrijzenis, de toekomst, de nieuwe morgen, de nieuwe 
dag. 

Beste mensen, deze komende Goede Week en het Paasfeest zullen 
we niet gauw vergeten! Ik wil u vragen om een goede invulling te 
geven aan deze periode, deze heilige tijd, door te bidden, door om 
te zien naar hen die u lief en dierbaar zijn, maar ook om een naaste 
te zijn voor wie u kunt. Pas goed op uzelf, dat het Licht van de 
verrezen Heer bij u mag zijn! In die zin wens ik u dan ook een Zalig 
Pasen!

Namens het pastoraal team,

Marc Oortman, pastoor
Foto: Eduard Meester

Pasen in een tijd 
van coronavirus
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In de bijbel gaat het vaak over water dat 
nieuw leven mogelijk maakt. 
De beweging Stromend Water is een groep 
betrokken parochianen die elke maand een 
viering verzorgt in de Thaborkerk.  

Geschiedenis
De groep is ontstaan n.a.v. het Breed 
Manifest van Bezield Verband in Utrecht in 
2013. De geloofsgemeenschappen staan 
onder druk en zoeken met steun van dit 
Verband naar nieuwe wegen om samen 
kerk te zijn. 

De Thabor-geloofsgemeenschap haakte 
hierbij aan. En met instemming van het 
Pastoraal Team en het bestuur van de 
Goede Herder ging een werkgroep aan de 
slag. Het evangelie van Jezus Christus 
bestaat niet alleen uit woorden, maar zet 
ook aan tot daden. 

Stromend Water geeft nieuw leven 
Inmiddels bestaat de groep uit negen 
personen onder de bezielende leiding van 
Jo Nibbelke (Raphaël-Exodus). De leden, 
afkomstig van de Thabor (Jack ter Horst,

 Anne van den Hoven), de Paus Joannes 
(Angelika Oude Wesselink, Jet ter Ellen, 
Tonny Elferink), de voormalige Willibrord 
(Brigit Huiskes), de Lambertus (Marga Jolij) 
en van Hengevelde, daarna de Zwanenhof 
(Joyce Janssen), komen elke maand bij 
elkaar. Zij laten zich vooral inspireren door 
de rijkdom van het evangelie en publicaties 
van paus Franciscus. Ze willen in vieringen 
het geloof verbinden met het leven hier en 
nu. Zo had de viering van 15 februari jl. als 
thema: ‘De meeste mensen deugen’, dit naar 
aanleiding van het boek van Rutger 
Bregman. 

Nieuw leven in de liturgie 
In oktober 2018 was er een Stromend Water 
Gezinsviering met het kinderkoor waarvoor 
de kinderen, die dat jaar hun eerste 
communie hadden gedaan, speciaal waren 
uitgenodigd. Dit is ook in 2019 gebeurt. 
De vieringen werden drukbezocht en 
enthousiast ontvangen, voor herhaling 
vatbaar dus! Ook in 2020. Ook was er een 
viering waaraan  de Schola Cantorum uit de 
Lambertus haar medewerking verleende. 
En op Aswoensdag jl. waren velen bijeen 
om de Veertigdagentijd in te luiden.

Aangezet tot daden
Het is ook een positieve, kritische groep 
doeners die wil omzien naar elkaar. Dat 
gebeurt met lunches en ook samen met de 
Protestantse Gemeente Hengelo (PGH) door 
te helpen bij benefietmaaltijden en 
viooltjes-, herfst- en adventsmarkten. De 
opbrengst gaat naar een goed doel, zoals 
dit jaar naar de Stichting Leendert Vriel. 
Velen raken hierbij betrokken. 

Toekomstvisie
Stromend Water zoekt samenwerking met 
alle geloofsgemeenschappen van Hengelo. 
Ze hopen op levendige vieringen met meer 
mensen en willen delen in elkaars inspiratie. 
Zij beseffen dat de toekomst in Gods 
handen ligt, maar vertrouwen erop dat het 
schijnbaar onmogelijke mogelijk kan 
worden. Ze houden zich vast aan de oproep 
van Paus Franciscus:
“Ga, wees niet bang, doen!”

Han Coonen 
Geïnspireerd door het 
bijwonen van de viering 
van 15 februari jl. 

Foto’s: Han Coonen

Stromend water

Pasen in een tijd 
van coronavirus



Op het moment dat ik dit stukje schrijf is het net een dag geleden 
dat ons kabinet verdergaande maatregelen heeft genomen om het 
Corona-virus te bestrijden. Maatregelen die voor onze hele 
kerkprovincie en dus ook voor onze parochie vergaande gevolgen 
hebben. Zo zullen er in ieder geval tot 1 juni geen evenementen en 
bijeenkomsten met publiek kunnen worden gehouden ook als het 
om minder dan 100 personen gaat. Voor ons betekent dat geen 
vieringen meer in het weekend en ook door de week, geen  
vergaderingen, koorrepetities, samenkomsten in het kader van 
catechese of diaconie en voorlopig ook geen gedrukt parochieblad 
meer. Want we willen het onze bezorgers niet aandoen om het 
parochieblad in deze barre tijden rond te brengen. Wel zullen we 
het parochieblad op onze websites beschikbaar maken, zodat u niet 
verstoken blijft van berichtgeving over wat in onze parochie leeft.

Alles valt stil
Alles binnen onze parochie valt voor ruim twee maanden stil en het 
is des te onwerkelijker als we ons realiseren dat alle activiteiten 
rondom het Hoogfeest van Pasen, toch het belangrijkste kerkelijke 
feest, dit jaar niet in onze gemeenschappen plaats kunnen vinden. 
En ook Pinksteren valt nog in de periode die door het kabinet is 
aangegeven. Maar gezien de ernst van de epidemie die nu wereld-
wijd voortraast, is het van groot belang dat we de aanwijzingen van 
ons landsbestuur opvolgen. En dus is er ook bij ons breed begrip 
voor de genomen maatregelen en aanvaarden we de effecten 
hiervan.

Bestuurswerk gaat door
Het parochiebestuur kan ook niet meer bijeenkomen om te 
vergaderen. Maar we staan nog wel voor een aantal belangrijke 
beslissingen. Ik hoef alleen maar te herinneren aan de besluiten die 
moeten worden genomen in het kader van een vervangende ruimte 
voor de afgebrande Moeder Teresa kerk. Ook zijn we druk in gesprek 
over de verhuur van een gedeelte van de pastorie van de Sint 
Lambertusbasiliek en alles wat daarbij komt kijken. En bij de Thabor 
zijn gesprekken gestart om de ruimtes van de voormalige Bron-ge-
meente te verhuren. Deze mogelijke inkomsten zijn een onderdeel 
van onze inspanningen om de tekorten op onze jaarrekening terug 
te brengen. En vanzelfsprekend zijn er vele lopende zaken die nog 
afgewikkeld moeten worden. Dus onderzoeken we mogelijkheden 
om met elkaar te vergaderen in de vorm van videogesprekken. Want 
het werk gaat voor ons wel gewoon door en op het moment dat de 
beperkende maatregelen worden opgeheven, moeten we klaar zijn 
ook echt te starten met veel zaken.

Maar op dit moment vinden wij het van groot belang dat u als 
parochianen de komende tijd goed doorkomt. Weest u voorzichtig, 
houdt u in uw eigen belang aan de door de overheid gegeven 
adviezen en dan spreek ik de hoop uit dat we elkaar over een paar 
maanden weer in goede gezondheid kunnen ontmoeten.

Gerard ter Ellen

van de bestuurstafel

‘Weest u voorzichtig, 
houdt u in uw eigen belang 

aan de door de overheid 
gegeven adviezen’

Van de bestuurstafel
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vanuit het pastoraal team

Mr. M.J.A. Oortman
Pastoor
06 - 20 45 37 13
mjaoortman@kpnmail.nl 
Mw. A. Zoet, 
Pastoraal werker 
06 - 27 12 46 95 
annettezoet@gmail.com 

Mw. C.E.J.M. Timmerman
Pastoraal werker
06 - 25 09 13 77
carin.timmerman@gmail.com
Mw. R. Doornbusch
Pastoraal werker
06 - 14 40 69 55
pastordoornbusch@gmail.com

Mw. drs. H.Th.Y.M. van den Bemt
Pastoraal werker
06 - 13 60 92 93
htymvandenbemt@gmail.com

GROOT PASTORAAL TEAM Parochie De Goede Herder - Heilige Geest Parochie - HH. Jacobus en Johannes parochie
Secretariaat Pastoraal Team: Langestraat 78, 7491 AJ, Delden. Mevr B. Horck, tel: 074-3492212, contact@pastoraalteam.nl

Noodnummer: 06 - 232 544 88

Op het moment dat ik de deze column 
schrijf moeten we 1,5 meter afstand 
houden van elkaar en ervaren we wat dat 
voor ons allen betekent. We mogen niet 
meer naar onze geliefden in de verpleeg-
huizen en alle bezoekjes proberen we 
zoveel mogelijk te beperken. Normaal 
gesproken bij een ramp nodigen we 
mensen uit in onze kerken om samen te 
bidden en een kaarsje aan te steken. Maar 
zelfs dat kan op dit moment niet. Er zijn 
alleen nog vieringen in de kerk waar alleen 
priesters en de hoog nodigen mensen bij 
aanwezig zijn. Dat zal ook zo zijn met Pasen. 
Maar nu, nu we elkaar niet kunnen 
ontmoeten, kunnen we bidden. Ieder op 
zijn eigen plek op zijn eigen manier. Ik hoop 
dat u in gebed weet en voelt dat wij met 
elkaar verbonden zijn en blijven waar u ook 
bent. 

Pasen richt onze blik vooruit over het graf 
heen, op de toekomst.
We weten niet hoe lang deze crisis gaat 
duren. Misschien moeten we wel net als de 
leerlingen wachten tot Pinksteren of wie 
weet nog langer. Maar we geloven in de 
opstandig van de Heer en in al onze 
vertwijfeling, net als de leerlingen, zien we 
uit naar het moment dat we elkaar weer 
mogen ontmoeten om samen te vieren. 

