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Niemand leeft voor zichzelf, 
niemand sterft voor zichzelf, 
wij leven en sterven voor God onze Heer, 
aan Hem behoren wij toe.

Deze bekende woorden zingen we vaak aan 
het slot van een uitvaart, terwijl degene 
van wie we afscheid nemen besprenkeld en 
bewierookt wordt. We staan op dat moment 
stil bij het moment van de doop en het 
afscheid, het begin en het einde van het 
leven hier op aarde. We laten de wierook 
opstijgen als een gebed waarin wij onze 
geliefde mee laten opstijgen naar de hemel, 
leggen hem of haar in de handen van God.
Wanneer een mens sterft, leeft de 
geloofsgemeenschap mee. Soms komt een 
sterven onverwacht of veel te vroeg. Soms 
was het lang wachten op de dood en is 
het goed zo omdat een mens eindelijk kan 
rusten na een lang ziekbed. Elk sterven is 
anders, elke mens is uniek, daarom is ook 
ieder afscheid anders. In een kerkelijke 
uitvaart willen we recht doen aan het leven 
en sterven van de overledene in het licht van 
ons geloof. Dit betekent dat we de hoop 
uitspreken dat de dood niet het laatste 
woord heeft, maar dat we mogen uitzien 
naar de verrijzenis waarin Christus ons 
voorging. 

Daarom plaatsen wij bij een uitvaart de 
Paaskaars in het midden, dicht bij de kist en 
steken wij aan het begin van het afscheid, 
vanaf de Paaskaars, de kaarsen aan rondom 
de overledene. Als herinnering aan de nacht 
voor Pasen waarin de kaars de donkere 
kerk werd binnengedragen terwijl er werd 
gezongen: Licht van Christus. Met dit licht 
mogen wij de dode omringen, licht dat 
verwijst naar ons geloof dat het met de dood 
niet is afgelopen, dat onze God een God 
van levenden is. Dit licht verwijst naar de 
opstanding uit de dood, en de aanwezigheid 
van Christus in ons midden.

Het overlijden van een dierbare is in ons 
leven een diepe en ingrijpende ervaring. 
Een aantal van onze geloofsgemeenschap 
hebben dit het afgelopen jaar van heel 
nabij meegemaakt. Een leegte blijft achter, 
een gemis dat iedere dag gevoeld wordt 
en dat in de realiteit van alle dag, met 
vallen en opstaan, een plek geven moet 
worden. Als Emmaüsparochie zijn wij hierbij 
betrokken geweest en hebben wij biddend 
meegeleefd in een viering in de kerk of op 
een andere locatie. Bij het afscheid is een 
kruisje opgehangen met de naam van wie 
wij afscheid hebben genomen. 
Op het herinneringsbord achter in de kerk 
gedenken wij zo de mensen die wij missen 
en willen zo hun naam hoog houden. 
De naam die ook geschreven is in de palm 
van Gods hand.

2 november
Er is één dag in het jaar, waarop wij in een 
viering alle overledenen willen gedenken 
en dat is op 2 november, Allerzielen. Juist de 
overledenen van het afgelopen jaar willen 
wij daarbij met name noemen en aanbevelen 
in Gods aandacht en liefde. Zo willen wij 

in deze viering met ons hart zijn bij de 
nabestaanden en bij hen die wij zozeer in 
ons leven missen. Hopelijk zijn wij op deze 
wijze elkaar tot troost en steun.
Tijdens deze eucharistieviering op 
donderdag 2 november om 19.00 uur zal er 
een moment zijn waarop de overledenen 
van het afgelopen jaar ieder afzonderlijk 
en tezamen herdacht zullen worden. Wij 
noemen de namen en daarbij is het mogelijk 
voor de nabestaanden om naar voren te 
komen om een kaars aan te steken.

Naast de viering in de Onze Lieve 
Vrouwekerk wordt er tijdens Allerzielen 
op onze begraafplaatsen speciale wijze 
aandacht besteed aan deze bijzondere dag: 
Op de Arnhemseweg en de Oude 
Beekbergerweg door middel van speciale 
gedichten, waarmee wij steun willen bieden 
aan de nabestaanden en respect willen 
tonen aan hen die ons zijn ontvallen.
Op de begraafplaats Haagwinde middels 
een viering.

Ook na de sluiting van de H. Teresiakerk wil 
het Bestuur van de RK Begraafplaatsen de 
traditie voortzetten die op de Haagwinde 
is ontstaan. De viering is een plechtigheid 
die bedoeld is ter nagedachtenis aan alle 
parochianen die zijn overleden, ook zij die 
elders in Apeldoorn hun laatste rustplaats 
vonden. Speciaal voor deze groep wordt 
een lichttafel klaargemaakt die symbool 
staat voor hun nagedachtenis. Daarnaast 
worden de namen van hen genoemd die 
in het afgelopen jaar op de begraafplaats 
Haagwinde hun laatste rustplaats vonden. 
Voor hen wordt een gedachteniskaars 
ontstoken aan de paaskaars. Als u ook een 
gedenklicht aan de paaskaars wilt ontsteken, 
dan kunt u die zelf meenemen en naar voren 
komen om deze aan te laten steken.
Op zondag 29 oktober om 16.30 uur 
wordt de plechtigheid gehouden op de 
begraafplaats, waarbij ook alle graven zullen 
worden gezegend. De begraafplaats is voor 
deze gelegenheid sfeervol verlicht. Wij 
hebben een koor bereid gevonden om de 
muzikale omlijsting te verzorgen. Na afloop 

Allerzielen

van de viering is er gelegenheid elkaar te 
ontmoeten onder het genot van een kopje 
koffie in gebouw Don Bosco.
Wij hopen dat vele nabestaanden van onze 
dierbare overledenen aanwezig zullen 
zijn. De organisatie is in handen van het 
vrijwilligersteam van de begraafplaats.

Geschiedenis van Allerzielen 
Het woord ‘Allerzielen’ is afgeleid van 
‘gedachtenis aller zielen’. De naam 
veronderstelt de oude christelijke 
overtuiging dat de mens bestaat uit een 
lichaam en een ziel. Na de dood van 
een mens wordt de ziel gescheiden van 
het lichaam en gaat ze naar een zekere 
bestemming. De zielen van de overledenen 
gaan naar de Hemel, het Vagevuur of de 
Hel. In één van deze drie bovennatuurlijke 
oorden wachten alle zielen op de ‘jongste 
dag’ wanneer zij met hun verrezen lichamen 
verenigd zullen worden.
De zielen in het vagevuur zijn van de 
eeuwige verdoemenis gered maar moeten 
nog van hun onvolkomenheden worden 
gezuiverd om Gods licht te kunnen 
verdragen. De viering van Allerzielen 
is bedoeld om dit louteringsproces te 
ondersteunen. Door gebed en offer helpen 
de levenden de overledenen om hun 
uiteindelijke bestemming te bereiken: 
eeuwig gelukkig zijn bij God.

Er bestaat in Nederland een grote kloof 
tussen de kerkelijke leer over Allerzielen 
en de beleving ervan. Nog maar weinig 
katholieken zijn bezig met de mogelijkheid 
dat de overledenen in het vagevuur 
zitten. Op Allerzielen gaat het vooral om 
de herdenking van de dierbaren. Rond 
2 november trekken veel families naar 
de begraafplaatsen en columbaria om 
daar hun geliefden te gedenken. Graven 
worden speciaal voor deze gedachtenis 
schoongemaakt en voorzien van bloemen 
of planten. Voor veel katholieken past 
Allerzielen goed bij de herfst. De kortere 
dagen, de kilte en de vallende bladeren 
bevorderen het nadenken over dood, verlies 
en rouw.

In de Latijnse landen worden Allerheiligen 
en Allerzielen op grootscheepse wijze 
gevierd. Mexico spant wat dat betreft de 
kroon. Op de Mexicaanse feestkalender is 
2 november, Dia de los Muertos (‘Dag van de 
Doden’), de belangrijkste datum. Om te laten 
zien dat ze hun gestorven dierbaren niet 
vergeten zijn, houden de meeste Mexicanen 
op de begraafplaatsen luidruchtige feesten, 
vaak met vuurwerk. In Zuid-Mexico koken 
ze zelfs hele feestmaaltijden op het kerkhof. 
Overal zijn in winkels, op straat en in de 
huizen doodshoofdjes van marsepein te 
zien, versierd met uilen en spinnetjes. Ook 
zie je grafzerken van chocola en harten en 
schedels van suikerwerk. 

Allerzielen is een dag van gebed voor allen 
die uit dit leven zijn heengegaan en nog 
niet voor altijd bij de Heer zijn. Daarbij 
hoort ook een bezoek aan het kerkhof, een 
traditie die tot op de dag van vandaag op 
vele plaatsen wordt voortgezet. Tijdens de 
eredienst (de Kerk heeft een eigen liturgie 
voor de overledenen) worden de namen 
van de overledenen van het afgelopen jaar 
genoemd en kaarsen voor hen gebrand.

