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Zaterdag 19 maart Palmzaterdag
16.30 uur Eucharistieviering met samenzang, voorgangers pastor Sebastian pr. 
 en diaken R. Dashorst
19.00 uur Inspiratieviering met koor Lucente, voorganger diaken R. Dashorst

Zondag 20 maart Palmzondag
10.00 uur Eucharistieviering met het Ned, Liturgiekoor, 
 voorgangers pastor Sebastian pr. en diaken R. Dashorst 
Dinsdag 22  maart
09.00 uur Eucharistieviering
Woensdag 23 maart
19.00 uur Oliewijding met het Groot Emmaüskoor, voorganger Kardinaal W. Eijk
 Wilt u houdbare producten meenemen voor de Voedselbank en kleding voor 
 de Kledingbank. Er wordt een inzameling gehouden voor Sant’Egidio

Donderdag 24 maart Witte Donderdag
19.00 uur Eucharistieviering met cantorgroep, voorganger pastor Sebastian pr. 

Vrijdag 25 maart Goede Vrijdag
15.00 uur Kruisweg met het Gregoriaans Koor, voorganger pastor Sebastian pr. 
19.00 uur Goede Vrijdagviering met koor Sostenuto, voorganger pastoor  
 Daggenvoorde

Op Goede Vrijdag herdenken wij het leven, lijden en sterven van Jezus. We 
lezen het lijdensverhaal en plaatsen een aantal gebeurtenissen daaruit in 
deze tijd. Dan blijkt het verhaal verrassend – of ongemakkelijk – actueel te 
zijn. Het zet ons aan het denken over onze eigen houding tegen onrecht, 
lijden en geweld. We zetten het kruis in ons midden. Teken van lijden en pijn 
maar ook teken van hoop en toekomst. Daarom leggen we bloemen onder 
het kruis en zetten het in het licht door kaarsen aan te steken. U bent van 
harte welkom om met ons mee te vieren. Wilt u zelf bloemen meenemen 
voor de kruishulde? 

Zaterdag 26 maart Paaszaterdag
16.30 uur Jeugdviering met Joko Trees, voorganger pastoor P. Daggenvoorde
20.00 uur Paaswake met Groot Emmaüskoor, voorganger pastoor P. Daggenvoorde

Zondag 27 maart, Hoogfeest van Pasen
10.00 uur Eucharistieviering met Groot Emmaüskoor, voorganger pastor Sebastian pr. 

Maandag 28 maart, Tweede Paasdag
10.00 uur Eucharistieviering met cantor, voorganger pastor Sebastian pr. 

Dinsdag 29 maart
09.00 uur Eucharistieviering
Woensdag 30 maart
15.00 uur Ziekenzalving
Vrijdag 1 april
09.00 uur Eucharistieviering
19.30 uur Gebedsviering Sant’Egidio
Zaterdag 2 april
16.30 uur Eucharistieviering met cantor, voorganger pastor Sebastian pr. 
Zondag 3 april
10.00 uur Eucharistieviering met het Gregoriaans koor, voorganger pastor Sebastian pr. 
Dinsdag 5 april 
09.00 uur Eucharistieviering
Vrijdag 8 april
09.00 uur Eucharistieviering
19.30 uur Gebedsviering Sant’Egidio

DOOPVIERINGEN
Doopvieringen vinden doorgaans maandelijks plaats op een vastgestelde zondag. 
Voor 2016 zijn de data: 22 mei, 26 juni, 25 september, 23 oktober en 27 november. 
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 Emmausparochie, 
zowel  in materiele als in immateriële zin.  

Zij is bereikbaar via 06 122 628 64.

COLLECTEOPBRENGSTEN 
week 9
pastoraat Emmaüsparochie € 328,95 / Vastenactie € 390,31
week 8
pastoraat Emmaüsparochie € 390,86 / Vastenactie € 477,02
week 7
pastoraat Emmaüsparochie € 299,00 / Vastenactie € 379,32

MISINTENTIES
Weekend 19-20 maart: Jan Oonk, Truus Kamphuis-Beernink, Annie Schotman-Wesselink, 
Henk Eilers, uit dankbaarheid t.g.v. een 50 jarig huwelijk van het echtpaar Brouwer-
Linthorst, Jannie de Boer-Gerritsen, Rens Ketelaar, Annie de Haan-Smit, Michele Di 
Giovannni
Paasweekend 26-27 maart: Henk Uytendaal en André Sanberg, overleden familie Mayer-
Emler en Boekhorst, Mien de Haan-Lieferink, Jan Smorenburg, Jan Oonk, Piet Hoogeveen, 
Henk Eilers, Jannie de Bier-Gerritsen, Annie de Haan-Smit, Jeroen Wijnbergen, Michele 
Di Giovanni, overleden ouders Havekes-Nienhaus en schoonzoon Kees, An Hoogland, 
Herman de Bruyn.
2e Paasdag 28 maart: Joop Niekus, Henriette Niekus.
Weekend 2-3 april: Bertus Hafkamp en zoon Bert, overleden ouders Henny en Wim 
Geertsen, Jan Oonk, Annie de Haan-Smit, Michele Di Giovanni.

WE ZIJN ALLEMAAL CHRISTUSDRAGERS
Zaterdag 19 maart is er om 19.00 uur weer een inspiratie-
viering in de O.L. Vrouwekerk, die is samengesteld door 
het koor Lucente.
Uiteraard zullen er op deze avond voorafgaande aan Palmzondag palmtakken worden 
gewijd en lezen we het verhaal van de Intocht. Maar daarna bekijken we alles vanuit een 
ander perspectief, namelijk dat van de ezel, die Christus draagt. Zijn wij niet allemaal 
lastendragers, want dat is een ezel toch? Tenslotte horen we nog over een andere bijzondere 
ezel, namelijk de ezel van St. Franciscus. U bent allemaal welkom in deze viering, waarin 
diaken Theo van Driel zal voorgaan. Vooraf drinken we gezamenlijk koffie voor in het 
portaal van de kerk, waarna we samen naar binnen zullen trekken.  

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
1 9  M A A R T  T / M  8  A P R I L

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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schoenen ging lopen. Trots was hij ook op zijn kinderen en kleinkinderen, waarvoor hij het 
goede voorbeeld was. Henk was bij de tijd, met de moderne apparatuur als IPad, mobiele 
telefoon e.d. kon hij goed overweg. Henk mocht graag reizen, in zijn lange leven is hij 
reisgids geweest, en hij was lid van twee bridgeclubs. Een actieve man en dat bleef hij ook na 
de dood van zijn vrouw drie jaar geleden. Henks motto was: “Het is zoals het is” en hij ging 
dan weer verder. Op vrijdag 4 maart hebben wij afscheid van hem genomen in de Heilige 
Geestkapel in Assel. En terwijl het sneeuwde hebben we hem uitgezwaaid op zijn laatste reis, 
de reis naar het Licht. We hebben hem een goede reis gewenst en een behouden aankomst 
bij God de Vader, waar hij mag wonen in vrede en liefde, in eeuwigheid verbonden met zijn 
geliefde Trees.

 Cobie Temmink
Michele Di Giovanni
Op 8 maart jl. hebben we de uitvaart van de heer Michele Di Giovanni gehouden. Eerst een 
dienst bij Rouwcentrum Rouwenhorst en daarna de begrafenis op de RK begraafplaats aan 
de Arnhemseweg. De heer Di Giovanni is slechts 52 jaar geworden. De laatste jaren was 
hij directeur bij het commercieel hoger onderwijs Hogeschool HBO Nederland en daarna 
nog Product Manager Finance bij Avans+. Naast de bekenden uit Apeldoorn waren er veel 
familieleden uit Italië bij. 

Op de rouwkaart staat: Hij was onze liefste
  Hij was onze rots
  Hij was ons alles
  Hij blijft onze trots
Een korte maar krachtige beschrijving van een sterke, intelligente, vastberaden, blije en 
zorgzame man, die ernstig gemist zal worden. 

Henk Giezeman

P A S T O R P R A A T

PAROCHIEKRONIEK 
Dopen: 
Door het H. Doopsel zijn op 28 februari  in onze geloofsgemeenschap opgenomen: 
Jordan Reinders, Dielano van der Weide, Jennety Nijboer.

Overleden: 
Truus Kamphuis-Beernink, zij verbleef  in zorgcentrum de Loohof. 
De uitvaart was op 24 februari in de kerk.
Annie Schotman-Wesselink van de Koning Lodewijklaan.  
De uitvaart was op 26 februari in de kerk.
Henk Eilers van de Puttenstein. 
De afscheidsviering heeft plaatsgevonden op 4 maart in de kapel in Assel.
Jannie de Boer-Gerritsen. 
De afscheidsviering heeft plaatsgevonden op 9 maart in de aula van Heidehof.
Annie de Haan-Smit van Plantsoen-Welgelegen. 
De afscheidsviering was op 11 maart in de aula van Heidehof.
Michele di Giovanni van de Fabianusstraat. 
De afscheidsviering was op 8 maart in de aula van Rouwcentrum Rouwenhorst.

IN MEMORIAM
Henk Eilers
“Een prachtig en rijk, vol leven. En ja, met al zijn kinderen en kleinkinderen. En dan toch... 
in alle stilte, vredig en op zijn eigen wijze heengegaan.” 
Deze mooie tekst staat op de rouwkaart van Henk Eilers die op 28 februari is overleden. 
Henk was een aimabele man, die sociaal, bescheiden en eerlijk was. Henk was trots op wat 
hij door zelfstudie en zelfontwikkeling bereikt had, maar zonder dat hij daardoor naast zijn 

PASEN
We gaan Pasen vieren, 
Gods Passie.

Gods passie voor Leven, 
dat écht bestaat. 
Maar door ons 
zo moeilijk wordt beleefd. 
Angst voor verlies 
en hoe we daaraan zullen lijden 
belet ons de toegang.

God daagt ons uit, 
en gaat ons zelf voor.
Uittocht uit Egypte.
Wet en profeten,
Jezus die naar eigen zeggen 
deur is, Weg, Waarheid en Leven.
 
Volhardend, en liefdevol 
speurt Jezus overal 
naar de waarheid van God 
en naar de waarheid van mensen: 
van de weduwe, de wees, het kind, 
van de jongste die waaghals is,
en de oudste die thuis blijft,
van de vreemdeling, 
van de rijke jongeling, 
van de schriftgeleerde en de zondaar, 
van jou en mij. 

Hij kiest voor het échte leven van 
mensen;
niet voor wat wij van lieverlee 
zijn gaan vasthouden als ‘ons leven’. 
Uit passie voor het leven 
waagt Jezus zich aan afsterven!
Dat is Pasen.
De sprong wagen naar Leven,
met God. 

Onmogelijk?
De kerk gelooft, viert en belijdt van niet.
Velen zijn Jezus gevolgd op zijn weg 
doorheen afsterven.
Zij zijn, net als Hijzelf, uit de dood 
opgestaan. 
Zij leven 
voor, in, en na de dood.
Wij ook? 

Zalig Pasen!

Pastoor Daggenvoorde 

(Gerard van de Braak)

De komende week beginnen we met 
Palmzondag aan de “Goede week”, ook wel 
de Stille week genoemd. Een bijzondere en 
belangrijke week voor de christenen. De 
benaming Goede week verwijst namelijk 
naar het gegeven dat de dood, dankzij 
Jezus, definitief overwonnen is.

Palmzondag
Aan het begin van de Goede week is er op 
Palmzondag de palmwijding. Op deze dag 
worden de takjes gewijd en uitgedeeld. Wij 
herinneren ons hiermee de intocht van Jezus 
in Jeruzalem. De palmtakken zijn van origine 
takken van de palmboom of olijfboom. 
Palmtakken zijn het symbool voor de koning 
en olijftakken zijn het symbool van de 
vrede. In onze streken worden deze takken 
echter vervangen door takjes van andere 
altijd groen blijvende struiken. Vroeger 
hing men de palmtakjes boven of naast de 
huisdeur of bracht men ze naar het kerkhof. 
Tegenwoordig worden ze vaak in huis achter 
het kruisbeeld gehangen.

Witte Donderdag
De Donderdag voor Pasen is “Witte 
Donderdag”. Op deze dag wordt het laatste 
avondmaal herdacht dat Jezus met zijn 
12 discipelen hield. Vóórdat de maaltijd 
begint maakt Jezus nogmaals duidelijk dat 
machtsverhoudingen, meesterschap en 
slavernij in zijn visie niet kunnen bestaan. 
Het gaat hem om dienstbaarheid aan elkaar, 
om broederschap, waarbij iedereen telt. Hij 
demonstreert dat op een bijzondere wijze. 
In plaats van de slaven gaat hij zelf op zijn 
knieën en wast de voeten van zijn leerlingen. 
Die kijken raar op, want Jezus was toch 
hun meester. Een meester die de dingen op 
z’n kop weet te zetten. Meesters worden 
helpers. 

