
Editie 04 | Jaargang 11 | mei 2020

04
Thema:
Vertrouwen, 
ondanks alles

Uitgelicht:

Stil zitten?! 
Nee hoor!

En verder:
Blijf niet staren, 
laat je begeesteren

Aankoop Bethelkerk gaat door

Als geestelijk verzorger 
ben je direct aanspreekbaar



Een afscheid dat bij ú past

Deurningerstraat 32 7557 HG Hengelo
info@hanswachtmeester.nl
www.hanswachtmeester.nl

Bel bij een overlijden: 074 3030290
(24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar)

WILT U HIER ADVERTEREN 
en dit blad ondersteunen?

Samenloop advertentie formaten:

• 1/1 pagina : 194 x 271 mm
• 1/8 pagina : 95 x 68 mm
• 1/16 pagina  : 95 x 34 mm
Contact: samenloop@degoedeherderhengelo.nl

bel ons op   074 - 250 53 79        24 uur per dag bereikbaar                              

Een afscheid
naar wens www.uitvaarthengelo.nl



3Samenloop 04  |  mei  2020

Inhoudsopgave
Colofon
Centraal secretariaat De Goede Herder Parochie
O.L. Vrouwestraat 6, 7557 HX Hengelo
T 074-2592332
E secretariaat@degoedeherderhengelo.nl
W www.degoedeherderhengelo.nl
ANBI-nummer: RSIN 821 507 114
Bereikbaar: maandag t/m vrijdag: 09.30-12.00 u.
Noodnummer: uitsluitend voor pastorale zorg en 
ziekenzalving: 06 - 232 54 488
Vertrouwenspersoon: Marinus ter Horst, 06 - 12437296
Dopen en Huwelijk: Aanmelden bij secretariaat 
pastorale team: contact@pastoraalteam.nl  
of  074 – 349 22 12

Redactie: Synthia Wierenga (St. Lambertus)
 Han Coonen (Raphaël-Exodus)
 Ben Oude Egberink (O.L.Vrouw)
 Bernard Korbeld (Moeder Teresa)
 Eddy Oude Wesselink (Thabor)
 Carin Timmerman (Pastoresteam)
 Lory Wagenaar (algemeen)
 Jessieca Goossens (algemeen)
 

Eindredactie: Jan Schage (Bestuur)
 José Sluiter
Fotografie:  Eduard Meester 
Vormgeving en opmaak: Webton, Hengelo
Drukwerk:   Zalsman, Zwolle 

Verschijningsdata:
Nummer 5:  23 juni
Nummer 6:  18 augustus
Nummer 7:  6 oktober

Uiterlijke kopijdata:
Nummer 5:  9 juni
Nummer 6:  4 augustus
Nummer 7:  22 september

Algemene kopij naar:
samenloop@degoedeherderhengelo.nl

Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming 
van de uitgever worden overgenomen. De redactie 
heeft de vrijheid ingezonden stukken te redigeren, 
in te korten of niet te plaatsen.

De volgende Samenloop verschijnt op 23 juni  |   Prijs los nummer: €1,25

Vertrouwen, ondanks alles 4
Stil zitten?! Nee joh! 5
Aankoop Bethelkerk gaat door 6
Kerkpagina’s 7
   Informatie uit de geloofsgemeenschappen

Berichten uit het pastoraal team 11
Blijf niet staren, laat je begeesteren 12
Als geestelijk verzorger ben 
je direct aanspreekbaar 13
 Interview met Niek Nijhuis

Vieringenkalender mei en juni 14
Mededelingen, agenda en acties 15
A’j  good luustert 16

Op de voorpagina | Paus bij de buitengewone

 Urbi et orbi op 27 maart jl.

Of gaan we vooraf plaatsen reserveren? 
Staat er desinfecteer om de handen te 
reinigen? Gaan we pijlen op de grond 
plaatsen? Wordt ons het zingen verboden 
zoals in Zuid-Duitsland? 
Kortom we weten het nog niet, maar we 
kunnen er wel naar verlangen. Het is 
afwachten op wat de RIVM en de bisschop-
pen hierin gaan adviseren. Tot en met 
Pinksteren zal er in ieder geval nog geen 
sprake zijn van intelligent kerken. Laten we 
erop vertrouwen dat de Heilige Geest zoals 
die de leerlingen ooit wist te begeesteren 
met Pinksteren nu ook hen en ons weet te 
begeesteren. U kunt erover lezen op pagina 
12. Een mooie vorm van begeestering en 
enthousiasme is er overigens nu al in onze 
geloofsgemeenschappen. Stil zitten in 
coronatijd?! Nee hoor! Leest u maar op pagi-
na 5. En pastoor Marc Oortman en Gerard 
ter Ellen vertellen u op pagina 6 graag het 
positieve nieuws over de aankoop van de 
Bethelkerk. Wij wensen u veel leesplezier. 

José Sluiter

Gister ging ik voor een boodschap naar het 
Kruidvat. Inmiddels ben ik al gewend aan 
handen ontsmetten, verplicht een mandje 
mee en de pijlen volgen. En natuurlijk 
afstand bij de kassa en na het op afstand 
afrekenen het mogelijk besmette mandje 
daar inleveren. Tijdens de intelligente 
lockdown is dit hoe we intelligent bood-
schappen doen. De vergelijking is al snel 
gemaakt: hoe zouden we straks intelligent 
kunnen kerken? Want hoe fijn het ook is dat 
we online via Youtube de vieringen kunnen 
volgen, het niet naar de kerk kunnen gaan 
ervaar ik toch als een groot gemis.
Gelukkig hebben we grote kerken, wat eerst 
een nadeel was kan nu zomaar een 
voordeel zijn. Ik zag in een online kerkdienst 
in Keulen om de bank iemand aan het begin 
van de bank en iemand aan het eind van de 
bank zitten. Liggen er straks bij de ingang 
van de kerk een beperkt aantal knielkussens 
en worden we verplicht een kussentje mee 
de kerk in te nemen? 

Intelligent kerken
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Waarom moeten mijn oude moeder en vader het nog meemaken 
dat hun kinderen en kleinkinderen niet bij ze op bezoek mogen 
komen? Waarom moest je geliefde dierbare zo ziek worden? 
Waarom moest je hoogbejaarde tante op zo’n trieste wijze aan 
Corona sterven? Het zijn in onze huidige tijden veelvuldig gestelde 
en heel begrijpelijke vragen. In onze, misschien tot voor kort, 
maakbaar geachte maatschappij willen we verklaringen. Natuurlijk 
kunnen we op nuchtere wijze met de vragen korte metten maken: 
in essentie bestaan er geen sluitende antwoorden, dus heeft het niet 
zoveel zin om de vragen te stellen en kun je dat maar beter niet doen.

Mijn God!?
Gelovige mensen kunnen met deze kort-door-de-bocht houding 
maar heel beperkt uit de voeten omdat hun vragen een extra 
dimensie hebben: je vraagt je niet alleen af waarom dingen 
moesten gebeuren, maar tegelijkertijd hoe God dit jouw dierbare 
en jou aan kon doen. Omdat wij geloven in een goede God, een 
God die het beste met ons voorheeft, is de vraag nog ingewikkelder. 
Immers als God goedwillend is, dan kan Hij dit ons toch niet 
aandoen of dit laten gebeuren? In een God die dit doet of toelaat, 
kun en wil je toch niet geloven?