De momenten van gedenken van de 
overledenen in Apeldoorn:
Zondag 29 oktober om 16.30 uur 
begraafplaats Haagwinde
Donderdag 2 november om 19.00 uur Onze 
Lieve Vrouwekerk

Ronald Dashorst
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Zaterdag 21 oktober Wereldmissiedag (met speciale collecte)
16.30 uur Eucharistieviering met cantor, voorganger pastoor P. Daggenvoorde 
Zondag 22 oktober Wereldmissiedag (met speciale collecte)
10.00 uur Eucharistieviering met koor Credo, voorganger pastoor P. Daggenvoorde
12.00 uur Doopviering
Dinsdag 24 oktober
09.00 uur Eucharistieviering
Vrijdag 27 oktober
09.00 uur Eucharistieviering
19.30 uur Gebedsviering Sant’Egidio
Zaterdag 28 oktober
16.30 uur Eucharistieviering met cantor, voorgangers pastor Sebastian, George al Kaed 
 en diaken R. Dashorst. Deze viering is gedeeltelijk in het Arabisch. 
Zondag 29 oktober
10.00 uur Eucharistieviering met koor Sostenuto, voorganger pastor Sebastian en 
 diaken R. Dashorst
16.30 uur Allerzielenviering op de begraafplaats Haagwinde. Een korte gebedsdienst 
 met het noemen van de namen en de zegening van de graven. Het geheel 
 zal plaats vinden in de sfeer van kaarslicht en vuurkorven en ondersteund 
 worden door de zang van een gelegenheidskoor.
Dinsdag 31 oktober  
09.00 uur Eucharistieviering
Donderdag 2 november Allerzielen
19.00 uur Eucharistieviering waarin de namen genoemd worden van de overledenen 
 van het afgelopen jaar en kaarsen gebrand worden voor hun zielenrust.   
 Muzikale medewerking wordt verleend door het koor Credo en het Rouw- 
 en Trouwkoor. De voorgangers zijn pastoor P. Daggenvoorde en diaken 
 R. Dashorst.
Vrijdag 3 november
09.00 uur Eucharistieviering
19.30 uur Gebedsviering Sant’Egidio 
Zaterdag 4 november
16.30 uur Eucharistieviering met projectkoor Con Passione, voorganger pastoor P. 
Daggenvoorde
Zondag 5 november
10.00 uur Eucharistieviering met het Gregoriaans koor, voorganger pastor P. 
Daggenvoorde.
Dinsdag 7 november
09.00 uur Eucharistieviering
Vrijdag 10 november
09.00 uur Eucharistieviering
19.30 uur Gebedsviering Sant’Egidio

Con Passione 
Begin 2016 zijn we met een aantal geoefende 
zangers een kleinkoor gestart met als doel 
vieringen te ondersteunen. De Drie Ranken is 
onze thuisbasis waar we ongeveer 4 keer per 
jaar in een viering zingen. Daarnaast zingen we 
op 4 november voor de tweede keer in de Onze 
Lieve Vrouwekerk tijdens de eucharistieviering 
van 16:30 uur. Dan staat de mis “Missa Modo 
Romantico” van Antoon Maessen op het 
programma. Daarnaast zingen we “Lux aeterna” 
uit het Requiem van Duruflé en “Litany to the 
Holy Spirit” van Peter Hurford.  Fons Kronenberg 
begeleidt ons op het orgel dus we gaan er een 
mooie muzikale viering van maken. 
 
DOOPVIERINGEN 
Doopvieringen vinden doorgaans een keer in de maand op ’n vastgestelde zondag plaats. 
De laatste datum voor 2017 is 26 november. Voor het eerste halfjaar van 2018 zijn de data: 
28 januari, 18 februari, 18 maart, 15 april en 27 mei. Ouders die hun kind willen laten dopen, 
kunnen contact opnemen met het secretariaat.

BIECHTGELEGENHEID elke vrijdag na de viering van  09.00 uur in de O.L. Vrouwekerk.

ROZENKRANSGEBED elke dinsdag- en vrijdagmorgen vanaf 8.30 uur, voorafgaand aan de 
viering van 9.00 uur, in de O.L. Vrouwekerk.

KINDERDIENST EN CRÈCHE
Elke zondag is er tijdens de viering van 10.00 uur kinderdienst en crèche. 

KOFFIEONTMOETING 
Elke zondag is er na de viering van 10.00 uur gelegenheid tot koffie drinken. 
Een leuk en gezellig moment om even bij te praten of iemand wat beter te leren 
kennen.

KERKTAXI
Voor parochianen die niet zelfstandig naar de kerk kunnen reizen, is er 
de vervoersdienst verzorgd door vrijwilligers. Voor info en aanmelding: 
secretariaat@rkapeldoorn.nl of tel. 055 526 65 00.

VERTROUWENSPERSOON
Mevr. Aafke Gussenhoven kan vertrouwelijk worden geraadpleegd 
aangaande alle integriteitsvraagstukken binnen de Emmaüsparochie, 
zowel  in materiële als in immateriële zin. Zij is bereikbaar via 
06 122 628 64.

Collecteopbrengsten
week 40
pastoraat Emmaüsparochie € 373,21
Missie – kinderen-  € 451,92
week 39
pastoraat Emmaüsparochie € 284,41
Missie  € 271,71
week 38
pastoraat Emmaüsparochie € 427,28
Vredesweek € 425,72
week 37
pastoraat Emmaüsparochie € 492,10
Egidius- orkaanslachtoffers- € 630,50

MISINTENTIES
Weekend 21-22 oktober: Mia Huissen-v.d. Velden, Toos Streng-Zonderland, Annie Kruitbos-
Klomp, Annelies Dapper-Wissink, Leny van Wees, Leen Sloots-Gühnen.
Weekend 28-29 oktober: Mia Huissen-v.d. Velden, overleden ouders Havekes-Nienhaus en 
schoonzoon Kees.
Allerzielen 2 november: overleden ouders Harperink-Nijland en zoon Felix, overleden families 
Maijer, Emler en Boekhorst, Diny Geuke-Zandhuis
Weekend 4-5 november: overleden ouders Harperink-Nijland en zoon Felix, Wim Siliacus, 
Aaitah Siliacus, Maureen Siliacus, Gerard Rooijakkers
 
PAROCHIEKRONIEK 
Overleden: 
Annie Kruitbos-Klomp. Het afscheid heeft plaatsgevonden in de Wilhelminakerk in de 
Beemte.
Toos Streng-Zonderland. De afscheidsviering heeft plaatsgevonden op 29 september 
in de H. Geestkapel in Assel.
Annelies Dapper-Wissink. De afscheidsviering heeft plaatsgevonden op 30 september 
in de kerk.
Leen Sloots-Gühnen. De afscheidsviering heeft plaatsgevonden op 2 oktober in de kerk.
Leny van Wees. Het afscheid heeft plaatsgevonden op 3 oktober in de aula van Heidehof.

IN MEMORIAM 
Catharina Maria Streng-Zonderland (weduwe van Jan Streng)
Toos is geboren en getogen Apeldoornse. Ze groeide op in een goed katholiek nest, als 
vijfde van elf kinderen. Ze vertrok als laatste. De humor en zelfspot uit haar familie is ze 
nooit kwijtgeraakt, en die hebben haar door de moeilijke momenten van haar leven heen 
geholpen. Ze was ook ambitieus. Met alleen de kweekschool en hoofdakte begon ze in 
de avonduren rechten te studeren. Op haar dertigste koos ze toch voor huwelijk en gezin. 
Naast het grootbrengen van 7 kinderen was ze ook de vaste adviseur van Jan bij zakelijke 
beslissingen. Als de deur van de voorkamer dicht was, dan wisten de kinderen: “de Directie 
wenste niet gestoord te worden”. In haar opvoeding was ze streng, doch rechtvaardig; maar 

Pastores:
Paul (P.F.) Daggenvoorde, pastoor
p.daggenvoorde@rkapeldoorn.nl
06 391 704 07

Sebastian (S.) Gnanapragasam, 
parochievicaris
pastorseba@gmail.com
06 227 795 44

Ronald (R.G.Th.) Dashorst, diaken
r.dashorst@rkapeldoorn.nl
06 169 127 27

Secretaresse pastores en bestuur
ma, di, wo, do: 09:00 - 12:00 uur
emmaus@rkapeldoorn.nl
055 526 65 04

V I E R I N G E N  I N  D E  O N Z E  L I E V E  V R O U W E K E R K
2 1  O K T O B E R  T / M  1 0  N O V E M B E R  2 0 1 7

K E R K

EMMAÜSPAROCHIE APELDOORN
Adres : Emmaüshuis, Stationsstraat 13, 7311 NL Apeldoorn
Centraal Secretariaat : 055 526 65 00, secretariaat@rkapeldoorn.nl
  Maandag t/m donderdag 09:00 - 12:00 uur, op vrijdag gesloten.  
Kerkbijdragen : NL40 INGB 0000941849 t.n.v. RK Emmaüsparochie
Website : www.emmaus-apeldoorn.nl
Parochiekerk :  Onze Lieve Vrouwekerk, Hoofdstraat 18, 7311 KB Apeldoorn

Lees verder op pagina 03
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altijd vanuit het uitgangspunt dat er vertrouwen is. Vertrouwen, dat de kinderen zouden 
uitgroeien tot volwaardige en verantwoordelijke mensen, ieder op zijn/haar manier. En 
‘fouten’ horen daarbij. Toos kende een puur geloof, zonder franje. Bij de dood van haar 
man Jan en haar oudste zoon Aad vond ze troost en kracht in gebed. Kracht om tot op hoge 
leeftijd te genieten van kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Totdat ze, de laatste 
jaren, heel langzaam verdween in de mist. Wij laten haar gaan en zullen haar missen. We 
zullen haar gedenken en we zijn blijvend dankbaar voor deze gave mens. 

Jaap Gussenhoven  

Annie Kruitbos – Klomp
Een zorgzame vrouw die 94 jaar lang heel gewoon en eenvoudig is gebleven. Altijd ook in 
de weer om het haar gasten naar de zin te maken. De zorg voor een ander was belangrijk 
voor haar. Al op jonge leeftijd werd ze weduwe en bleef ze achter met 3 jonge kinderen. 
Het is een zware tijd voor haar geweest maar het is haar gelukt om haar jongens een goed 
thuis en een goede toekomst te geven. Toen de jongens ouder werden ging Annie ook 
meer aan zichzelf denken en trok ze er ook op uit, o.a. verschillende fietsvakanties maar 
ook is ze zelfs in Lourdes en Israël geweest. Tot op hoge leeftijd heeft ze met de fiets haar 
rondjes nog gemaakt. Toen het fietsen helaas niet meer ging kon ze ontzettend genieten 
van de autoritjes met de kinderen of kleinkinderen. De laatste 2 maanden ging haar 
gezondheid helaas hard achteruit. Een lange lijdensweg is haar bespaard gebleven, maar 
er is nu wel leegte en gemis. Op 17 september hebben wij afscheid van Annie genomen in 

de Wilhelminakerk in de Beemte in het vertrouwen dat het leven van Annie een waardevol 
verhaal is geweest waarin God heeft meegespeeld en dat Hij tot voltooiing zal brengen als 
zij mag ontwaken in Gods liefde.

