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Het jodendom, het christendom en de islam 
staan bekend als de religies van het boek. 
Het zijn monotheïstische religies, waarin 
wij gezamenlijk geloven in het bestaan van 
één God, die de wereld heeft geschapen 
en zich ook in woorden aan de mens 
heeft geopenbaard. Deze openbaring is 
opgeschreven in een heilig boek, een boek 
dat is te onderscheiden van alle andere 
boeken. Het heilige boek heeft een zeer 
grote betekenis. In de synagoge, de kerk en 
de moskee wordt het met eerbied gedragen 
en hoog gehouden, er wordt uit gelezen 
en in gestudeerd. Het staat centraal in de 
geloofsbeleving van de drie tradities.

In het kader van het jaarprogramma ‘leren 
en inspireren’ zijn wij op 9 oktober met de 
trein naar het museum Catharijneconvent in 
Utrecht gegaan om de expositie “De Heilige 
Schrift” te bezoeken. We hebben daar de 
mooiste heilige boeken van het jodendom, 
het christendom en de islam gezien. Het 
Heilige boek is voor joden de Tenach (de 
Hebreeuwse Bijbel, het Oude Testament), 
met in het bijzonder de Tora (de vijf boeken 
van Mozes). De Tenach komt overeen met 
het Oude of Eerste Testament, dat het eerste 
deel van de christelijke Bijbel vormt in een 
iets andere volgorde. 
De christelijke Bijbel bevat behalve het 
Eerste Testament ook het Tweede Testament, 
waarvan het belangrijkste onderdeel 
gevormd wordt door de vier evangeliën met 
de verhalen over Jezus. 
In de islam staat de Koran centraal, met de 
woorden die door de profeet Mohammed 
geopenbaard is via de aartsengel Gabriel.

Voor joden, christenen en moslims geldt 
Mozes als degene die als eerste mondelinge 
en schriftelijke instructies krijgt van God. 
Deze openbaring vormt de kern van de Tora, 

de eerste vijf boeken van de Tenach. In het 
jodendom geldt Mozes als de belangrijkste 
profeet en leraar. Jezus plaatst de leer van 
Mozes in een ander kader. Leven en leer 
van Jezus worden beschreven door de vier 
evangelisten: Mattheüs, Marcus, Lucas en 
Johannes. Jezus is geen brenger van Gods 
woord, maar Hij belichaamt dat woord zelf. 
Mohammed is volgens moslims de laatste 
ontvanger van Gods woord. Hij is de laatste 
profeet in een lange traditie van profeten 
die begint met Adam.

Alle drie de religies zien naast deze brengers 
van het woord, Abraham als een belangrijke 
voorvader, daarom worden de drie tradities 
Abrahamitische religies genoemd. 

We keken onze ogen uit, er was veel te 
zien van alle tradities, hoe men de heilige 
boeken heeft vormgegeven, hoe ze 
gebruikt worden, vereerd en gerespecteerd. 
Opmerkelijk zijn de overeenkomsten en de 
verschillen. Fraai gekalligrafeerde teksten, 
uitbundige decoraties, miniaturen en 
prachtige boekbanden waren te zien in een 

indrukwekkende tentoonstelling.
Tot 8 januari is de tentoonstelling nog te 
bezichtigen in het museum Catharijne-
convent. Het is zeer de moeite waard voor 
wie meer wil zien en te weten komen over 
de vorm, de buitenkant van de boeken. Over 
de inhoud, de overeenkomsten en verschillen 
van de teksten zelf zult u niet veel vinden. 
Geen tekstkritiek of exegetische benadering 
van de teksten. Dat was het enige minpuntje 
voor ons, maar je moet dat dan ook niet 
verwachten. 
Het jodendom, het christendom en de 
islam hebben elkaar door de eeuwen heen 
continu beïnvloed. De heilige boeken van 
de drie monotheïstische wereldreligies 
zijn aan elkaar verwant en hebben 
gemeenschappelijke wortels. Ze zijn gemaakt 
op het snijvlak van verschillende culturen 
en religies en leveren een fascinerend 
samenspel op met prachtige kunstwerken 
als resultaat. Middeleeuwse handschriften 
en vroeg gedrukte boeken uit binnen- en 
buitenland zijn voor de tentoonstelling 
bijeengebracht om deze schoonheid in beeld 
te brengen.

De Heilige Schrift
Vitrine met uitgestalde boeken attributen ter verering van 
het Boek

De Tien Geboden uit 1768, in het mooi versierde Sefardische schriftGebedskleed, met keppel, gebedsriemen voor hoofd en arm. Het 
boek op deze foto is het machzor, het gebedenboek voor Nieuwjaar 
(Rosj Hasjana), Grote Verzoendag (Jom Kippoer) en alle andere 
joodse feestdagen.

Fraai gedecoreerde Bijbelpassage van Johannes 16

Fraai versierde koran in het ArabischFraai versierde koran in het Arabisch

Torarol uit de 19e eeuw

Missaal van de Mariakerk in Utrecht ca. 1425- 1450

Fraai versierde koran in het Arabisch
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Zaterdag 5 november
16.30 uur Eucharistieviering met cantor, voorganger pastor Sebastian 
 en diaken R. Dashorst
Zondag 6 november
10.00 uur Eucharistieviering met het Gregoriaans Koor, voorganger pastor Sebastian
Dinsdag 8 november
09.00 uur Eucharistieviering
Vrijdag 11 november
09.00 uur Eucharistieviering
19.30 uur Gebedsviering Sant’Egidio
Zaterdag 12 november
16.30 uur Eucharistieviering met samenzang, voorganger pastoor P. Daggenvoorde
Zondag 13 november
10.00 uur Eucharistieviering met het Liturgiekoor, voorganger pastoor P. Daggenvoorde
11.45 uur Kindervertelviering
Dinsdag 15 november
09.00 uur Eucharistieviering
Vrijdag 18 november
09.00 uur Eucharistieviering
19.30 uur Gebedsviering Sant’Egidio
Zaterdag 19 november
16.30 uur Eucharistieviering met cantor, voorganger pastor Sebastian
19.00 uur Inspiratieviering met koor Pur Sang
Zondag 20 november
10.00 uur Eucharistieviering met koor Magnificat, voorganger pastor Sebastian
Dinsdag 22 november
09.00 uur Eucharistieviering
Vrijdag 25 november
09.00 uur Eucharistieviering
19.30 uur Gebedsviering Sant’Egidio

DOOPVIERINGEN
Doopvieringen worden eens per maand op een zondag, op een vastgestelde datum 
gehouden. De laatste doopviering voor 2016 is op 27 november en de data voor 2017 zijn: 
22 januari, 26 februari, 26 maart, 23 april en 28 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 materiele als in immateriële zin. Zij is bereikbaar via 06 122 628 64.

COLLECTE OPBRENGSTEN
week 42
pastoraat Emmaüsparochie € 354,11 / Emmaus diaconie € 372,84
week 41
pastoraat Emmaüsparochie € 315,05 / Emmaus diaconie € 278,60
 week 40
 pastoraat Emmaüsparochie € 359,03 /  Emmaus diaconie € 310,10

MISINTENTIES
Weekend 5-6 november: Overleden familie Maijer, Emler en Boekhorst, Stephan Staijen, 
ouders en schoonouders, voor een overleden schoonzoon en sterkte voor het gezin, 
Johannes Jan Cornelis Peters en Gertrudis Martha Maria Peters-Voskuilen, Mia Huissen-v.d. 
Velden, overleden ouders Hafkamp-Neuleman en zoon Bert, Hendrikus Johannes Aartsen, 
Maria Aartsen-Verheij en families Aartsen-Verheij, Tinus Sedee, overleden ouders Harperink-
Nijland en zoon Felix, Herman Meulenbeek, Lies Mooren-Martens, Robby Bertsch.
Weekend 12-13 november: Mia Huissen-v.d. Velden, Everdina Maria Nijhof-Meurs, Hendriks 
Leopold van Droogenbroeck, Jean Lemaire, Robby Bertsch.
Weekend 19-20 november: Mia Huissen-v.d. Velden, Aad v.d. Maarel, overleden ouders 
Harperink-Nijland en zoon Felix, Jan Oonk, Jeroen, Robby Bertsch.

