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Op de fiets op weg naar De Maten bedenk 
ik dat Hans en ik elkaar al ruim dertig jaar 
kennen.

We hebben samen een aantal jaren in 
de WOCO-groep gezeten. Woord- en 
Communievieringen verzorgd in de 
Emmanuelparochie. Ik genoot altijd van 
de overwegingen van Hans: eigentijds met 
een goede ‘portie theologie’ en getuigend 
van realiteitszin. Zo ken ik Hans en zo 
is hij dus nog altijd actief binnen onze 
Emmaüsparochie. Niet ‘in the picture’ maar 
goed bezig vanuit de werkgroep Parochiële 
Caritas Instelling (PCI). Onbekend - gelukkig 
maar - bij velen, maar bemind bij degenen 
die er baat bij hebben (gehad).

PCI, voor wie?
Mijn eerste vraag aan Hans is: “wat is PCI en 
voor wie is het bedoeld?”
Hans: “PCI geeft kortdurende hulp aan 
parochianen die daar financieel of met 

Hans Hase: “Caritas is een invulling van Barmhartigheid”
goederen tijdelijk mee geholpen zijn. Van 
oudsher heeft de Kerk ook een charitatieve 
functie gehad. Veel mensen weten dat en 
anders zijn er wel instanties die mensen met 
een hulpvraag naar ons doorverwijzen.

Overigens staat de PCI los van de 
Emmaüsparochie; wij zijn verantwoording 
schuldig aan de bisschop. Dit is vanwege de 
scheiding van verantwoordelijkheden. De 
parochie wordt wel geïnformeerd en we 
willen ook nadrukkelijk een deel zijn van de 
lokale gemeenschap.”

‘Om wat voor hulpvragen en om welke 
situaties gaat het”, wil ik van Hans weten.
“Dat is heel divers. Het kan gaan om mensen 
die hun baan zijn kwijtgeraakt en daardoor 
financieel in de problemen zijn gekomen, 
maar ook mensen die al veel langer moeite 
hadden om de eindjes aan elkaar te knopen 
en plotseling geconfronteerd worden 
met én een kapotte wasmachine én een 
koelkast die het begeeft én een stofzuiger 
die zegt ‘doe het zelf maar’. Mensen die 

geen spaargeld, geen buffertje hebben en 
waarvoor elk kapot apparaat meteen een 
probleem oplevert. Maar ook mensen die 
door omstandigheden niet in staat zijn om 
de huur of zorgverzekering te betalen.”

Schuldhulpmaatje
“Ik kan me voorstellen”, zo houd ik Hans 
voor, dat het ook mensen betreft die diep 
in de schulden zitten en waar een kleine, 
eenmalige ondersteuning weinig soelaas 
biedt. Hoe gaat men daar mee om?”
Hans beaamt mijn aanname en vervolgt: 
“ja, inderdaad, dat komt best vaak voor. 
Voor die mensen kunnen we niet zoveel 
doen. We verwijzen dan door naar andere 
instanties, bij voorbeeld de stichting 
‘Schuldhulpmaatje’, een initiatief van de 
kerken in Nederland in samenwerking 
met ouderenbonden. Het is een landelijke 
stichting met inmiddels veel lokale 
vestigingen. De vrijwilligers die daarbij 
betrokken zijn, dienen eerst een pittige 
training te volgen en vervolgens elk jaar 
bijscholing te krijgen om met name bij te 

blijven op het gebied van veranderende 
wetgeving.
Hun visie is: ‘Schulden los je alleen op door 
structurele hulp, waarbij mensen leren 
zelf regie te nemen over hun financiële 
situatie. Geïnspireerd door het evangelie 
bieden wij als samenwerkende kerken 
financiële hulp aan het toenemend aantal 
mensen met schulden. Op een eigentijdse 
wijze. Ons uitgangspunt is dat je iemand in 
moeilijkheden niet in de steek laat. Wij gaan 
naast mensen met schulden staan. En samen 
kijken en leren we hoe zij vrij kunnen komen 
van een (dreigende) schuld. Iedereen die 
hulp nodig heeft bij financiële problemen, 
kan rekenen op de steun van onze maatjes. 
Ongeacht geloof, ras, geaardheid of 
afkomst.
Voorkomen van schulden is natuurlijk het 
beste. Daarom geven we ruime aandacht 
aan vroegsignalering en preventie. Wie de 
cirkel van schulden doorbreekt of weet te 
voorkomen is pas echt vrij.’

Pinksteren
Het Pinksterverhaal vertelt over mensen bij wie de mond 
overloopt van waar hun hart vol van is. Met aanstekelijk 
enthousiasme spreken de eerste leerlingen mensen 
van overal aan over Jezus Christus en Gods Liefde. Zo 
is Pinksteren de geboortedag van de kerk; een van de 
grootste avonturen uit de mensengeschiedenis.

Wat Jezus beloftevol was begonnen leek hopeloos te zijn 
kapotgeslagen aan het kruis.
Maar God liet het er niet bij zitten. Op de derde dag 
is Christus in kracht van Gods Geest opgestaan. En wat 
meer is. Tot op vandaag zet diezelfde H. Geest mensen 
in beweging om uit liefde gerechtigheid te doen en een 
wereldwijde gemeenschap te worden van broeders en 
zusters.

Wij stamelen dikwijls als we spreken over ons geloof en 
over de kerk. Het feitelijke leven in parochie, bisdom en 
wereldkerk stelt dikwijls ook teleur.
Met Pinksteren kunnen we opnieuw in ons geloof 
bevestigd worden en geboeid raken door de kerk, die 
een geloofsgemeenschap wil zijn, waar de H. Geest ons 
het goddelijk leven van Christus meedeelt, ons verstand 
verlicht, ons sterkt en ons vervult met vertrouwen en 
vreugde.

De H. Geest is geen magisch werkende kracht. Ze is de 
werkzame aanwezigheid van God in ons; op voorwaarde 
dat wij ons in gebed voor Gods Geest openstellen; en er 
in doen en laten voor waken de Geest niet uit te blussen 
door enkel te bespreken wat negatief is, of ook door 

vooral te luisteren naar de stem van zelfzucht en angst, 
of door ons helemaal in beslag te laten nemen door ruw 
overdonderende en ongenuanceerde stemmen van onze 
tijd, die barmhartige medemenselijkheid teniet doen. 

Kom Heilige Geest,
vervul onze harten.
En ontsteek in ons
het vuur van Christus’ liefde.
Reinig en verlicht ons,
sterk ons en maak ons nieuw.
Amen.

Zalig Pinksteren.
Pastoor Daggenvoorde
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Zaterdag 30 april
16.30 uur Eucharistieviering met cantor, voorganger pastor Sebastian pr. 
Zondag 1 mei
10.00 uur Eucharistieviering met het Gregoriaans koor, voorganger pastor Sebastian pr. 
Dinsdag 2 mei
09.00 uur Eucharistieviering
Donderdag 5 mei Hemelvaartsdag
10.00 uur Eucharistieviering met de cantorgroep, voorganger pastor Sebastian pr. 
Vrijdag 6 mei
09.00 uur GEEN Eucharistieviering
19.30 uur Gebedsviering Sant’Egidio
Zaterdag 7 mei
16.30 uur Eucharistieviering met samenzang, voorganger pastoor P. Daggenvoorde
Zondag 8 mei
10.00 uur Eucharistieviering met het liturgiekoor, voorganger pastor P. Daggenvoorde
Dinsdag 10 mei
09.00 uur Eucharistieviering
Vrijdag 13 mei
09.00 uur Eucharistieviering
19.30 uur Gebedsviering Sant’Egidio
Zaterdag 14 mei
16.30 uur Eucharistieviering met cantor, voorgangers pastoor P. Daggenvoorde en 
 R. den Hartog
19.00 uur Inspiratieviering met Pur Sang, voorganger R. Paijmans
Zondag 15 mei Hoogfeest van Pinksteren
10.00 uur Eucharistieviering met het Groot Emmaüskoor, 
 voorgangers pastoor P. Daggenvoorde en R. den Hartog.
Dinsdag 17 mei
09.00 uur Eucharistieviering
Vrijdag 20 mei
09.00 uur Eucharistieviering
19.30 uur Gebedsviering Sant’Egidio
Zaterdag 21 mei
16.30 uur Eucharistieviering met koor Lucente, voorganger pastor Goes pr.
Zondag 22 mei
10.00 uur Eucharistieviering met koor Magnificat, voorganger pastor Sebastian pr. 
12.00 uur Doopviering, voorganger pastor Sebastian pr. 
Dinsdag 24 mei
09.00 uur Eucharistieviering
Vrijdag 27 mei
09.00 uur Eucharistieviering
19.30 uur Gebedsviering Sant’Egidio

DOOPVIERINGEN
De doopvieringen worden doorgaans eenmaal per maand op zondag op een vastgestelde 
datum gehouden. Voor 2016 zijn de data: 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. Met 
uitzondering van zondag 1 mei, dan is er geen kinderdienst.