 
Tijdens deze maaltijd wordt het Jezus 
duidelijk dat er iemand onder zijn vrienden 
is die hem verraden zal. Er zijn mensen die 
willen dat Jezus wordt opgepakt en gedood. 
Judas, één van zijn leerlingen zal hen daarbij 
helpen. Jezus vertelt dat allemaal tijdens de 
maaltijd. 
 
Het is dus een bijzondere maaltijd, vooral als 
Jezus het brood breekt en ronddeelt terwijl 
hij zegt dat het ‘Zijn lichaam’ is. Hij doet 
dat ook met de beker wijn, waar bij hij zegt 
dat dit ‘Zijn bloed’ is. Hij wil dat mensen 
hem zo blijven herinneren. Tot op de dag 
van vandaag gebeurt dat ook, tijdens de 
Eucharistie. In de vorm van brood en wijn is 
Jezus dan bij ons aanwezig. 
 
Na deze maaltijd gaan Jezus en zijn 
leerlingen de stad uit naar de Olijfberg, 
waar Jezus tot God zal bidden. Vluchten 
doet hij niet. Diezelfde nacht wordt hij 
verraden door Judas. Judas leverde Jezus 
voor 30 zilverlingen uit aan de religieuze 
leiders in Jeruzalem. Zij beschuldigden Jezus 
van godslastering omdat hij zich Gods zoon 
noemde en in Gods naam zonden vergaf. 
Nadat Jezus op de Olijfberg was opgepakt 
werd hij door Kajafas, de hogepriester, 
verhoord en daarna door Pontius Pilatus ter 
dood veroordeeld. 
 
Op Witte Donderdag vindt ‘s avonds in de 
kerken de Eucharistie plaats. Het brood 
verwijst dus naar het lichaam van Jezus en 
de wijn naar het bloed dat Jezus offerde 
omwille van het heil van de mensen. Door 
de Eucharistie blijven wij de dood van 
Jezus gedenken. Witte Donderdag wordt 
zo genoemd naar de liturgische kleur van 
die dag en herinnert wellicht ook aan het 
bedekken van het kruisbeeld met een witte 
doek.

Goede Vrijdag
De dag na Witte Donderdag is “Goede 
Vrijdag”. Op deze dag wordt in kerkdiensten 
de kruisiging van Jezus herdacht. De klokken 
luiden voor aanvang van de dienst niet, als 
teken van rouw. 
Goede Vrijdag wordt ‘goed’ genoemd 
omdat de christenen geloven dat Christus’ 
vrijwillige dood betekende dat God zich om 
het menselijk lijden bekommerde en het zelf 
op zich nam. 
 
Het christendom is met name gebaseerd 
op het leven en lijden én de opstanding uit 
de dood van Jezus Christus. Goede Vrijdag 
is dan ook de meest indrukwekkende dag 
voor christenen want op deze dag gedenkt 
men de kruisdood van Jezus van Nazareth. 
In katholieke kerken wordt rond 3 uur in de 
middag een ‘kruisweg’ gelopen, een omgang 
langs afbeeldingen van het verhaal van de 
marteling, het dragen van het kruis en de 
kruisiging van Christus. De dag staat in het 
teken van droefheid. Maar bij alle rouw is 
er toch ook een beginnende vreugde om 
wat volbracht wordt. Dat blijkt ook uit de 
naam van de dag: “Goede Vrijdag”. Het 
lijdensverhaal en de kruisverering vormen op 
Goede Vrijdag dan ook het middelpunt van 
de plechtigheden. 

Paaszaterdag
“Paaszaterdag” is de dag na Goede 
Vrijdag en de dag vóór Pasen. Het is tevens 
de laatste dag van de vastentijd, die 40 
dagen eerder begon op Aswoensdag. 
De laatste dag van de lijdensweek die 
voorbereidt op het christelijke paasfeest, 
de opstanding van Christus uit zijn graf. 
Paaszaterdag herinnert aan de periode dat 
Christus dood in het graf lag en er als het 
ware een stilte in de wereld optrad. 

De Goede ofwel de Stille week

Vervolg op pagina 5

Op weg naar Pasen
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(Willem Olierook)

Drie vrouwen vertellen ‘hun verhaal over 
borstkanker’. Zij zijn er nog en kunnen én 
willen daarom heel graag vertellen waarom 
vroege opsporing van borstkanker zo enorm 
belangrijk is.

Het onderzoeksteam van het UMCU 
(Universitair Medisch Centrum Utrecht) 
is al een aantal jaren bezig om die 
vroege, levensreddende, opsporing te 
bewerkstelligen.
Daar is natuurlijk geld voor nodig. Stichting 
Zing het Leven zorgt onder andere via 
benefietconcerten voor bijdragen. Dit gaat 
zo goed dat dit jaar het motto luidt: “Op 
naar de 100.000,- !!!’.

Drie sterke vrouwen
Ik ben te gast bij Ineke van Jaarsveld-
Kevelam. Zij heeft twee andere vrouwen 
- beiden betrokken bij ‘Zing het Leven’ - 
uitgenodigd om hun verhaal te vertellen. 
Het zijn Siny Bouwmeester en Renske 
Landeweerd.
Siny maakt deel uit van het bestuur van 
de Stichting en tevens zingt zij in het koor 
‘Novum Canticum’, dat samen met de 
koren: Sonabilé en OZON hun medewerking 
verlenen aan het concert. Renske is een 
nichtje van Ineke en zij zal 
tijdens het benefietconcert 
‘haar verhaal’ vertellen.
Ineke, Siny en Renske, alle drie 
sterke, vastberaden vrouwen, 
die zich niet gewonnen gaven 
toen ze het bericht kregen 
dat ze een levensbedreigende 
ziekte in hun lichaam en leven 
hadden.
Hoe zijn ze daar mee 
omgegaan en wat heeft het 
voor hen betekent?

Het verhaal van Ineke
“Ik kreeg het afschuwelijke 
nieuws te horen op Goede 
Vrijdag”, zo vertelt Ineke. “’s 
Avonds heb ik een heel beladen 
viering met het Emmanuelkoor 
gedirigeerd. Op Paasmorgen 
stond ik ook voor het koor 
en tijdens het lied ‘U zij de 
glorie’ voelde ik een bijzondere 
kracht over me komen. Op dat 
moment wist ik dat het goed 
zou komen, hoe dan ook. ‘Ik ga 
nog lang niet dood!’, heb ik die 
dag tegen Bert (de inmiddels 
overleden echtgenoot van 
Ineke / wo) gezegd. 
Twee jaar lang heb ik 
chemokuren gehad, die in feite tot doel 
hadden om mijn leven nog wat te rekken, 
want genezing was volgens de doctoren 
niet mogelijk. Uiteindelijk kreeg ik zoveel 
bijverschijnselen door de kuren dat besloten 
werd om ermee te stoppen. Al eerder 
waren mijn beide borsten geamputeerd, 
omdat ik drager was van het erfelijke gen 
dat in tachtig procent van de gevallen leidt 
tot borstkanker en het was wachten op 
het einde, maar…ik bleef leven! Dag na 
dag, week na week, maand na maand. En 
maanden werden jaren. Voor mij een groot 
wonder. Hoe dat kan? Ik weet het niet. Het 
heeft - zo voel ik dat - op de een of andere 
manier met mijn geloof en met vertrouwen 
en muziek te maken. Ik zeg altijd dat ze me 
boven nog niet willen, dat ik hier nog een 
taak heb.” 

Het verhaal van Siny
“Ik weet de datum nog precies”, zo begint 
Siny haar relaas. “Na mijn bezoek aan de 
onderzoeksbus kreeg ik op 14 februari een 
belletje van mijn huisarts. Dan weet je dat er 
iets fout is. Daarna ging het medische circuit 
heel snel. Een dag later was ik al in het 
ziekenhuis. Op 1 maart ben ik geopereerd. 
Omdat enkele dagen later bleek dat de 

poortwachterklier besmet was, ben ik in april 
nogmaals onder het mes gegaan. Daarna 
begon de herstelperiode, wat inhield vijf 
keer chemo. De eerste keer viel reuze mee, 
wel haaruitval - mijn man Gerard heeft me 
zodra ik de plukken tussen mijn vingers had 
- meteen met de tondeuse kaalgeschoren. 
Dat was vooral een schok voor de kinderen. 
Maar toen! Na de derde keer riep ik: ‘dit 
lichaam is niet meer van mij!’, zo beroerd en 
raar voelde ik me. Aan Gerard heb ik in die 
periode een enorme steun gehad: ‘je móét 
door blijven gaan’ heeft hij me heel wat 
keren voorgehouden. Ik had er niet altijd zin 
in, maar Gerard nam me overal mee naartoe.
Chemo vreet aan je energie, ik was op de 
raarste momenten kotsmisselijk.” 
Ineke kent dat en zegt: “ik noemde het altijd 
die dooie-mussensmaak in mijn mond.”
Siny vervolgt: “Gelukkig ging het daarna 
weer beter met me en al met al ben ik er 
goed van afgekomen.
Zes jaar lang heb ik aan een medisch 
onderzoek meegedaan. Ik kreeg mannelijke 
hormonen toegediend om daar het effect 
van vast te stellen. In maart 2015 is dat 
gestopt. Ook ben ik dit jaar in januari weer 
voor het naar ‘de bus’ geweest en gelukkig 
was alles goed.”

Het verhaal van Renske
“Ik weet al vanaf mijn vijftiende dat dit 
bepaalde gen in onze familie zit. Lang is 
tegen mij gezegd dat er geen haast bij was 
om me te laten testen. Ik zou tijd genoeg 
hebben om het gezin compleet te kunnen 
laten worden en ik ben daarin mee gegaan.
In april 2015 voelde ik een knobbel in mijn 
borst. Naar de huisarts, die me doorstuurde 
naar het Deventerziekenhuis. Eerst een 
gesprek, daarna onderzoek met punctie en 
echo. Goed nieuws: het was een cyste. 

Tot ik vorig jaar juni zwanger raakte; mijn 
borsten werden groter en ik had er veel 
pijn aan. Terug naar het ziekenhuis omdat 
ik het niet vertrouwde. Men deed een extra 
controle-echo en ik kreeg te horen dat ik 
me geen zorgen hoefde te maken: ik was 
zwanger dus met het groter worden van 
mijn borsten groeide de cyste mee, zo werd 
mij verteld. Helaas kreeg ik een miskraam 
en ik kreeg nog meer last. De cyste werd 
nogmaals onderzocht en - geluk bij ongeluk 
- prikte de radioloog mis, waardoor er bloed 
in de cyste kwam te zitten. Er moest een dag 
later geopereerd worden. Eenmaal op de 
operatietafel bleek dat er, naast een cyste, 
ook een grote tumor zat. Die heeft men 
vanaf april 2015 over het hoofd gezien.
Mijn traject begon in september met 
- vanwege mijn leeftijd - een dubbele 
dosis chemo, waar ik behalve een beetje 
smaakverandering geen last van heb gehad. 
De eerste kuur sloeg niet aan, de tweede 
gelukkig wel. Op 20 januari heb ik een 
dubbelzijdige amputatie ondergaan. Een 
week later is begonnen met bestralen en 
als alles goed loopt ben ik daar op 10 maart 
mee klaar.”

Opstandig of opstanding?
Het thema van deze Paaseditie is 
‘Opstanding’. Omdat het woord ‘opstandig’ 
maar één letter scheelt, ben ik benieuwd 
welke betekenis deze begrippen voor Ineke, 
Siny en Renske hebben.

Ineke: “Zoals ik al vertelde speelde het begin 
voor mij zich af rond Pasen. 

Het is niet voor niets dat het eerste lied van 
het concert altijd ‘U zij de glorie’ is. Dat 
heeft voor mij na die bewuste Paasmorgen 
zo’n speciale betekenis gekregen. Dus 
‘opstanding’ ja, zo heb ik het wel ervaren. 
Toen het mij overkwam was ik nog jong, 
met man en drie jonge zoons. Natuurlijk was 
het een schok, ook omdat ik toen nog niet 
wist van dit bepaalde gen in mijn lichaam. 
Maar ‘opstandig’ ben ik niet geweest, ik 
denk omdat ik al zo snel het gevoel had deze 
ziekte te gaan overwinnen.”

Siny zegt: “nee, ‘opstandig’ ben ik niet 
geweest. ‘Waarom ik niet?’, paste meer bij 
me. Wel ben ik bang geweest toen bleek 
dat de lymfeklier besmet was. Een soort 
van ‘opstandingsgevoel’ heb ik beleefd 
toen er een keer aan het begin van een 
kerkdienst bleek dat er geen lector was en ik 
gevraagd werd om mee voor te gaan in de 
viering. Eerst twijfelde ik, maar dacht al snel 
‘waarom niet!’ en dat gaf me een heel goed 
gevoel, zo van: ‘ik ben er weer helemaal 
bij’.”

