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Ondanks de drukke agenda van onze 
pastoor Paul Daggenvoorde is het me 
gelukt om met hem in gesprek te gaan. 
Om te horen hoe het hem in de afgelopen 
3 jaar hier in Apeldoorn is vergaan. Een 
terugblik, maar ook een kijkje in zijn leven 
als priester, als herder van onze parochie.

Hoe kijk je terug op je eerste jaren in 
Apeldoorn?
Ik ben graag in de Emmaüsparochie 
merk ik. Niet alleen op zaterdagavond 
en zondagmorgen in de kerk, maar ook 
door de week in allerlei bijeenkomsten 
en in het persoonlijk pastoraat. Het is een 
erg intensieve periode. Alles hangt met 
alles samen. En terwijl we er met oog op 
het evangelie secuur orde in proberen te 
brengen, voelen we steeds ook onmacht bij 
gebrek aan mensen en middelen. Onmacht 
om de meerwaarde van parochiële 
organisatie van ons geloof te laten zien. 
Wat een geluk dan, dat de onderlinge 
verhoudingen goed zijn en inspirerend! 
Daar ben ik dankbaar voor.

Je wilde in de haarvaten van de parochie 
en de samenleving zijn. Is dit je gelukt?
In de haarvaten van de parochie te zijn 
lukt me aardig, maar in de haarvaten van 
de samenleving helaas veel minder. Ik kom 
best bij heel veel mensen. Maar ik ben 
pastoor van 2 parochies en het binnen-
parochiële werk kost erg veel tijd. Ik steek 
ook flink wat tijd in het pastoraat. Het lukt 
me minder dan gedacht om betrokken 
te zijn bij allerlei maatschappelijke 
gebeurtenissen, in een achterstandswijk 
bijvoorbeeld zoals pastoors dat eerder wel 
konden. 

Lukt het je om voor jezelf een goede 
verdeling te maken tussen het pastorale 
werk en de bestuurlijke kant van het 
priesterschap.?
Jawel. Ook het besturen is een vorm van 
pastoraat. Als je het besturen opvat als een 
manier waarop je de missie van de parochie 
behoedt, is dat ook pastoraat. Pastoraat 
omvat heel veel. Niet alleen liturgie, 
catechese en diaconie, maar ook het 
werken aan de organisatie van de parochie. 
En ik heb geleerd om het op die manier te 
ervaren. Daarnaast is er het persoonlijke 
pastoraat, het bezoeken van zieken, 
nabestaanden, of als er nood is. Ik doe dat 
als bedienaar van de sacramenten en in 
een persoonlijk gesprek op huisbezoek. Dit 
stukje van het pastoraat doe ik minder dan 
me lief is. 

Je hebt een volle agenda en lange 
werkdagen. Kom je wel toe aan een sociaal 
leven?
Zeker wel. Ik onderhoud goed het 
contact met mijn familie en er is een 
vriendengroep bestaande uit een aantal 
echtparen met kinderen. Ik probeer met ze 

op te trekken en daarnaast beleef ik ook 
veel aan de vriendschap met een aantal 
priestercollega’s. 
En daarbij brengen kerkelijke activiteiten 
zelf ook heel veel sociaal leven met zich 
mee. Het priesterschap en de volle agenda 
brengt mij in het volle leven. Het is een 
ongelooflijk rijk leven, waar ik echt van 
geniet. Het is om zo te zeggen mijn 
leven. De keerzijde is wel dat ik me echt 
gefrustreerd en terneergeslagen voel als 
iets in de parochie niet lukt. Daar reageer 
ik dan best heftig op. 

De opdracht die je meekreeg was om een 
samenwerking tot stand te brengen tussen 
de Emmaüsparochie en de Franciscus en 
Claraparochie. Is je dat gelukt?
Bewust hebben we hier de afgelopen jaren 
nog niet aan gewerkt. Gewoon omdat 
het niet verstandig zou zijn. Het proces 
in beide parochies van kerksluiting en 
na kerksluiting zou dan teveel verstoord 
worden. Je moet dan toch weer met andere 
mensen om de tafel om over de inrichting 
van een nog groter geheel te praten. We 
hebben daarom afgesproken om eerst 

in beide parochies de lopende projecten 
netjes af te gaan werken. Elk voor zich zo 
sterk mogelijk te worden. En dan maar 
eens zien waar we verstandig aan doen.

Je hebt in het verleden in 
achterstandswijken stage gelopen en 
gewerkt. Hoe was dat?
Je zit daar aan de marges van de 
samenleving en vooral daar voel je 
de onmacht van de kerk om met de 
samenleving in een echt contact te staan. 
Want wat voegt burgerlijk kerkelijk 
leven toe? Hoe beleven mensen een 
kwalitatieve verbetering in hun leven door 
zich kerkelijk te verbinden met Christus? 
Wat heb je aan ons geloof? Zulke vragen 
stelde ik mezelf. Het is heel moeilijk om 
daar antwoord op te geven. Tenminste ik 
kan het alleen maar in de klassieke taal 
van de kerk. En dat wordt niet verstaan. 
Prachtig zoals paus Franciscus het evangelie 
verstaanbaar maakt door symbooldaden 
te stellen, die echt zijn. Als je je in de 
haarvaten van de samenleving werkelijk 
waagt aan mensen in moeilijkheden, aan 
mensen die ongeneeslijk ziek zijn en zo, 
dan ontmoet je Christus. Het zou niet zo 
moeten zijn dat wij vanuit de kerk alleen 
maar een boodschap hebben voor mensen. 
We hebben vanuit onze christelijke 
bewogenheid ook een boodschap aan 
mensen. Vooral aan hen die om wat voor 
reden ook op achterstand staan in onze 
samenleving. 

Het jaar 2016 was het jaar van de 
barmhartigheid. Hoe kijk je hierop terug?
Ik heb nog meer waardering voor de 
persoon van de paus gekregen. Elke 
vrijdag ruimde hij zijn agenda leeg voor 
gevangenisbezoek en zo. Dan zie je dat 
barmhartigheid te maken heeft met 
de hartelijke, milde, genegen omgang 
met alles wat klein en kwetsbaar is. De 
oprecht gewone manier waarop de paus 

Paul Daggenvoorde: 
“beleef het evangelie, beleef het christendom” 

over het evangelie spreekt is dan heel 
geloofwaardig. Kort, klein, niet gepolijst 
maar heel oprecht. Echt in contact met 
iedereen. Het jaar van de barmhartigheid 
wordt in de Nederlandse kerkprovincie 
overigens ook gebruikt om het sacrament 
van boete en verzoening weer onder de 
aandacht te brengen. Dat is ook goed. 

Is er nog iets dat je graag zou willen 
bereiken?
Al een jaar of 40 is er een stille uitstroom 
van mensen uit de kerk (parochie). Het 
is de beweging die mijn eigen broer 
en zus, en al mijn neven en nichten 
maken. Kennelijk is al jaren de parochie, 
als middel om met woord en daad het 
evangelie te verkondigen en te beleven, 
niet meer zo geschikt. Een parochie is als 
het goed is een gemeenschap - een soort 
familie - die haar vertrouwen in Jezus 
viert en voedt. Die door catechetische 
activiteiten het geloof verdiept en er in 
de diaconie handen en voeten aan geeft, 
zeg maar om mensen buiten de kerk de 
helpende hand te kunnen bieden. Zo 
beleef je het evangelie en dan beleef je 
het christendom. Als we eens wisten hoe 
we dat in onze tijd weer kunnen doen, 
zodat jonge mensen het ook weer gaan 
meemaken. Dat is mijn wens. 

Wat is een hoogtepunt in je leven geweest?
Mijn priesterwijding. Een enorme 
bevestiging van een persoonlijk besef om 
te weten wat de bedoeling is van mijn 
leven. Het geeft me een heel dankbaar 
gevoel en het maakt me ook meteen 
enthousiast als ik het priesterschap kan 
uitoefenen. In het persoonlijk pastoraat, 
in de geslaagde ondersteuning van allerlei 
meer bestuurlijke activiteiten. En vooral 
ook in de viering van de Eucharistie, in de 
verbondenheid met Christus. Een keten of 
palet van hoogtepunten.
Wat me daarom heel verdrietig heeft 
gemaakt en wat ook verlammend heeft 
gewerkt, was alles wat met het seksuele 
misbruik in de kerk te maken had, de 
ongeloofwaardigheid van de kerk. Dat 
bovenop de aanhoudende onmacht 
om missionair te zijn. Ik vind het niet 
gemakkelijk om steeds kracht op te 
brengen om verlies te kunnen lijden. En 
tegelijk besef ik door het pastoraat dat het 
leven van veel mensen zo gaat.

Waar kun je enthousiast van raken? 
Dat heeft er voor mij altijd mee te maken 
dat dingen lukken. Bijvoorbeeld een goede 
viering, een geslaagd huisbezoek, een 
goed verzorgde uitvaart, maar ook als 
jongeren iets opdoen van de betekenis van 
ons geloof en dat ook van waarde vinden 
voor zichzelf. Maar ook alles wat ik zie bij 
Sant‘Egidio, zoals de tafel van Franciscus en 
de kar die met koffie de straat op gaat. 
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Zaterdag 26 november, eerste zondag van de Advent
16.30 uur Eucharistieviering met samenzang, voorganger pastoor P. Daggenvoorde
Zondag 27 november, eerste zondag van de Advent
10.00 uur Eucharistieviering met koor Lucente, voorganger pastoor P. Daggenvoorde
12.00 uur Doopviering
Dinsdag 29 november
09.00 uur Eucharistieviering
Vrijdag 2 december
09.00 uur Eucharistieviering
19.30 uur Gebedsviering Sant’Egidio
Zaterdag 3 december, tweede zondag van de Advent
16.30 uur Eucharistieviering met koor Sostenuto, voorganger pastor Sebastian pr. 
Zondag 4 december, tweede zondag van de Advent
10.00 uur Eucharistieviering met het Gregoriaans Koor, 
 voorganger pastor Sebastian pr. en diaken R. Dashorst
Dinsdag 6 december
09.00 uur Eucharistieviering
Vrijdag 9 december
09.00 uur Eucharistieviering
19.30 uur Gebedsviering Sant’Egidio
Zaterdag 10 december, derde zondag van de Advent
16.30 uur Eucharistieviering met samenzang, 
 voorganger pastoor P. Daggenvoorde en diaken R. Dashorst
Zondag 11 december, derde zondag van de Advent
10.00 uur Eucharistieviering met het Liturgiekoor, 
 voorganger pastoor P. Daggenvoorde en diaken R. Dashorst
10.00 uur Peuterviering in het Emmaüshuis
Dinsdag 13 december
09.00 uur Eucharistieviering
Vrijdag 16 december
09.00 uur Eucharistieviering
19.30 uur Gebedsviering Sant’Egidio

DOOPVIERINGEN
Doopvieringen worden eens per maand op een zondag, op een vastgestelde datum 
gehouden. In 2016 vinden er geen doopvieringen meer plaats. 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.

COLLECTEOPBRENGSTEN 
week 45
pastoraat Emmaüsparochie € 341,37
Egidius € 341,75

week 44
pastoraat Emmaüsparochie € 681,46
Emmaüs diaconie € 269,14
Willibrord € 317,75
week 43
pastoraat Emmaüsparochie € 420,84
Egidius € 513,65

MISINTENTIES
Weekend 26-27 november: Jan Diesfeldt, Pieter van Maanen, overleden ouders Havekes-
Nienhaus en schoonzoon Kees, Mia Huissen-v.d. Velden, Henk Uijtendaal, voor het hele gezin 
Vianen, Herman Gerard Levelink, Diny Zwanikken-Derks, Arnoldus van der Beek, Petronella 
de Haas-Snepvangers, Wilhelmus Hafkamp.
Weekend 3-4 december: Mia Huissen-v.d.Velden, overleden ouders Hafkamp-Neuleman en 
zoon Bert, overleden ouders Harperink-Nijland en zoon Felix, Annie Tijhuis, Henk Overes, 
Herman Gerard Levelink, Diny Zwanikken-Derks, Arnoldus van der Beek, Petronella de Haas-
Snepvangers, Wilhelmus Hafkamp.
Weekend 10-11 december: Mia Huissen-v.d.Velden, Hendrikus Johannes Aartsen, Maria 
Aartsen-Verheij, families Aartsen-Verheij, Aad v.d. Maarel, Arnoldus van der Beek, Petronella 
de Haas-Snepvangers, Wilhelmus Hafkamp.