Op elk moment maar zeker in de Goede 
Week en met Pasen willen we in gebed met 
elkaar verbonden zijn. Steek met Pasen een 
kaars aan in uw eigen huis of op de plek 
waar u bent om te laten zien dat we blijven 
hopen en bidden en verbonden zijn met 
elkaar. We weten allemaal dat dit voor 
niemand een gemakkelijke tijd is, 

voor velen is dit een tijd van onzekerheid en 
teleurstellingen. Maar durven wij onze 
teleurstelling, onze angst en twijfel los te 
laten en ons te spiegelen aan de vrouwen 
en de leerlingen die bij het lege graf staan? 
Ze weten niets, ze begrijpen het niet maar 
ze geloven dat Jezus Verrezen is, en dat 
Jezus zelf hun en ook ons blijvend de weg 
zal wijzen. Telkens opnieuw kunnen en 
mogen wij opstaan als wij geloven dat de 
Verrezen Heer ons voorgaat op onze 
levensweg. 

Wij, als pastoraal team, wensen u die weg 
en het licht van Pasen toe.
Zalig Pasen.

Carin Timmerman, 
pastoraal werker

‘Hij gaat u voor naar Galilea, 
daar zul je Hem zien’. 
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Om contact te blijven houden in deze omstandigheden met onze 
parochianen laten wij weten dat wij als pastores van parochie De 
Goede Herder, Heilige Geest en HH. Jacobus en Johannes voor 
iedereen die daar behoefte aan heeft beschikbaar zijn voor een 
telefonisch gesprek.

Wij zijn van maandag tot en met vrijdag bereikbaar tussen 15.00 uur 
en 17.00 uur op de onderstaande telefoonnummers:

Pastoor Oortman | 06 – 204 53 713
Pastor Timmerman | 06 – 250 91 377
Pastor van den Bemt | 06 – 136 09 293
Pastor Doornbusch | 06 – 144 06 955

Contact met pastoraal 
team in tijden van Corona

Tevens is er van dinsdag tot en met vrijdag elke dag live om 18.30 
uur een viering te beluisteren op www.kerkomroep.nl. Bij ‘Vindt uw 
kerk’ vult u in H. Blasius Delden, daarna live of terugluisteren 
aanklikken.

Alle geloofsgemeenschappen van de drie genoemde parochies 
zullen de komende drie woensdagavonden 19.00 uur en 19.15 uur 
‘de klokken van troost en hoop’ laten luiden.
De Mariakapellen blijven geopend voor gebed.

Weet dat wij in gebed met u verbonden blijven.

Het pastorale team 



De afgelopen maanden zijn voor onze parochies niet de 
gemakkelijkste geweest. Voor het pastoraal team betekent het vaak 
dat we op drie borden aan het schaken zijn. In de parochie van de 
H.H. Jacobus- en Johannesparochie verzet je schaakstukken om de 
toekomst te kunnen bestendigen, in de Heilige Geestparochie 
verzet je schaakstukken om een proces van sluiting en onttrekking 
aan de eredienst van twee kerken zo goed mogelijk te laten 
verlopen en in de Parochie De Goede Herder is het schaakbord de 
plek waar meerdere mensen meedenken over het goed laten 
verlopen van de gevolgen die een afgebrande kerk met zich 
meebrengt. Het is complex, ingewikkeld, soms frustrerend en soms 
bemoedigend en mooi.

Verschillende emoties
Een vriend met wie ik laatst een wandeling maakte, stelde mij de 
vraag of het niet moeilijk was om met zoveel verschillende emoties 
om te gaan. Aan de ene kant de emotie van het verdriet omdat er 
kerken gesloten gaan worden en aan de andere kant, de vreugde 
dat er een nieuwe kans wordt geboden aan een geloofsgemeen-
schap die een kerk in een brand heeft verloren. “Hoe doen jullie 
dat?”, zo vroeg hij mij. Ik kon niet meteen antwoord geven. Ik heb er 
langere tijd over nagedacht. En het antwoord ligt voor mij in het 
Paasgeloof.

Droevig en mooi
Er zijn vele mensen die weten wat het is om met verschillende 
emoties te moeten omgaan. Ik ken de verhalen van mensen die op 
een en dezelfde dag afscheid moeten nemen van een geliefde en 
op diezelfde dag de geboorte van andere geliefde mogen vieren. Ik 
ken verhalen van mensen die droevig nieuws en mooi nieuws 
gelijktijdig vernemen en heen en weer geslingerd worden tussen 
die twee emoties. En gek genoeg is de mens meestal zo sterk dat hij 

met beide emoties overweg kan. Soms vraagt dat tijd, maar 
uiteindelijk is daar het licht aan de horizon dat weer perspectief 
geeft.

Het kruis en het licht
Als je naar afbeeldingen kijkt van de kruisiging van Christus, zie je 
soms bij het dramatische beeld van de drie kruisen op Golgotha 
naast de duisternis ook licht aan de horizon. Het Licht van de 
Verrezen Heer. Het Licht van een nieuw begin is nooit ver weg, punt 
is dat we het moeten willen zien. In alle duisternis is altijd licht 
aanwezig of kunnen wij de duisternis verdrijven door zelf licht te 
zijn, waardoor we ook licht voor anderen kunnen zijn.

Nieuw perspectief
Bij alles wat er gebeurt in onze parochies, proberen we als pastoraal 
team het perspectief te houden op het licht aan de horizon. Want 
zonder dat licht zou ons werken zinloos zijn. Pasen is het feest waar 
wij mogen gedenken dat Christus de dood overwonnen heeft in de 
verrijzenis. Daarmee is ons een belofte gedaan dat er altijd een 
nieuw perspectief aanwezig is, dat zelfs de dood niet absoluut is, 
maar een overgang naar een ander perspectief. 

Ons Paasgeloof
Zoals gezegd: gemakkelijk is het niet in onze parochies. Ik hoop 
echter dat u met ons, het pastoraal team, blijft zoeken naar licht, dat 
u ook licht aan de horizon blijft zien. Uiteindelijk breekt het licht 
door de duisternis. Dat is ons Paasgeloof, dat is Pasen.

Namens het pastoraal team wens ik u en allen die u lief en dierbaar 
zijn, van harte een Zalig Pasen toe.

Marc Oortman,
pastoor

Licht breekt door de duisternis

"Het is complex, ingewikkeld, 
soms frustrerend en 
soms bemoedigend 

en mooi."
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Licht breekt door de duisternis
kerkpagina’s

VIERINGEN DOOR DE WEEK:
Elke dinsdag is er om 09.30 uur een 
ontmoetingsviering rond Woord & Commu-
nie. Vanwege de maatregelen rond het 
coronavirus vervallen alle vieringen tot 
tenminste 1 juni.

VERWACHT U IETS VAN DE MOEDER TERESA?
Dan kunt u bellen met het secretariaat: 
074 - 2913009. Vanwege de maatregelen 
rond het coronavirus krijgt u dan geen 
vrijwilliger aan de lijn, maar hoort u 
informatie via de telefoonbeantwoorder.
Bij pastorale nood of ziekenzalving kunt u 
bellen: 06 - 23254488. Bij een overlijden 
kunt u de uitvaarttelefoon bellen van onze 
kerk: 06 – 57119253

MAATREGELEN I.V.M. CORONAVIRUS:
In het verlengde van de maatregelen ter 
indamming van de virus-uitbraak heeft de 
pastoraatsgroep en de locatieraad van de 
Moeder Teresa de volgende besluiten 
genomen:
- Het kerkgebouw, het secretariaat en de 
 ruimte voor dagelijkse ontmoeting aan de 
 Berfloweg zijn en blijven tot nader order 
 gesloten.
- Er zijn dus geen samenkomsten in het 
 gebouw in die periode mogelijk.
- Ook de vieringen en de koorrepetities 
 vervallen hierdoor.
- Indien zich onverhoopt een verzoek tot een 
 uitvaart aandient, dan zal in overleg met de 
 familie naar een passende oplossing 
 worden gezocht.
Zodra er zich nieuwe ontwikkelingen 
voordoen zullen wij deze kenbaar maken via 
de mailinglist die wij na de brand hebben 
aangemaakt en de Moeder Teresa-app. Indien 
u nog niet via deze kanalen wordt geïnfor-
meerd, maar dat wel graag wilt,

M
OEDER TERESAKERK

MOEDER TERESAKERK, 
LOCATIE BETHELKERK 
Berfloplein 18 7553 JZ Hengelo
074 - 291 30 09
De ontmoetingsruimte en het secretariaat 
zijn open: ma. t/m vr. 09.30 – 11.30
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 
Kopij voor locatiepagina inleveren vóór 
zondag 19 april aan 
redactiemt@gmail.com

ONZE LIEVE VROUW
EKERK

O.L. VROUWEKERK
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: 
olv.pastorie@degoedeherderhengelo.nl
IBAN: NL62 RABO 0327 5474 72 
Voor kerkbijdragen/actie kerkbalans:
NL35 ABNA 0590 0345 37
NL60 INGB 0000 9697 16
Inleveren kopij kerkpagina voor de
periode 16 mei  t/m  26 juni
vóór 26 april aan 
olv.pastorie@degoedeherderhengelo.nl

kunt u dit doorgeven op ons emailadres
info@moederteresakerk.nl. Ook zal nieuwe 
informatie op de website (www.moederte-
resakerk.nl)  en op facebook geplaatst 
worden. Indien u graag telefonisch contact 
houdt en informatie (telefoonnummers etc.) 
daarover zoekt, kunt u bellen met 074-
2915749 (Piet Heimerikx)

UITVAARTEN:
(zonder de maatregelen rond het virus)
Nu we in de Bethelkerk samenkomen, 
kunnen ook de afscheidsvieringen in de 
Bethelkerk worden verzorgd.
Een aula, met toegang voor de familie, zoals 
aan de Meijersweg aanwezig was, kan 
gedurende de huurperiode niet worden 
gerealiseerd. Een korte opbaringstijd in de 
‘stilteruimte’ is wel mogelijk.

