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Een uur heb ik, om Daan te interviewen. 
Nee, minder want als Joke, de vrouw des 
huizes, me na mijn aanbellen uitnodigt om 
binnen te komen, zegt ze dat Daan er nog 
niet is.

Plaatsgenomen op de bank vraag ik Joke 
alvast hoe zij denkt dat het leven van haar 
man er straks uit komt te zien, nadat Daan 
gestopt zal zijn als pastor in het Gelre-
ziekenhuis.
Joke verzekert me dat Daan zich beslist 
niet gaat vervelen. “Hij heeft zoveel 
interesses en hobby’s”, zegt ze. Ze is blij 
dat hij nu eindelijk toekomt aan dingen 
die hij wel eerder had willen doen, maar 
die er door tijdgebrek niet of nauwelijks 
van kwamen. Ook de twee tia’s hebben zijn 
leven veranderd. Als ik Joke vraagt hoe zij 
Daan ziet als mens dan zegt ze: “Over het 
algemeen een vrolijke en goedgehumeurde 
man, niet voor één gat te vangen, slim en 
handig zoekend naar oplossingen op allerlei 
gebied.”

Roots
Inmiddels is Daan gearriveerd en 
geamuseerd hoort hij aan hoe Joke hem 
karakteriseert.
“Ja, zegt Daan, “ik ben een allesdoener en 
veelweter, ben nergens echt goed in, maar 
kan en weet veel tot op een bepaald niveau. 
Ik vind het moeilijk om te kiezen. Dat ‘van-
alles-wat’ dat heb ik overgenomen van de 
Nederlandse filosoof Erasmus die het had 
over de ‘homo universalis’. De ‘universele 
mens’ heeft me altijd geïnspireerd en 
daardoor voel ik me ook uitgedaagd.”

Heb je enig idee waar dat vandaan komt, 
vraag ik de man die me een kopje thee 
inschenkt.
“Daarvoor moet ik teruggaan naar mijn 
jeugd”, zegt Daan, “mijn familie komt uit 
Indië; in 1951 zijn ze – mijn ouders en een 
broer en zus – naar Nederland gekomen, 
nadat Indonesië de onafhankelijkheid had 
uitgeroepen, die in 1949 door de toenmalige 
Nederlandse regering werd erkend. Mijn 
vader was KNIL-militair en moest Indië 
verlaten. Er volgde voor mijn ouders een 
periode van ontworteling en onzekerheid. 
Niet veel later werd ik geboren. Ik groeide 
op in een gezin dat lang het verlangen 
had om terug te gaan – we hoorden ‘daar’ 
vond mijn vader – maar ík voelde me een 
Hollandse jongen en begreep hun wens 
niet. Dat zorgde ervoor dat ik veel zelf 
heb moeten uitzoeken in het leven. Vroeg 
zelfstandig, ik ben al met mijn zestiende 
als beroepsmilitair het leger in en het huis 
uitgegaan.”

Van militair tot pastor
Daan vervolgt: “Als onderofficier heb ik 
in Utrecht eerst een opleiding gevolgd 
tot metaalbewerker. Daarna ging ik 
als machinebouwer aan de slag met 
voornamelijk ingewikkelde apparaten. Ook 
was ik inmiddels instrumentmaker, hetgeen 
ik in de modelbouw goed kon toepassen. 

Daan Vogelpoel: “Jezelf worden door en aan de Ander”

Wat me wel dwarszat in het leger was dat 
we nooit echt over de dingen praatten waar 
we ons mee bezig hielden. Ik had inmiddels 
met Joke een gezin met onze eerste dochter 
Daniëlle en ik had de behoefte om me verder 
te ontwikkelen. Eerst ben ik naar de avond-
HAVO gegaan tot iemand mij erop attent 
maakte dat ik ook de officiersopleiding 
kon gaan volgen. Toen ik die succesvol had 
afgerond werd ik transportofficier bij de 
aan- en afvoertroepen. Opgeklommen tot 
pelotonscommandant merkte ik dat slimme 
jongens het moeilijk hadden omdat ze zich 
niet conformeerden. Ik liet ze de dingen 
naar eigen inzicht doen, en dat werkte 
prima, maar werd door de collega’s niet 
gewaardeerd. Op enig moment raakte ik 
overspannen en werd mij duidelijk dat ik op 
de verkeerde plek zat. Mijn beroep op de 
Wet Gewetensbezwaarden werd toegekend 
en met een studieschuld van fl. 20.000,= 
verliet ik het leger. Gelukkig heeft de 
koningin me die kwijtgescholden…

Toen kon ik weer gaan studeren, praktische 
theologie, iets geheel anders, en catechetiek 
en didactiek, grappig genoeg weer in 
Utrecht. Mijn hele studie stond in het 
teken van de sociale economie, zeg maar 
de vraagstukken met betrekking tot een 
rechtvaardige verdeling, en later heb ik er 
ook nog filosofie bijgedaan. Al met al ben 
ik er negen jaar – niet altijd tot vreugde van 
Joke – mee bezig geweest voordat ik weer 
wat ging verdienen en mijn studieschulden 
kon gaan aflossen. 
Tijdens die studie is het werk van Levinas 
voor mijn eigen leven en zingeving heel 
belangrijk geworden. Hij is de filosoof van 
de ‘Ander’ met een hoofdletter.

In de laatste fase van mijn studie werkte 
ik als arbeidspastor, eerst samen met Jan 
Brugman en Maarten Smits, toen in het 
dekenaat Veluwe-Flevoland en Salland. Op 
de kop af 12,5 jaar heb ik dat mogen doen, 
maar na de tweede bezuinigingsronde 
was het over en uit. Ik heb nog even in het 
parochieverband IJsselvallei gewerkt als 
diaconaal pastor, maar dat beviel me toch 
niet zo goed. Dus toen ik een vacature voor 
ziekenhuispastor in het Gelre zag, heb ik 
meteen gesolliciteerd. Ik heb er negen mooie 
jaren gehad en weer veel geleerd. 
In het begin bleven mensen na bij voorbeeld 
een blinde darmoperatie een week, dan had 
je een gezellig gesprekje met de hele zaal. 
Later gingen ze steeds sneller weer weg. 
Daardoor spraken we op het laatst vooral de 
mensen met chronische aandoeningen, die 
geregeld terugkwamen, en mensen met een 
beperkte levensverwachting. Dat maakte het 
werk wel zwaarder, maar ook dankbaarder. 
Mijn houding daarbij was ‘nabij zijn als een 
vriend’; dat klinkt misschien wat pretentieus, 
maar als je met lege handen naar iemand toe 
gaat en luistert, geef je de ander maximale 
ruimte. Het is aftasten waar iemand zit met 
zijn of haar gevoelens, frustraties. Kun je 
iemand het besef teruggeven dat een God-
van-Liefde je altijd draagt, dat je er altijd 
mag zijn zoals je bent? Als het ‘Ik-zal-er-zijn-
voor-jou’ een mens doet beseffen ‘ik- mag-
er-zijn zoals-ik-ben’ en je zo de naderende 
dood wat meer kunt accepteren, dan is dat 
een groot goed.“

Leven na Gelre
En dan stopt na Pasen je leven en werk als 
pastor. Heb je al een idee hoe daarna je 
leven eruit komt te zien Daan?

“Joke heeft je daarstraks al verteld dat ik 
heel veel interesses en hobby’s heb. Een 
aantal daarvan wil ik eens goed gaan 
oppakken. Ik speel al heel lang gitaar en ik 
zing daar ook bij – meestal voor mezelf en 
soms voor anderen – en een droom van me 
is om in een bandje te spelen. Het lijkt me 
heerlijk om met anderen muziek te maken. 
Een andere droom is om te musiceren à la 
The Flying Pickets.”

Omdat Daan ziet dat deze naam bij mij 
niets oproept legt hij uit: “dat is een groep 
oude Engelse vakbondsmannen – hun naam 
verwijst naar het werk dat ze vroeger deden 
– die à capella zingen. Maar dat is niet alles; 
ze produceren ook de geluiden die normaal 
gesproken door de instrumenten worden 
gemaakt. Heel bijzonder om te horen. 
Een andere grote hobby van me is 
schaatsen, maar ook skeeleren en fietsen 
doe ik heel graag. Vroeger heb ik ook aan 
boogschieten – dat vereist een hoge mate 
van concentratie – gedaan en boksen deed 
ik om me lekker uit te kunnen leven. Bij een 
pastorale opleiding worden voornamelijk 
je ‘zachte kanten’ gezocht, maar wat doe 
je met je agressie? Boksen was voor mij een 
prima manier om dat te leren kennen en te 
kanaliseren. Helaas mag ik dat vanwege mijn 
nekklachten niet meer doen.

