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Een kleine foto van haar prijkt al sinds 
een half jaar op bladzijde 2 van elke 
editie van OpWeg. Er staat bij dat mevr. 
Aafke Gussenhoven vertrouwelijk kan 
worden geraadpleegd aangaande alle 
integriteitsvraagstukken binnen de 
Emmaüsparochie, zowel in materiële als 
immateriële zin.

Wie is Aafke, wat houdt haar functie in en 
is zij al geraadpleegd?

Ik schuif bij haar aan tafel met uitzicht op 
een prachtige tuin. Deze is – vertelt Aafke 
tijdens het koffiezetten – ontworpen en 
aangelegd door echtgenoot Jaap, die 
net zijn tas inpakt om asielzoekers-met-
verblijfstatus Nederlandse les te gaan 
geven. 

Er komt een kat naar me toe en Aafke 
vraagt me of ik katten leuk vind, hetgeen 
ik positief kan beantwoorden. “Twee jaar 
geleden toen hij hier kwam was er nog 
geen land met hem te bezeilen”, zegt ze 
me, “maar inmiddels is de kat heel lief 
geworden.”
Het zou zo maar eens te maken kunnen 
hebben met de kwaliteiten die deze 
bijna 65-jarige vrouw, met een open en 
vriendelijke uitstraling, bezit. Misschien ga 
ik er het komende uur wel achter komen…

Waarom?
Het leek me de meest logische beginvraag: 
“Waarom een vertrouwenspersoon en 
waarom jij?”
Aafke: ”Op die eerste vraag kan ik niet 
eens antwoord geven. Bij mijn weten is het 
niet iets dat landelijk is ingevoerd, maar 
ik denk dat het hier binnen onze parochie 
belangrijk wordt gevonden.
Ik ben voor deze functie gevraagd door 
het bestuur. Met name Perry van Gerwen 
kende mij vanuit de Victor en men had 
het vertrouwen dat ik hier een geschikt 
persoon voor zou zijn. Ik heb wat 
bedenktijd gevraagd en kwam al snel voor 
mezelf tot de conclusie dat dit iets voor mij 
zou kunnen zijn. ‘Integriteit’ is natuurlijk 
heel divers en het is best spannend waar 
mensen mee kunnen komen. 
Ik had ook geen ervaring met dit werk 
en vragen op dit gebied kunnen heel 
uiteenlopend zijn. Tot nu toe ben ik vier 
keer gebeld en alle vier keer bleek het 
om een situatie of onderwerp te gaan 
dat bij de pastoraatsgroep thuishoorde. 
Aangezien echtgenoot Jaap daar deel 
van uitmaakt kon ik het ‘binnenskamers 
doorschuiven’.
Ik ben trouwens wel één keer bij iemand 
thuis geweest om het een en ander te 
bespreken, maar zoals gezegd betrof het 
ook hier iets wat op het bordje van de 
pastoraatsgroep thuishoorde. 
Hele moeilijke vragen waren het overigens 
niet en ik heb gemerkt dat het echt naar 
iemand luisteren vaak al voldoende is.
Inmiddels ben ik ook op mijn werk 

vertrouwenspersoon, zo snel kan dat dus 
gaan.”

Fysiotherapeut
Die laatste opmerking van Aafke is voor 
mij aanleiding om te vragen wat voor 
werk ze doet.
Aafke: “Ik ben fysiotherapeute en heb 
me gespecialiseerd in alles wat zich rond 
het bekken afspeelt. Dat kan variëren 
van zwangerschapsbegeleiding tot 
plasproblemen.
Na de lagere school heb ik HBS/A gedaan 
en ben daarna de opleiding Fysiotherapie
gaan volgen. Eigenlijk wilde ik heel graag 
de verpleging in, maar omdat ik ook heel 
sportief was leek me de ALO (Academie 
voor Lichamelijke Opvoeding) ook heel 
leuk. En dit zat er precies tussenin: 
verzorgend en net iets meer opleiding. Ik 
heb er nooit spijt van gehad!
Op dit moment werk ik nog drie dagen in 
de week en ik vind het nog steeds heerlijk 
om te doen.”

Nest, Jaap en gezin
Omdat ik altijd benieuwd ben waar 

iemands wieg heeft gestaan en hoe 
iemand zijn/haar levensgezel heeft 
ontmoet, vraag ik er Aafke maar naar, 
terwijl zij onze koffiekoppen nog eens 
volschenkt…
Aafke: “Kinderdijk is de plaats waar ik 
- als Aafke Buzink - ben geboren. 
Ik had hele lieve ouders en na een meisje 
(1940) en daarna een jongen (1946) was 
ik in 1951 een cadeautje, zo hebben ze 
me altijd verteld. We hadden een heel 
harmonieus gezin, waarin mijn elf jaar 
oudere zus een soort tweede moeder voor 
me was. Ik heb ook altijd een hele goede 
band met haar gehad maar helaas is ze 
twee (?) jaar geleden overleden. Inmiddels 
weet ik dat in zo’n gezin opgroeien een 
zegen is.
Mijn vader werkte op de 
personeelsafdeling van een 
busonderneming en mijn moeder was – 
zoals in die tijd gebruikelijk – huisvrouw. 
We deden veel leuke dingen met z’n allen 
en ik heb een heerlijke kindertijd gehad in 
Kinderdijk.

Jaap kende ik al vanaf mijn twaalfde. Hij 

was de broer van een vriendin, dus ik zag 
hem regelmatig bij haar thuis. Maar pas 
toen ik 19, 20 was gingen we elkaar anders 
zien. Jaap was een keer uitgenodigd voor 
een feestje toen hij in militaire dienst zat 
en toen vroeg hij mij mee. Ineens sprong 
de vonk over en we hopen dit jaar te 
vieren dat we veertig jaar getrouwd zijn.
We hebben 5 kinderen (3 jongens en 
2 meisjes) en bijna 7 kleinkinderen.  Er 
wonen 2 zoons met hun gezin in het 
buitenland, in Oostenrijk en in Argentinie. 
De andere 3  kinderen wonen gewoon in 
Nederland, ’s Hertogenbosch, Tilburg en 
Utrecht. 

Apeldoorn en vrije tijd
Natuurlijk ben ik ook nieuwsgierig wat 
de reden was waarom Apeldoorn werd 
uitverkoren als woonplaats.
Aafke zegt hierover: “Jaap heeft 
de school voor tuinarchitectuur en 
landschapsinrichting – ‘aha, vandaar 
die prachtige tuin!’, zei ik Aafke in 
de reden vallend… – gevolgd en ging 
eind negentiger jaren bij de gemeente 
Apeldoorn werken bij de afdeling 
Landelijke Eigendommen. Inmiddels 
is Jaap met pensioen, maar hij heeft 
voldoende omhanden met onder andere 
op de kleinkinderen passen, bridgen 
en pitch&putt golf spelen, wat beiden 
gezamenlijke hobby’s van ons zijn.
Zelf ben ik van-huis-uit een enthousiast 
hockeyster en speelde een aantal jaren 
op landelijk niveau bij HGC in Wassenaar 
In Apeldoorn heb ik bij AMHC gespeeld, 
maar moest helaas door lichamelijke 
ongemakken een paar jaar geleden 
stoppen. 
Met wat oud-hockeygenoten tennis ik wel 
regelmatig. Ook speel ik piano en ik heb 
nog steeds les.
Onlangs heb ik een roeiclinic gevolgd en 
dat vond ik erg leuk om te doen, dus ik 
denk dat ik binnenkort wat vaker op het 
water te vinden zal zijn.”

