
 

 

 

 
 
 
 
 
 
WOORD VAN DE PASTOR 

 

Boodschappen doen 
Een tijdje geleden kreeg ik een boekje met columns door Marcel Kalter. De 
titel: ‘Humor met een boodschap’. Gisteren las ik weer een van zijn 
columns: ‘Wees blij in de rij’. De schrijver kwam in het weekend terug van 
sportieve activiteiten en ging op de bewuste zaterdag nog snel even een 
boodschap doen. Zoals u zich kunt bedenken gaat dat ‘snel even’ op 
zaterdag niet lukken. Het bijzondere aan deze man vind ik, dat hij een 
dergelijke ervaring weet om te buigen. Hij ging mensen observeren. Er was meer chagrijnigheid, 
irritatie en gejaagdheid te ontdekken dan blije gezichten. Zijn boodschap: ‘Ik ben blij, dat ik elke 
week boodschappen kán doen, dat ik zelfs vaak dingen koop, die niet tot mijn primaire 
levensbehoeften horen. En ik bedenk me hoe het zou zijn als ik bijvoorbeeld in Ethiopië leefde’. 
Hoewel ik zelf piekmomenten in winkels mijd, kan ik me zo’n zaterdagmoment helemaal 
voorstellen. Ik doe ook weleens pogingen me voor te stellen hoe mensen moeten rondkomen in 
landen waar nood aan bijna alles is. Water halen bij een pomp, een mislukte oogst, droogte, 
lege schappen in winkels. Je kunt er een heleboel bij bedenken. Overigens probeer ik me ook 
voor te stellen hoe mensen proberen rond te komen in ons eigen land, wanneer het hun niet 
goed gaat. Want het komt ook dichtbij huis voor. Het blijft waarschijnlijk minder zichtbaar dan 
in genoemde landen, maar sommigen hebben het echt slecht. 
Persoonlijk mag ik dankbaar zijn. Ik hoef niet echt na te denken of ik een bepaald product 
meeneem of laat liggen, laat ik eerlijk zijn. Desondanks doe ik mijn best te consuminderen, al is 
het maar voor onze aarde, die wij aan het opgebruiken zijn.  
Ik ben het met de schrijver van de column eens, dat we teveel als vanzelfsprekend zijn gaan 
ervaren. Daarom vind ik dat woord ‘dankbaarheid’ zo’n mooi woord. Het geeft aan, dat we ons 
hele leven gekregen hebben. Van God, onze Schepper. Met alles er op en er aan, goede, maar 
ook nare dingen natuurlijk. Uiteindelijk is niets van onszelf. We hebben het te leen gekregen. 
We zijn voorbijgangers op deze aarde, in deze wereld. We hebben een verantwoordelijkheid 
deze door te geven aan een volgende generatie en vooral niet te denken: ‘Ieder voor zich en 
God voor ons allen’. Nee, ik ben God juist dankbaar voor wat ik mocht ontvangen in mijn leven. 
Ik doe mijn best er op een verantwoorde manier mee om te gaan en niet meer te nemen dan 
noodzakelijk.  
Boven alles - dat neem ik mee uit de genoemde column - me bewust te zijn wanneer ik een van 
de vele gewone, vanzelfsprekende dingen doe, dat ze niet vanzelfsprekend zijn.  
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Dat ik er dankbaar voor kán zijn. 
Zo ga je toch met de zon op je gezicht boodschappen doen! 
 
Lonneke Gunnink – van den Berg, pastoraal werker 

 
 
UIT ONZE PAROCHIE HEILIG KRUIS 
 
ALGEMEEN 
 

Omzien naar elkaar. 
 

Het verlies van iemand die ons dierbaar is, is onvermijdelijk. Niemand ontsnapt eraan. Verlies is 
altijd een intense, persoonlijke ervaring. Geen twee mensen rouwen op precies dezelfde 
manier, ook al vind je bij veel mensen soortgelijke ervaringen terug. Rouw is uniek. 
 