Rijke Job
Het zijn precies de vragen die de vertwijfelde, eerzame Job aan God 
stelt nadat hem rampspoed na rampspoed overkomt. Job roept God 

ter verantwoording. Hij vindt dat God hem niet fair behandelt, want 
hij is een deugdzaam mens. Waarom moet hij zoveel verliezen? En 
God neemt Job mee, wijst hem op de oorsprong van het licht en de 
zeeën, vraagt hem wat hij afweet van het ontstaan van de donder 
en de dauw, en vraagt hem wie paarden hun kracht geeft, en hoe de 
hinde weet wanneer te baren. God laat Job de grandioosheid van 
de schepping zien (Job 38, 39). Heel geleidelijk aan begint het Job 
te dagen: Gods perspectief is oneindig veel breder dan het zijne. Hij 
realiseert zich dat hij de complexiteit van de schepping nooit zal 
kunnen bevatten. Hij ziet in dat het ter verantwoording roepen van 
God nergens op slaat omdat zijn eigen zicht veel te beperkt is. Job 
wordt stil en buigt het hoofd voor God (Job, 42). Hij heeft begrepen: 
sommige dingen die gebeuren zijn voor ons mensen niet te 
bevatten en dat moeten we accepteren. Job herwint zijn vertrou-
wen in de wijsheid van God: hij wil weer vertrouwen in en op God, 
hoe moeilijk hij het ook heeft en hoe verdrietig hij ook is. En Job 
wordt ruimschoots beloond: vele jaren van geluk volgen.

Een beetje Job?
Misschien kunnen we het pad van Job volgen en ons overgeven. We 
begrijpen niet alles wat ons overkomt, maar dat wil niet zeggen dat 
God ons niet liefheeft en het beste met ons voor heeft. We kunnen 
op hem bouwen. We mogen vertrouwen.

Lory Wagenaar-Feringa
foto: Eduard Meester

Vertrouwen, 
ondanks alles
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Waar normaal gesproken iedere week veel 
te doen is in de kerken van onze parochie 
zijn we nu genoodzaakt om dat werk neer 
te leggen… Of toch niet? Op afstand en 
vanuit huis wordt er nog genoeg onder-
nomen door onze parochianen. 
Door de bezoekgroep van de Moeder Teresa 
kerk werden vorige maand paasattenties 
rondgebracht. Ook werd er door de 
tuinploeg aan de tuin gewerkt; het onkruid 
blijft namelijk wel groeien. Ondanks dat het 
ogenschijnlijk misschien een stuk rustiger is, 
wordt er achter de schermen hard gewerkt 
om alle informatie actueel te houden. U 
kunt zowel via de website, facebook, en 
whatsapp op de hoogte blijven van alle 
actualiteiten binnen de Moeder Teresakerk. 

Samen in contact
Vanuit de Thaborkerk probeert men ook 
zoveel mogelijk het contact te behouden 
tussen de parochianen door met elkaar te 
(beeld)bellen, kaarten te sturen naar elkaar 
en door op 1.5 meter afstand buiten een 
praatje te houden. Ook is het mogelijk om 
doordeweeks tussen 10:00 uur en 12:30 uur 
naar de Ludgerus kapel (Mariakapel) te 
gaan om te bidden, een kaarsje op te steken 
of om iets in het intentieboek te schrijven. 
Ook de Mariakapellen van de Onze Lieve 
Vrouwekerk en de Lambertusbasiliek zijn 
geopend voor bezoekers. Volgens de 
vrijwilligers houden bezoekers netjes 

afstand van elkaar en kunnen we voor dit 
moment zo goed verder. Ook wordt de 
kinderwoorddienst online voortgezet in de 
Lambertusbasiliek. Iedere week wordt deze 
dienst online verspreid, zodat de kinderen 
vanuit huis toch deel kunnen nemen.

Nieuwsbrief
In de Raphaël-Exodus kerk werd er altijd al 
hard gewerkt om twee keer per maand een 
nieuwbrief te sturen naar iedereen. De 
mensen van het secretariaat hebben zich 
daarom de laatste paar weken extra 
ingespannen om van alle ontvangers ook 
een mailadres te krijgen, zodat iedereen de 
nieuwsbrief digitaal kan lezen. Vanaf heden 
is dit dan ook de manier waarop de 
nieuwsbrief wordt rondgestuurd naar alle 
vrijwilligers, kerkbezoekers en andere 
belangstellenden. Bij de mensen die geen 
mailadres hebben, of toch liever de 
nieuwsbrief op papier ontvangen, wordt er 
een versie geprint en in de brievenbus 
gestopt. Op Witte Donderdag worden 
normaal gesproken fruitmandjes langs-
bracht bij zieken in de geloofsgemeen-
schap. De vrijwilligers hebben nu hun 
betrokkenheid getoond door iedereen een 
mooie kaart te sturen of op te bellen. 

Koren repeteren op afstand
Ondanks dat de koren in de parochie niet 
kunnen repeteren, probeert een aantal van 

hen toch te blijven repeteren door het 
gebruik van beeldbellen. Onder andere het 
ExRa-koor, Voices To Heaven en het 
Lambertuskoor doen dit. Iedereen belt naar 
elkaar via de laptop, tablet of mobiele 
telefoon. De dirigent zorgt ervoor dat er 
pianobegeleiding is en zingt de muziek 
voor. Vervolgens worden de microfoons van 
de mensen thuis gedempt en gaat iedereen 
zijn / haar eigen partij zingen. Het gezang 
van een koor is weliswaar niet te horen, 
maar alle individuele stemmen worden wel 
getraind, zodat er te zijner tijd weer 
prachtig samen kan worden gezongen. De 
stemmen moeten natuurlijk wel in vorm 
blijven!

De bovengenoemde activiteiten zijn slechts 
een greep uit de vele initiatieven; er zijn 
nog veel meer parochianen actief om deze 
tijd voor iedereen wat draaglijker te maken. 
Het is ontzettend fijn dat we op die manier 
gezamenlijk ervoor kunnen zorgen dat er 
toch wat positiviteit is. Mocht u ook graag 
willen deelnemen, bijdragen of op een 
andere manier in contact komen met 
iemand uit onze parochie, neem dan 
contact op met de redactie van de Samen-
loop. Wij brengen u met de juiste persoon 
of groep in contact. 

Synthia Wierenga

Stil zitten?! Nee hoor! 
Vertrouwen, 
ondanks alles

Ook de redactie van dit blad heeft 

vanuit hun eigen huizen vergaderd. 

foto: Synthia Wierenga
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Maandag 8 juli 2019 zal bij velen van ons in het geheugen 
gegrift staan. De troosteloze aanblik van een verbrande kerk. 
De Moeder Teresakerk waar de dag van tevoren nog de Eucharistie 
gevierd was en die op dat moment niet meer was dan verkoold 
hout en ingestorte muren. Op dat moment was er ook veerkracht 
te zien bij de geloofsgemeenschap en betrokkenheid vanuit de 
rest van de parochie De Goede Herder. Een saamhorigheid en 
verbondenheid die door velen als zeer waardevol is ervaren!

Meerdere gesprekspartners
Terwijl er gekeken werd naar en getreurd werd om wat ooit de 
Moeder Teresakerk was, kwam onmiddellijk de vraag: “Hoe gaan we 
verder?” Na het tijdelijk onderkomen bij de buurvrouw en de school, 
is er op kerstavond 2019 een eerste viering geweest in de 
Bethelkerk die de parochie gehuurd heeft van de Protestantse 
gemeente in Hengelo. Al eerder was er voorzichtig de vraag gesteld 
of deze kerk niet overgenomen kon worden door de parochie om 
de geloofsgemeenschap van de Moeder Teresakerk daar onderdak 
te geven. Naast herbouw was dit één van de opties. 
Het parochiebestuur heeft daarin niet alleen zeggenschap gehad. 
De verzekeringsmaatschappij was een zeer belangrijke andere 
gesprekspartner, naast het aartsbisdom Utrecht. 

Samenwerking Moeder Teresa en Rafaël-Exodus
De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat ook overwogen is om niet 
te herbouwen en niet een ander gebouw aan te kopen. In de 
parochies waarmee De Goede Herderparochie samenwerkt, loopt 
op dit moment de procedure om over te gaan tot het sluiten en het 
onttrekken aan de eredienst van twee kerken in twee kerkdorpen. 

