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Inleiding  

Een nieuw seizoen Leren en Inspireren  
 
Hierbij presenteren wij u met genoegen voor de derde keer het 
activiteitenprogramma van de Emmaüsparochie. Hierin vindt u alle 
bijeenkomsten en activiteiten voor het seizoen 2016 – 2017. 
 

Thema: Brood voor onderweg …… ontmoeting met de vreemdeling 

Wat heeft onze parochie toch een mooie naam. Het verhaal van de 
Emmaüsgangers blijft inspireren, ook in deze tijd. De vreemdeling wordt een 
vriend, ze herkennen hem als Hij het brood met hen deelt. Teleurstelling wordt 
nieuwe hoop, wat dood was komt tot leven. Twee thema’s willen wij hieruit 
halen: ‘Brood delen met elkaar’ en ‘De ontmoeting met de vreemdeling’.  
Als we zondag in de kerk rondkijken zien wij veel verschillende nationaliteiten. 
Mensen komen samen van de hele wereld. Mensen met allemaal een eigen 
verleden die een eigen weg zijn gegaan. Maar wat weten wij nou eigenlijk van 
elkaar? Het maakt nieuwsgiering om elkaar beter te leren kennen. Met dit 
thema gaan wij het hele jaar verschillende middagen en avonden vullen om 
elkaar te ontmoeten, van elkaar te leren, te horen van het eten, van muziek, 
van kunst, van de beleving van het geloof en de opvoeding van kinderen.  
Het belooft een spannend jaar te worden waarin wij nog meer groeien naar 
een levendige, veelkleurige geloofsgemeenschap in het centrum van de stad.  
 

Goed om te weten 

Ieder die zich interesseert voor geloof en cultuur, parochiaan of niet, nodigen 

wij van harte uit om deel te nemen; om verdieping te zoeken, en uw inspiratie 

en plezier te voeden. Neem dus gerust iemand uit uw omgeving mee of geef 

de folder door. U bent van harte welkom! 

 

De meeste activiteiten vinden plaats in het Emmaüshuis, Stationsstraat 13, 

7311 NL Apeldoorn. In veel gevallen is het wel belangrijk dat u zich tevoren 

aanmeldt: de zaalruimte is beperkt. Om de kosten te dekken, betaalt u een 

toegangsprijs of wordt uw vrijwillige bijdrage gevraagd. Dit laatste geldt ook 

voor de koffie en thee die geserveerd worden. Per activiteit staan de 



 3 

praktische zaken nog een keer omschreven. Achterin deze folder vindt u een 

overzicht van het programma. 

 

Ronald Dashorst, Luce van Gerwen, Mariska Litjes, Willem Olierook en Lia 

Voogd 

Programma 
1. Bidden met de benen 

 

Bij ‘Bidden met de Benen’ willen wij ons dit seizoen richten op ons Lichaam en 

vragen ons af hoe toegewijd wij hier mee om gaan. 
Door enthousiaste vrijwilligers zijn weer acht mooie wandelingen uitgestippeld 

om hierop te bezinnen. Na een korte inleiding in een kerk in of rond Apeldoorn 
gaan we wandelen. Een gedeelte van de wandeling lopen we in stilte en 
denken wij na over de vragen waarmee we op pad gaan. We verwonderen ons 

over de mooie natuur waarin wij lopen in de verschillende seizoenen. 
Bidden met de Benen: een moment  in de natuur samen met tochtgenoten om 

thuis te komen bij jezelf. 

Aanvang wandeling: zaterdagochtend om 9.30 uur bij een kerk of kapel. 

Aanmelden voor een wandeling is niet nodig. 
Kosten: voor de routebeschrijving een vrijwillige bijdrage. 

Informatie: Henri ten Brinke, tel. 055-3015015, henritenbrinke@hetnet.nl of 
Ronald Dashorst, 06-16912727, r.dashorst@rkapeldoorn.nl 
  
De verschillende locaties moeten nog nader bepaald worden en zullen zo snel 

mogelijk via Op Weg of de website aangekondigd worden. 

Maar de zaterdagen zijn al bekend, die kunt u al reserveren in uw agenda. 