Renske: “In het begin ben ik heel boos 
geweest dat ik niet goed ben voorgelicht. 
Ik was ook boos op mezelf dat ik me niet 
eerder heb laten testen. Ik had al vanaf 
mijn twintigste onder controle moeten 
staan. Maar boos zijn helpt niet, wel 
anderen helpen. Dat doe ik door middel 
van publicaties en het vertellen van mijn 
verhaal in allerlei media. Ik wil jonge meiden 
waarschuwen om preventieve controle te 
laten doen. 

Daarom ga ik ook op 9 april in de 
Hofstadkerk hier aandacht voor vragen. 
Ik weet dat het UMCU grote voortgang 
boekt bij het vroegtijdig opsporen van het 
gen, waardoor de afwijking kan worden 
weggehaald en waardoor de borstkanker 
niet gaat werken. Dat is natuurlijk 
geweldig goed nieuws. Ik hoop dat er veel 
bezoekers voor het concert - aanvang 19.30 
uur, kaart kost €10 - komen zodat we de 
gewenste ‘ton’ gaan overschrijden. Met een 
prachtconcert voor een prachtdoel!

‘Zing het Leven’ is een opstandingsverhaal 

Van links naar rechts: Renske Landeweert, Ineke van Jaarsveld en Siny Bouwmeester
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Het altaar is leeggeruimd. Er liggen en 
staan geen bloemen, kaarsen, of kleden op 
het altaar. In afwachting van de volgende 
paasmorgen heerst dan in het kerkelijk leven 
stilte. 
In de avond is er een Paaswake. Vóór de 
Paaswake, bij binnenkomst, zal de kerk 
nog donker zijn. Aan het begin van de 
Paaswake zal echter het licht met een 
paasvuur ontstoken worden en zal de 
nieuwe paarskaars brandend de kerk worden 
binnengedragen. Aan het einde van deze 
wake wordt de Paasdag met feestelijk 
gezang begroet. Tevens is Pasen ook het 
eind van de vastenperiode die begon op 
Aswoensdag.

Vervolg van pagina 03

Op weg naar Pasen
 
in de Goede ofwel 
de Stille week

Pasen
Met “Pasen” wordt de opstanding van Jezus 
Christus gevierd, zijn ‘herrijzenis uit het 
graf’, op de derde dag na zijn kruisiging. 
Jezus droeg vrijwillig de straf op de zonde: 
de dood. Hij bleef alleen niet in de dood 
maar overwon deze. Door deze overwinning 
hoeft niemand de straf op de zonde te 
dragen. Jezus keek de dood in de ogen voor 
ons. Het betekent dat dood niet dood meer 
is. Er is perspectief en hoop. Met dit leven 
houdt het niet op. Er is door en in Jezus 
Christus echt Leven.

Pasen is de belangrijkste christelijke 
feestdag. Eigenlijk moet je wanneer je 
naar de betekenis van Pasen zoekt altijd 
ook nadenken over Goede Vrijdag. Op 
deze Vrijdag werd Jezus dus gekruisigd. 
Op zich niet zo’n opvallende gebeurtenis. 
Er werden in de tijd van Jezus veel mensen 
gekruisigd door de Romeinen. Opvallend 
is echter wel dat Jezus van tevoren over 
Zijn dood spreekt en zegt dat Hij zelf 
voor de dood kiest. Dat is meer dan een 
opvallende dood. Jezus sprak over de 
noodzaak van Zijn dood. Hij vertelde dat 

Hij moest sterven om de gebrokenheid en 
zonde van de wereld moest dragen. Zijn 
dood aan het kruis is dus veel meer dan een 
terechtstelling. Aan het kruis droeg Hij de 
straf op de zonde. 

Eén van de vaste hoogtepunten met Pasen 
is de zegen van paus Franciscus, Urbi et 
Orbi, de traditionele paaszegen voor stad en 
wereld.

Chrismamis
In het bisdom Utrecht is het overigens al 
een jarenlange traditie dat in de Onze Lieve 
Vrouwekerk de Chrismamis wordt gevierd 
op de woensdagavond in de Goede Week 
Tijdens deze Eucharistieviering waarin 
onder andere kardinaal Eijk zal voorgaan 
vindt de zegening plaats van de olie voor 
de zieken en geloofsleerlingen, alsook de 
wijding van het Chrisma voor het doopsel, 
het vormsel, de priesterwijding en de 
consecratie van kerken en altaren. Tijdens 
de chrisma-mis vernieuwen de priesters hun 
wijdingsbeloften. 

 
 
 
 
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

Binnenkort komt er nieuwe, technisch 
geavanceerde print/kopieerapparatuur in 
het Emmaüshuis. Hieronder willen we graag 
aangeven waarom dat zo is en wat dat gaat 
betekenen voor de gebruikers. 

Het contract met de huidige leverancier 
liep af. Daarnaast waren er veelvuldig 
storingen. Na uitgebreid onderzoek 
hebben we een nieuw contract afgesloten, 
waarbij we super-geavanceerde apparatuur 
krijgen (modernste technologie) tegen 
lagere kosten. Belangrijk is wel dat deze 
apparatuur bediend gaat worden door 
gebruikers die goed zijn opgeleid; dit 
om storingen door verkeerd gebruik te 
voorkomen. Alle huidige gebruikers die 
regelmatig printen wordt verzocht om 

hun kopieerwerk via het secretariaat aan 
te leveren. Belangrijkste reden om dat 
voorlopig zo te doen is dat we zuinig 
met deze kostbare en technologisch 
geavanceerde apparatuur willen omgaan 
en dat we iedereen optimale service willen 
verlenen. Uiteraard gaat dat het beste met 
goed getrainde en frequente gebruikers 
die precies weten hoe de apparatuur werkt, 
zodat we ook zo weinig mogelijk storingen 
krijgen. Het secretariaat is er voor u en 
verleent u graag deze service. Het enige 
wat we willen is zuinig zijn op onze spullen, 
zuinig zijn op het milieu en zo efficiënt 
mogelijk gebruik maken van deze super 
hightech kopieermachines! Mocht het nodig 
zijn om meer gebruikers op te leiden, dan 
zullen we dat zeker doen.

Kopiëren in het Emmaüshuis 
met nieuwe apparatuur

Het is maar goed dat de Fab&Seb per 
decreet officieel aan de eredienst ontrokken 
is. Anders hadden we misschien te maken 
gekregen met Jezus die in de tempel de 
tafels van de geldwisselaars omver gooide 
en de verkopers wegjoeg. Hij had het daarbij 
over een rovershol. 

Op 30 januari leek de Fab&Seb geen 
rovershol maar wel een veilinghal. Onder 
elke boog stond een tafel met religieuze 
of gebruiksvoorwerpen. Je kunt het zo gek 
niet bedenken of het lag dan wel stond er. 
Het meest in het oog vallend waren wel de 
tafels met kaarsenstandaards en kruizen. 
Soms stond er iets waarvan men zei: “wat 
zijn dat voor dingen?” Dat waren houten 
blokken met twee gleuven. Die werden 
vroeger op de hoek van de banken gezet om 
het plaatsengeld in te doen. Voor iemand die 
op zoek was naar glaswerk, bestek of kop en 
schotels was er volop keus. 
Je kon van je kamer een kantoor maken 
compleet met bureau, ladekasten, draaistoel, 
printer, telapparaat, nieter en perforator. 
Je kon er zelfs een bijna antiek toestel van 

de radiodistributie op zetten. Wilde je de 
wanden wat opsmukken? Ook dat kon. 
Schilderijen, prenten, geborduurde doeken 
hingen er voor het uitzoeken. 
De banken tegen de muren fungeerden 
ook als uitstalplek. Een bank was bijna in 
zijn geheel gevuld met de complete set 
gedenkboeken van de Fab&Seb. Die mocht 
men gratis meenemen. Velen maakten daar 
gebruik van. Kwam je bij verjaardagen 
regelmatig stoelen tekort? Dan kon je die 
naar hartenlust uitzoeken. Iemand die een 
gokje wilde wagen kwam ook aan zijn 
trekken. Twee tafels gevuld met de meest 
uiteenlopende voorwerpen vormden de 
prijzen. 

Enkele tafels lagen vol met bijbels, missaals, 
lectionaria en religieuze boeken. Voor 
iemand die thuis wilde bidden was er een 
ruime keuze in knielstoeltjes. Al dan niet met 
voorgedrukt gebed. Voor iedereen was er 
wel iets te vinden. 

Als Jezus al kwaad was op de handelaars in 
de zijgalerijen van de tempel hoe kwaad zou 
hij dan wel geweest als hij de veilingmeester 
met zijn assistente en de kassier met zijn 
secretaresse op het priesterkoor had gezien? 
Tijdens de veiling was dat het centrum 
van de handel. Van alle kanten werden de 
kavels aangedragen om ze te showen. Bij 
het bieden had de veilingmeester soms geen 
ogen genoeg. De bedragen volgden elkaar 
vanuit verschillende kanten in sneltreinvaart 
op. Soms duurde het een hele tijd eer hij 
met zijn hamer aangaf: verkocht. Bij elk 
verkocht stuk raakte de kerk leger. Het 
was voor sommigen een lange zit voor de 
voorwerpen, waar zij hun zinnen op gezet 
hadden, aangeboden werden. Op het eind 
van de veiling zag je zowel bij organisatoren 
als kopers tevreden gezichten. De meeste 

tafels waren nagenoeg leeg. 
Na de veiling bleek er opeens van 
verschillende zijden belangstelling voor 
kerkbanken. De een wilde er twee, de ander 
zes en zelfs acht. Op het einde van de week 
waren alle banken weg. Dat was een wel 
heel vreemd gezicht. De kerk werd nog 
leger toen het tabernakel en de marmeren 
zuilen, waar het op stond, met veel moeite 
en vindingrijkheid, weggehaald was. Vanaf 
dat moment kon men met recht zeggen: 
Fab&Seb ontruimd. 
De paar achtergehouden bezems kwamen 
van pas bij de laatste schoonmaak. De kerk 
kon bezemschoon opgeleverd worden. 
Na het tellen van de contanten en de 
overschrijvingen op de bank bleek er een 
bedrag van € 4284 onder de streep te 
staan. Met dit bedrag kan de projectgroep 
“Aandenken Fab&Seb” beginnen aan de 
zoektocht naar iets dat de herinnering aan 
de vertrouwde kerk en de gemeenschap 
levendig houdt. 
Namens de werkgroep Ontruiming Fab&Seb,

Jacques Daenen 

Fab&Seb ontruimd

Kerktaxi
Maandag 7 maart zijn de chauffeurs van 
de kerktaxi bij elkaar geweest om het wel 
en wee rond het vervoer van en naar de 
Onze Lieve Vrouwe kerk te bespreken. 
Behalve enkele mutaties zijn er geen nieuwe 
aanvragen binnengekomen, terwijl navraag 
bij het parochiesecretariaat leert dat er 
veel  nieuwe parochianen zijn aangemeld. 
Het aantal mensen dat momenteel van de 

In het vorige nummer lieten wij u weten 
dat de mogelijkheid bestaat om zelf een 
nieuwe kandidaat aan te melden voor de 
1500-europot. Voor de duidelijkheid volgen 
hier enkele regels waaraan de kandidaat 
moet voldoen. Ook is het gewenst dat u 
zelf een duidelijke binding heeft met de 
Emmaüsparochie. Doel van deze pot is om 
missionarissen en/of/ontwikkelingswerkers, 
vaak op eenzame posten, een moreel en 
financieel steuntje in de rug te geven. 
Hier dan de regels voor de kandidaatstelling.
De kandidaat moet als missionaris of 
ontwikkelingswerker werkzaam zijn in een 
ontwikkelingsland. De voorkeur gaat uit 
naar kleine projecten zodat die € 1500.- 

voor de betreffende persoon werkelijk 
iets betekent. U dient zelf, wanneer de 
kandidaat aan de beurt is, informatie aan 
te leveren betreffende de persoon en zijn/
haar werk. Parochianen laten ons weten dat 
zij het op prijs stellen om berichten over de 
kandidaat te lezen waardoor zij zich meer 
betrokken voelen bij het project.
De MOV besluit in overleg met de pastores 
of de betreffende persoon in aanmerking 
komt als kandidaat voor de «1500-europot»
Aanmeldingen kunt U indienen bij reintje.
paijmans@hetnet.nl of anniezonneveld@
chello.nl .