Is de investering die gedaan wordt uit te leggen? Het feit dat vanuit 
de Rafaël-Exodus geloofsgemeenschap het verzoek kwam, om te 
kijken of er een samenwerking tussen die gemeenschap en de 
Moeder Teresageloofsgemeenschap mogelijk zou zijn, is wel een 
enorme stimulans geweest om de optie om tot aankoop van de 
Bethelkerk over te gaan, warm te houden.

Ten behoeve van de gehele parochie
Na veel overleg kan het parochiebestuur van de Goede 
Herderparochie u nu melden dat het Aartsbisdom Utrecht heeft 
ingestemd met de aankoop van de Bethelkerk. Als pastoraal team 
en parochiebestuur zijn wij heel erg verheugd over dit besluit dat 
voor katholiek Hengelo van groot belang is. Het is zeker zo dat twee 
geloofsgemeenschappen: de Moeder Teresa en de Rafaël-Exodus, 
hier onderdak zullen krijgen. Het is echter de bedoeling dat dit 
gebouw één van de pleisterplaatsen wordt van de gehele parochie 
de Goede Herder. De parochie koopt het gebouw aan ten behoeve 
van de gehele parochie en niet slechts voor een deel daarvan.

We zijn er nog niet! Er zal nog heel wat werk verricht moeten 
worden, maar dit is wel een mijlpaal in de tijd, sinds het verbranden 
van de Moeder Teresakerk! Als pastores en parochiebestuur willen 
wij de vele vrijwilligers bedanken voor hun inzet en de 
gesprekspartners voor hun inzet, inzicht, geduld en wijsheid. 
Hartelijk dank! En katholiek Hengelo: gefeliciteerd met dit 
prachtige nieuws!

Namens het pastoraal team en het parochiebestuur,
Marc Oortman, pastoor
Gerard ter Ellen, vice-voorzitter

foto: Eduard Meester

van de bestuurstafel

Aankoop Bethelkerk gaat door
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kerkpagina’s

DE KERK IS DICHT MAAR WE ZIJN ER WEL.

DE APP-GROEP:
als u van het wel en wee van onze gemeen-
schap op de hoogte wil blijven, meld u dan 
aan voor de app-groep. U kunt daar ook uw 
eigen nieuws en ideeën inbrengen. 
Meedoen? Stuur een mail met uw naam en 
telefoonnummer naar 06elke@gmail.com

NIEUWSBRIEF:
De Moeder Teresa heeft een nieuwsbrief. 
Wilt u die ontvangen, stuur dan een mail 
naar info@moederteresakerk.nl Ook voor 
andere mededelingen of vragen kunt u hier 
terecht. De mail wordt dagelijks gelezen.

WWW.MOEDERTERESAKERK.NL  
Deze website wordt actueel gehouden. 
Voor het laatste nieuws kiest u de knop 
nieuw(s) berichten

FACEBOOK:  
Volg ons op facebook, klik op deze link                          
https://nl-nl.facebook.com/moederteresa-
kerk

BELLEN:
Indien u prijs stel op een telefoongesprek 
met een medeparochiaan of één van de 
pastores, dan kunt u dat melden op 
074-2915749 (Piet).

OVERLIJDEN: 
Bij een overlijden kunt u de uitvaarttelefoon 
bellen van onze kerk: 06 - 57119253 

BETHELKERK
Op dit moment, 28 april 2020 is bekend 
geworden, dat de Bethelkerk door DGH 
aangekocht kan worden. 
Goed nieuws voor ons.

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 31 mei 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 27 juni  t/m  21 augustus
vóór 7 juni via de e-mail
olv.pastorie@degoedeherderhengelo.nl

ZONDAGSE MIS: 
Elke zondag zal via YouTube om 9.30 uur de 
Eucharistieviering te zien en te horen zijn. 
Hoe kijkt u mee? Ga naar you tube. In de 
zoekbalk ‘RK Twente Zuid’ typen en enter 
aanklikken.Op YouTube zullen dan ook de 
teksten van de liederen te zien zijn. Voor de 
bijdrage aan de collecte zal het banknum-
mer NL 42 RABO 0110 9270 44 te zien zijn 
en ook zal het Gebed van de Geestelijke 
Communie in beeld komen.

De Bethelkerk blijft in ieder geval tot/met 
Pinksteren gesloten. We wachten de 
adviezen en de maatregelen van de 
overheid af, voordat het tot een heropening 
komt. In de Bethelkerk zijn geen veilige 
mogelijkheden om een kaarsje te branden 
of in stil gebed te verblijven. We ontberen 
daar een kapelruimte met een aparte en 
afsluitbare ingang. Een bredere toegang is 
te belastend om de hygiënische maatrege-
len en toezicht te waarborgen. (deurklinken, 
toiletten etc.) In de 40-dagentijd hebben we 
op de woensdagavond de klok laten luiden 
als teken van  hoop. Om de buurt niet te 
belasten een kortere tijd dan de klokken in 
de binnenstad. De parochianen rondom de 
kerk hebben het gewaardeerd, zoals blijkt 
uit de reacties op de ‘Moeder Teresa-app’. De 
zondagse soep van 26 april is doorgegaan: 
de vaste bezoekers hebben thuis een zakje 
cup of soup ontvangen.

De onderlinge communicatie verloopt  via 
de website (www.moedertersakerk.nl), 
facebook (http.facebook.com/moederte-
resakerk), via berichten die via de mail 
worden verspreid én door het regelmatig 
bellen met (vooral) de ‘alleengaanden’.

De verwachting is (op het moment van 
schrijven) dat ook na Pinksteren het nodig is 
om onderlinge afstand te bewaren.  We 
denken inmiddels na hoe we dat in de grote 
kerkzaal gaan realiseren.  De vieringen 
zullen vermoedelijk enige beperkingen 
kennen als we de gebruikelijke liturgie als 
uitgangspunt nemen.   Een speciale 
aandacht zal uitgaan naar de hygiënische 
randvoorwaarden en de contactmogelijk-
heden  na de viering (koffiedrinken).

IN DE HEER OVERLEDEN
Op donderdag 12 maart is
 Betsy Peters-Feldkamp overleden, 87 jaar 
oud. Zij was getrouwd met Harry Peters die 
haar begin 2017 ontviel. Samen hadden ze 
twee dochters. Saskia kwam t.g.v. een 
medische fout te overlijden, wat ’n verdriet. 
Toch pakte Betsy de draad heel flink op en ze 
was een fantastische oma voor Saskia’s zoon 
Mauro, evenals voor de vier andere 
kleinkinderen. Ze heeft veel vrijwilligerswerk 
verricht. Tot het laatst zelfstandig gebleven, 
met veel steun van dochter Gènia. Vol 
levenslust, gezellig, niet te serieus, tikkeltje 
eigenwijs, vrijgevig, optimistisch, gelovig, 
gek van de natuur, ondeugend en wars van 
gezeur.