SAMEN OPLOPEN MOEDER TERESA GELOOFS-
GEMEENSCHAP:
Samen Oplopen” is een project dat gericht is 
op ontmoeting van kerk-betrokken mensen 
van alle geloofsgemeenschappen in en 
buiten Hengelo. Informatie over de 
bijeenkomsten op www.moederteresakerk.nl 
en in de Samenloop. Alle activiteiten 
vervallen. We hopen dat we op zaterdag 30 
mei 2020 een bezoek aan het labyrint in 
Zenderen kunnen brengen. Noteer de 
datum alvast in de agenda. Nadere 
informatie komt per mail. Staat u nog niet in 
onze mailinglijst? Meldt u dan aan op 
samenoplopenmtkerk@gmail.com .
Een hartelijke groet en graag tot ziens bij 
onze activiteiten,
Elly Klieverik, Mieke Veelders en Patricia 
Wellen

PASTOR WEGHORST
Pastor Weghorst overleed te Borne na een 
lange periode in het Dijkhuis aldaar. Door 
de Corona-maatregelen kon zijn uitvaart 
slechts beperkt worden bijgewoond. We 
schreven aan zijn familie:

…. Frans was jarenlang in het Twentse bij de 
geloofsgemeenschap van de Moeder Teresa 
betrokken. Hij ging voor in weekendvierin-
gen en in de vieringen voor ouderen op de 
dinsdagmorgen. Wij herinneren hem ons als 
een hartelijke, mensgerichte pastor met 
oprechte interesse in zijn ‘parochianen’.  Hij 
voelde zich bij ons betrokken, hetgeen ook 
in de activiteiten van Lucy Schouten tot 
uiting kwam. Lucy is de laatste die we 
vanuit de Moeder Teresakerk naar een 
‘nieuw leven’ mochten begeleiden. De kerk 
is helaas verloren gegaan.
Het virus maakt dat wij vanuit onze 
gemeenschap geen afscheid van Frans 

IN DE HEER OVERLEDEN
Op 28 februari overleed Dinie Rikkert-Pots, 
een eenvoudige, optimistische en 
krachtige vrouw, die recht overeind bleef 
in voor- en tegenspoed, 93 jaar oud. Met 
haar man Gerrit Rikkert kreeg ze drie 
kinderen en een kleinkind. Veel verdriet is 
er in het gezin, als ze hun oudste zoon, 
Frans, 32 jaar oud, moeten afstaan. Dinie 
bleef onder alle omstandigheden warmte 
en rust uitstralen. Dit haalde ze uit haar 
geloof. Dinie was een groot Maria 
vereerster, ze is vele malen in Lourdes 
geweest. “Blijf bidden”, was haar devies, 
ook toen ze haar Gerrit verloor in 2009.

Op 2 maart overleed Rose Koster-
Tholense, een hele gelovige vrouw, 87 
jaar oud. Voor vier jaar overleed haar man 
Frits Koster. Op de valreep mocht Rose 
haar achterkleinkind Mae nog vasthou-
den. Ze was een lieve, zorgzame vrouw, 
een familiemens. Beiden in voormalig 
Nederlands-Indië geboren, kregen bij hun 
aankomst in Nederland, in 1958, geen 
groots welkom. Ze zag er graag goed uit, 
net zoals haar huis en tuin. Haar gezond-
heid houdt de laatste twee jaar niet over, 
maar door de goede zorgen van haar 
twee kinderen en twee kleinkinderen kon 
ze thuis blijven wonen. 

hebben kunnen nemen. Vanuit onze 
bezoekgroep is hij af en toe bezocht, al zal 
hij dat niet meer bewust hebben ervaren.
Als de bijeenkomsten en vieringen weer 
op gang komen zullen we hem in onze 
voorbeden gedenken.
Voor dit moment koesteren we de 
dankbare herinnering.
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RAPHAËL-EXODUSKERK

RAPHAËL-EXODUSKERK
Mozartlaan 139a - 7557 DN Hengelo 
tel. 074 - 2 91 79 00
Secretariaat open: di. t/m vr. 
09.30-11.30.
Redactie Samenloop: Han Coonen
Website: www.raphael-exodus.nl
Email: secretariaat@raphael-exodus.nl
IBAN: NL85 RABO 0327 5171 82 en 
NL34 INGB 0000 9944 34. Kopij 
kerkpagina voor de periode van 
16 mei-26 juni vóór 23 april naar 
secretariaat@raphael-exodus.nl 

VIERINGEN (ONDER VOORBEHOUD):
• In ’t SWAFERT op de eerste zaterdag van 
 de maand: 2 mei 16.00 uur, voorganger: 
 Th. Bruens, pw
Op vrijdag 22 mei
• In ‘t GERBRAND om 10.30 uur
• In HUMANITAS om 19.00 uur

OVERLEDEN
Op zondag 1 maart 2020 is Theo Leuverink 
overleden. Hij was gehuwd met R. Oude 
Heuvel en is 89 jaar geworden.
Op zondag 15 maart is pastor 
Frans Weghorst overleden. Hij is 85 jaar 
geworden.

JAARGEDACHTENIS
•  4 april Sinie Nijhof-Ophuis, 87 jaar
 † 02.04.2019
•  9 mei Dinie Bruggink-van Ieperen, 
 82 jaar † 12 .05.2019

IN GEVAL VAN NOOD:
•  Bij pastorale nood of ziekenzalving bel 

06-23254488, het noodnummer van het 
pastoraal team.

•  Bij overlijden kunt u ons, als het  
secretariaat gesloten is, bereiken via 
06-86878159.

GEEN VIERINGEN IN DE KERKEN IN KATHOLIEK 
NEDERLAND
Er zijn in de kerken in Hengelo geen 
vieringen. Elders in deze Samenloop vindt u 
informatie over vieringen, ook door de 
week, die digitaal te beluisteren zijn. Er zijn 
daarbij geen kerkgangers aanwezig.

GEEN FRUITMANDJES VOOR ONZE ZIEKEN 
Dit jaar zullen er op Witte Donderdag geen 
fruitmandjes gebracht worden naar de 
zieken in onze geloofsgemeenschap. De 
mensen van de werkgroep ziekenbezoek 
zullen hen op een andere manier laten 
weten dat we aan hen denken

Ofschoon ze zelf altijd heel goedlachs en 
monter door het leven ging, lachte het 
leven de 83-jarige niet altijd toe. Nell 
Bake-Gelink heeft heel wat tegenslagen 
gekend. Met haar man, Johan Bake, die 
t.g.v. van een auto-ongeluk al afgekeurd 
werd, was ze een bloemen- en zadenhan-
del begonnen, later uitgebreid met een 
dierenspeciaalzaak. Als Johan overlijdt 
moet ze de zaak van de hand doen. 
Gelukkig blijven de drie kinderen en vier 
kleinkinderen haar tot steun. Het laatste 
jaar heeft ze veel pijn en de dood, die op 4 
maart kwam, was voor haar een bevrijding.
Mogen onze overledenen rusten in Gods 
Licht. Mogen zij die met een lege plaats 
achterblijven sterkte vinden bij hun verlies.

MISINTENTIES
Vorige periode:
Bennie Everink (07-03 jarig); Antoon 
Bisschop; Frans Appels; Johan ten Tije 
Komende periode:
• 4-10 april.: Mieke, Kees en Gerrit 
 Wellenberg; Marinus Kuipers; ouders 
 Sprakel-Linnenbaum; Ben Trienekes; 
 pastor van Hal; pastor Sloot
• 11-17 april: Dini Kuipers-Nijland; Jan 
 Welberg (jarig); Marinus Kuipers; Doortje 
 en Eric Jannink; Frits Oude Engbrink; 
 ouders Wensink-Boks; Jo Philippi; familie 
 Wissink-Grimberg; Marietje Oude 
 Aarninkhof-Welberg; Ben Trienekes; 
 Cees Janmaat; ouders Jansen-Tibben; 
 Gerald Jansen; familie Bronswijk-Deems; 
 Henk Koenders; ouders Hesselman-
 Lucas; Herman Leferink; Erwin Leferink; 
 uit dankbaar-heid bij een 95e 
 verjaardag; pastor van Hal; pastor Sloot
• 18-24 april: Familie Bronswijk-Deems; 
 Gemma Heuvels
• 25 april - 1 mei : Ouders Paus-Geerdink; 
 Riet Paus-Geerdink (jarig)
• 2-8 mei: Mieke, Kees en Gerrit Wellen-
 berg; Marinus Kuipers; ouders 
 Sprakel-Linnenbaum; Mieke Olden-
 hof-Hilderink (jarig); Harry Paus (jarig); 
 Marie Venus-Willemsen; familie 
 Bronswijk-Deems 
• 9-15 mei: Ouders Wensink-Boks; Rie 
 Derkink-Kamers; Ria Aalderink-Derkink; 
 Marja Altena-Mastbroek; Henk 
 Koenders; Chris Kleinsman (jarig) 

JAARGEDACHTENISSEN
Vorige periode:
Annie Bisschop-Blokhuis (07-03) 
Komende periode:
• 4-10 april.: Ouders Wensink-Boks; 
 Robert Rödel; Rie van Kuik 

• 11-17 april: Herman en Miny ten 
 Buuren-Meijerink 
• 18-24 april: Ouders ter Horst-van 
 Tongeren; Herman Leferink; 
 Chris Kleinsman; Ine Bouwhuis-Lansink 
• 25 april - 1 mei : Paul Strikker 
• 2-8 mei: Geen
• 9-15 mei: Riet Paus-Geerdink; 
 Henny Sprakel; Hennie Smit
Misintenties en jaargedachtenissen voor de 
periode van 16 mei t/m 26 juni kunt u opgeven 
t/m zondag  26 april. Vermeldingen die te laat 
worden opgegeven en hier niet meer 
geplaatst kunnen worden, worden wel in de 
vieringen gelezen .

ATTENTIE!  -  NIEUW EMAILADRES
De instantie waar ons OLV-emailadres was 
ondergebracht (de provider) is getroffen 
door een hacker-aanval. Alle emailaccounts 
zijn hierdoor onbruikbaar.
Inmiddels hebben we een nieuw email-
adres en wel:
olv.pastorie@degoedeherderhengelo.nl
Hierop kunt ons bereiken voor bijvoorbeeld 
het opgeven van misintenies of jaargedach-
tenissen, Mails die u, na half februari naar 
het oude adres  pastorie@olvrouwekerk.nl 
heeft gestuurd, zijn verloren gegaan.

GESLAAGDE SENIORENMIDDAG
Op woensdag 19 februari was er weer een 
ontmoetingsmiddag voor de senioren in de 
OLV-kerk. De bevrijding van Nederland en 
in het bijzonder die van Hengelo op 3 april 
1945 was het onderwerp van deze middag. 
Gerrit Welberg, bekend om zijn kennis over 
Hengelo en zijn vertelkunst,  was de spreker. 
Het werd, zoals verwacht, een boeiend 
gebeuren. De opkomst was overweldigend. 
Gerrit vroeg aan het begin wie er geen 
Twents verstond en omdat niemand daarop 
reageerde, vertelde hij in het Twents,  met 
dia’s en een filmpje,  over de bevrijding van 
De Noork, het ontstaan ervan en het 
noemen van “bijnamen” daar. Er waren veel 
spontane reacties. 
Het was een heel geslaagde middag met 
een boeiende inleider.