Namens werkgroep MOV,
Annie Zonneveld

De 1500-europot

kerktaxi gebruikt maakt is 6. 
Vragen over of opgave voor de kerktaxi 
kunt u richten tot het secretariaat van de 
parochie.
Over een jaar komen de chauffeurs weer bij 
elkaar of eerder wanneer hier aanleiding 
voor is.

Ton Haaxman 
Coördinator kerktaxi
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Donderdag 3 maart nam een groep van 
12 vrouwen en mannen in het kader van 
het jaarthema ‘Zoek de monnik in jezelf’ 
deel aan de Meditatieve Zang in het 
parochiecentrum aan de Stationsstraat 3 
in Apeldoorn. Alle stemgroepen waren 
vertegenwoordigd. 

We zaten in een kring rond een gedrapeerde 
doek met lichtjes. Een mooie icoon, 
opgesteld onder de in de ruimte aanwezige 
afbeelding van paus Franciscus, maakte deel 
uit van de kring.
Onder de bezielende leiding van Piet van 
der Heide werden voor de pauze een 
aantal eenvoudige gezangen, afkomstig 
uit de liturgische traditie van Byzantium 
en uit de daarvan afgeleide oude Russische 
kerkmuziek, meerstemmig geoefend. Ook 
zongen we grondtonen, die doorkruist 
werden door een door Piet gezongen 
melodie en bij een van de liederen werd 

door de vrouw van Piet de boventoon 
gezongen. 
Het was indrukwekkend om te ervaren, 
dat zonder verdere muzikale begeleiding 
binnen no-time een klank tot stand kwam, 
die zorgde voor onderlinge harmonie en 
innerlijke geraaktheid en stilte bij alle 
aanwezigen.
Tussen de liederen door werden door Piet 
gedichten voorgelezen en na een van de 
eerste gezangen reciteerde hij een verhaal 
uit de bijbel.
Wat zou dat mooi geklonken hebben in de 
dagkapel van de Onze Lieve Vrouwekerk. 
Helaas was het erg koud en werd besloten 
om de voor de pauze ingestudeerde liederen 
staande in het parochiehuis te zingen.

Het verdient aanbeveling een soortgelijke 
ervaring te ondergaan.

Lies en Piet Mooren

In OpWeg 6 heb ik een stuk geschreven over 
het openen van de Schrift, het dagelijks 
lezen in de Bijbel, als voorbereiding op het 
Paasfeest. De veertigdagentijd is bij uitstek 
een geschikte periode voor bezinning en 
inkeer. Het openen van de Bijbel is hier een 
mooie vorm voor. In ‘Het Woord van God 
elke dag’ gaat de doordeweekse bezinning 
vaak over het Eerste Bijbelboek, het Oude 
Testament. Een boek dat in de katholieke 
traditie wat meer in beeld mag komen. We 
pakken de draad weer op in het eerste boek 
Samuel met het verhaal van Hanna. 

De angst van Hanna voor onvruchtbaarheid 
wordt een gebed tot de Heer. Ze weet dat 
ze op God mag vertrouwen. Ze gaat naar 
de tempel in Silo en bidt langdurig tot God. 
In haar gebed belooft ze dat, als God haar 
een zoon schenkt, die aan Hem zal worden 
toegewijd. Hanna toont hiermee een totale 
overgave aan de Heer en tegelijkertijd 
een edelmoedige opvatting van het leven: 
ze vraagt een zoon, niet voor zichzelf, 
maar opdat hij de Heer zou dienen. In het 
langdurige gebed legt ze haar leven, haar 
toekomst, in de handen van de Heer. Ze 
beseft goed dat, als ze verhoord wordt, het 
kind de vrucht zal zijn van de Heer alleen en 
van zijn welwillendheid. De priester Eli stelt 
haar gerust en zegent haar. Hij zegt: “Ga in 
vrede en ik hoop dat de God van Israël u zal 
geven wat u van Hem hebt afgesmeekt”. 
Hanna begrijpt uit de woorden van Eli dat ze 
gehoord wordt, ze twijfelt niet dat ‘wat haar 
namens de Heer is gezegd in vervulling zal 

gaan’. Haar pijn en wanhoop zijn uitgewist: 
het is een nieuwe vrouw aan wie het leven is 
teruggeschonken. Ze gaat weer eten en haar 
gezicht klaarde op. 

In de loop van het jaar werd Hanna zwanger 
en bracht een zoon ter wereld. Zij noemde 
hem Samuël, want zei ze, “Ik heb hem van 
de Heer afgesmeekt”. De Heer doet haar 
het gezegende lichaam worden, zoals de 
kerkvaders zeggen, want ze heeft geloofd in 
het woord van God. Hanna beseft goed dat 
Samuël een door God en zijn barmhartigheid 
geschonken zoon is. Als Hanna haar zoon 
Samuël naar de tempel brengt om hem af 
te staan aan de Heer zingt ze haar danklied. 
Haar pijn en verdriet is omgeslagen naar 
dankbaarheid en vreugde. ‘Mijn hart juicht 
om de Heer’ (1 Sam. 2, 1-10). Het is het 
Magnificat van het Eerste Testament, net als 
het de lofzang van Maria (Lc. 1, 46-55). In 

beide liederen juichen de vrouwen om de 
God die de kant van de zwakken kiest. 

God die de wereld op zijn kop zet en 
machtsverhoudingen omkeert. ‘De 
machtigen haalt hij van hun troon, 
vernederden gaf hij een hoge plaats. 
Hongerigen overlaadde Hij met het beste 
en rijken gaan heen met lege handen’. 
God kiest de zijde van de zwakken, de 
vernederden en de armen. Daarvoor 
danken beide vrouwen God en zingen hun 
vreugde uit. Het onmogelijke geschiedt bij 
beide vrouwen, onvruchtbaarheid wordt 
opgeheven en er komt ruimte voor nieuw 
leven. De hoop van Hanna geeft een nieuw 
perspectief, een toekomst. 

Zo gaat het verhaal verder en komt er 
een nieuwe profeet aan het licht die een 
bepalende rol zal spelen in de geschiedenis 
van het volk van Israël. Samuël zalft Saul en 
later ook David met olie tot koning. Samuel 
stelt zich open voor het woord van God en 
handelt daarnaar. Deze houding kunnen wij 
ook inoefenen in deze weken. 

Momenten zoeken naar de stilte, de rust 
om ons open te stellen voor het Woord 
dat God tot ons spreekt. Zo kan het Woord 
in ons leven goede aarde vinden, om te 
ontkiemen, wortel te schieten en vruchten 
te dragen. Zo kunnen wij ons leven steeds 
meer gelijkvormig maken aan het voorbeeld 
dat Christus ons gegeven heeft. In deze 
periode trekken wij met Hem door de 

woestijn waar wij ook beproefd worden. 
Waar wij weerstand mogen bieden aan de 
verleidingen van onze wereld. Wij gaan 
met Hem mee om weldoende rond te gaan. 
Om net als Hij ons hart te openen voor de 
armen, om hongerigen te voeden, naakten 
te kleden en vluchtelingen op te nemen. 
Allemaal met onze eigen mogelijkheden 
kunnen we ons zo voorbereiden op de 
opstanding van het Paasfeest.

Ronald Dashorst

[Het boek ‘Het Woord van God elke dag’ is 
zolang de voorraad strekt verkrijgbaar bij 
het secretariaat voor €20,-]

Hanna (deel 2)

(Willem Olierook)

MOV. 2.0?
De aanleiding voor dit artikel is een 
bezoek dat ik onlangs bracht aan Reintje 
en Rob Paijmans.
Na het gesprek enige tijd geleden met 
Reintje over de M.O.V. (de wenselijkheid 
van een MOV 2.0) was ik benieuwd of 
ze nog reacties had gekregen en – dat 
zou nog mooier zijn – of zich nieuwe 
werkgroepleden hadden aangemeld. Er 
had – zo had ze gehoord – één persoon 
aangegeven geïnteresseerd te zijn en 
waar een gesprek mee zou worden 
gevoerd, maar Reintje wist niet of dat 
gesprek al had plaatsgevonden en zo 
ja met welk resultaat; afwachten dus 
maar…

Anders Vieren
Vervolgens had ik het met Rob – ooit 
mijn directeur bij de Belastingdienst – een 
gesprek over de Inspiratieviering van 14 
mei (Pinksterzaterdag) waar Pur Sang 
haar medewerking aan verleent.
Ik wist dat Rob voor deze viering het 
aanspreekpunt was namens de werkgroep 
‘Anders Vieren’ en ik wilde met hem een 
eerste afspraak maken over de invulling 
van deze Inspiratieviering. Nadat we onze 
agenda’s hadden bijgewerkt haalde Rob 
een stapeltje papieren tevoorschijn…

Inspiratie
Het stapeltje bestond uit het 
liturgieboekje van/voor de 
Inspiratieviering van 20 februari jl., die – 
zo las ik op de achterkant – muzikaal was 
ondersteund door het koor Sostenuto (en 
ik vermoed – de mensen kennende – dat 
de inbreng ook betrekking heeft gehad 
op inhoud en vorm van de viering).
Het grootste deel van het papierwerk was 
de ‘opbrengst’ van een van de onderdelen 
van deze viering. 
De groep aanwezigen bestond dit keer 
voor het grootste deel uit ‘met het 
koor meegekomenen’ en een handvol 
parochianen die inmiddels weten dat deze 
Inspiratievieringen inderdaad inspireren. 

Ik heb er zelf een aantal meegemaakt 
en ik ging daarna altijd blijer en rijker er 
weer de wijde wereld mee in…

Matheüs
De ‘opdracht’, ‘Zin-maken’, waar men 
mee aan de slag was geweest, hield 
verband met de lezing uit het evangelie 
van Matheus, hoofdstuk 5, 43-48, waarin 
Jezus ons met de volgende woorden 
oproept: ‘Jullie zullen dus onverdeeld 
goed zijn, zoals jullie hemelse Vader 
onverdeeld goed is’.
Eenieder had op een blaadje aangegeven 
wat er nodig is om deze ‘goedheid’ 
invulling te geven en zodoende 
het onvoltooide verhaal van de 
evangelielezing en van de liederen zelf af 
te maken.
Het leverde een ‘to do-list’ op van een 
kleine veertig omschrijvingen van zaken 
die onze wereld mooier kunnen maken…

Top-10
Natuurlijk zat er een bepaalde overlap in 
en ook een aantal redelijk voorspelbare 
reacties, hetgeen niet wegneemt dat 
‘bekend’ niet altijd betekent ‘bemind’.
Daarom dus een top-10 die ik namens 
alle deelnemers graag aan onze 
Emmaüsparochie aanbied om ermee 
aan het werk te gaan (zo men dat nu 
al niet doet – want er gebeuren echt 
heel veel goede dingen binnen onze 
geloofsgemeenschap!).
1. Geef de ander echte aandacht
2. Luister zonder vooroordeel
3. Schenk uitzichtlozen zin in hun leven
4. Wees vergevingsgezind
5. Stap uit je comfortzone 
6. Praat niet over mensen maar met 
 mensen
7. Groet mensen met blijdschap
8. Sta zonder uitzondering open voor 
 iedereen
9. Durf eens risico’s te nemen
10. Weet dat het niet ‘groot’ hoeft te zijn

Goede mensen die ons dit hebben 
aangereikt: heel veel dank hiervoor.
Dus: AAN DE SLAG!

Maandag 11 april, 19:45 uur, 
De Drie Ranken, Eglantierlaan 202

Uitslag fotowedstrijd VONC 

“Te Gast” is het jaarthema van de 
geloofsgemeenschap in De Maten en ook 
het thema van de fotowedstrijd. 

De foto kan iets uitbeelden als:
• Te gast bij God
• Te gast bij je medemens
• Te gast in de natuur

Maak een foto met een zo hoog 
mogelijke resolutie en voeg daaraan 
een verklarende tekst toe van maximaal 
200 woorden. Stuur foto en tekst naar 
voncfotowedstrijd@3ranken.nl . Vergeet 
niet naam, adres en telefoonnummer te 
vermelden. De sluitingsdatum is 1 april 2016. 
Op een speciale avond op maandag 11 

Inspiratievieringen: 
kleine opkomst, grote opbrengst! 

Meditatieve Zang

april in De Drie Ranken is de prijsuitreiking. 
Daarbij zal ook het thema “Te Gast” nader 
worden belicht. 