PAROCHIEKRONIEK 
Gedoopt:
Door het H. Doopsel zijn in onze geloofsgemeenschap opgenomen: 
Nigel Hendriks, Ylana Andryos, Jermain Pouw, Jayden Pouw en Dario van Breukelen.
Overleden: 
Lena van den Wijngaard-Bijsterveld van de Baron Sloetkade. 
De uitvaart heeft plaatsgevonden op 10 oktober in de kerk.
Wilhelmien van het Erve-van der Linde van de Thalliumstraat. 
De afscheidsviering heeft plaatsgevonden op 12 oktober in de aula van Monuta.
Ben Schotman van de Koning Lodewijklaan. 
De uitvaart heeft plaatsgevonden in de kerk op 13 oktober.
Tinus Sedee van de Marconistraat. 
De afscheidsviering heeft plaatsgevonden op 14 oktober in de Open Hofkerk.
Robby Bertsch van de Balustrade. 
Het afscheid heeft op 27 oktober in besloten kring plaatsgevonden.

IN MEMORIAM
Wilhelmien van het Erve-van der Linde
Een familiemens, een echte moeder een vrouw waarbij gezelligheid boven alles stond. 
Zo werd Wilhelmien omschreven door haar familie. Iedereen was welkom bij haar en ze 
creëerde ook altijd een sfeer in huis waarbij iedereen zich op zijn gemak voelde. Gastvrijheid 
en gezelligheid stonden bij haar hoog in het vaandel. 80 jaar is Wilhelmien geworden en 
ze was dankbaar dat ze tot het laatst toe altijd zelfstandig heeft kunnen blijven wonen. 
Moeilijke jaren heeft ze gehad na het overlijden van haar man Antoon, die ze jarenlang 
met heel veel liefde heeft verzorgd. Maar Wilhelmien was ook een sterke vrouw en haar 
geloof gaf haar de kracht om door te gaan om weer haar eigen weg te leren gaan. Op 12 
oktober hebben wij afscheid van haar genomen in het uitvaartcentrum van Monuta en haar 
aansluitend begraven bij haar man Antoon op de begraafplaats aan de Haagwinde in het 
vertrouwen dat het leven van Wilhelmien 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

Ben Schotman
Op 13 oktober hebben wij in de Onze Lieve Vrouwekerk afscheid genomen van Ben 
Schotman. Zijn kerk, waar hij 68 jaar geleden trouwde, waar hun kinderen zijn gedoopt en 
waar hij zelf jarenlang collectant is geweest. Ben, 94 jaar geworden, zei altijd: ik heb een 
mooi leven gehad waar ik tevreden op kan terugkijken. Groot was zijn liefde voor muziek. 
Heeft jaren bij Bel Canto gezongen en zijn grote passie is altijd pianospelen geweest. Ben 
was getrouwd met Annie en ze hielden intens van elkaar en genoten van het leven. Moeilijk 
werd het leven voor hem toen zijn vrouw Annie ziek werd en ze noodgedwongen moesten 
verhuizen naar Berkenrode. Helaas na de verhuizing verslechterde de gezondheidstoestand 
van Annie snel en al na een paar weken moest Annie worden opgenomen bij KSW in 
Berkenrode. Altijd samen geweest, hun hele leven en nu opeens alleen. Veel verdriet heeft 
hij hiervan gehad en nog zwaarder werd het toen Annie een half jaar geleden overleed. Op 
de begraafplaats aan de Haagwinde hebben wij Ben begraven bij Annie in het vertrouwen 
dat ze nu weer samen zijn, thuisgekomen bij God, de gever van al het leven.

Gerard van de Braak

SOSTENUTO ‘SCHEPT’ NIEUW PROJECT
Na het succes van BeeldSpraak Bezongen werkt Sostenuto aan een nieuw project. De 
voorlopige titel is: ‘God is de kunstenaar’ en het onderwerp is de Schepping. 
Op het repertoire van Sostenuto staan diverse liederen over de schepping. Deze liederen 
kunnen we maar zelden zingen. Wat is er mooier dan ze te bundelen en in projectvorm 
voor het voetlicht te brengen. Dat is de reden dat we werken aan een project over de 
Schepping. Hierbij zijn alle koorleden betrokken. Zij werden uitgedaagd om een van de 
scheppingsdagen vorm te geven. Zo gezegd, zo gedaan. Op een zonnige zaterdagmiddag 
werden de handen uit de mouwen gestoken. Zoals de foto’s laten zien, werd er druk 

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

Sebastian (S.) Gnanapragasam, 
parochievicaris
pastorseba@gmail.com
055 526 65 04

Ronald (R.G.Th.) Dashorst, diaken
r.dashorst@rkapeldoorn.nl
055 526 65 03

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
5  T / M  2 5  N O V E M B E R

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
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INSPIRATIEVIERING
Een koninklijke viering aan het einde van 
het kerkelijk jaar. Wij staan stil bij het 
Koningschap van Jezus, van David en van 
onze koning Willem Alexander. Hoe kunnen 
de koningen uit het verleden en het heden 
ons inspireren? Wat betekent het Koninkrijk 
van God voor ons in deze tijd? Wij komen 
samen rond de troonrede van onze eigen 
koning. Het koor Pur Sang verzorgt de zang 
en de muziek en nog veel meer. Wij zoeken 
alleen nog mensen die met ons meevieren. 
Wees allen van harte welkom!
Zaterdag 19 november om 19:00 uur in de dagkapel van de Onze Lieve Vrouwekerk, ingang 
Stationsstraat.

Namens de voorbereidingsgroep,
Ronald Dashorst

overlegd, geschilderd, geplakt en getekend. Het is nog lang niet af maar tenslotte was de 
schepping ook niet in een dag af. De middag werd afgesloten met een vorstelijke maaltijd 
waarvoor ieder wat had gemaakt. Ook op dat gebied is er veel talent binnen ons koor, het 
smaakte meer dan uitstekend! Het project staat gepland om ergens in de weken vóór Pasen 
in de kerk te presenteren. Wij houden u graag op de hoogte!

(Willem Olierook)

Sinds een jaar staat op de website van onze 
Emmaüsparochie de rubriek ‘LeefTocht’.
Het is de opvolger van ‘BeeldSpraak’, 
de rubriek waar beeld (foto van Edith 
Klinkhamer) en tekst (Kees Pannekoek) 
prachtig samenkwamen.

Bedoeling ‘LeefTocht’
‘LeefTocht’ heeft een beetje dezelfde insteek 
als ‘BeeldSpraak’, maar in plaats van twee 
vaste ‘aanleveraars’ is het de bedoeling om 
verschillende parochianen of gemeenteleden 
de gelegenheid te geven om met een 
(zelfgemaakte) foto en een bijpassende tekst 
(proza, poëzie) iets aan te reiken om even bij 
stil te staan of een ander mee te inspireren. 
Wat geestelijk voedsel voor onderweg.
Die foto kan zijn van een voor hem of haar 
dierbaar kleinood, of een foto van een 
natuurplaatje, een bijzondere kerk of ander 
aansprekend gebouw of beeld. Iets dat 
‘geraakt’ heeft en wellicht ook een ander 
iets te zeggen heeft…

Een greep
In deze OpWeg willen we opnieuw een 
greep doen uit het ‘LeefTocht-archief’ 
en ook de lezers van ons parochieblad in 
voorbereiding op de Adventtijd een aantal 
inspirerende teksten aanreiken.
Tevens doen we hierbij de oproep om ook 
zelf een LeefTocht samen te stellen. Het is 
echt niet moeilijk: een foto met daarbij een 
korte tekst wat en waarom jou dat ‘beeld’ 
aanspreekt. Dat mag van 1 tot 111 woorden. 
Bijdragen graag bij mij (wolierook@telfort.nl) 
aanleveren. Alvast hartelijk bedankt!

Vrij 
(bijdrage van Elvira van den Broeke-Flipsen)

Wat kijk je zo tegen het eind van juni uit 
naar de vakantie. Heerlijk er even tussenuit, 
genieten van Peter en een paar weken thuis. 
Met hoeveel plezier ik ook het koor 
Lucente dirigeer, hoe ik ook geniet van 
de voorbereidingen en avonden met de 

LeefTocht: rubriek voor contemplatie en inspiratie (3)
jongeren van The Wave, wanneer de 
vakantie nadert kan ik ook snakken naar 
even pauze van deze activiteiten. Want 
vrijwilligerswerk is niet vrijblijvend, dus dan 
is vakantie vieren, ook vrij zijn, even niets 
moeten.

De betekenis van het woord ‘VRIJ’ kwam 
echter aan het begin van deze zomer in een 
wrange context te staan. De eerste vriend 
van onze dochter, die wij enige tijd terug 
zo’n anderhalf jaar in ons gezin hadden 
opgenomen, had na een moeilijke periode 
zichzelf ‘bevrijd’ van het leven, 24 jaar, uit 
een liefdevol gezin, dat in diep verdriet 
achterblijft. 
En de troost te weten dat hij bij God is, is op 
dit moment een schamele troost. 
Dit verdriet maakte het vrij zijn van deze 
zomer toch ook voor mij anders.