Gerard van de Braak

Leen Sloots-Gühnen
Als kermisexploitant heeft Leen samen met haar man Lammert altijd hard moeten werken, 
belangrijk vond ze het om hun kinderen een goed leven te kunnen bieden. Leen was een 
echte moeder en altijd bezorgd om haar kinderen. Een vrouw ook die nergens aan gehecht 
was. Als iemand iets nodig had, ze gaf het. Een zware slag was voor haar toen in april van 
dit jaar Lammert, haar man, na een huwelijk van bijna 55 jaar, plotseling overleed. Het 
was voor haar de tweede zware slag in een korte periode want in november vorig jaar was 
haar tweelingzus overleden met wie ze een innige band had. Ook de periode van haar 
ziekzijn in de laatste maanden was erg zwaar maar Leen was een sterke en erg gelovige 
vrouw en haar geloof heeft haar dan ook zeker de kracht gegeven om door die moeilijke 
zware periodes heen te komen. Maria betekende heel veel voor haar en dagelijks bad ze 
haar gebeden. Na een afscheidsviering in de Onze Lieve Vrouwekerk hebben we Leen op 2 
oktober uit handen gegeven en haar te ruste gelegd bij Lammert in het vertrouwen dat zij 
nu thuis mag komen in het huis van de Heer, waar geen lijden, geen pijn en geen verdriet 
meer is

Gerard van de Braak

Waarom duurt het zo lang, zult u zich 
afvragen….? Dat is op zich een terechte 
vraag en daarom geven we onderstaand een 
zo uitgebreid mogelijke toelichting.

Allereerst nog even terug naar januari, toen 
onze architect (Ronald Plug) de parochie 
tijdens een algemene informatieavond 
informeerde over de plannen van de 
verbouwing. Het gaat over 2 zaken. Enerzijds 
een stukje uitbreiding en anderzijds 
aanpassing in het bestaande gebouw.  

De uitbreiding van het Emmaüshuis (tussen 
kerk en Emmaüshuis) betreft de nieuwbouw 
van een tussenliggende ruimte en een 
grote zaal (tuinzijde), die bedoeld zijn voor 
multifunctioneel gebruik. 
Daarnaast worden tegelijk een aantal 
noodzakelijke moderniseringen en 
aanpassingen in het Emmaüshuis aangepakt 
(nieuwe keuken, garderobe, toiletgroep). 
Het ontwerp karakteriseert een functioneel, 
maar ‘sober’ en  ‘eenvoudig’ ontwerp, 
passend binnen de omgeving.

Vlak voor de zomervakantie (juli) is de 
aanvraag voor de omgevingsvergunning 
ingediend bij de gemeente Apeldoorn. 
Omdat het bouwen naast (aan) een 
Rijksmonument betreft is er een zware 

aanvraagprocedure noodzakelijk. Dat 
betekent onder meer dat er vooroverleg 
nodig is tussen de gemeente, de architect 
en het bestuur van de parochie. Dit heeft 
als doel om de procedure zo soepel en snel 
mogelijk te laten verlopen. 

Dit vooroverleg was aanleiding om 
de tekeningen op een aantal punten 
te wijzigen. Zo zijn bijvoorbeeld 
de lichtdoorlaat in het dak van de 
tussenliggende ruimte gewijzigd, de 
brandtrap aangepast en de ingang 
vanuit de tuinzijde veranderd. De nieuwe 
gewijzigde tekeningen zijn inmiddels ook 

De verbouwing: de stand van zaken

bij de aanvraag ingediend. Bovendien 
is er een schriftelijke motivatie voor de 
parkeerproblematiek naar de gemeente 
verzonden. 

Op dit moment is de aanvraag in 
behandeling bij de gemeente. De gemeente 
bewaakt de procedure en controleert 
de bouwkundige situatie. Daarnaast 
beoordeelt de brandweer het plan, maar 
ook Monumentenzorg geeft een oordeel; 
net als de commissie Ruimtelijke Kwaliteit 
(voorheen de Welstandscommissie). Tot het 
moment van schrijven van dit artikel (medio 
oktober) hebben we van de gemeente 

Apeldoorn nog geen antwoord gehad op 
de bouwaanvraag. 

Wat is er verder gebeurd?  
Lopende de aanvraagprocedure bij de 
gemeente zijn er met een aantal aannemers 
gesprekken gevoerd om te bepalen wie 
de verbouwing kan gaan uitvoeren. Dit 
is uiteraard niet alleen afhankelijk van 
toestemming van de gemeente, maar 
ook van het aartsbisdom Utrecht. Op dit  
moment wordt er gerekend, zodat we zo 
snel mogelijk een raming van de kosten 
hebben. Zodra de gemeente de vergunning 
heeft verstrekt en de kosten door het 
parochiebestuur akkoord bevonden zijn 
kan de aanvraag naar het aartsbisdom 
verzonden worden. 
Het parochiebestuur hecht er aan om 
nogmaals naar alle parochianen uit te 
spreken dat de bouwplannen ‘sober’, 
‘functioneel’ en in lijn zijn met de ambities 
voor lange termijn, waarin het Emmaüshuis 
de centrale ontmoetingsplek in de parochie 
is voor alle activiteiten die niet in de Onze 
Lieve Vrouwekerk plaatsvinden. Als alle 
lichten op groen staan dan verwachten we in 
het voorjaar 2018 te kunnen gaan bouwen. 
We zullen u regelmatig informeren over de 
voortgang.

Het bestuur

Met de kerst zitten we er weer warm bij. 
Eindelijk nieuwe kerkverwarming!

Het was een lang, ingewikkeld en moeizaam 
proces. Nu kunnen we eindelijk zeggen: er 
komt een nieuwe verwarming in de kerk. 
Hoe zat het ook al weer? Enkele jaren 
geleden werd duidelijk dat de verwarming 
in de kerk steeds meer uitval vertoonde 
door technische gebreken (slijtage). Na 
uitgebreide beraadslaging binnen het 
bestuur over wat te doen, werd uiteindelijk 
besloten tot renovatie. Ondertussen werd de 
verwarming met kunst-en-vliegwerk en veel 
inzet van de kosters aan de praat gehouden. 
Begin dit jaar werd aan installatiebedrijf 
Linthorst de opdracht verstrekt tot renovatie.  

Toen begon de ellende echter pas echt, 
want bij de voorbereidingen werd er asbest 
aangetroffen! Dat betekende uiteraard dat 
de renovatie niet kon worden uitgevoerd. 
Eerst moest onderzocht worden wat daar 
de consequenties van zijn. Goed onderzoek 
vergt tijd. Dat gold niet alleen voor het 
onderzoek maar ook voor zorgvuldige 

besluitvorming en het vergelijken van 
verschillende scenario’s (incl. offertes). 
Nu is alles duidelijk: het asbest moet 
verwijderd worden (door een gespecialiseerd 
bedrijf) Daarvoor moet de hele stookruimte 
leeg gemaakt worden. Het verwijderen 
van de installatie, het renoveren en het 
terugplaatsen is even duur als een nieuwe 
ketel.  

Daarom is, in nauw overleg en met 
toestemming van het bisdom besloten 
om tot sanering én het plaatsen van een 
volledig nieuwe installatie over te gaan. De 
sanering zal op 24 oktober starten door een 
gespecialiseerd bedrijf (Man en Mach). De 
hele operatie zal tot medio november duren. 
We zullen u via de mededelingen en via de 
website wekelijks op de hoogte houden. 
Het zal de komende weken ongetwijfeld de 
nodige overlast opleveren, maar we hopen 
dat we vanaf medio/eind november weer 
met velen in een ‘hartverwarmende’ kerk 
zitten.

Het bestuur

De verwarming: eindelijk
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in de komst van het aantal jongeren. Met 
een lagere opkomst van jongeren kunnen 
wij de activiteiten die wij graag voor de 
jongeren organiseren niet meer realiseren. 
Daarbij komt dat de bronnen waaruit wij 
putten voor de 
aanwas (scholen en 
vormsel), opdrogen. 
Vanuit de scholen 
hebben de jongeren 
blijkbaar andere 
bezigheden en 
de vormselgroep 
wordt steeds kleiner 
en voor hen geldt 
blijkbaar hetzelfde. Daarnaast zitten de 
opkomsten en activiteiten van de scouting 
onze werkgroep in de weg. 

Kortom, wij hebben na uitvoerig overleg 
helaas moeten besluiten de activiteiten voor 
de Wave te beëindigen. In juni hebben wij 
de laatste avond gehad, en natuurlijk was 
dit voor de groep die nog met plezier kwam, 
ook erg jammer.
Ons materiaal en natuurlijk ook onze 
ervaring gaat niet verloren en zal 
beschikbaar gesteld worden aan Kind en 
Kerk. Mogelijk zijn er in de toekomst nog 
kansen iets nieuws of anders te bieden voor 
de jongeren binnen de Emmaüsparochie, dat 
zou mooi zijn.

Namens The Wave,
Elvira van den Broeke-Flipsen

brief ontvangen over de eerste communie 
en het vormsel. 
Ook gaan er brieven naar de katholieke 
basisscholen met het verzoek deze mee te 
geven aan ouders. 
We hopen dat ouders die hun kinderen op 
openbaar of PCBO onderwijs hebben zitten, 
zelf initiatief nemen om zich te melden. 
Dus als u iemand kent: zeg het voort!

De informatieavond voor ouders van 
vormelingen is op maandag 13 november om 
20:00 uur in het parochiehuis naast de kerk. 
De informatieavond voor ouders van 
communicanten is op 14 december om 
20:00 uur in het parochiehuis naast de kerk.
Op deze avonden krijgt u alle data en 
informatie over de bijeenkomsten. 

De vieringen zijn op :
Eerste communie: 
24 juni om 10:00 uur en 13:00 uur. 
Heilig vormsel: 02 juni om 16:30 uur.

 
 
 
 Openingstijden Centraal Secretariaat

Het centraal secretariaat van de parochie is geopend op maandag t/m donderdag van 
9.00-12.00 uur. Maandag 6 en dinsdag 7 november is het secretariaat gesloten. De 
secretaresse is Gerda Eeninkwinkel.

H U I S

K I N D  E N  K E R K

Geloofsopvoeding 
en de rol van 
de kerk daarin
Geloofsopvoeding is iets 
waarbij je als kerk kan 
ondersteunen door vieringen en catechese 
aan te bieden. Hiermee wil je kinderen 
bekender maken met de oude verhalen en 
rituelen, in het vertrouwen dat ze daarbij 
geraakt worden en een gevoel krijgen 
bij het mysterie dat we God noemen. 
Dat kan al van kleins af aan en daarom 

organiseren wij peuter/kleutervieringen 
en boekenkastvieringen voor kinderen 
van de basisschoolleeftijd, en hebben we 
communie- en vormselbijeenkomsten als 
voorbereiding op het doen van de eerste 
communie en het heilig vormsel. 
Geloofsopvoeding gaat niet vanzelf. Je moet 
er als ouders tijd voor willen maken en het 
op/in de agenda willen zetten. Daarom 
hopen we dat u de volgende data vrij wilt 
houden om te komen en een viering mee 
te maken met uw kind(eren). 