Uiterlijk over twee weken dient uw foto 
binnen te zijn 

Woensdag 23 maart en 6 april, 20:00 uur, De 
Drie Ranken, Eglantierlaan 202
Meditatieavond



vrijdag 18 maart 2016  7

Veertigdagentijd en Pasen in beeld 
voor kinderen en jongeren
In de veertigdagentijd zijn we 
stap voor stap op weg met de 
kinderen in de kinderdienst 
naar Pasen. Het is een reis 
die begon met het verhaal 
van Jezus in de woestijn en zal eindigen in 
een tuin. Jezus wordt voor keuzes gesteld. 
Een reis van bezinning met hoge toppen 
en diepe dalen. We gaan met Hem mee in 
deze dagen voorafgaand aan Pasen. We 
beleven de intocht in Jeruzalem (Palmpasen 
20 maart). Vieren de maaltijd van de Heer 
(Witte Donderdag 24 maart). Voelen de 
duisternis van de dood (Goede Vrijdag 25 
maart). Beleven de verwondering dat Jezus 
na drie dagen niet meer in zijn graf is tijdens 
de paaswake (26 maart) en juichen dat het 
leven weer terug is, met de opstanding op 
paasmorgen (27 maart).
Voor kinderen is er de mogelijkheid deze 
weg mee te gaan. Er is een aantal vieringen 
en bijeenkomsten speciaal gericht op 
kinderen/jongeren in deze veertigdagentijd 
en Pasen.

Elke zondag
Tijdens de hoogmis van 10.00 uur 
is er een kinderdienst waarbij een 
veertigdagenproject ‘stap voor stap’ de 
kinderen meeneemt in de verhalen van Jezus 
op weg naar Pasen. De kinderen starten 
in de kerk en gaan met begeleiders mee 
naar hun eigen ruimte. Ze komen met de 
communie weer terug in de kerk. 

Palmpasen
We nodigen de kinderen uit om met een 
versierde palmpaasstok om 10.00 uur 
aanwezig te zijn bij het voorportaal van de 
Onze Lieve Vrouwekerk. Van hieruit zullen 
de kinderen met pastor Daggenvoorde een 
rondgang maken door de kerk. Zij horen 
het verhaal van de intocht van Jezus in 
Jeruzalem. Daarna gaan zij naar hun eigen 
ruimte en gaan zij met ‘palmpasen’ aan de 
slag. Ze komen aan het eind van de viering 
weer terug in de kerk en zullen laten zien en 
horen wat zij van Palmpasen weten. 

Witte Donderdag
Om 19.00 uur is er in de Drie Ranken een 
Sedermaaltijd. De tafels staan gedekt. 
Er wordt hier gegeten en gedronken op 
de wijze waarop Jezus dat deed met zijn 
vrienden tijdens de Pesach maaltijd. Een 
mooie manier om het verhaal van Witte 
Donderdag mee te maken en te leren 
begrijpen. 

Goede Vrijdag
Om 15.00 uur is er in de Drie Ranken een 
kruisweg, speciaal voor kinderen. Ze worden 
uitgenodigd om bloemen mee te nemen 
om bij het kruis te leggen. ’s Avonds om 
19.00 uur is er een viering in de Onze Lieve 

Het is als weer een half jaar geleden dat 
ik mijn intrek heb genomen in de pastorie 
van Twello. Na vier jaar de priesteropleiding 
te hebben gecombineerd met mijn werk 
ben ik vanaf september met de pastorale 
stage begonnen. Een hele verandering die 
mij gelukkig goed bevalt. Vanaf het eerste 
moment heb ik we welkom gevoeld in de 
Franciscus en Clara en de Emmaüsparochie. 
Een half jaar. Tijd om de eerste balans op te 
maken. 

Hoe ben ik gestart?
De eerste twee maanden heb ik mogen 
gebruiken om de parochie en de omgeving 
te observeren. Wat voor parochie ben ik 
in terecht gekomen? In wat voor gebied? 
Kennismaken met de parochianen en de vele 
vrijwilligers. Van deze observatie heb ik een 
pastoraal-sociale kaart gemaakt die ik ook 
aan de leden van de pastoraatsgroepen heb 
gepresenteerd. Tevens heb ik die tijd mijn 
stageplan geschreven.

Welke activiteiten doe ik?
Regelmatig krijg ik de vraag naar welke 
werkzaamheden ik doe. Wat mijn 
activiteiten zoal zijn. Wat houdt de stage in? 
In het algemeen kun je zeggen dat ik over de 
volledige breedte van het pastoraat ervaring 
op moet doen. In de liturgie, diaconie, 
catechese en gemeenschapsopbouw. 
Daarnaast maak ik kennis met de 
bestuurlijke kant van de parochie door 
contact met het parochiebestuur en 
locatieraden te onderhouden. Op basis 
van mijn stageplan, waar ook mijn 
leerdoelen in staan, kijk ik samen met mijn 
werkveldbegeleider, Pastoor Daggenvoorde, 
wat de activiteiten zijn die ik oppak. Een 
kleine greep uit de werkzaamheden die 
ik tot nu doe heb gedaan zijn: Assisteren 
tijdens de Eucharistieviering, huisbezoeken, 
eerste communieproject, vormselproject. 
Voorbereiden nieuwe katholieken, 

huwelijksvoorbereiding en diaconale 
activiteiten in samenwerking met Sant›egidio 
in Apeldoorn.

Wat is mijn eerste indruk en ervaring? 
Mijn eerste indruk is prima. De kerk van 
Christus is in beweging. Ook onze parochie 
is in beweging. Ik geloof erin dat Christen-
zijn altijd onderweg zijn is, op zoek zijn is 
naar Hem. Tijdens mijn eerste overweging 
heb ik gesproken over de vreugde van het 
Evangelie en die vreugde is voor mij ook 
in de parochie te vinden. In het vieren en 
de vele persoonlijke contacten. Voor mij is 
dit een goede omgeving om de pastorale 
ervaring op te doen. 
Ik wens jullie nog een goede voorbereiding 
op het Paasfeest en sluit af met de woorden 
van de H. Franciscus: 
“Pax et bonum” “Vrede en alle goeds”. 

Ronald den Hartog

K I N D  E N  K E R K

Vrouwekerk voor jong en oud die mede 
voorbereid is door het koor Sostenuto. 

Paasavondviering
Om 16.30 uur in de Onze Lieve Vrouwekerk 
een viering voor kind/jeugd en ouders 
waarin op passion-achtige wijze de laatste 
week van het leven van Jezus wordt verteld 
en gespeeld. De liederen die worden 
gezongen door het jongerenkoor Jokotrees 
zijn eigentijds. 

Paasmorgen  
- om 10.00 uur is er een kinderdienst 
in de Onze Lieve Vrouwekerk. Na het 
welkom gaan de kinderen naar hun eigen 
kinderdienst. We vieren dat het leven terug 
is! 
- om 9.30 uur is er de LichtBoot in de Drie 
Ranken, die in het teken van Pasen zal staan. 
Onze Lieve Vrouwe Kerk: Hoofdstraat 18/ 
Drie Ranken: Eglantierlaan 202. 

Creatieve bijbelvertelplek “De 
Verwondering”
De Verwondering vertelt verhalen voor 
allerlei groepen: kinderen, jongeren, 
volwassenen, schoolklassen. De wijze van 
vertellen nodigt uit om het verhaal mee 
te beleven en een persoonlijke betekenis 
te geven. Er is ruimte voor ieders eigen 
spiritualiteit. Vragen stellen, stilte en 
creatieve verwerking spelen daarin een 
duidelijke rol. De Verwondering is een 
pioniersplek van de Protestantse Kerk 
Nederland. De opening is woensdag 
16 maart om 17.00 uur in Het Huis van 
Verhalen, Koninginnelaan 3-5, Apeldoorn, 
door Wim de Braber, kernteamlid 
Pioniersplekken van de Protestantse Kerk 
Nederland. Voor die tijd bent u om 16.00 uur 
welkom in de Grote Kerk voor een vertelling 
en verwondergesprek, Na afloop is er een 
hapje en drankje. Wilt u aanwezig zijn bij de 
opening dan graag opgeven: tel. 06 315 371 
69, de.verwondering.apeldoorn@gmail.com. 
Zie ook: www.verwondering-apeldoorn.nl .

Theoloog en ethicus, lange tijd 
verbonden aan Duke University, 
maar ook aan de katholieke 
universiteit van Notre Dame en 
opgegroeid in een methodistisch 
milieu.

Eerlijk gezegd had ik nog nooit 
van deze naam gehoord, maar het 
onlangs gehouden interview met 
hem, waarvan verslag in dagblad Trouw van 
13 februari 2016, was zo opzienbarend dat 
ik er graag verslag van doe voor de lezers 
van OpWeg. Om iets meer over Hauerwas 
te weten te komen raadpleegde ik ook 
Wikipedia.
Daar vond ik, om te beginnen, de volgende 
uitspraken van Hauerwas. Uitspraken die je 
een paar keer moet lezen voor ze helemaal 
tot je doordringen.
 
“Ik ben van mening dat het de voornaamste 
taak van de kerk is om de wereld de wereld 
te maken en niet om bij voorbeeld de 
wereld meer rechtvaardig te maken. De 
wereld heeft helemaal geen eigen verhaal, 
tenzij er mensen leven die die wereld echt 
tot ‘wereld’ maken. Het gaat om ons, wij 
moeten aan de slag.”
“Schepping, dat is niet aflatende zorg van 
God. Gods niet aflatend verlangen dat het 
de diepste wens zal zijn van ons mensen om 
door God bemind te worden met die liefde 
die zich gemanifesteerd heeft in het leven, 
de dood, en de verrijzenis van Christus.”

Enkele fragmenten uit het interview met 
Hauerwas in Trouw: 
Hauerwas ziet een parallel tussen hoe wij als 
maatschappij omgaan met gehandicapten 
en hoe wij hier in West-Europa kijken naar 
vluchtelingen. Beide worden hier gezien als 
een probleem. 
Volgens Hauerwas kunnen we juist van 
gehandicapten leren wat het is om kerk te 

zijn. Een gemeenschap waarin gebrokenheid, 
kwetsbaarheid en tederheid kunnen bestaan 
en die een alternatieve manier van leven 
biedt in een liberale en kapitalistische 
samenleving.
Het gaat, net als bij vluchtelingen, om de 
christelijke deugd van gastvrijheid, namelijk 
dat je iemand wilt ontvangen voor wie je 
niet zelf gekozen hebt. Het gaat om de 
noodzaak om open te staan voor nieuw 
leven, maar ook voor gebroken leven. Dat 
wij daarmee grote moeite hebben weten we 
allemaal. Onze vrijheid staat immers op het 
spel. 

Voorwaar uiterst actueel voor ons 
Nederlanders, die toch graag denken in 
termen van ‘Eigen volk eerst’.
Het is een wijze van denken waarvan wij, die 
onszelf christenen noemen, heel goed weten 
dat Jezus Christus die volledig zou afwijzen 
en veranderd zou willen zien in ‘De ander 
eerst’. Een opgaaf lijkt me waar je iedere 
dag aan zult moeten werken.
“Radicale gastvrijheid, radicale heiligheid, 
daar gaat het om”, zegt Hauerwas. 
“De volgelingen van Jezus dienen een 
contrast-gemeenschap te vormen in een 
samenleving die gehersenspoeld is door 
liberale, kapitalistische denkpatronen. De 
kerk heeft maar één taak: “Het verhaal van 
Jezus Christus leven. Wij, die ons Christenen 
noemen, zijn die kerk.”

Mies Duzijn-van Zeelst

Stanley Hauerwas

Eerste half jaar stage
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S A N T ’ E G I D I O

Vrijdag 11 en zaterdag 12 maart is het 
nieuwe pand van de Kledingbank van 
Sant’Egidio stevig aangepakt. 

Er is een heel mooi begin gemaakt 
om de loods van de gemeentewerf 
geschikt te maken voor een waardige 
kledingwinkel. Dros schoonmaakbedrijf 
heeft geholpen met advies en 
materiaal bij de schoonmaak en 
Lionsclub Apeldoorn heeft met advies, 
bemiddeling en daadwerkelijke inzet 
enorm bijgedragen aan een geslaagd 
klusweekeind. Er is een tussenmuur 
verwijderd, de ruimte van de winkel 
geschilderd en een begin gemaakt om 
de tuin tot een mooie bloementuin te 
transformeren. Volgende week zal een 
nieuwe vloer gestort worden. 

Later zal een systeemplafond worden 
gemaakt en de wanden geïsoleerd, 
zodat onze gasten bij een aangename 
temperatuur kleding kunnen uitzoeken. 
Met veel enthousiasme en 50 
vrijwilligers is veel werk verzet, daar zijn 
wij heel erg dankbaar voor.

Het jaarprogramma van de parochie 
draagt als titel “Leren en inspireren” en 
als ondertitel “‘Op zoek naar de monnik in 
jezelf”. 