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.

MISINTENTIES
Weekend 30 mei/1 juni: George Diesfeldt, Jan Oonk, Anthonius de Haan, Jan Baijings, Leny 
Heuzen, Vincenzo di Giovanni. Weekend 7-8 mei: Bertus Hafkamp en zoon Bert, Jan Oonk, 
Leny Heuzen, Vincenzo di Giovanni. Weekend 14-15 mei: Gertrudis Martha Maria Peters-
Voskuilen, Johannes Jan Cornelis Peters, Stephan Staijen, ouders en schoonouders, voor een 
overleden schoonzoon en sterkte voor het gezin, Jan Oonk, Aad v.d. Maarel. Weekend 21-22 
mei: Joop Niekus, Henriette Niekus, Nicolaas Diesfeldt, Jan Oonk, Jeroen Wijnbergen.

PAROCHIEKRONIEK 
Dopen:
Door het H. Doopsel zijn op 24 april in onze geloofsgemeenschap opgenomen: 
Brent Visser, Frano Nijenhuis, Fayenne Brouwer, Riley Brouwer.
Overleden: 
Anthonius de Haan van de Gemzenstraat. De afscheidsviering heeft plaatsgevonden 
op 9 april in de aula van crematorium Heidehof.
Jan Baijings van de Driehuizererf. De afscheidsviering heeft plaatsgevonden 
op 11 april in de aula van crematorium Heidehof.
Leny Heuzen van de Arnhemseweg. De afscheidsviering heeft plaatsgevonden 
op 15 april in de aula van rouwcentrum Rouwenhorst. 
Vincenzo di Giovanni van de Ravenweg. De uitvaart heeft plaatsgevonden 
op 18 april in de kerk.

IN MEMORIAM

Leny Heuzen
Op 8 april jl. is na een lange levensreis van 98 jaar Leny Heuzen van ons heengegaan. Leny 
noemde zichzelf een spekkoper en zei dat ze een mooi leven heeft gehad. Leny was een 
lieve, onafhankelijke en zelfstandige vrouw en heel veelzijdig. Ze had een scherpe geest en 
veel humor en was een prettig mens om mee om te gaan. Leny was een modieuze vrouw 
en had veel hobby’s: talen, naaien, breien, lezen, op vakantie gaan, gezelschapsspelletjes, 
tafeltennissen en nog veel meer. Ze spaarde uilen en iedereen bracht ze voor haar mee, 
2 vitrinekasten zijn er mee gevuld. Ze hield van lekker eten maar niet van het koken 
zelf en ook huishoudelijk werk kon haar niet bekoren. In haar werkzame leven was ze 
redactiesecretaresse en voor de Hartenbrugkerk in Leiden heeft ze veel vrijwilligerswerk 
gedaan. Leny had een hele hechte band met haar zus Toos en het gezin van Toos. Ze hoorde 
bij het gezin. Leny was een gelovige vrouw en vlak voor haar overlijden heeft ze tegen haar 
zus gezegd dat ze naar de hemel ging. Daarom hebben we voor haar uit de Openbaring 
van Johannes gelezen waarin ons een nieuwe hemel en aarde wordt toegezegd. In het 
vertrouwen dat zij nu in het Nieuw Jeruzalem mag zijn waar God onder Zijn volk verblijft en 
de dood niet meer bestaat. Moge dit haar zus Toos en haar gezin troost en vrede geven.

Cobie Temmink
Vincenzo Di Giovanni
Op 18 april hebben wij in de Onze Lieve Vrouwekerk afscheid genomen van Vincenzo Di 
Giovanni. Vincenzo is geboren in het dorpje Bovino in Italië. Zijn jonge jaren waren niet 
gemakkelijk. Zijn ouders hadden er een boerenlandbouwbedrijf en het was altijd veel en 
hard werken op het land. Na zijn militaire dienst besloot Vincenzo dan ook in 1960 naar 
Nederland te gaan. Een nieuwe toekomst opbouwen, een nieuw begin. In 1963 trouwde 
Vincenzo met Maria de Cotiis en hun geluk werd compleet toen hun zoon Michele en 
dochter Nina werden geboren, hun kinderen trouwden en er kleinkinderen werden geboren. 
De afgelopen 2 jaar werd Vincenzo steeds beperkter door zijn ziekte, maar zijn gezin hield 
hem op de been. Op 3 maart van dit jaar sloeg het noodlot echter toe, toen hun zoon 
Michele plotseling overleed. Voor Vincenzo ook zijn allerbeste vriend. Vincenzo gaf het toen 
op en overleed 11 april op 79-jarige leeftijd. In de afscheidsviering hebben we gesproken dat 
het verhaal van ons leven pas zijn ware zin en betekenis krijgt in het licht van Gods verhaal 
met ons. Gods liefde die ons tot bestaan heeft geroepen. Dat die onverbreekbare liefde die 
er was met Vincenzo, voor mevrouw Maria Di Giovanni de Cotiis, haar dochter en overige 
familieleden dwars door al het verdriet heen, voor hen een weg baant naar een nieuwe dag 
en voor Vincenzo, door de dood heen, naar een nieuw begin, naar het begin van een eeuwig 
leven. Na de afscheidsviering hebben we zijn lichaam vlak bij zijn zoon te ruste gelegd op de 
begraafplaats aan de Arnhemseweg.

Gerard van de Braak

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
3 0  A P R I L  T / M  2 7  M E I

K E R K

EMMAÜSPAROCHIE APELDOORN

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

Trinitatis is de kerkelijke naam voor de 
eerste zondag na Pinksteren. De zondag 
Trinitatis wordt ook wel het Hoogfeest 
van de Heilige Drie-eenheid oftewel 
Drievuldigheidszondag genoemd. 

De zondagen tussen Trinitatis en Advent 
(vier weken voor de Kerst) hebben als naam 
de rangorde na Trinitatis, dus eerste zondag 
na Trinitatis, tweede zondag na Trinitatis 
enz. Het kerkelijk jaar telt dus in totaal tot 
aan de advent 27 zondagen na Trinitatis.

Drie-eenheid: 
de Vader, Zoon en heilige Geest  
Volgens de katholieke leer is het geloofs-
mysterie van de heilige Drie-eenheid de 
meest fundamentele en essentiële leer in 
de hiërarchie van de geloofswaarheden. 
Andere benamingen voor Drie-eenheid zijn 
overigens “Drievuldigheid” of “triniteit”, 
wat van het Latijnse woord “trinitas” 
afkomt.  
 
De leer van de drie-eenheid gaat dus over 
het mysterie van het christelijk geloof en het 
leven. De Kerk heeft ons geleerd dat God 
zich heeft geopenbaard als: 
God, de Vader
God, de Zoon
God, de Heilige Geest  
De christelijke geloofsleer stelt evenals het 
jodendom en de islam dat er één God is, 
monotheïsme. De leer van de drie-eenheid 
is overigens wel een opmerkelijke vorm van 
monotheïsme. Volgens de geloofsleer is die 
ene God dus tegelijkertijd drie personen: de 
Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
 
De leer van de drie-eenheid ontwikkelde zich 
in de vroege Kerk naar aanleiding van het 
optreden van Jezus van Nazareth, die door 
een aantal joden werd beschouwd als de 
langverwachte Messias. De vier evangeliën 
beschrijven verscheidene handelingen en 
gebeurtenissen die de vroegchristelijke 
gemeenten sterkten in de gedachte dat ze 
in Jezus met meer dan een mens te maken 
hadden. Zo verrichtte hij grote wonderen 
en stelde hij zich boven Mozes, voor joden 
het hoogst denkbare gezag. In sommige 
uitspraken stelde Jezus zich zelfs op één 
lijn met God zelf, iets wat hem toentertijd 
veel vijanden opleverde. Ook vergaf Jezus 
zonden die tegen God waren bedreven. Zijn 
tegenstanders vonden dit godslasterlijk, 
want “wie kan zonden vergeven dan God 
alleen?” (Lucas 5-21)
Jezus› verrijzenis uit de dood echter 
bevestigde voor velen dat hij van goddelijke 
komaf was. Zijn twijfelende leerling Thomas 
voegde hem volgens het Johannes-
evangelie zelfs de woorden “Mijn Heer, mijn 
God” toe.