Verdriet dichtbij en zoveel verdriet ver weg, 
van mensen die op hun Levens-Tocht op zoek 
zijn naar nieuw geluk en vrijheid.
Voor Joël en allen hoop ik dat ze met God 
zijn en God met hen.
(de foto is een tekening van Joël die hij vlak 
voor zijn dood op glas had gemaakt)

Sleepboot 

(bijdrage van Willem Olierook)

Soms lukt het even niet op eigen kracht
Iets is net wat te lastig
Of de puf is er een beetje uit

Dan is het fijn als je hulp krijgt
Iemand die naast je komt staan
Het voortouw neemt

Ben je dan in veilige haven
Neem de tijd om tot rust te komen
Een kwestie van lossen en laden

Als de tijd daar is
Stoom je weer de grote zee op
Gaat geen golf je te hoog

Leven 
(bijdrage van Vera Vrenken)

Op de terugweg vanuit de Zuid-Frankrijk 
(Lourdes) reden we door oneindig gouden 
korenvelden. Dat deed mij denken aan een 
van de mooiste liederen die ik ken. Het is 
een tekst van Huub Oosterhuis, waarin hij de 
overgang beschrijft zoals hij die hoopt: DAN 
ZAL IK LEVEN

Het zal in alle vroegte zijn als toen/de steen 
is weggerold/ik ben uit de grond opgestaan/
mijn ogen kunnen het licht verdragen/
ik loop en struikel niet/ik spreek en versta 
mijzelf/mensen komen mij tegemoet/wij zijn 
in bekenden veranderd/dan zal ik leven, dan 
zal ik leven.
Het zal in alle vroegte zijn als toen:/de 
ochtendmist trekt op/ik dacht een dorre 
vlakte te zien/volle schoven zie ik, lange 
halmen, aren/waarin de korrel zwelt/bomen 
omranden het bouwland/heuvels golven de 
verte in/bergopwaarts en worden wolken/
dan zal ik leven, dan zal ik leven.
Daarachter kristal geworden, verblindend, 
de zee die haar doden teruggaf/wij 
overnachten in elkaars schaduw/wij worden 
wakker van het eerste licht/alsof Iemand ons 
bij naam en toenaam geroepen heeft/dan zal 
ik leven.
Voor mij is dit een heel hoopvol en 
optimistisch lied.

Keuzes 
(bijdrage van Willem Olierook)

Het leven bestaat uit keuzes maken
Soms links- of rechtsaf
Kopen of niet aanschaffen
Afspraak maken of laten gaan

Nu of morgen
Maandag of woensdag
Bellen of schrijven
De muur witten of blijven zitten

Het hart is vaak een goede raadgever
Luister naar je innerlijk
Laat je voeden door de Heilige Geest
En sta vierkant achter je keuze

Mariabeeld 
(bijdrage van Rob Paijmans)

Het beeld hiernaast is nu zo’n 80 jaar 
oud. Het is van Franse zandsteen gemaakt 
door Leander Petit, vooral in het Zuiden 
bekend als kunstenaar, ter gelegenheid 

van de plechtige 
inwijding van 
een nieuwe wijk 
in Tilburg in het 
eerste oorlogsjaar 
van WO II. 
Mijn peetoom 
bewoonde een 
huis vlak bij de 
plek waar het 
beeld in de gevel 
was geplaatst 
en daarom 
mocht ik bij de 
inzegening zijn. De harmonie, de bloemen, 
de wijwaterkwast, het wierookvat, de 
bewoners, alles stond klaar. De pastoor gaf 
een ruk aan het koordje waarmee het doekje 
om het beeld naar beneden zou worden 
getrokken. Maar het bleef steken achter 
het hoofdje van het Jezuskind en er moest 
een ladder aan te pas komen om alles voor 
elkaar te krijgen. De harmonie moest de 
tijd vullen en het kwam allemaal goed. Het 
maakte allemaal veel indruk op mij.
Na de oorlog moest Tilburg natuurlijk 
verder worden ontwikkeld. De wijk werd 
afgebroken voor een rangeerterrein van 
NS en een opslagloods voor van Gend en 
Loos. Het beeld verdween uit het zicht. Daar 
had mijn vader, intussen gepensioneerd, 
geen vrede mee en hij toog geruime tijd op 
onderzoek. Via-via leidde het spoor naar een 
Tilburgse gemeenteambtenaar, die het in zijn 
tuin had staan, omdat hij het zonde vond 
dat het beeld zomaar op de gemeentewerf 
in een hoekje was weggezet. 
Na enig onderhandelen is het in de familie 
gekomen en staat nu bij ons in de kamer 
en roept nog steeds de beelden op van de 
gebeurtenissen in Tilburg.

Barmhartigheid 
(bijdrage van Willem Olierook)

In het jaar van de barmhartigheid
Is het goed - en gelukkig ook mogelijk - 
Om met een prachtig voorbeeld te komen
Hoe dat in praktijk kan worden gebracht

Deze indringende foto
Gemaakt door Roelof Rump
Toont ten voeten uit
Wat je onder barmhartigheid kunt verstaan

Voetverzorging bij ‘Dakloosapeldoorn’ 
Elke eerste woensdag van de maand
Barmhartigheid voor eelt en nagels
Hulde voor hen die zo barmhartigheid 
betonen

Sostenuto ‘schept’ Sostenuto ‘schept’
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De eerste keer 
dat we in de 
kerk zingen 
zal zijn op 
kerstavond, dit 
zal zijn op 24 
december in de 
kinderviering van 16.30 uur.
Heb jij zin om mee te zingen? Kom dan mee 
oefenen op vrijdag!

Elni Vaassen-Schwengle
Naomi de Boer

Kirsten van Egdom
Daphne Sneller

Meer informatie: kiko.emmaus@gmail.com

Oude verhalen verbinden generaties 
Oude verhalen verbinden generaties 
tijdens een JOTA-bijeenkomst in “de 
Verwondering.” 
De Verwondering is een creatieve 
bijbelvertelplek in het huis van Verhalen 
aan de Koninginnelaan achter de Grote 
Kerk. Op woensdagmiddag zijn er iedere 
14 dagen vertelmiddagen voor koppels 
uit verschillende generaties. Opa/oma met 
kleinkind, vader/moeder met kind, tante 
met neefje, buurvrouw met oppaskind etc. 
Belangstelling? Kijk dan op de website 
www.verwondering-apeldoorn.nl . 
Per volwassene maximaal 3 kinderen. Leeftijd 
vanaf ongeveer 6 jaar. Start om 14.30 uur, 
einde 16.30 uur. Kosten: volwassenen € 5,00 
en kinderen € 3,50 (inclusief consumptie). 

wonderlijk Bijbelverhaal. 
Jona is een mannetje dat 
heel gauw boos wordt. 
God vindt dat allesbehalve 
leuk, omdat Jona ook 
heel onredelijk is. Hij wil 
dat God de stad Ninivé 
verwoest omdat de mensen 
verkeerde dingen doen. 
Als God Jona vraagt om de 
mensen te waarschuwen, loopt Jona weg. 
Maar zelf vindt hij het doodnormaal dat hij 
wel geholpen wordt door God. We stellen de 
kinderen de vraag: Lijk jij op Jona? 
Deze kindervertelviering is voor kinderen van 

6 t/m ongeveer 11 jaar 
en vindt plaats in de 
dagkapel van de Onze 
Lieve VrouweKerk. 
In de viering zitten 
diverse elementen: 
het verhaal, stilte, 
gebed, doemoment 
en we sluiten altijd 
af met een broodje 
knakworst. 

Er is weer een kinderkoor!
Alle kinderen vanaf groep 4 die van 
zingen houden opgelet: er is een nieuw 
kinderkerkkoor binnen de Emmaüsparochie!
Elke vrijdag repeteren we van 18.30 tot 19.30 
uur in het parochiehuis naast de kerk. Tijdens 
de schoolvakanties zullen we niet oefenen. 
We gaan leuke liedjes instuderen die we 
tijdens de kinderdiensten kunnen zingen.

te melden. We starten namelijk met de 
voorbereidingsbijeenkomsten in januari 
2017! Het vormsel vindt plaats op 20 mei 
om 16.30 uur. 