In dit programma zijn wij met 
belangstellende parochianen een paar keer 
naar een klooster gegaan. In de geest van 
de startzondag met de titel “Geloven is 
doen” ging een groep van 12 t/m 14 februari 
naar Antwerpen om kennis te maken met 
de spiritualiteit van de gemeenschap van 
Sant’Egidio. Dit “Kloosterweekeind” was 
niet een meditatieve, verstillende ervaring, 
maar een actieve inzet voor de armen.
Een van de deelnemers, Mariah Veenhof 
heeft hiervan het volgende verslag gemaakt:

Antwerpen was in één woord geweldig. 
Dan heb ik het niet alleen over de 
bezienswaardigheden en de leuke 
restaurantjes, maar ook over Sant’Egidio in 
Antwerpen.  
 
Zaterdag was een hele volle planning. De 

groep werd verdeeld. De ene helft bracht 
een bezoek aan het zigeunerkamp en de 
andere helft bracht een bezoek aan de 
School van Vrede. Ik bracht een bezoek 
aan de School van Vrede. Elien haalde ons 
op met een busje. Hiermee werden later 
ook de kinderen die de School van Vrede 
bezoeken opgehaald. Ik ging mee om de 
kinderen op te halen. Het eerste huis was 
een tweekamerappartement. Hier woonde 
een moeder met vijf kinderen. De vloer was 
niet zichtbaar door het afval dat er lag. 
De moeder sprak geen Nederlands. In de 
School van Vrede wordt daarom ook bijles 
en huiswerkbegeleiding aan de kinderen 
gegeven. Er is thuis niemand die ze 
hiermee kan helpen. Naast het schoolwerk 
is er ook tijd voor leuke dingen. Er worden 
spelletjes met de kinderen gedaan. Ze 
krijgen de aandacht die zij thuis niet 
krijgen. Deze kinderen zijn niet bezig met 
leven maar zijn bezig met overleven.  
 
Wat mij het meest geraakt heeft aan de 
School van Vrede is, dat het leek alsof 

de groep kinderen aan het begin van de 
ochtend een compleet andere groep was 
dan aan het einde van de ochtend. De 
kinderen waren blij met alle aandacht en 
vervuld van geluk. Dit maakte mij gelukkig 
en dankbaar dat we dit voor hen mochten 
betekenen.  
 
’s Middags mochten wij helpen in 
het Kamiano. Dit is het dak- en 
thuislozenrestaurant. Ongeveer 300 dak- en 
thuislozen komen hier elke woensdag en 
zaterdag een gratis maaltijd eten. Het feit 
dat er een klein meisje aan tafel zat vond ik 
erg confronterend. Ergens wist ik wel dat er 
gezinnen op straat leefden, maar door dit 
kleine blonde meisje werd dit beeld echt. 
De maaltijd werd met veel dankbaarheid 
ontvangen. Een man vertelde mij dat hij 
in het Kamiano het gevoel kreeg dat hij 
weer mens was. Hij kan zijn problemen 
daar even loslaten. Dit komt doordat 
de bezoekers niet als dak- en thuislozen 
worden behandeld, maar als gasten die een 
viersterren- restaurant bezoeken. 

’s Avonds brachten wij een bezoek aan de 
ouderen van de gemeenschap in de Simeon 
en Hanna. Dit is het bejaardentehuis van 
Sant’Egidio Antwerpen. Er is hier plaats 
voor acht ouderen. Zij leven hier zoals zij 
gewend waren te leven. Het is daar echt 
gericht op het plezierig oud worden. Als 
iemand bijvoorbeeld altijd veel gekookt 
heeft en dat ook leuk vindt, dan wordt 
ervoor gezorgd dat hij kan helpen met 
het koken. De ouderen blijven het gevoel 
houden dat zij volwaardig lid zijn van de 
maatschappij en kwijnen niet weg.  
 
Ik ben echt diep geraakt door alles wat ik 
heb gezien en gehoord. Het was voor mij 
weer een bevestiging dat we goed werk 
doen. Het werk van Sant’Egidio maakt 
werkelijk verschil in het leven van iemand. 
Ik ben dan ook dankbaar dat ik hieraan 
kan bijdragen. Tot zover het verslag van 
Mariah.

Vrijdagavond woonden wij een 
jongerenviering bij in de grote Carolus 
Borromeuskerk, zaterdagochtend ging 
ook een groep naar een kamp aan de 
rand van de stad waar Roma-families 
leven. Het was erg confronterend om te 
zien hoe zij hier hun bestaan hebben. 
Wij zijn in de wagens geweest om samen 
met de kinderen te spelen en te tekenen. 
Zelf was ik in de kleine wagen van de 
armste mensen van het kamp, waar 
vader, moeder en vier kinderen leven. 
Opvallend was een warm welkom van de 
mensen. Lena, met wie we meekwamen, 
heeft na jaren van trouw het kamp 
bezoeken het vertrouwen van de mensen 
gewonnen. Hierdoor worden de kinderen 
van het kamp elke zaterdag aan haar 
toevertrouwd om hen naar de School van 
Vrede te brengen. Daar leren ze lezen en 
schrijven en zo een begin van de weg te 
vinden uit de generatielange spiraal van 
armoede waarin ze leven.

Na de eucharistieviering van zondagavond 
keerden wij moe maar heel voldaan weer 
terug naar Apeldoorn, waar tot onze 
verrassing een laag sneeuw was gevallen.

Ronald Dashorst

NLDoet in de nieuwe Kledingbank

Openingstijden van Kledingbank:
19 maart de laatste maal in de oude 
Sebastiaanschool
16 april gaan wij verhuizen
23 april start op de nieuwe locatie: 
Oude Beekbergerweg 157

Kloosterweekeind
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O E C U M E N E

Kerkplein7 organiseert van zaterdagavond 26 tot zondagmorgen 
27 maart een nachtelijke paaswandelwake voor jongeren. 
We herdenken hiermee dat Jezus in deze nacht opstaat. De tocht 
gaat van Apeldoorn naar Vaassen langs kerken, vluchtelingen, 
een zorgboerderij en andere plekken.

De avond start in De Drie Ranken met een improvisatie-voorstelling 
door de broers Remy en Leon van Keulen. 
We vertrekken in het donker en zien het ’s morgens weer 
licht worden! De wake wordt afgesloten met een gezamenlijk 
paasontbijt in Vaassen.

Zaterdag-zondag 26-27 maart 2016, 20:00 (wintertijd)-

08:00 uur (zomertijd), 20 km, van De Drie Ranken, Eglantierlaan 
202, Apeldoorn, jeugdzaal naar Kerkelijk Centrum De Rank, 
Torenstraat 15, Vaassen.

Voor jongeren 12+ en allen die een Paaswandelwake samen met 
jongeren willen beleven.(je regelt zelf je heen- en terugreis). 
Gratis na opgave, als groep of individueel, mail voor 19 maart 
naar: info@kerkplein7.nl . We kijken uit naar je inschrijving.
Contactpersonen: Jennie Harmelink, 06 533 054 51, 
jeugdwerkadviseur Kerkplein7, Apeldoorn en Jantine Groenewold, 
06 445 242 81, kerkelijk jeugdwerker Vaassen.

Meer informatie: info@kerkplein7 / www.kerkplein7.nl

Deze vieringen worden thematisch gekleurd 
door het thema van de 40-dagentijd 
‘Eenvoudig bestaan’. Gekozen is voor de 
eenvoud van symbolen. De lezingen uit het 
Lucasevangelie reiken ons deze symbolen 
aan. 

Voor de Palmzondag als begin van de 
Stille Week is dat de loelaf, de palmtak, 
waarmee Jezus bij zijn intocht in Jeruzalem 
toegezwaaid wordt. Voor de Witte 
Donderdag water als verwijzing naar de 
voetwassing door Jezus. Voor de Goede 
Vrijdag de gescheurde doek als verwijzing 
naar het gescheurde voorhangsel in de 
tempel na de kruisiging. Voor de Stille 
zaterdag in de Paaswake de korenaar als 
verwijzing naar de graankorrel die in de 
aarde moet vallen en sterven om vrucht 
te kunnen dragen. Voor de Paasmorgen 
de opgerolde doek als verwijzing naar de 
opgerolde windsels in het lege graf. Ook 
in de avondgebeden in de Stille Week 
zal telkens een symbool centraal staan 
uit de Bijbellezing. We hopen dat de 
zeggingskracht van deze symbolen ons in 
zijn eenvoud in onze gang door de Stille 
Week dichterbij het geheim van Pasen 
brengt.

Zondag 20 maart, 09.30 uur. 
Palmzondag. 
De kinderen gaan al om 09.00 uur 
Palmpasenstokken maken in de bovenbouw 
van De Drie Ranken. De viering om 09.30 
uur starten wij met een optocht van 
hen door de kerk …. mét hun versierde 
Palmpasenstokken. 

Van zondag 21 t/m woensdag 23 maart is 
er een kort oecumenisch avondgebed in 
de kleine kerkzaal. Elke avond kent zijn 
vaste orde van dienst. De meditatieve tekst 
overdenken we in stilte. Achtereenvolgens 
zijn de symbolen: palmtak ( intocht in 
Jeruzalem) - geld (van het verraad van 
Judas), - stenen (geen steen van de tempel 
zal op de andere blijven), - zalf (van het 
zalven van Jezus voor de begrafenis). 
Aanvang: Zondag om 19.00 uur. Maandag 
21, dinsdag 22 en woensdag 23 maart om 
19.30 uur.

Donderdag 24 maart 19.30 uur
Kleine kerkzaal: Sedermaaltijd
De sedermaaltijd herinnert aan het Joodse 
Paasfeest dat Jezus vierde. Daarbij wordt 
de bevrijding uit Egypte gevierd. We eten 
kleine hapjes en drinken wat daarbij. Alles 
heeft een symbolische betekenis: bittere 
kruiden, een ei, een zoet mengsel, matze 
en wijn (druivensap). Toen Jezus het Joodse 
Paasfeest voor het laatst vierde met zijn 

leerlingen, deelde hij brood en wijn rond en 
gaf dat een nieuwe betekenis: de verwijzing 
naar zijn lichaam en bloed. Zo maakte hij 
zijn vrienden duidelijk dat hij zichzelf voor 
hen gaf. In deze sedermaaltijd maken we 
de verbinding tussen het Joodse en het 
christelijke Paasfeest. We beginnen in de 
kleine kerkzaal en sluiten aan het eind aan 
bij de viering in de grote kerkzaal.
Grote kerkzaal, 19.30 uur. Witte Donderdag 
is de feestelijke inzet van de drie dagen van 
Pasen. 

Feestelijk en daarom is de liturgische 
kleur wit. Op deze avond gedenken we 
de instelling van de Maaltijd van de Heer. 
Tijdens het feest van de Uittocht, het joodse 
Paasfeest, deelt Jezus het brood en de wijn 
met zijn vrienden: “dit is mijn lichaam, dit is 
mijn bloed”. 

Vrijdag 25 maart 15 uur. 
Kruiswegviering voor kinderen van de 
basisschool. 
Aan de hand van schilderijen wordt het 
lijdensverhaal van Jezus verteld en worden 
liederen gezongen die te begrijpen zijn 
voor kinderen. Als afsluiting van de viering 
kunnen er kaarsjes aangestoken worden of 
bloemen bij het kruis gelegd worden.
Vrijdag 19.30 uur. Wij gedenken het lijden 
en sterven van Jezus van Nazareth. Nu gaat 
hij de weg van gehoorzaamheid tot het 
einde. Geeft hij zijn leven. Wij lezen het 
lijdensevangelie. Het kruis staat voorin de 
kerk, met een doornenkroon en een kleed. 
De paaskaars staat voor in de kerk en brandt 
al. Aan het einde van de dienst, die in stilte 
eindigt, bent u uitgenodigd om vóór in 
de kerk bloemen neer te leggen of een 
waxinelichtje aan te steken en als gebed of 

De Drie Ranken 

Oecumenische vieringen in de Goede/Stille Week
teken van eerbied te plaatsen aan de voet 
van het kruis.

Zaterdag 26 maart, 17 uur. 
Paasverhaal en maaltijd 
Kerstvieren vinden we meestal niet zo’n 
probleem. Maar Pasen vinden we vaak 
lastiger. Evenals vorig jaar vieren we met 
(groot)ouders en (klein)kinderen in de 
basisschoolleeftijd, Pasen. Op paaszaterdag, 
van 17.00-18.45 uur in De Drie Ranken en 
aan tafel. Het verhaal van Pasen wordt 
verteld, er is muziek, we eten met elkaar 
én zoeken, als afsluiting, eieren in de 
tuin buiten. Heb je interesse? Geef je dan 
nog snel (uiterlijk 17, 18 maart) op bij 
adwijlhuizen@3ranken.nl 

21.00 uur 
Paasnacht 
De paasnachtviering is het hart van de 
christelijke liturgie. Hier gedenken wij de 
opstanding van Christus, de overwinning op 
het kwaad, het lot en de dood. Het geheim 
van deze nacht klinkt tegen de achtergrond 
van het eerste testament: over licht in het 
donker, bevrijding uit slavernij, altijd weer 
een nieuw begin. Centraal in deze nacht 
is de doopvernieuwing. De doop immers 
is de weg gaan van loslaten, ondergaan 
en weer opstaan. Een weg van bevrijding 
door moeite en pijn heen. Zo sterven we 
telkens opnieuw met Jezus (een leven lang) 
en staan we ook weer met Hem op om het 
leven telkens opnieuw te begroeten. In 
deze nacht vieren we de Maaltijd van de 
Heer. In stilte komen wij de kerk binnen die 
schaars verlicht is, terwijl in de consistorie 
de wierookkorrels in de paaskaars zijn 
geplaatst, en een gebed is uitgesproken. De 
paaskaars wordt binnengedragen en delen 
het licht aan elkaar uit.