Als ik mijn ‘lijstje’ verder bekijk, dan staat 
daar ook het schrijven van een boek op. 
Daar ben ik al jaren geleden mee begonnen, 
maar heb er nooit de tijd voor gevonden om 
het af te maken. Het heeft nog geen titel, 
maar het thema is ‘hoe over het Goddelijke 
te praten in samenhang met het serieus 
nemen van de wetenschap en het moderne 
mensbeeld en wereldbeeld’. 

Als er iets is dat ik in het ziekenhuis heb 
geleerd dan is het wel dat veel mensen 
worstelen met het Godsbeeld en het geloof 
zoals ze dat vanuit de traditie hebben 
overgenomen, maar dat door de wetenschap 
en ook door wat er in de Kerk is gebeurd, 
werd veranderd. Als het in je leven moeilijk 
wordt en de dood naderbij komt dan ga je 
samen zoeken naar draagkracht; wat heb 
jij voor beelden die je kunnen dragen? Als 
je door de traditie van de Kerk een grote 
streep zet dan gooi je het kind met het 
badwater weg. In dit boek wil ik proberen 
om het goede te zien en te bewaren en 
samen met de nieuwe inzichten tot een 
ander Godsbeeld te komen dat past in de 
zich steeds veranderende tijd”.

Ik zeg Daan dat ik om mij heen – en dat 
geldt ook voor mezelf – mensen zie, vooral 
leeftijdgenoten, die het hier moeilijk mee 
hebben en dat er zeker behoefte is aan een 
boek waarin dat vraagstuk wordt besproken 
en dat gebruikt kan worden om er samen 
mee in gesprek te gaan. 
Ik spreek met Daan af dat als het boek af is, 
ik nog eens terugkom om het met hem te 
bespreken.
Namens heel veel mensen dank ik hem voor 
zijn betrokkenheid en inzet en wens hem en 
zijn gezin vrede en alle goeds.

Daan Vogelpoel tijdens zijn laatste viering: Paasviering 2016 in het Gelre ziekenhuis.
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Zaterdag 9 april
16.30 uur Eucharistieviering met samenzang, voorganger pastoor P. Daggenvoorde 
Zondag 10 april
10.00 uur Eucharistieviering met het Nederlands Liturgiekoor, 
 voorganger pastoor P. Daggenvoorde
Dinsdag 12 april
09.00 uur Eucharistieviering
Vrijdag 15 april
09.00 uur Eucharistieviering
19.30 uur Gebedsviering Sant’Egidio
Zaterdag 16 april
16.30 uur Eucharistieviering met koor Lucente, voorganger pastor Sebastian pr. 
Zaterdag 16 april
19.00 uur Inspiratieviering met koor Sostenuto, voorganger diaken R. Dashorst
Zondag 17 april
10.00 uur Eucharistieviering met het koor Magnificat, voorganger pastor Sebastian pr. 
Dinsdag 19 april
09.00 uur Eucharistieviering
Vrijdag 22 april
09.00 uur Eucharistieviering
19.30 uur Gebedsviering Sant’Egidio
Zaterdag 23 april
16.30 uur Eucharistieviering met samenzang, 
 voorgangers pastoor P. Daggenvoorde en diaken R. Dashorst
Zondag 24 april
10.00 uur Eucharistieviering met het Jokotrees, 
 voorgangers pastoor P. Daggenvoorde en diaken R. Dashorst
Dinsdag 26 april
09.00 uur Eucharistieviering
Vrijdag 29 april
09.00 uur  Eucharistieviering
19.30 uur Gebedsviering Sant’Egidio

DOOPVIERINGEN
Doopvieringen vinden een keer per maand 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 Emmaüsparochie, 
zowel in materiele als in immateriële zin. 
Zij is bereikbaar via 06 122 628 64.

COLLECTEOPBRENGSTEN 
week 11 Goede week en Pasen
pastoraat Emmaüsparochie € 1776,09
Vastenactie € 248,98  |  Egidius € 792,96  |  Diakonie PCI € 1597,61
week 10
pastoraat Emmaüsparochie € 526,18  |  Vastenactie € 501,33
week 9
pastoraat Emmaüsparochie € 463,70  |  Vastenactie € 578,02

MISINTENTIES
Weekend 9-10 april: Jan Oonk, Jac Kroese, Willy Helena Commu, Aad v.d. Maarel
Weekend 16-17 april: Jan Oonk, Jeroen Wijnbergen, Willy Helena Commu
Weekend 23-24 april: Stephan Staijen, ouders en schoonouders, voor een overleden 
schoonzoon en sterkte voor het gezin, Mien de Haan-Lieferink, Jan Diesfeldt, Jan Oonk, 
overleden ouders Havekes-Nienhaus en schoonzoon Kees.

PAROCHIEKRONIEK 
Dopen: Door het H. Doopsel zijn in onze geloofsgemeenschap opgenomen: 
Jemailo Johannes, Lente Bouwens, Sara Bouwens, Brooklyn Roemeon en Noa Roemeon.
Overleden: Willy Helena Commu van de Laan van Orden. 
De uitvaart heeft op 1 april 2016 plaatsgevonden in de kerk.

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
9  A P R I L  T / M  2 9  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

Op 26 februari jl. is hij thuis in zijn 
vertrouwde omgeving in Amersfoort 
gestorven. Machteloos, maar toch nog tot 
het einde strijdbaar. Zo zullen veel mensen, 
ook in Apeldoorn, zich nog Jan Vernooij 
herinneren: een man vol levenskracht en 
vitaliteit, een pastor die nooit ongemerkt 
aanwezig was.

Jan Vernooij werd op 21 juli 1949 in de 
Kromme Rijnstreek onder Utrecht geboren. 
Nadat hij de priesteropleiding in het bisdom 
Utrecht had afgerond, koos hij ervoor om 
als pastoraal werker beschikbaar te zijn 
voor het parochiepastoraat. Na zeven jaar 
in Utrecht gewerkt te hebben, werd Jan 
benoemd in de Emmanuëlparochie in de 
Maten, die haar onderdak deelde met de 
Hervormde en Gereformeerde Kerk in De 
Drie Ranken. Samen met de ‘bouwpastoor’ 

Frans Zwarts, en samen met de protestante 
collega-predikanten, zette hij zijn schouders 
onder de verdere opbouw van de kerk in 
de nieuwbouwwijk. Naast liturgie, was zijn 
inbreng en creativiteit vooral merkbaar in 
catechese en kerk-in-de-samenleving. 
Oecumene was in die tijd - en is gelukkig 
altijd gebleven - een vanzelfsprekendheid in 
De Maten, ook voor Jan. Kerk was voor hem 
meer beweging dan instituut. Met name had 
hij, zoals hijzelf zei, een ‘bloed-hekel’ aan 
een star en angsthazerig kerkelijk beleid. 
Vanaf begin 1989 tot zijn afscheid in 2004 
hebben Jan en ik intens samengewerkt 
in en rond De Drie Ranken en ook in het 
dekenaat. Van dichtbij heb ik mogen 
genieten van zijn manier van omgaan met 
kinderen, van zijn verhalen en zijn anekdotes 
in zijn preken. Hij greep graag terug op 
zijn boerenafkomst. Pastoraat voelde voor 

hem als zaaien, schoffelen en oogsten. 
Onuitputtelijk was zijn creativiteit in het 
uitwerken van ideeën voor de toekomst van 
de kerk. Kerkopbouw ging hem ter harte. 
Zijn enthousiasme werkte aanstekelijk, 
niet alleen op mij, maar ook op heel veel 
vrijwilligers in het kerkgebeuren. Soms riep 
zijn stug volhouden wel eens weerstand op. 
Maar met zijn openheid en zijn positieve 
instelling nam hij heel veel mensen mee op 
zijn zoektocht naar waar het eigenlijk om 
gaat in het leven. Terugdenkend zie ik Jan 
rondfietsen in De Maten, altijd haastig want 
meestal net te laat!
En tenslotte arriveerde hij steeds weer op de 
Bierbrouwershorst, bij Piety en de kinderen 
Floor, Babs en Lotje. Dat was zijn dierbare 
thuishaven. Het is zó jammer, dat hij bij hen 
niet langer thuis mocht zijn, juist nu hij er v 
rij voor was.