100-JARIGE IN DE ONZE LIEVE VROUW 
Op 1 maart vierde mevrouw Annie Snel-
lers-Molenbroek haar 100ste verjaardag, 
samen met haar kinderen,  de klein- en 
achterkleinkinderen. Ze komt uit een sterk 
geslacht, en ook haar zussen van 95 en 97 
jaar waren er bij. Hoewel het lopen 
moeizaam gaat, is ze goed gezond en ook 
helder van geest. Alle reden om dankbaar te 
zijn vindt ze. 
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PASTOR FRANS WEGHORST OVERLEDEN 
Op 15 maart is pastor Frans Weghorst 
overleden in het Dijkhuis in Borne, waar hij 
de laatste tijd verbleef.  Tot zijn emeritaat in 
2002 was hij pastoor van onze geloofsge-
meenschap.   Hij was een prettige en 
inspirerende collega, met belangstelling en 
medeleven voor de mensen voor wie hij 
pastor was. Een herder, niet boven maar te 
midden van zijn mensen, zoals een echte 
herder doet. De laatste tijd in het Dijkhuis 
ging zijn gezondheid achteruit. Gelukkig 
voor hem heeft de Heer, die hij trouw heeft 
gediend, hem voor verdere aftakeling 
behoed en hem bij Zich thuisgehaald. In juli 
zou hij 60 jaar priester zijn. Jammer genoeg 
heeft hij dit niet meer te midden van ons 
mogen beleven. Pastor Frans, bedankt voor 
alles. Rust in vrede.
Geloofsgemeenschap Raphael-Exodus.

29 FEBRUARI ONTMOETINGSMIDDAG IN DE 
BETHELKERK
Over deze middag in de Bethelkerk aan het 
Berfloplein om kennis te maken met het 
gebouw en de vrijwilligers van de Moeder 
Teresa vindt u een uitgebreid artikel in deze 
Samenloop op pagina 16 & 17.

VRIJWILLIGERS IN DRIENE BLIJVEN HARD NODIG
Veranderingen kunnen ook inspireren!
Ook als onze geloofsgemeenschap in de 
toekomst samen zal gaan met de Moeder 
Teresa blijven vrijwilligers in Groot en Klein 
Driene hard nodig. De Samenloop zal 
gewoon bezorgd moeten worden. Ziekenbe-
zoek en bezoek vanuit het Seniorenpastoraat 
is natuurlijk het prettigste als dat gebeurt 
door iemand uit de eigen wijk, net als de 
communie voor een zieke. Wijkcontactperso-
nen zijn dan voor mensen veel dichterbij dan 
het secretariaat van de geloofsgemeenschap. 
Ook zou het fijn zijn als er vervoer georgani-
seerd kan worden, niet alleen naar de 
weekendvieringen maar ook naar andere 
activiteiten die er bij de kerk of elders 
georganiseerd worden. Natuurlijk willen we 
iedereen laten profiteren van de voordelen 
van het samengaan, maar omdat de afstand 
naar het kerkgebouw en het secretariaat 
groter wordt, hebben we behoefte aan 
nieuwe vrijwilligers.  Veel van onze vrijwilli-
gers zijn al actief geworden in het ‘pastorloze 
tijdperk’. Zij hebben er toen hun schouders 
ondergezet om de nieuwe taken op zich te 
nemen. Die groep ‘oudere vrijwilligers’ heeft 
het verdiend om goede opvolgers te krijgen. 
Als u zich aangesproken voelt; meldt u zich 
dan aan bij het secretariaat of stuur een 
mailtje met adres en telefoonnummer, dan 
nemen we contact met u op.
U bent van harte welkom.

ST. LAM
BERTUSBASILIEK

ST.LAMBERTUSBASILIEK
Enschedesestraat 1 - 7551 EE Hengelo;  
koster 074-243 55 14
Secretariaat: ma. t/m vr. 10.00 – 12.00 
en 14.00 – 16.00 Telefoon: 074 - 243 55 14
Website: www.sintlambertushengelo.nl
Email: lambertusbasiliek@gmail.com
IBAN: NL09 RABO 0110 9710 94 en 
NL28 INGB 0000 9120 92 Restauratie: 
NL16RABO 0327509597 Kerkbijdrage: 
NL20INGB 0002465788 of NL08ABNA 
0230961975. Kopij en jaargedachtenis-
sen kerkpagina voor Samenloop 4 2020 
aanleverenvóór 28 april 2020  via 
lambertusbasiliek@gmail.com of 
telefoon  074-243 55 14

GEEN VIERINGEN IN DE LAMBERTUSBASILIEK
Zeker tot en met zondag 31 mei, Pinkste-
ren, zullen er geen vieringen zijn in de 
kerken, en dus ook niet in de Lambertusba-
siliek. De Nederlandse bisschoppen hebben 
dat bepaald in verband met de besmette-
lijkheid van het coronavirus. De Mariakapel 
van de kerk blijft wél open, zodat mensen 
overdag een kaarsje kunnen opsteken bij 
Maria. Als u met meerdere mensen in de 
Mariakapel bent, denkt u er dan vooral aan 
dat de afstand van anderhalve meter in 
acht genomen wordt. Dat is belangrijk voor 
uw en andermans gezondheid.
Ook het parochiehuis is gesloten. Voor het 
opgeven van misintenties of voor vragen 
kunt u bellen met 06 22188574. U krijgt dan 
iemand van ons parochiesecretariaat aan 
de telefoon. Voor vragen naar pastorale 
bijstand verwijzen we u naar de site van De 
Goede Herderparochie. Het is een zeer 
bijzondere en uitzonderlijke situatie dat wij 
als geloofsgemeenschap elkaar niet 
kunnen ontmoeten tijdens vieringen in de 
kerk. En dat is nog eens extra gevoelig 
omdat in de periode dat de kerk gesloten 
blijft, vrijwel alle hoogtepunten van het 
kerkelijk jaar vallen: de Goede Week, Pasen, 
Hemelvaart en Pinksteren. Iedereen zal nu 
op zijn of haar eigen wijze invulling moeten 
geven aan dit indringende deel van het 
kerkelijk jaar. Maar het allerbelangrijkste op 
dit moment is toch de aandacht voor de 
mensen die ziek worden door het virus en 
de mensen die eraan sterven. Laten we 
bidden dat de Heer van het lijden alle 
getroffenen bijstaat met zijn zegen en 
zoveel mogelijk mensenlevens spaart van 
de dood. Dat vragen we ook aan onze 
kerkpatroon: Heilige Lambertus bid voor ons.

Basiliekraad en pastoraatsgroep 
St. Lambertus  

ELKAAR INFORMEREN EN INFORMATIE 
DOORGEVEN
• Opening, bereikbaarheid van het 
 secretariaat. In verband met de 
 maatregelen van het RIVM is ons 
 secretariaat voor minder dringende zaken, 
 alleen per e-mail te bereiken. Deze mail 
 wordt regelmatig, niet dagelijks, 
 gecontroleerd. Voor belangrijke vragen is 
 de telefoondienst te bereiken via 
 06-86878159
• In deze ‘corona-tijd’ proberen we zoveel 
 mogelijk mensen per mail van actuele 
 informatie te voorzien. Als u die informatie 
 ook wilt ontvangen kunt u dit, uiteraard 
 per mail, aan ons doorgeven, wel graag 
 uw naam en uw mailadres vermelden. 
• Als u bij verhuizing toch ingeschreven wilt 
 blijven staan, kunt u dat aan ons doorgeven.

ZALIG PASEN, HET IS ANDERS ZO MAKKELIJK 
GEZEGD
Geloven in de opstanding, als dat voor 
onszelf nog even duurt, dat willen we wel.
Deze Goede Week en het Paasfeest zullen 
helemaal anders worden. Probeer, met hulp 
van televisie, internet, een goed boek en een 
extra kaarsje, toch een bezinnende week te 
beleven. Probeer contact te houden met de 
mensen die u dierbaar zijn. Deel een foto van 
uw paaskaarsje en vier het Paasfeest op die 
manier iets minder alleen. We wensen u Zalig 
Pasen en hopen u weer gauw in de kerk te 
kunnen ontmoeten.



THABORKERK

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
Redactie Samenloop: Erna Wolberink
IBAN:  NL46 ABNA 0590 4815 09 T.N.V. 
KERKBESTUUR THABORGELOOFSGEMEEN-
SCHAP. Kopij voor kerkpagina voor periode 
16-05 / 26-07-2020 vóór dinsdag 28 april 
sturen aan kopij@thaborkerk.nl

VERWACHT U IETS VAN DE THABOR
Noodnummer waarop gebeld kan worden 
bij pastorale nood ( 06-23254488) 
en de uitvaarttelefoon van de 
Thabor (06-38594766).

OVERLEDEN
Op 20-2-2020 is op 92-jarige leeftijd Trees 
te Kiefte-Veldhuis overleden.  Door de 
invloed van dementie leefde zij in een 
wereld die onbereikbaar was voor anderen. 
In bepekte kring hebben we tijdens een 
afscheidsviering in het crematorium 
afscheid van haar genomen.                                                                          
We wensen alle familieleden en nabestaanden 
sterkte en Gods zegen in deze voor hen 
moeilijke periode.

LUNCH IN DE THABOR
De volgende data zijn ingepland voor de 
lunches, noteer deze zo nodig al vast in uw 
agenda: 8 mei, 3 juni en 10 juli. Geef u op 
tijd op bij het secretariaat of vul uw naam in 
op de flyer in de hal. De kosten bedragen 
€ 3,00 p.p. Het doorgaan van de lunches 
hangt natuurlijk af van het verdere verloop 
van de ziekte door het Coronavirus.
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OVERLEDEN
19 febr.  Elly de Greeve 95 jaar
27 febr.  Paula Konings-Koekenberg 88 
jaar

JAARGEDACHTENISSEN
Vorige periode:
8 mrt.   Jo Ekelmans-Timmerman
18 mrt.  Agnes lammertink
22 mrt.  Jan Spit
28 mrt.  Agnes Raanhuis-Schage

Huidige periode t/m 17 mei 2020
25 april Eric Groothuis
26 april Frans Kamphuis
5 mei  overleden ouders Lansink-Wessels
10 mei  Maria Wiggers-Beld
11 mei  Dini Tropper-Knippenberg
11 mei  Truus Groothuis
17 mei  Tonny Eekers
17 mei  Christiaan Lammertink
Heer geef hen de eeuwige rust
dat zei moge rusten in Vrede.     
PAASWENS
Namens de bezoekgroep Verliezen 
verwerken van de St. Lambertus geloofsge-
meenschap, wensen we U  “Gezegende 
Paasdagen” toe, met veel zonnestralen 
vanuit de hemel. Moge het ontluikende 
groen om ons heen, en de dartelende 
lammetjes in de wei, ons hart met blijdschap 
vervullen.
Namens de diaconie, Finie Blokhuis

UIT DE BASILIEKRAAD EN DE 
PASTORAATSGROEP
Het bestuur van De Goede Herder parochie 
heeft besloten om één keer per jaar in 
voltalligheid naar de geloofsgemeenschap-
pen te gaan om daar, met de locatieraden en 
pastoraatsgroepen de actuele zaken te 
bespreken. Zo was het bij ons te gast op 
donderdag 13 februari. Wij, de leden van de 
Basiliekraad en de pastoraatsgroep waren 
allemaal aanwezig, en ook pastoor Oortman 
was er bij. Terugkijkend op die bijeenkomst 
kunnen we vaststellen dat het een construc-
tief overleg is geweest in een goede en 
plezierige sfeer. Een veelheid van onderwer-
pen is besproken waarvan wij er een paar 
met u willen delen.
• Toekomstvisie
Met optimisme, maar ook met zorg hebben 
we gesproken over de toekomst van De 
Goede Herder Parochie in Hengelo. Het 
aantal kerkbetrokkenen in de stad neemt 
geleidelijk aan af en de financiële situatie 
van de parochie is zorgelijk. 