In onze parochie Heilig Kruis willen we parochianen, die hiervoor open staan, samenbrengen en 
het verhaal met elkaar laten delen. Waar het om gaat, en waar wij hopen een steentje aan bij te 
dragen, is dat je je eigen weg weer vindt, nu de dierbare is weggevallen. Dat het leven op de een 
of andere manier weer kleur en zin krijgt. 
 
We bieden dit aan voor alle geloofsgemeenschappen van de parochie H. Kruis. Locatie en 
tijdstip bepalen we graag samen met degenen, die belangstelling hiervoor hebben. Het liefst 
zouden we zoveel mogelijk mensen persoonlijk benaderen, maar we kennen lang niet alle 
mensen, die in de afgelopen jaren een dierbare hebben verloren. Daarom kondigen we het aan 
via deze weg.  
 
We denken aan een ochtend en hopen dat we in een behoefte voorzien. De ochtend bestaat uit 
ontvangst met koffie/thee, samen in gesprek gaan, een bezinningsmoment en we sluiten af met 
een eenvoudige maaltijd. Hebt u belangstelling? Laat het ons weten. 
 
Annie en Leo Kerkvliet: fam.kerkvliet@live.nl / telefoonnummer 0572-354901 
Lonneke Gunnink – van den Berg: lonnekegunnink@hetnet.nl / 038-4527475 

Gezamenlijke ziekenzalving 
 
Op zaterdag 10 juni houden we een gezamenlijke ziekenzalving voor alle parochianen van de 
geloofsgemeenschap Raalte. We starten om 11.00 uur met een eucharistieviering in de H. 
Kruisverheffing. Na afloop van de viering is er een samenzijn in het parochiecentrum met een 
lunch. Rond 14.00 uur sluiten we de middag af. 
Wil je deelnemen dan kan dit nog door je aan te melden of contact op te nemen met Corry 
Hondshorst Tel. 06-28934534. 
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UIT ONZE GELOOFSGEMEENSCHAP HEILIGE MARCELLINUS 
 

 

ALGEMEEN 
 

VIERINGEN: 
Di. 13 juni 11.00 uur Ontmoetingsviering (koffie 10.15 uur) 
Voorganger Pastoor G. de Becker 
 
Zo 16 juli 9.00 uur Marcellinuszondag in het thema van onze patroon heilige. 
Voorganger Pastor L. Gunnink - Van den Berg. 
Na afloop is er koffie in de kerk. 
  
 

INTENTIES:  

Zondag 4 Juni 
Antoon Kloosterman en overleden familie. 
 
Zondag 11 juni 
Jaargedachtenis Gerdina Johanna Kloosterman-Klein Swormink, Antoon 
Kloosterman en overleden familie, Gerrit Hollegien. 
 



 

 

Dinsdag 13 Juni ontmoetingsviering 
Jaargedachtenis Dine van de Vondervoort, Overleden ouders Temmink- 
Spekschate, Tonnie Temmink –v d Vechte, Herman van Dartel, voor de ernstig 
zieken in onze geloofsgemeenschap. 
 
Zondag 18 juni 
Antoon Kloosterman en overleden familie, Antoon en Minie Logtenberg- 
Haarman, Hein Booijink en overleden familie, overleden ouders Koopman- 
Marsman, overleden ouders Bongertman-Kievitsbosch. 
 
Zondag 25 juni 
Antoon Kloosterman en overleden familie. 
 
Zondag 2 Juli 
Antoon Kloosterman en overleden familie. 
 
Zondag 9 Juli 
Antoon Kloosterman en overleden familie, Antoon en Minie Logtenberg- 
Haarman, Hein Booijink en overleden familie. 
 
Dinsdag 11 juli ontmoetingsviering 
Jaargedachtenis Tonnie Temmink –v d Vechte, overleden ouders Temmink- 
Spekschate, Herman van Dartel, voor de ernstig zieken in onze 
geloofsgemeenschap. 
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