Op 21 maart overleed Peter Mos op 
60-jarige leeftijd. Hij was 33 jaar getrouwd 
met José Bekkedam en ze kregen drie 
kinderen, waarvan de oudste, Jeroen, nog 
maar zes jaar oud, overleed. Ondanks zijn 
tinnitus klachten heeft hij nog 39 dienstjaren 
kunnen volmaken als financieel medewerker 
bij Stork. BWO leverde hem een hechte 
vriendengroep op. Hij was meer dan 40 jaar 
lid van de Vriendenkring van FC Twente. Het 
deed hem goed dat hij nog organen heeft 
mogen doneren. In de aula van In Pace-Dela 
en in het crematorium, beide keren met 
live-stream, hebben we afscheid van hem 
genomen.
Mogen onze overledenen rusten in Gods 
Licht. Mogen zij die met een lege plaats 
achterblijven sterkte vinden bij hun verlies.
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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 27 
juni-22 augustus vóór 4 juni naar 
secretariaat@raphael-exodus.nl 

VIERINGEN (ONDER VOORBEHOUD):
• In ’t SWAFERT op de eerste zaterdag van  
 de maand: 4 juni 16.00 uur, voorganger: 
 Th. Bruens, pw
Op vrijdag 26 juni
• In ‘t GERBRAND om 10.30 uur
• In HUMANITAS om 19.00 uur

OVERLEDEN
Op vrijdag 3 april 2020 is Tineke Oremus 
overleden. Zij is 68 jaar geworden.
Op dinsdag 21 april is Annie Gellevij-
Bekker overleden. Zij is 93 jaar geworden.
De besloten en daardoor ook heel persoon-
lijke crematieplechtigheden zijn vanuit 
onze geloofsgemeenschap verzorgd. Laten 
we bidden voor de overledenen en zorg 
hebben voor de mensen die hen moeten 
missen.

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.

VIERINGEN VANUIT DELDEN MET EIGEN 
MISINTENTIES 
Er zijn in de kerken in Hengelo in ieder geval 
geen vieringen tot 1 juni. In deze periode 
zijn de vieringen, ook door de week, vanuit 
de H. Blasiuskerk in Delden te beluisteren 
via www.kerkomroep.nl . De vieringen in 
het weekend zijn via YouTube ook met 
beeld te volgen via Livestream, RK Twente 
Zuid. Sinds Pasen worden de intenties die 
bij ons opgegeven zijn, dan voorgelezen. U 
kunt dus ook nieuwe intenties opgeven via 
de mail. 

GEEN FRUITMANDJES VOOR ONZE ZIEKEN 
Door de coronamaatregelen werd ineens 
een traditie van ruim 40 jaar doorbroken. 
In onze geloofsgemeenschap wilden we 
zoals altijd op Witte Donderdag fruitman-
den bezorgen bij onze zieken. Alle voorbe-
reidingen waren klaar, althans op papier, 
maar de plannen moesten de ijskast in; heel 
verdrietig. We proberen nu, vanuit de 
Raphael-Exodus telefonisch contact te 
houden, of mensen met een ander bericht 
te benaderen. We hopen dat we in de nabije 
toekomst, vanuit de werkgroep ziekenbe-
zoek, weer meer voor de zieken in onze 
geloofsgemeenschap kunnen betekenen. 

ELKAAR OP DE HOOGTE HOUDEN IS BELANGRIJK
• Opening, bereikbaarheid van het 
 secretariaat tot 1 juni.
 Ons secretariaat is voor minder dringende 
 zaken, voorlopig alleen per e-mail te 
 bereiken: secretariaat@raphael-exodus.nl
 Voor belangrijke vragen is de telefoon
 dienst te bereiken via 06-86878159
 We hopen vanaf 1 juni ook weer op de 
 normale manier bereikbaar te zijn dus;
 van dinsdag t/m vrijdag tussen 
 9.30-11.30 uur, Mozartlaan 139a, 
 tel 074 2919700.
• In deze ‘corona-tijd’ proberen we zoveel 
 mogelijk mensen via onze digitale 
 nieuwsbrief van actuele informatie te 
 voorzien. Deze brief wordt intussen 
 verstuurd naar ruim 100 geïnteresseerden  
 Als u die nieuwsbrief ook wilt ontvangen 
 kunt u dit, uiteraard per mail, aan ons  
 doorgeven, wel graag uw naam en uw 
 mailadres vermelden. 

EXRA-KOOR IN CORONATIJD
Het ExRa-koor repeteert sinds een paar 
weken via zoom meeting, om zo nieuwe en 
ook bekende liederen in te studeren. Erik 
zorgt voor het geluid, met piano of op 
andere wijze en zorgt er ook voor dat de 
muzieknoten en de tekst in beeld komen. 

MISINTENTIES
Vorige periode:
Fien Arendsen (11 april); Wim Geerdink 
(12 april)
Komende periode:
• 16-22 mei: Marja Altena-Mastbroek 
• 23-29 mei: pastor Zegger (jarig); 
 Marja Altena-Mastbroek 
• 30 mei - 5 juni: Marinus Kuipers; Doortje 
 en Eric Jannink; ouders Wensink-Boks; 
 Henk Koenders; Fien Arendsen; Marja 
 Altena-Mastbroek
 overleden koorleden en vrijwilligers
 Pastor van Hal; pastor Sloot
• 6-12  juni: Mieke, Kees En Gerrit  
 Wellenberg; Marinus Kuipers; ouders  
 Sprakel-Linnenbaum 
• 13-19 juni: Ria Aalderink-Derkink;  
 Marion ter Bekke-ten Buuren 
• 20-26 juni: ouders Wensink-Boks; Jan  
 Welberg; Bernard Derkink; Johan  
 Aalderink; Henk Koenders

JAARGEDACHTENISSEN
Komende periode:
• 16-22 mei: Ouders Bijen-Geerligs;  
 pastor van Hal 
• 23-29 mei: Agnes Billijon-Oude  
 Egberink; Marcel Ensink; Frans Pot 
• 30 mei - 5 juni: Ouders Kuipers- 
 Geerdink; Truus Huuskes-Nijhof 
• 6-12  juni: Geen
• 13-19 juni: Marie Lamm-Boerkamp 
• 20-26 juni: Marinus Kuipers;  
 Marion ter Bekke-ten Buuren 
Misintenties en jaargedachtenissen voor de 
periode van 27 juni t/m 21 augustus  kunt u 
opgeven t/m zondag  7 juni.
Vermeldingen die te laat worden opgegeven 
en hier niet meer geplaatst kunnen worden, 
worden wel in de vieringen gelezen.

WE BLIJVEN DENKEN AAN 
ONZE DIERBARE OVERLEDENEN
Elke zondag wordt om 9.30 uur een 
Heilige Mis opgedragen  in de 
H. Blasiuskerk in Delden.
Deze viering kunt u op een computer, 
laptop of tablet volgen via YouTube.
En in deze viering worden dan ook de 
misintenties en jaargedachtenissen 
gelezen van onze dierbare overledenen.

Omdat onze gastvrouwen vanwege de 
corona niet meer in de pastorie zijn, kunt 
u deze opgeven via de e-mail:
olv.pastorie@degoedeherderhengelo.nl

WE HEBBEN WEER EEN WEBSITE
Na anderhalf jaar met een niet werkende 
website, zijn we nu gelukkig weer “in de 
lucht”: www.olvrouwekerk.nl   
Zoals in OLV-Extra van begin oktober 2018 
is vermeld, was de oorspronkelijke website 
verouderd en werkte niet meer.
Het ontwerpen van een nieuwe heeft toch 
enige tijd in beslag genomen.

In verband met de Corona situatie was het 
van groot belang zo snel mogelijk voor u 
weer bereikbaar te zijn. Mogelijk kan er 
daardoor nog een ontwerpfoutje zijn 
achtergebleven. Ook zijn er nog 
verbeteringen mogelijk. Vanzelfsprekend 
heeft dit de volle aandacht. 
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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 5 2020 
aanleveren vóór 9 juni 2020 via 
lambertusbasiliek@gmail.com of 
telefoon  074-243 55 14

OVERLEDEN
06 april  
Franciscus Antonis Leussink   88 jaar
14 april  
Truus Bourgogne–Beldhuis    79 jaar

JAARGEDACHTENISSEN
23 mei  Fine Groothuis
25 mei  Jan Klaver
31 mei  Bertus Wigger
31 mei  1e Jrgd. Dora Markslag-Vasterink
02 juni  Willem Haarhuis
05 juni  Bernard en Sien 
                ten Doeschot-Pallast
09 juni  Ans Keizers-Brandenburg
14 juni  Jaantje Muurlink-van Rijn
15 juni  1e Jrgd. Gerrit van Hal
26 juni  Mia Arends-Westerhof
Heer geef hen de eeuwige rust
dat zei moge rusten in Vrede.     