Toch streeft het bestuur ernaar om op een zo 
verantwoord mogelijke wijze, plekken in de 
stad te handhaven waar mensen kunnen 
samenkomen om te vieren en te bidden. 
Daarbij gaf het bestuur aan dat in ieder geval 
de Lambertusbasiliek zo’n plaats zal zijn. 
Ondanks de hoge onderhoudskosten wil het 
bestuur dat deze kerk een plek blijft behouden 
in het centrum van de stad. Met bescheiden 
trots werd gezegd dat de bezoekersaantallen 
van de Lambertuskerk tot de hoogste van het 
bisdom behoren. Het besluit van het parochie-
bestuur inspireert ons als Basiliekraad en 
pastoraatsgroep om met nog meer inzet te 
werken aan het heil van onze geloofsgemeen-
schap. Maar dat niet alleen. We willen ook 
gaan voor een nog intensievere samenwer-
king met de andere geloofsgemeenschappen. 
Uiteindelijk zijn we één parochie.
• Parochiehuis
Tijdens onze gezamenlijke vergadering is er 
ook uitvoerig gesproken over de verhuur van 
een deel van de pastorie en de verbouwing 
van het parochiehuis. De verhuuropbrengsten 
van een deel van het gebouw zijn nodig om 
de financiële tekorten van de parochie (deels) 
weg te werken. Inmiddels hebt u allemaal 
kennis kunnen nemen van de veranderingen 
die in de Lambertuspastorie gaan plaatsvin-
den. Op zondag 8 maart is daarover een 
voorlichtingsbijeenkomst geweest. Voor wie 
daar niet geweest is in het kort even de 
plannen:
• Het voorste deel van de pastorie wordt 
 verhuurd. Daarin komt dag horeca 
 gecombineerd met een kledingwinkel.
• De huidige koffiekamer en het secretariaat 
 worden mee verhuurd.
• De “Sikkenstal” en de garage worden 
 verbouwd. Daarin komen het secretariaat, de 
 koffiekamer en het jongerenhonk.
• Het secretariaat zal vanuit de Wemenstraat 
 bereikbaar zijn.
• De parochiezaal wordt uitgebreid en er komt 
 een nieuwe keuken.
Het parochiebestuur studeert nog op de 
financiële onderbouwing van het project. Nog 
niet duidelijk is, wanneer deze verbouwing 
gaat starten. We houden u op de hoogte.
Basiliekraad en pastoraatsgroep 
St. Lambertus

WILT U GRAAG DAT ER IEMAND VAN DE 
LAMBERTUS VOOR U BESCHIKBAAR IS?
Bijvoorbeeld bij ziekte, of opname in een 
ziekenhuis of een zorginstelling:
• Neem dan contact op met ons secretariaat
• Indien u bezoek wilt ontvangen, of u zit met 
 vragen waar u eens graag over wilt praten;   
 laat het ons weten. We komen u dan graag 
 bezoeken. Wij zijn bereikbaar via ons secreta-
riaat: tel.: 074 2435514

Facebook: 
@sintlambertus basiliekhengelo



VAN DE PASTORAATSGROEP
Nu het Coronavirus in ons land alles heeft 
stilgelegd, gaan ook de Palmpasenviering 
met de optocht en de vieringen in de 
Goede Week in de Thabor niet door. U kunt 
via de tv allerlei vieringen volgen als u dat 
wilt. Ook is het interessant om dinsdagmid-
dag na het journaal van 16:00 uur te kijken 
naar “Roderick zoekt Licht”. Een interessant 
katholiek programma op NPO 2.

De Eerste-communievieringen op 19 
aprilgaan niet door. We proberen u zoveel 
mogelijk op de hoogte te houden Via 
Facebook (Thaborkerk Hengelo) en via een 
nieuwsbrief die u via de mail kunt ontvan-
gen. Krijgt u nog geen nieuwsbrief en wilt u 
deze wel ontvangen stuur dan even uw mail 
naar angelika.ow@gmail.com, dan wordt u 
in het bestand opgenomen.  We wensen u 
heel veel sterkte in deze tijd van niet te veel 
ontmoeten en terugtrekken op jezelf. U 
kunt ons via de telefoon op het secretariaat 
altijd bereiken.

                                                       

STRALEN VAN HOOP
 (door Henri Nouwen)
De paastijd is een tijd van hoop. Er gebeurt 
iets nieuws, iets dat de wisselende stemmin-
gen van ons leven overstijgt. Of we nu blij zijn 
of verdrietig, optimistisch of pessimistisch, 
rustig of opgewonden, de krachtige onder-
stroom van Gods nabijheid gaat dieper dan 
de kleine golven van ons hoofd en hart. Pasen 
doet ons beseffen dat God nabij is, ook al 
ervaren we dat niet rechtstreeks. Terwijl het 
steeds slechter lijkt te gaan met de wereld, 
brengt Pasen ons toch het goede nieuws dat 
de Boze verslagen is. Terwijl God soms ver weg 
lijkt en wij opgaan in duizend-en-een kleine 
dingen, geeft Pasen ons toch de bevestiging 
dat onze Heer met ons meegaat en ons 
onderweg de Schriften uitlegt. Zo zijn er veel 
stralen van hoop, die hun licht werpen op ons 
levenspad.

Jack ter Horst

MAANDELIJKSE KORTE TAIZÉ/STILTE VIERINGEN 
IN DE KAPEL VAN DE THABORKERK
Elke 4de woensdag van de maand is er een 
korte Taizé - stilte viering in de kapel van de 
Thaborkerk aan de Gerrit Peucherstraat. Een 
klein half uur van 19.15 uur tot plm. 
19.45 uur worden er Taizé liederen 
gezonden afgewisseld met stiltemomenten 
voor meditatie en korte teksten die de 
verbondenheid weergeven met de 
kloostergemeenschap in Taizé. De vieringen 
zijn gebaseerd op de liturgie in Taizé, een 
klein dorpje in Frankrijk tussen Chalon en 
Macon. Duizenden jongeren uit de hele 
wereld komen daar bijeen voor ontmoeting, 
samen zingen, stilte en meditatie. In deze 
kloostergemeenschap zoeken mensen naar 
verbinding, vrede en rust. De eerst volgen-
de verwachte maandelijkse viering is op 24 
juni. Even onthaasten, even uit de sleur van 
elke dag, een moment voor jezelf, gelovig of 
niet. 

De organiserende Protestantse Gemeente 
Hengelo en Thaborgeloofsgemeenschap 
heten je van harte welkom.
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De Syrisch Orthodoxe Mariakerk en haar bestuur
Mijn eerste vraag aan de drie bestuursleden is naar de betekenis van 
het bestuurslid zijn. Hun antwoord is veelzeggend: “Als bestuurslid 
ben je meer betrokken bij de gemeenschap, je voelt je 
verantwoordelijk. Je kunt iets doen en wat betekenen voor je 
gemeenschap. Dat maakt dat je je ook bewuster wordt van je geloof, 
dat je leven meer diepgang krijgt. Het is verrijkend om vanuit het 
bestuur veranderingen in gang te kunnen zetten”. Het bestuur van 
deze kerk bestaat uit 11 leden. Zij besteden veel tijd aan de 
activiteiten en organisatie van de gemeenschap van zo’n 650 families.
Het werk als bestuurslid geeft ook wel stress, ze zijn er erg druk mee: 
“Het is immers een grote organisatie waar we verantwoordelijkheid 
voor dragen. We hebben te maken met een grote diversiteit in 
mensen: mensen hebben heel verschillende vragen. Die zijn zowel 
praktisch als diepgaand: zoals bijvoorbeeld rond scheiding en 
geboorte”. 

Pasen in de Syrisch Orthodoxe Kerk: 19 en 20 april 2020 
Als we vragen naar de mooiste viering in de kerk klinkt het 
eensluidend: het Paasfeest. Dat begint al met de 50-daagse vastentijd: 
dan wordt er geen vlees en zuivel gegeten. Ze vertellen: “Pasen is heel 
bijzonder, we leven er met een lange aanloop van vasten echt naar 
toe. Dan gaan we ook veel naar de kerk. De week voor Pasen met de 
lijdensweg herinnert ons aan de essentie van het geloof: Christus die 
de mensheid vergeeft. Dan gaan we elke dag twee keer naar de kerk. 
Met Pasen hebben we soms een overvolle kerk, zodat we ook in de 
grote ontmoetingszaal een scherm neerzetten: in totaal wel 1200 
mensen. Net als de Nederlandse christenen gaan we met Pasen een 
eitje tikken en opeten”.

De toekomst van de Syrisch Orthodoxe Gemeenschap
“Het grootste probleem waar we voor staan is nu, maar in de toekomst 
nog meer: leegloop voorkomen. We zien het voorbeeld van de Rooms 
Katholieke Kerk: steeds meer mensen die afstand nemen van de kerk 
en van het geloof. Deze tendens zien we ook onder onze jongeren. We 
willen jongeren actief blijven betrekken bij de gemeenschap en bij het 
geloof, we willen ze ruimte geven. Dit heeft een hoge urgentie. 
Daarom zijn we bezig met allerlei veranderingen: in de activiteiten en 
in de organisatie van de kerk. Onze huidige priester gaat met 
pensioen, we proberen een nieuwe jonge pastoor aan te stellen die 
jongeren aanspreekt”.