EERSTE ADVENT: WAAKZAAM VERWACHTEN
Op de eerste advent (26/27 november) begint er weer een nieuw kerkelijk jaar waarin 
we Gods goedheid mogen vieren. We zien uit naar het eerste grote feest op de kalender: 
de geboorte van Christus. Je zou kunnen zeggen: Vol verwachting klopt ons hart. Vol 
verwachting naar een Kind dat ons toekomst geeft. In onze tijd betekent toekomst dat 
je jezelf inzet voor een betere wereld. Maar we zien en weten dat er maar weinig voor 
nodig is om onze toekomstplannen in duigen te laten vallen. Daarom mogen we niet alleen 
verwachten, maar moeten we ook waakzaam zijn. Het thema van de viering in de kerk is op 
deze zondag daarom: Waakzaam verwachten! Het eigentijdse koor “Lucente” verleent aan 
deze viering haar medewerking. Allen van harte welkom!

PAROCHIEKRONIEK 
Opgenomen in onze geloofsgemeenschap
Sander Peter Beekhuis heeft op zondag 13 november de Eerste H. Communie en het 
H. Vormsel ontvangen en is in onze geloofsgemeenschap opgenomen. 
Samen met zijn vrouw hebben wij hem welkom geheten.

OVERLEDEN 
Herman Gerard Levelink van de Puttenstein. 
Het afscheid heeft plaatsgevonden op 14 november in de aula van Heidehof.
Diny Zwanikken-Derks van de Quarles van Uffordlaan. 
De uitvaart heeft plaatsgevonden op 15 november in de kerk.
Arnoldus van der Beek van de Arnhemseweg. 
De afscheidsviering heeft plaatsgevonden op 19 november in de kapel in Assel.
Petronella de Haas-Snepvangers van de Parkelaar. 
Het afscheid heeft plaatsgevonden op 19 november in de aula van Heidehof.
Wilhelmus Hafkamp van het Bongerdpad. 
Het afscheid heeft plaatsgevonden op 22 november in de aula van Heidehof.

IN MEMORIAM
Herman Gerard Levelink
Gerard mocht 97 jaar worden. Een lang leven, dat begon als zoon van een rijke boer in het 
Drentse Schoonebeek. Tijdens zijn studie in Rotterdam woonde hij op kamers bij de familie 
van der Heijden, waar dochter Riet toen 12 jaar oud was. Pas toen ze 2 keer zo oud was (24 
dus) zijn ze getrouwd, zeer gelukkig getrouwd. Tijdens de omzwervingen van Rijswijk via 
Pijnacker naar Apeldoorn zijn de 3 kinderen geboren. Het waren gelukkige en voorspoedige 
tijden, waar werken, studeren en tennissen een centrale plek innamen. Toen de kinderen 
voor hun studie het huis hadden verlaten, dacht Riet eindelijk samen met Gerard het rijk 
alleen te hebben. Dat was niet helemaal waar. Want Gerard werkte door tot zijn pensioen 
in 1978, en de vuile was van de kinderen bleef gewoon komen. Ook na zijn pensioen bleef 
Gerard langs de weg timmeren. Tot zijn 85ste bleef hij adviezen geven en nieuwe dingen 
bedenken. Ook de tuin, die ik afgelopen week heb mogen bewonderen, was een product 
van zijn geest. 
De afgelopen 7 jaren heeft de dementie zich van Gerard meester gemaakt. Toch was het, 
dankzij de mantelzorg van met name zijn vrouw Rietje, pas 3 maanden geleden, dat opname 
in het verzorgingshuis Markenhaven onafwendbaar werd. En zondag 6 november heeft hij 
het opgegeven. De dag ervoor heeft hij nog, in een helder moment, dwars door de dementie 
heen zeer bevestigend gereageerd op de woorden van Riet: “Ik moet je bedanken voor de 

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
2 6  N O V E M B E R  T / M  1 6  D E C 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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of veroordeelde nooit. Het maakte voor haar niet uit wie of wat je was. Ze was er als je 
haar nodig had. En dat alles maakte van haar een sterke vrouw. Vijf maanden geleden 
openbaarde de ziekte zich en ze wist dat ze niet lang meer te leven had en dat ze afscheid 
moest nemen. Maar ondanks alle pijn die ze had, klagen deed ze niet. En ook al was ze ziek, 
haar plicht en haar verantwoordelijkheid gingen voor. Twee dagen voor hun 51e trouwdag 
is Diny ingeslapen. Haar taak hier is volbracht, ze mag nu rusten. Op 15 november hebben 
we in de afscheidsviering in de Onze Lieve Vrouwekerk de wens uitgesproken dat Diny 
straks mag ontwaken in Gods liefde. Aansluitend heeft de crematie plaatsgevonden in het 
crematorium Heidehof.

 Gerard van de Braak

65 heerlijke jaren die we samen hebben mogen beleven”.
Op maandag 14 november hebben we afscheid genomen van Gerard; een afscheid in 
verdriet, liefde, maar vooral ook in dankbaarheid. 

Jaap Gussenhoven

Diny Zwanikken-Derks
Trouw aan de zorgzaamheid, dat was het leven van Diny Zwanikken. Haar gezin was 
belangrijk voor haar. Ze was de spil in haar gezin, de rots in de branding. Jaren heeft ze 
gewerkt als verpleegster in de zorg, niets was haar te veel. Het was voor haar altijd heel 
vanzelfsprekend om te helpen. Haar deur stond altijd open voor iedereen en ze oordeelde 

De glorie van de Franse kathedralen
(Joop Dölle)

“Nog altijd, in het oude Frankrijk, verschijnt 
de kathedraal al eerder aan de horizon 
dan de stad. Plotseling duikt vanachter 
de golvende hellingen, ijl en grijs, de 
kathedraal met al zijn torens op.”

Met deze poëtische zin begint de priester-
schrijver F. van der Meer zijn boek: 
“Geschiedenis ener kathedraal” uitgegeven 
in 1952. Een boek geschreven met een grote 
bevlogenheid en intense bewondering voor 
de kathedralen.

Kortgeleden heb ik met een gezelschap 
een rondreis mogen maken langs Franse 
kathedralen. Een inspirerende reis, waarvan 
ik graag mijn ervaringen met u wil delen. 
Terug van de reis ben ik prompt het boek 
van van der Meer gaan herlezen.
Toen ik de majestueuze kathedraal van Laon 
(Noord-Frankrijk) bezocht en de kerk zag 
die hooggelegen op een heuvel al van verre 
boven de stad uitstak, riep dat het beeld op 
dat van der Meer in zijn aanhef zo dichterlijk 
beschreef. Deze kathedraal van Laon met 
zijn diepe voorportalen en zijn harmonisch 
interieur is misschien wel het volmaaktste 
voorbeeld van de vroeg-gotiek.(*)

In het bijzonder in Frankrijk kwam de gotiek 
van de 12e tot en met de 14e eeuw tot grote 
bloei. Gebouwd door de middeleeuwers, 
zijn de kathedralen welhaast de mooiste 
bouwwerken ooit gemaakt ter ere van God.
De kathedralen hebben oorlogen, revoluties 
en bombardementen moeten trotseren, 
maar ze staan er al eeuwenlang en wijzen 
met hun spitsen en torens naar de hemel.

De kathedraal van Saint-Denis, gelegen in 
een Parijse voorstad en gebouwd onder 
leiding van abt Suger (twaalfde eeuw), 
wordt gezien als het eerste gotische 
bouwwerk. Abt Suger streefde naar meer 
licht en glas in de kerk in tegenstelling tot 
de bestaande romaanse stijl. Hij wilde ook 
het principe van de verticaliteit in de bouw 
toepassen. Dominerende verticale lijnen die 
de blik van de gelovigen naar boven trekken. 
Tot het eind van de Middeleeuwen is dit 
een kenmerk van de gotiek gebleven. Men 
beschouwt abt Suger als de ‘uitvinder’ van 
de gotiek.
Om hoger te bouwen, moesten nieuwe 
technische oplossingen worden gevonden. 
Kruisgewelf, spitsboog en pilaren werden 
toegepast. Daarvoor moesten luchtbogen en 
steunberen worden ontwikkeld 

De bouw van een kathedraal was vaak een 
zaak van lange duur. De kathedraal van 
Laon was pas na 80 jaar voltooid, Chartres 
daarentegen was binnen 26 jaar gebouwd. 
Hele generaties werkten dus aan de bouw. 
De vertragingen hadden allerlei oorzaken: 
vaak brand, oorlogen, geldgebrek enz. 
Gewoonlijk nam de bisschop het initiatief 
tot de bouw. De kathedraal is immers de 
bisschopskerk. Samen met het kapittel werd 
een plan gemaakt en een bouwmeester 
(architect) gezocht. Zo’n bouwmeester 
had zich vaak ook in het buitenland 
georiënteerd. Het definitieve plan schreef hij 
op perkamenten rollen.

Vervolgens moest de financiering geregeld 
worden. Soms betaalde de bisschop de 

bouw. Hij had vaak wereldlijke macht, kon 
belastingen heffen, bezat veel onroerend 
goed, hij was een rijk man. 
De gelovigen werden aangespoord veel 
te offeren, rijke mensen werden fijntjes 
herinnerd aan de parabel van Lazarus en 
de rijke man, en er was een levendige 
aflatenverkoop.

De bouw van een kathedraal zorgde 
voor grote werkgelegenheid. Honderden 
steenhouwers, mortelmakers, timmerlui, 
glasmakers, beeldhouwers, meubelmakers 
waren aan het werk Ze maakten 12 uur per 
dag, maar gelukkig waren er veel feestdagen 
van heiligen te vieren en dan hoefden 
ze niet te werken. In de wintermaanden 
echter lag het werk grotendeels stil. Bij de 
kathedraal verschenen bouwloodsen waarin 
leerlingen werden opgeleid in een bepaald 
vak. Ieder ambacht had zijn eigen loods. Er 
werden nieuwe technieken uitgeprobeerd, 
nieuwe hulpmiddelen ontwikkeld. De katrol 
was nog niet uitgevonden, men werkte met 
een windas en een (menselijke) tredmolen. 
Het was overwegend pure handkracht. 

Hoe primitief in onze ogen, de 
kathedraalbouwers schiepen toch, wat je 
zou willen noemen, de wolkenkrabbers 
van de Middeleeuwen. “Ze hadden niets, 

maar konden alles”. Soms stond de bouw 
echter stil (in bepaalde gevallen 5 jaar), het 
geld was op en de bisschop moest weer een 
beroep op de gelovigen doen, maar hij vroeg 
ook persoonlijke inzet om mee te helpen bij 
de bouw. De hele samenleving van de stad 
was bij de kathedralenbouw betrokken. Het 
leven van de middeleeuwers werd bepaald 
door het geloof, zij werden niet gehinderd 
door televisie en mobieltjes, God stond 
centraal in hun leven. Voor hen was de 
kathedraal het hemelse Jeruzalem.
Wij kennen niet de namen van de meeste 
bouwmeesters en beeldhouwers. Zij bleven 
anoniem, ze werkten Pro Deo, voor God.

Als de kathedraal eindelijk klaar was, 
stroomden de gelovigen van heinde en 
verre toe. Ze liepen de kathedraal binnen, 
aarzelden even en stonden dan stil.
Ze waren de lage en donkere romaanse 
kerken gewend, maar dit, dit hadden ze 
nog nooit gezien. Het overtrof alles. Zo’n 
schitterende ruimte. Ze zagen twee hoge 
rijen arcaden, daarboven het triforium en 
nog hoger de lichtbeuken. Een hoogte van 
wel 40 meter (Amiens).

Ze wezen elkaar op de gebrandschilderde 
ramen, de middagzon gaf het nog een extra 
glans. Zij herkenden de parabel van de 

Verloren Zoon die in kleuren op de ramen 
was uitgebeeld. En al die straalkapellen in de 
kooromgang. Ze telden er acht. Trots waren 
de stedelingen, midden in de stad stond hun 
kathedraal, een meesterstuk, een getuigenis 
van wat de stad tot stand had gebracht.