05 november om 10:00 uur in het 
Emmaüshuis: Peuter/Kleuterviering. 
12 november om 11:45 uur in de dagkapel: 
boekenkastviering voor kinderen. 
Het kinderkoor van de Emmaüs zingt in 
deze viering!

Eerste communie en het vormsel
In oktober zullen ouders van kinderen die 
bij ons bekend zijn vanuit het doopsel een 

In een tijd waarin mensen het “druk 
druk druk” hebben en er zoveel wordt 
gecommuniceerd, door zoveel partijen, is het 
moeilijk te horen wat er écht leeft. Iedereen 
buitelt over elkaar heen met vlugge 
meningen en onwrikbare standpunten. 

Risico’s dat we elkaar verkeerd begrijpen, we 
tegenover elkaar komen te staan, liggen op 
de loer. Vanuit de Emmaüsparochie willen 
we daar wat aan doen. Door te weten wat 
er leeft kunnen we naast én met elkaar 
oplopen. 

Daarom willen wij als Pastoraatsgroep 
graag met u in gesprek in de ‘Week van de 

Dialoog’ en wel op dinsdag 7 november 
2017. Er vinden in die week op verschillende 
locaties in Apeldoorn ontmoetingen en 
dialogen plaats met als overkoepelend 
thema “De kracht van Samen”. 

De Dag van de Dialoog is een burgerinitiatief 
dat wil bevorderen dat mensen met elkaar in 
gesprek gaan en vooral naar elkaar luisteren. 
Dit doen we op basis van vertrouwen, 
onbevangen en onbevooroordeeld. Iedere 
deelnemer kan zijn/haar verhaal kwijt en 
hoort wat er leeft, wat mensen belangrijk 
vinden. We herkennen, kennen en erkennen 
elkaar op een heel natuurlijke wijze wat 
leidt tot verbinding en binding. Onderzoek 

en eigen ervaringen wijzen uit dat in een 
sterk veranderende wereld waarin niets 
meer zeker is en ‘heilige’ huisjes afgebroken 
zijn, er veel behoefte is aan verbinding. 
Binnen de Emmaüsparochie staan we ervoor 
dat we ‘samen lopen’. Een belangrijk thema 
waar we als pastoraatsgroep ook inhoud aan 
willen geven. Wat betekent het precies en 
hoe doen we dat dan?  Een ding is duidelijk, 
we willen als parochie echt een steentje 
bijdragen in Apeldoorn. En dat is helemaal 
mooi als we dat als parochianen met elkaar 
kunnen doen door verbinden, binden en 
samen te werken. We willen dan ook dit jaar 
met u in gesprek over het thema: “Samen 
lopen en op zoek naar wat ons bindt”.

Spreekt het u aan en wilt u ook weten wat 
er leeft bij uw medeparochianen? Dan is de 
dialoogtafel iets voor u en nodigen wij u 
als Pastoraatsgroep van harte uit, want aan 
onze tafel is plaats voor iedereen. Hieronder 
informatie over tijd en deelname.

Dinsdag 7 november, 
19:30-21:00 uur, Emmaüshuis.
Inschrijven via www.apeldoornindialoog.nl. 
Ga naar inschrijven en zoek de locatie 
Emmaüshuis.

Er is op deze website nog veel meer 
informatie over de Week van de Dialoog 
te vinden.

Samen lopen en op zoek naar wat ons bindt
Pastoraatsgroep nodigt u uit aan de dialoogtafel

Het record wordt in de Onze Lieve 
Vrouwekerk gevestigd. Daar zijn we van 
overtuigd. Het gaat ons lukken om 110 uur 
non-stop uit de bijbel voor te lezen. 

Aan de buitenkant is er nog niet veel van 
te merken. Toch zijn de voorbereidingen in 
volle gang. Enkele datums en feiten staan 
al vast. Op woensdag 1 november om 12:00 
uur hijsen we de vlag bij de OLV-kerk. Dat 
is voor ons het officiële startsein van de 
recordpoging. Vanaf dat moment kunnen 
lezers zich op de website inschrijven om tien 
minuten voor te lezen. Elke minuut brengt 
1 euro op voor het doel van het Glazen Huis. 
Dat doel is: door oorlogen en conflicten 
uit elkaar gedreven gezinnen weer te 
verenigen. 
Om het record te halen hebben we 660 
lezers nodig. De aanval op het wereldrecord 
begint op zaterdag 16 december om 10:00 
uur. De burgermeester van Apeldoorn, de 
heer Berends, neemt de eerste 10 minuten 
voor zijn rekening. Hij wordt opgevold 
door wethouder Stukker. Op woensdag 

20 december om 24:00 uur is het record 
gevestigd. Wanneer de opbrengst van deze 
actie aan het Glazen Huis wordt aangeboden 
is nog niet bekend, evenmin wie dat doet. 
De bijbel wordt voorgelezen in de kerk. Als 
er vieringen of andere activiteiten in de 
kerk zijn gaat het lezen door in de tuin van 
het parochiecentrum, daar komt een grote 
tent te staan. Die moet nog geregeld en 
ingericht worden. Daar zal ook gelegenheid 
zijn om een kop koffie of iets dergelijks te 
drinken. Lezers vinden het natuurlijk fijn als 
er ook luisteraars zin. Voor een gesprek met 
iemand is er ook ruimte. Voor de organisatie 
zijn veel vrijwilligers nodig, daarbij denken 
we aan gastheren/gastvrouwen en aan 
‘beveiligers’. Natuurlijk kun je deze klus niet 
klaren zonder “handige handjes”. Dat de 
activiteit ook ’s nachts doorgaat maakt het er 
niet gemakkelijker op. Of juist spannender? 
Het speelt op dit moment nog niet. Alvast 
nadenken of u bereid bent op een of andere 
manier mee te doen kan zeker geen kwaad. 
Allemaal samen gaat het lukken. 

Werkgroep Wereldrecord Bijbellezen

Voor de zomer heeft u vast al wat vernomen 
omtrent de beëindiging van de activiteiten 
van JP The Wave. Omdat, op de valreep van 
de vakantie, hierover nog geen melding was 
gedaan in OpWeg wil de werkgroep graag 
nader toelichting geven.

Ruim 18 jaar geleden is The Wave, op 
initiatief van pastor Antoon Goes, gestart 
met de activiteiten voor de jongeren vanuit 
De Veste aan de Fabianusstraat (destijds nog 
in het voormalige patronaatsgebouw naast 
de kerk). Door de jaren heen zijn tal van 
activiteiten georganiseerd die de jongeren 
een gezellige avond bezorgden in een 
veilige omgeving en waar zij elkaar konden 
ontmoeten. 

Deze activiteiten waren divers van 
karakter, zowel op de locatie zelf als in de 
omgeving daarvan of in de omgeving van 
Apeldoorn. Oorspronkelijk kwamen de 
jongeren uit Apeldoorn-Zuid en Ugchelen, 
later is dit uitgebreid. Vanzelfsprekend 
had de werkgroep door de jaren heen 
een wisselende samenstelling (alleen Joop 
Starink is nog van het eerste uur) en voor 
de jongeren is het een komen en gaan. 
We hebben veel leuke jongeren mogen 
ontmoeten. De Wave deed zijn naam wat 
dat betreft eer aan. 

Die golfbeweging, vooral in aantal 
aanwezigen, is er altijd geweest maar de 
laatste jaren was er een blijvende daling 

Wereldrecord Bijbellezen

Beëindiging activiteiten JP The Wave
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R A F E L R A N D

29 oktober na de mis, zal ik om 11:30 uur in 
de dagkapel of sacristie een Bijbelverhaal 
vertellen op een manier die u niet eerder 
heeft beleefd, tenzij u de Godly Play 
vertelmethode kent.

Over de vertelmethode
Godly Play is de naam die Jerome Berryman 
heeft gegeven aan zijn benadering van 
religieuze vorming in de traditie van 
Montessori. Het is een manier van vertellen 
die de verbeelding inzet. Hierdoor word 
je geholpen, uitgedaagd en gevoed in je 
spirituele zoektocht. De methode gaat 
er van uit dat mensen van nature enige 
ervaring hebben met het mysterie van de 
aanwezigheid van God in hun leven, maar 
vaak ontbreekt het ons aan taal en begrip 
om daar uitdrukking aan te geven en ervan 
te genieten. Door Godly Play kunnen we 
gelijkenissen, stilte, verhalen en rituelen 
binnengaan en daar God ontdekken, 
onszelf, elkaar en de wereld om ons heen. 

Twee jaar geleden ben ik begonnen om met 

de Godly Play Bijbelverhalen vertelmethode 
te introduceren op de katholieke 
basisscholen. Inmiddels zijn vele scholen 
enthousiast en ben ik ook dit schooljaar 
2017/2018 weer welkom op vele scholen om 
aan kinderen te vertellen en hen te laten 
verwonderen over de rijkdom aan verhalen 
die de Bijbel ons biedt. 
Het leek mij nu zo leuk om u als kerkganger 
ook eens mee te nemen in een verhaal op de 
manier zoals ik dat op de scholen doe, zodat 
u een kijkje in de keuken krijgt van wat er 
vanuit de parochie op de scholen gebeurt. 
Het verhaal dat u zult horen gaat over 
De Grote Familie, het verhaal van Abraham 
die geroepen wordt op weg te gaan. 
Dus als u tijd heeft, nieuwsgierig bent en 
uzelf een mooie ervaring gunt, nodig ik 
u van harte uit om 29 oktober naar de 
dagkapel te komen. 
Het verhaal en verwonderingsgesprek en 
verwerking duurt ongeveer 60 minuten. 

Mariska Litjes 
kind/jeugdwerker Emmaüsparochie

Wij mochten met velen een devotionele en 
leuke middag beleven.