Theologisch debat
Het theologische debat in de eerste eeuwen 
van het christendom spitste zich toe op de 
vraag hoe Jezus zich tot God verhield en wat 
de betekenis was van de uitdrukking “Zoon 
van God”. De vroege kerk zag het mysterie 
van de drie-eenheid krachtig verbeeld in het 
verhaal van de doop van Jezus in de rivier de 
Jordaan. “Toen Jezus gedoopt was, kwam Hij 
meteen uit het water. En zie, daar opende 
zich de hemel voor Hem en Hij zag de Geest 
van God als een duif neerdalen en op Hem 
neerkomen. En er kwam een stem uit de 
hemel, die zei: ‹Dit is mijn geliefde Zoon, in 
wie Ik vreugde vind.›” (Mattheüs 3,16-17)

Ousia en hypostasis
Om te verwoorden hoe de ene God 
tegelijkertijd Vader, Zoon en Geest kon zijn, 
maakte men gebruik van termen uit de 
gangbare filosofie. Voor de eenheid van God 
werd de Griekse term ousia 

(= wezen) gebruikt. De onderscheiden 
personen Vader, Zoon en Geest werden 
aangeduid met het woord hypostasis. Deze 
terminologie is voor een belangrijk deel te 
danken aan de zogeheten Cappadocische 
kerkvaders: Basilius de Grote, Gregorius 
van Nazianze en Gregorius van Nyssa. Deze 
theologen uit Klein-Azië wilden de eenheid 
en het verschil van de drie personen in God 
duidelijk maken.

Concilies
De leer van de goddelijke drie-eenheid 
werd in de 4de en 5de eeuw, op de concilies 
van Nicea, Constantinopel en Chalcedon 
tot dogma verheven. Na de discussies in 
de voorgaande eeuwen was de directe 
aanleiding het standpunt van de Egyptische 
priester Arius. Die meende dat de Zoon een 
lagere positie innam dan God de Vader. 
Volgens Arius was de Zoon het eerste 
schepsel van God en was er een tijd dat hij 
niet bestond. Daarmee zou de Zoon dus 
geen eeuwige oorsprong hebben en niet 
gelijkwaardig zijn aan God. Voor Arius 
was Jezus een bovennatuurlijk wezen, niet 
helemaal goddelijk, niet helemaal menselijk. 
Hiertegen kwam toen verzet van de 
Alexandrijnse bisschop Athanasius. Die stelde 
dat de Zoon geheel gelijkwaardig was aan 
de Vader. In de uitspraken van het Concilie 
van Nicea werd die gelijkwaardigheid 
overigens vastgelegd. Over de Zoon werd 
gezegd: “God uit God, Licht uit Licht, 
waarachtig God uit waarachtig God.”

Geestbestrijders
In strijd met de zogenoemde geestbestrijder 
werd later op het Concilie van 
Constantinopel ook het geloof vastgelegd 
dat de Heilige Geest deelde in deze 
goddelijke gelijkwaardigheid. Over de Geest 
wordt geformuleerd dat hij “samen met de 
Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt 
wordt.”

‹Drie-eenheid› niet in de Bijbel
Het woord drie-eenheid komt in de Bijbel 
niet voor. Het Oude Testament kent wel 
een bepaalde ‹meervoudigheid› binnen 
God. Zo worden bepaalde goddelijke 
uitingen of eigenschappen, zoals ‹Woord’, 
‹Wijsheid’ en ‹Geest’ met God zelf 
geïdentificeerd, maar kennen ze tegelijk 
een relatieve zelfstandigheid. Ook het 
Nieuwe Testament kent geen uitgewerkte 
leer over God als Drie-ene, hoewel deze 
geschriften wel het basismateriaal leveren 
voor de later ontwikkelde leer van de 
drie-eenheid, die zelf ook weer zorgde 
voor een christelijke herinterpretatie van 
het Oude Testament.

Nieuwe Testament
De belangrijkste aanleidingen in het Nieuwe 
Testament voor de ontwikkeling van de 
leer over de drie-eenheid van God zijn de 
levensbeschrijvingen van Jezus Christus 
in de evangeliën, alsmede de goddelijke 
eigenschappen en titels die daar en op 
andere plaatsen in het Nieuwe Testament 
aan hem worden toegekend. Zo wordt 
hij ‹Gods Zoon› genoemd en noemt hij 
God zelf zijn ‹Vader›. Ook in de brieven 
van Paulus heeft Jezus duidelijk goddelijke 
trekken. Een bekend voorbeeld hiervan is de 

Trinitatis: 
De Heilige Drie-eenheid- of Drievuldigheidszondag

zogeheten Christushymne uit Filippenzen 2. 
Het Johannes-evangelie identificeert 
Jezus met het Woord van God en met de 
goddelijke Wijsheid (vgl. Spreuken 3,19-20; 
8, 22-31 en Jezus Sirach 1,1 en 4). Verder 
worden vele profetieën en psalmen over het 
optreden van God zelf door de apostelen in 
de persoon en het optreden van Jezus als 
vervuld gezien. Ook wat de heilige Geest 
betreft, ontstaat uit de nieuwtestamentische 
geschriften het beeld van een relatief 
zelfstandig opererende goddelijke persoon.

Trinitarische formuleringen
Verder worden in de geschriften van het 
Nieuwe Testament zogeheten ‹trinitarische 
formuleringen› gebruikt, zoals “Ga, en maak 
alle volkeren tot leerling; doop hen in de 
naam van de Vader, de Zoon en de heilige 
Geest”, (Mattheüs 28,19) en “De genade van 
de Heer Jezus Christus, de liefde van God en 
de gemeenschap van de heilige Geest zij met 
u allen” (2 Korintiërs 13,13).

Verplicht feest sinds 14de eeuw
Het was paus Johannes XXII die bepaalde dat 
op de eerste zondag na Pinksteren het feest 
van de Heilige Drie-eenheid in de hele Kerk 
gevierd moest worden. In 1911 verhief paus 
Pius X het tot een feest van de eerste klasse, 
als afsluiting van het pinksteroctaaf.

Hoogfeest
Na het Tweede Vaticaans Concilie kreeg 
de Romeinse Ritus een nieuw rangenstelsel 
van bijzondere dagen op de liturgische 
kalender: facultatieve gedachtenis, verplichte 
gedachtenis, feest, hoogfeest. Besloten werd 
toen dat Drievuldigheidszondag voortaan als 
hoogfeest gevierd moest worden.

 

De aanbidding van de heilige drie-eenheid door de Gonzaga familie

De heilige Nicolaas en de heilige drie-eenheid - icoon
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Openingstijden Centraal Secretariaat
Het centraal secretariaat van de parochie is geopend op maandag t/m donderdag van 
9.00-12.00 uur. Op vrijdag is het centraal secretariaat gesloten. De secretaresse is Gerda 
Eeninkwinkel.
De eerste week van mei is het secretariaat gesloten, maar het Emmaüshuis is gewoon 
geopend (behalve op Hemelvaartsdag 5 mei).

