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God is de Kunstenaar... Verlangend te 
scheppen... vanuit een aarzelend begin, een 
eerste schets, een eerste Schep uit zijn Eigen 
Grond... Op weg naar zijn Meesterwerk: de 
Mens. De Schepping heeft de Mens tot doel! 
In zeven gangen, zeven scheppen uit zijn 
Hemelse Hersen-Pan formeert hij hen. Met 
hart en ziel! Daarover gaat het verhaal van 
de Schepping. Een verhaal om zingend over 
op te scheppen, want het is zo mooi!... Hoe 
dan?

Dat mooie verhaal uit Genesis  waar alles 
mee begint. De  schepping van hemel en 
aarde, de dag en de nacht, het water en 
het land, de zon, de maan en de sterren, 
de bomen en de bloemen, de vogels en de 
vissen en uiteindelijk: de mens. De mens 
naar beeld en gelijkenis van God.  Dat is 
het onderwerp van het nieuwe project van 
Sostenuto. 

Het ontstaan: verlangend te scheppen
Vorig jaar hebben wij het project 
BeeldSpraak Bezongen vormgegeven en 
uitgevoerd. Als koor hebben we ervan 
genoten om samen bezig te zijn met het 
realiseren hiervan. Naast het zingen in 
vieringen heeft het bezig zijn met een 
project veel meerwaarde voor het koor. We 
krijgen er energie van en het versterkt de 
onderlinge binding. Reden om op zoek te 
gaan naar een nieuw project

Een aarzelend begin
Elk project, noem het een schepping, begint 
met een idee. Bij de gedachten over een 
nieuw project borrelde een opmerking van 
een van de koorleden op:  “We hebben 
zoveel mooie liederen over de schepping 
en we kunnen die zo weinig zingen. Wat 
jammer is dat!”  Deze opmerking was het 
begin van het project. En hoe gaat het 
dan verder?Je deelt met elkaar, je wordt 
enthousiast, mensen verbinden zich en zo 
ontstaat een werkgroep en is het eerste 
overleg een feit. Er worden gedachten 
gedeeld, liederen gezocht, de Bijbel wordt 
opengeslagen, kortom:  schepping is in volle 
gang. 

Met zeven scheppen
God schiep de hemel en de aarde en 
de mens met zeven scheppen uit zijn 
Hemelse Hersen-pan . Dat is ons niet 
gelukt. Wij  hebben zeker zeventig 
maal zeven schepjes nodig gehad voor 
het project zijn vorm had.  Kregen we 
bij BeeldSpraak Bezongen de prachtige 
platen met teksten van BeeldSpraak 
aangereikt, nu zijn we vertrokken vanuit 
de teksten uit Genesis en de liederen 
die we op ons repertoire hebben staan. 
We werden opnieuw geraakt door de 
oeroude teksten en de weerslag daarvan 
in de liederen. Er wordt gerepeteerd en 
geschaafd, net zo lang tot we ze met hart 
en ziel zingen. 

Samenwerking
Vanaf het begin 
was het de wens 
om het koor te 
betrekken bij de 
vormgeving. De leden 
zijn  uitgedaagd 
om één van de 
scheppingsdagen 
vorm te geven. 
Ieder  die wilde 
kon zich verbinden 
aan een dag en 
op een zonnige 
zaterdagmiddag werd 
de eerste aanzet 
gegeven voor wat 
uiteindelijk prachtige 
kunstwerken zijn 
geworden. We 

hebben de middag afgesloten met een 
warme maaltijd waarvoor ieder wat heeft 
gemaakt en vastgesteld dat zingen niet 
ons enige talent is: we hebben heerlijk 
gegeten! 
De Bijbelteksten en liederen zijn 
aangevuld met nieuwe teksten, die de 
oude weer eens op de schop nemen. 
Zo gaat het scheppen door en krijgt 
het project steeds meer vorm.  Op dit 
moment worden de puntjes op de i gezet. 
Er wordt druk geoefend, de muzikale 
begeleiding is uitgebreid met een aantal 
gastmuzikanten en er wordt nagedacht 
over het decor. God is de kunstenaar staat 
in de steigers!

God is de kunstenaar  -  Project van koor Sostenuto

(Foto’s: Ed van Egmond)

Preview
Een project als dit kan niet zonder reclame. 
Eerder al hebben we erover geschreven 
in OpWeg. Er zijn posters gedrukt, op de 
website is er aandacht aan gegeven en er 
is een filmpje gemaakt. Op zaterdag 14 
januari, na de viering van 16.30 uur, was er 
een heuse preview. De eerste reacties waren 
enthousiast. Op zondag 26 februari, na de 
viering van 10.00 uur, geven we opnieuw een 
preview. Dan gaan we met reuzenstappen 
door de Schepping zodat u een indruk krijgt 
van hoe het project er uit gaat zien. 

11 maart, 19.30 uur
Op zaterdag 11 maart a.s. wordt ‘God is de 
kunstenaar’ uitgevoerd in onze kerk. De 
viering van 16.30 uur komt dan te vervallen. 
Aanvangstijd is 19.30 uur, toegang is vrij.  
Een gift na afloop als bijdrage in de kosten 
stellen we erg op prijs. U bent van harte 
uitgenodigd!

Namens de voorbereidingsgroep, 
Conny van Cuijk en Rob Boelaars

Breng mij in een diepe slaap. 
Neem de sterkste van mijn ribben. 

Maak daaruit een die mij roept en zoekt 
en vindt en antwoord geeft.

 
Been van mijn gebeente, iemand 

die mij aanziet. Dat wij leven. 

Wie raakt niet verwonderd om het 
begin waar verwekt werd? 

Het binnenste weten, 
zo dicht bij het hart. 

Een zweempje van adem is het, 
waar schepping begint.
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Zaterdag 25 februari
16.30 uur Eucharistieviering met samenzang, 
 voorganger pastor Sebastian pr. 
Zondag 26 februari
10.00 uur Eucharistieviering met cantor, voorganger pastor Sebastian pr. 
 Na de viering preview van koor Sostenuto van het project 
 ‘God is de kunstenaar’
Dinsdag 28 februari
09.00 uur Eucharistieviering
Woensdag 1 maart
19.00 uur Aswoensdagviering met het Liturgiekoor, 
 voorgangers pastor Sebastian pr. en diaken R. Dashorst
Vrijdag 3 maart
09.00 uur Eucharistieviering
19.30 uur Gebedsviering Sant’Egidio
Zaterdag 4 maart
16.30 uur Eucharistieviering met koor Lucente, 
 voorganger pastoor P. Daggenvoorde
Zondag 5 maart
10.00 uur Eucharistieviering met het Gregoriaans koor, 
 voorganger pastoor P. Daggenvoorde
Dinsdag 7 maart
09.00 uur Eucharistieviering
Vrijdag 10 maart
09.00 uur Eucharistieviering
19.30 uur Gebedsviering Sant’Egidio
Zaterdag 11 maart
16.30 uur Geen viering
19.30 uur Project van koor Sostenuto ‘God is de Kunstenaar’ 
 (zie ook elders in dit blad)
Zondag 12 maart
10.00 uur Eucharistieviering met het Liturgiekoor, 
 voorganger pastor Sebastian pr. 
Dinsdag 14 maart
09.00 uur Eucharistieviering
Vrijdag 17 maart
09.00 uur Eucharistieviering
19.30 uur Gebedsviering Sant’Egidio

DOOPVIERINGEN
Doopvieringen vinden eens per maand op zondag op een vastgestelde datum plaats. 
De data voor 2017 zijn: 26 maart, 23 april, 28 mei, 25 juni, 23 juli. 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 in de O.L. Vrouwekerk.

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

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

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

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

COLLECTEOPBRENGSTEN
week 6
pastoraat Emmaüsparochie € 296,47
Egidius € 207,60
week 5
pastoraat Emmaüsparochie € 372,41
kerkbijdragen € 380,70
week 4
pastoraat Emmaüsparochie € 355,71
kerkbijdragen € 320,40
week 3
pastoraat Emmaüsparochie € 286,86
kerkbijdragen € 286,10

MISINTENTIES
Weekend 25-26 februari: Mia Huissen-v.d. Velden, overleden ouders Havekes-Nienhaus 
en schoonzoon Kees, Grada Johanna Maria van Os-Gruben.