Paasmorgen 
De vieringen beginnen om 10 uur i.v.m. 
de zomertijd 
Er is Open Kring Viering en LichtBoot. In de 
Open Kring viering sluiten we het project 
over het Zonnelied van Franciscus af met 
zuster dood, met het thema ‘Wat mij doet 
leven’.  We horen het verhaal van Maria 
van Magdala, die erg verdrietig is omdat 
Jezus gestorven is. Ze loopt in de graftuin en 
ziet een open graf. Maria is verbijsterd en 
doolt rond, zoals je na het sterven van een 
geliefde soms zomaar doelloos en zonder 
echt te zien rondloopt. Maria wordt bij haar 
naam geroepen. Dat roept haar wakker en 
brengt haar terug in het leven. We sluiten de 
viering feestelijk samen af met de kinderen 
van de LichtBoot. Themakoor Pur Sang werkt 
mee en de voorgangers zijn Tineke Breuer en 
Gertrudeke van der Maas.

Nachtelijke Paaswandelwake voor jongeren

Dood – pasen
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architect gemaakt was. Dat is het bureau 
Ouwerkerk uit Rotterdam. Onder leiding van 
Ed van Gent begeleidt het Project Bureau nu 
het proces om te komen tot een definitief 
schetsontwerp. Zaterdag 5 maart reisden we 
met 18 gemeenteleden uit Project Bureau, 
gebruikersgroep en kleine kerkenraad ( 
kK) af naar Heerenveen om inspiratie op te 
doen. We zijn hartelijk ontvangen in Trinitas, 
het nieuwe multifunctionele gebouw van 
de PKN wijkgemeente ‘centrum’. Zij hebben 
hun visie om een gemeente te willen zijn 
in verbinding met de samenleving, heel 
mooi in hun gebouw vorm gegeven. Hun 
gebouw fungeert tevens als ‘het Orpheus’ 
van Heerenveen. Vele vrijwilligers en 
beroepskrachten werken aan de verhuur en 
exploitatie van alle zalen. Een flinke maat 
te groot voor ons, maar wel een bron van 
goede ideeën. En van minder geslaagde 
zaken, waarover in alle openheid werd 
verteld. Bijvoorbeeld dat ze vooraf veel 
meer aandacht aan de akoestiek hadden 
moeten geven. Het bezoek heeft ons niet 
alleen wijzer gemaakt, het heeft ons ook 
als groep verrijkt. Dinsdagavond 8 maart 
heeft de architect de eerste aanpassing 
van het schetsontwerp met ons (Project 
Bureau, gebruikersgroep en kk) besproken. 
Een proces van samen ontwerpen! Hieruit 
komen nog wat aanpassingen. Eind maart/
begin april hopen we op een wijkavond het 
definitieve schetsontwerp aan u allen te 
presenteren. Een datum hiervoor wordt zo 
snel mogelijk vastgesteld.
Namens kerkenraad en Project Bureau, 

Carlien Krist, vz. 

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.

Halfvastentafel
Als de helft van de vastentijd voorbij is is 
dat een reden voor blijdschap. We noemen 
de zondag toch niet voor niets ”Zondag 
Laetare”. Er zijn zelfs plaatsen die dan een 
(uitgestelde) carnavalsoptocht organiseren. 
Veertig dagen vasten is een hele tijd. Jezus 
trok zich daarvoor terug in de woestijn. Na 

marjolein.ribbink@beyondhorizons.nl 
Alvast hartelijke dank.

Gezellige middag 75-plussers
De werkgroep Teresia activiteiten 75+ wil 
graag alle mensen van 75 jaar en ouder 
van de Teresia- geloofsgemeenschap weer 
uitnodigen voor een gezellige middag in 
Don Bosco, Sluisoordlaan 200. Deze wordt 
gehouden op vrijdag 15 april van 14.00 tot 
16.30 uur. (Zaal open om 13.30 uur) Voor 
deze middag dient u zich op te geven vóór 
1 april bij Sylvia Emler, Pascalstraat 3, 7323 ES 
Apeldoorn. Tel. 055 366 54 18, e-mail 
emler@online.nl De ruimte in Don Bosco 
is beperkt, dus Vol = Vol. Wat mag u 
verwachten: bij binnenkomst wordt u een 
kopje koffie/thee aangeboden. Om 14.00 
uur begint het programma. Wij hebben 
vrouwencabaret ‘Pandora’ bereid gevonden 
om voor u te spelen. In de pauze wordt er 
een drankje geserveerd. Na afloop van het 
programma, rond 15.45 uur, kunt u gezellig 
met elkaar napraten, onder het genot van 
een hapje en een drankje. Bij de uitgang 
zal u om een vrijwillige bijdrage worden 
gevraagd. Wij bevelen deze middag van 
harte bij u aan en zien u graag tegemoet!!

Werkgroep Teresia activiteiten 75+.

Witte Donderdagviering in Mandala
Op Witte Donderdag 24 maart 2016 zal er 
om 14.30 uur een oecumenische viering 
zijn in Mandala, Sportlaan 2.
Naast de bewoners van Mandala 
worden ook de parochianen van de 
Emmaüsparochie uitgenodigd om aan 
deze viering deel te nemen. De PKN 
gemeenteleden worden via hun kerkblad 
op de hoogte gesteld van deze viering. 
Het is altijd bijzonder om dit feest 
dat aan de basis van het Christendom 
ligt, ook samen met onze broeders en 
zusters in Christus te vieren. Tijdens 
deze viering midden in de Goede Week 
houden wij ons oog al gericht op Pasen. 
De voorgangers zijn Nicole Blaauw, 
de huispastor van Mandala voor PKN 
wijkgemeente Goede Herder kerk en 
Miep Giezeman-Hendriks theoloog, vanuit 
de RK. Emmaüsparochie te Apeldoorn. 
Verdere medewerking wordt verleend 
door Mariëtte Leyten, Hannie Kersten, 
Reintje Boon en Jenny Boks, ook uit 
beide geloofsgemeenschappen. De 
heer Oege Wierda zal het gezang met 
pianospel begeleiden. Mede namens de 
voorbereidingscommissie zeg ik graag: tot 
ziens!

Miep Giezeman-Hendriks

Paasviering Rumah Saya
Witte donderdag 24 maart, is er om 
16.00 uur een paaseucharistieviering in 
verzorgings- en verpleegtehuis Rumah Saya, 
Klein Hattem 34. Voorganger is pastor A. 
Goes pr. Als inwoner van Ugchelen bent u 
van harte welkom bij deze viering. Indien u 
vervoer nodig heeft, neemt u dan contact op 
met fam. Beems, Essenburg 20, tel 542 97 80.

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 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 

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:
Marja Kleiboer, telefoon 534 43 22
Hans Westdijk, telefoon 541 13 38 
E-mail: omziennaarelkaar@3ranken.nl

Voortgang richting vernieuwbouw 
De Drie Ranken
Op de bijpraatavond op 17 februari hebt u 
al kunnen horen dat er een keuze voor een 

S T A D

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

B O N I F A T I U S

die tijd had hij wel honger. Daar profiteerde 
de duivel dan weer van. Hij stelde hem 
stevig op de proef. Johannes leefde in de 
woestijn van sprinkhanen en wilde honing. 
Misschien is het in onze tijd nog niet zo gek 
als gefrituurde sprinkhanen en meelwormen 
aangeprezen worden als gezond voedsel 
en als middel om de hongersnood in de 
wereld te lijf te gaan. Een kilo sprinkhanen 
of meelwormen fokken is vele malen 
goedkoper dan een kilo biefstuk. Als je door 
te vasten iets uitspaart zou je dat kunnen 
delen. Als je op water en brood leeft spaar je 
heel wat uit. Bij de Open Tafel serveren we 
toch geen water en brood. Of toch? Als je als 
voorgerecht soep geeft bestaat die voor wel 
90% uit water. Als er vroeger aardappelen 
in de woestijn gegroeid zouden hebben was 
het vanwege de eenvoud wel “op water 
en aardappelen “ geweest. Die stonden op 
het menu. Gelukkig bleef het daar niet bij. 
Spruiten komen in de bijbel ook niet voor. 
Ze kwamen wel op tafel. Waar in de bijbel 
kwartels aangevlogen kwamen gebruikten 
wij kippen. Zeg maar: wat groot uitgevallen 
kwartels. Het geheel werd afgemaakt met 
een gestoofde peer als toetje. Niet bepaald 
een vastenmaal mag men zeggen. Maar 
zorgt wel voor blijdschap. De volgende Open 
Tafel is na het Paasfeest. Wat er dan op 
menu staat kunt u ervaren als u op vrijdag 
1 april om 17.00 uur naar de Open Hofkerk 
komt. 

Jacques Daenen

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 mevrouw T. Karskens 
055 - 366 01 93. Ook zijn wij dringend op 
zoek naar nieuwe vrijwilligers. Voor vragen 
of aanmelden kunt u contact opnemen met 
bovengenoemde personen.

Nieuwe bezorger OpWeg gezocht
Voor de straten Anklaarseweg, 
Parelvissersstraat en Sluisoordlaan zijn wij 
op zoek naar een nieuwe bezorger. Het 
gaat om 10 adressen. Heeft u één keer in 
de 3 weken een half uurtje over, dan is dit 
misschien iets voor u.
U kunt zich opgeven bij de coördinator 
OpWeg Teresia: Marjolein Ribbink. 
Tel.: 055 367 07 98 (meestal tussen 17.00 
en 18.30 uur te bereiken) of e-mail: 

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

H U B E R T U S

T E R E S I A

Informatieweekend in Assel
Van 15 tot 17 
april organiseert 
vrijwilligersorganisatie 
SAMEN in Assel Don 
Bosco Centrum, 
bij Apeldoorn, 
een trainings- en 
informatieweekend voor jongeren van 
18 tot 30 jaar die geïnteresseerd zijn 
in vrijwilligerswerk of een stage met 
straatkinderen in een ontwikkelingsland.

SAMEN heeft contact met straatkinderen-
projecten in Azië, Latijns-Amerika en 
Afrika en biedt jongeren de mogelijkheid 
om daar voor een periode van 3 tot 6 
maanden als vrijwilliger of stagiaire te 
werken. Tijdens het weekend worden 
presentaties gegeven van vrijwilligers en 
stagiaires die recent terug zijn gekomen van 

een project. Daarnaast zijn er workshops 
waarin jongeren actief aan de slag gaan 
met het onderwerpen als verantwoord 
vrijwilligerswerk doen, de achtergrond 
van straatkinderen en interculturele 
communicatie. Het is een interactief 
weekend waarin jongeren in contact komen 
met oud-vrijwilligers en andere jongeren 
met vergelijkbare plannen. De kosten voor 
deelname aan het informatieweekend 
inclusief verblijf en maaltijden zijn 35 euro.

Straatkinderen
In veel derde wereldlanden heerst grote 
armoede. Vaak concentreert deze armoede 
zich in en rond grote steden. Daar vind je 
dan ook vaak duizenden kinderen die de 
dupe zijn van de armoede: straatkinderen. 
Sommigen van hen leven op straat en 
slapen nog thuis, voor anderen is de straat 
hun thuis geworden. 

Don Bosco: een inspirator
SAMEN is onderdeel van de wereldwijde 
Don Bosco organisatie, die zich in 
130 landen in de wereld inzet voor 
hulpbehoevende en kansarme jeugd en 
jongeren.

Don Bosco (1815-1888) was een priester 
die leefde in Turijn, Noord Italië waar hij 
zich inzette voor jongeren. Hij deed dit 
op een nieuwe, revolutionaire manier 
die ook nu nog wordt gevolgd door tal 
van projecten wereldwijd. 

Dit zijn straatkinderenprojecten, maar 
ook (technische) scholen, buurthuizen en 
jeugd- en jongerencentra.