Nu beierden de klokken, want de kathedraal 
zou worden ingezegend. De bisschop, 
gevolgd door een lange stoet priesters en 
monniken, schreed door het middenpad de 
kathedraal binnen. De gelovigen, ze stonden 
schouder aan schouder, knielden neer en 
dankten God. 
Een paar schrijnwerkers bleven na de 
plechtigheid nog even rondkijken. Het 
was per slot hun kathedraal en hun vaders 
hadden er ook gewerkt.
Door het voorportaal verlieten zij de kerk 
want ze wisten dat daar het beeld van de 
engel stond, “de engel met de glimlach”. 
Ook nu weer werden zij getroffen door die 
gracieuze glimlach. Zij groetten de engel en 
gingen huiswaarts.

Bronnen: “Geschiedenis ener kathedraal”, 
F. van der Meer, “Het verhaal van de bouw” 
David MacauLay.

(*) Een volgende keer wil ik nader ingaan op 
een aantal kathedralen in het bijzonder. 

Noyon Kathedraal in wording Laon

EngelChartres
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(Joop Dölle) 

Het was een prachtige, bijna zomerse dag 
in Rome. Woensdag 16 november. De dag 
van de algemene audiëntie met de paus.
De voorgevel van de St. Pieter schitterde 
in de warme gloed van de opkomende 
zon. 

Voor de Veluwse groep (ik beperk mij 
hiertoe) was het dus zaak om tijdig 
aanwezig te zijn bij de audiëntie 
op het Sint-Pietersplein. Dit gaat 
tegenwoordig met de aangescherpte 
veiligheidsmaatregelen niet zomaar. Je 
moet eerst een strenge Schiphol-achtige 
controle passeren voor je op het plein 
komt.

In afwachting van de komende gebeurte-
nissen, informeerde onze reisleider, 
pastoor Paul, via een geheim ‘oortje’ de 
groep alvast over de bouwgeschiedenis 
van de Sint Pieter.

Paul ontpopte zich als een soepele 
reisleider. Voorzag ons in een aanstekelijke 
stijl van informatie en lardeerde zijn 
verhaal met de nodige humor. 

Sleepte ons door de metro en als een goede 
herder lette hij ook op de trage schapen die 
dreigden verloren te gaan.

Rond half tien begonnen in een eindeloze 
stroom woorden over het Sint-Pietersplein 
te golven. Woorden van welkom voor 
groepen uit Italiaanse diocesen, groepen 
uit allerlei landen, ik geloof dat bijna alle 
continenten vertegenwoordigd waren. 
Ook de Nederlandse pelgrims werden 
uitdrukkelijk genoemd. Op zo’n moment 
voel je hoe universeel de kerk is. Dat 
de kerk een wereldkerk is en voel je de 
verbondenheid met al die geloofsgenoten 
uit verre windstreken.

Maar dan kwam er een beweging in 
de massa en trilde even de atmosfeer. 
Functionarissen liepen nerveus heen en weer. 
Mensen gingen op stoelen staan, want de 
paus was gearriveerd. De pausmobiel maakte 
eerst een rondje. Laat hij nu precies door het 
tussenpad gaan waar onze groep een plek 
had gevonden. Binnen handbereik, maar in 
een flits was de paus voorbij.
Voor de basiliek, gezeten onder een grote 
baldakijn, sprak de paus vervolgens de massa 
toe. Hij begon met een vriendelijk: 

Vervolg van pagina 01

Hoe heb je je opleiding als priester 
ervaren?
Het was pittig, maar ik kijk met genoegen 
terug op de intellectuele uitdaging, 
en ook op alles wat met de vorming te 
maken heeft. Je wordt nogal met jezelf 
geconfronteerd. De confrontatie met 
mezelf en met de onmacht van de kerk 
ben ik van lieverlee gaan ervaren als heel 
kostbaar. Het leven van Christus, en ons 
leven in zijn geest, is me alles waard, het 
meest kostbare. Heel confronterend vond 
ik dat er mensen zijn die dat helemaal 
niet met me delen, die dat onzin vinden. 
Die het naïef vinden te vertrouwen op 
een kracht of een macht buiten jezelf. Dat 
God niet bestaat. Mijn opleiding was heel 
verrijkend en het is wel de meest vormende 
periode in mijn leven geweest. 

De afgelopen jaren ben je flink afgevallen. 
Hoe heb je dit voor elkaar gekregen?
Christelijk leven heeft ook te maken 
met het kunnen loslaten. Ik had in de 
ronde m.b.t. de kerksluitingen in beide 
parochies gemerkt hoe opgefokt ik kan 
zijn. Heel onaangenaam. Toen bedacht 
ik dat dat misschien ook te maken kon 
hebben met echt te zwaar zijn en met 
een te ongezonde levensstijl. Om in de 
Veertigdagentijd geloofwaardig de oproep 
te kunnen doen dat minderen beter is, zou 
ik dat zelf ook moeten kunnen. En mijn 
grootste verrassing is dat het gelukt is. 
Stemt me dankbaar. Meer nog dan trots. 
Want ik heb niets bijzonders gedaan. Ik ben 
niet gaan sporten, of diëten. Ik ben minder 
gaan eten. Ik leerde hongergevoel gezond 
te dragen, en elke dag een wandeling te 
maken van een half uur, waar ik maar ben. 
Dat is dan meteen een mooi moment om 
bijvoorbeeld telefonisch iemand te woord 
te staan of met de omgeving rondom de 
kerken waar ik kom, in contact te zijn, of 
om mijn gedachten te ordenen. 10.000 
stappen per dag, gezond en minder 
eten en dan krijg je dit. Ik heb ook altijd 
gebeden om ondersteuning

Heb je nog een boodschap die je ons 
mee wilt geven? 
We zijn Emmaüsgangers. En die vragen 
aan Jezus: ‘Blijf bij ons Heer’. Want dat is 
de levenskunst van Jezus. Dat hij er altijd 
bij is en de kunst verstaat om erbij te 
blijven. Ik wens ons dat we leven in het 
besef dat hij daadwerkelijk bij ons is. Zelfs 
als Emmaüsgangers precies de verkeerde 
richting gaan, blijft de Heer trouw en 
in gesprek met ze optrekken. Wees mij 
nabij is denk ik het oerverlangen van 
elke mens. Wees erbij. De boodschap is 
dat Hij erbij is. En dat houdt de opdracht 
in om elkaar nabij te zijn en te blijven. 
Uithoudingsvermogen dus. Dat kun je bij 
Christus leren. 

Impressies van een pelgrim
“Buon giorno” en ging daarna in op 
het thema van de barmhartigheid. Een 
speciaal woord van de paus was tot de 
Nederlandse pelgrims gericht. Het deed ons 
goed. Er waren tussendoor momenten van 
stilte op het immense plein. Wonderlijke 
ogenblikken.
De audiëntie werd afgesloten met het 
gezamenlijk zingen van het Onze Vader in 
het Latijn. Een zangkoor van tienduizenden 
galmde over het plein. Het trof mij diep. 
Ik vond het een indrukwekkend, spiritueel 
hoogtepunt en ik voelde mij verbonden met 
al die pelgrims.
Dit gemeenschappelijke, die verbondenheid 
over de grenzen heen, zal ik mij nog lang 
herinneren.
Het speciale lied geschreven voor 
het jubeljaar Misericordes sicut pater 
(Barmhartig als de Vader) zingt nog in 
mijn hoofd.
Nog even dit: alle Nederlandse pelgrims 
kregen van de organisatie een speciale sjaal. 
Maar het was meer dan een stuk textiel. De 
sjaal was het entreekaartje voor de audiëntie 
maar dat niet alleen. Het bracht je in contact 
met onbekende medepelgrims en je vond 
in het drukke Rome je eigen Veluwse groep 
makkelijk terug.

Paul Daggenvoorde:
“beleef het
evangelie, beleef 
het christendom” 

Eucharistieviering in St Paul buiten de muren

Op weg naar de St Pieter

Verbondenheid met alle geloofsgenoten

Reisleider Paul

De paus

Het antieke Rome

(Foto’s: 
J.Dölle).
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Zaterdag 12 november was het zover. Om 
7:13 uur namen we de trein naar Schiphol. 
Op Schiphol troffen we de groep uit 
Amsterdam aan. In totaal gingen we met 
5 mensen uit Apeldoorn en 5 mensen uit 
Amsterdam. 

Het was een hele bijzondere vlucht van 
Amsterdam naar Rome. Het hele vliegtuig 
zat vol mensen die via de VNB dezelfde 
reis als wij gingen maken. Gesprekken 
met wildvreemden waren zo begonnen. 
Wildvreemden die binnen vijf minuten 
voelden als bekenden. Zonder vertraging 
kwamen wij dan ’s middags aan bij het hotel 
in Rome. 
Ik was nog nooit in Rome geweest en keek 
dan ook mijn ogen uit. De geschiedenis 
die je overal in terugziet vond ik erg mooi. 
De dag van aankomst hebben we eigenlijk 
rustig aan gedaan. We hebben heerlijk 
gegeten in een restaurant vlakbij het hotel. 
In dit hotel aten we de rest van de dagen 
ook. 

Sfeerimpressie Rome
Op zondag zijn we naar de St. Bartholomeus-
kerk in Trastevere geweest. We hebben 
daar ook een mis bijgewoond. De kerk zat 
vol met kinderen. Dit was erg bijzonder. 
Na de viering hebben we geluncht bij het 
restaurant van de Amici. Dit is een restaurant 
waar mensen werken die niet snel in 
aanmerking komen voor een baan. Dit kan 
zijn vanwege een beperking. Het eten was 
daar heerlijk, een echte aanrader. 
Na de lunch nam Zeger, een priesterstudent 
van Sant’Egidio in Rome, ons mee naar 
de plek waar Sant’Egidio is ontstaan. Hij 
vertelde ons de geschiedenis van Sant’Egidio 
en wat Sant’Egidio in Rome allemaal doet. 
Het was heel mooi om alles een keer met 
eigen ogen te zien. 

Op maandag hebben we heel veel gezien. 
De dag begon met een bezoek aan de 
catacomben. Iemand van Sant’Egidio in 
Rome werkt daar en gaf ons een rondleiding. 
Na de catacomben besloten we om lopend 
verder te gaan. We kwamen langs het 

Colosseum en het Forum Romanum. De 
geschiedenis die bewaard is gebleven, 
de verhalen en uiteraard het gezelschap 
maakten het een mooie dag. 

Op dinsdag was het dan zover. ’s Ochtends 
vertrokken we naar de Engelenburcht. Vanaf 
daar gingen we in processie, samen met zo’n 
1800 andere Nederlanders, door de Heilige 
Deur van de Sint-Pieter. In de Sint-Pieter 
woonden we een eucharistieviering bij. 
Aansluitend kwam de Paus een toespraak 
houden. Van tevoren had ik niet durven 
dromen om de Paus van zo dichtbij te zien. 
We zaten namelijk op de eerste rij. De Paus 
liep dan ook vlak langs ons heen. Dit was 
voor mij een van de hoogtepunten van de 
reis. 
Woensdag was het helaas weer tijd om naar 
huis te gaan. Het was een hele mooie reis 
met geweldig gezelschap, heerlijk eten en 
vol met cultuur. Rome was in één woord 
geweldig. 

Mariah Veenhof

Kaarsje aansteken in de Basiliek van Maria Trastevere Groep van Apeldoorn en Amsterdam voor de St. Pieter

Paus schudt handen

Kerkje van Sant’Egidio met de kruizen 
van de hele wereld

Aan tafel bij het restaurant van de Amici, de mensen met een beperking

Groep met prins Jaime

Rome door de ogen van een vluchteling

Met een groep van vluchtelingen en 
dak- en thuislozen uit Apeldoorn en 
Amsterdam werden wij op de eerste rij 
geplaatst in de Sint-Pieterbasiliek. De 
VNB heeft deze reis naar Rome cadeau 
gegeven aan de vluchtelingen en 
daklozen, die opgevangen worden door de 
Gemeenschap van Sant’Egidio, als teken van 
barmhartigheid aan het einde van het jaar 
van barmhartigheid. De vluchtelingen en de 
daklozen keken hun ogen uit. 