Weekend 4-5 maart: overleden ouders Harperink-Nijland en zoon Felix, Mia Huissen-
v.d.Velden, overleden ouders Hafkamp-Neuleman en zoon Bert.

Weekend 11-12 maart: Mia Huissen-v.d. Velden, Hendrikus Joh. Aartsen, Maria Aartsen-
Verheij, overleden familie Aartsen-Verheij, Stephan Staijen en schoonzoon Twan, ouders 
en schoonouders, gezondheid en sterkte voor het gezin.

PAROCHIEKRONIEK 
Dopen:
Door het H. Doopsel zijn in onze geloofsgemeenschap opgenomen: 
Joshua van Holland, Rein de Groot en Joanna de Voer.

Overleden: 
Bertus Kivits van de Waterlei, de uitvaart heeft plaatsgevonden op 25-1-2017 in de kerk.
Grada van Os-Gruben van de Frans Halslaan. 
De uitvaart heeft plaatsgevonden op 3-2-2017 in de kerk.
Gerard Timmermans van het Ambtsrichtersveld. 
Het afscheid heeft plaatsgevonden op 3-2-2017 in Rouwcentrum Rouwenhorst.

MENS, WAAR BEN JE?
Op een dag was hij wakker geworden, hij zag haar naast zich 
liggen en waande zich in het paradijs, hij was in de zevende 
hemel. Wat waren ze gelukkig, maar na een tijdje kwamen de 
eerste scheuren in hun relatie met elkaar en met God. Ontevreden 
waren ze geworden met alles wat ze hadden, ze lieten zich 
verleiden tot meer, tot het nooit genoeg. Ook niet meer genoeg 
aan elkaar, het kibbelen was begonnen. Hij gaf haar de schuld en 
zij zocht de schuld buiten zichzelf. Een stem riep hen tot de orde, 
roept ons tot de orde in ons menszijn: Waartoe zijn we geroepen.
In het eerste weekeinde van de veertigdagentijd worden we opgeroepen tot bezinning.
Welkom daarom in de viering van zaterdag 4 maart om 16.30 uur, m.m.v. het eigentijdse 
koor “Lucente”

VOORAANKONDIGING

GEBED VOOR DE MARTELAREN EN DE VREDE  
OP DINSDAG 4 APRIL OM 19.00 UUR 
IN DE ONZE LIEVE VROUWEKERK 

De bisschop van de Syrisch Orthodoxe kerk, mgr. 
Polycarpus zal voorgaan, samen met hoogwaardigheids-
bekleders uit onder andere de Russisch Orthodoxe Kerk, 
Koptische Kerk, Oud Katholieke Kerk, Protestante Kerk 
Nederland en Rooms-Katholieke Kerk. 

Ons gebed gaat uit naar de christenen in Syrië, Iran, 
Irak en overal in de wereld waar grote dreiging is 
en zoveel mensen slachtoffer zijn van het aanhoudend 
geweld. Wij noemen namen van hen die omgekomen 
zijn en bidden voor de vrede in de wereld.

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

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

Ronald (R.G.Th.) Dashorst, diaken
r.dashorst@rkapeldoorn.nl
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 5  F E B R U A R I  T / M  1 7  M A A R T  2 0 1 7

K E R K

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

Aswoensdag, waarom heet deze dag zo en 
wat gebeurt er op deze dag en hoe is deze 
dag eigenlijk ontstaan. 

De naam van deze bijzondere woensdag 
zegt het eigenlijk al. Deze dag staat in het 
teken van de as. Het gaat dan om de as 
waarmee gelovigen in een kerkdienst een 
kruisje op hun voorhoofd krijgen gezet. Dit 
askruisje symboliseert de kwetsbaarheid 
en de vergankelijkheid van het bestaan en 
tegelijkertijd is het een teken van uitzien 
naar een nieuw begin. 

Asbestrooiing
De huidige Aswoensdag is eigenlijk een 
verkorte versie van de asbestrooiing zoals 
die in de vroege middeleeuwen openbare 
zondaars ten deel viel. Zondaars die volgens 
kerkelijk recht of kerkelijk gebruik een 
openbare boetedoening was opgelegd, 
werden op Aswoensdag tijdens een 
indrukwekkende plechtigheid met gewijde 
as bestrooid. Daarna werden zij door de 
priester naar de deur geleid en de kerk 
uitgestuurd, net zoals de eerste mensen 
vanwege hun zonde uit het paradijs werden 
verdreven.
Tot witte donderdag werd de boetelingen 
dan de toegang tot de kerk ontzegd 
en mochten zij niet deelnemen aan de 
Eucharistie. In de 11e eeuw raakte deze 
openbare boetedoening in onbruik. 
Voortaan werden alle gelovigen op 
Aswoensdag met as bekruist, vanuit de 
gedachte dat alle mensen zondigen ten 
opzichte van God en hun naasten.

Vastentijd
Aswoensdag is in de katholieke traditie 
het begin van de veertig dagen durende 
vastentijd, ook wel veertigdagentijd 
genoemd, die loopt tot paaszaterdag. Het 
is een periode waarin wij ons heel bewust 
voorbereiden op het paasfeest en stilstaan 
bij de levensweg van Jezus en bij alles wat 
zich in die laatste dagen van zijn leven 
heeft voorgedaan. We staan stil bij zijn 
manier van leven, waar Hij voor stond en 
wat Hem inspireerde. En voor onszelf is dit 
een periode om na te denken over wat echt 
belangrijk is in je leven.

Aswoensdag is, net zoals Goede Vrijdag in 
de meest recente editie van het kerkelijk 
wetboek van 1983 een verplichte vastendag 
voor rooms-katholieken. Dit houdt in dat alle 
gelovigen tussen 18 en 60 jaar gehouden zijn 
op die dagen slechts één volledige maaltijd 
te nemen. Wie kan, wordt uitgenodigd om 
ook op andere dagen, zoals paaszaterdag 
en de vrijdagen voor de veertigdagentijd te 
vasten.

Omdat in de kerk op zondagen niet werd 
gevast bepaalde paus Gregorius de Grote 
(590-604) dat de veertigdagentijd 46 dagen 
voor Pasen moest aanvangen. Zo bleven 
er na aftrek van de zondagen, tot Pasen 
namelijk 40 werkelijke vastendagen over. 
Door de bepaling van Gregorius de Grote 
ving vanaf dat moment de veertigdaagse 
vasten voortaan dan ook aan op een 
woensdag: de Aswoensdag.

De bisschoppenconferentie kan overigens 
het onderhouden van vasten en onthouding 
nader bepalen en ook andere vormen 
van boete, vooral liefdewerken van 
vroomheid, geheel of gedeeltelijk in de 
plaats van vasten of onthouding stellen. Zo 
bepaalde de Rooms-katholieke Nederlandse 
Bisschoppenconferentie in 1989: “Wij 
bepalen dat Aswoensdag en Goede Vrijdag 
dagen van verplicht vasten en onthouding in 
spijs en drank zijn en dat verder het bepalen 
van de wijze van de beoefening van boete 
en onthouding aan het eigen geweten 
en initiatief van de gelovigen wordt 
overgelaten.” 

Boeteviering
Om de ernst van het niet zomaar alles te 

kunnen eten en drinken 
te onderstrepen begint 
Aswoensdag met een 
boeteviering. In veel 
kerken wordt dan met 
de as van verbrande 
palmtakjes een kruis, het 
zogenaamde askruisje, 
op het voorhoofd van 
de gelovigen gezet, om 
hen aan te sporen tot 
bezinning, boete en 
bekering. De priester 
spreekt hierbij de 
woorden: “Gedenk mens, 
dat gij stof zijt en tot 
stof zult wederkeren”. 

Deze tekst is gebaseerd op het doodvonnis 
dat God na de zondeval over de mensheid 
uitsprak (Genesis 3,19). 