In de zaal van Sainte Marie vierden we 
de eucharistie. Pastor Sebastian en de 
gastpriester, pastor Melvin, gingen in de 
Markusmis voor. Na de viering hebben wij 
de eerste drie geheimen, onder het zingen 
van “Ave Ave Ave Maria”, van de glorievolle 
rozenkrans bij Maria die, met bloemen 
versierd aan het altaar stond, gebeden. Het 
Hubertuskoor had zich bereid verklaard de 
viering en de processie met gezang op te 
luisteren. Tijdens het uitreiken van de Heilige 
Communie zongen ze het Franse lied: “Jesu 
dans ce mystère” (“Jezus verbergt ons in dit 
mysterie zijn liefde”).

Vervolgens stelden wij ons op voor de 
processie om Maria, onder het zingen en 
bidden van de laatste twee geheimen, mee 
te dragen naar de Lourdesgrot. Onder het 

lopen ontvingen wij brandende kaarsen die 
bij de grot geplaatst konden worden. Door 
parochianen zijn ook bloemen aan Maria 
aangeboden en bij de grot neergezet. Na 
het zingen en bidden van de Maria-litanie 
heeft pastor Sebastian de grot gezegend en 
mochten ook wij zijn zegen ontvangen.

Na afloop was er voor iedereen koffie, 
thee, cake, broodjes, soep en een snack. 
Wij hebben veel blijde gezichten gezien en 
wij waren ook blij dat wij het – gezien de 
slechte weersomstandigheden de dagen 
daarvoor – toch zo uit konden voeren als 
vorig jaar. Dit dan ook met hartelijke dank 
aan iedereen die zich hiervoor heeft ingezet 
om een onvergetelijke middag voor ons te 
maken en wij hopen dit volgend jaar weer 
te kunnen doen. Wees gegroet Maria.

Namens de Rozenkransgroep Rosa Mystica,
Magda Ang, Astrid Filon en Sylvia Emler

(opgetekend door Roelof Rump)

Brieven van een langdurig in Nederland 
verblijvende illegaal. De brieven waren 
naar aanleiding van een eerder door mij 
geschreven artikel over illegaliteit. (Eerder 
in 2013 gepubliceerd in een ander medium. 
Voor de leesbaarheid zijn tussenkopjes 
toegevoegd.)
 
Geen verblijfsvergunning
Weer een brief Roelof, ik moet mijn verhaal 
bij iemand kwijt.
Het leven is voor mij hopeloos, soms denk 
ik dat ik gek word. Gisteren droomde ik 
dat ik in een Frans toilet was, met allemaal 
poep aan de wand. Ik hield mij vast aan 
het plafond, maar gleed langzaam naar 
beneden. Zo de emmer met poep in en ik 
kon er niet uitklimmen, vreselijk. Ben maar 
buiten gaan wandelen, het duurde uren 
voordat ik rustig was.
Heb ik je al verteld waar ik woon? Nou, 
het is een schuur van een vriend van mij in 
Orden. Er staat een bed en een stoel. Een 
koelkast is er niet. Ik slaap daar sinds deze 
zomer. Hoe het in de winter wordt zie ik wel. 
In Omnizorg kan ik als ongeregistreerde niet 
terecht, daar moet je papieren hebben. 

Een tijd geleden heeft de politie mij 
opgepakt, gewoon omdat ze het niet 
vertrouwden. Ik heb de laatste acht jaar 
niets gedaan, dus was het gewoon een 
controle. Misschien heeft een buurman of 
buurvrouw de politie gewaarschuwd. Ook 
de politie begreep niet waarom ik geen 
verblijfsvergunning krijg. Omdat ik geen 
crimineel ben, hoefde ik niet in detentie 

gelukkig. Want het leven daar in zo’n 
centrum is harder dan het leven op straat.

Gekwetst
Wat ik niet begrijp is dat sommige 
mensen uit andere landen zomaar een 
verblijfsvergunning en een huis krijgen. Ik 
weet dat enkelen gewoon hebben gelogen 
en misdadiger waren in hun eigen land. 
En met misdaden bedoel ik niet het stelen 
van een brood, maar dan gaat het om veel 
ergere dingen.
Kun je je voorstellen dat ik soms gek 
word en alles haat? Als mens voel ik mij 
gekwetst. Naar Algerije kan ik niet meer, 
daar is niemand. Soms denk ik om naar een 
ander land in Europa te gaan, maar dat is 
wegvluchten naar nog iets onzekerders. Ik 
zal het hier moeten zien te redden en wat de 
toekomst brengt? Tja, als moslim denk ik dat 
alles al in een boek is geschreven, alleen de 
laatste pagina’s mag ik niet lezen.
Kom je gauw een foto maken van mijn 
schuur, Roelof? En vertel je iedereen mijn 
verhaal?

Groet van Rachid B

Verantwoording:
De drie gepubliceerde brieven waren 
geen echte brieven van Rachid B., maar de 
weergave van een uren durend interview. 
Rachid B. is ook niet de echte naam van 
deze, al 20 jaar in ons land wonende, 
illegaal. Slechts enkele feiten, zoals de 
woonplaats van zijn zoon en zijn naam zijn 
veranderd. Rachid heeft zelf gevraagd om 
dit interview en weet, dat wil hij ook graag, 

dat het interview gepubliceerd wordt, 
inclusief de “minder mooie” feiten. Waarom 
hij daarvoor mij heeft uitgekozen weet ik 
niet, dat moet u hem vragen.

Ikzelf was nogal verbaasd over zijn 
openhartigheid en interrumpeerde hem 
weleens met de vraag of hij dat niet beter 
voor zichzelf kon houden. Na ons langdurige 
gesprek (in aanwezigheid van Plonia van 
Hartingsveldt) heb ik enkele weken gewacht 
en meermalen tijdens onze ontmoetingen 
benadrukt dat alles wat hij vertelde ook 
benoemd zou worden. Rachid bleef stellig in 
zijn opvattingen. Het was mijn keus om zijn 
naam te veranderen, zelf wilde hij per se zijn 
eigen naam. Dat leek mij onverstandig.

Vanuit ons ‘welvarendheidkader’ denkende 
zou je Rachid een crimineel kunnen noemen. 
In de bajes in Algerije, in de gevangenis in 
Nederland. Kortom: een crimineel persoon 
die het niet verdient om in Nederland te 
wonen. Toch is er bij mij veel begrip voor 
zijn handelen. Je moet leven, eten en 
drinken. En leven is als illegaal overleven. 
Dat je dan in je basisbehoeften voorziet 
door winkeldiefstallen is een noodzaak, 
geen kleptomanische drang naar een luxe 

horloge, maar simpelweg nodig om brood 
te eten.

“Het leven staat boven de wet”, een 
bekende uitspraak van de recent overleden 
oud-bisschop Muskens. Over deze, door veel 
mensen gewaardeerde, kerkelijk leider:
Honger in Nederland? In 1996 heeft de 
onlangs overleden emeritus-bisschop Tiny 
Muskens uit Breda een wereldberoemde en 
nog altijd nagalmende uitspraak gedaan: 
“Als je zo arm bent dat je niet meer kan 
leven, mag je een brood stelen bij de bakker.

Wat is mijn indruk over Rachid B.? Een 
vertwijfelde man, een man zonder 
toekomst. Uit houding en spraak blijkt een 
terneergeslagen man, eentonige stem, vlak, 
ook bij de heftige ontboezemingen een 
bijna emotieloze stem en mimiek. Alsof hij 
over een ander sprak, alsof het hem zelf 
niet betrof. Gezien zijn leeftijd zou het 
een man moeten zijn die midden in een 
“midlifecrisis” zit. Een herpositionering van 
doelen, misschien een tweede leg met een 
jongere vrouw of andere wilde dingen, 
motorrijden bijvoorbeeld. Keuzes die de 
mannen in ons land kunnen maken. Deze 
keuzemogelijkheden heeft Rachid niet. Zijn 
leven is beperkt, zorgen voor onderdak en 
brood. Keuzes zijn er niet, ook niet in zijn 
nachtmerries. Alles overkomt hem, sturing 
geven aan een eigen leven is niet mogelijk.
Aan u lezer: Oordeel niet te snel over Rachid.

Afsluitend: Rachid is plotseling verdwenen, 
Ik ben lang naar hem op zoek geweest, ik 
heb hem nooit meer ontmoet, hoe het met 
hem is?, ik weet het niet.

De illegaal Rachid B (deel 2)

Bent u klaar voor een verhaal?

1 oktober 2017 

Lourdes ver weg maar voor velen toch dichtbij

 
 
 
 
Wist u dat...
Twee weken geleden stond er een man op het plein bij de Jumbo die de laatste OpWeg 
stond te verkopen voor 1 euro... en hij had nog klanten ook! 
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Bronkerk in Ugchelen. De viering begint 
om 16.30 uur. Voorafgaand aan de viering, 
kunt u een kaars aansteken en/of een 
intentie schrijven in het intentieboek. 
De kerk is om 15.30 uur open. U bent van 
harte welkom.

De oecumenische stuurgroep Ugchelen.

Voor informatie: http://www.3ranken.nl/

Helaas kan niet 
iedereen altijd 
beschikken over 

familie, buren of goede bekenden die in de 
gelegenheid en in staat zijn hulp te bieden. 
Omzien naar Elkaar wil hulp bieden aan 
mensen die kortstondig hulp nodig hebben. 
Bij hulp kunt u denken aan vervoer naar 
ziekenhuis voor bezoek arts, boodschap 
doen i.v.m. ziekte, huishoudelijke hulp, 
lamp repareren, hulp bij verhuizing, kamer 
behangen of tuinonderhoud. Heeft u zelf 
hulp nodig of wilt u zich aanmelden als 
vrijwilliger, neem dan contact op met: 

Hans Westdijk, tel. 541 13 38 
Irene Schiphorst, tel. 541 58 31
E-mail: omziennaarelkaar@3ranken.nl

Samen-eten
Komt u met ons eten? Samen-eten, mee 
doen én ontmoeting, is het primaire doel. 
De volgende keer is “Samen-eten “ op 
woensdag 8 november om 17 uur. Graag 
even telefonisch aanmelden op maandag 
30 oktober vanaf 13 uur. Aanmelden kan 
bij Dorien Walter, tel. nr. (055) 542 14 51. 
Vooraf is er steeds een drankje. We vragen 
veelal een bijdrage van € 8. Aanmelden 
is noodzakelijk, omdat er ruimte is voor 
een maximum aantal gasten gezien de 
beschikbare ruimte en onze mogelijkheden. 
(Mocht er geen plaats meer zijn, dan kunt 
u op de lijst komen voor de volgende keer! 
Dus altijd even bellen). Hartelijk welkom 

Vriendelijke groet, de koks

Gespreksgroep
Maandag 6 november gespreksgroep 
ouderen. Onze gast: Em. Ds. Hans Hulst. 
Vanaf 9.45 uur bent U allen van harte 
welkom. Groet Corrie Jonker

Vesperviering
Zondag 5 november om 19.00 uur: 
In De Drie Ranken is op deze zondag de 
volgende Taizé-vesper. Dit seizoen worden 
de vespers gehouden in het kader van 
het thema “Leven in verbondenheid”. Dit 
keer staan we stil bij “Verbonden met hen 
die lijden” door Psalm 103, vers 8 en 9: 
“Liefdevol en genadig is de Heer, hij blijft 
geduldig en trouw. Niet eindeloos blijft hij 
twisten, niet eeuwig duurt zijn toorn.”
Iedereen is van harte welkom in de sfeervol 
ingerichte kleine kerkzaal. Een uur van 
verstilling, 
meditatie, rust 
en zingen. 
Een uur om 
tot jezelf te 
komen én tot 
God na de 
drukte van alle 
dag. 