Integriteitsvraagstukken
Zo, ik heb een aardig beeld gekregen van 
de vrouw Aafke Gussenhoven: een positief 
en constructief persoon die het best nog 
wel druk heeft maar die zeker weet te 
genieten van het moois dat het leven 
haar te bieden heeft en waar zij dankbaar 
gebruik van maakt. De ‘rustige kat’ van 
een uur geleden kan ik nu ook helemaal 
plaatsen…
Tenslotte wil ik - en misschien ook wel 
namens de lezers van OpWeg - graag van 
Aafke weten waar men aan kan denken 
als het om integriteit gaat en men een 
beroep op haar raad kan doen.
Ze verwoordt het als volgt: “Bij 
vraagstukken en meldingen met 
betrekking tot (vermoeden van) schending 
van integriteit gaat het om gedrag zoals: 
machtsmisbruik, corruptie, fraude, diefstal, 
verspilling enz.” 

Rest mij Aafke hartelijk te danken voor het 
prettige gesprek en haar gastvrijheid.

Aafke Gussenhoven: “Echt luisteren is vaak al genoeg…”
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Zaterdag 18 juni
16.30 uur Eucharistieviering met cantor, voorganger pastor Sebastian pr. 
Zondag 19 juni
10.00 uur Eucharistieviering met koor Magnificat, voorganger pastor Sebastian pr. 
Zondag 19 juni
12.00 uur Doopviering, voorganger pastor Sebastian pr. 
Dinsdag 21 juni
09.00 uur Eucharistieviering
Vrijdag 24 juni 
09.00 uur Eucharistieviering
19.30 uur Gebedsviering Sant’Egidio
Zaterdag 25 juni
15.30 uur Peuterviering, voorganger pastoor P. Daggenvoorde
16.30 uur Eucharistieviering met koor Lucente, 
 voorgangers pastoor P. Daggenvoorde en diaken R. Dashorst
Zondag 26 juni
10.00 uur Eucharistieviering met het Liturgiekoor, 
 voorgangers pastoor P,Daggenvoorde en diaken R. Dashorst
12.00 uur Doopviering, voorganger diaken R. Dashorst
Dinsdag 28 juni
09.00 uur Eucharistieviering 
Vrijdag 1 juli
09.00 uur Eucharistieviering
19.30 uur Gebedsviering Sant’Egidio
Zaterdag 2 juli
16.30 uur Gezinsviering met JokoTrees, voorganger pastoor P. Daggenvoorde
Zondag 3 juli
10.00 uur Eucharistieviering met het Gregoriaans koor, voorganger pastor Sebastian
Dinsdag 5 juli
09.00 uur Eucharistieviering
Vrijdag 8 juli
09.00 uur Eucharistieviering
19.30 uur Gebedsviering Sant’Egidio

DOOPVIERINGEN
De doopvieringen worden doorgaans een keer per maand op zondag op een vastgestelde 
datum gehouden. Voor 2016 zijn de data: 28 augustus, 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 materiële als in immateriële zin.  Zij is bereikbaar via 06 122 628 64.

COLLECTEOPBRENGSTEN
week 22
pastoraat Emmaüsparochie €  332,43
Egidius  € 383,71
week 21
pastoraat Emmaüsparochie €  695,- 
Egidius  € 802,01
week 20
pastoraat Emmaüsparochie €  296,77
Emmaüs diaconie  € 318,64

MISINTENTIES
Weekend 18-19 juni: Stephan Staijen, ouders en schoonouders, voor een overleden 
schoonzoon en sterkte voor het gezin, Joop Niekus. Henriette Niekus, Mientje Kroese-
Brouwer.
Weekend 25-26 juni: Mien de Haan-Lieferink, Pieter van Maanen, overleden ouders Havekes-
Nienhaus en schoonzoon Kees, Jean Lemaire.
Weekend 2-3 juli: Bertus Hafkamp en zoon Bert, Jean Lemaire.

PAROCHIEKRONIEK 
Gedoopt:
Door het H. Doopsel zijn in onze geloofsgemeenschap opgenomen: Isabel de Groot, Fabian 
Ros, Michael Rutte, Milly Vos en Miley Sipkema.
Overleden: Hennie Boerboom-Rondeel van de Hofstraat, de afscheidsviering heeft 
plaatsgevonden op 25 mei in de H. Geestkapel in Assel.

IN MEMORIAM
Hennie Boerboom–Rondeel
Hennie Boerboom-Rondeel, geboren op 25 april 1927, was een zelfstandige, sterke 
vrouw. Dat bewees zij toen haar man na 20 jaar huwelijk plotseling overleed. Daardoor 
stond zij alleen voor de zorg voor haar zeven kinderen, pubers tussen 11 en 19 jaar 
oud. Ondanks dat het een traditioneel huwelijk was waarbij zij het huishouden deed 
en haar man de administratie wist Hennie alles te runnen. Haar ruimdenkendheid en 
ruimhartigheid wist ze haar kinderen mee te geven. Er is een sterke onderlinge band 
waarin iedereen er mag zijn met zijn of haar eigenheid. Zij was de verbindende schakel 
van de familie, hield iedereen op de hoogte van elkaars wel en wee. ‘Haar kinderen 
prijzen haar, een wijze vrouw’ lazen we uit Spreuken 31 tijdens haar uitvaartdienst in de 
Heilige Geestkapel in Assel.  Zo’n vrouw, levend zoals God mensen voor elkaar bedoeld 
heeft, zo’n vrouw was Hennie. Haar vertrouwen wij toe aan zijn Licht. 

Tineke Breuer

VIERING OVER HET VOLGEN VAN JEZUS: VOLGELING, GEEN DOODDOENER 
Het volgen van Jezus is geen eenvoudige zaak. 
Soms brengt het je vreugde en vertrouwen.
Maar je ontmoet ook tegenstand onderweg.
Mensen die een andere mening zijn toegedaan.
Roept dat dan op tot tolerantie of geweld?
Betekent Jezus volgen echt alles loslaten?
Doen menselijke omstandigheden er niet meer toe?
Over deze en andere vragen gaat het in de viering van 25 juni om 16.30 uur.
De viering wordt verzorgd door pastoor Daggenvoorde en het eigentijdse koor “Lucente”
U bent allen van harte welkom!

STREEPLOOS EEN 
KLUS GEKLAARD
Tijdens de veilig op de 
laatste Startzondag 
is geboden op een 
dienst van pastoor 
Daggenvoorde en Jetty 
van het secretariaat. 
Zaterdag 4 juni zijn de 
ramen gewassen. 

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

Sebastian (S.) Gnanapragasam, 
parochievicaris
pastorseba@gmail.com
055 526 65 04

Ronald (R.G.Th.) Dashorst, diaken
r.dashorst@rkapeldoorn.nl
055 526 65 03

Secretaresse pastores en bestuur
ma, di, wo, do: 09:00 - 12:00 uur
emmaus@rkapeldoorn.nl
055 526 65 04

V I E R I N G E N  I N  D E  O N Z E  L I E V E  V R O U W E K E R K
1 8  J U N I  T / M  8  J U L 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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Zoals ieder jaar geeft bisschop Nicolas 
Brouwet van Lourdes en Tarbes een thema 
aan, dat uitgediept wordt in de verschillende 
liturgische vieringen tijdens een bedevaart. 
Het zal niemand verwonderen dat hij dit 
jaar koos voor het thema: “Barmhartig als de 
Vader”.

Lourdes sluit daarmee aan bij het Heiligjaar 
van de Barmhartigheid dat Paus Franciscus 
voor 2016 afkondigde. Daarnaast is 
‘barmhartigheid’ een gegeven dat in de 
boodschap van Lourdes een belangrijke 
plaats inneemt. In het leven van Bernadette 
speelt de boetvaardigheid – als antwoord op 
de barmhartigheid – een grote rol.