KINDERWOORDDIENST
Zolang er nog geen weekendvieringen 
mogelijk zijn biedt de werkgroep 
kinderwoorddienst iedere week een 
digitale kinderwoorddienst aan. Daarin 
het evangelieverhaal van de zondag, een 
gebedje en een stukje verwerking in de 
vorm van een knutselwerkje/ kleur-plaat/
puzzel . Ouders die hier belangstelling 
voor hebben kunnen dit melden bij: 
kinderwoorddienstlambertus@gmail.com.
Werkgroep kinderwoorddienst 
Lambertusbasiliek.

De muziek komt via de koptelefoon/oortjes 
bij de leden die kunnen meezingen en 
elkaar ook zien. Elkaar horen zingen kan 
niet, de microfoons staan uit omdat er te 
veel vertraging op de lijn zit. Jammer 
genoeg hebben niet alle leden deze 
mogelijkheden. Er wordt nog gewerkt aan 
de mogelijkheid om samen ook een lied op 
te nemen, maar dat is nog ingewikkelder.
Aan het eind van de repetitie om 20.30 uur 
volgt zoals altijd een gezellig samen zijn, 
het ontmoeten in de nu Digitale Wolfgang. 
En dan kan het soms nog best laat worden.

MEIMAAND, MARIAMAAND
In deze meimaand zal er geen eigentijdse 
Mariaviering zijn in onze kerk, zoals we dat 
al jaren gewend waren. Geen Marialiederen 
en geen Mariameditatie met een bepaald 
thema. Daarom hebben we hier gekozen 
voor een gebed en een afbeelding uit onze 
Mariakapel.

Trouwe en betrouwbare God, laat ons delen in 
het geloof van Maria. Zij bleef vertrouwen in 
de toekomst. Mogen wij, als trouwe getuigen, 
Uw en haar naam, in onze wereld levend 
houden, in de woorden die wij spreken en in 
de daden die we verrichten. Amen.

RUGZAKKENACTIE VOOR STICHTING KLEINE 
KRACHT
Door de coronacrisis hebben we de 
rugzakkenactie voor Stichting Kleine 
Kracht helaas vroegtijdig moeten stil 
leggen. Er zijn nog zeker 60 rugzakken 
verspreid onder de mensen en er komen 
vragen over hoe het nu verder gaat.
Met het inleveren van de rugzakken zullen 
we moeten wachten tot er weer contact-
momenten mogelijk zijn. Zodra het 
secretariaat van de Lambertus weer open 
is en er, in welke vorm dan ook, vieringen 
mogelijk zijn, dan zal de rugzakkenactie 
weer opgestart worden en kunnen ze 
worden ingeleverd. We hebben dit 
uiteraard besproken met Stichting Kleine 
Kracht. Wij zullen jullie via Facebook en de 
website van de Lambertus op de hoogte 
houden.
Werkgroep Kinderwoorddienst 
Lambertus.

KERKBALANS 2020
Aan het begin van dit jaar hebben wij u 
benaderd met de bekende brief voor een 
bijdrage in het kader van de actie 
Kerkbalans 2020. 
Nu het jaar inmiddels bijna 4 maanden 
onderweg is, moeten we vaststellen dat 
nog niet iedereen de kerkbijdrage voor dit 
jaar heeft overgemaakt. Als gevolg van de 
bizarre omstandigheden waarin wij 
momenteel leven, is mogelijk de betaling 
aan uw aandacht ontsnapt. We willen u 
evenwel dringend vragen om, indien u 
dat nog niet gedaan hebt, uw bijdrage 
alsnog aan ons over te maken.
Inkomsten uit de actie Kerkbijdrage zijn in 
deze tijden noodzakelijker dan ooit. 
Immers, doordat de kerk gesloten is en er 
geen vieringen zijn, ontvangen we ook 
geen gelden uit collectes en plaatsengeld. 
Dat brengt de toch al wankele financiële 
situatie van onze kerk nog meer in gevaar. 
Help de Lambertus door deze moeilijke 
tijden heen!
U kunt uw bijdrage overmaken op een 
van de onderstaande rekeningen:
ING NL20 ING 0002 4657 88
RABO NL09 RABO 0110 9710 94
ABN-AMRO NL08 ABNA 0230 9619 75
Wilt u bij betaling vermelden: 
“Kerkbalans 2020”

Wij rekenen op u.
August Kamphuis, penningmeester 
Basiliekraad St. Lambertus. 
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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
Redactie Samenloop: Erna Wolberink
IBAN:  NL46 ABNA 0590 4815 09 T.N.V. 
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SCHAP. Kopij voor kerkpagina voor periode 
27-06 / 21-08-2020 vóór dinsdag 9 juni sturen 
aan kopij@thaborkerk.nl

kon dit jaar toch nog doorgang vinden. Met 
inachtneming van de 1,5 meter regel en 
gepaste betaling konden de bestelde violen 
veilig worden afgehaald.

De Goede Week en het hoogfeest van Pasen 
werd door vele parochianen als vreemd 
ervaren. De vieringen konden weliswaar via 
de tv worden gevolgd maar het ontsteken 
van de paaskaars waar je niet lijfelijk bij 
aanwezig kon zijn gaf toch niet het “gevoel” 
dat je beleeft bij samenzijn, samen zingen 
en samen vieren.

Hoe het verder gaat, dat weten we niet. Wat 
we wél weten is dat het coronavirus geen 
rekening houdt met ons ongeduld om weer 
terug te kunnen keren naar het “normale”.

We zullen ons moeten realiseren dat we niet 
alles kunnen regelen naar onze wensen.

Tot zover: “Verlies nooit de moed” en blijf 
gezond.

Jet ter Ellen

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

VAN DE PASTORAATSGROEP
In deze vreemde corona-tijd blijft 
“Samenloop” verschijnen, zij het dan dat u 
ons parochieblad nu digitaal ontvangt.
Veel zaken worden nu opgeschort, zoals b.v. 
de viering van de Eerst H. Communie die nu, 
als dat weer veilig kan, in september zal 
plaatsvinden. We zullen allemaal erg ons 
best doen om daar een mooie, blije viering 
van te maken.

Veel activiteiten en vieringen, zoals de 
donderdagochtendvieringen en de 
Taizé-vieringen kunnen geen doorgang 
vinden, toch houden onze mensen contact 
met elkaar middels kaarten, telefoontjes, 
appjes en e-mail. We laten elkaar niet in de 
steek!

De viooltjesmarkt, waarvan de opbrengst 
dit jaar, samen met de opbrengst van de 
maaltijden, de herfst- en adventsmarkt, ten 
goede komt aan de Leendert Vriel Stichting 

Even behoefte aan rust en tot jezelf komen? De Lambertusbasiliek 
opent vanaf 9 mei op zaterdagen haar deuren. Wandel tussen 10.00 
uur en 16.00 uur binnen om een kaarsje aan te steken voor iemand 
die je kent die het moeilijk heeft, of een persoon die je dierbaar en 
overleden is, of gewoon voor jezelf. De parochie wil op deze manier 
mensen de gelegenheid geven tot bezinning. In deze tijden van 
noodgedwongen sociale afstand, hoopt de parochie op deze 
manier iedereen nabij te kunnen zijn en misschien zelfs een beetje 
steun te bieden.

Lambertusbasiliek Hengelo op zaterdagen geopend: Candle Day
Er zal worden geprobeerd te zorgen dat er tijdens de openstelling 
iemand van het pastoraal team aanwezig is en andere vrijwilligers 
die de bezoekers graag te woord staan en een luisterend oor bieden. 