Voor aanvang is het mogelijk een kaarsje 
aan te steken bij de Vriendschapsicoon. 
Nadere informatie: Peter Kruitbosch, 
tel. 533 54 31, taizevespers@3ranken.nl

Oecumenische Allerzielen-
vesperviering donderdag 2 november
Allerzielen gedenkt de overledenen. Zij zijn 
nog niet voorbij. Zij leven nog bij ons. Ze 
zijn in een ander weten. Ze zijn waar wij 
nog niet kunnen zijn. Allerzielen is ook een 
belangrijke dag voor ons. We hoeven de 
overledenen niet te vergeten. We mogen ze 
gedenken. We ontsteken een kaars bij hun 
naam en gedenken hoe zij een licht waren 
in dit leven. Voor ons en voor anderen. Wij 
spreken onze verwachting uit dat zij zijn in 
het andere Licht waar geen dood meer is, 
geen rouw. (Marinus van den Berg)

Op donderdag 2 november a.s. herdenken 
wij al onze dierbaren tijdens de oecume-
nische Allerzielen-vesperviering in de 

D E  D R I E  R A N K E N

S T A D

Kopij voor de volgende OpWeg graag in-
leveren uiterlijk woensdag 1 november 2017 
per e-mail aan secretariaat@rkapeldoorn.nl

Uitnodiging van Moeder Maria - zij roept ons

Kinderen komt en 
bidt de Rozenkrans
Haar oproep willen we beantwoorden en van 
de mogelijkheid gebruik maken om met de 
Stichting Mariale Bedevaarten komend jaar 
van 16 t/m 26 mei naar Medjugorje gaan.

Wij gaan met een luxe touringcar en 
vertrekken om 9:45 uur vanaf de achterzijde 
van het station in Best. De leiding is in 
handen van mw. Pauline Verstegen uit 
Eindhoven, pauline.verstegen@online.nl, 
06 374 442 33. De prijs voor deze 11-daagse 
reis is € 665,00 op basis van een 2-persoons 
kamer en volpension (behalve op de 1 
dag: dan vervalt de lunch). Voor volledige 
informatie kunt u bij mw. Verstegen terecht 
of bij mij, Sylvia Emler, emler@online.nl, 
055 366 54 18. Wij kunnen u de informatie 
dan mailen of zenden. Een priester gaat 
met ons mee en wij hebben elke dag een 
eucharistieviering in onze taal.
Het is een geweldige reis en wij hopen met 
een volle bus te kunnen gaan.

Sylvia Emler

In het afgelopen voorjaar was het 
onduidelijk of we door konden gaan met de 
meditatieve wandelingen van Bidden met 
de Benen. Gelukkig hebben zich nieuwe 
routemakers gemeld, waardoor wij in ieder 
geval een aantal wandelingen door kunnen 
laten gaan! Nieuwe routemakers kunnen 
zich nog steeds melden bij Ben van Assema 
of Ronald Dashorst.

We beginnen in 
oktober met een nieuw 
Jaarthema: “De Kracht 
van de Verbeelding”. 
Voorafgaande aan elke 
wandeling wordt rondom 
dit thema een inleiding gehouden, elke keer 
komt een ander deelthema aan bod. De 
wandelingen beginnen om 9:30 uur in de 
aangegeven kerk. Na een korte meditatie, 
een pelgrimszege en de uitreiking van de 
route kunnen mensen individueel of in 
groepjes op pad gaan. Er is een korte (± 10 
km) en een lange (± 15 km) route.
Wandelen brengt je dichterbij jezelf en 
de thema’s zijn zo gekozen dat deze dat 
ook doen. In elke route zit ook een stilte-

wandeling, waarin alle ruimte is om de 
verbinding te zoeken met de natuur om je 
heen en de meditatieve vragen die worden 
aangereikt. De deelnemers aan de korte en 
de lange route vinden elkaar weer bij een 
horecagelegenheid waar onder het genot 
van koffie of thee bijgepraat kan worden en 
daarna loopt iedereen weer terug naar het 
beginpunt van de tocht.

Deze herfst wandelen wij twee keer:
14 oktober 2017: Hervormde kerk Hall, 
Dorpsstraat 57, 6964 AA Hall Deelthema: 
Verbeelden 
11 november 2017: Dorpskerk Wilp, 
Dorpsstraat 35, 7384 AS Wilp Deelthema: 
Verbinden

Deelname is gratis; een vrijwillige bijdrage 
in de kosten is welkom. Aanmelden is 
niet nodig. Voor meer informatie zijn 
de volgende personen beschikbaar: 
Henri ten Brinke, 055 301 50 15, henri.
tenbrinke@upcmail.nl en Ronald Dashorst, 
06 169 127 27, r.dashorst@rkapeldoorn.nl .
U kunt de nieuwsbrief aanvragen via 
biddenmetdebenen@gmail.com

www.santegidio.nl  |  www.santegidio.org

S A N T ’ E G I D I O

Ontmoetingsinloop
In de kledingbank aan de Oude 
Beekbergerweg 157 is een koffieontmoeting 
gestart op maandag morgen. Mensen 
uit de buurt komen langs voor een kopje 
koffie of thee, een praatje, handwerken 
of om een spelletje te doen. Het zijn al 
gezellige ontmoetingen waarbij elke week 
weer nieuwe mensen aanschuiven in de 
koffiekamer. Ook u bent van harte welkom 
op maandag morgen van 9.30 tot 11.30 uur.

Naaiatelier
Na de zomer is in de Kledingbank op 
maandag middag van 13.00 tot 15.00 uur 
een naaiatelier gestart. Dames komen samen 
om kleding te herstellen en om met elkaar 
mooie dingen te maken zoals schorten van 
spijkerstof of kussens voor de Kerst. Voor dit 
werk zijn een aantal naaimachines, lappen 
stof, knopen en ritsen beschikbaar gesteld. 
Het is een vreugde om deze activiteit te zien.

Kledingbank
Met deze nieuwe activiteiten krijgt het 
pand van de kledingbank een steeds 
grotere functie en kunnen de deuren 
vaker geopend worden. Wij beginnen in 

de herfst met een opknapbeurt van de 
wachtruimte, om daar de School van vrede 
en het naaiatelier te houden. Als deze 
ruimte klaar is kunnen we ook starten met 
een Repair Café.

Openingstijden Kledingbank
Inleveren van goede, schone, actuele 
kleding:
woensdag van 10.30 tot 12.00 uur en op 
zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur.
Uitgifte voor mensen in financiële nood: 
woensdag van 10.30 tot 12.00 uur en 
zaterdag van 13.00 tot 15.00 uur.

Gevraagd
Voor de kledingbank zoeken wij nog naar 
kinderjassen, nu we naar het koude seiszoen 
gaan is daar veel vraag naar. Het zou mooi 
zijn als we bij de volgende opening weer 
voldoende voorraad hebben om mensen in 
financiële nood  te kunnen helpen. Ook is er 
vraag naar handschoenen voor volwassenen 
en kinderen.
Wist u ook dat er veel vraag is naar 
linnengoed; handdoeken, theedoeken, 
dekbedhoezen en dekbedden, enz.
Namens onze gasten hartelijk bedankt!

Op woensdag 
8 november 
vertoont VONC 
de Nederlandse 
film Layla 
M. Deze film 
laat op een 
indringende 
manier zien hoe een Marokkaans meisje 
radicaliseert en in het IS-gebied terecht 
komt van Syrië-Irak. Daar krijgt ze na enige 
tijd spijt en weet te ontsnappen. Maar 
in Nederland teruggekeerd wordt ze in 
hechtenis genomen en ondervindt ze dat het 
buitengewoon moeilijk is om weer een plek 
te krijgen in de Nederlandse samenleving.
Een prachtige film die al veel prijzen kreeg, 
met in de hoofdrol Nora El Koussour die 
voor haar acteren onlangs een Gouden Kalf 
kreeg.
Locatie: 3Ranken. Tijd: 19.30 uur. 
Toegangsprijs: € 2,50

B O N I F A T I U S

Bidden met de Benen: een nieuw seizoen
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er op vonden we toch wat bezwaarlijk 
(en ook te kostbaar). Die hadden we 
vervangen door kruidenboter met ei- en 
komkommerschijfjes. Zo stond onze maaltijd 
ook in het teken van vrijheid in een wereld 
waar op veel plaatsen onvrijheid voor 
individuen, bevolkingsgroepen of zelfs hele 
volken heerst. Tijdens het gezamenlijk eten 
hadden we de gelegenheid om te praten 
over onze vrijheid en onze situatie waarin 
we het zo goed hebben. Wilt u ook bij onze 
volgende maaltijd zijn? Kom dan op vrijdag 
3 november 2017 om 17.00 uur naar de Open 
Hofkerk. 