Aswoensdag is overigens ook de eerste 
dag na het carnaval. In streken waar het 
gangbaar is om carnaval te vieren wordt 
op Aswoensdag vaak onder het genot van 
een haring nog even teruggeblikt op het 
voorbije feest. Dit zogenaamde ‘haring 
happen’ stamt nog uit de tijd dat tijdens 
de vasten geen vlees maar wel vis mocht 
worden gegeten. 

Rituelen
Het gebruik van as in godsdienstige rituelen 
is overigens niet nieuw. Als teken van 
reiniging van schuld maar ook als teken van 
kracht tot nieuw leven, strooiden mensen 
vroeger as op hun hoofd. We vinden de 
betekenis ook terug in de akkerbouw, 

wanneer boeren de oude stoppels van het 
koren verbrandden om er de grond weer 
vruchtbaar mee te maken. As is namelijk 
bijzonder vruchtbaar.
De as die op Aswoensdag wordt gebruikt 
komt sinds de 14e eeuw van de verbrande en 
gezegende palmtakjes van de paasperiode 
van het voorgaande jaar. Als symbool 
betekent het dat de takjes van jubel en 
vreugde verbrand moeten worden – door de 
dood heengaan – om tot teken te worden 
van het kruis, de dood en de verrijzenis. De 
weg van het kruis en opstanding die Jezus is 
gegaan. Vanaf de 10e tot de 14e eeuw werd 
de op Aswoensdag gebruikte as overigens 
pas voorafgaand aan de mis gewijd. 
Als teken van berouw en vasten komt het 
gebruik van as in de bijbel ook veelvuldig 
voor. De boeteling strooide zich as over het 
hoofd. Vaak ging hij daarbij dan gehuld in 
een zak die als boetekleed werd gedragen. 
Vandaar de uitdrukking “in zak en as 
zitten”. 
Dat er op Aswoensdag een kruisje wordt 
gezet met as is ook goed te verklaren. 
As herinnert namelijk ook aan de 
vergankelijkheid van ons leven. Daarnaast is 
as ook door het vuur gezuiverd: een beeld 
voor de zuivering van onze zonden die 
Christus door zijn dood heeft bewerkstelligd. 

Het vasten
De veertigdagentijd is voor veel gelovigen 

onlosmakelijk verbonden met vasten. 
Vasten kenmerkt zich door onthouding 
en bezinning. Je eet matig, ziet bewust af 
van allerlei vanzelfsprekendheden zoals 
bijvoorbeeld luxe voedsel, vlees of het 
gebruik van de auto. Je denkt na over de 
wereld waarin je leeft en je staat stil bij 
het tekort dat zoveel mensen op de wereld 
hebben. Je overdenkt je geloof. Wat het 
betekent dat Jezus heeft geleefd, zoals 
Hij leefde. Dat Hij is gestorven, zoals Hij 
gestorven is. En wat dat jou te zeggen 
heeft en jou te doen geeft. De ervaring 
leert dat vasten je in die bezinning helpt. 
Dat je daardoor dichter bij jezelf komt. 
Dichter bij je ik en dichter bij je levensbron. 
En daarmee vaak ook dichter bij God. 

We weten van Jezus dat ook Hij veertig 
dagen en nachten heeft gevast. Het 
heeft hem geholpen om zicht te krijgen 
op wie hij was, wat hij met zijn leven 
wilde en hoezeer hij zich met God 
verbonden voelde. In deze periode werd 
Hij zich bewust van zijn bestemming. Een 
leven te leven dat zich kenmerkt door 
liefde en compassie, door integriteit 
en standvastigheid, door vergeving en 
verzoening met als onderliggende drive: 
mensen vrij te maken voor een zinvol en 
vreugdevol bestaan. Dat laatste gaat niet 
altijd vanzelf. Soms vraagt dat echt om een 
nieuw begin.

Aswoensdag, het begin van de veertigdagentijd
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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.

Huispaaskaarsen
Vanaf heden kunt u tijdens de openingsuren van het secretariaat weer uw huispaaskaarsen bestellen. De kaarsen zijn met verschillende 
versieringen en lengtes leverbaar.

H U I S

K I N D  E N  K E R K

40-dagenproject voor 
kinderen
In de 40-dagentijd gaan de 
kinderen die de kinderdienst 
bezoeken ‘Op zoek naar het 
licht’. Zij zullen 6 weken lang bouwen aan 
hun eigen paaskaars die daarna een jaar 
lang zal branden in hun eigen kinderdienst. 
Elke week staat er een vraag centraal, die 

voortkomt uit het evangelie van die zondag. 
Daarmee gaan ze in gesprek, waarna een 
verwerking wordt gemaakt of een spel 
wordt gespeeld. Op deze manier komen 
de oude verhalen tot leven en worden ze 
naar deze tijd gebracht, zodat ze voor de 
kinderen goed te begrijpen zijn. 

Palmpasen en Pasen vieren 
met kinderen 
Op Palmzondag zal er zowel een 
peuterviering als een kinderdienst zijn, 
waarin de kinderen op het einde van de mis 
terugkomen in de kerk, uiteraard met hun 
palmpaasstok, om een mooie tocht te maken 
door de kerk. Ook zal er een Paasviering 
zijn voor kinderen op 15 april om 16:30 uur. 
Noteer vast in uw agenda! In de volgende 
OpWeg leest u meer hierover!

Peuterviering op 5 maart: 
David en Goliath 
Als er één verhaal 
tot de verbeelding 
spreekt voor kleine 
kinderen dan is 
het wel David en 
Goliath. Je zult zo 
klein zijn en dan 
toch winnen van een 
reus. Dat wil toch ieder kind?! Bij ons 
in de peuterviering gaat dat zomaar 
gebeuren. We openen de schatkist, 
zingen de liedjes en maken onze 
eigen ‘zachte stenen’ om van Goliath 
te kunnen winnen.  

We starten om 10:00 uur in het 
Emmaüshuis. 

Op Aswoensdag, 1 maart begint de 
40-dagentijd waarin zoals gebruikelijk de 
vastenactie plaatsvindt. Het thema is “Even 
minderen. Voor een ander”. Wat doet de 
Emmaüsparochie dit jaar?

In 2016 sloegen de Emmaüs- en de Franciscus 
en Clara-parochie de handen ineen voor 
een gezamenlijk doel: Het Elisabeth Center 
in Tanzania. Vanwege het belang van 
continuïteit, schenkt de Emmaüsparochie de 
opbrengst van de Vastenactie 2017 opnieuw 
aan dit project. 

Het werk van de Liefdezusters
Het Elisabeth Center is een educatiecentrum 
met kleuter- en basis-, en inmiddels ook 
middelbaar onderwijs. Het Elisabeth Center is 
gelegen in Kolila Village, een dorpje op circa 
30 kilometer afstand van de Kilimanjaro. 
De school wordt geleid door Liefdezusters 
van de Heilige Carolus Borromeus. Het 
moederklooster van deze congregatie staat 
in Maastricht (www.cbsisters.net/nl). 

Met niets begonnen
In 2005 is zr Immaculati met helemaal niets 
begonnen en nu staat er een lagere en 
een middelbare school die plaats biedt aan 
leerlingen in alle leeftijden. De school is 
inmiddels ook hét centrum van het dorp 
geworden, waar allerlei kleinschalige 

economische activiteiten (handel, 
ambachten, veeteelt) plaatsvinden. Hierdoor 
is er via het bieden van onderwijs ook meer 
welvaart voor de hele regio ontstaan. De 
opstart van het middelbaar onderwijs vraagt 
continuïteit en daarvoor blijft de financiële 
steun nog nodig. 

Terugblik 2016
In 2016 was er een gezamenlijke actie met 
de Emmaüs- en de Franciscus en Clara-
parochie. Gezamenlijk bracht dit € 10.000 

euro op. Met dit bedrag kunnen 8 kinderen 
financieel ondersteund worden tijdens 
de volledige vier jaar middelbare school. 
Daarmee is een goede basis gelegd voor 
verdere ontwikkeling. 