De Lambertusbasiliek heeft de traditie van CandleNight. Dit is een 
variant: Candle Day!

Uiteraard worden de richtlijnen van het RIVM in verband met het 
Coronavirus strikt in achtgenomen.
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TAXIVERVOER NAAR DE LAMBERTUSBASILIEK 
NA DE CRISIS
We hebben signalen opgevangen dat er 
op zondag behoefte is aan taxivervoer 
naar de Lambertusbasiliek. Er zijn mensen 
die graag naar de kerk willen maar 
daarvoor niet over vervoer kunnen 
beschikken. Vanuit onze geloofsgemeen-
schap willen we proberen dit te gaan 
regelen.

Daarom zijn we op zoek naar mensen die 
zo nu en dan als taxichauffeur willen 
fungeren. Als u dit dankbare werk wel zou 
willen doen, meldt u zich dan bij ons 
secretariaat.
En natuurlijk willen we ook graag in 
contact komen met mensen die van deze 
taxidienst gebruik zouden willen maken. 
Ook aan hen vragen we om zich te 
melden bij ons secretariaat.

In de locatieraad zal vervolgens worden 
geïnventariseerd hoeveel behoefte er is 
aan deze dienstverlening en of er 
voldoende chauffeurs beschikbaar zijn. 
Daarna nemen we contact met u op.
Het telefoonnummer van het secretariaat 
is: 074-2435514

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 secretariaat: tel.: 074 2435514

Facebook: 
@sintlambertus basiliekhengelo
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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

Hoe gaat het met u? Hoe viert u de Paastijd, 
Hemelvaart en Pinksteren? 
Wat zou ik dat graag persoonlijk aan u 
vragen. Maar u bent ver weg, in meerdere 
opzichten op afstand. Misschien zit u 
zondagochtend om 9.30 uur naar de viering 
op het scherm van uw computer te kijken.

Met vallen en opstaan proberen wij zo toch 
met elkaar verbonden te blijven en ons 
geloof te voeden en gaande te houden. We 
zijn meer op ons zelf teruggeworpen. 

Grootse activiteiten organiseren is op dit 
moment niet mogelijk. Parochianen en 
pastores houden contact met elkaar via een 
kaartje, digitaal of de telefoon. Er wordt 
aandacht besteed aan elkaar en naar elkaar 
omgezien vanuit huis in een klein gebaar. 
Dat kan veel betekenen.

Zo gaan we op weg naar Pinksteren. 
Met het binnenblijven lijkt het erop dat 
de Geest zich alleen nog maar via onze 
communicatiemiddelen aandient. 

En kijk eens naar buiten. De zon lijkt nog 
vaker en warmer te schijnen dan andere 
jaren. Alles groeit en bloeit nog wel mooier 
en sneller dan anders. We leren steeds meer 
om te gaan met onzekerheden en het leven 
te nemen zoals het komt. Onverwachte 
steun en hulp, een grap en een lach via de 
telefoon, een bemoedigend woord. Het 
gebeurt soms even ongemerkt en onver-
wacht. De Geest komt zo maar onverwacht 
aanwaaien, niet groots maar in hoop en 
geloof in het kleine. 

Pastor Hélène van den Bemt

Hoop en geloof in het kleine
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Deze tijd vraagt van het pastorale team een totale omschakeling 
van denken. Waar we normaal vieringen doen en roosters in de 
gaten houden, bezoeken brengen, is dat nu allemaal anders. Dat 
gold ook voor de voorbereidingen op het dopen de Eerste Heilige 
Communie en ook huwelijken. Het is nu allemaal anders. 

De vieringen van de Eerste Heilige Communie zijn uitgesteld, naar 
wij hopen, naar september van dit jaar. Met echtparen die in het 
huwelijk zouden treden zijn ook andere afspraken gemaakt. Dat 
brengt natuurlijk teleurstelling met zich mee.

Maar ook wij achten ons gebonden aan de maatregelen die door de 
overheid zijn opgelegd en die van de Nederlandse bisschoppen. 

Berichten uit het pastorale team
Wij denken wel na over hoe we te zijner tijd, als alles enigszins 
normaal is, de boel weer kunnen opstarten. Kunnen we vieren in 
kerkgebouwen waar we anderhalve meter afstand van elkaar 
kunnen houden? Hoe gaan we dit doen met de bediening van de 
sacramenten en het bezoek aan mensen? Antwoorden zijn er nog 
niet, maar moeten wel worden gevonden.

Voor ons als pastores is het vooral moeilijk dat wij uw gezichten niet 
zien tijdens vieringen en dat we geen bezoeken kunnen brengen. 
Maar na deze tijd komt een betere. 

Namens het pastorale team
Pastoor Marc Oortman 



Blijf niet staren naar de hemel.
Maar ga kijken, horen en voelen
hoe Jezus van Nazareth
verder leeft in mensen.
Kijk in de ogen van hartelijke mensen
die tijd maken voor medemensen
en je zult hem zien.
Luister naar de woorden die ze spreken
en je zult hem horen.
Zoek de vreugde en de kracht die ze halen
uit Zijn manier van leven en je zult
Zijn aanwezigheid voelen.
Kijk, luister en voel en je zult merken:
Hij leeft verder,
niet alleen bij God, maar ook onder ons.

Gods Geest
Na negen dagen waken en wachten tussen Hemelvaart en Pinkste-
ren, nadat de leerlingen eerst in angst en beven samen waren 
gebleven in een huis, raken ze eindelijk begeesterd. De Geest die 
van God komt, die na de dood van Jezus over alle mensen is 
gekomen die in de geest van Jezus verder willen gaan.

Niet in een potje of schepnet
De Geest van God beste mensen, is zelf onzichtbaar, net als de wind 
of je adem en de wapperende vlaggen en zeilen. De Geest van God 
kun je niet vangen in een potje of een schepnet. Maar zoals je wel 
de bomen ziet bewegen door de wind, zo kun je wel wat zien van 
de uitwerking van de Geest: de effecten ervan zijn: liefde, vreugde, 
geduld, vriendelijkheid, goedheid, vertrouwen, zachtmoedigheid en 
zelfbeheersing. Met een opmerkzaam oog kan je dus meer van de 
Geest zien dan je eerst dacht.

In beweging
Die Geest van God werd zichtbaar in Jezus van Nazareth, die was in 
beweging, hij trok rond, preekte zijn boodschap en legde mensen 
de hand op als teken van heil. Niets geen potjes of schepnet, maar 
beweging. Ik denk dan aan het verhaal over de Zeven Werken van 
Barmhartigheid, uit Mattheus 25. Er zijn hierover prachtige afbeel-
dingen, geschilderd door de Meester van Alkmaar, daar waar de 
zeven werken zijn afgebeeld. De afbeeldingen laten ons zien dat 
Jezus bij elke ‘goede werken’ zichtbaar is, niet in een gebouw maar 
op het plein, buiten in Zijn schepping. Daar gebeurt het, daar waait 
de Geest.

In coronatijd
In deze periode waar we ons midden in de corona-epidemie 
bevinden. Hebben we misschien wel veel meer de Geest van God 
mogen ervaren, meer dan we denken en dachten. Gods Geest in 
een onverwacht lieve kaart die u mocht ontvangen of een bos 
bloemen van een familielid of buurvrouw. Gods Geest in een 
vriendelijke glimlach van de ander die in u straat aan het wandelen 
was. Gods Geest in beeldcontact met uw kinderen en kleinkinderen, 
die digitaal verbinding met u maakte. Gods Geest in de goedheid 
van de ander die voor u de boodschappen haalde. 