Tot ieders grote verrassing mocht Fady 
Alnaqola, een Syrische vluchteling, een 
boekje overhandigen aan de paus. Dit was 
het boekje over de opvang van vluchtelingen 
in de Nederlandse bisdommen waarop 
Fady met zijn zoon op de voorkant te zien 
zijn. Een grote eer viel hem ten deel, hij 
was tot tranen toe geraakt dat hij de paus 
mocht spreken en de hand mocht schudden. 
Deze ontmoeting was te zien op tv en is in 
verschillende bladen vastgelegd. 
De vluchtelingen waren erg geraakt bij 
het zien van zoveel christenen bij elkaar 
in de stad die het centrum is van de 
christelijke wereld. Zij zijn gevlucht uit 
Syrië, het land waar geen ruimte is voor 
christenen. Zij zijn gevlucht naar Europa, 
naar Nederland, waarvan zijn dachten dat 
het een christelijk land zou zijn. Dat viel 
voor hen bitter tegen. In ons land speelt 
geloof niet meer een centrale rol in het 
leven. Dat is voor de mensen uit Syrië en 
Irak wel het geval, zij leven elke minuut 
van de dag in verbondenheid met God. Het 
was dan ook ontroerend mooi om in de 

kerk van San Bartholomeo, op het eilandje 
in de rivier de Tiber die midden door de 
stad Rome stroomt, een viering bij te 
wonen. Het was een viering met jongeren 
van de Gemeenschap van Sant’Egidio. Het 
enthousiasme spatte eraf; veel jongeren, veel 
muziek van gitaar, trommels en orgel, veel 
klappende handen en de vreugde van het 
samen zijn en het samen vieren. 

De vluchtelingen voelden zich thuis in deze 
viering, weer een beetje als in Syrië, weer 
het enthousiasme en de uitbundigheid die 
zij zo gemist hebben. Zij voelden zich thuis 
in Rome, door de temperatuur, de straten, 
de terrasjes, de balkons, de bomen. De hele 
sfeer in de stad deed hen denken aan de 
straten van Damascus of Homs van voor de 
oorlog. Met pijn in het hart verlieten wij de 
mooie stad Rome, in de hoop daar spoedig 
naar terug te keren. In Sha Allah (                  )  
zoals de Arabische christenen zeggen, als 
God het wil. Net zoals wij soms zeggen Deo 
volente. 

Toen wij na een voorspoedige vlucht weer 
op Nederlandse bodem stonden dankten 
de vluchtelingen God voor een veilige 
terugkeer. Zij vroegen of wij ook een 
uitdrukking kennen om God hiervoor te 
danken. Ik moest tot mijn spijt bekennen dat 
wij dat niet kennen. God is in veel situaties 
ver weg gezakt in ons bewustzijn. Ik ben 
dankbaar dat de vluchtelingen mij helpen 
om God meer te ervaren als een reisgenoot 
in mijn leven.

Ronald Dashorst

(Foto’s: Ronald Dashorst en anderen)
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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

Velen van u hebben het misschien al 
gezien. Boven in het centrale trappenhuis 
wordt door onze ‘parochiestucadoor’ (Ben 
Bruggeman) gewerkt aan het opknappen 
van de muren en plafonds. 

Dit betreft vooral achterstallige 
werkzaamheden aan het gebouw. Door de 
werkzaamheden in eerste instantie vooral 
kleinschalig en met vrijwilligers aan te 
pakken, blijft het overzichtelijk en kun je 
ruimte voor ruimte aanpakken. Uiteraard 
moet e.e.a. ook passen in de grotere 
verbouwingsplannen van het Emmaüshuis 
later. Ben is nu begonnen met de bovenste 
verdieping in het officiële trappenhuis. Hij 
heeft als professionele stukadoor al het 
nodige werk verzet. Plafond en muren zijn 

Opknappen trappenhuis Emmaüshuis

afgestoken en opnieuw gedaan. Nu is het 
zover dat deze muren en plafond afgewerkt 
moeten worden gesausd. Wie meldt zich, om 
dit klusje mee te helpen klaren. Hoe meer 
ervaring u heeft hoe beter. Maar meldt u 
zich in ieder geval bij het secretariaat, of bij 
één van ons. Wij zijn er van overtuigd dat we 
vele vakmensen in ons midden hebben, maar 
ze niet altijd persoonlijk kennen. Dus bent u 
schilder, timmerman, tegelzetter, elektricien 
of wat dan ook, en wilt u helpen om het 
Emmaüshuis mooi te maken en te houden? 
Laat het ons weten! U kunt zich uiteraard 
ook melden als u geen beroepsmatige 
achtergrond als vakman hebt en zeggen 
waar u goed in bent.

Perry van Gerwen,
Ben Bruggemann

Communicanten- en 
vormelingentraject start!
Dinsdag 3 november was 
de informatieavond voor 
ouders die hun kind aan 
het vormseltraject willen laten meedoen. 
Heeft u dit gemist maar wil uw kind alsnog 
meedoen, neem dan contact op met het 
secretariaat: emmaus@rkapeldoorn.nl . 
Op 13 januari zal de startavond voor de 
vormelingen zijn. We hopen dat iedereen 
zich voor die datum zal aanmelden.
Bij deze nodigen wij de ouders van de 
aankomende communicanten 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. Kunt u deze 
avond niet, maar wilt 
u zich toch aanmelden 
dan kan dat via: 
emmaus@rkapeldoorn.
nl of kindenkerk@
rkapeldoorn.nl .

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.
De eerste keer dat we in de kerk zingen 
zal zijn op kerstavond 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 op te vragen via: kiko.
emmaus@gmail.com .

Vieren met peuters en kleuters 
op 11 december
Voor de derde maal zullen we 
een peuter-kleuterviering houden 
tijdens de hoogmis van 10.00 uur op 

zondagochtend 11 december. Het 
concept lijkt aan te slaan: we starten in 
de kerk om 10.00 uur of u kunt binnen 
lopen in het Emmaüshuis tussen 10.00 en 
10.15 uur. Beide vorige keren bezochten 
15-17 kinderen de viering. We gaan in 
de advent met de kleintjes al kijken naar 
wat er met Kerst gebeurt. Het kindje 
Jezus dat wordt geboren! 
Een mooie voorbereiding op kerst zo vlak 
na het sinterklaasgebeuren. U bent van 
harte welkom met uw kinderen van 1-6 
jaar. 
Tijdens de peuter-kleuterviering is er 
in de zaal ernaast kinderdienst voor 

kinderen vanaf 6 jaar. De grotere 
kinderen zijn daar welkom!

Adventsproject “De nieuwe wereld”!
Vanaf de eerste 
zondag van de Advent 
begint het nieuwe 
kerkelijk jaar. Vanaf 
deze zondag gaan 
we op weg naar het 
Kerstfeest. Voor de 
Advent en Kerstmis bieden we de kinderen 
een doorlopende verwerking aan onder de 
titel “De Nieuwe Wereld”. Naar de Nieuwe 
Wereld gaan we op weg. We wijzen met de 
lezingen de weg naar die Nieuwe Wereld 
van God, een wereld waar het leven zo zal 
zijn, als God dat graag ziet. 
De lezingen zijn deze periode uit het 
Evangelie van Matteüs. 
Tijdens de Advent is de verbinding van 
de kinderwoorddienst met de vierende 
gemeenschap in de kerk nadrukkelijk 
aanwezig. De kijktafel, die door de kinderen 
elke zondag verder vormgegeven wordt, 
staat in de kerk. Zo kan iedereen meeleven 
en meegenieten.

Vastenactie 2016
In 2016 was het doel van de Vastenactie 
het Elisabeth Center in Tanzania. Zr. 
Immaculati (lid van de Nederlandse 
congregatie “Liefdezusters van de Heilige 
Carolus Borromeus” uit Maastricht), heeft 
daar ruim 10 jaar geleden een lagere 
school opgezet. 

Om ook een middelbare school te kunnen 
opzetten zijn extra fondsen nodig. Vooral 
voor meisjes is dit van belang, omdat zij 
(door de locale cultuur) minder snel in 
aanmerking komen om vervolgonderwijs 
te volgen. 

Door de Emmaüsparochie is tijdens de 
vastenactie het geweldige bedrag van 
€ 5000 bijeengebracht. Hierdoor kan 
er voor 5 (anders kansarme) meisjes 
gegarandeerd worden dat zij middelbaar 

onderwijs voor een periode van 4 jaar 
kunnen volgen. We zullen u in de 
komende periode op de hoogte houden 
van de namen en de vorderingen van deze 
leerlingen. Hierdoor krijgt uw bijdrage ook 
een persoonlijk tintje. Iedereen hartelijk 
bedankt voor de gulle giften.

De nieuwe Lourdes-bedevaartreizen voor 
het jaar 2017 zijn weer bekend. Hieronder 
een overzicht van de bedevaartreizen. 

Wilt u in 2017 graag een bedevaartreis 
maken dan kunt u voor meer informatie 
terecht bij B. Scheffer, tel. 055 521 16 94.

VNB
Vliegreizen
07-12 februari; 24-29 april; 29 april-04 mei; 
04-09 mei; 09-14 mei; 17-22 september; 
22-27 september; 27 september-02 oktober; 
02-07 oktober; 15-20 oktober.

TVG; 14-21 oktober, 
Huis van de Pelgrims; 12-20 mei, 
dagbus NLZ; 13-20 mei, 
nachtbus NLZ; 13-20 mei, 
zorgbus NLZ; 14-19 mei, 
vliegtuig NLZ; 17-25 mei, 
dagbus Limburgse; 18-25 mei, 
nachtbus Limburgse; 19-24 mei, 

vliegtuig Limburgse; 31 aug-08 sept, 
dagbus Limburgse; 01-08 september, 
nachtbus Limburgse; 01-08 september, 
zorgbus Limburgse; 02-07 september, 
vliegtuig Limburgse; 05-13 september, 
dagbus Limburgse; 06-13 september, 
nachtbus Limburgse; 06-13 september, 
zorgbus Limburgse; 07-12 september, 
vliegtuig Limburgse; 10-18 september, 
dagbus NLZ; 11-18 september, 
nachtbus NLZ; 12-17 september, 
vliegtuig NLZ; 18-18 september, zorgbus NLZ.

De prijzen voor de bedevaarten naar Lourdes 
zijn afhankelijk van de keuze die u zelf 
maakt. De hoogte van de reissom hangt af 
van het hotel dat u kiest en de wijze van 
vervoer.

CZ: Bent u cliënt bij Zorgverzekeraar CZ? 
Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden in 
aanmerking komen voor een korting op de 
reissom. 

Bedevaartreizen 2017

Vanaf 27 november 
wordt een nieuwe 
vertaling van het 
Onze Vader gebruikt 
tijdens de liturgie. 

De Nederlandse 
Bisschoppenconferentie 
heeft besloten dat de 
nieuwe vertaling van 
het Gebed des Heren 
komende advent wordt 
ingevoerd. Dat gebeurt 
gelijktijdig in Nederland 
en Vlaanderen. In het 
kader van het programma 
“leren en inspireren” 
wordt hierover op 
zondag 27 november een 
bijeenkomst gehouden. 
Pastoor Paul Daggenvoorde zal uitleg 
en toelichting geven over deze nieuwe 
vertaling.

Emmaüshuis, Stationsstraat 13 te 
Apeldoorn, 12.00 uur tot ongeveer 
13.00 uur.

Graag vooraf aanmelden bij het 
secretariaat: secretariaat@rkapeldoorn.nl 
of bellen maandag t/m donderdag tussen 
09.00 uur en 12.00 uur: 055 526 65 00.
Wij heten u graag van harte welkom en 
voor een kop koffie met iets lekkers wordt 
gezorgd!

De pastoraatsgroep

Nieuwe vertaling van het Onze Vader
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Ik krijg een brok in mijn keel als ik afgelopen 
zomer met eigen ogen de ellende zie op 
het busstation in Kigali, Rwanda. Tientallen 
straatkinderen proberen hun hachje te 
redden door zwaar fysiek werk te doen of 
te stelen. Gelukkig gloort er hoop aan de 
horizon. 

