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(Willem Olierook)

Dit wordt een nieuwe rubriek. Een beetje 
afgekeken - ik geef het toe - van Jeroen 
Pauw met zijn tv-serie ‘5 jaar later’.
Vanaf 2011 heeft OpWeg parochianen 
geïnterviewd in het kader van de 
‘vrijwilligersestafette’.
De slotzin luidde dan altijd: ‘ik geef het 
stokje door aan…”.

De redactie was benieuwd hoe het nu met 
deze parochianen is. Hoe gaat het met hen 
persoonlijk? Hoe hebben ze de periode van 
‘sluiten en verder gaan’ ervaren? Zijn ze nog 
altijd betrokken bij onze Emmaüsparochie en 
zo ja hoe? 
In deze eerste aflevering mag ik in de 
Pronkkamer van het Emmaüshuis aan tafel 
met drie alleraardigste, intelligente en 
welbespraakte vrouwen. Het zijn: An Bekker, 
Bep Beerends en Elly Pohlmann.

De eerste interviews
Terwijl ik bezig ga met thee- en koffiezetten, 
lezen An (op de foto rechts), Bep (op de foto 
in het midden) en Elly (op de foto links) de 
door mij meegebrachte artikelen nog eens, 
die in 2011 in OpWeg hebben gestaan en 
waar drie mooie gesprekken/interviews aan 
vooraf gingen.
Ze kunnen - en ik ook - niet geloven dat 
het alweer zo lang geleden was - wat vliegt 
de tijd - en nadat ik met de koektrommel 
ben rondgegaan ‘storten’ we ons in een 
geanimeerd gesprek.
Ik wil eerst weten of deze vrouwen elkaar 
eigenlijk kennen.
An en Bep kennen elkaar via hun zoons 
die zo’n veertig jaar geleden met elkaar 
bevriend waren en ook ontmoetten 
ze elkaar regelmatig in de toenmalige 
Teresiaparochie. 
Elly kent An van de Ontmoetingsdagen 
(voorheen Ziekentriduüm) en kent Bep 
alleen van naam en dat geldt omgekeerd 
ook. Alle drie vrouwen die jarenlang in hun 
‘eigen parochie’ veel hebben gedaan en 
betekend.

Persoonlijk vlak
Zijn er op persoonlijk terrein de laatste vijf 
jaar nog speciale gebeurtenissen geweest in 
hun levens?
Elly heeft er twee kleinkinderen bij, waar 
zij en haar man Wim elke donderdag op 
passen en waar ze zeer van genieten. “En 
ook van het opgroeien van de andere 
kleinkinderen”, voegt Elly glimlachend toe, 
“en na een zware operatie begin dit jaar 
geniet ik nog intenser.”Bep zag zelfs de 
achterkleinkinderschare uitgebreid met 2 
jongens en 1 meisje.
Alle drie wonen ze nog in dezelfde huizen 
als waar ik hen vijf jaar geleden mocht 
bezoeken. Gelukkig verkeren ze allemaal 
(weer) in goede gezondheid. Fijn om dit te 
mogen noteren…

Emmaüsgevoel
Een van de vragen tijdens de eerdere 
interviews was hoe het gesteld was met hun 
‘Emmaüsgevoel’.

Natuurlijk wil ik graag van hen horen hoe 
het daar nu mee staat. An: “Ik ga regelmatig 
naar vieringen in de Onze Lieve Vrouwekerk. 
Geloven is voor mij niet gebouw-gebonden, 
hoewel het nog steeds een beetje zeer doet 
als ik langs de Teresiakerk fiets.
Lectrice zijn heb ik nog enige tijd gedaan, 
maar ben daar vanwege mijn leeftijd mee 
gestopt. Wat ik als jammer heb ervaren is dat 
ik geen communie meer mocht uitreiken. In 
de O.L. Vrouwekerk is dat - naast de pastores 
- alleen voorbehouden aan de acolieten. 
Hoewel ik geen lid meer ben van de 
werkgroep Welzijn, bezoek ik nog steeds een 
aantal ouderen. Ook zet ik me nog steeds 
in voor Teresia-Compleet, wat vroeger de 
Nationale Ziekendag was en ik ben ook nog 
betrokken bij Aktie Kerkbalans.”

Bep: “Ik bezoek ook nog regelmatig een 
viertal ouderen, die inmiddels over heel 
Apeldoorn verspreid wonen, waardoor 
ook de vroegere parochie-indelingen zijn 
verdwenen. Prima wat mij betreft.
Ik hoorde trouwens al een jaar of twintig 
bij de Mariakerk, dus voor mij was het wat 
makkelijker, maar ik kan me heel goed 
voorstellen dat het voor anderen heel 
moeilijk en verdrietig moet zijn geweest 
om te ervaren dat ‘hun parochiekerk’ werd 
gesloten”.

An vult Bep aan met: “Ik weet dat er 
toch relatief veel ouderen in die tijd 
zijn afgehaakt. Vooral bij mensen die 
kerkten in de Hubertus en de Teresia was 
de verbondenheid met elkaar sterk en 
heel belangrijk. Zelf vind ik dat je jezelf 
moet openstellen voor verandering en 
vernieuwing…”
“… want als je dat niet doet, reageert Bep, 
dan heb je daar vooral jezelf mee en doe je 
jezelf tekort.”