Zijn Kracht
Beste mensen, de heilige Geest is er onder andere om ons kracht te 
geven. Niet alleen maar om goed te kunnen bidden of werken van 
barmhartigheid te verrichten, ook als het een keertje niet zo goed 
uitkomt.  Maar Hij wil ons ook kracht geven in deze periode waar we 
ons midden in bevinden. De corona-epidemie met al zijn ups en 
downs uit te kunnen houden. Hij wil ons kracht geven om als wij 
weggezonken zijn in wanhoop en moedeloosheid, in zinloosheid, 
om uit die diepe put te kunnen opstaan. 

In ons mensen
Wanneer wij ons open kunnen stellen voor Gods Geest en zijn 
kracht mogen en willen ontvangen, dan mogen we stamelend 
tegen onszelf uitspreken: ‘Blijf niet staren naar de hemel, maar ga 
kijken en voelen hoe Jezus van Nazareth verder leeft in mensen’.   
Ik wens het u en mij toe dat we Pinksteren mogen beleven met een 
open houding, waarin we ruimte maken voor Gods Geest. Dit jaar in 
onze eigen huizen, niet in Gods huis maar wel verbonden met de 
liturgie via YouTube of de kerkradio. Dat ook Gods Geest over ons 
mag komen.

Een begeesterd Pinksteren toegewenst 
ook namens al mijn collega’s.

Pastor Ria Doornbusch 

Blijf niet staren, laat je begeesteren
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Blijf niet staren, laat je begeesteren
Majoor Niek Nijhuis is geestelijk verzorger in het Nederlandse leger. 
Als katholiek wordt hij aalmoezenier genoemd: ‘de aal’. Ook al is hij 
majoor, zijn plaats is op de werkvloer: daar aanwezig zijn en 
beschikbaar zijn. En daar wordt geen onderscheid gemaakt naar 
kerk of denominatie: de gv-ers zijn er voor iedereen. Maar soms 
blijkt het wel belangrijk te zijn, als er om een kerkdienst wordt 
gevraagd bijvoorbeeld. Er zijn geestelijk verzorgers in alle  
legereenheden: ter land, ter zee, in de lucht en bij de Koninklijke 
Marechaussee. En niet alleen voor de katholieken: er zijn geestelijk 
verzorgers in allerlei kleuren.

Hoe ben je in het leger terecht gekomen?
Niek is hierin terecht gekomen vanuit de behoefte de eigen 
toekomst ter hand te nemen. Tegelijkertijd werd hij ook hiervoor 
gevraagd. Belangrijk was hierbij dat hij al voldoende pastorale 
ervaring en levenservaring heeft. Hij was eerst pastoraal werker in 
Hengelo, daarna in Lumen Christi (Denekamp -Ootmarsum). Enkele 
jaren geleden werd hem duidelijk dat hij er niet zeker van kon zijn 
tot zijn pensionering in een parochie te kunnen en willen werken. 
Toen kreeg hij de kans om aalmoezenier te worden. Eerst volgde hij 
de officiersopleiding: een zware training van drie maanden met 
fysieke onderdelen zoals bivak. En natuurlijk informatie over het 
leger als organisatie. Die training was ook een oefening in nederig-
heid. We trokken toen als ‘specialisten’ (zoals artsen en geestelijk 
verzorgers) op met ‘Jan Soldaat’. Ondanks, misschien ook wel dankzij 
de zware training, was dat een hele goede en leerzame ervaring.

Wat doet een geestelijk verzorger?
Militairen leren al tijdens de opleiding dat een geestelijk verzorger 
er vooral is voor hun welzijn. Dat die geen directe militaire belangen 
dienen en er alleen zijn om bij te dragen aan hun geluk. Niek is wel 
Majoor. Dat is eigenlijk een ererang, want hij staat buiten de 
bevelsstructuur. Geestelijk verzorgers leggen geen militaire eed af. 
Als vertrouwenspersoon zijn ze altijd aanspreekbaar: “dat noemen 
we nul-de-lijns: militairen kunnen ook zonder een afspraak te 
maken op ons af stappen. En dat doen ze!”. 

Mijn eerste standplaats was in Assen bij het 13e Infanteriebataljon 
van de Luchtmobiele Brigade. In sommige opzichten was ik er 
dorpspastoor: er zijn en aanspreekbaar zijn. Ze komen met heel 
verschillende vragen en ervaringen en met allerlei gevoelens. Zowel 
in de privésfeer (relaties, familie, conflicten) als vanuit het werk in 
het leger (arbeidsconflict, twijfels). Ook bij grotere psychische 
vragen is ‘de aal’ vaak de eerst aanspreekbare. Bijvoorbeeld over het 
vasthouden van de relatie als je veel en lang weg bent. Of het advies 
goed na te denken over de vraag of je wel op de juiste plek zit, als je 
merkt dat je helemaal niet geaccepteerd wordt. Je wilt wel dat ieder 
moeten kunnen zijn wie hij is, maar soms is die ruimte er niet. Soms 
komt het wel voor dat we samen naar de leiding stappen,  
bijvoorbeeld bij een arbeidsconflict.

En toen ging het mis
Een heel bijzondere ervaring was het ongeluk in Mali. Ik was pas een 
maand bij die eenheid toen twee militairen daarvan zijn omgekomen. 
Ik was al op weg naar thuis toen ik werd teruggeroepen naar de 
kazerne. Alle militairen werden prompt bij elkaar geroepen. Er werd 
mededeling gedaan van de dood van twee van hun kameraden. We 
hebben noodopvang opgezet voor de vrienden, waarbij ik ook 
collega’s heb opgeroepen. Ook kwamen er mogelijkheden voor 
condoleance en gedenken. Met de families werd gesproken over 
hun wensen. Daarna werd ik gevraagd de beide uitvaarten te leiden. 
Bij deze heftige taken kreeg ik goede ondersteuning van de 
Hoofdkrijgsmachtaalmoezenier (HKA). Later ben ik mee gegaan op 
uitzending naar Mali. Toen zijn daar beide families op bezoek 
geweest om de plek te zien waar hun zonen omgekomen zijn.

Diensten en bijeenkomsten
Tijdens oefeningen en bij uitzending zijn er wel kerkdiensten, verder 
alleen op verzoek. Zoals in Mali: iedere zondagochtend een 
bijeenkomst rond een thema zoals: relaties, conflicten, vriendschap. 
Daarbij gebruik ik dan teksten uit de bijbel en ook eigentijdse 
muziek. Met presentaties van beeld en geluid met een beamer. Met 
25 tot 50 deelnemers. Soms is er dan ook wel een groepje dat een 
echte kerkdienst wil. Dat is dan een woorddienst op zondagavond. 
Door de week is er een bijbelstudie, waarvoor de soldaten zelf een 
thema of tekst meenemen. Daarbij zijn dan telkens 5 tot 10 
deelnemers. Dat is ook op oefening. Op zondag heet het dan ‘low 
operation’, niet echt een vrije dag. Er is immers een grondwettelijk 
recht om naar kerk of moskee te kunnen gaan.

Nu - in deze coronatijd - is het rustig
Eerst werkte Niek bij de Luchtmobiele Brigade in Assen. Deze 
brigade is continu stand-by om binnen 24 uur in operatie te kunnen 
zijn: ‘Notice to move’. Nu werkt hij bij de verbindingstroepen in 
Eibergen en Stroe. Maar daar zijn in deze coronatijd weinig mensen 
op de kazerne, bijna iedereen is thuis. 
Er staan wel enkele veranderingen op stapel. Er komt een nieuwe 
Hoofdkrijgsmachtaalmoezenier: Jean Paul Thöni. Hij is hier in 
Twente wel bekend, hij woont in Fleringen.  Er komt ook een nieuwe 
legerbisschop omdat Mgr. Punt met pensioen gaat. Namens de 
legerbisschop is Mgr. Alphons Woolderink vicaris. Dat betekent dat 
hij een belangrijk taak vervult in het dagelijks bestuur.