Jacques Daenen 

OpWeg-bezorging
Wij zijn voor de wijk Loolaan (het zuidelijke 
deel) op zoek naar een bezorger voor 
OpWeg. Het betreft 19 adressen aan de 
Loolaan en één adres aan de Hoofdstraat, 
totaal dus 20 adressen. Het zou toch heel 
jammer zijn als hier geen Op Weg meer 
wordt bezorgd. Is er iemand die eenmaal in 
de drie weken dit op zich wil nemen? U kunt 
zich opgeven bij het secretariaat.  

Welzijn
Het groepje vrijwilligers van ‘Welzijn’ wil, 
speciaal voor zieken en voor parochianen 
van 75 jaar en ouder, ‘mens voor een mens’ 
zijn. Heeft u behoefte aan contact of wilt 
u informatie dan kunt u 
bellen met mevrouw E. 
Schilder 055 367 08 04 of 
met de heer R. Santhagen 
tel. 055 367 09 53. Voor 
vragen of aanmelden kunt 
u contact opnemen met 
bovengenoemde personen.

T E R E S I A

K E R K D I E N S T E N  E L D E R S
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W I J  B I D D E N

Vieringen H. Martinuskerk Twello
Zondag 22 oktober
10.00 uur Eucharistieviering, 
 voorganger pastor Sebastian
Zondag 29 oktober
10.00 uur Eucharistieviering, voorganger 
 pastoor P. Daggenvoorde
Woensdag 1 november Allerheiligen
18.30 uur Eucharistieviering, voorganger 
 pastoor P. Daggenvoorde
Donderdag 2 november Allerzielen
19.00 uur Eucharistieviering, voorganger 
 pastor Sebastian

Casa Bonita
22 okt  Dhr. G.R. Bloemendal, 
 soliste Veronika Simonett 
29 okt  RK Dhr. H. Hase   
05 nov  Mw. Ds. M. Doesburg, 
 Ensemble Klein Cantique
De kerkdiensten beginnen om 10.30 u 
op de 3e verdieping.

De Drie Ranken
22 oktober
09.30 uur ds. G.A.J. van der Maas + mevr.  
 T. Breuer, Open Kringviering 
09.30 uur ds. A.A. Wijlhuizen, De LichtBoot, 
 kinderkerk voor de basisschoolleeftijd 
29 oktober
09.30 uur ds. A.A. Wijlhuizen, m.m.v. 
 spRANKel
17.00 uur ds. A.A. Wijlhuizen, Maaltijd van 
 de Heer (viering in kring)
5 november
09.30 uur ds. G.A.J. van der Maas,   
 Gedachtenis overledenen, 
 mmv Projectkoor
09.30 uur Next Step, voor jongeren,12-15 jr.
12.15 uur Hemels Gelag, 
 voor jongeren,15-25 jr.
19.00 uur Taizévesper

De Heemhof
22 okt  RK Pastor W. Achtereekte, 
 orgel dhr. J. v.d. Berg 
29 okt  Mw. I.M. Bossenbroek-Baller, 
 orgel mw. S. Goldbach, 
 Taizé zanggroep
05 nov  Allerzielen, Mw. Ds. C. Manuputty,
 orgel dhr. J. van Veen 
De kerkdiensten beginnen om 10.30 uur.

‘s Heeren-Loo (Groot Schuylenburg)
22 okt  Eredienst Drs.Constance 
 Schouwstra-Dijkman, orgel dhr. 
 Arjan van Hees, Gelders Vocaal 
 Ensemble
05 nov  Verteldienst o.l.v. Henriëtte v. 
 Ieperen, orgel Maurits Bunt
05 nov  Zangdienst o.l.v. Coby van de 
 Hoorn, orgel Arjan van Hees
Aanvang diensten: eredienst 10.30 uur, 
verteldienst 10.30 uur, zangdienst 14.30 uur

De Herberg: Zondagse Ontmoetingen
22 okt  Mevr. L. Benschop

De Zondagse Ontmoetingen vinden plaats 
op de tweede en vierde zondag van de 
maand van 13.30-14.00 uur. Vanaf 13.15 uur 
wordt er een kop koffie of thee geschonken.

Koningin Wilhelmina 
Woonzorgcentrum
Elke eerste dinsdag van de maand wordt om 
16.00 uur een Woord- en Communieviering 
gehouden. Voorganger is de heer 

Anton Derksen, met assistentie van Siny 
Bouwmeester.
We nodigen u van harte uit met ons mee 
te vieren. Ook als u buiten het woon- en 
zorgcentrum woont, bent u van harte 
welkom.

Marken-Haven
21 okt  RK Pastor W. Achtereekte, 
 orgel mw. W. Berends
28 okt  Mw. I.M. Bossenbroek-Baller, 
 orgel dhr. G. de Groot, 
 solist Rianne Blankestijn
04 nov  Allerzielen, Mw. Ds. C. Manuputty, 
 orgel dhr. J. van Veen
De kerkdiensten vinden plaats op 
zaterdagmiddag om 14.30 uur.

Randerode
22 okt  Mw. L. van Geenen, m.m.v. Kon. 
 Stedelijke Harmonie
29 okt  Ds. E. Idema, 
 orgel dhr. F. v.d. Kraats  
05 nov  RK Pastor J. van Steenhoven, 
 m.m.v. Mennokoor
De kerkdiensten beginnen om 10.30 uur.

Sainte Marie
22 okt  09.30 u, eucharistieviering 
 A. Goes pr.
29 okt  Geen dienst 
02 nov  Allerzielen 15.00 Gezamenlijke 
 viering, voorgangers C. Post en 
 G. Disberg
05 nov  09.30 u, Woord- en Communie-
 dienst A.J. Derksen

Talma Borgh
Elke eerste maandag van de maand om 
14.30 uur een communieviering.

De Veenkamp
Elke eerste vrijdag van de maand om 
10.00 uur een communieviering in de zaal 
op de eerste verdieping.

H. Geestkapel Assel
Elke zondag is er om 10.00 uur een 
zondagsviering.
Elke 1e zondag van de maand Eucharistie-
viering met ondersteuning door het 
Hubertuskoor.
Elke 2e zondag van de maand Woord- en 
Communieviering.
Overige zondagen Eucharistievieringen met 
volkszang.
In de Eucharistievieringen gaat een van de 
Salesianen van de nabijgelegen Mariahoeve 
voor: Theo Roelofs sdb.
De Woord- en Communievieringen worden 
bij toerbeurt verzorgd door Ruud Pragt, 
Anton Derksen en Hans Bosch.
Wij proberen ook kinderen een warme plek 
te bereiden en nodigen hen uit actief aan de 
vieringen mee te doen o.a. door het luiden 
van de kerkklok en het aansteken van de 
kaarsen bij de voorbeden.
De gemeenschap van de H. Geestkapel is 
zeer betrokken bij het straatkinderenproject 
Bosco Boys in Nairobi. Zij uit dat vooral 
in financiële ondersteuning van het 
project als geheel en een forse bijdrage 
aan studiekosten van individuele (ex-)
straatkinderen.

De Vier Dorpen Beekbergen
Elke laatste vrijdag van de maand om 
11.00 uur een gebedsdienst.

Na de avond van het afscheid
komt het donker in de nacht
Toch blijft het licht geduldig 
wachten
om je op een morgen
zachtjes te omarmen.
   

Kris Gelaude

22 oktober 2017 Negenentwintigste zondag door het jaar 
Jes. 45,1 + 4-6; Ps. 96; 1 Tess. 1,1-5b; Mt. 22,15-21 Wereldmissiedag
29 oktober 2017 Dertigste zondag door het jaar 
Ex. 22,20-26; Ps. 18; 1 Tess. 1,5c-10; Mt. 22,34-40
1 november 2017 Allerheiligen 
Apok. 7,2-4 + 9-14; Ps. 24; 1 Joh. 3,1-3; Mt. 5,1-12a
5 november 2017 Eenendertigste zondag door het jaar 
Mal. 1,14b - 2,2b + 8-10; Ps. 131; 1 Tess. 2,7b-9 + 13 Mt. 23,1-12

K O R E N  &  C O N C E R T E N

Wij bidden op Allerzielen
God en Vader,  
wij mogen ons vandaag 
bijzonder verbonden voelen 
met zoveel mensen die ons zijn 
voorgegaan.
Wij gedenken hun leven, 
zien weer hun gelaat, 
voelen weer hoeveel zij van ons hielden.
Geef ons de moed om in hun spoor 
het beste van onszelf te geven 

Werkgroep Welzijn/Ziekenbezoek
Als u weet dat iemand wordt opgenomen in 
het ziekenhuis, licht dan even de werkgroep 
Welzijn in: mevr. D. van Bussel, tel. 055 521 
80 06 of de heer G. Tiemessen, tel. 055 521 
39 28 

Stilteruimte St. Hubertus 
De stilteruimte is voor persoonlijk bezoek 
open als het Multifunctionele Centrum “De 
Groene Hoven” open is. Het MFC is open van 
maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 17.00 
uur.

Ontzettafel
Als je het oude testament 
doorbladert kom je op 
een groot aantal plaatsen 
gevechten en oorlogen 
tegen. Heel vaak kleinschalig. 
Het gevecht om het bezit 
om een stad of een bron. Soms ging het 
om een groter gebied waar het volk Gods 
in vrijheid zijn geloof wilde beleven. Altijd 
kwam er op een of andere manier Jahweh 
aan te pas. Nu eens was de strijd op ”bevel” 
van Jahweh. Zijn macht moest zichtbaar 
worden voor alle vijanden van de Israëlieten. 
Het waren dan overwinningen in een totaal 
hopeloze uitgangspositie tegen een enorme 
overmacht. Een andere keer verloor het 
Joodse leger omdat het volk zich niet hield 
aan de voorschriften van Jahweh. Ook In ons 
land zijn er gevechten geweest die - zeker 
indirect - te maken hadden met geloof 
en geloofsbeleving. Daarnaast natuurlijk 
ook met vrijheid en zelfstandigheid. In dat 
verband herdenken wij nu na 443 jaar nog 
jaarlijks het ontzet van de belegerde stad 
Leiden. We hebben er zelfs het recept voor 
een maaltijd aan over gehouden. Voor de 
Open Tafel hebben we daar gebruik van 
gemaakt. Onvervalste hutspot stond er op 
het menu van oktober. Bij Leids Ontzet hoort 
ook witbrood met haring. Een sneetje wit 
brood hadden we als voorgerecht. Haring 

Trees Voices: Kerstconcert met samenzang
Zaterdag 9 december, 15:00 uur (zaal open 
14:30 uur), Het Bolwerk, Ravelijn 55, 7325 NT 
Apeldoorn.
Op zaterdag 9 december a.s. geeft Trees 
Voices, een van de koren van de voormalige 
Teresiakerk, een kerstconcert. Thema van het 
concert is: “Verwachtingsvol Samenzijn!”
De toegang  is gratis. U bent van harte 
welkom. 