Doel 2017
In 2017 heeft de Emmaüsparochie de 
opbrengst van de vastenactie opnieuw 
bestemd voor het schoolgeld van een nieuwe 
lichting middelbare scholieren. Zij zijn dan 
ook vier jaar verzekerd van onderwijs en 

Vastenactie 2017 - Tanzania (Elisabeth Center)

In december 2016 heeft het aartsbisdom 
toestemming gegeven om de luchtverwar-
mingsketel in de O.L. Vrouwekerk te 
vernieuwen. 

De installateur kan de werkzaamheden 
echter pas gaan uitvoeren, zodra is 
vastgesteld dat er geen asbest is verwerkt 
in het ketelhuis. Daarom heeft het bestuur 
opdracht gegeven om te onderzoeken of 
er sprake is van asbest. Helaas blijkt uit het 
onderzoeksrapport van 06 februari 2017 dat 
dit wel het geval is. Hoe nu verder?

kunnen dit afronden met een diploma. 
Daarmee wordt de basis versterkt met als 
ultieme doel: zelfredzaamheid. 

Voorstellen
Hoe mooi is het als we kennis kunnen maken 
met de leerlingen. We zullen ze dan ook 
verrassend aan u voorstellen. 

Dankbaar,
Wij danken u alvast hartelijk voor uw 
bijdrage en als u weet dat Memisa/Cordaid 
alles wat wij bij elkaar brengen met 50% 
vermeerdert, is dat hopelijk een stimulans 
om gul te geven. Ook bedankt het huidige 
hoofd van de school, zr Immaculati, ons al 
bij voorbaat voor de vastenactie en heeft 
daarvoor een kort filmpje ingezonden, dat 
via de website van de parochie te bekijken is. 
Uiteraard kunt u ook rechtstreeks doneren 
via de Florentina Foundation, rekeningnr. 
NL79 TRIO 0781 3741 62, o.v.v. Elisabeth 
Center. Alle donaties gaan voor 100% 
rechtstreeks naar het goede doel. Het 
bestuur wordt gevormd door vrijwilligers 
die dit doen zonder geldelijke vergoeding. 
Alvast dank voor alles wat u kunt bijdragen!

Binnen de Emmaüsparochie lopen wij altijd 
samen op. 
Samen kunnen we dichtbij, maar ook ver 
weg van betekenis zijn. 

Voordat de luchtverwarming vernieuwd kan 
worden moet dus eerst het asbest verwijderd 
worden. Het spreekt voor zich dat dit 
gespecialiseerd werk is dat wordt uitgevoerd 
door een erkend bedrijf. Dat brengt niet 
alleen de nodige extra kosten met zich mee, 
maar levert ook vertraging op. Hoeveel? 
Dat is nu nog niet exact te zeggen, maar 
daarover houden we u op de hoogte.

Bij de installatie van de luchtverwarmings-
ketel destijds was het gebruikelijk om 
ketelhuizen brandwerend te bekleden met 

behulp van asbestplaten. De overheid heeft 
inmiddels voor asbestverwijdering strenge 
regels opgesteld en deze moeten uiteraard 
ook door ons als parochie worden nageleefd. 
Pas als het asbest verwijderd is (saneren) kan 
de luchtverwarming vernieuwd worden. 

Het bestuur heeft alle nodige voorzorgs-
maatregelen genomen om ieder risico uit te 
sluiten. Kortom: er is werk aan de winkel en 
helaas kan het nog enige tijd duren voordat 
wij er als Emmaüsparochie weer warmpjes 
bijzitten.

Uitstel vernieuwing van de luchtverwarming in de O.L. Vrouwekerk

Kerkbalans 2017
De actie kerkbalans is weer tot een goed 
einde gebracht. In januari hebben een kleine 
3000 parochianen een brief gehad met de 
vraag om in 2017 gul bij te dragen aan de 
Emmaüsparochie. Het grootste deel van 
deze parochianen draagt al jaren trouw bij 
en zijn daarmee met z’n allen de financiële 
hoeksteen van onze parochie. Ook veel van 
degenen die niet of niet meer bijdragen 
hebben een brief gekregen met de vraag 
om hun interesse in de parochie ook om 
te zetten in een financiële bijdrage. Tot 
onze vreugde heeft dit weer een aantal 
nieuwe gevers opgeleverd. Mocht u, al of 
niet door een fout onzerzijds, geen brief 
hebben ontvangen en dat toch graag willen, 
laat het ons dan even weten. We sturen u 
die brief dan alsnog toe. Uiteraard kunt u 
ook zonder brief alsnog een bijdrage aan 
de parochie overmaken. Het banknummer 
van de parochie is NL40 INGB 0000 9418 49 
t.n.v. RK Emmaüsparochie. Het mailadres 
is kerkbalans@rkapeldoorn.nl . U kunt 
eventueel ook bellen met 06 181 793 47.

Namens de werkgroep Kerkbalans, 
Gerrit Visser

‘De nieuwe Nederlander‘
Een bedreiging of een verrijking? 

Dinsdag 28 maart - burgemeester 
J. Berends spreekt in de Onze Lieve 
Vrouwekerk over ‘De Nieuwe Nederlander’

In dit jaar, waarin de vreemdeling, de 
zoekende, de vluchteling bij ons centraal 
staat, hebben we onze burgemeester 
bereid gevonden om een lezing te houden, 
die helemaal in het teken staat van wat 
deze buitenlandse instroom voor ons als 
Apeldoorners betekend heeft, en nog 
kan betekenen. Het belooft een razend 
interessante avond te worden, met 
alle ruimte voor vragen. Een panel van 
deskundigen zal daarom ook van de partij 
zijn. Meer informatie vindt u in de volgende 
OpWeg, die op 17 maart verschijnt.
Maar zet het nu alvast in de agenda!



vrijdag 24 februari 2017  5

Geïnformeerd. Zo voelde u zich ongetwijfeld 
als u de informatieavond van het bestuur 
op 23 januari had bijgewoond. Een groot 
aantal onderwerpen kwam aan de orde. Zij 
vormden een dwarsdoorsnee van het reilen 
en zeilen van de Emmaüsparochie. 

Breed
De activiteiten van Kind en Kerk zijn zeker 
een voorbeeld van een vernieuwend bezig 
zijn met het geloof. Zij spreken de kinderen 
op hun niveau aan. Ongetwijfeld krijgen hun 
ouders er ook iets van mee. De activiteiten 
op de katholieke basisscholen ondersteunen 
de ouders bij de geloofsopvoeding. 
Het werk van Sant’Egidio is niet meer weg 
te denken uit Apeldoorn. De leden geven 
handen en voeten aan de zorg voor de 
naaste. De bezorgdheid voor het welzijn 
van de Syrische christenen strekt zich ook 
uit tot het vinden van een passende baan in 
Apeldoorn. 
Elk lid van de ruim 300 vrijwilligers, verspreid 
over 69 werkgroepen, levert op zijn plek 
zijn aandeel in het leven van de parochie. 
Zonder die vrijwilligers kan de parochie niet 
draaien. Het is dus eigenbelang zuinig te 
zijn op die vrijwilligers. Daarom krijgen ze 
ook begeleiding en ondersteuning, waar 
dat nodig is. Daarom heeft de parochie 
ook een verzekering voor hen afgesloten. 
Die verzekering geldt voor iedereen. Van 
uitsluiting op grond van leeftijd is absoluut 
geen sprake. 

Financiën
Als je het over reilen en zeilen van de 
parochie hebt kun je niet om de financiën 
heen. Aan de hand van tabellen en grafieken 
werd duidelijk hoe we er als parochie voor 
staan.

Als je alleen maar kijkt naar de exploitatie 
is er zeker reden tot tevredenheid. 
Aan de jarenlange tekorten is eindelijk 
een einde gekomen. Door rente en 
dividenduitkeringen mogen we ook in 
de volgende jaren een positief resultaat 
verwachten. De cijfers en de toelichting 
waren kennelijk zo helder dat er nauwelijks 
vragen waren. 