Peuterviering over Sint Maarten 
op 6 november  
6 november 
zullen we een 
peuterviering 
houden die 
in het teken 
staat van Sint Maarten. Inloop 10.00-10.15 
uur in het Emmaüshuis. De viering duurt 
ongeveer 35 minuten. Daarna sluiten we af 
met wat limonade of is er gelegenheid terug 
te gaan naar de kerk voor het ontvangen 
van de zegen.  
Vindt u het leuk om met uw kinderen in 
de kerk te starten? Dan kan dat ook! Na 
het welkomstwoord zullen de kleintjes dan 
met ouders en de kinderen die naar de 
kinderdienst gaan de kerk verlaten.  
Broertjes en zusjes die al wat ouder zijn 
kunnen dus meedoen met de kinder(woord)
dienst in de ruimte naast de peuterviering. 
Ouders kunnen bij de kleintjes blijven of 
terug naar de kerk gaan. 

De Boekenkastviering over Jona 
op 13 november 
We hopen dat er weer veel kinderen zullen 
komen naar de Boekenkast op 13 november. 
Vanaf 11.45 uur is er inloop en we starten 
om 12.00 uur. Dit keer zal het boek van Jona 
worden geopend. Jona is een beetje een 

K I N D  E N  K E R K

 
 
 
 
Openingstijden Centraal Secretariaat
Het centraal secretariaat van de parochie is geopend op maandag t/m donderdag van 
9.00-12.00 uur. Op vrijdag is het centraal secretariaat gesloten. De secretaresse is Gerda 
Eeninkwinkel.

H U I S

Zwerfafval, wie kent het niet? Er worden 
nieuwe initiatieven ontplooid, want veel 
van het zwerfafval kan prima worden 
gerecycled. 

De gemeente 
Apeldoorn 
doet mee aan 
deze landelijke 
campagne 
tot het 
schoonhouden 
van openbare 
ruimtes. Maatschappelijke organisaties zoals 
kerken en verenigingen spelen hierin een 
belangrijke rol en worden financieel voor 
hun inspanningen beloond.
Ook de Emmaüsparochie doet hieraan mee.
Al enkele weken staat in de weekenden 
een blauwe container bij de ingang van 
de kerk, waarin u plastic flesjes en blikjes 
kunt deponeren. Voor elk flesje of blikje 
ontvangen wij 0.05 eurocent. De beste 
jaarlijkse verzamelaar ontvangt ook nog 
een ‘Goedbezig-premie’. In het overzicht 

van het 3e kwartaal staan wij nog niet in 
de top 10 van beste opruimers. Maar in het 
laatste kwartaal van 2016 kan er nog een 
bliksemse spurt gemaakt worden. De plastic 
flesjes en blikjes (tot 50 stuks) kunt u ook 
inleveren bij de 5 onderstaande machinale 
innamepunten. Bij de inleverautomaten 
hebt u een viercijferige code nodig. 
Voor de Emmaüsparochie is dat 1046.
 
• Jumbo Wiegmans, retourpunt 
 winkelcentrum de Mheen
• Albert Heijn van den Heuvel, AH 
 Milieupark Molecatenlaan Ugchelen
• Apeldoornse Korfbalclub Steeds Hoger, 
 clubhuis sportpark Orderbos
• Circulus Berkel, Kiosk bij containerpark 
 winkelcentrum Eglantier
• Oude Gemeentewerf, Vlijtseweg 64

Met uw bijdrage ondersteunt u tevens de 
Emmaüsparochie. Wij danken u hartelijk 
voor uw betrokkenheid en uw bijdrage.

Het secretariaat

Inleveren plastic flesjes en blikjes

Eerste communie doen 
in de Emmaüsparochie: 
informatieavond 
op 6 december! 
De brieven naar ouders en 
scholen zijn op 24 oktober verzonden naar 
de ouders die in ons bestand staan. Ook via 
de scholen zijn er brieven uitgegaan naar 
groep 4-leerlingen. Heeft u niks ontvangen 
dan kunt u opgeven via het secretariaat: 
emmaus@rkapeldoorn.nl . 
Een kind dat eerste communie wil doen 
moet gedoopt zijn. Soms is dit nog niet het 
geval. Daarom is er in de eerste startviering 
van de communicanten altijd de gelegenheid 
om gedoopt te worden.  
Hierbij nodigen wij u uit voor een 
Algemene Ouderavond over de Eerste 
Heilige Communie op dinsdagavond 
6 december om 19.30 uur in de Schakel, 
locatie Rederijkershoeve 21 in Apeldoorn. 
De avond wordt geleid door Pastor Paul 
Daggenvoorde, Elni Vaassen en Mariska 
Litjes.
 
Informatieavond vormsel
op 3 november gemist?  
Neem dan snel contact op met het 
secretariaat: emmaus@rkapeldoorn.nl . 
3 november om 19.30 uur was er een 
informatieavond voor de ouders van 
vormelingen in het Emmaüshuis. Mocht 
u deze gemist hebben maar wilt u wel 
dat uw kind mee doet met het vormsel, 
neem dan deze week nog contact op met 
het secretariaat om uw kind alsnog aan 

Onder het motto ‘Are you streetwise?’ 
organiseert vrijwilligersorganisatie SAMEN 
in Assel Don Bosco Centrum, bij Apeldoorn, 
van 25 t/m 27 november een trainings- en 
informatieweekend voor jonge mensen 
van 18 tot 30 jaar die geïnteresseerd zijn 
in vrijwilligerswerk of een stage met 
straatkinderen in een ontwikkelingsland.

SAMEN heeft contact met straat-
kinderenprojecten in Azië, Latijns-Amerika 
en Afrika en biedt jongeren de mogelijkheid 
om daar voor een periode van 3 tot 6 
maanden als vrijwilliger of stagiaire te 
werken. Tijdens het weekend worden 
presentaties gegeven van vrijwilligers en 
stagiaires die recent terug zijn gekomen van 
een project. Daarnaast zijn er workshops 
waarin jongeren actief aan de slag gaan 
met onderwerpen als verantwoord 
vrijwilligerswerk doen, de achtergrond 
van straatkinderen en interculturele 
communicatie. Het is een interactief 
weekend waarin jongeren in contact komen 
met oud-vrijwilligers en andere jongeren 
met vergelijkbare plannen. De kosten voor 
deelname aan het informatieweekend 
inclusief verblijf en maaltijden zijn € 35.00.

Straatkinderen 
In veel derde wereldlanden heerst grote 
armoede. Vaak concentreert deze armoede 
zich in en rond grote steden. Daar vind je 
dan ook vaak duizenden kinderen die de 
dupe zijn van de armoede: straatkinderen. 

Informatieweekend in Assel 

Are you streetwise?

Sommigen van hen leven op straat en slapen 
nog thuis, voor anderen is de straat hun 
thuis geworden. 

Don Bosco: een inspirator
SAMEN is onderdeel van de wereldwijde Don 
Bosco organisatie, die zich in 130 landen in 
de wereld inzet voor hulpbehoevende en 
kansarme jeugd en jongeren.
Don Bosco (1815-1888) was een priester die 
leefde in Turijn, Noord-Italië waar hij zich 
inzette voor jongeren. Hij deed dit op een 
nieuwe, revolutionaire manier die ook nu 
nog wordt gevolgd door tal van projecten 
wereldwijd. Dit zijn straatkinderenprojecten, 
maar ook (technische) scholen, buurthuizen 
en jeugd- en jongerencentra.

Meer informatie is te vinden op 
www.samen.org .

De oecumenische wandel-
groep Bidden met de Benen 
organiseert acht keer 
per jaar een meditatieve 
wandeling in de omgeving 
van Apeldoorn.

Het thema van dit jaar is: 
Een toegewijd lichaam. 
Na twee prachtige wandelingen in Kootwijk 
en Bussloo zijn we alweer toe aan de laatste 
wandeling van 2016; op 12 november 
starten we om half tien in Kapel Staverden, 
Staverdenseweg 299, 3852 NV, Staverden. Er 
wordt een wandeling van 10 km en een van 
15 km aangeboden.

Na de inleiding over het thema “Oren/
Horen”, het zingen van een of twee liederen 
en het delen van de pelgrimszegen gaan we 
op pad.

Zoals gebruikelijk zal tijdens elke wandeling 
een stuk in stilte gelopen worden. Aan het 
begin daarvan worden kaartjes uitgereikt 
met een tekst waarover je in stilte kunt 
mediteren.
Daarna komt er een pauzemoment waarop 
ervaringen uitgewisseld kunnen worden. 

Er zijn geen kosten aan verbonden, een 
vrijwillige bijdrage wordt wel gewaardeerd.
Tot ziens in Staverden!

Bidden met de Benen
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S A N T ’ E G I D I O

Na de officiële opening, met veel keten-
partners en doorverwijzers, zien wij elke 
week meer nieuwe mensen die ons weten 
te vinden. Elke week komen er zo’n honderd 
mensen in financiële moeilijkheden om 
gratis kleding te halen. 