 
De pelgrimstocht van een bevlogen 
mens, Jan Vernooij, is ten einde. Bij zijn 
afscheidsviering in de H.Kruiskerk in 
Amersfoort zongen we hem en elkaar als 
zegenwens toe: 
«Dat je de vruchten van je leven proeft en 
gaat in vrede.»
Moge dat zo zijn voor ons allemaal en 
bijzonder voor pastor Jan, die in velen van 
ons gezaaid heeft wat onvergankelijk is.

Frans van Schaik

Bij het overlijden van

Pastor Jan Vernooij, een pelgrim langs Gods wegen
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P A S T O R P R A A T
B E S T U U R

Mensen van na Pasen
We zijn allemaal mensen van na Pasen, 
mensen die het verhaal hebben gehoord 
van de opstanding uit de gebrokenheid 
van het leven, opstanding uit de dood.
We hebben de verhalen gehoord van 
Jezus die is afgedaald in de onderwereld 
om Adam en Eva te bevrijden, zoals 
zo krachtig te zien is op de orthodoxe 
paasiconen. De poort van de hel is 
verbrijzeld, de gebroken kettingen, 
spijkers en de sleutels vliegen in het 
rond. De deuren liggen doelloos gekruist 
onder de voeten van Jezus. 
Als voorbereiding op Pasen houden 
wij halt bij het lijden in de wereld, wij 
wenden ons hoofd en ons hart niet 
af, maar zien het in de ogen, de vele 
hellen van de wereld, het lijden en de 
gebrokenheid. Durven wij dichterbij te 
komen, bij het kruis van de wereld?
Willen wij de kruiden en de balsem 
voorbereiden om een spiritueel mens te 
zijn, mens die oren, ogen en hart heeft 
voor de wereld om hem heen.
Aan de voet van het kruis richten wij 
ons gebed tot de Heer. Wij vragen om 
genezing voor de zieken, vragen om 
een einde aan de oorlogen, een einde 
aan de geweldspiraal van de aanslagen 
die steeds dichterbij komen. Wij vragen 
om vrede, om barmhartigheid, om 
vriendschap. Wij vragen om ons hart te 
vernieuwen.
Pasen is voor mij bevrijding, van de 
macht van de vijand, van het kwaad in 
de wereld en uiteindelijk van de laatste 
vijand, van de dood. Bevrijding voor 
de armen, voor de bejaarden, de ter 
dood veroordeelden, de gevangenen, 
de vluchtelingen, voor de jongeren die 
radicaliseren. Pasen is bevrijding uit het 
hopeloze, het openen van een deur, het 
openen van een weg naar een nieuw 
leven. Met Pasen worden de stenen voor 
het graf weggerold en kan het licht en 
de liefde van God stromen in ons hart en 
in de wereld. 
We worden gevraagd het goede nieuws 
te brengen van de bevrijding, ook van 
onze angsten, onze onverschilligheid, 
onze uitgedoofde harten en ons 
egocentrisme. We worden uitgenodigd 
om te getuigen van de Verrezen Heer 
die verschijnt in ons eigen leven. 
Pasen als herstel van het kwaad, de 
ontmoeting van de goedheid en de 
liefde van God. 
Met Pasen wordt het kruis als symbool 
voor de dood, de boom van het leven, 
het nieuwe leven in verbondenheid met 
de liefde van God, in verbondenheid 
met elkaar als broeders en zusters 
gericht op een nieuwe wereld van 
vriendschap, vrede en gerechtigheid.
Dat het een Zalig Pasen mag zijn voor 
ons allemaal.

Ronald Dashorst

De Emmaüsgangers moeten wel verbaasd 
geweest zijn toen een tegemoetkomende 
wildvreemde man hen zomaar vroeg: “Waar 
hebben jullie het over?” De Emmaüsgangers 
die op 14 maart 2016 naar de Onze Lieve 
Vrouwekerk kwamen wilden ook weten 
“Waar hebben we het over” als het om de 
Emmaüsparochie gaat. 

Ze werden bijgepraat. Waar komen we 
vandaan? Waar staan we nu? Waar gaan we 
naar toe? De tijd van de 7 parochies met 7 
kerken ligt ver achter ons. Het project ‘Als 
Emmaüsgangers Verder’ is afgerond. Het is 
lang geleden dat er voor de katholieken van 
Apeldoorn meer dan 10 pastores waren. De 
kerkelijke betrokkenheid en de financiële 
bijdagen daalden geleidelijk en soms zelfs 
drastisch. Hoe interessant ook. Het gaat 
over de werkelijkheid van vandaag. We 
gebruiken nu 1 kerkgebouw. We hebben 1 
parochiecentrum. We kunnen een beroep 
doen op 2 priesters. Die moeten we wel 
delen met de Franciscus en Claraparochie. 
We hebben 1 diaken. We hebben een 
pastoraatsgroep. Er zijn veel vrijwilligers 
actief in koren en werkgroepen. Er zijn veel 
activiteiten. Er wordt veel geïnvesteerd 
in noodzakelijke randvoorwaarden. Zo is 
het secretariaat anders opgezet en zijn 
er bijvoorbeeld technische hulpmiddelen 
zoals een veelzijdig kopieerapparaat en 
een snelle vaatwasser geïnstalleerd. Er is 
een jaarschema van liturgische vieringen, 
compleet met inschakeling van koren. Er 
is veel ruimte nodig in het Emmaüshuis 
nu koren voor repetities op gesloten en 
verkochte locaties niet meer terecht kunnen. 
Om inzicht te hebben in de financiën 
bekijken we de cijfers in breder verband. De 
jaarrekening van 2014 en 2015 wordt naast 
de begroting voor 2016 gezet. Laten we 
daarbij eerst kijken naar de inkomstenkant.
(Zie tabel 1)

De verschillen zijn duidelijk maar niet altijd 
eenduidig te verklaren. Zelfs als de begroting 
aan de voorzichtige kant is, blijft er een 
groot verschil in inkomsten. Het is langer 
bekend dat het aantal huwelijken afneemt. 
Inmiddels neemt ook het aantal kerkelijke 
uitvaarten af. De grote afwijking bij verhuur 
en rente is gemakkelijk te verklaren. Door de 
verkoop van de pastorie en het voormalige 
militair tehuis bij de St. Victorkerk zijn er 
natuurlijk geen huurinkomsten meer. De 
rentestand is historisch laag. We hoeven 
nog net geen geld mee te brengen. Door 
de activiteiten van de pas ingestelde 
beleggingscommissie moet de opbrengst van 
de beleggingen merkbaar toenemen. Deze 
beleggingscommissie is benoemd door de 
bisschop en aan strenge regels gebonden. 
Risicovol speculeren is er niet bij.

De Aktie Kerkbalans zorgt voor meer dan 
de helft van alle inkomsten van de parochie. 
Er werd extra toelichting gegeven op de 
werkwijze en de opbrengst van deze actie. Je 
zou mogen verwachten dat alle parochianen 
aan de Aktie Kerkbalans mee doen. Jammer 
genoeg is dat niet zo. Op papier telt de 
parochie ongeveer 15.000 leden. In 2012 
deden 2715 adressen/gezinnen mee aan de 
Aktie Kerkbalans. In 2015 was de deelname 
gezakt tot 2189. Hoewel de cijfers van 2016 
nog niet bekend zijn, nemen we aan dat 
het er zeker niet meer geworden zijn. De 
gemiddelde bijdrage was in 2012 € 110 per 
adres/gezin. In 2015 was dat gezakt tot € 
107. Er wordt gemiddeld minder gegeven 
terwijl ook voor de parochie alles wat 
duurder wordt als gevolg van inflatie. Wat 
opvalt, is dat de 10% die de laagste bijdrage 
per jaar geven, hun bedrag elk jaar iets 
verhogen. Van € 9,43 in 2012 tot € 12,75 in 
2015. Bij de 10% die het meeste geven zien 
we het omgekeerd beeld. Zij geven jaarlijks 
minder. Van € 452 in 2012 tot € 417 in 2015. 

De enthousiaste werkgroep Aktie Kerkbalans 
werkt volgens een tweesporenbeleid: 
verbreden en verdiepen. Daarmee wordt 
bedoeld: meer gevers door het benaderen 
van andere groepen met behulp van een 
persoonlijke brief en hogere bedragen 
door persoonlijke benadering, inclusief 
het aanbieden van schenkingsakten. Dit 
heet Actie Kerkbalans Nieuwe Stijl. Er zijn 
nu nog geen duidelijke tekenen dat de 
kerkbijdragen hoger worden. We kunnen 
alleen maar hopen dat duidelijkheid over de 
financiën een aantal parochianen aan het 
denken zet en dat zij dan of hun bijdragen 
verhogen of nu mee gaan doen.