(Ver)Nieuwbouw
Een totaal ander maar zeker niet onbelang-
rijk onderdeel van de informatiebijeenkomst 
was de presentatie van architect R. Plug. Hij 
schetste ons zijn idee van de uitbreiding van 
het Emmaüshuis. Enkele elementen vielen 
meteen op. Zoals de grote deelbare zaal 
over de gehele achterbreedte, de ruime 
toiletgroep, de royale centrale keuken, de 
balie, de uitnodigende entree. Het huidige 
Emmaüshuis werd ook flink gereorganiseerd. 
Onpraktische ruimten waren samengevoegd. 
Er was zelfs gedacht aan een woning in 
het bestaande huis. Als er in de toekomst 
weer een pasto(o)r in de pastorie zou willen 
wonen moest dat wel kunnen. 

Vragen en antwoorden
Na de presentatie was er bewust een lange 
pauze ingelast. Dat bood alle mogelijkheden 
om met een kop koffie in de hand de over 
de tafels verdeelde schetsen te bestuderen 
en commentaren of meningen uit te 
wisselen. Natuurlijk kwamen er veel vragen 
naar boven. Alle vragen die op de bouw 
betrekking hadden werden beantwoord 
door de architect. 

Er waren ook kritische vragen aan het 
bestuur in de trant van: is het wel verstandig 
om zo’n grote investering te doen? Het 
antwoord was: ja zeker. 

We hebben de ambitie om van het 
Emmaüshuis een levendig en op de toekomst 
gericht centrum voor de gehele parochie 
te maken. Door het sluiten van kerken zijn 
er veel plekken voor werkgroepen en voor 
ontmoeting verloren gegaan. Daarnaast 
moet het centrum ook ten dienst kunnen 
staan van de omgeving. Als we het gebouw 
intensief willen gebruiken moeten er 
natuurlijk ook voldoende en aangepaste 
toiletruimten zijn. We willen ook nog 
missionair zijn. Als parochie hebben we 
de wens gastvrijheid en openheid uit te 
stralen. De zorg voor de armen zal ook in 
de toekomst een taak van de parochie zijn. 
Als Sant’Egidio een gedeelte van die taak 
op een verantwoorde manier wil uitvoeren 
zijn geschikte ruimten met eigentijdse 
voorzieningen onontbeerlijk. Dat geldt al 
helemaal als Sant’Egidio nieuwe ideeën 
en plannen wil uitvoeren. Zelfs als er in de 
komende jaren geen groei van betrokken 
parochianen is blijft er toch behoefte aan 
geschikte plekken voor samenkomst. 

Investering in toekomst
Onderzocht is of containers of 
semipermanente bouw niet in aanmerking 
zouden komen. Die oplossing zou te 
weinig flexibel zijn, slecht passen bij de 
monumentale kerk en ook nauwelijks 
goedkoper zijn. Dat idee is dus opzij gezet. 
Nieuwbouw kun je ook zien als investeren 
in de toekomst. Het nodigt uit om die 
toekomst ook waar te maken. Nieuw elan 
geeft ook nieuwe energie. Als we niets 
doen gaat het lampje vanzelf uit. Je hoeft 
geen bouwkundige te zijn om te zien dat 
het huidige Emmaüshuis veel achterstallig 
onderhoud heeft. In jaren is er nauwelijks 
geïnvesteerd in verbeteringen. Veel 
kamers en zalen zijn onpraktisch en liggen 
ongunstig ten opzichte van elkaar. Alles bij 
elkaar opgeteld is het dus wel verstandig om 

Vasten = Loslaten 

Mag het een 
onsje minder?
Het leven is 
druk en vol. 
Veel te druk 
en vol vinden 
we allemaal. 
En toch hollen 
we maar door. 
Verlang je ook 
naar wat meer 
rust, bezinning 
en bewust 
omgaan met 
eten, drinken, 
slapen en 
bewegen? 
Op woensdag 
1 maart begint 
de zogenaamde 
vastentijd. 
Van oudsher 
een tijd om stil 
te staan bij wat je doet, maar ook bij wat je 
(eigenlijk) zou willen doen. Die tijd willen 
we opnieuw benutten, maar dan wel in 
een hedendaagse vorm. Wilt u de komende 
vastentijd eens loslaten waar u normaliter 
wellicht onbewust in doorgaat? En bent u op 
zoek , ‘hoe dat dan te vorm te geven’?  

Wij bieden u een boekje met tips rond 
eten, meditatie, beweging en bewuster 
omgaan met tijd, media en leefomgeving. 
Het materiaal is geschreven door Mariska 
Litjes (r.-k. jeugdwerker en diëtiste), Ad 
Wijlhuizen, Gertrudeke van der Maas 
(predikanten). De kosten zijn: € 5,00 
(inclusief notitieboekje) 

De boekjes zijn te verkrijgen bij het 
secretariaat van de Emmaüsparochie 
(maandag t/m donderdag 9.00- 12.30 uur)
Een ander boekje over Vasten dat te 
verkrijgen is komt uit de serie met inspiratie-
boekjes van de uitgever Adveniat. Deze 
boekjes zijn ook in de kerk te verkrijgen.

Bidden met de Benen
Acht keer per jaar 
organiseert de 
oecumenische werkgroep 
Bidden met de Benen een 
wandeling in of rondom 
Apeldoorn met een 
meditatief thema. 
11 Maart a.s. start er een wandeling in 
de Dorpskerk van Voorst (Schoolstraat 
16, 7383 CG Voorst, gem Voorst).
Deze wandeling is in samenwerking met 
Voorst Wandelt voorbereid.
De wandeling begint om 9:30 uur in de kerk 
met een korte meditatie, een pelgrimszege 
en de uitreiking van de route. Daarna 
kunnen mensen individueel of in groepjes 
op pad gaan. 

Het thema dit jaar is: “Een Toegewijd 
Lichaam” en tijdens elke wandeling wordt 
gesproken en gemediteerd over het 
deelthema: “Handen/tasten”.
Een stuk van de wandeling wordt in stilte 
gelopen, dit staat aangegeven in de 
routebeschrijving. Er is een wandeling van 
± 10 km en een van ± 15 km. De deelnemers 
vinden elkaar bij een pauzeplek, waar 
koffie, thee en taart te kopen is, en waar 
bijgepraat kan worden. Deelname is gratis; 
een vrijwillige bijdrage in de kosten is 
welkom. Aanmelden is niet nodig. 

Voor meer informatie over de wandelingen 
kun je contact opnemen met: Henri ten 
Brinke, 055 301 50 15, henritenbrinke@
upcmail.nl en Ronald Dashorst, 06 
169 127 27, r.dashorst@rkapeldoorn.nl

Opgave voor de nieuwsbrief via: 
biddenmetdebenen@gmail.com .

Informatieavond 23 januari 2017

zo’n grote investering te doen. Als het dan 
zo verstandig is. 

Wat gaat die nieuwbouw en uitbreiding 
dan kosten? De architect moet rekening 
houden met een budget van ongeveer € 
250.000. Daar is de noodzakelijke renovatie 
van de centrale verwarming niet bij geteld. 
Zeker niet nu er asbest in de stookkelder 
is geconstateerd. Wel is er rekening mee 
gehouden dat nieuwbouw de mogelijkheid 
biedt om die te combineren met werk aan 
het bestaande parochiehuis. 

De volgende vraag was natuurlijk. Kunnen 
we een dergelijk ingrijpende en ambitieus 
project wel betalen? Het antwoord is: dat 
kan en is nog financieel verantwoord ook. 
Het biedt de mogelijkheid om ook zalen te 
verhuren aan verenigingen en groepen uit 
de binnenstad. We hebben kerken verkocht. 
In het verleden hebben parochianen 
geïnvesteerd in ‘hun’ kerken. Het is een vorm 
van gemeenschapsdenken om (een gedeelte 
van) de opbrengst dienstbaar te maken aan 
de gehele parochie. In dat verband is het 
ook niet passend om bedelacties op touw 
te zetten. In het verleden is al voor stenen 
gebedeld. 

Wanneer staat dat gebouw er dan? Er is een 
erg voortvarende planning. Als alles volgens 
die planning verloopt, zou het gebouw rond 
Kerstmis klaar kunnen zijn. Kerstmis 2019? 
Neen: Kerstmis dit jaar. 