Wij kunnen hen nu op woensdagochtend 
en zaterdagmiddag ontvangen. Gelukkig 
is de stroom van kleding om te delen niet 
minder geworden en kunnen wij de mensen 
die komen goed helpen aan warme kleding 
nu we het koude seizoen ingaan. Er is nog 
steeds vraag naar warme jassen, en kleding 
voor jongvolwassenen. Ook linnengoed, 

handdoeken en dekbedden zijn erg welkom.
Onze klusploeg heeft ook niet stil gezeten, 
er was nog veel te doen. Zij zijn deuren aan 
het opknappen, brengen verbeteringen 
aan in de koffiekamer en de wachtruimte. 
Er moet nog wel aardig wat geschilderd 
worden, maar de Kledingbank wordt 
steeds mooier. Stap voor stap groeit de 

Kledingbank 
steeds mooier

Kledingbank steeds meer tot een waardige 
ruimte waar wij mensen kunnen helpen. 
Jongeren van het Walterbosch College 
hebben, als maatschappelijke stage, 
hard gewerkt om fietsenrekken voor 
de gasten te maken op het terrein. 
Balken zagen, gaten graven, planken 
vastschroeven; echt vakwerk in een 

goede samenwerking. Jongeren hebben 
ook geholpen om te snoeien en onkruid 
te verwijderen en een andere groep 
heeft binnen geholpen met sorteren van 
de ook door hen ingebrachte kleding. 
Met veel enthousiasme hebben zij zich 
maandag 10 oktober ingezet. Wij zijn 
heel dankbaar voor hun steun.

Na 15 maanden mocht de Syrische 
vluchteling Elias zijn vrouw Yasmeen en zijn 
twee dochters Perla en Helen in de armen 
sluiten. Ontroerend ingetogen was de 
gezinshereniging op Schiphol. 

Al die maanden hadden zij alleen maar 
via Skype contact met elkaar en zag Elias 
zijn kinderen opgroeien op het schermpje 
van zijn telefoon. Zo zag hij zijn jongste 
dochter Helen na de geboorte. Zij werd 
negen maanden geleden, vlak voor Kerst, 
in Damascus geboren. Ik heb er nog over 
gepreekt; ook zij was in doeken gewikkeld, 
net als het kindje in de kribbe, gebakerd 
zoals ze dat gewend zijn in Syrië. Hij zag 
dat zij gedoopt werd in hun huis, omdat zij 
niet naar de kerk konden gaan, dat was te 
gevaarlijk. Hij zag haar op de video leren 
kruipen en een tomaatje eten, maar hij kon 
er al die maanden niet bij zijn, haar geen 
eten geven, haar niet ruiken of vasthouden. 
De pijn van het gemis was groot, maar na 
zoveel maanden mocht de blije vader haar 
voor de eerste maal een knuffel geven. 
Ze hebben nu een eigen huis, ze zijn weer 
samen en kunnen hun nieuwe toekomst op 
gaan bouwen in 
ons veilige land, 
in onze stad. 
Ver weg van de 
oorlogsdreiging, 
ver weg van een 
land waar geen 
plaats meer is 
voor christenen. 

Maar ook ver weg van hun familie die in 
Syrië is achter gebleven. De moeders daar 
die hun kinderen missen, de oma’s die hun 
kleinkinderen waarschijnlijk nooit meer 
terug zullen zien. Wij mogen nu voor hen 
een nieuwe familie zijn. 

Anonieme vluchtelingen die wij op 
televisie zien krijgen een gezicht, krijgen 
een naam en worden opgenomen in 
onze geloofsgemeenschap. Wij horen de 
schrijnende verhalen van mensen die alles 
moeten verlaten, alles kwijt zijn. Verhalen 
van mensen die een gevaarlijke weg moeten 
gaan om te vluchten uit de oorlog. Die in 
een gammele boot over het water, met 
de bus of in een gesloten vrachtwagen, 
vaak vele kilometers te voet, op weg gaan 
naar een veilige toekomst. Mannen gaan 
vooruit, zijn afhankelijk van geld eisende 
mensensmokkelaars en corrupte politie. 
Gelukkig kunnen hun vrouwen en kinderen 
met het vliegtuig naar hen toekomen. De 
tweede gezinshereniging van een andere 
vluchteling heeft plaats gevonden tussen 
het schrijven van dit stukje en het drukken 
ervan. Ook volgen nog twee vluchtelingen 
die een huis toegewezen krijgen in onze 
stad. Daarmee zijn alle mensen die wij 
gekoppeld hebben aan Apeldoorn eindelijk 
voorzien van een woonruimte.
Wij geven een feest voor hen in de pastorie 
en vieren dat zij in ons midden zijn, een 
verrijking voor onze geloofsgemeenschap. 

Ronald Dashorst

Oproep PCI Emmaüsparochie - Goederenbank
 
De PCI van de Emmaüsparochie maakt voor de hulpvragen gebruik van de 
goederenopslag van de diaconie van de PKN. 
Er is constant vraag naar fietsen en witgoed (wasmachines, koelkasten en (gas)fornui-
zen). Indien u de diaconie aan deze goederen kan helpen dan kunt u contact opnemen 
met de heer E. Oomkes, coördinator, tel. 521 15 54 of e-mail: e.j.w.oomkes@12move.nl . 
De goederen worden opgehaald zodat u niet hoeft te sjouwen. 

Woensdag 09 november, 19:30 uur, 
De Drie Ranken, Eglantierlaan 202

Film: ‘The Farewell Party’

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. 

Donderdag 10 november, 20:00 uur, 
De Drie Ranken, Eglantierlaan 202

Lezing: ‘Liberaal Christendom’ 

Liberaal geloven! 
Daarover gaat Klaas 
Douwes vertellen. Hij is 
medeschrijver van het boek 
‘Liberaal christendom. 
Ervaren, doen, denken’. 
Hoe vertel je je buurman 
dat je gelooft? En als dat niet een 
almachtige god is, waarin geloof je dan nog? 
Let op het woordje ‘nog’! Liberaal geloven 
is geloven vanuit openheid en tolerantie. 
Het eigen religieuze perspectief op mens en 
wereld wordt niet als het enige ware gezien. 
Invloeden zijn er, ook van wetenschap en 
cultuur. Niet benauwd zijn voor verandering, 
maar met respect voor de traditie. Christelijk 
geloof is immers alleen overdraagbaar als 
het wordt gedragen door een gemeenschap 
die uitnodigend haar diensten viert, die 
toegankelijke rituelen aanbiedt en die zich 
inzet voor een evangelie dat intellectueel 
acceptabel is. Of zoals Klaas Douwes zegt: ‘Ik 
sta met een verwonderende houding in het 
geloof, maar ben tegelijk vastberaden om 
van de wereld een iets liefdevollere plek te 
maken.’ Hoe liberaal bent u?

Woensdag 16 en 30 november, 20:00 uur, 
De Drie Ranken, Eglantierlaan 202

Meditatieavond 
Ik neem de tijd om het stil te maken in 
mijn hart. 
Ik word me bewust van de Eeuwige die 
zijn liefdevolle blik op mij gericht heeft. 

Gezin weer bij elkaar

Vervoer naar de kerkdienst
Indien U in Ugchelen en omgeving woont 
en vervoer wenst naar een kerkdienst 
in de Onze Lieve Vrouwekerk, neemt 
u dan contact op met familie Beems, 

S T A D

Kopij voor de volgende OpWeg 
graag inleveren uiterlijk woensdag
16 november 2016 per e-mail aan
secretariaat@rkapeldoorn.nl

B O N I F A T I U S tel. 055 542 97 80. Dhr. en mw. Beems 
coördineren het vervoer naar de Onze Lieve 
Vrouwekerk in Apeldoorn. Deze service 
geldt alleen voor Emmaüsparochianen, die 
in de ‘oud’-deellocatie Bonifatius wonen. 
Woont u elders in Apeldoorn, neemt 
u dan voor vervoer contact op met het 
parochiesecretariaat.