H U I S

(Te) laat
Hans onderschrijft deze visie en zegt dat 
ook de PCI vaak geconfronteerd wordt 
met problemen van mensen in een (te) 
vergevorderd stadium. Zelf omschrijft hij 
het als: “de mensen melden zich niet als ze 
met hun schoenen in het water staan, maar 
pas als ze tot hun knieën of soms nog hoger 
in de bagger zijn beland. Ook gebeurt het 
wel dat als iemand een hulpvraag heeft 
neergelegd en we met aanvullende vragen 
komen, dat men blijkbaar vindt dat we ‘te 
dichtbij komen’ en laat men niets meer van 
zich horen. Maar ja, we moeten nu eenmaal 
een goede afweging kunnen maken of we 
wel of niet tot ondersteuning overgaan. 
We hebben maar een bescheiden budget 
en je wilt dat het geld goed besteed wordt. 
Soms kom je bij mensen thuis en dan zie 
je dat het geld dat er was aan spullen is 
besteed, waarvan ik niet direct denk dat het 
noodzakelijk is als eerste levensbehoefte…

Dat beoordelen blijft lastig en is natuurlijk 
ook altijd subjectief. Ik neem onwillekeurig 
mijn achtergrond en mijn opvoeding in 
brede zin mee, dat realiseer ik me dan 
ook. En ook hoeveel geluk ik heb gehad. 
Het is vaak heel complex waarom en 
waardoor mensen in grote zorgen zijn 
beland. Het is meestal een combinatie van: 
‘waar heeft je wieg gestaan?’, ‘hoe deden 
je ouders het (je voor)?’, ‘in welke mate 
ben je opgewassen tegen de verleidingen 
van de consumptiemaatschappij met haar 
aanlokkelijke reclames’ en een (te grote) 
portie tegenslag, vaak ziekte, in het leven.
Veel mensen komen er uiteindelijk pas 
uit via de schuldhulpverlening, hetgeen 
betekent dat je drie jaar op een houtje moet 
bijten alvorens je met een schone lei kunt 
beginnen.

Als wij iemand in zo’n traject willen helpen, 
dan moeten we dat niet met geld doen, 
want dat wordt direct opgeëist. Helpen in 
natura is dan een betere manier.
Wij kunnen ook doorverwijzen naar andere 
instanties, bij voorbeeld mensen met 
kinderen die bij de Stichting Leergeld terecht 
kunnen om te zorgen dat hun kinderen toch 

kunnen sporten en aan culturele activiteiten 
mee kunnen doen. Wij kennen vaak meer 
organisaties dan algemeen bekend is waar 
mensen een beroep op kunnen doen.”

Uitbreiding vrijwilligersgroep en beter 
netwerk
Hans vertelt me dat het bestuur van de PCI 
momenteel uit drie personen bestaat en dat 
is dus ook de kleine groep die de aanvragen 
beoordeelt, gesprekken voert enzovoort. 
Het zou best fijn zijn als er twee mensen bij 
zouden kunnen komen, omdat het toch vaak 
intensief en tijdrovend werk is. Enige kennis 
van financiën is wenselijk, maar het is toch 
voornamelijk het gezonde verstand waarmee 
er naar mensen en situaties wordt gekeken.

Ook geeft Hans aan dat het vroegere 
netwerk ten tijde van de zeven parochies in 
Apeldoorn, waar beter in beeld was welke 
mensen er hulp nodig hadden, voor een 
deel verdwenen is en er nog geen nieuw 

netwerk voor in de plaats is gekomen. Het 
zou goed zijn als met name de signalerende 
functie over heel Apeldoorn goed zou zijn 
belegd. Dat zou het ‘voorkomen is beter dan 
genezen’ bevorderen, maar ook het sneller 
en gerichter bijstaan ten goede komen.

Zeker nu de gemeente zich de laatste jaren 
op sociaal terrein aan het terugtrekken is, zal 
‘de Kerk’ weer vaker worden aangesproken 
op haar ‘barmhartigheid’. Caritas is 
onmiskenbaar daar een goed voorbeeld en 
een belangrijke invulling van.
Was het vroeger nog weleens het geval 
dat iemand de PCI een legaat schonk, dat 
komt tegenwoordig nog hooguit in de 
dorpen rond Apeldoorn voor, weet Hans 
te vertellen; de huidige inkomsten worden 
binnen Apeldoorn via collectes en kleine 
schenkingen tot stand gebracht.

“In de week voor Pasen hebben we weer 
een aantal mensen een gift kunnen doen 

toekomen”, zegt Hans, “en ik weet dat deze 
medeparochianen daar erg blij mee zijn 
en het hen vaak net het zetje kan geven 
om hun leven weer op de rit te krijgen of 
om met wat meer hoop en vertrouwen 
naar de toekomst te kunnen kijken. Ik ben 
hier nu bijna zeven jaar bij betrokken en 
ondanks dat het soms moeilijk is, vind ik het 
anderzijds ook mooi en goed om hier mijn 
bijdrage aan te kunnen en mogen geven.”

Bedragen en wetenswaardigheden
Ik vraag Hans of hij wat cijfers en feitjes 
heeft die een beeld van de verstrekte hulp 
geven.
Hans meldt:” Er werd vorig jaar voor € 
3.500,- aan directe hulp en €1.000,- aan 
indirecte hulp geboden. Daarnaast worden 
renteloze leningen verstrekt tot een beperkt 
bedrag. We proberen het geringe kapitaal 
dat we hebben in stand te houden en de 
hulp die we verstrekken uit de collecten 
te bekostigen (met Kerstmis en Pasen zijn 
de PCI-collectes!). Aan de andere kant als 
de nood hoog is, is er in het verleden ook 
ingeteerd op het kapitaal. Het kapitaal is 
geen doel op zich! We werken voor alle 
inwoners van Apeldoorn en maken geen 
onderscheid in religie enz.

Het aantal aanvragen blijft vrij stabiel, 
ongeveer 25-30 per jaar. We zien wel een 
verschuiving in hulpvragers. De laatste jaren 
zien we ook hoger opgeleiden die door 
verlies van baan bij ons aankloppen of een 
ZZP-er die tijdelijk in geldelijke nood zit. 
Vaak zien we dat het geldprobleem niet 
het enige probleem is, er is vaak sprake van 
multi-problematiek, denk aan gebroken 
gezinnen. Gezinnen waar alcohol- of 
drugsmisbruik is. Waar contacten zijn 
met jeugdhulpverlening en andere 
hulpinstanties. Of een gezinssysteem blijft 
krakend lopen en op enig moment is er een 
grote tegenslag met de gezondheid, verlies 
van baan. En dan valt het geheel in elkaar. 
Dan snel hulp zoeken is het beste en niet aan 
blijven modderen.

Ik doe dit werk omdat het een plek is waar 
theorie en praktijk samenkomen. Een 
praktische vertaling van de werken van 
barmhartigheid. Nuchter verstand gaat 
boven uitvoerig vergaderen over beleid. De 
hulpvrager is een persoon, een mens, die 
enkele huizen verder bij mij in de buurt zou 
kunnen wonen...”

Hans Hase: “Caritas
is een invulling van 
Barmhartigheid”
Vervolg van pagina 1

Volgend jaar hoopt onze gebedsgroep 
haar 30-jarig bestaan te vieren!

We zijn allemaal, u, wij en ik, parels in 
Gods hand. Vandaar deze naam, die in de 
afgelopen jaren naar boven is gekomen.
Lange tijd hadden we, naar tevredenheid, 
ons plekje in het gebouw van Don 
Bosco. Maar we zijn toch blij nu iedere 
donderdagochtend, van 9:30 uur tot 
12:00 uur met 13 mensen bijeen te mogen 
komen in de parochiezaal van onze 
Emmaüsparochie.

Onze gebedsgroep is gevormd vanuit de 
Katholieke Charismatische Vernieuwing, 
een stroming binnen de katholieke kerk. 
De charismatische vernieuwing als zodanig 
is min of meer spontaan ontstaan, nadat 
in het Amerikaanse Pennsylvania in 1967 
een groep studenten begon te bidden 
voor een wereldwijde uitstorting van de 
H.Geest. Deze vraag vond, door de H. 
Geest, weerklank in de hele wereld. Zo 
ook binnen de Katholieke kerk.

Onlangs stond er in het Katholiek 
Nieuwsblad een artikel van een pater 
die jaren in Indonesië heeft gewerkt. Hij 
vertelt over de ontzagwekkende verrijking 
die de charismatische vernieuwing 
hem gebracht heeft. Hij getuigt: “De 
charismatische vernieuwing legt de nadruk 
op Gods liefde. Gods H. Geest komt over 
een mens en gaat hem totaal beïnvloeden, 
totaal veranderen. Het is gewoon waar…. 
dat je anders wordt, anders gaat kijken, 
anders gaat leven dan voorheen”.
Ook wij hebben dat mogen ervaren. 
Vanuit onze betrokkenheid bij deze 
vernieuwing is in 1987 onze gebedsgroep 
begonnen o.l.v. pater Wim v. Luyn. 
Inhoudelijk leggen we nadruk op 
lofprijzing en de gaven van de H. Geest. 
Intenties: wereldwijd, parochieel en 
persoonlijk.
U hoort meer van ons bij het 30-jarig 
bestaan van onze gebedsgroep.