Ons bestaansrecht
“In een optimistische bui denken we dat, ondanks de huidige 
ontwikkelingen (zoals individualisering en digitalisering), er vraag 
blijft naar geloof en een gelovige gemeenschap. Dat mensen blijven 
zoeken naar de essentie van het leven. We leven nu in een kille wereld 
met veel eenzaamheid, mensen missen de bezinning en verbinding. 
Daarom vinden we het heel spijtig dat steeds meer mensen onze 
ervaring niet delen: hoe mooi het is dicht bij Christus te staan. Als we 
ervaren dat anderen afstand nemen doet dat pijn.
De belangrijkste uitdaging is wel ons bestaansrecht: dat ons geloof 
overeind blijft in de westerse wereld. We hebben immers geen brede 
basis van een wereldkerk die continuïteit geeft. De Rooms Katholieke 
Kerk is in de hele wereld, onze kerk niet. We bestaan nu vooral ver van 
onze geboortegrond. Onze taal en ons geloof hangen samen en zijn 
samen heel belangrijk voor ons. Hierop is onze gemeenschap 
gebaseerd.”

De Mariakerk als geloofsgemeenschap
Het bestuur van de Mariakerk ziet als doel van de kerk: gemeenschap 
zijn, verbinding geven. “In Turkije had de kerk een centrale rol: ook in 
hulpverlening en onderwijs. Die functie zien we nog steeds: helpen 
dat mensen tot Christus komen en uiteindelijk naar de hemel gaan. 
Daarom is ook het ontwikkelen van geweten, van waarden en normen 
belangrijk. Over 25 jaar hopen we natuurlijk nog steeds groot en 
levendig te zijn. Met een mooie kerk en ontmoetingsruimtes, waar 
ook bijbelstudie plaatsvindt. Dat het ons dan nog steeds lukt het 
geloof en christelijke waarden mee te geven.”

Als Syrisch Orthodoxe Kerk bieden we gezelligheid 
en lucht: ruimte voor elkaar en voor God. 
En wat lekkers op tafel hoort er ook bij.

Eddy Oude Wesselink

Foto’s: Eduard Meester

Gemeenschap zijn en 
verbinding geven
In gesprek met drie bestuursleden van de Syrisch Orthodoxe Mariakerk in Hengelo.
Birsel Altin-Cakici (voorzitter) en de leden Hanna Yilmaz en Habib Faal.

Deze mooie kerk met de verschillende 
ontmoetingsruimtes staat aan de 

Sportlaan in Groot Driene.
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Cheque voor Twentse Wens Ambulance
Afgelopen maand hebben we de cheque van €. 4350,- 
aangeboden aan de Twentse Wens Ambulance 
(nu WensAmbulance Oost Nederland). Dit was de totale 
opbrengst van meerdere acties vorig jaar in de Thaborkerk die 
samen met leden van de Brongemeente werden gehouden. Ook 
werden er 4 prachtige quilts aangeboden. Zij waren erg blij met 
deze geschenken.
 
Eddy Oude Wesselink
 

m
ededelingen, agenda, acties; sam

en doen

Cursus Theologische Vorming Twente start met 
nieuwe groep

Wie voelt het niet: die behoefte aan meer verdieping in het leven? De 
driejarige cursus Theologische Vorming voor Geïnteresseerden is een 
uitgesproken mogelijkheid om die verdieping te zoeken. Het brede 
aanbod van allerlei aspecten van geloof en theologie maken dat 
mensen deze cursus als zeer verdiepend voor hun kijk op het leven 
ervaren. 

Het is een stevige cursus. Drie jaar lang, zo’n 30 lesavonden (met telkens 
2 van 5 kwartier lessen) per seizoen. Met kernvakken als Oude en 
Nieuwe Testament, Kerkgeschiedenis, Geloofsleer en Ethiek, maar ook 
‘praktisch-theologische’ vakken als liturgiek, pastoraat en diaconaat. En 
natuurlijk mogen de lessen spiritualiteit, filosofie, wereldgodsdiensten 
en contextuele theologie niet ontbreken.

Het is ook goed mogelijk om je allereerst voor 1 seizoen op te geven. 
Want het eerste jaar heeft vooral een inleidend karakter, het tweede is 

Nieuw emailadres O.L.Vrouwekerk 
De O.L.Vrouwekerk heeft een nieuw emailadres: 
olv.pastorie@degoedeherderhengelo.nl Voor details, 
zie de OLV-kerpkagina in deze Samenloop.

Maandelijkse korte Taizé-stilte vieringen in de 
kapel van de Thaborkerk
Elke 4de woensdag van de maand is er een korte Taizé-stilte 
vieringen in de kapel van de Thaborkerk a/d Gerrit Peuscherstraat. 
Een klein half uur van 19.15 uur tot 19.45 uur worden er Taizélie-
deren gezonden afgewisseld met stilte momenten voor meditatie 
en korte teksten die de verbondenheid weergeven met de 
kloostergemeenschap in Taizé. De vieringen zijn gebaseerd op de 
ontmoetingen in Taizé, een klein dorpje in Frankrijk tussen Dijon 
en Macon. Duizenden jongeren uit de hele wereld komen daar 
bijeen voor ontmoeting, samen zingen, stilte en meditatie. In 
deze kloostergemeenschap zoeken mensen naar verbinding, 
vrede en rust. De eerstvolgende maandelijkse viering is afhanke-
lijk van de coronamaatregelen hopelijk op 24 juni. Even onthaas-
ten, even uit de sleur van elke dag, even een moment voor jezelf, 
gelovig of niet, de organiserende Protestantse Gemeente 
Hengelo en Thaborgeloofsgemeenschap heten je van harte 
welkom.

Jongerenkamp 2020
Een weekend vol ontmoeting, gezelligheid en plezier samen met 
andere jongeren. Dat is wat gaat plaatsvinden in het weekend van 
18,19 en 20 september op Recreatieverblijf De Roezeberg bij 
Ootmarsum. Dit kamp wordt al meer dan 25 jaar georganiseerd 
door en voor de jongeren van de HH. Jacobus en Johannes 
parochie, maar dit jaar willen wij ook de jongeren uit De 
Goedeherder en Heilige Geest Parochie uitnodigen.
Lijkt het je leuk om mee te gaan en ben je ouder dan 12 jaar 
noteer dan vast de data van het jongerenkamp in je agenda. Meer 
informatie volgt! Mocht je vragen hebben dan kun je contact op 
nemen met Loes Grashof-Boomkamp (06-31088033) of door een 
email te sturen naar ons jongeren@hhjj.nl.
Werkgroep Jongeren HHJJ

meer verbredend en in het derde jaar wordt de verdere verdieping 
gezocht. Ook al wordt de cursus ondersteund door de Protestantse Kerk, 
het beoogt heel nadrukkelijk een oecumenische cursus te zijn: kerkelijk 
of niet kerkelijk, protestants of rooms-katholiek of anderszins: iedere 
geïnteresseerde is van harte welkom! De kosten bedragen €220,- per 
seizoen. De cursus wordt gegeven in de centraal gelegen Waterstaats-
kerk in Hengelo, op dinsdagavonden. De eerste avond is gepland op 
dinsdag 15 september 2020. Een nieuwe groep kan starten als er 
tenminste 10 aanmeldingen zijn.

Nieuwsgierig geworden en meer willen weten? Informeer bij:
Ina ter Kuile, cursus-coördinator,  074-2774288 of email: 
kuile@hetnet.nl of  ds. Wim de Jong, 0547-388647 of email: 
wim.dejong@hetnet.nl  cursusleider of kijk op: 
www.protestantsekerk.nl/training/theologische-vorming-voor-gemeen-
teleden-en-geinteresseerden/
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Op zaterdag 29 februari stond om twee uur 
de deur van de Bethelkerk wagenwijd open 
voor de mensen van de Raphaël-
Exodus en die van de Moeder Teresa. Deze 
kerk is hopelijk de toekomstige thuisbasis 
voor de gelovigen uit deze beide geloofsge-
meenschappen. De opkomst was goed, er 
waren ruim 120 mensen.

De middag was prima georganiseerd en 
verliep soepel. Bij de deur werd iedereen 
hartelijk ontvangen en van een naamsticker 
voorzien. Om half drie gaven Marion Weenink 
en Han Korf, voorzitters van de locatieraad/
pastoraatsgroep, een presentatie over hoe 
het zo ver gekomen is en hoe het verder 
hopelijk gaat lopen in Hengelo Zuid-Oost. 
Het was ontmoeten, kennis met elkaar 
maken, bezichtigen van alle ruimtes, ideeën 
opschrijven, genieten van de koffie/thee met 
cake en nadien een glaasje en een hapje. Het 
was een geslaagde middag die ook nog eens 
27 ideeën/ reacties op papier opleverde. Het 
verdere verhaal vindt u in de foto’s en de 
citaten.

Han Coonen en Bernard Korbeld

Het doel van de middag was ontmoeting 
tussen de beide geloofsgemeenschappen en 
het aanzetten tot nadenken en meedenken 

over de toekomst en dat is gelukt. (Han Korf).

Het voelt warm en gastvrij.

OPEN DAG 
BETHELKERK
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Het was een ontspannen middag die, ondanks alle 
onzekerheden, een hoopvol uitzicht bood op een 

nieuw begin (Piet Heimerikx)

Mijn moeder (95 jaar), die vlak bij de Raphaelkerk 
woont en daar vrijwilligster was, reageerde geëmotio-
neerd op het bericht van het samengaan in de Bethel-
kerk: “Moet ik dan van daaruit begraven worden?” Ik 

heb haar meegenomen naar de Bethelkerk en toen was 
de conclusie: “Ja, daar voel ik me thuis, het is wel goed.” 

(Annet Post-Leverink)

Wanneer kunnen we beginnen met aanpassen en 
aankleden, liefst morgen al?! Reactie van leden van het 

ExRa-koor in de ruimte beneden.

Hier is meer mogelijk dan er bij de 
Raphaëlkerk ooit mogelijk is geweest.

Een heleboel mensen kende 
ik al van andere activiteiten.

Het was zeer gemoedelijk en nu maar hopen dat alles doorgaat!!! De 
mensen zijn vóór samengaan in een nieuwe kerk. Ik heb geen negatieve 

geluiden gehoord. (Marion Weenink.)
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Vieringen doordeweeks, Goede Week en Pasen 
voor Parochie De Goede Herder, HH. Jacobus en Johannesparochie en de Heilige 
Geestparochie

Doordeweekse vieringen
Omdat in Delden de nodige communicatiemiddelen beschikbaar zijn zullen vandaar uit 
de komende weken de vieringen te beluisteren zijn van dinsdag tot en met vrijdag ’s 
avonds om 18.30 uur, via www.kerkomroep.nl. Ga naar www.kerkomroep.nl, vul in bij  
veld “vind uw kerk”: Delden, R.K. Parochie H. Blasius en ‘live’ of ‘luisteren’ aanklikken.