Voor informatie: http://www.3ranken.nl/
Contactpersoon: Mark Braam, 
tel. 055 543 09 56, e-mail: 
rk.ouderling@3ranken.nl

D E  D R I E  R A N K E N
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H U B E R T U S

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

Taizévesper 
Zondag 6 november is er om 19.00 uur, zoals 
iedere eerste zondag van de maand, een 
Taizévesper. Wij nodigen iedereen van harte 
uit om deze bij te wonen. Naast het zingen 
van liederen uit Taizé lezen we Psalm 32 en 
Lucas 19, 1-10. Daarna overdenken we de 
regel: “Ik geef inzicht en wijs de weg die je 
moet gaan, ik geef raad, op jou rust mijn 
oog.” In de stilte komen we even tot onszelf 
en tot God, na de drukte van alle dag. Voor 
aanvang is het mogelijk een kaarsje aan te 
steken. Hoe verder met de Taizévespers? In 
de afgelopen maanden heeft de werkgroep 
die de Taizévespers organiseert nagedacht 
over de inhoud en vorm van de vespers. Wij 
hebben enkele Taizévespers bijgewoond in 
andere plaatsen en als werkgroep zijn wij 
tot de conclusie gekomen dat het goed is 
veranderingen door te voeren om ervoor te 
zorgen dat dit kostbare uurtje aan het begin 
van iedere maand een uur blijft waarin wij 
inspiratie opdoen of weer kunnen opladen. 
Vanaf januari 2017 willen we daarom 
van start gaan met een gewijzigde opzet. 
Dat willen er graag voorleggen aan onze 
bezoekers. Aan u dus. 6 november willen 
we na de vesper graag met de aanwezigen 
van gedachten wisselen over voorstellen 
hoe we vanaf januari de vesper denken 
te gaan vormgeven. En uiteraard is er dan 
koffie en thee. Uw mening/ uw gedachten 
kunnen ons helpen ook komend jaar weer 
een waardevolle Taizévespers te organiseren. 
We ontmoeten u 6 november dan ook graag. 
Namen. de werkgroep, Peter Kruitbosch, tel. 
533 53 41 en Anneke Sijtsma, tel. 541 28 24, 
taizevespers@3ranken.nl.

Gedachtenis overledenen
Zondag 6 november zullen in het midden 
van de geloofsgemeenschap de namen 
worden genoemd van hen, die van ons 
heengingen in het jaar dat achter ons ligt. 
Ruim 35 namen zullen klinken. Namen, die 
geborgen blijven tot ver over de grenzen 
van ons leven, in de trouw van Eeuwige. 
Nog eenmaal dit jaar worden zij genoemd 
en steken we voor elk van hen een kaars aan 
om hen te gedenken en om hen biddend 
toe te vertrouwen aan God: Heer, herinner 
U de namen van hen die gestorven zijn. 
Een laatste kaars steken we aan voor allen, 
ongenoemd, maar aan wie de herinnering 
leeft in ons hart. Na afloop mogen de 
nabestaanden de kaars meenemen. In de 
kleine kerkzaal kunnen we elkaar na de 
viering ontmoeten rondom koffie/ thee. 
Een waardevol moment om met elkaar na 
te praten en om herinneringen te delen van 
hem/ haar die zo wordt gemist. Het is goed 
als nabestaanden mogen ervaren dat wij als 
geloofsgemeenschap De Drie Ranken om 
hen heen staan.

Gespreksgroep
Maandag 7 november gespreksgroep 
ouderen. Vanaf 9.30 uur bent U allen van 
harte welkom.
Onze gast: Willem Olierook.
Thema: Keuzen maken.

Hulp gevraagd bij bezorging 
OpWeg in de wijk Emmanuel
In de wijk Emmanuel zijn we op zoek naar 
een bezorger voor de Kunstenaarshoeve, 

een kleine wijk met 9 adressen. Wilt u ons 
uit de brand helpen door eens per 3 weken 
deze adressen te voorzien van OpWeg? Dan 
kunt u zich opgeven bij het secretariaat van 
de Emmaüsparochie 055 526 65 00, of bij 
ondergetekende 055 366 92 00. Het kan ook 
per mail emmausleden@gmail.com . Mogen 
wij op u rekenen? 

Marry van Weerdenburg

Op weg naar een Visie voor 2030, 
ook vanuit katholiek perspectief?
maandag 28 november 20:00 uur
Zowel binnen als buiten de geloofsgemeen-
schap gebeuren veel mooie dingen waardoor 
we geïnspireerd raken en wat we ermee 
kunnen en misschien wel moeten. Daarom 
willen we ons opnieuw bezinnen op de 
toekomst. Het jaar 2030 is gekozen als 
richtpunt. Een periode die lang genoeg 
is om vrij te dromen over de toekomst en 
kort genoeg is om ons te dwingen concreet 
te worden en actie te ondernemen. Er is 
een regiegroep gevormd die sturing geeft 
aan het proces, niet alleen om tot een 
visie te komen maar ook om een eerste 
beweging te maken met de realisatie 
daarvan. We hebben het hier nadrukkelijk 
over ‘regie’ want de hele gemeenschap, 
maar ook mensen/partijen daarbuiten, 
worden betrokken bij het ontwikkelen 
van de visie. Het moet een gezamenlijk 
proces worden van de hele gemeenschap. 
We gaan bij het bedenken van de visie uit 
van het positieve, dus geen problemen 
oplossen maar kansen creëren. Dus niet 
somberen over een lege kerk maar gebruik 
maken van alle positieve betrokkenheid 
binnen de geloofsgemeenschap. Wat zijn 
mooie herinneringen en ervaringen? Waar 
word je persoonlijk warm van? Wat raakt 
je? In de periode tot de kerst gaan we op 
verschillende manieren met allerlei groepen 
van jong tot oud aan de slag om verhalen op 
te halen en antwoorden te verzamelen op 
de gestelde vragen. Een van die ‘groepen’ 
wordt gevormd door mensen met een 
katholieke of oecumenische achtergrond, die 
zich thuis voelen in De Drie Ranken. Jullie 
nodig ik specifiek uit om mee te komen 
praten en denken over de toekomst van 
onze geloofsgemeenschap. Inloop vanaf 
19:45 uur en we stoppen uiterlijk om 22:00 
uur.

Mark Braam
 055 543 09 56

mijnkerk@3ranken.nl
http://www.3ranken.nl/mijn-kerk/

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 

Nieuwe bezorger OpWeg gevraagd
Dhr Otten, een jarenlang trouwe bezorger 
van Op Weg, heeft aangegeven dat hij per 
1 januari 2017 wil stoppen met het bezorgen 
van OpWeg. Het gaat om 9 adressen 
verspreid in de wijk. Bent u goed ter been, 
en houdt u van een wandeling om fit te 
blijven, heeft u een klein uurtje per drie 
weken tijd over, dan bent u de persoon die 
wij zoeken om deze taak van de heer Otten 
over te nemen. Het gaat om de wijk ten 
zuiden van de Langeweg, ten oosten van de 
Piet Joubertstraat, 
ten noorden van 
de Daendelsweg en 
ten westen van de 
Koninginnelaan. 
U kunt zich opge-
ven bij B. Scheffer 
tel: 521 16 94.

Huiskamergroep
Zichtbare tekenen van het geloof, dit was 
het thema voor deze morgen waar wij in 
de huiskamer mee aan de slag gingen. 
De tekst van Deuteronomium 6,4-6 werd 
gelezen, In deze tekst wordt gesproken over 
luisteren, horen is het eerste woord. Het is 
ook deze tekst die Jezus aanhaalt als hem 
gevraagd wordt wat het grootste gebod is. 
Het voornaamste is: ‘luisteren’. Hoe verstaan 
wij dit horen, hoe luisteren wij? In de tekst 
wordt gesproken over het doorvertellen 
aan onze kinderen, hoe doen wij dit? Kun 
je je geloof je inspiratie zichtbaar maken 
met behulp van voorwerpen en wat wil je 
dan laten zien. Onze maatschappij, welke 
tekenen laat zij nog zien als uiterlijk teken 
dat wij gelovige mensen zijn? Het werd 
een boeiende morgen waarin wij elkaar 
vertellen, wat het voor ons betekent om 
het woord van God te horen en het uit te 
dragen, ieder op zijn eigen manier.
De tekenen die wij daarbij gebruikten en 
op tafel legden waren de Jakobsschelp als 
verwijzing naar de doop en de pelgrimstocht 
naar Compostella, het kruis als Jezus die 
voor ons gestorven is, de Heilige Familie als 
voorbeeld voor het gezin, Maria als onze 
moeder waar je altijd op kunt vertrouwen als 
je het moeilijk hebt, Lourdes als een plaats 
waar een stukje hemel op aarde komt en als 
slot de bijbel een boek waar je antwoorden 
vindt en bemoediging op al je vragen. 
Veel te snel is de morgen weer voorbij, wij 
sluiten af met een persoonlijk gebed en het 
aansteken van de kaarsjes.
Volgende bijeenkomst: 24 november 
Huiskamergroep 3. 