Wat is barmhartigheid?
“Barmhartig” is een woord dat wij in ons 
dagelijks taalgebruik niet zo vaak in de 
mond nemen. Het woord heeft voor ons 
een wat ouderwetse klank. Alsof het uit 
de mode is. En toch is barmhartig zijn geen 
zaak die bij de verleden tijd hoort. Zeker 
niet voor een gelovig mens. Een gelovig 
mens zal beseffen dat hij barmhartig moet 
zijn, omdat hij ook zelf barmhartigheid 
nodig heeft. We bidden dat in het Onze 
Vader met iets andere woorden: “Vergeef 
ons onze schuld, zoals ook wij aan anderen 
hun schuld vergeven.” Wie een gezonde kijk 
op zichzelf heeft, hoeft zijn capaciteiten en 
verdiensten niet te verbergen, maar heeft 
ook weet van zijn missers en tekorten. 
Daarom beseft hij dat hij zich niet aldoor 
op de borst hoeft te kloppen en de 
schijnwerpers op te zoeken voor de vele 
verdiensten. Hij weet dat er ook momenten 
waren die niet zo voorbeeldig zijn geweest 
en waarin hij anderen raakte of tekortdeed. 
Barmhartigheid heb je daarom zelf ook 
nodig.

Barmhartigheid zou je kunnen omschrijven 
als: het gevoel waardoor de ellende van de 
ander ons hart raakt. Het gaat inderdaad 
om onze gevoeligheid voor de ellendige 
situatie waarin een medemens verkeren 
kan. Medelijden is dan een manier om 
je barmhartigheid uit te drukken. De 
ander laten voelen dat je meeleeft; dat 
je meelijdt, zonder helemaal de plaats te 
kunnen innemen van degene die lijdt. Je 
kunt meeleven, meelijden, zonder zelf het 
lijden van de ander over te nemen. Je kunt 
medelijden laten zien. Maar het lijden van 
de ander voor je eigen rekening nemen, is 
onmogelijk.

Barmhartig zijn
Barmhartig zijn tegenover iemand die 
leed te dragen heeft, is niet altijd even 
gemakkelijk. Je hart wordt wel
geraakt, maar soms ga je toch op onderzoek 
uit naar de oorzaak van dat lijden. Of je 
het niet zelf schuld bent? Of je het niet zelf 
gezocht hebt? Zo gaan wij mensen weleens 
om met het lijden van de ander.

Daarbij denk ik aan het Bijbelse boek Job. 
Daarin wordt de geschiedenis beschreven 
van de man Job, die na een lange tijd van 
geluk en voorspoed ineens geconfronteerd 
wordt met tegenslag en lijden. Hóe hij 
ook over zijn situatie nadenkt, hij kan 
geen oorzaak vinden voor dit lijden. Hij 
weet niet waaraan hij dit te danken heeft. 
Voor zijn oprechte gevoel heeft hij geen 
kwaad gedaan, waardoor deze tegenslagen 
hem moeten treffen. Hij is en blijft een 
oprecht mens, ook ten opzichte van God. 
Zijn vrienden hebben daar bedenkingen 
bij. Zij kunnen ook niet begrijpen dat Job 
zo getroffen wordt. Maar ze geloven ook 
niet dat Job onschuldig is en dat er geen 
reden te vinden zou zijn, waardoor hij zo 
te lijden heeft. De redenering dat ieder 
gevolg een oorzaak moet hebben, zit zo 
stevig geworteld in hun manier van denken 
dat de onschuld van Job voor hen niet vast 
kan staan. Er moet een reden zijn voor het 
ongeluk!

Wanneer je hierover nadenkt, ontdek je 
dat het medeleven van de vrienden van Job 
niet in hun hart, maar in hun hoofd zit. Het 
hoofd, je verstand, vraagt naar oorzaken. Je 
redeneringen zoeken de weg naar bewijzen. 
De barmhartigheid zetelt in het hart. Echte 
barmhartigheid vraagt niet om verklaringen 
en zoekt de oorzaak van het kwaad niet 
op. Echte barmhartigheid is het gevolg van 
diepe liefde die je voor de ander voelt.

Geen wraak
Wanneer iemand ons leed aandoet, is onze 
eerste menselijke reactie: “Ik wil wraak. Ik 
zal het hem of haar betaald zetten.” Oog om 
oog, tand om tand. Zo’n reactie is menselijk 
en begrijpelijk. We voelen ons geraakt en 
kunnen dat niet zomaar accepteren. Het is 

voor ons dan een grote stap om barmhartig 
te zijn. Barmhartigheid wil dan zeggen dat je 
de ander uit vrije wil vergeving schenkt voor 
datgene wat jou is aangedaan. Vergeving 
voor het kwaad, dat door die ander jou 
berokkend is. Dat is een hele stap. Dat vraagt 
van ons de wraakgevoelens te overwinnen. 
En dat gaat natuurlijk niet van het ene op 
het andere moment. Het is geen kwestie 
van een knop omdraaien. Vaak is het een 
proces van naar toe groeien. Een tussenstap 
zetten we vaak door te zeggen: “Ik heb wel 
vergeven, maar vergeten zal ik nooit.” In 
hoeverre is het dan echt vergeven?

Barmhartigheid als gave
Juist omdat wij het zo moeilijk vinden om 
echt vergeving te schenken wanneer we 

door iemand ten 
diepste geraakt 
zijn, kunnen we op 
het spoor komen 
van de bron van 
barmhartigheid. 
Barmhartigheid is 
een Goddelijke gave, 
die ons aangereikt 
wordt door Jezus. 
Gods liefde voor ons 
mensen is zo groot, 
dat Hij Zijn Zoon 
aan ons geschonken 
heeft. Niet om ons te 
veroordelen, maar om 
ons van het kwaad 
te bevrijden. Om ons 
los te maken van de 
dwingende band van 
vergelding, van wraak, 
van kwaad.

Jezus heeft ons de 
barmhartigheid 
voorgeleefd. Hij was 
betrokken bij de 
zieken, had oog en 
oor voor de mensen 
met zorgen, haalde 
zondaars en tollenaars 
uit hun isolement, 
juist door die grote 
barmhartigheid. 
Grenzeloos was zijn 

liefde voor de mens in nood. Hij leefde niet 
aan hen voorbij.

Het is goed te beseffen dat die liefde, die 
barmhartigheid ook ons in het hart gelegd 
is. Het is een geschenk van God aan ons. 
We krijgen het niet op grond van onze 
verdiensten. We kunnen het ons ook niet 
aanschaffen. We krijgen die liefde. Gratis. 
Geschonken door God die Liefde is.

Liefde delen
Wanneer je zo’n vorstelijk geschenk krijgt, 
is het niet de bedoeling om het alleen voor 
jezelf te houden. Liefde en barmhartigheid 
vragen erom gedeeld te worden. Om op 
onze beurt weg te schenken. We hoeven 
ook niet bang te zijn dat de liefde of de 
barmhartigheid op raakt. De gaven van 
God worden telkens opnieuw aan ons 
geschonken. En wanneer we zelf groeien 
in het uitdelen ervan, zullen dat ook steeds 
meer gaan beseffen.

Willen we als christen echt geloofwaardig 
zijn, dan wordt dat juist duidelijk in de 
barmhartigheid en de liefde waarmee wij de 
ander bejegenen. Geloven in Jezus Christus 
en Zijn levensweg willen volgen, vraagt 
ook navolging in vergeving, in liefde en 
barmhartigheid. Misschien is het goed ons 
leven eens tegen het licht te houden. Zijn 
er wellicht mensen in ons leven waarmee 
wij moeilijk door een deur kunnen? Mensen 
met wie we in onmin leven? Het gaat er niet 
om of we in deze gelijk hebben. Wat schiet 
je op met gelijk hebben, als de rekening 
van verwijdering, afstand en kilte erbij 
gepresenteerd wordt? Kom je niet dichter 
bij elkaar als je stappen van vergeving kunt 
zetten? Voel je je als mens niet beter als je 
bruggen bouwt tussen mensen in plaats van 
muren?