Op dit moment zijn wij bezig om de mogelijkheden te onderzoeken om deze vieringen 
ook te streamen. Als dat lukt en zodra dit kan, krijgt u hier verdere informatie over. 

Goede week vieringen
Deze vieringen zijn zonder publiek!

Palmpasen:
Er zal in de H. Blasius in Delden op zondag 5 april om 9.30 uur een Eucharistieviering 
zonder publiek zijn waarin de palmtakken zullen worden gewijd. Deze is te beluisteren 
via www.kerkomroep.nl. 

U kunt in de Goede Week bij uw eigen geloofsgemeenschap palmtakjes ophalen in de 
Mariakapel, of op andere plek die door de geloofsgemeenschap zelf is aangegeven.

Chrismamis: 
De Chrismamis op woensdag 8 april 2020 in Apeldoorn gaat wel door, maar hierbij 
zullen alleen de bisschoppen en de vicarissen aanwezig zijn. 
De vicarissen zullen voor verdere verspreiding van de oliën binnen hun vicariaat zorgen. 

Witte Donderdag:
De Eucharistieviering op Witte Donderdag 9 april is om 18.30 uur in de H. Blasius te 
Delden, zonder publiek ook weer te beluisteren via www.kerkomroep.nl.

Goede Vrijdag: 
Er zal op 10 april om 15.00 uur een kruisweg zijn in de H. Blasius in Delden en de 
avondplechtigheden zijn om 18.30 uur, beiden zonder publiek, ook weer te beluisteren 
via www.kerkomroep.nl.

Paasvieringen 

Paaswake:
De Paaswake zal zaterdag 11 april om 18.30 uur zijn in de H. Blasius in Delden, zonder 
publiek, ook weer te beluisteren via www.kerkomroep.nl.
Tijdens deze viering zullen de Paaskaarsen van alle dertien geloofsgemeenschappen 
worden gezegend. 

Het is mooi om in uw eigen huis om 20.00 uur het Licht van Christus te verspreiden, 
door symbolisch een kaars voor het raam te zetten, zodat wij aan de wereld laten zien, 
dat wij Pasen vieren ondanks de moeilijke omstandigheden van dit moment. 

Eerste Paasdag:
Er zal in de H. Blasius in Delden op zondag 12 april om 9.30 uur een Eucharistieviering 
zijn, zonder publiek, te beluisteren via www.kerkomroep.nl. 

Tweede Paasdag: 
Er zal in de H. Blasius in Delden op maandag 13 april om 9.30 uur een Eucharistieviering 
zijn, zonder publiek, te beluisteren via www.kerkomroep.nl. 

Pastoraaal team

Wegens de coronamaatregelen zijn 
alle vieringen in het weekend en 
door de week tot 1 juni afgelast. Dit 
betreft alle vieringen die in de 
kerken van onze parochie worden 
gehouden, dus ook de vieringen die 
door andere geloofsgenootschap-
pen in onze kerken plaatsvinden. 
Tevens gaan ook de vieringen in de 
zorgcentra niet door. 

U kunt thuis op zondag de Eucharis-
tieviering op televisie volgen via 
KRO / NCRV, vanaf 10.00 uur op 
NPO 2. Ook kunt u de vieringen in 
de Goede week en met Pasen 
beluisteren via www.kerkomroep.nl 
(zie de informatie hiernaast)

Deze informatie over vieringen is 
op basis de nu geldende corona 
maatregelen: kijk voor actuele 
informatie op 
www.degoedeherderhengelo.nl/
vieringen
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vieringenkalender

Beste vrijwilliger(ster),

We leven in vreemde tijden. Had iemand van ons een maand geleden 
kunnen bedenken dat we nu in ons land, in deze wereld, in deze 
situatie zitten. Het coronavirus dat maakt dat we in ons doen en laten 
beperkt zijn, waardoor onze samenleving er ineens heel anders uitziet.

Voor u als vrijwilliger(ster) in onze parochies en geloofsgemeenschap-
pen, verandert er ook veel. De vieringen gaan niet door, koren 
repeteren niet meer, het voorgaan en assisteren bij uitvaarten is 
anders geworden, liturgieboekjes voor het weekend worden niet 
meer gedrukt, bloemen worden niet met geschikt, het koffiedrinken 
samen in de keuken van de pastorie is niet meer mogelijk. Kortom: het 
leven van de vrijwilliger(ster) is compleet gewijzigd. En dan heb ik het 
nog niet over de thuissituatie. Misschien zijn er onder u die daadwer-
kelijk al te maken hebben met mensen die besmet zijn met het 
coronavirus en ziek zijn, of misschien zelfs aan de gevolgen daarvan 
zijn overleden.

Ineens merken we dat we niet alles in de hand hebben, dat we de 
controle verliezen. Ieder van ons zal daar op zijn of haar eigen manier 
mee omgaan. We moeten daarin zelf onze weg kiezen. Daarin wens ik 
u allen heel veel sterkte toe. Ik hoop dat u vertrouwen kunt vinden in 
uw geloof. Het geloof dat ons zegt dat wij nooit alleen zijn, dat Hij met 
ons is, altijd!

Ondertussen ligt het vrijwilligerswerk nagenoeg stil. Er zijn vrijwilli-
gers die nog tal van werkzaamheden verrichten om goed voor de 
gebouwen te zorgen en allerlei dingen regelen. Als pastores hechten 

wij er zeer aan, om u allen te bedanken voor het vele dat u doet. Nu de 
werkzaamheden wat stil liggen vragen wij u, om goed op u zelf te 
passen, op u directe familie, vrienden en bekenden. Wees een naaste 
voor anderen, maar nooit zonder goed op uzelf te passen!

Als pastores-team zijn wij bereikbaar, al was het maar om gewoon een 
praatje te maken of voor een luisterend oor. Onderstaand treft u de 
telefoonnummers en de tijden aan. Als u mensen kent die behoefte 
hebben om iemand van het pastores-team te spreken, kunt u hen 
deze gegevens aanreiken. Of ons informeren en het telefoonnummer 
van de persoon doorgeven, zodat het pastorale team zelf kan bellen.
Wij zijn van maandag tot en met vrijdag bereikbaar tussen 15.00 uur 
en 17.00 uur. Op de onderstaande telefoonnummers: 

Pastoor Oortman  06 – 204 53 713
Pastor Timmerman  06 – 250 91 377
Pastor van den Bemt 06 – 136 09 293
Pastor Doornbusch  06 – 144 06 955

Het zijn vreemde tijden. Voor ons allemaal. Laten we verbonden 
blijven in gebed en laten wij vooral ook bidden voor alle mensen die 
direct getroffen zijn door het coronavirus en alle mensen die voor hen 
zorgen.

Namens alle leden van het pastoraal team wens ik u allen sterkte toe 
en Gods zegen. Heilige Maria, bid voor ons.

Namens het pastoraal team,
Marc Oortman, pastoor

Leven in vreemde tijden
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Velen hebben de film “De Beentjes van Sint Hildegard” gezien en 
ervan genoten. Voordat wij, mijn man en ik, naar deze film met 
Herman Finkers gingen kijken, wilde ik weten wie de Heilige 
Sint-Hildegard was. Nieuwsgierig en benieuwd naar wie zij was 
ging ik op zoek. Ik vond het levensverhaal van een sterke, 
getalenteerde vrouw. Een vrouw met een missie en visie zouden 
wij nu zeggen.

Veelzijdige benedictijnse abdis
Hildegard van Bingen werd in 1098 geboren in Bermersheim in 
Midden-Duitsland. Zij was het tiende kind in het gezin en werd op 
8-jarige leeftijd al toevertrouwd aan de zorg van de 
Benedictinessen. De zeer intelligente en leergierige Hildegard was 
op meerdere fronten actief. Haar interesse ging uit naar religie, 
kosmologie, wetenschap, filosofie en muziek. De geschiedenis 
vertelt dat zij de eerste componiste was van de klassieke muziek. Al 
op 15-jarige leeftijd legt zij de gelofte af en wordt later benedictijn-
se abdis. In 1147 sticht zij, na veel strubbelingen, zelfstandig het 
vrouwenklooster Rupertsberg in de buurt van Bingen.

Gevraagd en ongevraagd adviseur
Op haar 43ste begint zij visioenen te krijgen en schreef deze op 
perkament met behulp van haar secretaris. Naast de muziek schreef 
zij twee boeken over haar visioenen. Daarnaast nog boeken over 
geneeskunde met talloze geneeskrachtige recepten. Door haar 
grote kennis had zij veel invloed en schreef, gevraagd en 
ongevraagd, adviezen aan allerlei hooggeplaatste personen, 
waaronder keizers en pausen.

Gestraft en heilig
Op latere leeftijd kwam zij in moeilijkheden doordat ze een 
geëxcommuniceerde kennis in gewijde grond had begraven. 
De straf voor haar klooster was dat er niet meer gezongen mocht 
worden, geen Heilige Mis meer mocht worden opgedragen en een 
verbod op klokkenluiden. Later werd deze buitenproportionele straf 
teruggedraaid door de aartsbisschop van Mainz. Na een rijk en 
veelbewogen leven overleed Hildegard van Bingen op 
17 september 1179 op 81-jarige leeftijd. Op 10 mei 2012 liet 
Paus Benedictus XVI een decreet publiceren, waardoor zij vereerd 
mag worden als universeel heilige van de katholieke kerk.  

In de film
Wij hebben van de film genoten, maar ik betrapte mezelf erop dat ik 
de combinatie zocht van film en thema, “de beentjes van Sint 
Hildegard”. Was het om de laatste wens van Jan zijn schoonvader in 
vervulling te laten gaan? Was het een uitweg uit zijn benauwende 
huwelijk of was het een omschrijving van “sterke vrouwen, timide 
mannen”? Voor de goede vrede slikt men liever iets weg. Of was het 
een zoektocht naar eigenheid en betekenis? Voor mij was het een 
humoristische film die je kan laten nadenken over een diepere 
betekenis van liefde, zorgen voor, en geloven in. 

Marianne Koebrugge

Wie was Sint Hildegard?

Gezegende 
Hildegard von 

Bingen
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Wie was Sint Hildegard?