 B. Scheffer 

Gast in de keuken
In een bijbelse 
omgeving heb je het 
vaak over een gast 
aan tafel. Tijdens de 
Open Tafel van 
6 oktober 2016 
hadden we geen 
gast aan tafel maar 
wel een gast in 
de keuken. Pastor 
Sebastian had 
aangeboden om ook eens Indiaas te koken 
voor de gasten van de Open Tafel. Die 
kans lieten we als werkgroep Open Tafel 
zeker niet voorbij gaan. De gastvrijheid 
die we als werkgroep bedoelen kun je 
toch op geen betere manier laten zien. 
Aangezien we geen idee hadden hoeveel 
werk aan een Indiase maaltijd zou zitten 
hadden we aangeboden te helpen bij 
de voorbereidingen. Daarvoor waren we 
dan weer te gast in de keuken van pastor 
Sebastian. Daar troffen we een aanrecht 
en tafel vol producten die geschild, gehakt, 
gesneden, ontpit, gebroken en/of gewassen 
moesten worden. Wie zou denken dat een 
Indiase maaltijd bestaat uit wat gekleurde 
rijst met een paar snippers kip, moeten 
we toch uit de droom helpen. Zelfs als je 
het niet herkenbaar terug vond waren er 
rozemarijnblaadjes, sperziebonen, wortelen, 
tomaten, uien, selderij, aardappelen in de 
rijst en saus verwerkt. En dan hebben we 
het nog niet over de onzichtbare maar 
wel proefbare kruiden. Het waren geen 
snippers kip maar stevige kippenpoten. Voor 
degenen die de maaltijd wat heet vonden 
was er een vers en koud toetje. Zo mag je 
het schaaltje met gesneden appel, banaan, 
mandarijn, avocado, granaatappel op een 
paar bolletjes ijs wel noemen. Het was niet 
zo verwonderlijk dat pastor Sebastiaan na 
afloop een stevig applaus en een smakelijke 
attentie kreeg. Wilt u weten wat in 
november op het menu staat? In ieder geval 
geen Indiaas eten. Kom het vanaf 17.00 uur 
zelf proeven in de Open Hofkerk. 

Jacques Daenen

Herfstmiddag Werkgroep Welzijn 
Hubertusgemeenschap. 
Op woensdag 9 november a.s. organiseert de 
Werkgroep Welzijn een Herfstmiddag. Ook 
nu zijn we weer welkom in de zaal van de 
Open Hofkerk aan de Boerhaavestraat 60. 

Aan deze 
middag wordt 
medewerking 
verleend door 
“Paul Mulder“ 
Zanger en gitarist 
uit Zevenaar met 
handgemaakte 
liedjes. Paul Mulder treedt op voor 
iedereen, bij alle mogelijke gelegenheden, 
kortom voor alle mensen die van muziek 
houden. Hij zingt en speelt zelf geschreven 
liederen, zoals bv. “Ik bid op de fiets”. 
Aan de hand van deze liedjes vertelt hij 
verhalen en neemt hij je mee door zijn land 
aan de grens. Hij heeft opgetreden voor 
de NCRV- radio, Omroep Gelderland, in 
theaters, kerkgebouwen, verzorgingshuizen, 
enz. Maar ook treedt hij op met liedjes 
van vroeger, waarbij men lekker mee 
kan zingen of gewoon genieten van de 
muziek. Wij denken dat het, mede door uw 
aanwezigheid, weer een gezellige middag 
gaat worden. De middag begint om 14.00 
uur en vanaf 13.30 uur is men van harte 
welkom. Zoals altijd krijgen alle parochianen 
boven de 75 jaar weer persoonlijk een 
uitnodiging. Mocht u de uitnodiging 4 
november a.s. nog niet ontvangen hebben 
dan verzoeken wij u contact op te nemen 
met Mevr. van Bussel, Marconistraat 71, 
7316 PA Apeldoorn, tel. 055 521 80 06 of 
met Gerard Tiemessen, Hoefblad 1, 
7322 EG Apeldoorn, tel 055 521 39 28. 
U bent van harte welkom.

Verslag Teresia Hubertus compleet
15 oktober jl. 
was er weer 
een viering 
van Teresia 
en Hubertus 
Compleet, deze 
keer voor het 
eerst in het 
Veluws College-
Mheenpark aan 
de Zilverschoon. 
Het was heel 
fijn dat we daar 
terecht konden, 
een prachtige 
en zeer 
geschikte ruimte 
voor deze 
gelegenheid. 
Veel vrijwilligers 
hebben vanaf 8 
uur ‘s morgens 
de ruimte in 
gereedheid 
gebracht, het 
krentenbrood 
gesmeerd, tafels gedekt en versierd, 
mensen begeleid naar hun plaatsen, 
verkeer geregeld, koffie geschonken en na 
afloop alles weer opgeruimd. We kunnen 
terugkijken op een geslaagde ochtend. De 
voorgangers in de viering waren Pastoor P. 
Daggenvoorde, R. Dashorst en A. Derksen. 
Wij zijn blij dat wij elk jaar weer door 
hun medewerking deze eucharistieviering 
kunnen vieren. Pastoor Daggenvoorde 
sprak tijdens de overweging over bidden. 
Deze overweging sloot goed aan bij het 
thema van de viering: Weet dat bidden 
helpt! Veel ouderen en zieken bidden vaak, 
hoewel het soms lijkt of het niet helpt. Ook 
dan moeten wij blijven vertrouwen. Het 
Hubertuskoor heeft de gezangen mooi en 
sfeervol verzorgd, wij zijn hen daar ook zeer 
dankbaar voor. Er waren dit jaar veel meer 
deelnemende gasten dan voorgaande jaren. 
Doordat de ruimte in het Veluws College 
groter is dan de ruimte voorheen in Don 
Bosco kon iedereen goed zitten en iedereen 
kon alles goed zien, ook achterin de zaal 
en aan de zijkanten. Veel mensen hadden 
zich van tevoren opgegeven om de zegen 
ter bemoediging te ontvangen. Onder hen 
waren er veel ontroerd en vonden het zeker 
een bemoediging en steun en zij ervoeren 
de viering en de zegen als troostgevend en 
zijn er dankbaar voor. Tijdens het gezellige 
samenzijn na afloop was er voor iedereen 
krentenbrood en koffie of thee. Tijdens 
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dit samenzijn na de viering was vaak te 
horen dat mensen deze viering erg hebben 
gewaardeerd, en dat ze gesteund zijn door 
de bijeenkomst en er weer een tijdje tegen 
kunnen. Dat is erg fijn en daarom: hopelijk 
tot volgend jaar!  

Nieuwe bezorgers OpWeg gezocht! 
Wij zijn op zoek naar 2 nieuwe bezorgers 
voor de volgende straten: Duizendschoon 
en Pinksterbloem (11 adressen) en voor de 
Anijsstraat, Kervelstraat, en Lavendelstraat 
even nummers (8 adressen) Heeft u een half 
uurtje over eenmaal in de 3 weken? Dan wilt 
u misschien wel een aantal wegbrengen. 
U kunt zich opgeven bij Marjolein Ribbink, 
coördinatie OpWeg Teresia, tel. 367 07 
98 (meestal tussen 17.00 en 18.30 uur te 
bereiken).
Marjolein Ribbink stopt ermee, zie de 
oproep elders in deze OpWeg.

Vrijwilligers gezocht!
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die 
willen helpen met het invouwen van de 
acceptgiro’s voor OpWeg voor de Teresia. Dit 
willen we doen in week 48 (28-11 t/m 3-12) 
Wilt u komen helpen? Geef dit dan door 
aan Marjolein Ribbink, coördinatie OpWeg 
Teresia, tel. 367 07 98 (meestal tussen 17.00 
en 18.30 uur bereikbaar).

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.

Vieringen H. Martinuskerk Twello
Zondag 6 november
10.00 uur Eucharistieviering, voorganger 
pastoor P. Daggenvoorde
Zondag 20 november
10.00 uur Eucharistieviering, voorganger 
pastoor P. Daggenvoorde

Casa Bonita
06 nov  Mw. M.A. Hoekstra, 
 orgel dhr. J. van Veen
13 nov  Ds. J..H. Karelse m.m.v. Sions 
 Lofzang
20 nov  Ds. E. Idema, orgel mw. T. Schoon-
 heim, viool mw. J. v.d. Pol, 

De kerkdiensten beginnen om 10.15 uur in 
het restaurant.

De Drie Ranken
06 nov   19.00 uur Taizévesper

Gelre Ziekenhuis
06 nov  R.-k. Rita Vermeltfoort m.m.v. KSH
13 nov  prot. ds Leo IJkel, orgel Anne 
 Tolsma
20 nov  R.-k. Laura v.d. Kam m.m.v. Rubato

De kerkdiensten worden gehouden om 
10.00 uur in het auditorium op de 
1e verdieping, boven de hoofdingang. 
Iedereen wordt van harte uitgenodigd. 