17 sept. Voeten/staan, Kootwijk 

8 okt.  Ogen/zien , Bussloo                             
12 nov.  Oren/horen, Staverden 

14 jan.  Neus/ruiken, Twello      
11 feb.  Mond/proeven, Jozefkapel, Deventerstraat 
11 mrt.  Handen/ tasten,  
14 apr.  Longen/ adem, ziel, H. Geest kapel in Assel 
12 mei  Hart/ compassie, verbinding, Onze Lieve Vrouwekerk, 

ingang Stationsstraat 13           

mailto:henritenbrinke@hetnet.nl
mailto:r.dashorst@rkapeldoorn.nl


 4 

  
2. Thema avond: Multiculturele samenleving: geen bedreiging maar 

een verrijking met volop kansen  

 

In deze tijd van spanningen rond vluchtelingen die naar Europa komen, 
nieuwkomers in ons land en onze stad, zelfs in onze geloofsgemeenschap, 
willen wij met elkaar in gesprek gaan over de invloed daarvan. 
De media laat vaak de negatieve kant zien, maar is het wel zo bedreigend? 
Wat is de verrijking van deze nieuwe landgenoten met hun eigen culturele 
achtergrond? 
Hoe gaat men hier mee om in onze gemeenschap en in het politieke debat in 
Apeldoorn? 
Maandag 19 september om 20.00 uur in het Emmaüshuis. 
  

3. Filmavonden Vonc  

Donderdag 22 september om 19.30 uur 
Film ‘HUMAN’ (In het kader van de Vredesweek) 

Deze film biedt een 
indrukwekkende kijk op de 
hedendaagse samenleving, 
afgewisseld met prachtige 
beelden van onze planeet. 
Drie jaren besteedde de 
Franse fotojournalist en 
filmmaker Yann Arthus-
Bertrand aan het verzamelen 
van emotionele verhalen uit het werkelijke leven van meer dan 2000 vrouwen  
en mannen uit 60 verschillende landen. Thema’s als liefde, oorlog, 
homoseksualiteit, familie, vergevingsgezindheid, leven na de dood, geluk, 
immigratie en de zin van het leven, staan centraal.  Hij stelt daarbij de vraag: 
‘Wat maakt ons menselijk?’ 

Plaats: Drie Ranken, Eglantierlaan 202 
Vrijwillige bijdrage: € 5,00 
Aanmelden vooraf niet nodig 
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Woensdag 09 november om 19.30 uur 
Film ‘THE FAREWELL PARTY – MITA TOVA’ 
In een goed verzorgd bejaardentehuis woont een bejaard echtpaar. Ze zien hoe 
om hen heen vrienden onnodig lijden voordat ze sterven. De man van het 
echtpaar, Yehezkel, is 
een oud-uitvinder. 
Samen met een aantal 
vrienden bouwt hij een 
machine, waarmee een 
van hun vrienden 
waardig euthanasie kan 
plegen. Yehezkels 
vrouw Levana is in 
eerste instantie tegen 
het gebruik van de 
machine totdat haar 
Alzheimer steeds hevigere vormen gaat aannemen. 
In ons land is sedert 2002 onder bepaalde voorwaarden  euthanasie 
toegestaan. In de meeste andere landen is dat nog lang niet het geval. Zo ook 
in Israël. De makers van deze film over ouderen en euthanasie proberen de 
ethiek rond dit onderwerp met een lach en een traan te benaderen. 
  
‘Wat maakt ons menselijk?’ 
Plaats: Drie Ranken, Eglantierlaan 202 
Vrijwillige bijdrage: € 5,00 
Aanmelden vooraf niet nodig 
 
 
Donderdag 15 december om 19.30 uur 
Film ‘CITY OF JOY’ 
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Deze film is gebaseerd op de 
gelijknamige internationale bestseller 
van Dominique Lapierre en gaat over 
mensen die ondanks grote tegenslagen 
toch wat in hun leven proberen te 
bereiken en hun eigen innerlijke kracht 
ontdekken. Na de dood van een jonge 
patiënte op de operatietafel laat de 
Amerikaanse chirurg Dr. Max Lowe alles 
achter zich en vertrekt naar India. 
Tegelijkertijd vertrekt in India Hasari Pal 
met zijn gezin naar Calcutta om een 
beter leven op te kunnen bouwen. 
Beiden ontmoeten een Ierse 
verpleegster die in een arme wijk in 
Calcutta een gratis kliniek probeert op te 
zetten. Er wordt een realistisch en 
betrokken beeld gegeven van de miserabele leefomstandigheden in het 
overbevolkte Calcutta. De film werd in zijn geheel op locatie in India 
opgenomen.  
 