Tot slot: “wat zou je ervan vinden als jouw zoon ineens thuiskomt en 
zegt: “ik wil het leger in!”. Niek: “mijn oudste zoon heeft dat zelfs al 
eens gezegd! Als hij dat zeker weet en als hij als officier kan werken 
vind ik het goed”.

Eddy Oude Wesselink 

Als geestelijk verzorger 
ben je direct aanspreekbaar
Interview met Niek Nijhuis
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vieringenkalender

Vieringen
Kerken
Wegens de coronamaatregelen zijn alle vieringen in het weekend en door de week tot en met 1 juni afgelast. Dit betreft alle vieringen 
die in de kerken van onze parochie worden gehouden. In deze periode zijn de vieringen, ook door de week, vanuit de H. Blasiuskerk in 
Delden te beluisteren via www.kerkomroep.nl. De vieringen in het weekend zijn via YouTube ook te bekijken via Livestream, RK Twente Zuid.

Het rooster van deze Eucharistievieringen zonder publiek in Delden is als volgt:
Zondag 17 mei    9.30 uur 
Donderdag 21 mei  9.30 uur Hemelvaartsdag
Zondag 23 mei  9.30 uur
Zondag 31 mei  9.30 uur Eerste Pinksterdag
Maandag 1 juni  9.30 uur Tweede Pinksterdag

De verwachting is dat niet direct na 1 juni de vieringen in de kerken weer kunnen plaatsvinden, gegeven 
de nu geldende coronamaatregelen op 6 mei. Mochten deze maatregelen veranderen, kijk dan voor 
actuele informatie over de vieringen op www.degoedeherderhengelo.nl/vieringen.

Dertien Mariakapellen en gedachteniskapellen open
In onze drie parochie, de Heilige Geest, HH.Jacobus en Johannes en De Goede Herder zijn inmiddels dertien Mariakapellen voor u 
opengesteld. Wie wil, kan er binnenlopen, of langs de weg  bij de kapel een kaarsje opsteken of bidden. Of even in alle rust gewoon 
daar zijn. Maar met niet te veel mensen tegelijk, uiteraard. Denk aan voldoende tussenruimte, minimaal de vereiste 1,5 meter.

Onderstaand treft u het overzicht:
Locatie Tijdens werkdagen In het weekend Tijden

Beckum Di- Do Zondag 09.00 uur  - 17.00 uur
Bentelo Ma-Di-Wo-Do-Vrij Zaterdag Zondag 09.00 uur  - 19.00 uur
Delden Ma-Di-Wo-Do-Vrij Zaterdag Zondag 10.00 uur - 19.00 uur
Goor 
Mariakapel Markelo Ma-Di-Wo-Do-Vrij Zaterdag Zondag 09.00 uur - 20.00 uur
Mariakapel Zeldam  Ma-Di-Wo-Do-Vrij Zaterdag Zondag 09.00 uur - 20.00 uur

Hengevelde Ma-Di-Wo-Do-Vrij Zaterdag Zondag 09.00 uur - 18.00 uur

St. Isidorushoeve  Ma-Di-Wo-Do-Vrij Zaterdag Zondag 09.00 uur  - 19.00 uur
Lambertus Hengelo  Ma-Di-Wo-Do-Vrij Zaterdag Zondag 09.00 uur - 17.00 uur 

O.L. Vrouwe Hengelo  Ma-Di-Wo-Do-Vrij Zaterdag Zondag 09.00 uur - 19.30 uur

Bethelkerk/Moeder Teresa   Geen mogelijkheid

Thabor Hengelo Ma-Di-Wo-Do-Vrij       Geen mogelijkheid 10.00 uur - 12.30 uur 

Raphaël/Exodus Hengelo  Geen mogelijkheid

Stephanus Borne 
Mariakapel  kerk Ma-Di-Wo-Do-Vrij Zaterdag Zondag 09.30 uur - 17.00 uur
Mariakapel Koppelsbrink  Ma-Di-Wo-Do-Vrij Zaterdag Zondag 08.00 uur tot zonsondergang         

Stephanus Hertme   Ma-Di-Wo-Do-Vrij Zaterdag Zondag 09.00 uur - 18.00 uur.

U wordt door het pastoraal team 
uitgenodigd de kapellen te 
bezoeken zie bericht op pag 15



15Samenloop 04  |  mei  2020

m
ededelingen, agenda, acties; sam

en doen

Op weg langs 13 Mariakapellen in de drie 
parochies in de meimaand
We laten de maand april achter ons om in de maand mei te 
bezien wat komen gaat. Zeker weten we dat we in de Maria-
maand aankomen, mei - Mariamaand.

Het pastoresteam van de parochies de Heilige Geest, De Goede 
Herder en HH. Jacobus en Johannes nodigt u tijdens uw 
dagelijks bewegingsmoment uit om op zoek te gaan naar de 13 
Mariakapellen in onze drie parochies. Neem een creatieve selfie 
in de kapel en zend deze naar pastor Ria Doornbusch. pastord-
oornbusch@gmail.com voor maandag 1 juni 

Ook wanneer u in de risicogroep behoort bent u van harte 
uitgenodigd om hieraan mee te doen, door een selfie te maken 
met uw Mariabeeld in uw woonomgeving. En, er zijn drie 
prijzen. Eén voor de mooiste selfie bij een Mariakapel, de 13 
kapellen compleet met selfie en voor hen die verblijven in de 
risicogroep een selfie met u eigen Mariabeeld. 

Veel verstilling toegewenst bij Maria met een lach en soms met 
een traan.

Namens het Pastorale team  
Pastor Ria Doornbusch

Dit is nog nooit eerder 
voorgekomen in 
de ruim 90 jaar dat de 
OL Vrouwekerk staat.
Onze Lieve Vrouwe houdt de bal 
vast, nu de EK Voetbal dit jaar is 
afgelast ivm COVID-19.

Kinderen voor kinderen, bedankt!

Op vrijdag 3 april 2020 zijn de kaarten, die de kinderen van 
onze drie parochies en de protestantse waterstaatskerk in 
Hengelo hebben gemaakt, naar het asielzoekerscentrum 
gebracht. 
Er waren vele mooie, originele kaarten bij met stickervellen, 
puzzeltjes, kleurplaten en mooie tekeningen.

Aangekomen bij het asielzoekerscentrum was er een groot 
papier op de deur waarop stond dat er geen bezoekers 
mochten komen. Wel konden de gemaakte kaarten gelukkig 
afgegeven worden. 
De kaarten zijn dus extra welkom, want de kinderen gaan niet 
zoals gewoonlijk naar school, er komt niemand langs, ze 
moeten zoveel mogelijk op hun, hele kleine kamers, blijven 
waar ook hun ouders en ev. broers of zusjes zijn.

Het is goed om dan te weten dat er andere kinderen zijn die iets 
voor je hebben gemaakt.

Op een kaart stond: ’ik ben blij dat je er bent’, een mooie groet.
Dank aan allen die mee hebben gedaan, ook de enkele 
grootouder en ouder die het (knutsel)kind in zichzelf weer alle 
ruimte gaf.

Pastor Hélène van den Bemt

Mariakapel St. Lambertusbasiliek - foto: Eduard Meester



As de zunne daor steet te bleenken

In ne helderblauwe loch;

As de weend zoo zachjes suuzelt,

Dat ’t haos net lik op nen zoch,

As de hommels  op de bloom’n

Goonst en as de veugel zeengt,

Dan is ’t net of al dee ding’n

Ow tot daankenszeggen dweengt.

In de veerte röp nen koekoek;

’t Kleenkt zoo vrèèdeg en geröst,

En ’t is net of al ow zorg’n

Vuur nen zet bint op e’löst.

As ’t wier is nen mooi’n dag is,

Leit ow dan is daal in ’t veeld,

En aj dan meer wet te luustern,

Wod ow daor iets moois verteld.

Graads (Lex Meuris)

A’j  good 
luustert

Door: Jan Horck