De Heemhof
06 nov  Allerzielen, Mw. ds. L.H. de Bruin, 
 orgel dhr. L. Jacobs, soliste Margo 
 van der Eng
13 nov  Dhr. B. Bredijk m.m.v. Koor 
 The News Singers
20 nov  Mw. F.J. Volkers-van der Torren, 
 orgel mw. S. Goldbach 

De kerkdiensten beginnen om 10.30 uur.

‘s Heeren-Loo (Groot Schuylenburg)
06 nov  Eredienst drs. Constance 
 Schouwstra-Dijkman, Grote kerk, 
 Loolaan 2, Apeldoorn
06 nov  Verteldienst o.l.v. Piet Rosenbrand, 
 orgel Maurits Bunt
06 nov  Zangdienst o.l.v. Tine Menkveld 
 Chris Notenboom
13 nov  Eredienst Hetty de Reus, orgel 
 Eelco Schuijl, Koor Laetare o.l.v. 
 mw. Joke Horstman
20 nov  Verteldienst o.l.v. Henriette 
 van Ieperen, orgel Maurits Bunt
20 nov  Zangdienst o.l.v. Harm Siebesma, 
 orgel Arjan van Hees

Aanvang diensten: eredienst 10.30 uur, 
verteldienst 10.30 uur, zangdienst 14.30 uur, 
combidienst 14.30 uur.

De Herberg: Zondagse Ontmoetingen
13 nov  Mevr. T. Breuer

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.

St. Josephkapel ‘GGNet’
06 nov  10 uur voorganger Jos van der 
 Leur, organist Bert Pleijsant  
13 nov  Geen dienst
20 nov  10 uur LAATSTE DIENST IN DE 
 JOSEPHKAPEL
 Voorganger: Jos van der Leur, 
 organist: Hans Visser 

I.v.m. verkoop van een deel van het 
GGNet-terrein in Apeldoorn aan het COA,

K E R K D I E N S T E N  E L D E R S

 
Even stilstaan bij het feest 
van Christus Koning

(uit het Rijke Roomse leven)

Aan U, o Koning der eeuwen,
aan U blijft de zegekroon.
Onsterf’lijk schittert Uw glorie
door alle haat en hoon!
De volkeren verdwijnen,
maar luider klinkt het lied:
De wereldzon blijft schijnen,
haar glanzen sterven niet!

Hoor! Juub’lend naderen d’eeuwen
met psalmen vol hoger gloed,
in brede koren weerklinken
de Koning huld’ en groet!
Hoe schateren hun zangen,
langs aard’ en luchtgebied:
De Koning aller ere
zij leven, liefd’ en lied!

tekst: Herman Schaepman, 
priester-dichter-politicus
muziek: Johannes Verhulst (1871)

Bijbelrooster jaar C 

06 november 2016 twee-en-dertigste zondag door het jaar
2 Makk. 7, 1 - 2 + 9-14; 2 Tess. 2, 16-3, 5; Lc. 20, 27-38

13 november 2016 drie-en-dertigste zondag door het jaar
Mal. 3, 19-20a; 2 Tess. 3, 7-12; Lc. 21, 5-19

20 november 2016 vier-en-dertigste en laatste zondag van het liturgisch jaar 
Hoogfeest van Christus, Koning van het Heelal
Sluiting van het Jaar van de barmhartigheid
2 Sam.  5, 1-3; Kol. 1, 12-20; Lc. 23, 35-43

B I J B E L R O O S T E R

E V E N  S T I L S T A A N

waaronder de Josephkapel, stoppen de 
diensten na 20 november 2016.

Koningin Wilhelmina 
Woonzorgcentrum
Om de vier weken wordt op vrijdag om 
15.00 uur een Woord- en Communieviering 
gehouden. De eerstkomende vrijdagen zijn 
4 november en 2 december. Voorganger is 
de heer Anton Derksen, met assistentie van 
Siny Bouwmeester

Marken-Haven
05 nov  Allerzielen, Mw. Ds. L.H. de Bruin, 
 orgel dhr. J. van Veen
12 nov  Ds. A.W.J. Theunisse, orgel mw. 
 S. Goldbach
19 nov  Mw. F. J. Volkers-van der Torren, 
 orgel mw. S. Goldbach

De kerkdiensten vinden plaats op 
zaterdagmiddag om 14.30 uur.

Randerode
06 nov  Pastor H. de Jong m.m.v. 
 Mennokoor
13 nov  Ds. E. Idema m.m.v. CGZ Hoog 
 Soeren 
20 nov  Dhr. M. Visscher, orgel dhr. 
 J. Wubs, solist dhr. B. v.d. Velden

De kerkdiensten beginnen om 10.30 uur.

Sainte Marie
06 nov  Woord- en Communiedienst 
 A.J. Derksen
13 nov  Eucharistieviering A.Goes pr.
20 nov  Woord- en Communiedienst 
 A.J. Derksen

De vieringen beginnen om 09.30 uur.

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 viering.
Elke 1e zondag van de maand 
Eucharistieviering 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.

T E R E S I A

De Stichting Informatieblad Katholiek 
Apeldoorn verzorgt voor de Emmaüs-
parochie de u bekende OpWeg, die elke drie 
weken bij u als parochiaan trouw op uw 
huisadres wordt bezorgd. 

Hiervoor heeft de Emmaüsparochie 
een fijnmazig netwerk met een groot 
aantal vrijwilligers opgebouwd. Zonder 
al deze vrijwilligers (wijkcoördinatoren, 
transporteurs, hoofdbezorgers en bezorgers) 
geen OpWeg!

Met het oog op het vertrek van een van 
deze vrijwilligers, zoeken wij een: 
Wijkcoördinator OpWeg bezorgwijk Teresia.

Het is niet noodzakelijk dat u in de wijk 
Teresia woont!
Op deze functie zijn de afspraken van het 
parochiële vrijwilligersbeleid van toepassing. 
Deze vindt u op de website www.emmaus-
apeldoorn.nl onder de kop Parochie/
Vrijwilligers. 

Voor nadere informatie over deze functie, 
of om uw belangstelling kenbaar te maken, 
kunt u contact opnemen met de heer E.V. 
Voogd, coördinator vrijwilligers(beleid), via 
emmaus.apeldoorn.vrijwilligers@gmail.com 
of tel. 055 367 04 44 (tussen 19:00-19:30 uur).

E.V. Voogd 

Oproep voor een wijkcoördinator OpWeg
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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.J.C. Spallek, spallekf@telfort.nl

Financiën en advertenties
F.P.J.C. 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

R.-K. Diaconie Apeldoorn
R.G.Th. Dashorst, diaken. Centraal punt voor diaconie 
van de Emmaüsparochie. Emmaüshuis, Stationsstraat 
13, 7311 NL Apeldoorn. R.K. Diaconie Apeldoorn: 
rek.nr. NL14 INGB 0002 9586 56, PCI Emmaus: 
rek.nr. NL53 RABO 0113 9644 98

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 - Belangen-behartiging, 
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 . 
Apeldoorns Beraad van Kerken
beraadvankerkenapeldoorn@hotmail.com .
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 Apeldoorn- 
brede 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 .

Met de verkoop van grond en gebouwen 
komt er een einde aan een ruim 70-jarige 
traditie van vieringen in de Kapel van St. 
Joseph op het terrein van GGNet aan de 
Deventerstraat in Apeldoorn.

Over de bestemming van het Verschueren-
orgel is tot dusverre niets bekend. Het leek 
ons, organisten van GGNet, daarom gepast 
om nog éénmaal een Open Orgeldag te 
organiseren.
Hierbij krijgen organisten van amateur tot 
en met beroeps de gelegenheid om het 
orgel te komen bespelen. Aan deelname 
en toegang zijn geen kosten verbonden. 
Ruime parkeerplaats.
Als datum is vastgesteld: zaterdag, 
26 november. Kapel open vanaf 10.00 uur 
tot ca. 16.00 uur.

Wij streven naar minimaal een kwartier 
speeltijd per deelnemer. Aanmelding is 
gewenst i.v.m. de planning. U kunt zich 
aanmelden per telefoon: 055 366 41 70. 
Desgewenst kunt u verdere informatie 
over het orgel opvragen per e-mail op: 
hansvisser.organist@gmail.com waarna die 
per mail wordt opgestuurd. Luisteren en 
rondkijken kan natuurlijk óók. Daarvoor is 
geen aanmelding nodig.

Kapel sluit: orgel zwijgt