Plaats: Drie Ranken, Eglantierlaan 202 
Vrijwillige bijdrage: € 5,00 
Aanmelden vooraf niet nodig 
 
Maandag 23 januari 2017 om 19.30 uur 
Film ‘LA FAMILLE BÉLIER’ 
De jonge Française Louane Emera werd in 2013 tweede in de Franse editie van 
de talentenjacht ‘The Voice’. Zij maakt haar filmdebuut in deze film en speelt 
Paula, de zestienjarige dochter van Gigi en Rodolphe en de oudere zus van 
Quentin. In het boerengezin is zij de enige die kan horen en dat feit geeft haar 
grote verantwoordelijkheden. Zij fungeert als de tolk van het gezin. School 
hangt er een beetje bij en voor 
de gein besluit zij muziekles te 
gaan volgen.  
Haar leraar ontdekt dat zij over 
een prachtige zangstem beschikt 
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en moedigt haar aan vol te gaan voor een carrière in de muziek. Diep van 
binnen wil zij dit dolgraag maar ze twijfelt omdat ze zich afvraagt of haar 
familie zich wel kan redden zonder haar hulp. Een moeilijke keuze; trouw 
blijven aan haar ouders en broertje of kiezen voor zichzelf?  
 
Plaats: Drie Ranken, Eglantierlaan 202 
Vrijwillige bijdrage: € 5,00 
Aanmelden vooraf niet nodig 
 

4.     Themamiddagen: Ontmoeting met de vreemdeling 

Op deze zondagmiddagen van 11.30 u tot 13.00 u willen we aan de hand van 
verschillende thema’s elkaars cultuur beter leren kennen. In Op Weg zullen wij 
u informeren over de verdere invulling van deze middagen. 
 
De middagen worden gehouden in het Emmaüshuis, of de dagkapel, 
Stationsstraat 13. Aanmelding vooraf wordt op prijs gesteld via 
secretariaat@rkapeldoorn.nl of tel. 055-5266500. 
 
2 okt.   Eten en drinken: streekgerechten en smaakmakende 

verhalen 

27 nov.  Geloof: de rol van het bidden in je leven door de 
generaties heen 

22 jan.   Kunst; verbeelding en verwondering in verschillende culturen  
 6 mrt.  Verleden, heden, toekomst; een reis door de tijd naar het wat, 

hoe en waarom 

28 mei   Muziek; de taal die verder gaat dan woorden, we laten ons 
  raken door de klanken van instrumenten uit de hele wereld 

  
Contactpersoon: Pastoraatsgroep E: benpastoraat@gmail.com of  
T: 06-41702795 
 

5. Bierbrouwen 

 

Op 10 december gaat Willem Olierook weer op ambachtelijke wijze 
bierbrouwen. Willem kan deze dag 1 of 2 mensen kosteloos meenemen. 

mailto:secretariaat@rkapeldoorn.nl
mailto:benpastoraat@gmail.com
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Diegene maakt op deze dag het hele brouwproces mee van ‘schroten’ tot 
‘fusten’ (inclusief proeven). Het restproduct, bostel geheten, kan mooi 
gebruikt worden om brood mee te bakken. 
In 2017 zal Willem dit meerdere keren doen. De data zijn nog niet bekend en 
worden in OpWeg en op de website te zijner tijd gepubliceerd. 
 
Tijd: 08.30 uur tot 15.30 uur 
Plaats: AWA85, Oranjestraat 52 te Apeldoorn. 
Graag aanmelden bij Willem Olierook, tel.06-19 63 51 60 

 
6. Workshop: Broodbakken voor jongeren 

 

Met bostel, een restproduct van bierbrouwen, wordt bij een bakker in 
Apeldoorn brood gebakken. 
Aanmelden: via secretariaat@rkapeldoorn.nl of tel. 055-5266500. 