U blijft geïnformeerd
Vanzelfsprekend waren er nog veel meer 
vragen. Een aantal werd beantwoord tijdens 
de pauze en de lange nazit. Sommige 
vragen dienden meer ter overdenking. Het 
antwoord daarop moet bedacht worden 
in de loop van het bouwproces. Degenen 
die de bijeenkomst bijgewoond hebben 
zullen zeker zeggen: het was niet alleen een 
informatieve avond maar ook nog een open, 
inspirerende, toekomstgerichte en positieve 
avond. Als er ontwikkelingen zijn informeren 
we u als bestuur daar natuurlijk weer over.

Inkomsten
Rubriek jaarrekening 2015 jaarrekening 2016 begroting 2017

Kerkbijdragen 236.386 223.000 215.000
Collecte    52.349    31.215   30.000
Misintenties, huw.    39.017    33.363   25.000
Misboekjes, kaarsen   36.520    25.555   20.000
Totaal bijdragen  364.272 313.133 290.000

Verhuur, rente   86.729   69.678   65.000
Beleggingen   26.725   89.667   60.000
Totaal 477.726 472.478 415.000

Uitgaven
Rubriek jaarrekening 2015 jaarrekening 2016 begroting 2017
Personeel 250.483 193.519 191.200
Kerk. gebouwen   87.662   72.631   75.000
Overig onr. goed   21.570             0
Beleggingen     2.982             0
Rente v. schulden   13.125     3.554     3.200
Eredienst   12.523     9.720     9.600
Pastoraat    15.872   15.223   16.000
Verpl. en vrijw. bijdrag.   80.976   76.829   39.400
Beheerskosten   40.315   31.088   37.150

Totaal 525.508 402.564 371.550
Exploitatie  - 47.782 +69.914 +43.450
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informatie: Peter Kruitbosch, tel. 533 54 31, 
taizevespers@3ranken.nl

Werkgroep Welzijn/Ziekenbezoek
Als u weet dat iemand wordt opgenomen in het 
ziekenhuis licht dan even de werkgroep Welzijn 
in: mevrouw 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 

Huiskamergesprek 
‘Aangewezen op anderen’
Op donderdagmorgen 26 januari komen wij 
voor het eerst weer bij elkaar in het nieuwe 
jaar. Het is vreemd om zonder mevrouw 
Voorpool te beginnen. Zij is de afgelopen 
maand onverwachts overleden. Zij was vanaf 
het begin bij de huiskamergroep betrokken. 
Wij steken een kaarsje voor haar aan, zodat 
ze vanmorgen toch in ons midden is en kijken 
terug op haar leven waar zij ons zelf zo vaak van 
vertelde. Wij zullen haar inbreng missen. Deze 
morgen overwegen wij de tekst van Johannes 
5,1-18. Wat spreekt ons aan in dit verhaal? Het 
aangewezen zijn op anderen, of over de zorg 
en afhankelijkheid? De verlamde man komt 
passief over. Hij deed geen beroep op anderen. 
Hij had toch kunnen vragen: ‘wilt u mij in het 
water helpen?’ We vragen ons af: Doen wij 
gemakkelijk een beroep op anderen? Durf je 
hulp te vragen? Wat houdt je tegen? Verlamd 
zijn, wat kan ons verlammen? Welke situaties 
werken verlammend op ons. Maar ook wat doet 
je opveren, wat werkt genezend, bevrijdend 
op je? In onze samenleving wordt veel belang 

H U B E R T U S

Afscheid van Bonifatiuskerk
Veel oud-parochianen en belangstellenden 
maakten gebruik van de mogelijkheid om 
afscheid te nemen van een vertrouwd gebouw. 
Wat de meeste bezoekers bij binnenkomst opviel 
was wel dat er eigenlijk niet veel veranderd was 
in de 4 1/2 jaar dat de kerk ongebruikt was. De 
stoelen nodigden nog uit tot zitten. Het altaar, 
de zetels voor de voorganger en de banken voor 
de misdienaars stonden nog op hun plaats. Het 
grote kruis achter het altaar was nog steeds de 
blikvanger. Toch voelde het heel anders aan. 
Menigeen dacht: straks is al het vertrouwde weg. 
Is er iets dat ik als souvenir mee zou kunnen 
nemen? Ligt er iets op de uitgestalde tafels waar 
ik interesse in heb? De meeste belangstelling 
ging uit naar de verzameling paaskaarsen. Het 
leek wel of iedereen er een wilde meenemen. 
Die waren dan ook meteen weg. Iemand vond 
twee wandlampjes wel geschikt om een plantje 
in zetten. Het 50-jarig bruidspaar dat hij die 
middag zou gaan feliciteren zou er wel blij mee 
zijn, dacht hij. Het wijwaterbakje dat altijd bij 
de ingang hing, zou thuis ook niet misstaan, 
dacht een ander. Alleen nog even proberen 
waar het echt het beste zou uit komen. Dat 
de dekseltjes los op het schaaltje lagen vond 
iemand geen bezwaar. Hij was blij met de 
wijn- en waterkannetjes. Een verlengsnoer 
en een kabelhaspel kon altijd wel van pas 
komen. Een extra hoge trapladder zou wel 
eens handig in en rondom het huis kunnen 
zijn. Om hem te kunnen vervoeren moest 
eerst wel even de auto opgehaald worden. 

Kijkend naar de plafondlampen zag iemand 
ze al in gedachten in zijn gerenoveerd huis 
hangen. Maar dan moest hij ze zelf wel van het 
plafond schroeven. Jammer dat de trapladder 
net afgevoerd was. Met enige moeite kon 
dat natuurlijk ook vanaf een tafel. Het is nog 
winter maar het voorjaar komt. Dan is het tijd 
om gras te maaien. Met een elektrische maaier 
gaat dat heel ontspannen, dacht de koper van 
de grasmachine. De altaartafel, de zetels, de 
bankjes en de credenstafel wilde de werkgroep 
als één kavel aanbieden. Na enig overleg bleek 
er wel belangstelling voor te zijn. Het geheel zou 
wel tot zijn recht komen in de ruimte van onze 
praktijk, zo dachten de aanwezige huisartsen. In 
de nieuwbouw op de plek van de Bonifatiuskerk 
komt de praktijk van de Ugchelse Kei met 
mevr. Haverkamp & heer Van der Heijden en 
de praktijk van mevr. Oosting  & mevr. Flenter. 
Kun je je een nog betere plek voorstellen? 
Parochianen die als patiënt naar hun huisarts 
gaan komen daar een stukje van hun kerk tegen. 
Niet voor alle voorwerpen was interesse. Het 
kruis op het priesterkoor was waarschijnlijk toch 
te overheersend in een huiskamer. Ook waren 
er waarschijnlijk geen wanden groot genoeg 
om alle 14 kruiswegstaties op een esthetisch 
verantwoorde manier op te hangen. Zowel 
het kruis als de staties worden voorlopig in de 
Teresiakerk opgeslagen. Misschien is er straks een 
passende plek in het vernieuwde Emmaüshuis. 
Dat geldt ook voor de stoelen. Na het vertrek 
van de laatste bezoeker kon je het gebouw al 
veel minder een kerk noemen. Gelukkig houden 
velen er een goed herinnering aan over. Al dan 
niet met behulp van een souvenir. Dat maakt het 
afscheid wat minder beladen. 

Jacques Daenen 

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 

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

Gespreksgroep 
Maandag 6 maart bij de gesprekgroep is onze 
gast Tineke Breuer. We gaan in gesprek met het 
thema euthanasie. Vanaf 9.45 uur in de Drie 
Ranken. Iedereen  is van harte uitgenodigd.