We willen dit jaar leven onder het motto 
‘Barmhartig als de Vader’. Het zou fijn zijn 
voor iedereen als we oude fouten kunnen 
vergeven en vergeten. Het Heilig Jaar met 
zijn zegeningen kan ons helpen stappen te 
zetten. Laten we het aanpakken.

(uit het blad ‘Lourdes’ nr. 1-2016; 
schrijver: Jan Pieter Janssen, pr.)

Barmhartig als de Vader
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Openingstijden Centraal Secretariaat
Het centraal secretariaat van de parochie is geopend op maandag t/m donderdag 
van 9.00-12.00 uur. Op vrijdag is het centraal secretariaat gesloten. 
De secretaresse is Gerda Eeninkwinkel.

H U I S

K I N D  E N  K E R K

Eerste Communie
Op 12 juni hebben deze 
kinderen hun eerste 
communie gedaan: 
Annika Borsoi, Bente en 
Lieme Bosscher, Charlotte Alberda, Daria 
Socha, Dominque Heinsman, Emma van 

Luttikhuijzen, Ewa Renik, Guido Smeltink, 
Hugo de Rijber, Keandro Ketting, Lisa 
Blokhuis, Lisa-Thalia en Lorena-Catherine 
Bruil, Luuk Starink, Luuk Wientjes, Mathijs 
Boerkamp, Nils de Winter, Sara Fey Bouwers, 
Uchenna Oscan, Imke van Aartwijk, Jolijn 
Timmer, Alexander Harleman, Brooklyn 
en Noa Roemeon, Dylana Leupens, Floran 
Vaassen, Garo Aro, Jayden de Groot, Jemailo 
en Shaïza Johannes, Mandy Hurenkamp, 
Macelina Palacz, Mitchel Brand, Nabeel 
Alnaqola, Narden en Narmsen Shlemon, 
Noor Azu, Theo de Jonge. 

Om 10:00 en 13:00 uur in twee groepen 
mochten zij met hun ouders voor het 
eerst ter communie gaan. Een spannende 

gebeurtenis voor deze kinderen. We kijken 
met begeleiders, ouders en de kinderen 
terug op een mooie voorbereidingstijd en 
viering.
 
Peuter-kleuter viering, 
25 juni, 15:30 uur
“De brandende braamstruik”.
We gaan 
luisteren naar 
het verhaal 
van Mozes en 
de brandende 
braamstruik.
Een viering 
speciaal voor de kleintjes. Korte 
vrolijke liedjes, een verhaal dat uit een 
schatkist komt en het aansteken van de 
kaars zijn elementen in deze viering. 
Ook is er altijd een ‘doe-moment’. 
We leren het kruisteken en bidden 
samen. Een speelse manier om kleine 
kinderen kennis te laten maken met 
Bijbelverhalen. Wilt u op de maillijst 
om persoonlijk uitgenodigd te worden? 
Stuur een berichtje aan: kindenkerk@
rkapeldoorn.nl . 
Doelgroep: 2-6 jaar met hun ouders. 

Gezinsviering 2 juli 16.30 uur 
Hoe kunnen we de wereld 
een beetje mooier maken? 
Dat is een spannende vraag 
waar we mee aan de slag 
gaan in deze gezinsviering. 
Alle communicanten 
worden speciaal uitgenodigd omdat dit de 
slotviering is van hun communietraject. Een 
korte viering waarin de kinderen centraal 
staan en het jongerenkoor Jokotrees zingt. 
 
Afsluiting Vormsel- en 
Communietrajecten 
De vormselviering en de communievieringen 
zijn geweest. Maar daarmee is het traject 
voor de kinderen nog niet afgelopen. De 
kinderen komen nog één keer bij elkaar 
om het hele project af te ronden en terug 
te kijken op de viering en het traject. Ook 
voor de ouders is er nog een afsluitende 
ouderavond. We kijken terug op wat goed 
ging en wat verbeterpunten zijn. Maar 
we kijken ook vooruit en geven aan wat 
‘Kind en Kerk’ te bieden heeft na de eerste 
communie en het vormsel. Betrokken jonge 
ouders en hun kinderen zijn immers de 
toekomst van onze gemeenschap! 

Brood voor onderweg
4 september vieren wij als Emmaüsparochie 
onze jaarlijkse startzondag. Bij de start van 
het nieuwe kerkelijk seizoen staan wij stil 
bij het verhaal van de Emmaüsgangers. 
Wij lezen het verhaal van de twee 
leerlingen die teleurgesteld teruggaan 
naar waar zij vandaan komen. Ze lopen 
weg van het centrum van hun geloof, weg 
van de plek waar de tempel staat. Hun 
toekomstverwachting is als een zeepbel 
doorgeprikt. Hun hoop op een nieuw leven 
is met hun leermeester vermoord. Maar dan 
ontmoeten ze een vreemdeling onderweg, 
die hen alles uitlegt, hen nieuw perspectief 
biedt. Nieuwe hoop begint te gloren. Ze 
herkennen hem bij het breken van het 
Brood. Met een brandend hart gaan ze weer 
terug naar Jeruzalem om hun vrienden te 
vertellen van deze ontmoeting. 

Wat heeft onze parochie toch een mooie 
naam, het verhaal blijft inspireren, ook in 
deze tijd. De vreemdeling wordt een vriend, 
ze herkennen hem als Hij het brood met 
hen deelt. Teleurstelling wordt nieuwe 
hoop, wat dood was komt tot leven. Twee 
thema’s willen wij hieruit halen: ‘Brood 
delen met elkaar’ en ‘De ontmoeting met de 
vreemdeling’.
Als we zondag in de kerk rondkijken zien wij 
veel verschillende nationaliteiten. Mensen 
komen samen van de hele wereld. Mensen 
met allemaal een eigen verleden een eigen 
weg gegaan om hier samen te zijn. Wij 
weten eigenlijk niet zo veel van elkaar. Wij 
willen wat meer van elkaar te weten komen 
en dat beginnen bij het brood dat wij eten.
Hierbij willen wij alle mensen van 
verschillende culturen vragen voor de 
startzondag hun eigen brood, het brood 

A L S  E M M A Ü S G A N G E R S  V E R D E R

van hun eigen land te bakken en mee te 
nemen. Dit brood willen wij in de viering bij 
de offerande naar het altaar laten dragen. 
Mensen uit Afrika, uit Polen, uit Bosnië, 
Syrië, Irak, Indonesië. Maar ook uit Drenthe, 
Friesland, Brabant, Limburg, Gelderland en 
al die andere plaatsen waar wij met elkaar 
vandaan komen.
Het brood van verschillende landen, van 
verschillende provincies brengen wij samen 
op het altaar. We delen het met elkaar en wij 
mogen in het brood dat wij delen de Heer 
herkennen. 
Na de viering worden mensen van 
verschillende achtergronden uitgenodigd 
zich te laten zien, met een vlag, met speciale 
hapjes, een landkaart, met klederdracht of 
iets specifieks van dat land of die provincie. 
Wij horen graag de verhalen, wij willen 
elkaar graag leren kennen. Zo wordt de 
vreemdeling een vriend.

Met dit thema gaan wij het hele jaar 
verschillende avonden vullen om van elkaar 
te leren, elkaar te ontmoeten te horen van 
het eten, van muziek, van kunst, van de 
beleving van het geloof en de opvoeding 
van kinderen. Het belooft een spannend 
jaar te worden waarin wij nog meer 
groeien naar een levendige, veelkleurige 
geloofsgemeenschap in het centrum van de 
stad.