 
7. Excursie: Bezoek aan Catharijneconvent 

In het najaar is er in museum  Catharijneconvent te Utrecht een 
tentoonstelling over de mooiste heilige boeken van het jodendom, het 
christendom en de islam te bewonderen. Fraai gekalligrafeerde teksten, 
uitbundige decoraties, miniaturen en prachtige boekbanden schitteren u 
tegemoet. Een indrukwekkende tentoonstelling waarbij de Tanach, Bijbel en 
Koran naast elkaar te zien zijn. 

Vindt u het leuk om deze tentoonstelling met een groepje te bezoeken dan 
nodigen Ronald Dashorst en Mariska Litjes u uit om met hen mee te gaan. 
Zondag 9 oktober willen we om 12.00 u met de intercity naar Utrecht gaan. 
We lopen dan naar het Museum (10 minuten lopen). Wij zorgen voor een 
broodje in de trein. Reiskosten en entree zijn voor eigen rekening. Zie voor 
informatie over entree prijzen en de tentoonstelling www.catharijneconvent.nl 
Wilt u mee? geef u op bij Mariska Litjes kindenkerk@rkapeldoorn.nl 

 

 

mailto:secretariaat@rkapeldoorn.nl
http://www.catharijneconvent.nl/
mailto:kindenkerk@rkapeldoorn.nl
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8. Excursie: Rome reis  

 

Vanuit de Emmaüs - en de Franciscus en Clara 
parochie mee op reis naar Rome 
van 14 tot en met 19 november 2016 onder 
begeleiding van de pastores Daggenvoorde en 
Dashorst, om de wereldkerk, de paus en de 
gemeenschap van Sant’Egidio te ontmoeten. 
We sluiten aan bij het programma van de 6-
daagse Nederlandse Bedevaart van 
verschillende Nederlandse bisdommen en 
katholieke organisaties. Een van de 
hoogtepunten is de zogenaamde Nederlandse 
dag op 15 november. We vieren dan met alle 
Nederlanders in Rome samen Eucharistie in de 
Sint-Pieter, waarna Paus Franciscus ons komt 
toespreken. Uiteraard gaan we door de Heilige 
Deur. De organisatie is in handen van het Aartsbisdom en de VBN. Zij regelen 
de vlucht, het hotel en een stuk van het programma. We bezoeken enkele 
hoofdbasilieken bijvoorbeeld en een van de catacomben.  
 

Sant’Egidio 
Voor onze parochies organiseren wijzelf ook ontmoetingen met de 
gemeenschap van Sant’Egidio. Want in het jaar van Barmhartigheid is het 
passend om in Rome kennis te maken met de gemeenschap van Sant’ Egidio. 
In de wijk Trastevere is de gemeenschap 48 jaar geleden begonnen. Studenten 
hebben er het vervallen kerkje van Sant’Egidio gekregen om er samen te 
komen, te bidden en uit de Bijbel te lezen. Vanuit die inspiratie gingen zij de 
wijk in en naar de rand van de stad om Roma kinderen te helpen met huiswerk 
en om eenzame ouderen te bezoeken. Tegenwoordig is de gemeenschap 
uitgewaaierd over de hele wereld, tot bij ons in Apeldoorn, en zet ze zich in 
voor de armen en voor de vrede. Het is mooi om in Rome met de mensen van 
Sant’Egidio in gesprek te gaan en hun enthousiasme te ervaren. Met hen mee 
te helpen de armen nabij te zijn, samen met hen te bidden en te proeven hoe 
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het is om het Woord van de Schrift handen en voeten te geven in de wereld 
van vandaag. 

Info en opgave 
Kosten: 839 euro. (Toeslag eenpersoonskamer 150 euro) 
Zie ook: http://aartsbisdom.nl/Bedevaarten/Paginas/Rome.aspx 
Voor meer info: daggenvoorde@franciscusenclara.com of 
r.dashorst@rkapeldoorn.nl  
 

De reis is helaas niet geschikt voor wie in een rolstoel zit of aan een rollator 
moet lopen. 
Opgave: lokate@aartsbisdom.nl 

 
9. Vredeswandeling op Nieuwjaarsdag 

 
In meer dan 150 steden in de wereld organiseert de gemeenschap van 
Sant’Egidio vredeswandelingen, hierbij lopen mensen met fakkels door de 
straten en dragen borden met namen van landen waar strijd, oorlog en geweld 
heerst, maar ook borden met vrede in vele talen van de wereld. Net als de 
vorige jaren sluiten wij ons in Apeldoorn hierbij aan. 
Start wandeling 1 januari 2017 om 17.00 uur plein voor het gemeentehuis, bij 
monument Kamp Rees. 
 