Corrie Jonker

Taizévesper 
Zondag 5 maart 2017, om 
19.00 uur, is de volgende 
Taizévesper. Dit jaar worden 
de vespers gehouden in 
het kader van het thema 
“Vrede in je hart”. Op 5 maart denken we 
daarbij speciaal aan “Verzoening”, aansluitend 
bij de lezing. Iedereen is van harte welkom in 
de sfeervol ingerichte kleine kerkzaal. Naast 
het zingen van Taizéliederen lezen wij Lucas 
15,24. Een uur van verstilling, meditatie, rust en 
zingen. Een uur om tot jezelf te komen én tot 
God na de drukte van alle dag. Voor aanvang 
is het mogelijk een kaarsje aan te steken 
bij de Vriendschapsicoon uit Taizé. Nadere 

S T A D

Kopij voor de volgende OpWeg graag 
inleveren uiterlijk woensdag 8 maart 2017 
per e-mail aan secretariaat@rkapeldoorn.nl

B O N I F A T I U S

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

www.santegidio.nl  |  www.santegidio.org

S A N T ’ E G I D I O

(Mariah Veenhof)

Woensdag 14 december 2016 was de eerste 
bijeenkomst van de school van vrede. Ik 
vond het eerst toch best wel een beetje 
spannend. 

Hoewel ik er al tijdens het begin van mijn 
stage mee bezig was, moest het nu toch 
echt gaan gebeuren. Iets in je hoofd is vaak 
toch anders dan wanneer je het echt doet. 
Gelukkig stond ik er niet alleen voor. Amal, 
Nazdar, Patricia en ik stonden samen sterk.

Over de hele wereld
De school van vrede is een initiatief 
van Sant’Egidio. Over de hele wereld 
zitten er scholen van vrede. De gedachte 
erachter is dat kinderen van verschillende 
achtergronden samenkomen en met 
elkaar leren spelen. We leven in een 
wereld waar vaak op de verschillen tussen 
mensen worden gewezen. Er wordt vaak 
(te) weinig aandacht geschonken aan de 
overeenkomsten. Het is de bedoeling dat 
de kinderen bij de school van vrede gewoon 
lekker kind kunnen zijn. Ze maken zich geen 
zorgen over de verschillen tussen elkaar 
want iedereen is gelijk. Zo proberen we 
samen te werken aan vrede. 

Gezamenlijke lunch
We komen nu elke woensdagmiddag samen. 
We beginnen meteen vanuit school. De 
meeste kinderen zijn er tussen 12.30 uur 

en 12.45 uur. We beginnen de bijeenkomst 
met een gezamenlijke lunch. De kinderen 
komen meteen uit school dus een boterham 
gaat er dan vaak wel in. We nemen hier een 
half uur de tijd voor. We bespreken dan wat 
iedereen heeft meegemaakt die week. Na 
het eten begint het echte werk. Er wordt op 
een laagdrempelige manier een verhaal uit 
de bijbel verteld. Dit gebeurt op een hele 
interactieve manier. Na het verhaal gaan we 
aan de slag met een verwerkingsopdracht. 
Dit kan een knutselwerkje zijn maar we 
hebben bijvoorbeeld ook het verhaal van 
Adam en Eva in een toneelstukje uitgevoerd. 

Huiswerk
Hierna is het tijd voor huiswerk. Het komt 
niet vaak voor dat iemand huiswerk van 
school heeft maar dan verzinnen we zelf wel 
wat. Zo hebben we een 
van de kinderen kunnen 
leren hoe je keersommen 
doet. We begonnen met 
simpele sommen maar al 
snel kon hij ook de wat 
moeilijkere sommen. Ik 
heb nog nooit zo’n grote 
glimlach op iemands 
gezicht gezien toen bleek 
dat hij alle sommen goed 
had. Dit is echt geweldig 
mooi om te zien. Vooral 
om te zien hoe het 
begon. Na het harde 
werken is er ook nog tijd 

om te spelen. Hierbij staat het samenwerken 
centraal. Om 15.00 uur is het weer tijd om 
naar huis te gaan.

Enthousiast
Ik had niet meer enthousiast kunnen zijn 
over hoe het nu bij de school van vrede in 
Apeldoorn gaat. We zijn nu al ruim twee 
maanden bezig en elke week gebeurt er wel 
weer iets moois. Zo kregen we bijvoorbeeld 
alle vier van een van de kinderen een in 
elkaar geknutseld hartje voor Valentijnsdag. 
Een van de meisjes wil zelfs elke dag wel 
komen. Dit maakt het ook gewoon heel erg 
leuk om aan de school van vrede mee te 
werken. 

Plek genoeg
Er is altijd plek voor meer kinderen. 

Iedereen is welkom! Kent 
u nou een kind dat graag 
bij onze bijeenkomsten wil 
zijn, kom dan (vrijblijvend) 
een keer kijken. Leest u dit 
artikel nou en denkt u ‘ik 
wil ook bij de school van 
vrede helpen’, mail dan naar 
schoolvanvredeapeldoorn@
gmail.com. U mag ook 
bellen naar 06 420 953 53. 
Voor vragen en/of 
opmerkingen kunt u ook 
bellen of mailen. 

Hopelijk tot snel!

Kledingbank 
in nieuw jasje
Wat ons bij de beursvloer was toegezegd 
is inmiddels gebeurd, de schilder van 
schildersbedrijf Steven Jansen heeft het 
pand van de kledingbank een geweldige 
opknapbeurt gegeven. Er is vakkundig 
gerepareerd en geschuurd en er gingen vele 
lagen verf op, de kozijnen en deuren zien 
er nu weer zo goed uit! We zijn meer dan 
blij met dit prachtige resultaat. Aan wie ons 
kleding wil brengen vragen wij speciaal om 
herenjassen, kinderkleding en twee persoons 
dekbedhoezen. Op dit moment hebben we 
maar enkele herenjassen. Misschien heeft 
iemand nog een goede herenjas over die 
we door mogen geven. En voor de kinderen 
zijn we op zoek voor de meisjes: T-shirts 
met lange mouw maat 146 t/m 176 en 
broeken maat 110 t/m 128. Voor de jongens 
ook T-shirts met lange mouw maat 170 – 
176 en broeken maat 110 t/m 140. Veel 
dank namens onze gasten. Inzameling op 
woensdag van 10:30 tot 12:00 uur, zaterdag 
van 10:00 tot 12:00 uur aan de Oude 
Beekbergerweg 157. Op zaterdag 11 maart 
is de kledingbank gesloten i.v.m. NL Doet.

De school van vrede – wat een mooi begin!
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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. 055-3670953. Voor 
vragen of aanmelden kunt u contact opnemen 
met bovengenoemde personen.

OpWeg bezorging 
Wegens leeftijd en gezondheid heeft mevr. 
Pelgrim-Rothengatter aangegeven te stoppen 
met het bezorgen van OpWeg. Mevr. Pelgrim: 
hartelijk dank voor het meer dan 25 jaar trouw 
bezorgen van Op Weg!! Mevr. Harmelink heeft 
aangeboden om deze bezorging voortaan voor 
haar rekening te nemen, waarvoor dank.
Ook is inmiddels voorzien in de bezorging van 
OpWeg aan de Deventerstraat-Abrikozenlaan-
Hollaenderstraat. De heer C. Goncalves gaat dit 
voortaan doen. Alvast onze dank!

OpWeg in de Victor
Dhr. de Laet stopt wegens gezondheidsproble-
men met OpWeg; hij heeft vele jaren de 
bezorging in de wijk Sportlaan, Frankenlaan, 
Marezatenlaan gedaan. Wij danken hem 
hiervoor. Deze wijk wordt nu overgenomen 
door Mw. Van Kerkhof. Na onze oproep in de 
vorige OpWeg hebben verschillende mensen 
gereageerd. Waarvoor dank.
Dhr. W. van Breukelen wordt nu hoofdbezorger.
De wijk Govert Flinckstraat, Jacob Marisstraat, 
Pieter de Hoochlaan en van Miereveltstraat 
wordt nu bezorgd door dhr. Van den Bergh.
De wijk Waltersingel (14 exemplaren) wordt nu 
bezorgd door dhr. Janssen, maar dit is al zijn 
derde wijk. Dus als u hier interesse voor heeft 
graag opgeven.
Heeft u tijd en voelt u hier iets voor dan 
verzoeken wij u contact op te nemen met het 
secretariaat, tel. 055 526 65 00 of per mail 
secretariaat@rkapeldoorn.nl 
Mogen wij op u rekenen?