De komende weken zullen wij mensen van 
verschillende landen benaderen met de 
vraag of zij hun land willen presenteren met 
brood, hapjes, een vlag of klederdracht, enz.

Namens de pastoraatsgroep en het 
pastoresteam, Ronald Dashorst

Op vrijdag 1 juli 2016 worden de vrij-
willigers van alle werkgroepen van de 
Emmaüsparochie uitgenodigd om deel te 
nemen aan een gezellige avond in de tuin 
en grote zaal van het Emmaüshuis aan de 
Stationsstraat 13.

Alle bij de parochie bekende 
contactpersonen van de werkgroepen 
hebben inmiddels de uitnodiging 
ontvangen en hebben deze onder hun 
leden verspreid. Het parochiebestuur vindt 
het vervelend als er mensen vergeten 

worden. Daarom, bent u belast met 
een vrijwilligerstaak bij een van de ons 
bekende werkgroepen en heeft u geen 
uitnodiging ontvangen, maar wilt u wel 
komen? Neemt u vooral contact op met 
het secretariaat en geef u vóór 25 juni 
a.s. op! U mag ook een e-mail sturen naar 
emmaus.apeldoorn.vrijwilligers@gmail.
com . U bent van harte welkom.

Namens het parochiebestuur,
Ernst Voogd,

portefeuillehouder Vrijwilligers 

‘Vergeten vrijwilligers’ 
Dank-je-wel-party 2016

Zoals vele parochianen weten zijn we 
vorig jaar een goede traditie begonnen, 
door alle vrijwilligers uit te nodigen 
voor een dankfeest in de tuin van het 
Emmaüshuis. Het was een groot succes en 
we hopen dit jaar wederom op een grote 
opkomst en uiteraard op mooi weer.

Nu kost zo’n feest natuurlijk best veel 
geld en dat hebben we er graag voor 
over, maar we hebben helaas nog steeds 
een begrotingstekort. Daarom hebben 
we het idee opgevat om de kosten 
zoveel mogelijk dekkend te krijgen met 
sponsoren. Dat kunt u als privépersoon 

zijn, maar vele parochianen hebben ook 
een bedrijf of een leidinggevende functie 
in een organisatie. Graag roepen wij 
iedereen op, die graag wat extra aandacht 
wil op die avond, zich te melden bij het 
secretariaat of rechtstreeks bij de secretaris 
(zie onder). In onderling overleg kunnen 
we dan bekijken hoe we uw bedrijf/
organisatie zo goed mogelijk kunnen 
promoten. De eerste 2 sponsoren die 
rechtstreeks zijn benaderd, hebben al een 
mooi bedrag toegezegd. 

Perry van Gerwen,
secretaris, 06 524 327 95

1 juli: Dank-je-wel-party 
voor alle vrijwilligers!
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Zoals u misschien al gezien of gehoord heeft hebben wij er 
sinds kort een nieuwe bestemming voor onze mooie tuin bij. 

Op 27 mei heeft de 
“Eetkamer” een theeterras 
geopend in de tuin naast 
onze kerk. De Eetkamer 
is een initiatief van Stichting Philadelphia Zorg, en biedt 
werkgelegenheid aan mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt. Zelfstandigheid voor de medewerker en 
ouderwetse kwaliteit en service voor de klant staan hierbij 
centraal. 

De Eetkamer bestaat inmiddels tien jaar en werkt al langere 
tijd op diverse manieren samen met onze parochie. Zo biedt 
de Eetkamer regelmatig kosteloos het gebruik van de keuken 
aan voor de Tafel van Franciscus, ondersteunen ze ons met 
raad en daad bij onze recepties en bieden ons meubilair aan 
bij diverse gelegenheden. 
In de lunchroom aan de Stationsdwarsstraat probeert 
Philadelphia de medewerkers zoveel mogelijk 
leermogelijkheden aan te bieden op het gebied van 
service en eten; van het telen van eigen groenten tot het 
professioneel opmaken van borden.

Omdat wij het als geloofsgemeenschap belangrijk vinden 
dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zich in een 
veilige omgeving kunnen ontwikkelen zijn wij nu overgegaan 
tot deze samenwerking. In eerste instantie betreft het een 
pilot tot september 2016, hierna zullen wij de pilot evalueren 
en bekijken of deze samenwerking zal worden voortgezet.

Natuurlijk hebben wij over het gebruik van de tuin goede 
afspraken met de Eetkamer gemaakt. Zo zullen er geen 
feesten en partijen door de Eetkamer worden gehouden en 
hebben kerkelijke activiteiten altijd voorrang op het gebruik 
van de Eetkamer. Ook zal de theetuin tijdens uitvaarten 
gesloten zijn en wordt er door de Eetkamer geen gebruik 
gemaakt van het Emmaüshuis.

De theetuin is bij mooi weer geopend van dinsdag tot en 
met vrijdag van 10:15 uur tot 17:00. Op donderdag is het 
koopavond en is de theetuin geopend tot 20:00 uur.
Als u zelf wilt genieten van een gastvrij onthaal in de 
theetuin bent u natuurlijk van harte welkom. De theetuin 
is bereikbaar via het tuinhek naast de kerk aan de 
Hoofdstraatzijde.

Namens het bestuur 
Marcel Stouten

Een nieuwe samenwerking

Wat zou de Emmaüsparochie zijn 
zonder vrijwilligers? Iedereen heeft daar 
waarschijnlijk zijn eigen antwoord op. Het 
zou er in ieder geval heel stil zijn. Je kunt 
gerust zeggen: het zou er een dooie boel 
zijn. 

Gelukkig zijn er veel vrijwilligers. Het zijn 
er wel 361. Er zijn heel wat vrijwilligers 
die meer taken op zich genomen hebben. 
Zij worden toch maar een keer geteld: 
435. De vrijwilligers zijn verdeeld over 63 
wegroepen met ieder hun eigen taak. Er 
zijn groepen bij die maar twee leden tellen. 
Toch zou je ze missen als ze er niet waren. 
Als gewone kerkbezoeker heb je geen idee 
wat er allemaal voor en achter de schermen 
gebeurt. 
Als de vrijwilligers dan zo belangrijk zijn 
moet je er zuinig op zijn en laten merken 
dat je hun werk waardeert. Een keer per jaar 
gebeurt dat door hen uit te nodigen voor de 
“Dank-je-wel-party”. 
Het bestuur vindt dat er nog iets meer moet 
gebeuren. Daarom zijn de contactpersonen 
van alle werkgroepen voor een speciale 
informatieavond uitgenodigd. Op maandag 
23 mei 2016 waren er 45 aanwezig in het 
Emmaüshuis. Op die bijeenkomst ging het 
er om informatie uit te wisselen. En ook (als 
dat nog nodig was) om elkaar beter te leren 
kennen. Dat vergemakkelijkt dan weer de 
samenwerking. 

Het bestuurslid met de vrijwilligers in zijn 
portefeuille, Ernst Voogd, projecteerde een 
groot aantal onderwerpen op de muur. Je 

Blik op Vrijwilligers

kunt je zelf aanmelden als vrijwilliger. Het is 
dan wel te hopen dat je je realiseert dat er 
een verschil is tussen vrijwillig en vrijblijvend. 
Aan het werk gaan als vrijwilliger betekent 
ook een vrijwillige verplichting op je nemen. 
Voor dat het zover is vindt er meestal een 
gesprek met de vrijwilligerscoördinator 
plaats. Daarin gaat het om de eigen 
mogelijkheden/capaciteiten en een taak die 
daarbij past. Gezien de grote hoeveelheid 
taken zal het niet zo moeilijk zijn een 
geschikte taak te vinden. Het is bovendien 
niet meteen een taak voor de eeuwigheid. Er 
is eerst een proeftijd van enkele maanden. 
Pas als er van de kant van de vrijwilliger en 
van het bestuur enige ervaring is opgedaan 
is er meer zicht op de passendheid van de 
taak. Beter ten halve gekeerd dan ten hele 
gedwaald is daarbij het motto. 