Meer informatie is te vinden op 
www.samen.org

Vrijwilligerswerk met straatkinderen in ontwikkelingslanden

V I C T O R
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Vieringen H. Martinuskerk Twello

Zondag 20 maart
10.00 uur Eucharistieviering, voorganger 
 pastoor P. Daggenvoorde
Donderdag 24 maart
19.00 uur Eucharistieviering, voorganger 
 pastoor P. Daggenvoorde
Vrijdag 25 maart
15.00 uur Kruisweg, voorganger pastoor 
 P. Daggenvoorde
19.00 uur Goede Vrijdagviering, 
 voorganger pastor Sebastian pr. 
Zaterdag 26 maart
20.00 uur Eucharistieviering, voorganger 
 pastor Sebastian pr. 
Zondag 27 maart
10.00 uur Eucharistieviering, voorganger 
 pastor Sebastian pr. 
Maandag 28 maart
10.00 uur Eucharistieviering, voorganger 
 pastoor P. Daggenvoorde

Casa Bonita
20 mrt  10.15 u Dhr. A.F. Bredijk, 
 orgel dhr. F. v.d. Kraats, 
 zang dhr. H. Heinen
25 mrt  (Goede Vrijdag) 10.30 u Mw. 
 ds. M. Doesburg, orgel dhr. 
 J. v. Veen, zang mw. R. 
 Blankestijn 
27 mrt  11.00 u Pastor H. de Jong, 
 koor Lucente  
03 apr  Dhr. A.G. v.d. Beek, 
 orgel dhr. B. Termaat
De kerkdiensten worden gehouden in het 
restaurant.

De Drie Ranken
Oecumenische Vieringen 
(zie toelichting op pag 9)
20 maart
12.15 uur Hemels Gelag, voor 
 jongeren,15-25 jr.
19.00 uur Avondgebed, 
 (aanvang Stille Week)
21 maart kleine kerkzaal
19.30 uur Avondgebed
22 maart
19.30 uur Avondgebed
23 maart
19.30 uur Avondgebed
24 maart Witte Donderdag
19.30 uur Grote kerkzaal, ds. H.J. ten 
 Brinke, Maaltijd van de Heer, 
 m.m.v. koorgroep
19.30 uur Kleine kerkzaal, ds. G.A.J. van der 
 Maas, Sedermaaltijd
25 maart Goede Vrijdag
15.00 uur Kleine kerkzaal, ds. A.A. 
 Wijlhuizen + mevr. H. de 
 Jong, Kruisweg voor kinderen 
 van de basisschoolleeftijd + 
 (groot)ouders/verzorgers

19.30 uur ds. G.A.J. van der Maas, Goede 
 Vrijdagviering
26 maart Paasnacht
21.00 uur ds. A.A. Wijlhuizen, Maaltijd van 
 de Heer, m.m.v. Projectkoor
27 maart, 1e Paasdag
10.00 uur ds. G.A.J. van der Maas + mevr. 
 M. Litjes, Open Kringviering, 
 m.m.v. Pur Sang
10.00 uur ds. A.A. Wijlhuizen, De LichtBoot, 
 kinderkerk voor de basisschool-
 leeftijd
03 april
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
20 mrt  6e zondag 40 dgn, Prot. Ds. Dick 
 Luijmes, koor ‘Good News’
27 mrt  1e Paasdag, RK Daan Vogelpoel, 
 koor ‘Sostenuto’
3 apr  2e Paaszondag, Prot. Ds. Dick 
 Luijmes, orgel E. Pleijsant, 
 panfluit G. Rijken v. Olst 

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
20 mrt  Palmzondag Dhr. R. Bloemendal, 
 Koor Crescendo
25 mrt  Goede Vrijdag Mw. ds. L.H. de 
 Bruin & mw. M. Bossenbroek-
 Baller, orgel dhr. W. Kroon 
27 mrt  Pasen Mw. M. Bossenbroek-Baller, 
 orgel mw. S. Goldbach 
3 apr  RK Pastor R. Pragt, orgel dhr. 
 J. v.d. Berg, Dameskoor Duister-
 voorde

De kerkdiensten beginnen om 10.30 uur.

‘s Heeren-Loo (Groot Schuylenburg)
20 mrt  Verteldienst o.l.v. Hanke van 
 ’t Hof, orgel Maurits Bunt
20 mrt  Zangdienst o.l.v. Tine Menkveld, 
 orgel Arjan van Hees
27 mrt  1e Paasdag, eredienst drs. 
 Constance Schouwstra-Dijkman, 
 orgel Chris Noteboom, Mannen-
 koor Schuylenburg o.l.v. Zwier 
 v.d. Weerd; The 4 of Us
03 apr  Verteldienst o.l.v. Harm Siebesma, 
 orgel Maurits Bunt
03 apr  Zangdienst o.l.v. Lies 
 Mijnsbergen, orgel Chris 
 Notenboom

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

De Herberg: Zondagse Ontmoetingen
27 mrt  Pasen, voorganger mevr. 
 T. Breuer

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

St. Josephkapel ‘GGNet’
20 mrt  Palmzondag, 10.00 uur, Jos van 
 der Leur, orgel Bert Pleijsant
25 mrt  Goede Vrijdag, 15.00 uur, 
 voorganger Jos van der Leur, 
 orgel Cor van der Harst
26 mrt  Paaszaterdag, 19.30 uur, Jos van 
 der Leur, orgel Bert Pleijsant
3 apr  Geen dienst

Koningin Wilhelmina Woonzorgcentrum
Om de vier weken wordt op vrijdag om 
15.00 uur een Woord- en Communieviering 
gehouden. Geen exacte data ontvangen.
Voorganger is de heer Anton Derksen, met 
assistentie van Siny Bouwmeester

Marken-Haven
19 mrt  Palmpasen, Dhr. R. Bloemendal, 
 orgel dhr. L. Jacobs
25 mrt  Goede Vrijdag, Mw. ds. L.H. de 
 Bruin & mw. M. Bossenbroek-
 Baller, orgel dhr. G. de Groot
26 mrt  (Stille Zaterdag) Viering van 
 Pasen, Mw. M. Bossenbroek-
 Baller, orgel mw. S. Goldbach
28 mrt  2e Paasdag Markenhof, Mw. 
 Ds. L.H. de Bruin & Ds. A.P. de 
 Graaf, Muziekvereniging 
 Klarenbeek
2 apr  RK Pastor R. Pragt, orgel mw. 
 W. Berends

De kerkdiensten vinden plaats op 
zaterdagmiddag om 14.30 uur.

Randerode
20 mrt  Ds. E. Idema, orgel mw. M. v.d. 
 Ploeg, zang mw. R. Blankestijn
25 mrt  Goede Vrijdag, Ds. E. Idema, 
 orgel dhr. B. Riphagen, zang 
 mw. N. Heij
27 mrt  1e Paasdag, Dhr. R. Bloemendal, 
 orgel dhr. B. Riphagen, Cantorij 
 de Hofstad
03 apr  Pastor H. de Jong, Ensemble Klein 
 Cantique
De kerkdiensten beginnen om 10.30 uur.

Sainte Marie
20 mrt  Woord- en Communieviering, 
 dhr A.J. Derksen
25 mrt  Goede Vrijdag, Gezamenlijke 
 viering, dhr A.J. Derksen
27 mrt  1e Paasdag, Eucharistieviering, 

 A. Goes pr.
03 apr  Woord- en Communieviering, 
 dhr A.J. Derksen

De vieringen beginnen om 09.30 uur.

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

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

H. Geestkapel Assel
Elke zondag om 10.00 uur een 
eucharistieviering.

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

R.-K. gemeenschap Hoenderloo, 
Heldringkerk
De winterperiode is voorbij en met de lente 
begint ook weer het toeristenseizoen. 
Voor de R.K. Gemeenschap Hoenderloo 
betekent dit dat er vanaf zaterdag 19 maart 
2016 wekelijks om 19:00 uur vieringen 
plaatsvinden in de Heldringkerk. Afwisselend 
zijn dit Eucharistievieringen en Woord- en 
Communiediensten.

Het programma voor Palmzondag en de 
Goede Week is als volgt:
Op zaterdag 19 maart om 19:00 u vieren wij 
het feest van het zegenen en ronddelen van 
palmtakken. Hierbij zal pater Theo Roelofs 
voorgaan.
Op Goede Vrijdag 25 maart is er om 19:30 u 
de gebruikelijke Dienst van Woord en Gebed 
samen met de Protestantse Gemeente.
Op Paaszaterdag 26 maart is de Paaswake 
om 19:00 u met pater Theo Roelofs als 
voorganger. Het zal zoals altijd een bijzonder 
sfeervolle viering zijn. 

U bent voor al deze vieringen van harte 
uitgenodigd. Wilt u er wel op letten dat de 
Paaswake vroeger in de avond plaatsvindt 
dan gebruikelijk.
Vanaf 2 april gaan we verder in ons normale 
schema van elke zaterdag om 19:00 u.

Aanvullende informatie over de diensten is 
te vinden op www.heldringkerk.nl/diensten.
Voor pastorale zorg kunt u contact 
opnemen met het secretariaat van de 
Emmaüsparochie, tel. 055 526 65 00. 

Voor alle andere informatie kunt u contact 
opnemen met de heer Theo Hendriks, 
tel 055 378 1675.

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

 

Dan zal ik leven
Het zal in alle vroegte zijn als 
toen.
De steen is weggerold.
Ik ben uit de grond opgestaan.
Mijn ogen kunnen het licht 
verdragen.
Ik loop en struikel niet.
Ik spreek en versta mijzelf.
Mensen komen mij tegemoet,
wij zijn in bekenden veranderd.

Het zal in alle vroegte zijn als 
toen.
De ochtendmist trekt op.
Ik dacht een dorre vlakte te 
zien.
Volle schoven zie ik, lange 
halmen, aren,
waarin de korrel zwelt.
Bomen omranden het 
bouwland.
Heuvels golven de verte in, 
bergopwaarts en worden 

wolken.
Daarachter, kristal geworden, 
verblindend,
de zee die haar doden teruggaf.

Wij overnachten in elkaars 
schaduw.
Wij worden wakker van het 
eerste licht.
Alsof iemand ons bij naam en 
toenaam heeft geroepen.
Dan zal ik leven!

Bijbelrooster jaar C

zondag 20 maart 2016 Palmzondag 
Jes. 50, 4-7; Fil. 2, 6-11; Lc. 22, 14-23 of 23, 1-49

donderdag 24 maart 2016 Witte Donderdag
Ex. 12, 1-8 + 11-14; 1 Kor. 11, 23-26; Joh. 13, 1-15

zaterdag 26 maart 2016 Paaszaterdag
in de paaswake diverse lezingen

zondag 27 maart 2016 Paaszondag
Hand. 10, 34a + 37-43; Kol. 3, 1-4 of 1 Kor. 5, 6b-8; Joh. 20, 1-9 of Lc. 24, 1-12

maandag 28 maart 2016 Tweede Paasdag
Hand. 2, 14 + 22-32; Mt. 28, 8-15

zondag 03 april 2016 Tweede zondag van Pasen
Hand. 5, 12-16; Apok. 1, 9-11a + 12-13 + 17-19; Joh. 20, 19-31

B I J B E L R O O S T E RE V E N  S T I L S T A A N

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

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

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

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

Zondagviering: tweede en vierde zondag van de 
maand om 13.30 uur (Inloophuis vanaf 14.00 uur). 

Rek.nr. NL11INGB0006240608 
t.n.v. St. Citypastoraat

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

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

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

Jeugd- en Jongerencentrum Don Bosco Apeldoorn
Instuif en internetcafé voor jeugd en jongeren, 

toegang gratis.
Locatie: Don Bosco De Maten, Eglantierlaan 203, 
055 542 59 51, openingstijden: elke middag van 
13.00 tot 17.00 uur, behalve zaterdag. 
’s Avonds van 19.00 tot 22.00 uur 
op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag. 
Locatie: Don Bosco Zevenhuizen, Sluisoordlaan 200, 
055 366 46 38, openingstijden: elke middag van 
13.00 tot 17.00 uur, behalve maandag en zaterdag. 
’s Avonds van 19.00 tot 22.00 uur op maandag, 
woensdag en vrijdag.

Katholieke Belangenorganisatie 
voor Senioren KBO
Afdeling Apeldoorn en Epe - Belangen-behartiging, 
dienstverlening en ontspanning op lokaal, provinciaal 
en landelijk niveau, voor senioren vanaf 50 jaar.
Secretariaat: Mw. A.M. Klein Middelink-Keller, 
Pottenbakkersdonk 425, 7326 PE Apeldoorn, 
055 541 31 66, 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

Adviesorgaan Jongeren en Kerk “Joker”
055 578 92 19, info@joker-apeldoorn.nl . 
Jennie Harmelink: jennie@joker-apeldoorn.nl .
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