Voor mijn werkgever Fidesco Nederland 
bezoek ik de organisatie CECYDAR. 
CECYDAR helpt al 23 jaar straatkinderen 
door hen op te vangen en hen in hun 
gezin terug te plaatsen. Onze parochie 
zal in de komende Advent geld voor 
CECYDAR inzamelen om hun kosten 
te dekken (personeel, schoolmateriaal, 
voedsel...).

Straatkinderen
Zoals veel Afrikaanse landen heeft ook 
Rwanda te kampen met het probleem 
van straatkinderen. Ondanks de inzet van 
de Rwandese overheid, de samenleving 
en internationale organisaties, leven veel 
kinderen op straat. Ze hebben om allerlei 
redenen hun huis verlaten en leven in de 
probleemwijken waar geweld, drugsgebruik, 

misbruik en diefstal veel voorkomen. 
CECYDAR heeft enkele gebouwen ingericht 
om deze kinderen op te vangen. Hun doel is 
om hen weer terug bij hun gezin te plaatsen. 
Als dat niet lukt, kunnen de kinderen in 
pleeggezinnen terecht. Maar eerst helpt 
CECYDAR hen om lichamelijk en mentaal te 
herstellen van hun tijd op straat. 

Geleidelijke overgang van straat naar gezin
De kinderen worden in drie fasen geholpen, 
om de overgang niet te abrupt te maken. 
Eerst leggen de maatschappelijk werkers 
contact met de kinderen op straat. 
Wanneer dit contact goed is, nodigen zij de 
kinderen uit om vrijwillig naar het centrum 
te komen. Per periode van drie tot zes 
maanden worden er gemiddeld 50 kinderen 
opgevangen. Zodra de kinderen opgenomen 
zijn in het centrum, gaan opsporingsagenten 
van de organisatie op zoek naar hun 
gezinnen. Ondertussen krijgen de kinderen 
in het centrum kleding en medische zorg. 
Op basis van hun leerniveau worden ze in 
een klas geplaatst. Om hen ook mentaal 
te helpen, hebben ze contact met een 
psycholoog. In de laatste fase worden de 
kinderen terug in een gezin geplaatst. Na 
verschillende bezoeken wordt beslist in welk 
gezin een kind terecht kan. Uiteraard gaat 
de voorkeur uit naar het oorspronkelijke 
gezin van het kind, maar voor sommige 

kinderen is dat niet mogelijk. Zij worden dan 
opgenomen in een pleeggezin. In de loop 
der jaren zijn er ongeveer 1400 kinderen 
opgevangen en herplaatst.

Duurzaamheid
Om duurzame resultaten te bereiken, werkt 
CECYDAR niet alleen met de kinderen zelf, 
maar ook met hun gezinnen. Ze helpen hen 
om hun inkomen te vergroten en nadat de 
kinderen weer thuis zijn, wordt het hele 
gezin gevolgd door de organisatie. Om er 
voor te zorgen dat het project niet volledig 
afhankelijk is van giften heeft CECYDAR een 
stuk grond aangekocht. Door deze grond 

Geestelijke en materiële hulp voor straatkinderen

Na intensieve voorbereidingen – met 
dank aan het team van Sainte Marie 
en pastor Sebastian – kon onze eerste 
eucharistieviering alsmede de processie naar 
de Lourdesgrot worden uitgevoerd. Er was 
een grote opkomst aan parochianen die van 
deze gelegenheid hebben gebruik gemaakt 
om bij Maria te zijn.

In de volle kapel beleefden wij een 
indrukwekkende eucharistieviering. 
De heilige maagd Maria stond op de 
opgemaakte baar naast het altaar om dan in 

de processie meegedragen te gaan worden, 
alsmede het vaandel “Ave Maria” dat de 
processie zou aanvoeren.
Na de Heilige Mis gingen we naar beneden 
voor de opstelling: eerst het vaandel, 
begeleid door 2 kaarsendragers, de acolieten 
en de priester, parochianen, de versierde 
baar met de heilige maagd Maria, Margaret 
die ons op haar gitaar begeleidde en 
wederom parochianen.
Een rozenhoedje biddend en zingend 
vertrokken we naar de grot. Onderweg 
werden er brandende kaarsen aangeboden 

Lourdesviering 30 oktober 2016 in Sainte Marie
die bij de grot neergezet konden worden. 
Parochianen die bloemen hadden 
meegebracht konden deze daar plaatsen. Bij 
de grot zongen we het Lourdeslied terwijl de 
kaarsen en bloemen neergezet werden. 
Door pastor Sebastian is de Maria-litanie 
gebeden waarna hij de grot met wierook 
heeft gezegend. 
Wij zongen het lied: “Wij groeten U o 
Koningin” waarna pastor Sebastian ons ter 
afsluiting de zegen gaf. Onder het zingen 
van het Salve Regina verlieten wij de grot 
om in de zaal een kopje koffie of thee met 

iets lekkers erbij te gebruiken en met elkaar 
te praten.
Het bleek een hele leuke en devote middag 
te zijn geweest en wij hopen het volgend 
jaar weer voor u te mogen doen. U komt 
toch ook?

Met hartelijke dank aan iedereen die heeft 
bijgedragen om dit een geslaagde middag te 
laten worden.

 Gebedsgroep Rosa Mystica,
 Magda Ang, Astrid Filon, Sylvia Emler

goed te beheren, kan de organisatie zelf 
geld verdienen en werk aanbieden aan arme 
gezinnen uit de directe omgeving.

Een bijzondere naam
De lokale organisatie CECYDAR (Centre 
Cyprien et Daphrose Rugamba) is in 1992 
opgericht door een Rwandees echtpaar, 
waarnaar de organisatie later ook genoemd 
werd. Het echtpaar is tijdens de genocide 
vermoord. Cyprien en Daphrose waren al 
voor hun dood bekend in Rwanda. Cyprien 
werkte voor de regering en was bekend 
in kunstenaarskringen. Hij schreef veel 
liederen, waaronder ook religieuze. Het 
echtpaar zette zich in voor de verzoening 
tussen de verschillende bevolkingsgroepen. 
In 2015 is het zaligverklaringsproces van dit 
echtpaar gestart.

Meer informatie?
Op zondag 4 december 2016 hoort u tijdens 
de preek meer over het Adventsproject en 
mijn eigen ervaringen in Rwanda. U bent van 
harte welkom. 
Zie ook:
www.adventsactie.nl/projecten/
straatkinderen-terug-naar-huis-in-rwanda-
www.fidesco.nl/prj/straatkinderen-in-
rwanda/

Hilde Sluiter-Harren
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S A N T ’ E G I D I O

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, 
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

Helaas kan niet 
iedereen altijd 
beschikken over 

S T A D

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

B O N I F A T I U S

Kerstdiner...
Medicinale eigenschappen ?
De huidige kerstdiners hebben hun 
oorsprong in Groot-Brittannië. Tijdens 
de kerstdiners van de 16e eeuw werden 
er vooral zoete etenswaren geserveerd. 
Suiker was een duur product en 
mensen geloofden dat het medicinale 
eigenschappen had. Dikwijls was het 
pronkstuk van een 16e-eeuws kerstdiner 
een groot stuk marsepein, versierd met 
allerlei suikerfiguren, vruchten en noten. 
In de eeuwen erna werden zoetwaren 
voornamelijk als dessert geserveerd. In de 
Victoriaanse tijd (1837-1901) begonnen de 
kerstdiners meer te lijken op de diners van 
nu. Het hoofdgerecht bestond doorgaans 
uit een vleesgerecht, zoals rosbief of 
gans. Later vooral kalkoen, vanwege zijn 
afmeting, zeer geschikt als hoofdgerecht 
voor een gemiddeld gezin van toen. 
De eerstvolgende keer is samen-eten 
op woensdag 14 december, een diner 
in “kerst-sfeer”, om 16.30 uur (een half 
uur vroeger !!!). We vragen deze keer 
een bijdrage van € 8.00. Aanmelden kan 
op maandag 5 december vanaf 13 uur, 
bij Dorien Walter: telefonisch 542 14 51 
of mailen: 55pluseetgroep@3ranken.nl 
Hartelijk welkom. Gezien de beschikbare 
ruimte is er wel een maximum aan het 
aantal gasten. 
Vriendelijke groet, namens de koks, 

Dorien Walter

Kerstmarkt 10 december 
De kerstmarkt-
koorts stijgt! 
Wat kunnen 
we allemaal 
gebruiken? 
Zegeltjes, DE-
punten, volle 
spaarkaarten, 
tegoedbonnen, 
enz. Graag in 
de spaardoos 
in de hal van 
de kerk of bel/
mail Mieps van 
den Berg, tel. 
533 47 87, miepsvandenberg@gmail.com. 
Zij is ook hét adres voor boeken, Donald 
Ducks, Bobo’s, Cd’s enz. Geboortekaartjes 
verkoopt ze ‘voor ons’ via marktplaats. 
Voor tweedehandsverkoop zoeken 
we: kerstartikelen, speelgoed, kleine 
huishoudelijke artikelen enz. Bel/mail 
Antoinette den Hollander en Coby Knol, 
tel. 542 27 00, cobyvanwinterswijk@gmail.
com. Voor de verloting/nieuwmarkt zoeken 
we prijzen/nieuwe artikelen. De opbrengst 
is dit jaar 50% voor ons diaconale project: 
Help een vluchteling (praktische hulp aan 
vluchtelingen in ons midden) en 50% voor 
de wijkkas t.a.v. wijkgerichte activiteiten. 
Nog leuke ideeën/initiatieven? Fijn als je met 
ons mee denkt. Samen kerk/samen sterk! Bel/
mail Tineke Gerritsen, tel. 533 64 31, Anneke 

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

Beursvloer
Het was woensdag 16 november een 
groot succes op de Beursvloer. Dat is een 
ontmoeting tussen bedrijven en organisaties 
van goede doelen in Apeldoorn. Meestal 
wordt dat gehouden in het Gemeentehuis, 
maar dit jaar in Orpheus. Het was een 
gonzende bedrijvigheid waarbij vele 
bedrijven afspraken maakten om diensten 
te verlenen aan goede doelenorganisaties. 
Ook de Gemeenschap van Sant’Egidio was 
present. Op deze avond zagen wij al onze 
wensen ingevuld worden, en nog meer: 
30 uur Schilderwerk voor de Kledingbank, 
dozen voor kerstpakketten, handjes voor 
het inpakken hiervan, groente van de 
Stadsakker voor de Franciscustafel, fakkels 
voor de vredeswandeling op 1 januari. Wij 
waren overdonderd en dankbaar voor alles 
wat wij mochten ontvangen voor onze 
activiteiten voor de armen.

Als gevolg van de Beursvloer kwam in de 
Stentor een oproep voor een kerstdiner. 
Daar hebben twee bedrijven op gereageerd. 

Het eerste bedrijf was Fresh Catering. 
Zij willen voor 100 mensen een drie gangen 
diner bereiden op 26 december. Een 
geweldig aanbod, een Kerstwonder dat 
ons geschonken wordt, dat wij dankbaar in 
ontvangst willen nemen. 

Kerstpakketten
Om de 150 dozen te vullen, die wij op de 
Beursvloer hebben ontvangen, houden 
wij op 10 december een winkelactie in 
het winkelcentrum Eglantier. De lege 
dozen willen wij omtoveren tot mooie 
kerstpakketten die wij kunnen uitreiken aan 
de dak- en thuislozen van de Franciscustafel, 
aan zwerfjongeren bij de Pizzaparty en aan 
de vluchtelingen. Hierbij wil ik u oproepen 
om op zaterdag 10 december tussen 11.00 
uur en 15.00 uur extra boodschappen te 
doen voor onze doelgroepen. Wij vragen 
dan houdbare producten die wij in de 
pakketten kunnen doen; kerstbroden, 
chocolade, koekjes, noten en worst. Ook 
vragen wij om toiletartikelen, luchtjes, 
tandpasta en borstels, deo, handschoenen 

en sjaals. Alvast heel hartelijk dank voor uw 
bijdrage aan een feestelijke Kerst voor onze 
doelgroepen.