Ook de uitgavenkant kunnen we in een 
tabel weergeven. We houden daarbij 
dezelfde jaren aan. (Zie tabel 2)

De verlaging van de personeelskosten is het 
gevolg van pensionering van medewerkers. 
De kosten van de kerkelijke gebouwen 
hangen samen met aanpassingen in het 
Emmaüshuis en noodzakelijk onderhoud. 
De beheerskosten zullen lager worden 
onder andere door de aanschaf van snellere 
en vooral goedkopere kopieerapparatuur. 
En ook andere ICT-apparatuur zorgt voor 
besparingen. Bij de incidentele lasten treffen 
we de herwaardering van onroerend goed 
aan en de kosten die gemaakt moesten 
worden voor de verkoop van kerken. De 
post ‘vrijwillige en verplichte bijdragen’ is 
behoorlijk groot. In deze post vermelden 
we de verplichte afdracht aan het bisdom. 
Dat is een vastgesteld percentage van 
onze inkomsten in een jaar. Een collecte 
tijdens een viering voor een bepaald doel 
(bijvoorbeeld voor de dak- en thuislozen) 
geldt als een vrijwillige bijdrage, aan dat 
doel. Als er weer kerken verkocht zijn 
dalen de kosten voor het onroerend goed 
natuurlijk ook. Mede door de verkoop 
van kerken, door veranderde werkwijzen, 
bezuinigingen en kostenbesparende 
hulpmiddelen komt het evenwicht tussen 
inkomsten en uitgaven in enkele jaren 
binnen bereik.

We zagen waar we vandaan kwamen en 
waar we nu staan. We keken ook vooruit. 
Naar hoe we er over enkele jaren voor 
willen staan. We staan voor pastoraat. We 
willen een gemeenschap van katholieke 
christenen zijn en steeds meer worden 
door sacramentenbediening, hulp aan de 
zwakkeren, nabijheid aan elkaar en door 
geloofsoverdracht aan kinderen en jongeren, 
Kind en Kerk. Hulp aan zwakkeren (diaconie) 
is hoe we handen en voeten geven aan 
wat we samen vieren en beleven. Naar het 
voorbeeld van Jezus is het de dienst aan 
de naaste, ongeacht zijn achtergrond of 
overtuiging. 
We doen dat samen met Sant’Egidio in de 
Kledingbank, aan de Franciscustafel in het 
Emmaüshuis en op straat met de bekende 
bakfiets. Op een andere manier doen dat 
MOV en de Welzijnsgroepen. 
We willen een dienende kerk zijn. Want: als 
de kerk niet dient, dient ze nergens toe. 

Gericht op de toekomst willen we de 
pastoraatsgroep nog meer inhoud geven. 
Deze groep wil ‘ogen en oren’ zijn en heeft 
een signalerende functie voor het team 
van pastores en voor het parochiebestuur. 
Deze waarnemingen zetten zij om in 
(voorstellen voor) acties. Die acties kunnen 
liggen op het terrein van de liturgie, 
gemeenschapsopbouw, communicatie, 
Emmaüshuis. De groep coördineert en 
bewaakt het pastorale programma. 
Daarnaast dient zij als aanspreekpunt voor 
werkgroepen. Wat we als parochie ook 
willen: bijna voor alles zijn er vrijwilligers 
nodig. We mogen blij zijn dat er dit moment 
meer dan 300 actief zijn. Het zouden er nog 
meer moeten zijn. Hoe kom je eraan? We 
hebben een vrijwilligersboom. Niet dat er 

Even Bijpraten 
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Tabel 1 Jaarrekening 2014  Jaarrekening 2015 Begroting 2016
Kerkbijdragen 249.308 236.386 220.000
Collecten 30.280 33.699 30.000
Misintenties,huw.,uitvaarten  27.987 39.017 20.000
Misboekjes,kaarsen,giften, acties 45.739 33.981 30.500
Totaal bijdragen  353.314  343.083  300.500 
Andere inkomsten, verhuur,rente  128.343  113.435  46.785 
Totaal 481.657  456.518  347.285

Tabel 2 Jaarrekening 2014 Jaarrekening 2015 Begroting 2016 
Personeelskosten 296.122 232.412 180.470 
Kosten kerk. gebouwen  132.115 232.412 107.500 
Overig kerk. onr. goed 22.607 - 10.000 
Beleggingen 7.597 - 5.000
Rente van schulden  13.347 13.125 8.500 
Kosten van eredienst  13.702 13.125 17.500 
Kosten pastoraat  22.682 12.472 28.000 
Verpl. en vrijw. Bijdragen   85.872  63.587  49.500 
Beheerskosten 47.887 40.383  31.000 
Incidentele lasten  54.411 92.578  0 
Totaal 796.342  580.270  437.470 
Exploitatieverlies - 314.685  - 123.752  - 90.185
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vrijwilligers aan groeien. De boom is om te 
laten zien aan welke vrijwilligers behoefte is. 
Je kunt het ook een vacaturebank noemen. 
Het gaat niet alleen om de aantallen maar 
ook om de benodigde kwaliteiten. Het werk 
is vrijwillig maar dat is heel wat anders dan 
vrijblijvend. In het afgelopen jaar hebben 28 
parochianen aangegeven wel ‘iets in de kerk 
te willen doen’. Met bijna iedereen heeft de 
vrijwilligerscoördinator een gesprek gevoerd. 
Daarin gaat het om een afstemming tussen 
verwachtingen en behoeften. Waar mag 
de parochie op rekenen en waar mag de 
vrijwilliger op rekenen? 

Een groot gedeelte van het parochieleven 
en dus ook van de vrijwilligers speelt zich 
af in het Emmaüshuis. In de plannen voor 
de toekomst speelt het Emmaüshuis een 
belangrijke rol. Op dit moment wordt het 
al intensief gebruikt. Dat is ook te zien aan 
het gebouw. Niet alleen de vloerbedekking 
is hard aan vervanging toe. Het is al weer 
bijna twee jaar geleden dat een enthousiaste 
werkgroep plannen ging bedenken. Een 
programma van eisen kwam op papier. 
Er werd zelfs een uitgewerkte maquette 
gepresenteerd en toegelicht. De vertaling 
van het ambitieuze plan in harde euro’s 
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Even Bijpraten

werkte ontnuchterend. Het plan kon zo 
niet uitgevoerd worden. Toch belandden 
niet alle plannen in de prullenmand. Er 
was een denkproces in gang gezet. Dat 
heeft zelfs al geleid tot een voorgenomen 
bestuursbesluit. De plannen voorzien nu in 
een multifunctionele uitbreiding tussen de 
kerk en de pastorie. De ruimte van ongeveer 
150 m2 is geschikt voor allerlei activiteiten 
van de parochie en van Sant’Egidio. Dat 
betekent een grote zaal, een keuken, 
kantoorruimten en een toiletgroep. Er is een 
projectgroep samengesteld. Die zal eerst bij 
de gemeente en het bisdom moeten nagaan 
wat bouwkundig mogelijk is. Vervolgens 
moeten ze wensen van zowel de parochie 
als van Sant’Egidio verzamelen, op elkaar 
afstemmen en als programma van eisen 
formuleren. En hoe zit het dan met de 
kosten? Zullen de plannen straks niet weer 
afgeblazen worden omdat ze te duur zijn? 
Door de eenvoud van de opzet is dat niet te 
verwachten. 

De parochie wil investeren in de toekomst 
en daar middelen voor inzetten die door 
de verkoop van kerken beschikbaar zijn 
gekomen. Op die manier krijgen de 
parochianen iets terug voor de vertrouwde 

kerken die een andere bestemming 
gekregen hebben. Het was te verwachten 
dat de hoeveel verstrekte informatie 
nogal wat vragen zouden oproepen. Dat 
gebeurde ook. In de pauze werden heel 
wat vragen op papier gezet. Zij werden per 
onderwerp gesorteerd en gestructureerd 
behandeld. Niet alle vragen konden ter 
plekke behandeld worden. Voor vragen die 
een uitbreid en specifiek antwoord nodig 
hadden kon men na afloop terecht bij een 
van de bestuursleden. Voor een evenwichtig 
antwoord op een aantal vragen is eerst 

overleg in het parochiebestuur noodzakelijk. 
Als één ding op de informatieavond duidelijk 
werd is het wel dat het meer was dan een 
even bijpraten. Het was een oproep om 
samen de toekomst van de parochie te 
maken in de wetenschap dat S CCES niet 
zonder U kan…..

Jacques Daenen

 
 
 
 
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

23 april geen peuterviering 
We hadden voor 23 april een peuterviering 
gepland. Die valt echter 
midden in de vakantie van de 
meeste scholen in Apeldoorn. 
Daarom is er gekozen om 
deze viering niet door te laten 
gaan. 