Als vrijwilliger bied je niet eenzijdig iets aan 

Onlangs was ik na veertig jaar weer 
voor een weekje in Rome. Voor elke dag 
was er een programma uitgestippeld. En 
dankzij internet kun je al veel van tevoren 
vastleggen. 

Je onderkomen natuurlijk, maar ook een 
kaartje voor een rondleiding in de tuinen 
van het Vaticaan, dat ook toegang geeft tot 
de musea van het Vaticaan (Sixtijnse kapel). 
Een toegangskaart voor Villa Borghese 
- waar Pauline Bonaparte (juist,…….. de 
zuster van Napoleon) ooit vertoefde - en 
een entree voor een avondconcert in de 
Sant’Agnese-kerk aan het Piazza Navona. 

Bij het inlezen werd mijn aandacht 
getrokken door een aanduiding over de 
oudste kerk van Rome, de Santa Maria di 
Trastevere uit de vierde eeuw. Die zou ik wel 
eens willen zien. Op de laatste dag van de 
week stond de wijk Trastevere, waar die kerk 
in is gelegen, op het programma. 
Na een hele ochtend in het museum van 
Palazzo Corsini in de Via della Lungara, eens 
het luxe onderkomen van koningin Christina 
van Zweden, ging ik op zoek naar de 
bewuste kerk. Ik had me een klein, door de 
tand des tijds geteisterd kerkje voorgesteld. 
De werkelijkheid is anders. Aan een groot 
plein waar een fontein uit tal van sproeiers 
helder water spuit, staat een groot, goed 
onderhouden kerkgebouw. 

Het heeft de vorm van een antieke basilica 
en zit helaas ingeklemd tussen twee iets 
hogere gebouwen. De mozaïek op het 
timpaan is helemaal vervaagd. Die op de 
architraaf daaronder is nog wel mooi en 
laat de Madonna met kind zien, met aan 
weerszijden een hele stoet vrouwen die 
haar eer komen bewijzen. Onder de façade 
een voorhal, waarvan het dak gesteund 
wordt door vier zuilen, waartussen een hoog 
smeedijzeren hek. De bezoekers worden 
opgewacht door enkele bedelaars. In de 
kerk heerst ondanks vele bezoekers toch een 
serene sfeer. Het dak wordt ondersteund 
door zuilen, die zijn gesloopt uit vervallen, 
heidense tempels. De apsis, de wanden en 
het plafond zijn voorzien van prachtige 

de parochie aan maar krijg je er ook iets 
voor terug. Daarbij valt te denken aan een 
plezierige en uitdagende werkomgeving. 
Waar nodig is er ondersteuning, begeleiding 
en scholing. Voor alle vrijwilligers is 
een collectieve verzekering afgesloten. 
Op een terloopse opmerking dat de 
verzekering geldt tot je 80e levensjaar zag 
je verschillende mensen elkaar verbaasd 
aankijken. Er zijn nogal wat tachtigjarigen 
actief. Bij het nalezen van de polis bleek er 
geen leeftijdsbeperking in te staan. Voor 
velen een hele geruststelling. Veel van 
de behandelde onderwerpen zijn terug 
te lezen in de brochure “Vrijwilliger met 
plezier”. Deze kleurrijke brochure kregen 
alle contactpersonen als aandenken maar 
ook als gesprekshandleiding met hun eigen 
werkgroepleden mee. 

Voor enkele onderdelen was het wel 

handig dat er ook een paar bestuursleden 
in het gezelschap zaten. Zoals bij de vraag 
naar de werkplek voor een groot aantal 
werkgroepen. Ontwikkelingen rond het 
Emmaüshuis dus. Daar kwam een duidelijk 
antwoord op. Er worden op dit moment 
plannen uitgewerkt om het Emmaüshuis uit 
te breiden. Elementen waar we rekening 
mee moeten houden zijn de aanwezigheid 
van een monumentale boom in de tuin 
en niet te vergeten het feit dat de kerk 
een rijksmonument is en de pastorie als 
bouwblok geldt. Voor de uitbreiding is een 
vergunning van de gemeente nodig. De 
projectgroep “Emmaüshuis” onderzoekt de 
uitbreidingsmogelijkheden bij de gemeente. 
Voor elke investering is er ook toestemming 
van de bisschop nodig. Vandaar dat de 
projectgroep ook in gesprek gaat met het 
bisdom. Zelfs als alle procedures gunstig 
verlopen ben je zo een half jaar verder. 

Deze informatieavond bood ook de 
mogelijkheid om enige toelichting te 
geven op de samenstelling van het 
bestuur en de aandachtsgebieden van de 
bestuursleden. Voor de vrijwilligers is dan 
meteen duidelijk welk bestuurslid voor 
welke werkgroep aanspreekbaar is. Door 
de uitgebreide informatie, de hoeveelheid 
vragen, de gesprekken tijdens de pauze, 
de uitgesproken waardering en de prettige 
sfeer kan de bijeenkomst zeker geslaagd 
genoemd worden. De opmerking: “dit 
moeten we elk jaar doen” was tekenend. De 
vrijwilligers voelden de blik op zich gericht. 

Jacques Daenen

De oudste kerk in Rome

Middeleeuwse schilderingen of 
mozaïeken. Kostbare beelden en 
fraai stucwerk geven de kerk nog 
meer aanzien. 

Ik kwam te weten, dat juist deze 
kerk elke avond vol stroomt met 
voornamelijk jonge gelovigen van 
de Communita di Sant’Egidio, een 
organisatie die binnen en buiten 
Italië veel aanhangers telt; zo’n 
60.000 mensen die zich vooral 
inzetten voor dienstverlening aan 
de armen. De beweging is ontstaan 
in 1968 toen studentenopstanden 
– in navolging van die in Parijs – de 
universiteitssteden op hun kop 
zetten en een groep gymnasiasten 
ook iets meende te moeten doen. 
Hun leider: Andrea Riccardi. De 
volgelingen zijn vooral gericht 
op de praktische kant van de 
hulpverlening: voedselvoorziening 
aan zwervers, ouderenzorg en 
scholing aan kinderen in de 
buitenwijken. 

Het kerkje van Sant’Egidio, achter 
de Santa Maria, waar het allemaal 
begonnen is en waar ook de 
naam van de beweging aan is 
ontleend, werd al gauw te klein 

en de hele club verhuisde naar de 
Santa Maria di Trastevere. Vanuit 
Rome onderhoudt Sant’Egidio 
een heel mondiaal netwerk van 
diplomatieke contacten en wordt 
er een bijdrage geleverd tot 
oplossing van vredesvraagstukken 
in de wereld. In de jaren ’90 heeft 
deze organisatie zelfs op de lijst 
van kandidaten gestaan voor de 
Nobelprijs voor de vrede. Zij is 
ook de drijvende kracht achter de 
interreligieuze bijeenkomsten in 
Assisi, waar vertegenwoordigers 
van vele religies samenkomen en 
bidden. Johannes Paulus II droeg 
deze mensen een warm hart toe. 
De vorige paus Benedictus XVI was 
echter niet zo gelukkig met al hun 
activiteiten, omdat deze groep er 
tijdens de eredienst eigen riten op 
nahield en niet strikt de officiële 
liturgie van de kerk volgde. 
Al met al een initiatiefrijke 
beweging juist in deze fraaie, 
oudste kerk van Rome, die zich op 
betekenisvolle wijze inzet voor de 
medemens en waarvan de invloed 
in de wereld steeds meer toeneemt 
en tot in Apeldoorn reikt.