Team bezorging OpWeg Victor

Vieringen H. Martinuskerk Twello

Zondag 26 februari
10.00 uur Eucharistieviering, voorganger 
 pastoor P. Daggenvoorde
Woensdag 1 maart
09.00 uur Aswoensdagviering, voorganger 
 pastoor P. Daggenvoorde
Zondag 5 maart
10.00 uur Eucharistieviering, voorganger 
 pastor Sebastian pr. 
Zondag 12 maart
10.00 uur Eucharistieviering, voorganger 
 pastor Sebastian pr. 

Casa Bonita
19 feb HA Ds. E. Idema, orgel dhr. 
 J. van Veen, solist Gemma 
 Scherpenzeel 
26 feb  RK Pastor J. van Steenhoven, 
 koor Spirit
05 mrt  Dhr. A.G. v.d. Beek  
 
De kerkdiensten beginnen om 10.30 u 
op de 3e verdieping.

De Drie Ranken
26 feb
09.30 uur ds. G.A.J. van der Maas en RK 
 voorganger, Open Kringviering 
09.30 uur ds. A.A. Wijlhuizen, De LichtBoot, 
 kinderkerk voor de basis-
 schoolleeftijd
01 mrt, Aswoensdag
19.00 uur ds. G.A.J. van der Maas en 
 mevr. T. Breuer
05 mrt 
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
26 feb  RK Geerten Groenland, Gerard 
 Rijken van Olst, orgel; Margo van 
 der Eng, klarinet
05 mrt  Prot 1e z 40 dgn, Ds. Dick Luijmes,
 Cantorij Goede Herderkerk; met 
 instrumentalist
12 mrt  RK 2e z 40 dgn, Laura v.d. Kam, 
 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
26 feb  RK W. Achtereekte, orgel J. van 
 den Berg, solist Veronika Simonett
05 mrt  1e z 40 dgn, Mw. J.A. Stolte, Koor 
 Ensemble Klein Cantique
12 mrt  2e z 40 dgn, Mw. I.M. Bossen-
 broek-Baller, orgel mw. 
 S. Goldbach 

De kerkdiensten beginnen om 10.30 uur.

‘s Heeren-Loo (Groot Schuylenburg)
26 feb  Eredienst Drs. Constance 
 Schouwstra-Dijkman, orgel 
 Chris Noteboom, Gospelkoor 
 Spring o.l.v Arjan v.d. Roest
05 mrt  Verteldienst o.l.v. Henriëtte van 
 Ieperen, orgel Maurits Bunt
05 mrt  Zangdienst o.l.v. Lies Mijnsbergen, 
 orgel Arjan van Hees
12 mrt  Eredienst Mw. Hetty de Reus, 
 orgel Freek Koster, koor Laetare 
 o.l.v. Johan IJsendoorn

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

De Herberg: Zondagse Ontmoetingen
26 feb  Mevr. L. Benschop
12 mrt  2e z 40 dgn Mevr. M. Giezeman-
 Hendriks

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

 

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
Elke eerste dinsdag van de maand wordt 
om 16.00 uur een Woord- en Communie-
viering gehouden. Voorganger is de heer 
Anton Derksen, met assistentie van Siny 
Bouwmeester

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

Marken-Haven
25 feb  RK W. Achtereekte, 
 orgel J. van den Berg
04 mrt  1e z 40 dgn, Mw. ds. A. Melzer, 
 orgel J. van Veen
11 mrt  2e z 40 dgn Ds. J. Lammers, 
 orgel Mw. S. Goldbach, 
 solist Rianne Blankestijn
  
De kerkdiensten vinden plaats op 
zaterdagmiddag om 14.30 uur.

Randerode
26 feb  Dhr. G.R. Bloemendal, 
 orgel Dhr. F. v.d. Kraats, 
 solist Rianne Blankestijn
05 mrt  RK, Pastor H. de Jong  
12 mrt  Ds. E. Idema, 
 orgel Bert Riphagen, 
 solist Jaap Vermaat

De kerkdiensten beginnen om 10.30 uur.

Sainte Marie
26 feb  Eucharistieviering, A. Goes pr.
01 mrt  Aswoensdag, Woord- en 
 Communiedienst, A.J. Derksen
05 mrt  Woord- en Communiedienst, 
 G. Disberg
12 mrt  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 straat-
kinderenproject 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.

W I J  B I D D E N

T E R E S I A

V I C T O R

Gezegend Gij
die boven onze woorden uit
moeder, vader, bron van leven zijt.
Gezegend om het licht
dat Gij geroepen hebt in den beginne.
Gezegend dat Gij de chaos getemd hebt
en deze aarde gegrondvest.

Wij bidden
voor deze wereld die ónze wereld is;
voor alle mensen met wie wij verbonden 
zijn,

Bijbelrooster jaar A
26 februari 2017 Achtste zondag door het jaar 
Jes. 49,14-15; 1 Kor. 4,1-5; Mt. 6,24-34
05 maart 2017 Eerste zondag van de Veertigdagentijd 
Gen. 2,7-9 + 3,1-7; Rom. 5,12-19 of 12 + 17-19; Mt. 4,1-11
12 maart 2017 Tweede zondag van de Veertigdagentijd 
Gen. 12,1-4a; 2 Tim. 1,8b-10; Mt. 17,1-9

“Even minderen. 
Voor een ander.” 

Motto Veertigdagentijd

gehecht aan onafhankelijkheid; je moet zo lang 
mogelijk zelfstandig blijven. Afhankelijkheid 
wordt laag gewaardeerd. Hulpbehoevend wordt 
dan zoiets als gehandicapt zijn. Als we dan naar 
Jezus kijken en luisteren, in deze tekst. Duidelijk 
is de zorg van Jezus voor de lamme, Hij gaat op 
hem af, Hij ontfermt zich over hem, behandelt 
hem met respect, hij ziet de mens achter de 
handicap. Hij weet hem op te richten en op de 
weg te zetten. Maar hij moet wel zijn slaapmat 
meenemen. Ondanks dat hij weer kan lopen, 
je neemt je verleden mee. Misschien komt er 
een moment dat je het helemaal los kunt laten. 
Wij sluiten deze morgen af met het aansteken 
van de kaarsjes en met een gezamenlijk en 
persoonlijk gebed. Volgende bijeenkomst 
donderdag 23 februari.

Bep Scheffer 

Aandachtstafel
In de kranten en op de televisie zie je regelmatig 
reclameboodschappen die de aandacht vestigen 
op een leuke attentie voor Valentijnsdag. Voor 
het gemak vergeten we dan maar even dat het 
om commercie gaat. Toch ligt er altijd wel een 
verband met liefde. Dat daarbij bijna altijd twee 
jonge mensen afgebeeld worden beschouwen 
we maar als rolmodel. Op zich is het een heel 
goede zaak als er in het jaar één dag is waarop 
je speciale aandacht voor je geliefde hebt. 
Daar hoeft het natuurlijk niet bij te blijven. Je 
kunt ook op andere tijden speciale aandacht 
voor een niet-geliefde hebben. Daarbij zou je 
ook aan een eenzame buurman of buurvrouw 
kunnen denken. Bij de Open Tafel denken 
we daarbij aan al onze gasten. Hen willen we 
speciale aandacht geven. Daarbij hopen we 
dat dit voorbeeld verder reikt dan de eigen 
tafelgenoten. Bij het menu hebben we een 
beetje rekening gehouden met de bedoeling van 
Valentijnsdag. Met enige fantasie zou je in het 
voorgerecht, bestaande uit een warm pizzaatje, 
een warm hartje kunnen zien. Het hoofdgerecht 
bracht ons in warme sferen. Het deed denken 
aan Hawaï. Het toetje van yoghurt met 
chocolade verwees naar Italië en Griekenland. 
Kortom: heel gevarieerd en veel omvattend. Zo 
zijn ook de mogelijkheden om de aandacht voor 
een ander te uiten. Wilt u weten welk thema we 
volgende maand hebben? Kom dat zelf proeven. 
Dat kan als u op vrijdag 3 maart om 17.00 uur 
naar de Open Hofkerk komt. 

Jacques Daenen

voor onze kinderen, vrienden en 
geliefden,
voor onze vijanden.

uit ‘Woord op zondag’
Huub Oosterhuis
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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 Emmaüs: 
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 .