Kloosterweekend Casella 
15-17 april gaat een aantal jongeren naar 
Casella. Er is nog plaats voor 2 personen 
om mee te gaan. Ben je tussen de 15-24 
jaar dan ben je welkom. We gaan opzoek 
naar onze Bron. Hoe sta jij in het geloof, 
hoe geef jij daar handen en voeten aan. 
Een bezinningsweekend op en prachtige 
plek in Hilversum. Interesse? Of wil je meer 
weten? Neem contact op met Mariska Litjes: 
kindenkerk@rkapeldoorn.nl. Info vind je ook 
op de website van de Emmaüsparochie. 

We blikken terug 
We blikken terug op een goede 40-dagen- 
en paascyclus voor kinderen en jeugd, het 
40-dagenproject stap voor stap, waarin elke 
week zo’n 15 kinderen op weg zijn gegaan 
naar Pasen. Ook de Paasviering op passion-
achtige wijze gespeeld en gezongen blijkt 
voor jong en oud voor herhaling vatbaar!

Vastenproject 
De communicanten hebben hun zelf 

K I N D  E N  K E R K

gemaakte ansichtkaarten goed verkocht. We 
hebben er echter nog een stel over. Wilt u 
een setje? Ze zijn te koop bij het secretariaat 
dat geopend is van 9.00-12.30 uur. 5 euro 
per setje van 6 kaarten voor het goede doel! 
Elisabeth center in Tanzania. 

Communie en vormsel 
Het is in april en mei rustig met vieringen 
voor kinderen i.v.m. de vakanties die in 
deze periode vallen. De communicanten en 
de vormelingen gaan echter gewoon door 
met hun voorbereiding. Ze zijn over de helft 
van hun voorbereidingsbijeenkomsten. 28 
mei om 16.30 uur zullen de vormelingen hun 
vormsel doen. Daarbij bereiden zich ook een 
aantal ‘oudere’ vormelingen zich voor in een 
eigen traject. Zij zullen ook op 28 mei het 
vormsel doen. De eerste communie is op 
12 juni om 10.00 uur en 13.00 uur. 

Acht keer per jaar organiseert de oecume-
nische werkgroep ‘Bidden met de Benen’ 
een wandeling in of rondom Apeldoorn met 
een meditatief thema. Het thema van dit 
jaar is “Het Toegewijde Huis”. Het thema van 
deze wandeling is de Stilteplek.

Deze wandelingen beginnen 
steeds om 9:30 uur in een 
kerk of kapel. Na een korte 
meditatie, een pelgrimszege 
en de uitreiking van de route 
kunnen mensen individueel 
of in groepjes op pad gaan. Er is een korte 
(±10 km) en een lange (±15 km) route 
uitgezet. 
Wandelen brengt je dichterbij jezelf en 
de thema’s zijn zo gekozen dat deze 

dat ook doen. In elke route zit ook een 
stiltewandeling, waarin alle ruimte is om de 
verbinding te zoeken met de natuur om je 
heen en de meditatieve vragen die worden 
aangereikt.
De deelnemers aan de korte en de 
lange route vinden elkaar weer bij een 
horecagelegenheid waar onder het genot 
van koffie of thee bijgepraat kan worden en 
daarna loopt iedereen weer terug naar het 
beginpunt van de tocht.
Deelname is gratis; een vrijwillige bijdrage 
in de kosten is welkom. Aanmelden is niet 
nodig. De nieuwsbrief kunt u aanvragen op 
biddenmetdebenen@gmail.com.
De volgende wandeling is op zaterdag 9 
april a.s. vanuit de PKN Kerk, Kerkstraat 35 
te Wilp. Aanvang half 10.

Bidden met de benen wandelt in Wilp

Fatima 2016
Wij gaan van 9 t/m 15 mei weer naar 
Maria in Fatima en naar Lissabon.

Het zou leuk zijn als u nog mee 
zou willen gaan. Er zijn nog enkele 
plaatsen vrij. Pastor Sebastian gaat 
met ons mee.

Informatiefolders en 
inschrijfformulieren liggen achter in 
de Kerk en in het Parochiehuis. 

Mocht U vragen hebben dan kunt u 
mij bellen 055 366 54 18 of mailen 
emler@online.nl 

Sylvia Emler
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(Willem Olierook)

Op 17 maart jl. organiseerde de 
gemeenschap van Sant’Egidio, samen 
met veel voorgangers, in de Onze 
Lieve Vrouwekerk een oecumenische 
herdenkingswake voor de martelaren van 
onze tijd.  

De namen worden genoemd van de vele 
geloofsgetuigen van alle continenten 
die zijn omgekomen in de oorlog en het 
aanhoudende geweld. Tijdens het zingen 
van het Kyrië eleison steken Naema en Jabil, 
twee kinderen van een Syrische vluchteling, 
kaarsen aan.  

Een groeiende zee van licht als antwoord op 
het lijden en de pijn. Voorgangers spreken 
gebeden uit in hun eigen taal. De universele 
kerk is aanwezig in het universele gebed 
voor vrede. Schouder aan schouder houden 
wij de hoop levend dat het kan. Wij blijven 
net als de martelaren getuigen van de liefde 
van God voor alle mensen.  
De vele vluchtelingen die nu onze wereld en 
ons hart binnenkomen maken het gebed dit 
jaar heel indrukwekkend en intens.
Roelof Rump maakte een fotoreportage 
(zie: http://rrump.home.xs4all.nl/Rep/160317-
Martelaren/Martelaren.htm) waarvan enkele 
foto’s hier zijn afgebeeld.

Verhaal achter de naam
De lange lijst van namen uit verschillende 
werelddelen laat zien dat er nog veel 
christenen worden vervolgd, gemarteld 
en gedood. Vaak zijn het mensen die juist 
heel goed werk verrichten voor armen, 
zieken en kinderen die onder erbarmelijke 
omstandigheden moeten leven.
Via internet probeer ik het verhaal achter 
de naam te weten te komen. Onder welke 
omstandigheden zijn deze mensen gedood, 
door wie en met welke reden? Zijn de daders 
gevonden? Hoe en door wie worden ze 
herdacht?

Als eerste zoek ik naar meer 
informatie over zuster Amala 
Valummel.
Op de site van ICN (Independent Catholic 
News) vind ik de volgende – door mij 
vertaalde – toelichting op haar dood:
‘Zuster Amala Valummel, karmelietes, werd 
op donderdag 17 september dood gevonden 
in het Lisieux-klooster in Palai in Kerala, een 
staat in Zuid-India. Ze was 69 jaar oud. De 
plaatselijke kerk heeft haar verdriet geuit 
en is geschokt door het tragische incident. 
Een woordvoerder zei dat ze hopen dat 

de politie de daders kan identificeren en 
berechten. 
Zuster Amala is dood in haar kamer 
aangetroffen door de zusters die haar waren 
gaan zoeken omdat ze ‘s ochtends niet 
aanwezig was bij de mis. 
Volgens de politie had de non verschillende 
verwondingen aan haar hoofd. De politie 
vermoedt dat ze werd gedood tijdens een 
poging tot overval. 
De zusters meldden dat ongeveer 500 
roepies (10 cent!) ontbraken in een kamer 
naast die van zuster Amala. De politie 
ondervroeg het personeel in het klooster 
en enkele arbeiders die werkten aan de 
restauratie van het gebouw.’

Vervolgens zie ik de naam Singkeaw 
Wongkongpheng; wat is er over hem 
bekend?
Op de site van PCN (Pakistan Cristian News) 
lees ik het volgende:
‘Op 8 september 2015 werd een christelijke 
pastor genaamd Singkeaw Wongkongpheng 
gedood in de provincie Luang Prabang in 
Laos. Vijf onbekende mannen gingen het 
huis binnen van de dominee in het dorp 
Na-ang in het district Chomphet (provincie 
Luang Prabang). De aanvallers grepen 
aanvankelijk zijn vrouw en toen pastor 
Singkeaw zich haastte om zijn vrouw te 
helpen bij het horen van haar gegil, grepen 
ze hem in plaats van zijn echtgenote. 
De lokale bevolking vermoedt dat de 
aanvallers in eerste instantie de bedoeling 
hadden om pastor Singkeaw samen met 
zijn vrouw te ontvoeren, maar toen hij zich 
verzette en om hulp riep, staken de mannen 
hem drie keer in de rug en vluchtten. Bij 
het horen van roepen om hulp door zijn 
vader, spoedde zijn zoon hem te hulp, maar 

het was al te laat. Hij probeerde de daders 
te vangen en met succes wist hij er een 
te grijpen en ook verwondde hij een van 
hen. Later werd bevestigd dat de gewonde 
aanvaller een voormalige provinciale 
politieambtenaar was, die als bewaker in de 
Pha-Oh-gevangenis werkte. 
Pastor Singkeaw was leider van een kleine 
christelijke gemeenschap in Na-ang Kerk 
met 58 leden. De lokale dorpelingen denken 
dat de aanval een poging was om zijn 
bedieningswerk en evangelisatie te doen 
stoppen. In 2002 ontving hij al een eerste 
dreigement van de autoriteiten, die hem 
opdracht hadden gegeven het christelijk 
geloof niet te verspreiden. Echter, pastor 
Singkeaw, de vader van vier jongens en 
twee meisjes, bleef zijn grondwettelijk 
toegekende religieuze rechten uitoefenen. 
Terwijl zijn vrouw de aanval overleefde, 
is het gezin en is de lokale bevolking zeer 
ontdaan door het grote verlies.’ 