10. Bezinning: Klooster bezoek Chevatonge 

 
In de veertigdagentijd willen wij met een kleine groep afreizen naar het mooie 

klooster in de Ardennen. 

Het klooster Chevetogne is bekend door de oecumenische mooi verzorgde 
liturgie, van zowel Latijns als Byzantijns oorsprong. 
 

 
11. Excursie: Bezoek Hostie fabriek  

 
In het voorjaar van 2017 gaan wij op bezoek bij een hostie fabriek. We 
ontdekken waar en hoe hosties gebakken worden. 
 
 

http://aartsbisdom.nl/Bedevaarten/Paginas/Rome.aspx
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12. Taizéreis voor jongeren  

 

Een oecumenische jongerenreis van 7 dagen naar de gemeenschap van de 

broeders van Taizé in Bourgondië, Frankrijk. Een week meeleven in het ritme 

van de internationale oecumenische broedergemeenschap in Taizé is een 

unieke ervaring. Een mix van tot rust komen in de vieringen door te bidden in 

stilte en het zingen van de Taizéliederen. Maar ook de gezelligheid en de 

ontmoeting met jongeren over de hele wereld.  We kamperen in tenten en 

rijden naar Taizé met personenauto’s.   

Datum: 9 t/m 16 juli 2016  

Max. aantal deelnemers: 25  

Leeftijd: 17 t/m 25 jaar 

Kosten: ongeveer € 160 p.p. 

Voor meer informatie over 

Taizé: www.taize.fr In maart 

2017 wordt een 

informatieavond gehouden 

voor belangstellenden. 

Datum hiervan is nog niet 

bekend.  Heb je mogelijk 

belangstelling? Neem 

contact op met Mariska 

Litjes via mariska@braamlitjes.nl  

Aanmelding: via  taizereis@3ranken.nl    

 
 
 
 

mailto:mariska@braamlitjes.nl
mailto:taizereis@3ranken.nl
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Overzicht programma op datum 

 
2016:   onderwerp:     zie blz.: 
Zat. 17 sept.  Bidden met de benen     3 
Ma. 19 sept.  Thema avond multiculturele samenleving  4 
Zo. 2 okt  Themamiddag Eten en drinken    7 
Do. 22 sept.  Film HUMAN      4 
Zat. 8 okt.  Bidden met de benen     3 
Zo. 9 okt.  Bezoek tentoonstelling Catharijneconvent  8 
Wo. 9 nov.  Film ‘THE FAREWELL PARTY – MITA TOVA’  5 
Zat. 12 nov.  Bidden met de benen     3 
Ma. 14 t/m za. 19 nov Rome reis      9 
Zo. 27 nov.  Themamiddag Geloof en opvoeding   7 
Zat. 10 dec.  Bierbrouwen met Willem Olierook   8   
Do. 15 dec.  Film ‘CITY OF JOY’     5 
 
2017: 
Zon. 1 jan  Vredeswandeling    10 
Zat. 14 jan.  Bidden met de benen     3 
Zo. 22 jan.  Themamiddag kunst     7 
Ma. 23 jan.  Film ‘LA FAMILLE BÉLIER’    6 
Februari  Kloosterbezoek Chevatogne   10 
Zo. 26 mrt.  Themamiddag verleden, heden, toekomst  7 
Maart/april  Excursie hostie fabriek    10 
Zat. 11 feb.  Bidden met de benen     3 
Zat. 14 mrt.  Bidden met de benen     3 
Zat. 12 mei  Bidden met de benen     4 
Zo. 28 mei  Themamiddag muziek     7  
Zat. 9 t/m zon. 16 juli Taizéreis voor jongeren    11 
  

 Dit programma wordt georganiseerd door de 
Emmaüsparochie 
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