 Astrid Filon, Magda Ang, Bep Elich 
Beerends, Mieke van den Bosch

Gebedsgroep “de Parel”

Meditatieavonden op woensdagen 4 en 
18 mei om 20:00 uur in De Drie Ranken
Op 4 mei wordt ook stil gestaan bij 
dodenherdenking. 

Film ‘Hannah Arendt’ op woensdag 11 mei 
om 19:30 uur in De Drie Ranken
Is de Holocaust het gevolg van een 
bureaucratisch systeem waarin 
medewerkers het gevoel werd gegeven 
dat ze domweg bevelen opvolgden? Een 
van de conclusies die filosofe Hannah 
Arendt trekt wanneer zij voor The New 
Yorker verslag doet van het proces tegen 
Adolf Eichmann. Zij typeert de nazi als 

een nietszeggend mannetje en niet het 
gruwelijke monster waarvoor de aanklagers 
hem uitmaken. Deze theorie werd later 
opgetekend in haar boek ‘Eichmann in 
Jeruzalem: De banaliteit van het kwaad’. 
In deze biopic maken wij kennis met de 
Joods-Duitse Arendt, die in 1941 naar New 
York vluchtte. Een vrouw die niet op haar 
mond is gevallen en haar tijd ver vooruit 
is. De film geeft ook een goede indruk van 
haar relatie met haar echtgenoot Heinrich. 
Daarnaast zorgen de conversaties tussen 
Hannah en haar beste vriendin Mary voor 
humoristische en gevatte uitspraken. 
Vrijwillige bijdrage € 2,50.

Activiteiten van VONC
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K I N D  E N  K E R K

Tijdens en na afloop van de 
informatiebijeenkomst op 14 maart 2016 zijn 
er heel wat vragen gesteld. 
Het merendeel van de vragen had 
betrekking op de financiën van de parochie. 
Waar mogelijk werd ter plekke een 
antwoord gegeven. Dat leidde soms tot 
een discussie of vragen ter verheldering. 
In een enkel geval kon er niet meteen een 
antwoord gegeven worden. Daarvoor was 
een besluit van het parochiebestuur nodig. 
Dat geldt bijvoorbeeld voor de bestemming 
van de opbrengst van de verkochte kerken. 

Natuurlijk was er de vraag: wat hebben de 
verkochte kerken opgebracht? De kopers 
van zowel de Victorkerk als van de Fab&Seb-
kerk hebben uitdrukkelijk aangegeven 
de prijs niet bekend te willen maken. Het 
bestuur heeft deze wens gerespecteerd. 
De prijs werd dan ook niet genoemd. Van 
het antwoord op deze vraag werden de 
vragenstellers jammer genoeg niet wijzer. 
Gelukkig waren er nog genoeg vragen waar 
wel een bevredigend antwoord op kwam. 
Degenen die bang waren dat de opbrengst 
van de kerken naar het bisdom gaat 
werden gerust gesteld. Van de opbrengst 
gaat 9% naar het bisdom. Het bestuur 
heeft regelmatig een beroep gedaan op 
de bouwkundige van het bisdom. Zijn 
diensten en adviezen heeft het bisdom niet 
in rekening gebracht. Het grootste gedeelte 
van de opbrengst komt dus ten goede aan 
de Emmaüsparochie. 
De voor de hand liggende vraag is dan: 
wat doet de parochie met dat geld? Zo snel 
mogelijk op een spaarrekening zetten? 
Dan brengt het tenminste wat op. De 
rente kan gebruikt worden om het tekort 
aan inkomsten op te vangen. Zo kan men 
redeneren. Gezien de historisch lage rente is 
sparen niet zo’n goed idee. 

Beleggen is dan een betere methode. Het 
zou verleidelijk kunnen zijn om te speculeren 
en zo een hogere opbrengst te krijgen. Dat 
is zeker niet de opdracht aan de ingestelde 
en door de bisschop goedgekeurde 
beleggingscommissie. De commissie heeft 
gekozen voor een defensieve portefeuille 

met aandelen en obligaties, gespreid over 
veel regio’s en sectoren. Het rendement 
moet ook op wat langere termijn ruim boven 
de spaarrente uitkomen. Op die manier 
ontstaan er structureel extra inkomsten die 
de balans tussen de jaarlijkse inkomsten 
en uitgaven verder in evenwicht kunnen 

brengen. Interen op het vermogen om zo de 
tekorten te dekken is een doodlopende weg. 

De belangrijkste bron van inkomsten 
is nog steeds de Aktie Kerkbalans. De 
Aktie Kerkbalans Nieuwe Stijl zet in op 
verbreding en verdieping van de bijdragen. 

Dit zijn inkomsten waar elke parochiaan 
persoonlijk invloed op heeft. Het is 
meteen een maat voor betrokkenheid en 
draagvlak. Door contracten voor levering 
van goederen kritisch te bekijken kunnen 
we ook voordeel behalen. Dat hoeft niet 
altijd tot bezuinigingen te leiden. Meer 
prestaties voor hetzelfde geld is ook winst. 
Een ander energiecontract kan gunstiger 
zijn. Het licht wordt er niet minder om. Als 
iedereen er bovendien bewuster mee om 
gaat wordt het verbruik wel minder. Waar 
dat mogelijk is zijn/worden leningen en 
hypotheken afgelost. Dat scheelt alweer 
aan uitgaven. Zorgvuldig omgaan met de 
planning van activiteiten en de daaraan 
gekoppelde kosten, bewust omgaan met 
apparatuur, energie en hulpmiddelen, 
aanschaf van efficiënte hulpmiddelen, 
doelmatige inrichting van procedures en 
werkwijzen, verhoging van inkomsten uit 
verhuur, collecten en giften, alert zijn bij 
beleggingen, zijn allemaal middelen om 
de financiën van de parochie gezond te 
krijgen. Dat is dan meteen een (gedeeltelijk) 
antwoord op de vraag: wat is het beleid om 
tot een sluitende exploitatie te komen? 

Een gedeelte van de opbrengst wordt 
gebruikt om het Emmaüshuis op te 
knappen en geschikt te maken voor de 
taken ten dienst van de gemeenschap. 
Een groot gedeelte van die taken wordt 
uitgevoerd door Sant’Egidio. Daarvoor zijn 
de huidige ruimten van het Emmaüshuis 
eigenlijk niet passend. Daarom worden 
nu de mogelijkheden onderzocht voor 
een semipermanente nieuwbouw. Dan 
is ook voor iedereen duidelijk dat de 
opbrengst niet in een oude sok komt en dus 
onzichtbaar wordt. Integendeel. Er wordt 
mee gewerkt. Hoe de inkomsten en uitgaven 
er van jaar tot jaar uit zien is per post te zien 
in de exploitatierekening die in OpWeg en 
bij de Actie Kerkbalans gepubliceerd wordt. 
Als er in de loop van het jaar behoefte is 
aan een tussenstand kan die gepresenteerd 
worden. Zijn er dan nog vragen? Stel ze. Van 
vragen word je wijzer…… 

Jacques Daenen 

B E S T U U R

Van vragen word je wijzer

In tabellen in het artikel in OpWeg nummer 09 was een cijfer weggevallen. 
Hierbij de het correcte overzicht (red.) 

INKOMSTEN
 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 

UITGAVEN
 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  154.411 92.578  0 
Totaal 796.342  580.270  437.470 
Exploitatieverlies - 314.685  - 123.752  - 90.185 

Kinderwoorddienst.nl
Op initiatief van Adveniat, 
een grote uitgever van 
religieuze boeken met 
katholieke identiteit, is er 
sinds Palmzondag een nieuwe 
website in de lucht. Samen met nog drie 
andere schrijvers heb ik de eer om voor 
deze website te schrijven. Ons eigen team 
van de kinderdienst is direct na het online 
gaan van de website kinderwoorddienst.
nl er mee gaan werken. En de eerste 
bevindingen zijn positief. Het prettige van 
de website is dat deze altijd aansluit bij het 

katholieke leesrooster dat in de kerk wordt 
gelezen. Op de site vind je allerlei suggesties 
voor het gesprek met de kinderen en 
verwerkingen. Ik zou zeggen: neem eens 
een kijkje op www.kinderwoordienst.nl. 
Ook voor leerkrachten in het basisonderwijs 
zijn er een hoop tips bij een Bijbelverhaal te 
vinden. 