De derde persoon waarvan ik de 
achtergrond van de moord wilde 
weten heet: Roberta Edwards.
Op de Amerikaanse site ‘Society’ vond ik 
haar verhaal.
‘Een Amerikaanse missionaris werd in Haïti 
gedood door nog onbekende schutters, 
terwijl het jonge kind dat onder haar hoede 
was werd ontvoerd. 
De Nationale Politie van Haïti vertelde tegen 
NBC News dat Roberta Edwards, 55 jaar, op 
zaterdagavond werd gedood in haar auto, 
terwijl het vier-jaar-oude kind dat in de auto 
zat werd ontvoerd. De politie meldde dat 
ze bezig zijn met een grondig onderzoek en 
ze konden op dat moment niet meer details 
over de zaak te verstrekken. 
Edwards was de beheerder van Startpagina 

Sonlight Children’s in Port-au-Prince, 
onderdeel van de Estes Kerk van Christus 
in Henderson, Tennessee. Ze voorzag in de 
zorg voor 20 weeskinderen en ongewenste 
kinderen in haar eigen huis. 
De goedhartige missionaris diende als 
bestuurder voor een voedingscentrum dat 
ongeveer 160 kinderen op zijn minst twee 
keer per dag, vijf dagen per week voedt. 
Ze verstrekte ook de middelen voor deze 
kinderen om naar school te kunnen gaan. 
Edwards was sinds 2002 met de Estes Kerk 
van Christus verbonden. De voorganger, 
Dr. Jesse Robertson, zegt dat haar dood 
een groot verlies is voor de organisatie. 
‘Roberta was opmerkelijk. Ze had een niet 
aflatende liefde voor God, haar kinderen 
en de bevolking van Haïti, “zei hij. “We zijn 
absoluut zeer aangedaan door haar verlies.” 
De kerkelijke autoriteiten zeiden dat 
ze in staat waren om enkele gegevens 
te verzamelen over de misdaad. Hun 
bronnen, zei Edwards, vermeldden dat ze 
op zaterdagavond in de richting van de 
stad reed toen een ander voertuig haar pad 
blokkeerde. “Gewapende schutters kwamen 
uit het voertuig en vuurden op Roberta’s 
auto, waardoor zij de dood vond,” zeiden 
ze. “Haïtiaanse autoriteiten doen onderzoek 
naar de identiteit van de daders en het ook 
het motief is op dit moment niet bekend.”’

Drie verhalen achter drie van de namen 
die in de indrukwekkende viering werden 
opgenoemd.
Het is goed dat we ook de martelaren 
van deze tijd gedenken, al was het maar 
om weer eens te beseffen dat leven in 
vrijheid niet vanzelfsprekend is en dat de 
vervolgden, de vluchtelingen, op onze steun 
en ons gebed kunnen rekenen. 

Herdenkingswake ‘martelaren van onze tijd’: 
indrukwekkend en intens

www.santegidio.nl  |  www.santegidio.org

S A N T ’ E G I D I O

Paaseierenactie
Al enkele jaren brengt de Egidiusgemeen-
schap Apeldoorn paaseitjes in leuke mandjes 
rond bij ouderen in onze Emmaüsparochie. 
Ook de Globe, een tehuis voor tien 
gehandicapte jongeren, wordt bedacht door 
de Paashaas.

Dit jaar gingen er ook 25 naar een 
huis voor ouderen die wonen in een 
beschermde woonvorm van Riwis en de 15 
ouderen van het Hoefijzer, een vorm van 
gezamenlijk wonen voor ouderen. Ook de 
gesloten afdeling van Casa Bonita met vijf 
woonhuisjes met dertig bewoners werd 
bedacht. Algemene verbazing en heel veel 
blijde gezichten met deze leuke verrassing.
De vrienden van de Franciscustafel 

mochten dit jaar bij hun toetje een 
chocolade ei ontvangen, met dank aan een 
Emmaüsparochiaan.

Heel het jaar door sparen we voor deze 
actie; kosteloos materiaal, leuke bakjes, 
gekleurd papier, gekleurde linten, om de 
kosten zo laag mogelijk te houden zodat 
alleen de paaseitjes nog moeten worden 
ingekocht. 
Zo kan je met een klein gebaar heel veel 
mensen een blij gevoel geven, “er wordt 
aan me gedacht, ik hoor er bij”. Zo’n mandje 
blijft heel lang staan heb ik gemerkt, er 
wordt op gewezen als je de mensen weer 
eens met een bezoekje verblijdt.

Bep Scheffer 
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wel even aanmelden bij Dorien Walter op 
maandag 4 april, vanaf 13 uur. Tel. 542 14 51 
of mailen 55pluseetgroep@3ranken.nl. Als 
er geen plaats meer is, dan kunt u alsnog zo 
wie zo genoteerd worden voor de volgende 
keer. 
De daarop volgende keer is op woensdag 25 
mei. Aanmelden is dan op maandag 9 mei, 
ook vanaf 13 uur. Hartelijk welkom,  namens 
de 55+ koks, 
Dorien Walter

Zilveren jubileum De Druif
Zoals u wellicht al vernomen 
hebt: op zaterdag 16 
april vieren we het 
vijfentwintigjarig bestaan van 
ontmoetingsplek De Druif. 
Dat willen we doen met onze 
bezoekers en met iedereen 
die De Druif een warm hart toedraagt. 
U bent welkom om met ons het glas te 
heffen op dit heuglijke feit en op allen die 
al die jaren voor gastvrijheid, aandacht en 
gezelligheid gezorgd hebben.
Zaterdag 16 april 2016 van 15.30–17.00 uur, 
in de Frans van Schaikzaal in De Drie Ranken.

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.

Huiskamergroep 1 en 3
Lucas 13, 1-9
Bij beide bijeenkomsten bespraken wij 
de tekst van Lucas 13, Het verhaal van de 
wijngaardenier. Voordat wij ons in het 
verhaal verdiepten, praatten we even bij 
een  kopje koffie over wat er de laatste 
maand allemaal gebeurd is. Een lid van 
de groep heeft haar zusje verloren, twee 
anderen een broer en schoonzusje, het laat 
ons stilstaan bij het ouder worden en wat 
dit met zich meebrengt. Het verlies van 