Paul Orth
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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

Bezorging OpWeg wijk Emmanuel, 
uitgave van 5/6 augustus 2016
Wij maken nu alvast bekend dat in 
de zomer De Drie Ranken gesloten 
is van maandag 11 juli t/m zondag 7 
augustus 2016. Omdat OpWeg op 4 
augustus 2016 niet in de Drie Ranken 
kan worden afgeleverd, er veel abonnees 
en bezorgers vakantie houden, zullen 
we ervoor zorgen dat een ruim aantal 
exemplaren extra in de Onze Lieve 
Vrouwekerk aanwezig is, zodat OpWeg 
door de abonnees van de wijk Emmanuel 
daar kunnen worden meegenomen. Dit 
geldt alleen voor OpWeg die op 5 of 6 
augustus wordt bezorgd; OpWeg die 
2 september verschijnt, wordt weer bij 
thuis bezorgd.
Wij vertrouwen erop dat u begrip heeft 
voor deze wijziging.

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.

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 

S T A D

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

B O N I F A T I U S

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 

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.

OpWeg in de vakantie 
Binnenkort begint de zomervakantie weer. 
Als u een keer geen Op Weg ontvangt 
dan kan dat zijn omdat uw bezorger met 
vakantie is. U kunt altijd een exemplaar 
ophalen in het Emmaüshuis en de O.L. 
Vrouwekerk of even contact opnemen met 
de coördinator: Marjolein Ribbink, tel.055 
367 07 98 (meestal tussen 17.00 en 18.30 uur 
te bereiken)

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

H U B E R T U S

T E R E S I A

O E C U M E N E

De Grote Kerk is een ruimte voor iedereen die ons erfgoed wil ont-
dekken. Zij heeft een rijke historie en is in de maanden juli en au-
gustus van 14.00 tot 16.00 uur open voor belangstellenden.

In die tijd bespelen bekende Apeldoornse organisten het orgel. 
Gastdames en heren zijn aanwezig voor een gesprek, uitleg over 
de mooie gebrandschilderde ramen, het orgel, of om vragen te be-
antwoorden. Er zijn folders met informatie over de historie van het 
gebouw en het orgel. Te koop zijn o.a. kaarten met mooie foto’s van 
het gebouw, en verjaardagskalenders met de foto’s.
Wij laten u graag meegenieten van onze mooie kerk, wat tevens een 
rijksmonument is. U bent van harte in onze kerk uitgenodigd. 
Ook voor minder valide bezoekers is de kerk toegankelijk.

Organisten tijdens de Open Grote Kerk van Apeldoorn:
Zaterdag 02 juli Freek Koster Organist Grote Kerk
Zaterdag 09 juli Bert Riphagen Organist De Hofstad
Zaterdag 16 juli P. J. Oppenhuizen Organist Open Kerk
Zaterdag 23 juli Cees Smith Organist Grote Kerk
Zaterdag 30 aug. Herman Jansen Organist De Hofstad
Zaterdag 06 aug. Dirk Boer Organist Wilhelminakerk
Zaterdag 13 aug. Arjan van Hees Organist Eben-Haëzerkerk
Zaterdag 20 aug. E. Pleijsant Organist Open Kerk
Zaterdag 27 aug. Jan van den Brand Organist Julianakerk

Inlichtingen Open Kerk, Wil Looye, Tel. 055 355 43 39
Inlichtingen organisten, Gerbrand de Vos, Tel. 055 522 62 02

Open dagen Grote Kerk Apeldoorn 

www.santegidio.nl  |  www.santegidio.org

S A N T ’ E G I D I O

Kledingbank
Voor onze gasten zijn we op zoek 
naar herenkleding en schoenen, 
vooral herenschoenen maat 42 en 43. 
Verder tweepersoons-dekbedden en 
-dekbedovertrekken. Ook theedoeken en 
handdoeken zijn heel erg welkom. U maakt 
er vele mensen blij mee, heel veel dank!
Kleding, schoenen en linnengoed graag 
brengen op woensdag of zaterdag van 9.30 
tot 12.00 uur.
Wie het financieel moeilijk heeft kan kleding 
uitzoeken en meenemen op woensdag 10.30 
tot 12 uur en op zaterdagmiddag van 13.00 
tot 15.00 uur.   

Nieuw adres Kledingbank 
Oude Beekbergerweg 157
7333 AE Apeldoorn

19 juni Wereldvluchtelingendag
Zondag 19 juni gaat de gemeenschap 
van Sant’ Egidio met vluchtelingen naar 
Amsterdam, naar de Nicolaaskerk om 
door de heilige deur te gaan. Aldaar zal 
hulpbisschop Hendriks ons ontvangen 
en een inleiding geven over het jaar van 
Barmhartigheid en de betekenis van de 
heilige deur. Vervolgens gaan we lopend 
naar de Mozes en Aäronkerk om de 
eucharistie bij te wonen. Het belooft een 

mooie dag te worden waarbij vluchtelingen 
uit verschillende plaatsen van Nederland 
elkaar ontmoeten in onze hoofdstad.

Gebedsdiensten
Zoals elke vrijdag komen wij bij elkaar 
om 19.30 uur in de dagkapel van de Onze 
Lieve Vrouwekerk om samen te bidden en 
te zingen voor de vrede, de zieken en de 
armen. Het gebed is de basis van onze inzet 
in de stad; vanuit het lezen van de Schrift 
en het gebed willen wij de armen, in de 
breedste zin van het woord, nabij zijn in 
onze stad.
Van harte welkom.

Franciscustafel en Straatteam
Een antwoord bieden op de grote nood 
van dak- en thuislozen aan voedsel en 
aandacht. Behalve gratis maaltijden staan 
menselijke nabijheid, luisterbereidheid en 
respect centraal. Door de vriendschappen 
die de mensen van de Gemeenschap door 
de jaren heen opbouwen met de gasten 
van de Franciscustafel en bij de Bakfiets, 
lukt het om hun vertrouwen te winnen en 
hen steeds opnieuw moed te geven. De 
belangrijkste troef van de Franciscustafel 
en het Straatteam is gratis vriendschap 
en de vastberadenheid om een mens in 
moeilijkheden nooit op te geven.

Mannenkoor Bel Canto 
zingt in Assel 
voor KiKa
Op zaterdagavond 2 juli geeft Mannenkoor 
Bel Canto voor de 22e keer zijn befaamde 
“Zomeravondconcert” in de openlucht 
op het Assel Don Bosco centrum aan de 
Pomphulweg 106, 7346 AN Hoog Soeren.

In deze prachtige en sfeervolle omgeving 
bij de Mariahoeve, gelegen op de Asselse 
heide, zal dit gerenommeerde, 82-jarige, 
mannenkoor o.l.v. dirigent Bert Nypels een 
gevarieerd en licht programma van bekende 
liederen in diverse talen ten gehore brengen.
Muzikaal wordt Bel Canto ondersteund door 
de vaste pianiste Caroline van der Weiden.
Verder zal er een gastoptreden zijn van 
het duo Ferry Dinkelaar (pianist) en Eline 
Scholten (zangeres).

Dit concert trekt elk jaar vele bezoekers. Zij 
komen uit Apeldoorn e.o., maar ook zijn er 
veel vakantiegangers van de omliggende 
campings. De laatsten komen te voet of op 
de fiets en nemen vaak hun eigen stoeltje 
mee.
Dit alles zorgt voor een hele gezellige, 
ontspannen sfeer.
Het concert start om 19:30 uur, de toegang 
is gratis, maar er is er een collecte voor KiKa 
(kinderen kankervrij).
De opbrengst van de collecte zal door Bel 
Canto zelf nog worden verdubbeld.