Vertelproject op scholen 
Het afgelopen jaar hebben we als 
parochie met subsidiegeld van de Paul 
de Gruyterstichting en het Vicariaat 
Arnhem voor missionaire projecten een 

Bijbelvertelproject aan kunnen bieden aan 
de katholieke basisscholen in Apeldoorn. 
De ervaringen zijn positief! In mei zal de 
Eloyschool de afsluiter zijn van dit project. 
De scholen die mee hebben gedaan zijn: 
De Schakel, De Korf, Hertog van Gelre, 
Sebastiaan en de Victor school. Daarnaast 
hebben de Eloy, De Zevensprong en de Anne 
Frank ook ingetekend op een les op school 
om uitleg te geven over de eerste communie. 
We hopen ook voor volgend jaar weer 
door te kunnen gaan en fondsen hiervoor 
te kunnen vinden, want het “vertellen op 
scholen” smaakt naar meer! 

Pinksterviering voor kinderen 
Met Pinksteren zal er voor de kinderen 
die dan in de kerk zijn een eigen 
kinderdienst plaatsvinden om 10.00 uur 
in het Emmaüshuis. De kinderen zullen 
gewezen worden op het kruisteken: 
‘In de naam van de Vader, de Zoon en 
de Heilige Geest’. De kinderen zullen 
horen hoe deze drie bij elkaar horen. In 
deze kinderdienst proberen wij de Geest 
dichter bij de kinderen te brengen. Hoe 
laat je zien wat er is, maar wat niet te 
zien is?!
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zei: ”Wanneer iemand mij liefheeft zal hij 
zich houden aan wat ik zeg, mijn Vader zal 
hem liefhebben en mijn Vader en ik zullen 
bij hem komen en bij hem wonen” In de 
stilte komen we even tot onszelf en tot God, 
na de drukte van alle dag. Voor aanvang is 
het mogelijk een kaarsje aan te steken. 
Locatie: De Drie Ranken, Eglantierlaan 202 
Aanvang: 19.00 uur 

Binnenkort in De Drie Ranken: 
het beste van 15 jaar musicals
In het weekend van 11 en 12 juni wordt 
De Drie Ranken uw Droomhuis! Want in 
dat huis komen de mooiste, indringendste, 
vrolijkste liederen uit de zeven musicals die 
de afgelopen vijftien jaar zijn gemaakt en 
opgevoerd in De Drie Ranken, opnieuw tot 
leven. Veel spelers van toen komen ‘hun’ 
lied weer voor u zingen. De liederen zijn 
ingebed in een nieuw verhaal over een 
jong stel dat onder leiding van een beetje 
‘foute’ makelaar hun droomhuis bezichtigt. 
Daarbij komen ze een bonte stoet van 
figuren en situaties tegen. Lukt het ze om 
hun droomhuis te vinden? De opbrengst 
van deze Droomhuis-musical wordt geheel 
besteed aan de inrichting van het nieuw 
te bouwen 3Ranken gebouw en is bedoeld 
om creativiteit en gemeenschapsvorming te 
bevorderen. Ben je nieuwsgierig geworden 
naar de nieuwe, kleinschalige en zeer 
afwisselende voorstelling ‘Droomhuis’? 
Lijkt het je leuk om de musicals waar je 
ooit als speler of toeschouwer bij was, te 
herbeleven? Heb je destijds de musicals 
gemist en wil je alsnog een snufje van 
de sfeer hiervan proeven? Kom dan in 
het weekend van 11 en 12 juni kijken en 
luisteren in de grote kerkzaal. Je kunt dus 
twee keer genieten van deze musical: op 
zaterdagavond 11 juni om 19:30 uur en op 
zondagmiddag 12 juni om 14:30 uur. We 
hopen je te ontmoeten, want door een 
kaartje te kopen draag jij een steentje bij 
aan de nieuwe Drie Ranken! Kaarten kosten 
€5,00 per stuk. Je kunt ze reserveren via 
de mail: musical@3ranken.nl (haal ze een 
kwartier voor aanvang op). De kaarten zijn 
direct te kopen op de zondagen in de weken 
voor 11 juni en op beide uitvoeringsdagen 
aan de zaal. Tot ziens op 11 en 12 juni in 
Droomhuis De Drie Ranken. 

Ontmoetingsplek De Druif, 25 jaar!
Zaterdag 17 april is dat gevierd met 
medewerkers, gasten en genodigden. 
Er was een grandioze lunch verzorgd 
door onze eigen Drie Ranken 55+koks. 
Wilma van Sermondt memoreerde de 
ontstaansgeschiedenis en Kees Gorter 
bood namens de kerkenraad een bon 
voor 2 wijnranken aan. Om na eventuele 

architect goed is geluisterd naar de inbreng 
van alle gebruikersgroepen. 

Wijkkerkenraadsvergadering 13 april
Aansluitend aan de wijkavond heeft de 
wijkkerkenraad (WK) vergaderd en is, de 
wijkgemeente gehoord hebbende, unaniem 
akkoord gegaan met het vervolgen van 
het proces om te komen tot realisatie van 
de Vernieuwbouw van De Drie Ranken. 
Uitgangspunt zijn het Schetsontwerp en 
de conceptbegroting zoals bekend op 13 
april 2016. De WK heeft aan de kK (kleine 
Kerkenraad) het mandaat gegeven om zo 
nodig tot aanpassingen te (doen)komen 
van het Schetsontwerp en andere aspecten 
die nodig zijn om overeenstemming met 
de Projectontwikkelaar te bereiken. Het 
Definitieve Schetsplan met begroting 
en het exploitatieplan zullen aan de 
geloofsgemeenschap en de Wijkkerkenraad 
ter kennis gesteld worden voordat verdere 
processtappen genomen worden. 

Volgende fase De Nieuwe Drie Ranken
De volgende fase in het proces is: gesprekken 
met College van Kerkrentmeesters en 
onderhandelen met de Projectontwikkelaar 
om tot overeenstemming te komen. We 
wensen allen die namens ons zich met veel 
kennis en enthousiasme inzetten in dit 
ingewikkelde proces veel wijsheid toe.
Namens de kerkenraad, Anneke Sijtsma, scriba

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

Voorjaarsmiddag Werkgroep Welzijn 
Hubertusgemeenschap
Op donderdag 12 mei a.s. organiseert de 
Werkgroep Welzijn weer haar jaarlijkse 
voorjaarsmiddag. Ook nu zijn we weer 
welkom in de zaal van de Open Hofkerk aan 
de Boerhaavestraat 60. Aan deze middag 
wordt medewerking verleend door Ben 
Wissink met het programma ”Sax On Tour” 
Met zijn programma maakt Ben Wissink 
afwisselend op 8 saxofoons, Xylofoon, 
Angkloeng, Wasbord en Fluit “Muziek van 
Toen” en voor wie anders dan de “Jeugd 
van Toen” en vertelt hij tussendoor leuke, 

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

Gespreksgroep in de Drie Ranken
Gespreksgroep ouderen maandag 2 mei. 
Onze gast: Ronald den Hartog
Thema: Roeping en werken van 
barmhartigheid
Vanaf 9.45 uur bent U van harte welkom.

Taizévesper in De Drie Ranken
De volgende Taizé-vesper is op zondag 1 mei 
2016 om 19.00 uur. Wij nodigen iedereen 
van harte uit om deze Taizévesper bij te 
wonen. Naast het zingen van liederen uit 
Taizé lezen we dan Psalm 100 en Johannes 
14, 19 – 23. Onze overweging hierbij: Jezus 

S T A D

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

B O N I F A T I U S

vernieuwbouw te poten bij de pergola 
vóór ontmoetingsplek De Druif. Samen 
met oudgedienden en gasten was het een 
supermiddag. Hulde aan de kookploeg en 
aan de begeleidingscommissie. Gastvrouw/ 
gastheer De Druif?.... dat is gewoon een club 
waar je bij wilt horen. Op naar het volgende 
jubileum!