in de Open Hofkerk. De belangstelling voor 
deze morgen was bijzonder groot, waaruit 
blijkt dat er een behoefte bestaat aan samen 
zijn en samen kerk vieren. Voorganger was 
Pater Theo Roelofs met assistentie van de 
Heer Henk Tijmensen en Mevr. Niekus resp. 
als acoliet en lectrice. Het Hubertuskoor 
met medewerking van enkele dames o.l.v. 
Dominique Molenkamp met muzikale 
ondersteuning van Mirjam Keuls verzorgden 
de zang. Thema van deze viering was: “Bent 
U ook barmhartig in uw oordeel?”
De voorzitter heette alle aanwezigen 
waaronder ouderen uit de Veenkamp, 
de Arkel, De Groene Hoven en Casa 
Bonita maar ook de ouderen uit de 
Hubertusgemeenschap en andere 
belangstellenden welkom. Na dit welkom 
ging Pater Roelofs voor in gebed. Het koor 
zong de vaste gezangen van de achtste 
Mis. In zijn overweging kwam Pater Roelofs 
terug op de lezingen en vertelde hoe een 
overspelige vrouw door Jezus’ optreden 
nieuwe levenskansen kreeg en niet werd 
veroordeeld zelfs niet door Jezus. De 
aanklagers kregen als het ware een spiegel 
voorgehouden waardoor ze geconfronteerd 
werden met hun eigen falen in hun leven. 
Laten ook wij voorzichtig zijn met ons 
oordeel over het handelen van anderen. 
“Wij zien heel snel de splinter in andermans 
ogen, maar vergeten vaak de balk in ons 
eigen oog”. Iedereen luisterde ademloos 
naar de mooie preek. Je kon een speld horen 
vallen. Pater Roelofs bracht het thema van 
de viering heel mooi onder woorden. Aan 
het einde vertelde hij ons dat de poes op 
de Mariahoeve in verwachting was en dat 
zij binnenkort zou bevallen en als je wilde 
kon je er zo maar een ophalen. Om dit 
verhaaltje werd hartelijk gelachen. Aan het 
eind bedankte de voorzitter iedereen voor 
de medewerking, en ook alle aanwezigen 
voor het meevieren. Hierna was de lunch 
in de zaal. Daar werd soep geserveerd, 
volop belegde broodjes en krentenbrood. 
Als verrassing was er ook nog een heerlijke 
kroket. Ondanks dat er zoveel mensen 
waren liep alles op rolletjes. Compliment 
aan de Werkgroep. Aan het eind van dit 
gezellig samenzijn bedankte de voorzitter de 
Werkgroep Welzijn en activiteitencommissie, 
waarop een daverend applaus volgde. De 
volgende activiteit is op donderdagmiddag 
12 mei a.s.. Dan is er de gebruikelijke 
Voorjaarsmiddag. 

G.T.

Vervoer naar de kerkdienst
Indien U in Ugchelen en omgeving woont 
en vervoer wenst naar een kerkdienst 
in de Onze Lieve Vrouwekerk, neemt 
u dan contact op met familie Beems, 
tel 055 542 97 80. Dhr. en mw. Beems 
coördineren het vervoer naar de Onze Lieve 
Vrouwekerk in Apeldoorn. Deze service 
geldt alleen voor Emmaüsparochianen, die 
in de ‘oud’- deellocatie Bonifatius wonen. 
Woont u elders in Apeldoorn, neemt 
u dan voor vervoer contact op met het 
parochiesecretariaat.

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

Helaas kan niet iedereen altijd beschikken 
over familie, buren of goede bekenden 
die in de gelegenheid en in staat zijn hulp 
te bieden. Omzien naar Elkaar wil hulp 
bieden aan mensen die kortstondig hulp 
nodig hebben. Bij hulp kunt u denken aan 
vervoer naar ziekenhuis voor bezoek arts, 
boodschap doen i.v.m. ziekte, huishoudelijke 
hulp, lamp repareren, hulp bij verhuizing, 
kamer behangen of tuinonderhoud. Heeft u 
zelf hulp nodig of wilt u zich aanmelden als 
vrijwilliger, neem dan contact op met:
Hans Westdijk, tel. 541 13 38 
Irene Schiphorst, tel. 541 58 31
E-mail: omziennaarelkaar@3ranken.nl

Uitnodiging voor Samen-Eten 55+ 
in De Drie Ranken
Samen zijn, is samen eten. Nog nooit 
geweest ? Probeer het eens een keer. Eet 
u mee woensdag 13 april om 17 uur?  Er 
wordt een bijdrage gevraagd van €7. Graag 

S T A D

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

B O N I F A T I U S

dierbaren en de laatste levensfase van ons 
leven. Twee anderen uit de groep hebben 
het afgelopen jaar hun echtgenoot verloren 
en een dochter. Hoe moeilijk het vaak kan 
zijn zo alleen verder te moeten gaan, het 
gemis van begeleiding uit de parochie door 
een pastor, de twijfel aan je geloof. Op 
zulke momenten vraag je: bestaat God wel? 
We gaan naar onze tekst van vandaag. Er 
wordt door Jezus een gelijkenis verteld. In 
het beeld van de wijngaard die vruchten 
zou moeten opleveren, zit een verlangen 
dat we in de hele schrift terugvinden. Vaak 
wordt met dit beeld gesproken over God 
en over het volk dat Hij zo graag zou zien, 
zoals mensen bedoeld zijn. Hij heeft er alles 
voor gedaan Hij heeft het bevrijd uit Egypte 
en het eigen grond gegeven. Hij heeft 
zijn hart aan dit volk verpand en het de 
richtingwijzers mee gegeven. Voor een echt 
menswaardig samenleven. Waar blijven nu 
de vruchten? Wij vragen ons deze morgen 
af waar staan wij in de wijngaard, in het 
midden of aan de zijkant? In deze gelijkenis 
staat er in de wijngaard een vijgenboom, 
die de bijzondere aandacht van de eigenaar 
heeft. Als wij de bijbel echt ter harte nemen 
dan moeten wij anders gaan handelen en 
denken: dat zouden de vruchten van die 
bijzondere boom in de wijngaard zijn. De 
wijngaardenier zal nog heel wat geduld met 
ons moeten hebben. In dit verhaal zit een 
appèl tot bekering: de haast en het willen 
zien van resultaten kan in het menselijk 
verkeer een slechte raadgever zijn.
Wij sluiten af met het aansteken van de 
kaarsjes met ieder een persoonlijk gebed. 
Om kracht om hoop om te blijven geloven in 
het goede, weten dat waar wij samen komen 
hij in ons midden is. 

B. Scheffer

Werkgroep Welzijn 
Hubertusgemeenschap 
Op 10 maart had de Werkgroep Welzijn een 
mooie en sfeervolle eucharistieviering met 
daarbij aansluitend een lunch georganiseerd 

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

H U B E R T U S

Kledingbank
Het nieuwe pand van de Kledingbank 
ondergaat een totale metamorfose; 
de wanden zijn geschilderd, er is een 
cementvloer gestort en een tussenwand 
geplaatst in de wachtruimte. Er wordt 
volop getimmerd, gezaagd, geschilderd en 
schoongemaakt. Veel vrijwilligers zetten 
zich al weken in om de Kledingbank tot een 
waardige ruimte om te toveren waar wij 
onze gasten kunnen ontvangen.
De planning gaan we halen: 16 april 
verhuizen en 23 april de deuren openen.

Ook de tuin wordt drastisch aangepakt. 
Spitten om de grond weer levend te krijgen, 
ladingen gras en wortels zijn verwijderd, 
compost ingebracht en de planten van de 
oude locatie overgeplant.
Voor de nieuwe locatie vragen wij nog vaste 
planten die mooi bloeien en in de zomer niet 
te veel water nodig hebben. Wie kan ons 
helpen om de tuin van de Kledingbank tot 
een mooie bloementuin om te toveren. 
Planten zijn elke zaterdag te brengen op 
Oude Beekbergerweg 157.
Daarnaast kunt u natuurlijk ook goede en 

Sant’Egidio nieuws

schone kleding brengen, maar dan het liefst 
na de verhuizing.

Gebedsdiensten
Vrijdag 8 april gebed voor de vrede, we 
bidden en steken kaarsen aan voor de 
mensen in al die landen waar oorlog of strijd 
is. Vrijdag 15 april gebed voor de armen, 
dichtbij en ver weg.
Vrijdag 23 april gebed voor de zieken, 
iedereen wordt uitgenodigd om namen op 
te schrijven van mensen die gebukt gaan 
onder een ziekte. De zieken zullen wij tijdens 
het branden van wierook bij God aanbevelen 

en bidden om genezing en kracht.
Alle gebedsdiensten beginnen om 19.30 
uur in de dagkapel van de Onze Lieve 
Vrouwekerk.

Franciscustafel
We hebben een mooie paasmaaltijd gehad. 
Iedereen had iets lekkers gemaakt. Er 
waren 42 gasten. We moesten een tafel 
bij zetten en ook in de hal hebben nog 
wat mensen mee kunnen eten. En toch 
was er genoeg voor iedereen. Wonderbare 
Broodvermenigvuldiging.
Elke maandag houden wij een maaltijd 

voor dak- en thuisloze medemensen, onze 
vrienden van de straat. Hierbij ontvangen wij 
elke week tussen de 30 en de 40 mensen die 
wij trakteren op een goede maaltijd in een 
huiselijke sfeer in de pastorie van de kerk.

Straatteam
Het straatteam dat elke week na het gebed 
de straat op gaat met koffie, thee, warme 
chocolademelk en brood zal in de komende 
maanden in plaats van soep de mensen 
die we tegen komen bij Omnizorg, op het 
marktplein of bij het station trakteren op 
vers fruit.
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Bezorger gezocht
Wij zijn dringend op zoek naar een nieuwe 
bezorger voor OpWeg voor de volgende 
straten: Deventerstraat, Weidestraat, 
Halstraat, Moriaanstraat en Jhr Quarles 
van Uffordlaan. Het kost u eens in de drie 
weken een half uurtje tijd voor ongeveer 16 
adressen. U kunt zich hiervoor aanmelden op 
het secretariaat.