Voor meer informatie over Bel Canto zie 
www.mannenkoorbelcanto.nl.
Volg ons ook op facebook.
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Vieringen H. Martinuskerk Twello

Zondag 12 juni
10.00 uur Eucharistieviering, voorganger 
 pastor Sebastian pr. 
Zondag 19 juni
10.00 uur Eucharistieviering, voorganger 
 pastoor P. Daggenvoorde
Zondag 26 juni
10.00 uur Eucharistieviering, voorganger 
 pastor Sebastian pr. 
Woensdag 29 juni
18.30 uur Eucharistieviering, voorganger 
 pastoor P. Daggenvoorde

Casa Bonita
19 juni  Mw. L. van Geenen, orgel dhr. 
 H. Snellenberg, soliste mw. 
 M. Snellenberg 
26 juni  dhr. H. Hase, Koor in Between  
03 juli  Ds. B.A.T. Witzier, piano mw. 
 M. Koppejan, viool mw. J. v.d. Pol 

De kerkdiensten beginnen om 10.15 uur in 
het restaurant.

Gelre Ziekenhuis
19 juni  RK Hans Hase, koor ‘Rubato’ 
26 juni  Prot. gastvoorganger, Marianne 
 Kielstra, orgel; Gemma 
 Scherpenzeel, dwarsfluit.                       
03 juli  Geen opgave ontvangen

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
19 juni  mw. M. Bossenbroek-Baller, 
 Koor Gelders Vocaal Ensemble
26 juni RK Mw. G.M.H.R. Groenland, orgel 
 mw. W. Berends, RK Koor ‘Spirit’ 
03 juli  mw. M. Bossenbroek-Baller, orgel 
 Mw. S. Goldbach 

De kerkdiensten beginnen om 10.30 uur.

‘s Heeren-Loo (Groot Schuylenburg)
19 juni  Verteldienst o.l.v. Frans van Loon, 
 orgel Maurits Bunt
19 juni  Zangdienst o.l.v. Hanke van ’t Hof, 
 orgel Arjan van Hees
26 juni  Eredienst, drs. Constance Schouwstra-
 Dijkman, Gezinscombo Prijs Hem
03 juli  Verteldienst, o.l.v. Frans van Loon, 
 orgel Maurits Bunt
03 juli  Zangdienst o.l.v. Harm Siebesma, 
 orgel Chris Notenboom

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

De Herberg: Zondagse Ontmoetingen
26 juni  dhr. K. Droger

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

St. Josephkapel ‘GGNet’
19 juni  Geen dienst
26 juni  Voorganger Hetty Heling, organist 
 Bert Pleijsant 
03 juli  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 15 juli 
2016. Voorganger is de heer Anton Derksen, 
met assistentie van Siny Bouwmeester

Marken-Haven
18 juni  mw. M. Bossenbroek-Baller, 
 orgel mw. S. Goldbach
25 juni  RK mw. G.M.H.R. Groenland, 
 orgel mw. W. Berends

02 juli  mw. M. Bossenbroek-Baller, 
 orgel dhr. J. van Veen

De kerkdiensten vinden plaats op 
zaterdagmiddag om 14.30 uur.

Randerode
19 juni  Kerkdienst verzorgd door Berea 
26 juni  dhr. A.F. Bredijk, orgel dhr. F. v.d. 
 Kraats, zang mw. R. Blankestijn
03 juli  Pastor A. Ottenschot, Koor Spirit 
 o.l.v. mw. W. Berends

De kerkdiensten beginnen om 10.30 uur.

Sainte Marie
19 juni Woord- en communiedienst, 
 de heer A.J. Derksen
26 juni Woord- en communiedienst, 
 de heer G. Disberg
03 juli Woord- en communiedienst, 
 de heer A.J. Derksen
 
De vieringen beginnen om 09.30 uur.

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

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

H. Geestkapel Assel
Elke zondag 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 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 Emmaüs-
parochie, tel. 055-526 65 00. Voor alle andere 
informatie kunt u contact opnemen met de 
heer Theo Hendriks, tel 055 378 16 75.

Onderwegkerk Hoog Soeren
In de maanden juni, juli en augustus zijn de 
Onderwegkerkdiensten Hoog Soeren elke 
zondag te bezoeken om 09.00 en om 11.00 
uur. Er wordt gecollecteerd voor een project 
van Sant’Egidio Apeldoorn. Zij stellen zich 
ten dienste van dak- en thuislozen. 
Zij beheren onder andere een kledingbank 
in Apeldoorn die op een nieuwe locatie 
van een interieur moet worden voorzien. 
Initiatiefnemer van dit project is diaken 
Ronald Dashorst.

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

 

Bijbelrooster jaar C

19 juni 2016 Twaalfde zondag door het jaar
Zach. 12, 10-11; Gal. 3, 26-29; Lc. 9, 18-24
26 juni 2016 Dertiende zondag door heet jaar
1 Kon. 19, 16b + 19-21; Gal. 5, 1+ 13-18; Lc. 9, 51-62
03 juli 2016 Veertiende zondag door het jaar
Jes. 66, 10-14c; Gal. 6, 14-18; Lc. 10, 1-12 + 17-20

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

Wij bidden een zegengebed 
voor de vakantie
Voor de reis wens ik je 
dat de weg je tegemoet komt, 
de wind steeds in je rug is, 
de zon je gezicht verwarmt 
en zachte buien je velden beregenen. 
En dat God, tot ons weerzien, 
je bewaart in de palm van Zijn hand. 

Ierse pelgrimszegen

Examens zijn zoals het leven zelf; 
Pijn en vreugde tegelijk.

De pijn van de inspanning 
Vechten tegen de slaap 
Vechten tegen de verveling 
Vechten tegen  verleidingen 
allerhande.

De vreugde van het succes 
Als je jezelf kan overwinnen 
Door niet op te geven 
En geslaagd te eindigen.

Tomas Bruyland

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

Op een stralende zomerse zondagmorgen 
werd op 5 juni het 50-jaar jubileum van 
de Onderwegkerk gevierd. Al sinds 1966 
worden in Kapel Hoog Soeren diensten 
georganiseerd voor vakantiegangers en 
allen die onderweg zijn. De kerk was 
bomvol. 

Naast ‘gewone’ bezoekers waren er ook 
tal van mensen die in het verleden mee 
hadden gewerkt aan de diensten. Diaken 
Theo van Driel ging voor en preekte over het 
thema ‘Sta Onderweg eens even stil’ naar 
aanleiding van het bekende bijbelgedeelte 
van Prediker. Hierin wordt beschreven dat 
overal een tijd voor is, dat het belangrijk is 
tijd te nemen, en niet alleen maar door te 
rennen. 
De dienst werd opgeluisterd door 
organist en pianist Freek Koster en 
door een gelegenheidsensemble van de 
Ontmoetingsband van de Grote Kerk 
Apeldoorn. Na afloop van de dienst was 
er (gesponsorde) koffie en taart. Vanwege 
het schitterende weer bleef het nog lang 
gezellig in de tuin van de kapel.

In de maanden juni, juli en augustus zijn 

de Onderwegkerkdiensten Hoog Soeren 
te bezoeken om 09.00 en om 11.00 uur. Er 
wordt gecollecteerd voor een project van 
Sant’Egidio Apeldoorn. Zij stellen zich ten 
dienste van dak- en thuislozen. Zij beheren 
onder andere een kledingbank in Apeldoorn 
die op een nieuwe locatie van een interieur 
moet worden voorzien. Initiatiefnemer van 
dit project is diaken Ronald Dashorst.

Feestelijke start Onderwegkerk Hoog Soeren
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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: 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 .

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

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

Formaat 8 x 4,5 cm = 1/30 pag. kost e 30,00.
Bij meerdere plaatsingen een leuke korting.