Geen begin, geen eind
De boeddhistische monnik Thich Nath Hanh werpt in zijn prachtige 
boek Geen dood en geen vrees dat ik onlangs herlas, een mooi licht 
op ons sterven en verrijzen. Hanh gebruikt hiervoor de metafoor 
van de golf en het water. Hij legt uit hoe een golf hoog, laag, groot 
of klein kan zijn en een begin en een eind mag hebben, maar altijd 
bestaat uit water. Water kent geen hoog of laag, groot of klein, geen 
begin, geen eind. Als de golf zich dat realiseert, vervalt voor de golf 
elke reden tot angst voor zijn eind. Immers de golf hoeft niet te 
sterven om water te worden; de golf is al water. 
Wij mensen zijn - zo vervolgt Hanh zijn redenering – net als de golf. 
Ook wij hoeven niet te sterven om contact te maken met onze 
uiteindelijke dimensie. Wij hoeven niet eerst te sterven om te 
verblijven in het oneindige, om te verkeren met God. Het Koninkrijk 
van God is ook hier; het ligt verankerd in ons zijn. Dood en geboorte 
zijn slechts deuren waardoor we in- en uitgaan. Ons sterven is in 
essentie een voortzetting en hoeft ons geen angst in te boezemen.

Pasen
Het is misschien verhelderend voor ons om de verrijzenis van Jezus 
eens te beschouwen vanuit de optiek van Hanh, de Boeddhist. 
Redenerend vanuit de golf die water is, ligt voor Hanh de verrijzenis 
van Jezus inherent besloten in Hemzelf, in Zijn leven en lijden. 
Ultimo behoeft Hij niet eerst te sterven om bij God te zijn en in het 
Koninkrijk Gods te verkeren. Bij verrijzen gaat het in wezen om een 
continuüm. 

De hemel op aarde
Maar stel je toch eens voor dat we hier en nu al in het Koninkrijk 
Gods rondlopen - en volgens Hanh kunnen we dat als we ervoor 
kiezen ons leven met God te gaan. Wordt de wereld voor ons dan 
niet een totaal andere, totaal nieuw? Willen we dan nog rennen en 
racen om alles wat we onszelf opdragen gedaan te krijgen? Willen 
we ons dan nog druk maken over wie wat tegen of over ons zegt? Ik 
denk dat we deze vragen zonder een moment van twijfel ontken-
nend zullen beantwoorden en dat het een vanzelfsprekendheid zal 
worden om liefdevol te leven en liefde tot richtsnoer van ons doen 
en denken te laten zijn. 

Uitdaging
In het Koninkrijk Gods is het goede doen en zijn, geen opdracht 
meer maar een intrinsieke drijfveer, misschien wel een behoefte. Als 
we dit toch allemaal eens zouden beseffen en we allemaal zouden 
proberen ons, op elk moment van de dag, door deze behoefte te 
laten leiden. Maar ach, wij zijn maar mensen en laten ons keer op 
keer door de perikelen van het leven verleiden. Misschien ligt ‘in het 
goede doen’ wel een van de uitdagingen van Pasen. What a 
wonderful world it would be! 

Ik wens u van harte een Zalig Paasfeest toe.

Lory Wagenaar-Feringa

Je hoeft niet te sterven om in het 
Koninkrijk Gods te zijn - 
een gedachtegang

Pasen - het feest waarbij we herdenken dat Jezus onze zonden op zich nam en ons de belofte van opstanding deed. Vooral van onze 
opstanding of verrijzenis kunnen we ons maar moeilijk een voorstelling maken, terwijl we dat nu juist zo heel graag willen omdat 
deze - op zijn minst voor een deel - een antwoord vormt op de essentiële levensvraag ‘waarvoor en waartoe leven wij?’
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Zoek de veertien eieren die in deze Samenloop zijn verstopt (de eieren 
op deze pagina tellen niet mee) en maak met de letters drie woorden. 
Om je een beetje te helpen, de beginletters van de drie woorden zijn: 
een H, een E en een T. Als je het weet stuur je antwoord dan voor  20 
april naar: samenloop@degoedeherderhengelo.nl

Vermeld wel je naam, leeftijd en woonplaats. Zodat we je kunnen 
vinden als je de prijs gewonnen hebt.

Wat vieren we nou eigenlijk met Palmpasen?
We vieren dan de intocht van Jezus in Jeruzalem. Hij vroeg aan twee 
van zijn leerlingen om een ezel te zoeken waarop hij de stad kon 
inrijden. Jezus wilde geen paard zoals een koning omdat hij zichzelf 
niet zo belangrijk vond. In Jeruzalem was het joods Paasfeest begon-
nen en daarom was het erg druk in de stad. Er waren veel mensen die 
blij waren dat Jezus kwam en al deze mensen trokken takken van de 
bomen en zwaaiden ermee naar Jezus. Maar er waren ook mensen die 
een beetje bang waren en deze mensen zagen Jezus het liefst 
weggaan, of erger nog… dood. 

Palmtakjes.
Met Palmpasen worden tijdens de viering in de kerk palmtakjes gewijd. 
Aan het eind van de viering mag je een takje meenemen naar huis. Dat 
palmtakje doe je thuis meestal achter een kruisje dat je hebt hangen. 
Daar blijft het bijna een jaar zitten tot Aswoensdag, op deze dag 
verbrand je het takje. Aswoensdag is het begin van de vastentijd, 
Palmpasen is het einde van de vasten en het begin van de “Goede 
Week”. Dit is de week voor Pasen, en er zijn dan een paar belangrijke 
dagen. Denk maar aan Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille 
Zaterdag.

Weten jullie wat er op deze dagen gebeurde?  

Witte Donderdag:

Goede Vrijdag:

Stille Zaterdag:

Pasen:

Weet je het niet vraag het dan eens aan papa/mama of opa/oma.

PalmpasenPalmpasen

Er zijn ook palmpasenoptochten, (dit jaar gaan ze door het 
coronavirus helaas niet door) soms door de straten met een 
muziekkorps maar ook in de kerk. Je mag dan met je eigen 
palmpasenstok een rondje lopen, en na de optocht snoepen 
van al het lekkers dat eraan zit of je geeft hem weg aan 
iemand anders.

Een paar dingen die je moet weten over de 
palmpasenstok;
• Stok/kruis doet ons herinneren aan het kruis waaraan 
 Jezus gestorven is.
• Buxustakjes staan voor de palmtakken waarmee de 
 mensen naar Jezus zwaaiden.
• Broodhaantje verwijst naar de haan die kraaide toen Petrus 
 tot driemaal toe had gezegd dat hij Jezus niet kende.
• Mandarijn/sinaasappel is de spons met zure wijn die Jezus 
 te drinken kreeg aan het kruis.
• Rozijnen kun je zien als de zilverlingen die Judas kreeg 
 voor het verraden van Jezus.

Palmpasen-Palmpasen-
optocht optocht 

Wedstrijd Wedstrijd paas-paas-
eiereneieren zoeken zoeken
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Haantje Haantje 
mozaïeken mozaïeken 
met bonenmet bonen

Het pastorale team maakt een liturgie voor de Goede Week en Pasen voor kinderen 
en zal deze liturgie via de ons bekende mailadressen zoveel mogelijk aan de ouders verspreiden.
Als u behoefte hebt aan de documentatie van de kindervieringen, kunt u deze per mail 
vanaf 01.04.2020 opvragen bij het secretariaat van het pastorale team: contact@pastoraleteam.nl  
of telefonisch 074 – 349 22 12. 

Nodig:
• verschillende soorten gedroogde bonen/linzen/maïs/zonnebloempitten
• schaar
• deksel van een schoenendoos/ hard karton of schilderkarton.
• kleurplaat van een haan met grote kleurvakken.
• houtlijm/ witte lijm die transparant opdroogt

Uitleg.
Knip de kleurplaat uit en plak hem op het karton,
Zoek nu de bonen uit die je wilt gebruiken,
Smeer een gedeelte van de kleurplaat ruim in met lijm, (beste is per vakje)
En leg dan de bonen in de lijm, de witte lijm wordt bij drogen transparant dus 
het geeft niet als je per ongeluk te veel lijm gebruikt.
Goed laten drogen (liggend) en klaar is je schilderij.

Liturgie voor de kinderenLiturgie voor de kinderen

De werkgroep kinderwoorddienst van de Lambertusbasiliek biedt 
m.i.v. zondag 29 maart iedere week een digitale kinderwoorddienst 
aan. Daarin het evangelieverhaal van de zondag, een gebedje en een 
stukje verwerking in de vorm van een knutselwerkje/ kleurplaat/
puzzel . Ouders die hier belangstelling voor hebben kunnen dit 
melden bij liedeketenvregelaar@gmail.com

Werkgroep kinderwoorddienst Lambertusbasiliek.

Kinderwoorddienst Kinderwoorddienst 
digitaaldigitaal



In voorchristelijke tijden weerde de haan af tegen het kwade. 
Door de invloed van de Kerk werd hij tot een teken van 
waakzaamheid, die de wederkomst van Christus aankondigt 
(Matt. 25:13).

Ook verwijst de haan wel naar Petrus, die Jezus in de nacht dat 
Hij gevangen werd genomen driemaal verloochende, vóór de 
haan kraaide. Volgens het volksgeloof kraaide de haan drie 
keer, hetgeen echter nergens in de H. Schrift is terug te 
vinden. Alleen bij Marcus kraait de haan twee keer, maar dan 
wel op een ander moment (Marcus 14: 66-72). Inderdaad 
kraait een haan niet alleen bij het ochtendgloren, zoals velen 
denken, maar de hele nacht door, steeds na ongeveer drie uur. 
Toen Petrus zich realiseerde wat hij gedaan had, kreeg hij 
berouw. Daarom werd de haan het symbool van de biecht en 
vinden we zijn afbeelding vaak op biechtstoelen terug.   

Ten slotte, de haan hier op deze foto gemaakt door Eduard 
Meester is een weerhaan. Op de toren van de Lambertusbasi-
liek draait hij zijn kop in de richting waar de wind vandaan 
komt. De (tegen)wind staat voor de vijanden van het Christen-
dom. De haan herkent ze en keert zich er tegen. Hij staat voor 
allen die op de bres springen voor de Kerk en het Christelijk 
geloof. 

Jan Schage

De windhaan

De haan kraait dat de dag begint,
Het licht het duister overwint,
Christus spreekt in het hart ons aan,
Om tot het leven op te staan.

Sta op uit slaap en nacht, roept Hij,
Bedwelmend is hun heerschappij
Treed kuis en zuiver aan het licht,
En waak: ik nader ten gericht.

(Liedboek voor de Kerken, Gez.371:1-2)