Welzijn
Het groepje vrijwilligers van 
‘Welzijn’ wil, speciaal voor 
zieken en voor parochianen 
van 75 jaar en ouder, ‘mens 
voor een mens’ zijn. Heeft u 
behoefte aan contact of wilt u 
informatie dan kunt u bellen met mevrouw 
E. Schilder 055 367 08 04 of met 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.

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 

Vieringen H. Martinuskerk Twello
Zondag 10 april
10.00 uur Eucharistieviering, voorganger 
 pastoor P. Daggenvoorde
Zondag 17 april
09.00 uur Eucharistieviering, 
 pastoor P. Daggenvoorde
Zondag 24 april
10.00 uur Eucharistieviering, 
 pastor Sebastian pr. 

Casa Bonita
10 apr  Mw. ds. M. Doesburg, 
 dhr. H. Snellenberg 
17 apr  Ds. E. Idema, Koor Crescendo
24 apr  Pastor H. de Jong, 
 Martinus-koor Twello
 
De kerkdiensten beginnen om 10.15 uur 
in het restaurant.

De Drie Ranken
Oecumenische Vieringen 
Zondag 24 april
09.30 uur Open kringviering, 
 voorganger Tineke Breuer

Gelre Ziekenhuis
10 apr  RK, koor Rubato
17 apr  Prot, gastvoorganger, A. Tolsma, 
 orgel; Margot v.d. Eng, klarinet 
24 apr  RK, Laura van der Kam, 
 E. Pleijsant, orgel; Marian Köpcke, 
 zangsoliste 

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
10 apr  Ds. A.A. Wijlhuizen, 
 Koor Klein Cantique
17 apr  Mw. ds. L.H. de Bruin, 
 orgel dhr. J. van Veen, 
 Taizé zanggroep
24 apr  RK, Mw. G.M.H.R. Groenland, 
 orgel dhr. J.van den Berg 

De kerkdiensten beginnen om 10.30 uur.

‘s Heeren-Loo 
(Groot Schuylenburg)
10 apr  eredienst, Dhr. Droger, Freek 
 Koster, Gospelkoor The Spirit o.l.v. 
 dhr. Wally Marchand
17 apr  verteldienst o.l.v. Piet Rosenbrand, 
 orgel Maurits Bunt
17 apr  zangdienst o.l.v. Harm Siebesma, 
 orgel Arjan van Hees
24 apr  eredienst, drs. Constance 
 Schouwstra-Dijkman, orgel Arjan 
 van Hees, Peter van Essen en zangers

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

De Herberg: 
Zondagse Ontmoetingen
10 apr Dhr. K. Droger
24 apr Mevr. L. Benschop

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

St. Josephkapel ‘GGNet’
10 apr  Laura van der Kam, 
 organist Anne Tolsma    
17 apr  geen dienst
24 apr  Jos van der Leur, 
 organist Anne Tolsma  

De kerkdiensten beginnen om 10.00 uur.

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

Marken-Haven
09 apr  Ds. A.W.J. Theunisse, 
 orgel mw. S. Goldbach
16 apr  Mw. Ds. L.H. de Bruin, 
 orgel dhr. G. de Groot
23 apr  Rk, mw. G.M.H.R. Groenland, 
 orgel mw. W. Berends

De kerkdiensten vinden plaats op 
zaterdagmiddag om 14.30 uur.

Randerode
10 apr  Ds. E. Idema, orgel dhr.  
 B. Riphagen, Cantorij de Hofstad
17 apr  Mw.ds. M. Doesburg Cantorij 
 Bronkerk 
24 apr  Mw. C. van Dijk, 
 CGZ Hosanna Lieren

De kerkdiensten beginnen om 10.30 uur.

Sainte Marie 
10 apr Eucharistieviering, A. Goes pr.
17 apr Woord- en Communiedienst, 
 A.J. Derksen
24 apr 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 of Kees van Luyn sdb.
De Woord- en Communievieringen worden 
bij toerbeurt verzorgd door Ruud Pragt, 
Anton Derksen en Hans Bosch.

Wij proberen ook kinderen een warme plek 
te bereiden en nodigen hen uit actief aan de 
vieringen mee te doen o.a. door het luiden 
van de kerkklok en het aansteken van de 
kaarsen bij de voorbeden.

De gemeenschap van de H. Geestkapel is 
zeer betrokken bij het straatkinderenproject 
Bosco Boys in Nairobi. Zij uit dat vooral 
in financiële ondersteuning van het 
project als geheel en een forse bijdrage 
aan studiekosten van individuele (ex-)
straatkinderen.

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

R.-K. gemeenschap Hoenderloo, 
Heldringkerk
Tijdens de zomerperiode zijn er elke 
zaterdagavond om 19 uur afwisselend 
Eucharistievieringen en Woord- en 
Communiediensten. 

Eventuele aanvullende informatie kunt u 
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 16 75.

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

T E R E S I A

O N Z E  L I E V E  V R O U W E

 

Bijbelrooster jaar C

zondag 10 april 2016 Derde zondag van Pasen
Hand. 5, 27b-32 + 40b-41; Apok. 5, 11-14; Joh. 21, 1-19 of 21, 1-14

zondag 17 april 2016 Vierde zondag van Pasen
Roepingenzondag
Hand. 13, 14 + 43-52; Apok. 7, 9 + 14b-17; Joh. 10, 27-30

zondag 24 april 2016 Vijfde zondag van Pasen
Hand. 14, 21-27; Apok. 21, 1-5a; Joh. 13, 31-33a + 34-35

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

‘Mijn schapen luisteren naar mijn stem, ik ken ze en zij volgen mij.’ Joh. 10, 27

W I J  B I D D E N

Gebed op Roepingenzondag 17 april 2016

Barmhartige Vader, 
in uw oneindige liefde 
wilt U dat alle mensen delen 
in uw rijke genadegaven. 
Voortdurend vraagt U ons 
om U in de wereld present te stellen. 
Geef dat steeds meer mensen, 
in deze tijd, antwoord geven 
op uw Roepstem 
om als priester, diaken of religieus 
in uw Kerk werkzaam te zijn, 
barmhartig zoals U, Onze Vader. 
Door Christus, onze Heer. 

gebed gemaakt door Priesterstudenten 
Antoniushuis Bisdom Breda

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 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+.

Herhaalde oproep: 
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: 
marjolein.ribbink@beyondhorizons.nl
Alvast hartelijke dank.
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K O R E N  E N 
C O N C E R T E N

informatieblad voor katholiek apeldoorn

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Eindredactie
I. Franken en M. Lamper 

Opmaak
E* D.SIGN te Barneveld

Druk
Koninklijke BDU Uitgeverij te Barneveld

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Katholieke Belangenorganisatie 
voor Senioren KBO
Afdeling Apeldoorn en Epe - Belangen-behartiging, 
dienstverlening en ontspanning op lokaal, provinciaal 
en landelijk niveau, voor senioren vanaf 50 jaar.
Secretariaat: 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
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 .

Op naar de 100.000,-!!!
Benefietconcert 
t.b.v vroege opsporing 
van borstkanker

SONABILÉ, OZON, NOVUM CANTICUM
en het onderzoeksteam van het UMCU
zaterdag 9 april
om 19.30 uur
Kerk De Hofstad
Hofveld 52 – Apeldoorn

Kaarten € 10,-
te koop bij koorleden,
Evangelische boekhandel
Albert Heijn Ugchelen
Annebra, De Eglantier
aan de zaal en via www.zinghetleven.nl

Stichting Zing het Leven
Bankrekening NL30 RABO 01265 45 812

borstkankervereniging nederland Met elkaar. Voor elkaar.

Zaterdag 9 april, 19:30 uur, De Hofstad, 
Hofveld 52, Apeldoorn
Benefietconcert Sonabilé, OZON en 
Novum Canticum
Benefietconcert t.b.v. het onderzoek 
naar voorstadia van borstkanker in het 
UMCUtrecht.

Drie bekende Apeldoornse koren zingen 
onder de titel “Op naar de € 100.000,-!”,
het streefbedrag dat hopelijk in 2016 
bereikt wordt. Prof.dr. Paul van Diest geeft 
een toelichting op het onderzoek.

Zaal open vanaf 19:00 uur. Kaartjes 
€ 10,00 via koorleden, diverse verkoop-
punten en www.zinghetleven.nl.