Gelders Vocaal Ensemble: Kerstconcert
Zaterdag 16 december, 20:00 uur, Juliana-
kerk, Deventerstraat 91, 7311 BH Apeldoorn. 
De sfeer van Kerstmuziek met de rijke 
boodschap van het Kerstevangelie. Dat is 
wat het Gelders Vocaal Ensemble u wil laten 
ervaren en horen tijdens ons Kerstconcert 
waarin we a Festival of Lessons en Carrols 
ten gehore zullen brengen. We nodigen u 
uit in de Julianakerk. De toegang is gratis. 

tot wij in U voltooid worden 
in tijdloze eeuwigheid.

Manu Verhulst

O . L .  V R O U W E K E R K
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informatieblad voor katholiek apeldoorn

OpWeg is een uitgave van de SIKA 
Stichting Informatieblad Katholiek Apeldoorn
Postadres: SIKA, p/a Regentesselaan 16a, 
7316 AD Apeldoorn. 

Stichting SIKA is ANBI-erkend, u kunt uw giften 
aftrekken van de belasting.

Bestuur
Voorzitter: Th.J. Linthorst, thj.linthorst@gmail.com
Secretaris: M. Oomen-Pragt, mfaoomen@gmail.com
Penningmeester: F.P.C.J. Spallek, spallekf@telfort.nl

Financiën en advertenties
F.P.C.J. Spallek, De Zeis 53, 7335 KE Apeldoorn, 
055 542 64 24, spallekf@telfort.nl

Rekening: 2395546; IBAN: NL10 INGB 0002395546, 
t.n.v. SIKA OpWeg

Bezorgklachten, verhuizingen, aanmeldingen, opzeggingen:
Secretariaat: Emmaüsparochie Apeldoorn, 
Stationsstraat 13, 7311 NL Apeldoorn, 
055 526 65 00, e-mail: secretariaat@rkapeldoorn.nl . 

Vrijwillige bijdrage
Het uitgeven van OpWeg kost geld. Het blad kan dan 
ook alleen maar blijven verschijnen dankzij bijdragen 
van lezers. Jaarlijks wordt een acceptgiro verspreid 
waarmee een vrijwillige bijdrage kan worden 
overgemaakt. 
Men hoeft natuurlijk niet op deze acceptgiro te 
wachten, spontane bijdragen zijn ook zeer welkom 
op rekening: 2395546; IBAN: NL10 INGB 0002395546, 
t.n.v. SIKA OpWeg

Kopij voor STAD
Berichten en mededelingen uit de parochie dienen
vóór of op de woensdag van de week vóór de datum
van verschijning (is 9 dagen vóór de verschijningdatum) 
bij het secretariaat (secretariaat@rkapeldoorn.nl)
te worden ingeleverd. Het secretariaat zorgt voor 
aanlevering bij de eindredactie.

Overige kopij
Artikelen moeten vóór of op de donderdag van de 
week vóór de datum van verschijning (is 8 dagen 
vóór de verschijningsdatum), uiterlijk 13:00 uur, bij de 
redactie (op-weg@rkapeldoorn.nl) ingeleverd zijn.
De redactie behoudt zich het recht voor om:
-  zonder overleg artikelen in te korten, later te 
 plaatsen of niet te plaatsen, 
-  te laat ontvangen of ongevraagd ontvangen 
 kopij niet te plaatsen. 

Als uw bijdrage groter is dan 300 woorden, wordt u 
verzocht van tevoren contact op te nemen met de 
redactie.

Algemene redactie
G. van de Braak, R. Dashorst en W. Olierook

Eindredactie
I. Franken en M. Lamper 

Opmaak
E* D.SIGN te Barneveld

Druk
Koninklijke BDU Uitgeverij te Barneveld

Emmaüsparochie Apeldoorn
Stationsstraat 13, 7311 NL 
Apeldoorn, 055 526 65 00, 
emmaus@rkapeldoorn.nl .

Bestuur
P.F. Daggenvoorde pr., voorzitter, 
emmaus@rkapeldoorn.nl .

R.-K. Begraafplaatsen Apeldoorn
Stationsstraat 13, 7311 NL Apeldoorn.
www.rkbegraafplaatsenapeldoorn.nl
info@rkbegraafplaatsenapeldoorn.nl

Citypastoraat
Oecumenisch Centrum ’De Herberg’, Deventerstraat 
40, 7311 LW Apeldoorn, 055 521 10 02. 
Het inloophuis ’De Herberg’ is elke middag vanaf 
13.30 uur geopend. www.citypastoraat.nl , 
citypastoraat@deherberg-apeldoorn.nl .

 

Zondagviering: tweede en vierde zondag van de 
maand om 13.30 uur (Inloophuis vanaf 14.00 uur). 
Rek.nr. NL11INGB0006240608 
t.n.v. St. Citypastoraat

Apeldoorns Beraad van Kerken
www.apeldoornsberaadvankerken.nl , 
beraadvankerkenapeldoorn@hotmail.com .

Inloophuis ’de druif’
Een ontmoetingsplaats in De Maten.
Openingstijden: dinsdag van 09.30 tot 11.30 uur, 
donderdag van 10.00 - 12.00 uur en vrijdag van 
14.30 - 16.30 uur. Ingang: Violierenplein, De Drie 
Ranken, direct achter de deur. Iedereen is welkom.

Jeugd- en Jongerencentrum Don Bosco Apeldoorn
Instuif en internetcafé voor jeugd en jongeren, 
toegang gratis.
Locatie: Don Bosco De Maten, Eglantierlaan 203, 
055 542 59 51, openingstijden: elke middag van 
13.00 tot 17.00 uur, behalve zaterdag. 

’s Avonds van 19.00 tot 22.00 uur 
op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag. 
Locatie: Don Bosco Zevenhuizen, Sluisoordlaan 200, 
055 366 46 38, openingstijden: elke middag van 
13.00 tot 17.00 uur, behalve maandag en zaterdag. 
’s Avonds van 19.00 tot 22.00 uur op maandag, 
woensdag en vrijdag.

Katholieke Belangenorganisatie 
voor Senioren KBO
Afdeling Apeldoorn en Epe - Belangenbehartiging, 
dienstverlening en ontspanning op lokaal, provinciaal 
en landelijk niveau, voor senioren vanaf 50 jaar.
Secretariaat: kboapeldoorn@gmail.com.
Website landelijke organisatie Unie KBO: 
www.uniekbo.nl, provinciale organisatie: 
www.kbogelderland.nl .

KRO/RKK-mediapastoraat
Van dinsdag t/m vrijdag (09.00-10.00 uur) bereikbaar 
onder 0346 33 25 55, rkkmediapastoraat@kro.nl , 
www.rkk.nl .

ABRI 
055 576 36 61, abri@deherberg-apeldoorn.nl .
Cora Krispijn: abri.cora@deherberg-apeldoorn.nl . 

Protestantse Diaconie diaconaal consulent
06 295 977 80, www.diaconieapeldoorn.nl , 
diaconaalconsulent@pkn-apeldoorn.nl .

Stichting Kerk en Vluchteling
055 521 91 74

Kerkplein7
Kerkplein7 is verantwoordelijk voor alle 
Apeldoornbrede activiteiten van de Protestantse 
Gemeente Apeldoorn en daarmee het gezicht 
naar buiten.

Aandachtsgebieden: missionair werk, jeugdwerk,
communicatie, vorming & toerusting, ouderen-
pastoraat en gemeenteopbouw. 

Ook de pioniersplekken vallen hieronder. 
www.kerkplein7.nl , info@kerkplein7.nl .

De plaatselijke werkgroep Israël-
Apeldoorn organiseert zo mogelijk elk jaar 
een expositie over Israël, het Jodendom en 
aan de Bijbel gerelateerde onderwerpen. 
Dit jaar is het onderwerp “Dromen over 
Jeruzalem”.

Jeruzalem is een stad waar je over mag 
dromen. De beloften, het onbekende, 
het oude, de verwachting, de toekomst. 
Geen stad ter wereld spreekt meer tot de 
verbeelding.
Maar Jeruzalem is ook een stad waar 
de dromen je ontnomen worden door 
conflicten, ruzies, haat, de berichtgeving in 
media, politiek, enzovoorts.

Deze tentoonstelling brengt de dromen 
terug. In haar meest pure vorm, door 
de dromen van kinderen. Kinderen uit 
Oekraïne, uit Nederland, uit Ethiopië en 
uit Israël zelf.
Dromen die misschien naïef of 
ongeloofwaardig zullen zijn. Maar dat 
zijn dromen nu eenmaal. Dromen over 
een plaats waar het goed is om te zijn, 
een plaats waar je heen wilt. Dromen die 
inspireren, op een plaats die te hard is om 

Een bijzondere expositie 
“Dromen over Jeruzalem”

te kunnen dromen. In de tentoonstelling 
komen de kinderdromen en uitgebreide 
achtergrondinformatie over Jeruzalem 
harmonieus samen. Door de dromen 
van de kinderen leer je als het ware God 
kennen.

Een bezoek aan deze expositie is een 
leerzame en mooie ervaring voor jong en 
oud. De tentoonstelling staat vanaf 31 
oktober t/m 16 november a.s. opgesteld in 
de Synagoge aan de Paslaan nummer 18.
De openingsdagen/-tijden in de genoemde 
periode zijn zondag t/m donderdag 
van 13:00 tot 17:00 uur. De toegang is 
gratis. Groepen dienen zich vooraf aan 
te melden. Deskundige medewerkers zijn 
aanwezig om daar waar nodig uitleg te 
geven. Speciaal voor kinderen is er een 
interactief programma; mede met behulp 
van een (vragen)boekje kan de expositie 
worden doorlopen.
Voor aanmelding van een (groeps)bezoek 
aan de expositie alsmede het verkrijgen 
van meer informatie kan men contact 
opnemen met info@israel-apeldoorn.nl 
of via telefoonnummer 06 246 149 67 en 
06 513 343 46.