Cities for Life
Op initiatief van de Gemeenschap 
van Sant’Egidio worden elk jaar op 
30 november in tal van steden over de 
hele wereld gebouwen of monumenten 
verlicht. Deze steden verklaren zich City 
for Life, dat wil zeggen een stad die de 
wereldwijde afschaffing van de doodstraf 
mee wil propageren. Brussel (Atomium) en 
Antwerpen (kathedraal), samen met nog 
een tiental andere Belgische steden, doen 
hier al jarenlang aan mee. Op 2 december 
sluiten wij ons in Apeldoorn en Amsterdam 
hierbij aan. In de dagkapel van de Onze 
Lieve Vrouwekerk houden wij een gebed. 
In de Mozes en Aäronkerk in Amsterdam 
zal er een conferentie worden gehouden 
met getuigenissen tegen de doodstraf. Als 
geloofsgemeenschap kiezen wij voor het 
leven en willen dit laten horen door op 2 
december om 19.30 uur de klok te luiden. 

Daarna zal een gebed worden gehouden 
waarin de namen worden gelezen van de 
mensen in de dodencel en worden kaarsen 
aangestoken. Er kunnen amnesty-kaarten 
geschreven worden naar mensen die in 
hun cel wachten op het voltrekken van hun 
doodstraf. Kom om een statement te maken 
voor het leven op 2 december om 19.30 uur 
naar de Onze Lieve Vrouwekerk, ingang 
Stationsstraat.

Nieuwjaarswandeling voor de Vrede
Net als voorgaande jaren willen wij op 
1 januari, de internationale dag van de 
vrede, om 17.00 uur, een nieuwjaars-
vredeswandeling houden. Met de fakkels, 
van de Beursvloer, met borden met landen 
waar oorlog of strijd is, met borden met het 
woord vrede in verschillende talen lopen 
wij van gemeentehuis, naar synagoge, naar 
moskee en kerk. Schouder aan schouder, met 
moslims, joden, christenen, humanisten, en 
atheïsten willen wij het jaar beginnen met 
een gebaar van vrede. Komt allen, samen 
maken we het waar.

O E C U M E N E

Kerstherbergen 2016

Iedereen die, om welke reden dan ook, 
niet thuis Kerstmis kan of wil vieren is van 
harte welkom in de Kerstherberg van de 
gezamenlijke kerken in Apeldoorn. In ‘De 
Herberg’ aan de Deventerstraat 40 staat de 
deur open op Kerstavond en de middagen 
van Eerste en Tweede Kerstdag. ‘De druif’ 
aan de Eglantierlaan 202 is geopend op 
de middag van Tweede Kerstdag. De 
Kerstherbergen bieden gelegenheid om 

samen met anderen het feest van licht en 
warmte te vieren. 

De Kerstherberg draait op goede wil, 
vrijwilligers en giften. Wilt u ook uw steentje 
bijdragen? Dat kan! U kunt gastvrouw of 
gastheer worden, tijdens een dienst van 
ongeveer 2,5 uur op een van de kerstdagen. 
Er is van alles te doen: koffie zetten en 
schenken, een lunchbuffet verzorgen, een 
spelletje doen, afwassen. U kunt zich als 
vrijwilliger melden bij Kees Posthumus, 055 

522 12 26, kees.posthumus@planet.nl.
Kunt of wilt u geen vrijwilliger worden? 
Steun de Kerstherberg dan met een gift. Met 
€ 7,50 zorgt u al voor lunch, koffie of thee en 
lekkers voor een bezoeker. Zo maakt u het 
mogelijk dat de Apeldoornse Kerstherberg 
doorgaat. 

Giften zijn welkom op rekening NL 94 INGB 
0002 0756 80 ten name van Werkgroep 
Kerstherbergen, Apeldoorn. Bij voorbaat 
dank!

Openingstijden De Herberg, 
Deventerstraat 40, ingang Griftstraat:

Kerstavond: 17.00 - 19.30 uur
1e Kerstdag: 13.00 - 16.30 uur
2e Kerstdag: 13.30 - 16.00 uur.

Openingstijden ‘de druif’, Eglantierlaan 202, 
achteringang De Drie Ranken
2e Kerstdag: 13.30 - 16.00 uur

Kees Posthumus

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

Wereldwinkel in De Drie Ranken
Op zondag 27 november, eerste 
Adventszondag, en van oudsher een 
oecumenische viering, hopen ZWO/
MOV er weer te staan met een kraam 
van de Wereldwinkel. We vragen 
hiermee uw aandacht voor “eerlijke 
handel” en tegelijk is het een mooie 
gelegenheid om decembercadeautjes in 
te slaan. 

Joke Slats & Lini Oldewarris-Bazuin

Gespreksgroep ouderen
Maandag 5 december: gespreksgroep 
ouderen. Deze maandag vieren wij 
Sinterklaasfeest met een cadeautje en 
gedicht en natuurlijk iets lekkers. We 
beginnen om 10 uur; vanaf 9.45 uur bent u 
welkom.
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Sijtsma, tel. 541 28 24, 
kerstmarkt@3ranken.nl. 
Behalve hulp en artikelen hebben we 
natuurlijk hééél veel bezoekers nodig! De 
prachtigste kerststukken, eigengemaakte 
kaarsen, kerstversieringen, kleine cadeautjes 
enz., enz. U zult uw ogen uitkijken. Als 
het kan… neem wel een goed gevulde 
portemonnee mee. Voor de inwendige 
mens zijn er Hollandse wafels, kniepertjes, 
erwtensoep, warme chocolademelk en 
heerlijke (kokos)koek. Daarom…. WELKOM 
op 10 december van 10 - 16 uur in De Drie 
Ranken aan de Eglantierlaan.

Seniorenkerst
Het duurt nog wel 3 weken, maar noteer 
vast de datum! Onze Senioren Kerstviering 
(iedereen boven de 50, 60(?) is op vrijdag 16 
december van 16.00-18.30 uur. Het thema 
is: ‘Goed nieuws in zicht’ en ds. Gertrudeke 
van der Maas verzorgt de overweging. 
We sluiten af door met elkaar gezellig 
te eten. Fijn als u samen met ons kerst 
komt vieren en neem gerust uw buren 
of vriend(in) mee. Ook belangstellenden 
van buiten onze geloofsgemeenschap zijn 
uiteraard van harte welkom. Vanwege 
de maaltijd is het prettig als we weten 
op hoeveel mensen er ongeveer komen. 
In de hal van De Drie Ranken liggen 
inschrijfformulieren en er staat een doos 
voor de aanmeldingsstrookjes. Of u belt/ 
mailt ons: Anneke Scherpenzeel, tel. 533 
84 55 of Anneke Sijtsma, tel. 541 28 24, 
seniorenkerstfeest@3ranken.nl

Kerk 2030 - Mijn Kerk
‘Noem eens een positieve ervaring die je 
hebt met deze kerk. Dat was de uitnodiging 
tijdens de wijkavond van 27 oktober. ‘En 
wat doet die ervaring met je? Vertel elkaar 
daar eens over.’ In groepjes van drie werden 
ervaringen gedeeld: je gezien weten, 
verbondenheid ervaren, de Geest ervaren, 
troost door meeleven van anderen bij 
verdriet, de meerwaarde van katholiek en 
protestant samen, inspiratie in vieringen… 
Als regiegroep ‘kerk2030’, ingesteld door 
de kerkenraad, hebben we zo de aftrap 
gegeven om te komen tot een visie voor 
kerk zijn in de toekomst. De titel van deze 
opdracht is: ‘Mijn kerk’. 
Via een positieve insteek willen we naar 
de toekomst kijken. Geen problemen 
oplossen, maar kansen creëren. Niet van 
bovenaf geschreven, maar een visie vanuit 
de gemeenschap. Goede ervaringen vertellen 
over de kracht van De Drie Ranken en 
vormen zo een eerste stap in het creëren van 
een visie op de toekomst.
De komende weken gaan we nog meer 
verhalen verzamelen. We zullen groepen 
van tieners en jongeren bevragen, maar 
ook mensen die hier al meer dan 40 
jaar betrokken zijn. Je kunt ook zelf je 
verhaal naar ons sturen – graag! Mail naar 
mijnkerk@3ranken.nl. Gaandeweg ontstaat 
een bont geheel van ervaringen. Die maken 
we zichtbaar via de website en in de hal van 
de kerk.

Regiegroep Mijn Kerk, Harro, Elise, 
Tjade, Mark, Gertrudeke 

‘On Christmas night 
all Christians sing’
De titel zegt het al: In de kerstnacht 
willen we graag samen met u/jou zingen! 
Dit jaar gaan we met een projectkoor 
werken aan een mooie bijdrage in de 
kerstnachtdienst. De muzikale leiding 
ligt in handen van Ronald van Drunen. 
Er wordt in De Drie Ranken geoefend 
op woensdag 30 november, 7, 14 en 21 
december van 20.00-22.00 uur. Meedoen? 
Stuur dan een mailtje naar Jacqueline de 
Jong, projectkoor@3ranken.nl

Zitten of opstaan?
Wat doen we bij het Onze Vader? Blijven 
we zitten of bidden we dat staande? Voor 
beiden is wat te zeggen merkten we in de 
Taakgroep Eredienst. Staan drukt eerbied 
uit. Het is ook een oude bidhouding, kijk 
maar naar de Klaagmuur waar staande 
gebeden wordt. Schommelend zelfs. Maar 
als het aansluit op de voorbeden en het 
stil gebed, voedt het ook de onrust. Dus 
wat te doen? De Taakgroep heeft besloten 
het Onze Vader alleen staande te bidden, 
zingend of gesproken, tijdens het vieren 
van de Maaltijd van de Heer. In de overige 
vieringen blijven we zitten. Niet uit gebrek 
aan respect of eerbied. Maar omdat het de 
rust en de concentratie dient. 

We gaan er weer voor… 
zegeltjes sparen!
Helpt u dit jaar weer mee om de 
zegeltjes te sparen voor de PLUS 
boodschappenpakketten?
Voorgaande jaren was deze actie zeer 
succesvol. Er is enorm veel gespaard, 
zodat we velen blij konden maken. Deze 
boodschappenpakketten gaan naar de 
minderdraagkrachtigen in onze wijk, 
‘Egidius’, Oud Beekbergerweg, Citypastoraat 
‘De Herberg’ en naar personen die naar 
het Kerkelijk Bureau komen voor hulp. De 
zegeltjes kunnen in de doos bij de ‘PLUS’ 
supermarkt of in de doos bij het ´Bewust 
Leven´ bord. 

De diaconie

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 

Halloweentafel
In de bijbel kom je het woord Halloween 
niet tegen. Over heiligen, zielen van 
de overledenen en geesten wordt vaak 
gesproken. De pompoen als basis voor 
een griezelig masker wordt in de bijbel 
nergens genoemd. Dat de Kelten een feest 
hadden om geesten te verdrijven en dat de 
katholieke kerk dat feest heeft omgebouwd 
tot een herdenking van alle overledenen en 
heiligen zijn we vergeten. Dat Halloween 
een verbastering van All hallows Eve ( de 
vooravond van Allerheiligen ) interesseert 

kinderen die met hun lampje in een meestal 
griezelig uitgesneden pompoen langs de 
deuren gaan helemaal niet. Dat sommigen 
Sint Maarten en Halloween vermengen 
kan de pret niet drukken. Wat los van 
licht, feest en herdenken staat is dat je van 
pompoenen heerlijke soep kunt maken. Dat 
hebben we gemerkt bij de Open Tafel van 4 
november. Die soep smaakte echt naar meer. 
Dat was wel duidelijk. Iets ongewoons is 
ook te combineren met iets heel gewoons. 
Boerenkool met rookworst of naar keuze 
met sausijsjes kun je toch wel gewoon 
noemen. Zeker in de winter. Een toetje als 
herfstvla sluit daar zeker goed bij aan. Of we 
in december weer een ongewone combinatie 
zullen serveren kunt u zelf ervaren. Komt 
u daarvoor naar de Open Tafel in de Open 
Hofkerk op vrijdag 2 december 2016 om 
17.00 uur. 