Maten 3-daagse op 17, 18 en 19 mei 
Voor de 8e keer wordt er in goede samen-
werking tussen onze Geloofsgemeenschap 
De Drie Ranken, Heemhof, De Matenhof 
en Berghorst een Avond 3-daagse op poten 
gezet voor de oudere bewoners van de 
Maten. Vanuit De Matenhof, Heemhof en 
Berghorst wordt er omstreeks 18.30 uur 
gestart voor een wandeling van ca. 4,5 km. 
Elke avond is er een koffiestop in één van 
de locaties of in De Drie Ranken. De Maten 
3-daagse is niet alleen bestemd voor de 
bewoners van de zorgcentra maar voor 
iedereen in de Maten. U begrijpt… voor 
deze lange vrolijke stoet van rolstoelers 
zijn er veel vrijwilligers nodig. Helemaal 
nu op Heemhof er een complete afdeling 
bij is gekomen! Uw/ jouw hulp is dan ook 
dringend nodig. Kom je helpen? Graag Bel 
of mail z.s.m. even naar: Anneke Sijtsma, tel. 
542 18 24 of maten3daagse@3ranken.nl Ook 
als je één of twee avonden beschikbaar bent.
Wil je als deelnemer meedoen? Ook 
wijkbewoners zijn welkom. Wel graag zelf 
voor een rolstoel zorgen en zo mogelijk 
voor een begeleider De routes zijn ook 
geschikt voor rollators en scootmobiels. 
Aanmelden kan tot 1 mei bij de receptie 
van De Matenhof op ma. t/m vrijd. 13 
uur of bij de receptie van Berghorst. Of 
maten3daagse@3ranken.nl. De kosten zijn 
€5,50 p/p, incl. herinneringsvaantje en koffie. 
Begeleiders betalen uiteraard niets. Nadere 
info: Anneke Sijtsma,tel. 541 28 24, of bij 
bovenvermeld e-mailadres.

Terugblik wijkavond 13 april
Ruim 100 belangstellenden waren aanwezig. 
Bemoedigend om telkens te ervaren dat 
velen zich betrokken voelen en willen 
meedenken en meepraten. Na een korte 
inleiding door Adriaan de Putter, voorzitter 
Taakgroep Eredienst werd in kleine groepjes 
met elkaar gedeeld over wat men juist wel 
of soms niet had ervaren in de Stille Week 
en Paasmorgen. Het was goed om dit samen 
te doen en de tijd te nemen om met elkaar 
dit geloofsgesprek aan te gaan. Taakgroep 
Eredienst neemt alle reacties mee. Na een 
korte maar gezellige “bijpraatpauze’, heeft 
Ed van Gent, voorzitter van het Project 
Bureau ons ingewijd in een definitief 
Schetsontwerp De Nieuwe Drie Ranken. 
Mooi was het om te zien dat door de 

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

H U B E R T U S

O E C U M E N E

“Vind je het nog zin hebben om 
dodenherdenking te houden?”, zo vroeg 
mijn dochter. 

In mijn vorige standplaats was het de 
traditie om elk jaar op 4 mei een kerkdienst 
te houden en daarna naar het monument 
te wandelen. Niemand kon me vertellen 
waarom dat zo gegroeid was en waarom de 
gemeente daarbij niet vertegenwoordigd 
was. Heel voorzichtig opperde ik dat ik 
het geen taak van de kerk vond om dit 
te organiseren, maar van de burgerlijke 
overheid. Ik zag wel een taak voor de 
kerk in de nationale dodenherdenking, 

maar dan als grote 
maatschappelijke 
organisatie naast de 
politiek, de vakbond 
en anderen. En 
zo werd de kerk 
een gastvrij huis, 
waar ieder jaar een 
toespraak werd 

gehouden door de burgemeester of de 
wethouder en de pastor of de dominee, 
gevolgd door de stille tocht en kranslegging 
door beide bij het monument. Gaandeweg 
merkte ik dat het mij raakte, niet alleen als 
spreker van het vrije Woord, maar ook vanuit 

mijn ervaring als kaderlid van de vakbond 
en van Amnesty. Want, zo besefte ik, het 
meeste van het bestuurlijke werk wat ik doe 
zou in oorlogstijd bijna onmogelijk zijn. 

Dat raakt mij, ieder jaar opnieuw als ik 
samen met anderen twee minuten stil sta 
bij al die mensen die daar hun leven voor 
gaven. Dan denk ik terug aan mijn oude 
buren, die elkaar leerden kennen in een 
concentratiekamp en daar verliefd op elkaar 
werden. Zestig jaar na dato mocht ik hun 
huwelijk kerkelijk inzegenen, omdat dit 
door de oorlogstijd niet mogelijk was. Ik 
hoor de indrukwekkende woorden van Peter 

De zin van het gedenken
van Uhm, commandant der strijdkrachten, 
die een dag na zijn aanstelling zijn zoon 
verloor door de gevechten in Uruzgan. Ik 
was erbij, die avond dat hij zijn toespraak 
hield op de Dam in Amsterdam. Het was 
langer dan twee minuten stil die avond... 
Of de indrukwekkende herdenking in 
Arnhem vorig jaar in aanwezigheid van onze 
bevrijders en Duitse gasten. 
Heeft het zin dit nog te gedenken? Jazeker, 
opdat wij nooit vergeten en blijven waken 
voor de vrijheid!

Theo van Driel,
Apeldoorns beraad van kerken
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dan in de wielen gereden door de Giro. Op 
de tijd waarop we gewoonlijk samen komen 
is de Open Hofkerk nagenoeg onbereikbaar. 
Vanzelfsprekend willen we geen risico’s 
nemen. Op vrijdag 3 juni 2016 bent u weer 
welkom. We zien u dan weer graag. 

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 055 367 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.

Geslaagde middag voor 75-plussers
De werkgroep ‘Teresia activiteiten 75+’ 
heeft op vrijdag 15 april weer een gezellige 
middag voor 75-plussers georganiseerd 
in Don Bosco. Ruim 90 personen hadden 
zich aangemeld en waren aanwezig. Voor 
het entertainment hadden we deze keer 
vrouwencabaret Pandora uitgenodigd. Met 
hun sketches, liedjes en soms ondeugende 
opmerkingen hebben ze menig glimlach 
op de gezichten getoverd. Veel was zeer 
herkenbaar. In de pauze en na afloop kon 
iedereen nog nagenieten en praten onder 
het genot van een hapje en drankje. Fijn 
dat er zoveel mensen aanwezig waren, we 
hopen dat zij allemaal hebben genoten en 
graag tot ziens. De volgende keer is op 9 
december 2016. 

Werkgroep Teresia activiteiten 75+

humoristische anekdotes die rechtstreeks 
een aanslag doen op de lachspieren. De 
heer Wissink treedt veel op in de regio 
bij verzorgingshuizen en voor ouderen. 
Hij steunt daarbij het goede doel “KIKA” 
Kinderfonds. De middag begint om 14.00 
uur en vanaf 13.30 uur is men welkom. Zoals 
altijd krijgen alle parochianen boven de 
75 jaar weer persoonlijk een uitnodiging. 
Mocht u de uitnodiging op 7 mei a.s. nog 
niet ontvangen hebben dan verzoeken wij u 
contact op te nemen met Mevr. van Bussel, 
Marconistraat 71, 7316 PA Apeldoorn, tel. 
055 521 80 06 of met G. Tiemessen, Hoefblad 
1, 7322 EG Apeldoorn, tel. 055 521 39 28 
     
Voorjaarstafel
Op weg naar Pasen heeft iedereen zo 
zijn eigen gedachten over Pasen. Voor 
religieus ingestelden is het de dag van de 
Opstanding uit de doden. Het is het feest 
van het Licht. Voor mensen die meer met 
de natuur verbonden zijn is het meer het 
begin van het voorjaar. De start van de 
lente. Het verschijnen van nieuw leven. Alle 
bomen en struiken beginnen voorzichtig uit 
te lopen. Voorjaarsbloemen zoals tulpen, 
hyacinten en narcissen komen in bloei. Er 
is een overvloed aan kleuren. De datum 
van Pasen hangt ook samen met de natuur. 
Pasen valt altijd op de eerste zondag na 
de eerste volle maan na het begin van de 
lente. Het menu van de Open Tafel was een 
verwijzing naar de meervoudige betekenis 
van Pasen. Een voorafje met kruidige kaas 
die aan het buitenland doet denken. Een 
hoofdgerecht met veel sla vermengd met 
de feestelijke kleuren van tomaten, paprika, 
radijs. Een gezond nagerecht van diverse 
soorten binnen- en buitenlands fruit. Naast 
het eten ging het natuurlijk ook om het 
gezellig samen zijn. Op de eerste vrijdag van 
mei is er helaas geen Open Tafel. We worden 

Vieringen H. Martinuskerk Twello
Zondag 1 mei
10.00 uur Eucharistieviering, voorganger 
 pastoor P. Daggenvoorde
Donderdag 5 mei Hemelvaartsdag
10.00 uur Eucharistieviering, voorganger 
 pastoor P. Daggenvoorde
Zondag 8 mei
10.00 uur Eucharistieviering, voorganger 
 pastor Sebastian pr. 