Jacques Daenen 

Herfstmiddag Werkgroep Welzijn 
Hubertusgemeenschap
Hetwas weer 
een zeer 
geslaagd 
evenement op 
9 november. 
Er was veel 
belangstelling. 
De artiest 
die was 
aangetrokken voor deze middag was Paul 
Mulder uit Zevenaar, zanger en gitarist met 
door hem handgemaakte liederen.
Paul had een luchtig programma in elkaar 
gezet, aangepast aan deze middag. Een van 
z’n eigengemaakte nummers was “Ik bid op 
de fiets”. Een prachtig lied wat bij iedereen 
in de smaak viel en waar het refrein na een 
aarzeling volop gaf veel hilariteit en dan nog 
maar niet te spreken van het lied “KWW” 
Kieken wa’t wördt” een succesnummer 
op zichzelf met een boodschap. Verder 
zong hij ook oude liedjes van vroeger en 
tussendoor vertelde hij anekdotes waar veel 
om werd gelachen. De aanwezigen deden 
volop mee en er heerste een super gezellige 
sfeer. Onder het genot van koffie, thee een 
drankje en een hapje konden de mensen 
in de zaal ook nog met elkaar praten. De 
werkgroep kan weer terugkijken op een zeer 
geslaagde en fijne middag. Heel veel dank 
aan de vele vrijwilligers van de werkgroep 
en de activiteitencommissie die deze 
herfstmiddag tot stand hebben gebracht. 
De volgende 
bijeenkomst is 
een gezellige 
Kerstmiddag op 
woensdag 21 
december om 
13.30 uur met 
aan het begin een Eucharistieviering. U bent 
van harte welkom. Mocht u op 16 december 
nog geen uitnodiging hebben ontvangen 
dan kunt u contact opnemen met mevr. 
van Bussel, tel. 055 521 80 06 of met Gerard 
Tiemessen, tel. 055 521 39 28.       
Noteert u alvast de datum. 

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 055-3670804 of 
met de heer R. Santhagen tel. 055-3670953. 
Voor vragen of aanmelden kunt u contact 
opnemen met bovengenoemde personen.

Nieuwe bezorgers OpWeg gezocht 
Voor de straten Abrikozenweg, gedeelte 
Deventerstraat en Hollaenderstraat zijn wij 
op zoek naar een nieuwe bezorger. Het gaat 
om 16 adressen. Ook voor de Oosterlaan en 
Mariëndaal, 9 adressen. Heeft u een half 

uurtje over, eens in de 3 weken, dan is dit 
misschien iets voor u? U kunt zich opgeven 
bij Marjolein Ribbink, tel. 367 07 98 (meestal 
tussen 17.00 en 18.30 uur te bereiken)

Vrijwilligers gezocht!
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die 
willen helpen met het invouwen van de 
acceptgiro’s voor Op Weg voor de Teresia. 
Dit willen we doen op vrijdag 2 december 
2016 om 14.00 uur in de pastorie van 
de Teresiakerk, Zilverschoon 39. Wilt u 
komen helpen? Geef dit dan door aan 
de coördinatie OpWeg Teresia: Marjolein 
Ribbink, tel. 367 07 98 (meestal tussen 17.00 
en 18.30 uur bereikbaar)

Gezellige adventslunch 75-plussers
Binnen de wijk Teresia hebben alle 
parochianen van 75 jaar en ouder een 
persoonlijke uitnodiging ontvangen voor 
een gezellige adventslunch op vrijdag 9 
december 2016 van 13.00-15.00 uur. Heeft 
u geen uitnodiging ontvangen en wilt u 
toch deelnemen aan deze lunch, dan kunt 
u zich nog opgeven bij mw. Sylvia Emler, 
Pascalstraat 3, 7323 ES Apeldoorn, tot 
uiterlijk 1 december, tel. 055 366 54 18 of 
e-mail: emler@online.nl De ruimte in Don 
Bosco is beperkt, dus vol =vol.
Werkgroep Teresia Activiteiten 75+

Kerstconcert KSH en Trees-Voices 
In navolging van het succesvolle Kerstconcert 
in 2015, in de voormalige Teresiakerk, en op 
veler verzoek geven de Koninklijk Stedelijke 
Harmonie (KSH) en koor Trees-
Voices op zondag 18 december 
a.s. een Kerstconcert in de Open 
Hofkerk aan de Boerhaavestraat 
in Kerschoten.
Aanvang van het concert is 14.30 uur en de 
toegang is gratis!
Binnenkort volgt meer informatie, houdt u 
krant & OpWeg goed in de gaten!
De Koninklijk Stedelijke Harmonie is een 
alom bekend Harmonieorkest met een 
koninklijke onderscheiding en bekend van 
de vele concerten in het Oranjepark of in 
Hoenderloo.
Trees-Voices is een bekend koor uit 
Apeldoorn Noord en zingt nog altijd bij 
vele vieringen in o.a. St. Marie en het Gelre-
Ziekenhuis.

Uitnodiging
oecumenische Advent dienst op 
14 december in Mandala
Het adres is: Sportlaan 2, 
Aanvang: 14.30 uur
Plaats: de ontmoetingszaal (voorheen 
restaurant)
 
In deze dienst bereiden wij ons 
verwachtingsvol voor op het komende 
Kerstfeest. Met lezingen uit de Bijbel, met 
gebeden en gezangen trekken christenen 
uit verschillende tradities samen op. Ook 
anderen kunnen zich thuis voelen in de 
gastvrije omgeving.
Tijdens de dienst wordt gecollecteerd voor 
het Inloophuis van de Herberg.
De voorgangers zijn pastor Nicole Blaauw, de 
huispastor van Mandala en Miep Giezeman-
Hendriks vanuit de Emmaüsparochie.
Verdere medewerking wordt verleend door 
Hannie Kersten en Mariëtte Leyten, ook van 
de Emmaüsparochie. De collectanten zijn uit 
de Goede Herder kerkgemeenschap.
De muziek tijdens deze viering wordt 
verzorgd door het blokfluitkwartet “De 4 
van Ugchelen”. Hun meerstemmige muziek 
brengt de verwachting naar Kerstmis 
prachtig present.

Zowel de bewoners van Mandala als de 
parochianen van de Emmaüsparochie zijn 
hierbij van harte uitgenodigd.

H U B E R T U S

T E R E S I A

V I C T O R
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De stichting heeft tot doel namens de 
kerken in Apeldoorn present te zijn in de 
binnenstad en beschikt daartoe over het 
inloophuis De Herberg, Deventerstraat 
40, waar bezoekers die daar behoefte aan 
hebben, welkom zijn en aandacht krijgen.

Aangezien de huidige voorzitter per 1 juni 
2017 zijn werkzaamheden zal beëindigen is 
het bestuur van de stichting op zoek naar 
gegadigden voor de functie van voorzitter.

Deze functie omvat de volgende 
werkterreinen:
• voorzitterschap van het algemeen en 
 het dagelijks bestuur,
• instandhouding van het inloophuis, 
• externe contacten,
• personele zaken,
• fondswerving.

U zult zich afvragen: “Wat doet de KBO in 
ons blad?”, stond er OpWeg nummer 01.
En nu zult u zich misschien afvragen: 
“Wat doet de KBO nu wéér in ons blad?” 

Een keurig aantal lezers heeft naar 
aanleiding van de oproep in nummer 01 
gereageerd. Er zijn gesprekken geweest en 
momenteel is één van de reflectanten op 
‘snuffelstage’. Dus dat ging wel goed.

Maar…, het lot is onze afdeling 
momenteel niet gunstig gezind. Eén van 
de zittende leden van het bestuur is na 
een kort ziekbed onlangs overleden. 
En onze voorzitter, de schrijver van 
de oproep in nummer 01, heeft om 
gezondheidsredenen per omgaand al 
zijn werkzaamheden moeten stoppen.
Dat brengt de bezetting van het bestuur 
terug tot twee leden, te weinig voor 
een bestuur om te kunnen functioneren, 
daarvoor moeten er minstens drie zijn. 
Het secretariaat wordt nu gelukkig even 
waargenomen door een ‘vrijwilliger’, die 
geen deel uitmaakt van het bestuur.

Daarom citeren wij (vrij) de laatste zinnen 
uit de vorige ‘Noodkreet’ hieronder, maar 
nu met nog veel meer nadruk op ‘Nood’:
Misschien bent u, dit gelezen hebbend, 
tot de slotsom  gekomen dat u, net als wij, 
bereid bent andere senioren niet in de 
kou te laten staan en zich voor hen in te 
zetten. En misschien bent u daarom bereid 

Op zaterdag 10 december brieven 
schrijven tegen onrecht 

Op de dag van de Rechten van de Mens 
is er van 13.00-17.00 uur in het stadhuis 
de jaarlijkse schrijfmarathon van Amnesty 
International.

We schrijven voor onschuldige mensen die 
gemarteld en gediscrimineerd worden, 
die vastzitten om hun mening. De brieven 
hebben succes: onrecht stopt, gevangenen 
komen vrij. Mensen worden bemoedigd.
In het restaurant zijn schrijftafels. Er 

Zondag 27 november, 16:00 uur, 
Onze Lieve Vrouwekerk, Apeldoorn

‘De inspiratie van Bach’
Veluwse Cantorij

Concert door de Veluwse Cantorij o.l.v. Greet 
Aanen m.m.v. Concerto Barocco en vocale 
solisten. Werken van Sweelinck, Buxtehude, 
Telemann, Vivaldi en Bach.
Toegang € 17,50, kaartverkoop bij de leden, 
via de website (http://www. veluwsecantorij.
nl/contact) en aan de kerk.

Zaterdag 17 december, 20:00 uur, 
Onze Lieve Vrouwekerk, Apeldoorn

‘A Festival of Nine Lessons & Carols’
Kamerkoor Capella Arnhem

Op zaterdag 17 december geeft het 
Kamerkoor Capella Arnhem 
een bijzonder concert in de 
Onze Lieve Vrouwekerk in de 
beroemde Engelse traditie van ‘A Festival 
of Nine Lessons & Carols’. Het publiek kan 

plaats te nemen in het bestuur van onze 
afdeling. Dan bent U van harte welkom.
Behalve naar uitbreiding van het áántal 
bestuursleden zijn wij speciaal op zoek 
naar:
- een interim-voorzitter (het bestuur 
 kende geen vicevoorzitter, omdat het 
 daarvoor al te klein was), totdat tijdens 
 de volgende algemene vergadering een 
 nieuwe voorzitter gekozen kan worden. 
- een 1e en/of 2e secretaris.
 Dus, als u nog wat tijd heeft? Het is heel 
 dankbaar werk.

U kunt voor informatie terecht bij de 
(weinige) huidige bestuursleden of op het 
e-mailadres kboapeldoorn@gmail.com. 
U doet ons een groot plezier als u massaal 
reageert op deze ‘noodkreet’.

Frank Spallek, penningmeester
Rien Bout, bestuurslid

  

Stichting Citypastoraat zoekt voorzitter

Enige bestuurservaring wordt op prijs 
gesteld.

Belangstellenden worden uitgenodigd 
contact op te nemen met de huidige 
voorzitter, O. Wierda, tel. 355 75 38, bij wie 
tevens informatie kan worden ingewonnen. 

Een noodkreet van de KBO

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

genieten van prachtige muziek in een 
warme, romantische kerstsfeer.

Oorspronkelijk afkomstig uit de 
Anglicaanse kerk, is ‘A Festival of Nine 
Lessons & Carols’ inmiddels wereldwijd 
een geliefde traditie. Het programma 
bestaat uit een combinatie van koorzang, 
lezingen en samenzang. In de uitvoering 
door Capella Arnhem is de koormuziek 
Engelstalig en zijn de samenzang en 
korte meditaties in het Nederlands. 
Naast bekende kerstliederen staan 
werken van onder andere Parry, Gardner, 
Rutter, Lloyd Webber en Warlock op het 
programma. De uitvoeringen staan onder 
leiding van dirigent Jan van Dijk. Verder 
werken mee Henk Linker (organist), 
Peter Baas (lector) en Maaike Woertink 
(trompettiste). 
Kaarten kosten € 12,50 (7,50 voor 
kinderen/jongeren) en zijn te bestellen 
via www.capella-arnhem.nl of 
verkrijgbaar aan de deur.

zijn voorbeeldbrieven, informatie over 
de gevangenen, papier en pennen. De 
portokosten zijn € 1,- per brief. U krijgt 
koffie, thee en koek gratis. Kinderen zijn 
welkom, ze mogen kaarten maken voor 
gevangenen.
Het koor Volver zingt een paar liederen en 
Hanz Mirck, de stadsdichter, heeft speciaal 
voor deze middag een gedicht gemaakt dat 
wordt voorgelezen.
In het souterrain vindt u een twaalftal 
kramen van onze Mondialpartners, waar u 
kaarsen, kaarten en cadeautjes kunt kopen.
Om 17.00 uur start de fakkeltocht, met 
de trom van Mudanthe voorop, naar het 
Oranjepark. Daar zal Volver een passend 
lied zingen en Hanz Mirck zijn gedicht 
voordragen. U kunt meedoen zonder opgave 
vooraf. Gratis fakkels zijn aanwezig.
De werkgroep van Amnesty-Apeldoorn 
nodigt u van harte uit.

Tussen de bezoeken aan de wildparken 
in het noorden en die in het zuiden van 
Tanzania, besloten wij een rustpauze van 
een week in te lassen aan het strand van 
Bagamoyo.

Andere gasten in het resort waar wij 
verbleven maakten ons opmerkzaam op het 
museum bij de katholieke kerk in Bagamoyo. 
Wij besloten dit de tweede dag met een 
bezoek te vereren. Een statige oprijlaan 
omzoomd door hoge mangobomen liep 
recht naar het voorplein van de kerk die aan 
twee zijden in de steigers stond.
Het museum was een initiatief geweest van 
pater Frits Versteijnen. Weliswaar klein en 
stoffig, zoals wij het aantroffen, maar vol 
foto’s, interessante documenten, grotere 
afbeeldingen en voorwerpen uit de 19e en 
begin 20e eeuw, die de geschiedenis van 
de missiepost duidelijk weergaven. Het is 
eveneens een museum over de slaventijd. 
Vooral vanuit dit deel in oost-Afrika vonden 
expedities plaats naar het binnenland om 
grote aantallen slaven, naast een flinke 
hoeveelheid ivoren slagtanden, buit te 
maken en te verhandelen.

Bagamoyo is ook de eerste plaats op 
het vasteland van Oost- Afrika waar 

Ikonen in 
December 

De missiepost in Bagamoyo

en nieuw leven bliezen in de katholieke 
gemeenschap. Wij konden getuige zijn 
van de geest die hier leefde tijdens een 
kerkdienst op de laatste dag van ons verblijf 
in Bagamoyo. Allemaal jonge mensen, die uit 
volle borst in totale harmonie meezongen. 

Paul Orth

de Katholieke kerk voet aan wal zette. 
De missiepost, een open oord voor 
Afrikanen, Arabieren en Duitsers, waar 
onderhandelingen over wapenstilstand 
en over gevangenen en gijzelaars werden 
gevoerd tijdens oorlogen en andere 
gewapende conflicten. Waar nooit 
informatie werd gegeven aan strijdende 
partijen over de tegenstander. Een 
vluchtoord in de loop der tijd voor ca. 7500 
hongerige en angstige mensen, wier huizen 
waren vernield en akkers vernietigd door 
oorlog of uitzonderlijk zware storm. 

Het inspirerende gezegde “Komt allen tot 
mij”, vastgelegd in een marmeren steen 
aan de voet van een bronzen Heilig Hart-
beeld voor het oude patershuis bleek 
geen betekenisloos gezegde. De paters en 
broeders die in de loop der tijd vorm gaven 
aan deze inspirerende woorden van Jezus 
behoorden tot de congregatie van de Heilige 
Geest, in 1703 gesticht door Francois Poullart 
des Places. Zij werden daarin bijgestaan 
door zusters van de congregatie Soeurs 
Filles de Marie, in 1849 opgericht door 
Aime Pignolet des Fresnes. De geestelijken, 
voornamelijk van Franse en Duitse origine, 
trokken zich het lot van de slaven zeer 
aan. Kochten velen van hen vrij en gaven 

die een nieuwe toekomst op het terrein 
van de missiepost. Er werden moestuinen 
aangelegd en er verschenen landerijen met 
gevarieerde gewassen. Ook kwamen er 
opleidingswerkplaatsen o.a. voor timmeren, 
en metselen. Dat het zware werk, klimaat en 
allerlei ziekten ook voor de religieuzen hun 
tol eisten blijkt uit de vele zusters, broeders 
en paters, gestorven op een gemiddelde 
leeftijd van 25 jaar, die hun laatste rustplaats 
vonden op het kerkhof een eind achter de 
kerk. 
Ook is aan deze missiepost de naam 
verbonden van een bekende ontdekkings-
reiziger: David Livingstone. Zijn stoffelijk 
overschot werd in 1873 door Afrikaanse 
dragers naar de kerk in Bagamoyo gevoerd. 
In de kapel onderin de kerktoren vond dit 
een tijdelijk onderkomen, totdat twee paters 
gereed waren met een loden kist, waarin het 
lichaam verder kon worden getransporteerd 
naar Engeland, waar hij is bijgezet in de 
Westminster Abbey. 
Pater Versteijnen was jarenlang – tot zijn 
vertrek in 1991 – de enige overgebleven 
geestelijke van de orde van de Heilige Geest 
in Bagamoyo. In de twee jaren erna raakte 
de missiepost in verval, totdat die een 
opleving beleefde toen Afrikaanse priesters 
tot de Holy Ghost congregation toetraden 

Informatieblad OpWeg met een oplage van zo’n 5.000 stuks in de regio Apeldoorn, 
is een uitstekend medium voor uw boodschap of aanbieding.

Voor meer informatie bel of schrijf naar: 
F. Spallek, De Zeis 53, 7335 KE Apeldoorn, tel. 055 - 542 64 24.

Formaat 8 x 4,5 cm = 1/30 pag. kost e 30,00.
Bij meerdere plaatsingen een leuke korting.
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Vieringen H. Martinuskerk Twello
Zondag 27 november
10.00 uur Eucharistieviering, voorganger 
 pastor Sebastian
Zondag 11 december
10.00 uur Eucharistieviering, voorganger 
 pastor Sebastian

Casa Bonita
27 nov  Pastor H. de Jong, koor Hubertus
04 dec  Dhr. J. van Raalte, orgel dhr. 
 J. Jansen, solist dhr G. Rijken 
 van Olst
11 dec  Mw. L. van Geenen, orgel dhr. 
 F. v.d. Kraats, solist dhr H. Heinen

De kerkdiensten beginnen om 10.15 uur 
in het restaurant.

De Drie Ranken
27 november
09.30 uur ds. A.A. Wijlhuizen + pastor 
 R. Dashorst, Open Kringviering 
09.30 uur ds. G.A.J. van der Maas, 
 De LichtBoot, kinderkerk voor 
 de basisschoolleeftijd
4 december
09.30 uur Next Step, voor jongeren,12-15 jr.
12.15 uur Hemels Gelag, voor jongeren,
 15-25 jr.
19.00 uur Taizévesper 

Gelre Ziekenhuis
27 nov  Advent I  prot. Ds. Dick Luijmes, 
 orgel Ans Kuus, zang Anke v.d. 
 Horst
04 dec  Advent II  RK Laura v.d. Kam, 
 koor ‘Good News’
11 dec  Advent III  prot. Ds. Dick Luijmes, 
 koor 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
27 nov  1e Advent  RK Mw. G.M.H.R. 
 Groenland, orgel dhr. J. van den 
 Berg, zang Veronika Simonett
04 dec  2e Advent  Mw. M. Bossenbroek-
 Baller, orgel Mw. S. Goldbach 
11 dec  3e Advent  Mw. M. Visch-de Bruin, 
 orgel dhr. J. van Veen 

De kerkdiensten beginnen om 10.30 uur.

‘s Heeren-Loo (Groot Schuylenburg)
27 nov  Eredienst/Herdenkingsdienst, 
 drs. Constance Schouwstra-
 Dijkman, orgel Chris Noteboom, 
 Mannenkoor Schuylenburg o.l.v. 
 Zwier v.d Weerd; The 4 of Us
04 dec  Verteldienst o.l.v. Trudie 
 Buitenhuis, orgel Maurits Bunt
04 dec  Zangdienst o.l.v. Lies Mijnsbergen, 
 orgel Chris Notenboom
11 dec  ds. Henri ten Brinke, orgel Arjan 
 van Hees en Koor Arjan

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

De Herberg: Zondagse Ontmoetingen
27 nov  1e Advent, Mevr. L. Benschop
11 dec  3e Advent, Dhr. K. Droger

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.

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

 

Advent
Het volk dat in duisternis gaat
zal aanschouwen groot licht.
Die wonen in schaduw van dood,
over hen op gaat het licht.
Zij zullen lachen en juichen 
als op de dag van de oogst.

Huub Oosterhuis

Bijbelrooster jaar A 

Zondag 27 november 2016 Eerste zondag van de Advent
Jes. 2, 1-5; Rom. 13, 11-14a; Mt. 24, 37-44

Zondag 4 december 2016 Tweede zondag van de Advent
Jes. 11, 1-10; Rom. 15, 4-9; Mt. 3, 1-12

Zondag 11 december 2016 Derde zondag van de Advent – Zondag ‘Gaudete’
Jes. 35, 1-6a + 10; Jak. 5, 7-10; Mt. 11, 2-11 

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

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

Marken-Haven
26 nov  1e Advent  RK Mw. G.M.H.R. Groen-
 land, orgel Dhr. J. van den Berg
03 dec  2e Advent  Mw. M. Bossenbroek-
 Baller, orgel dhr. G. de Groot, 
 solist Joke van Reen-Veeneman
10 dec  3e Advent  Mw. A.J. Al-van Holst, 
 orgel dhr. L. Jacobs
17 dec  4e Advent  Dhr. R. Bloemendal, 
 orgel dhr. L. Jacobs

De kerkdiensten vinden plaats op 
zaterdagmiddag om 14.30 uur.

Randerode
27 nov  Dienst met Evangelische 
 Gemeente Berea  
04 dec  Pastor H. de Jong, koor Con 
 Spirito
11 dec  Heilig Avondmaal, Ds. E. Idema, 
 orgel dhr. J. Wubs, zang dhr. 
 J. Vermaat

De kerkdiensten beginnen om 10.30 uur.

Sainte Marie
27 nov Eucharistieviering A. Goes pr. 
04 dec  Woord- en communiedienst  
 A.J. Derksen  
11 dec  Eucharistieviering A. Goes pr. 
 
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 
zondagsviering.
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.

Onze Vader,
die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede 
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden 
ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven
aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.
Amen

(Nieuwe vertaling)

W I J  B I D D E N

Kerken worden afgebroken of krijgen 
een andere bestemming. Over enige 
tijd zal de oorspronkelijke betekenis en 
geschiedenis vervagen. 

Dat gebeurt nu met de Fab&Seb-kerk 
waar we ons nog steeds bij betrokken 
voelen. De kerk als kerk is niet meer. 
Met de veiling van de goederen uit 
de kerk is een bedrag opgebracht 
van € 4283. Dit bedrag mag besteed 
worden aan de oude parochie van 
de HH Fabianus en Sebastianus. Er is 
een commissie gevormd met Herman 
Meuleman, Antoon Goes, Lambert 
Ruijsch, Gerard Pannekoek en Gerard 
Kroese, met als doel om te brainstormen 
over wat we daarmee zouden kunnen 
doen. We kwamen op het idee om 
een gedenkteken op te stellen. Na 
de vorming van de eerste ideeën en 
informeren naar de mogelijkheden bij de 
gemeente is er contact gezocht met een 
Apeldoorns beeldend kunstenaar Frans 
Polman. Samen hebben we de eerste 
ideeën uitgewerkt en de bijpassende 
tekst bepaald. Zoals het er nu uitziet 
is het beschikbare budget niet geheel 
toereikend en zullen we wegen moeten 
zoeken om het toch te kunnen realiseren. 
Waarschijnlijk zal het niet om een groot 
bedrag gaan. Nieuwsgierig naar het 

Een zichtbaar teken van een verleden

kunstwerk? We zullen u op de hoogte 
houden.

Namens de projectgroep,
Gerard Kroese en pastor Antoon Goes

(Marc Chagall)
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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 - 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 . 
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 .
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