Casa Bonita
01 mei  Dhr. H. Scherrenburg, 
 orgel dhr. H. Kortes  
08 mei  Dhr. R. Bloemendal, 
 CGZ Hoog Soeren
15 mei  Pastor H. de Jong, orgel dhr. H. 
 Snellenberg, zang Mia Snellenberg 
22 mei  Ds. E. Idema, orgel dhr. J. Tiemens, 
 zang mw. D. Smit
De kerkdiensten beginnen om 10.15 uur 
in het restaurant.

De Drie Ranken
Oecumenische Vieringen 
Zondag 22 mei
09.30 uur Open Kringviering, voorganger 
 diaken R. Dashorst

Gelre Ziekenhuis
01 mei  Prot. Dick Luijmes, Good News 
 koor o.l.v. dhr. Roelf Roelfs
08 mei  RK Rita Vermeltfoort, Corry 
 Hozemans, piano; Marry van 
 Weerdenburg, cantor 
15 mei  Pinksteren, Prot. Ds. Dick Luijmes, 
 Paulien v.d. Boom, dwarsfluit; 
 Marianne Kielstra, orgel 
22 mei  RK Ruud Pragt, koor Rubato 
De kerkdiensten worden gehouden om 
10.00 uur in het auditorium op de 
1e verdieping, boven de hoofdingang. 
Iedereen wordt van harte uitgenodigd. 

De Heemhof
01 mei  Mw. ds. L.H. de Bruin, 
 orgel Mw. S. Goldbach 
08 mei  Mw. J.A. Stolte
15 mei  Pinksteren, Mw. ds. L.H. de Bruin, 
 orgel Dhr. W. Kroon, soliste 
 Margo van der Eng
22 mei  RK Pastor H. de Jong, orgel Dhr. 
 J. van den Berg, soliste Veronika 
 Simonett 
De kerkdiensten beginnen om 10.30 uur.

‘s Heeren-Loo (Groot Schuylenburg)
01 mei  Verteldienst o.l.v. Henriette v 
 Ieperen, orgel Maurits Bunt
01 mei  Zangdienst o.l.v. Hetty de Reus, 
 orgel Chris Notenboom
08 mei  Eredienst, Ds. E. Fockens, orgel 
 Dochter Anja den Bakker
15 mei  Eredienst,1e Pinksterdag, Dhr. 
 Harm Siebesma, orgel Jan-Willem 
 Jonkman, zang Dirk-jan Roozeboom
22 mei  Eredienst, drs. Constance 
 Schouwstra-Dijkman, orgel Freek 
 Koster, Gospelkoor Vocation o.l.v. 
 Ton Schimmel
Aanvang diensten: eredienst 10.30 uur, 
verteldienst 10.30 uur, zangdienst 14.30 uur

De Herberg: Zondagse Ontmoetingen
08 mei  Dhr. H. van Leeuwen
15 mei  Pinksteren, Mevr. M. Giezeman-
 Hendriks
22 mei  Trinitatis, Dhr. K. Droger
De Zondagse Ontmoetingen vinden plaats 
op de tweede en vierde zondag van de 
maand van 13.30-14.00 uur. En ook op 1e 
pinksterdag. Vanaf 13.15 uur wordt er een 
kop koffie of thee geschonken.

St. Josephkapel ‘GGNet’
01 mei  Geen dienst
08 mei  Voorganger Theo van Driel, 
 organist Hans Visser 
15 mei  Pinksterzondag Voorganger 
 Roelof Upperman, organist 
 Joop Blom
22 mei  Geen dienst
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. De eerstvolgende vrijdag is 20 
mei. Voorganger is de heer Anton Derksen, 
met assistentie van Siny Bouwmeester

Marken-Haven
30 april  Mw. Ds. L.H. de Bruin, 
 orgel Mw. S. Goldbach
07 mei  Mw. F.J. Volkers-van der Torren 
14 mei  Pinksteren, Mw. Ds. L.H. de Bruin, 
 orgel Dhr. G. de Groot, Klarinettist 
 Margo van der Eng  
21 mei  Geen kerkdienst 
De kerkdiensten vinden plaats op 
zaterdagmiddag om 14.30 uur.

Randerode
01 mei  RK Pastor H. de Jong m.m.v. koor 
 Sostenuto o.l.v. Ed van Egmond
08 mei  Geen opgave ontvangen  
15 mei  Dhr. R. Bloemendal, orgel dhr. 
 F. v.d. Kraats, zang mw. R. Blankestijn
22 mei  Mw. C. van Dijk, orgel mw. 
 T. Schoonheim, zang dhr. H. Heinen
De kerkdiensten beginnen om 10.30 uur.

Sainte Marie
01 mei  Woord- en Communiedienst, 
 dhr A.J. Derksen
08 mei  Geen opgave ontvangen 
15 mei  1ste Pinksterdag, voorganger 
 A.J. Derksen
22 mei  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 viering.
Elke 1e zondag van de maand Eucharistie-
viering 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 op 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

 

Bijbelrooster jaar C
Zondag 1 mei 2016 Zesde zondag van Pasen
Hand. 15, 1-2 + 22-29; Apok. 21, 10-14 + 22-23; Joh. 14, 23-29
Donderdag 5 mei 2016 Hemelvaart van de Heer
Hand. 1, 1-11; Ef. 1, 17-23; Lc. 24, 46-53
Zondag 8 mei 2016 Zevende zondag van Pasen
Hand. 7, 55-60; Apok. 22, 12-14 + 16-17 + 20; Joh. 17, 20-26
Zondag 15 mei 2016 Hoogfeest van Pinksteren
Hand. 2, 1-11; 1 Kor. 12, 3b-7 + 12-13; Joh. 20, 19-23
Zondag 22 mei 2016 Feest van de Heilige Drie-Eenheid
Spr. 8, 22-31; Rom. 5, 1-5; Joh. 16, 12-15

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

W I J  B I D D E N

Pinkstergebed

Kom Schepper Geest
en bouw Uw woning in mijn ziel
opdat Uw troost mij immer zal omringen
Uw wijsheid heel mijn wezen 
lichtend kan doordringen
en U altijd voor mij online zult zijn
Kom Schepper Geest
Trooster Alwijze Algoede
en bouw Uw woning in mijn ziel

Oeke Kruythof

Jezus is naar de 
hemel teruggegaan, 
en liet de deur voor 
ons op een kier staan. 

Soms kan ik dit 
bijna niet geloven, 
maar dan kijk ik 
even naar boven. 
 
Hierin zie ik een 
knipoog van de Heer, 
dit bemoedigt 
mij steeds weer.
 Janneke Troost
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informatieblad voor katholiek apeldoorn

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Eindredactie
I. Franken en M. Lamper 

Opmaak
E* D.SIGN te Barneveld

Druk
Koninklijke BDU Uitgeverij te Barneveld

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dit jaar is het alweer twee jaar geleden 
dat het nationale monument voor mensen 
met een onvervulde kinderwens werd 
geplaatst in park Berg en Bos.

Inmiddels is het al traditie geworden 
om daar in het weekeinde van vaderdag 
aandacht aan te besteden. Dat willen we 
ook dit jaar doen en wel op zondag 
19 juni. We starten in de Lutherse kerk 
aan de prof. Röntgenstraat.

Vanaf half 2 staan de koffie en thee 
daar voor u klaar en om 2 uur volgt de 
herdenking in de kerk.

Vervolgens wandelen we naar het park 
Berg en Bos. Onderweg wordt er weer 
voor koffie en thee gezorgd.
Heeft u een onvervulde kinderwens 
of kent u mensen in uw omgeving, die 
met dit gemis te maken hebben of wilt 
u samen met hen dit moment dragen, 
dan bent u van harte welkom.
De middag is kosteloos, maar er wordt wel 
een bijdrage voor de koffie/thee gevraagd 
en er zal een collecte worden gehouden.

 
Namens het comité,

Diaken Theo van Driel 
(voorzitter)

Dag van de onvervulde kinderwens