Elly beaamt dat en zegt over haar 
‘Emmaüsgevoel’: “De kop boven het 
interview met mij luidde: ‘Met mijn 
Emmaüsgevoel zit het wel goed’. Dat was 
toen zo omdat ik sterk betrokken was door 
onder andere vanuit de Bonifatius in de 

pastoraatsgroep van de Fab&Seb mee te 
doen. Dat werd al anders toen de Bonifatius 
dicht ging. Nu ga ik af en toe naar de Onze 
Lieve Vrouwekerk en ofschoon ik veel 
mensen ken, merk ik toch dat ‘het gevoel 
van toen’ er niet meer is. Als betrekkelijk 
‘buitenstaander’ vind ik het toch moeilijk om 
aansluiting te vinden in de O.L. Vrouwekerk, 
hoewel men - dat moet ook gezegd - erg zijn 
best doet met onder andere koffieschenken 
na de eucharistieviering om een ‘wij-gevoel’ 
te creëren. Als lid van de liturgiegroep in 
Sainte Marie kom ik daar regelmatig om 
een viering bij te wonen en dat kleine, dat 
rustige bevalt me ook prima, net als de 
tweewekelijkse viering in Randerode. Mijn 
man Wim voelt zich weer meer thuis in Assel, 
waar in de Heilige Geestkapel de zondagse 
viering wordt verzorgd.”

Aandachtspunten en toekomstbeelden
Hoe zien An, Bep en Elly de toekomst van 
de Kerk in het algemeen en die van de 
Emmaüsparochie in het bijzonder?
An: “Laat ik beginnen met te zeggen dat 
ik heel blij ben met paus Franciscus. Hij 
stelt veel zaken ter discussie en is met z’n 
‘gewoon zijn’ een goed voorbeeld binnen 
de Katholieke Kerk en ook daarbuiten. 
Hij maakt veel los en zal het beslist niet 
makkelijk hebben binnen het Vaticaan.
Wat de Emmaüsparochie betreft mag er - en 
dat sprak ik vijf jaar geleden ook al uit - best 
meer aandacht zijn voor ‘communicatie’. 
Openheid met betrekking tot financiën en 
toekomstplannen vind ik een belangrijk iets 
en wat dat betreft hoor of zie ik te weinig 
vanuit het parochiebestuur.
Goed en mooi vond ik wel hoe het proces 
van Mariakerk naar Onze Lieve Vrouwekerk 
is aangepakt met de tijdelijke sluiting 
van de Mariakerk en de opening van de 
O.L. Vrouwekerk, waarin elke voormalige 
parochie een dierbaar stuk inbracht om zo 
de verbondenheid te symboliseren.”

Bep: “Wat ik erg goed vind is alles wat 
er vanuit Sant’Egidio gebeurt voor 
dak- en thuislozen met onder andere de 
Franciscustafel (= elke maandagmiddag een 

maaltijd verzorgen in het Emmaüshuis/WO) 
en de Kledingbank voor mensen die onder 
het bestaansminimum moeten leven. Zo 
Kerk zijn is het evangelie handen en voeten 
geven. Ook de samenwerking met de ‘buren’ 
van De Eetkamer (onderdeel van Stichting 
Philadelphia Zorg/WO) om in de zomer een 
theeterras te openen in de tuin van het 
Emmaüshuis vind ik een prima initiatief. 
Zet als Kerk je ‘deuren’ open en wees 
uitnodigend.”

Elly: “Mij spreekt aan hoe ‘Kind en Kerk’ 
veel aandacht heeft voor onze kleintjes en 
hoe op een aansprekende en eigentijdse 
manier de verhalen uit de bijbel worden 
overgebracht. Alle lof voor de grote groep 
vrijwilligers – goed dat daar onlangs in 
OpWeg aandacht aan is besteed – die zich 
daarvoor inzetten.
Over eigentijds gesproken, ik was laatst 
bij de dienst van De Basis (zelfstandig 
kerkgenootschap, opgericht in 2005/WO) en 
daar viel me op hoeveel gezinnen met jonge 
kinderen er waren. Ook daar worden de 
moderne communicatiemiddelen gebruikt 
om de blijde boodschap over te dragen en 
is ook eigentijdse muziek een belangrijk 
onderdeel om een goede sfeer te creëren. 
Ik kan wel begrijpen dat mensen zich daar 
snel thuis voelen; al op de parkeerplaats 
word je welkom geheten en verder begeleid. 
Het is erg laagdrempelig, je wordt gezien, 
de hulpvaardigheid is groot en het heeft 
allemaal een hoog ‘feel good-gehalte’. 
Ik zeg niet dat we dat als Katholieke Kerk 
precies zo moeten doen, maar we kunnen er 
in ieder geval van leren.”

“O ja”, zegt Bep, terwijl we onze jassen al 
aantrekken, “volgend jaar bestaat onze 
parochiële gebedsgroep 30 jaar. Wekelijks 
wordt er gebeden voor al het wel en wee in 
de Emmaüsparochie. Zou je dat ook nog in 
het artikel willen vermelden?”

Natuurlijk Bep, heel graag zelfs!
Ik dank An, Bep en Elly hartelijk voor deze 
prettige ontmoeting en wens hen het 
allerbeste.

“Hoe is het toch met…?” (5 jaar later)
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Zaterdag 9 juli
16.30 uur Eucharistieviering met samenzang, 
 voorgangers pastoor P. Daggenvoorde en R. den Hartog (preek)
Zondag 10 juli
10.00 uur Eucharistieviering met vakantiekoor, 
 voorgangers pastoor P. Daggenvoorde en R. den Hartog (preek)
Dinsdag 12 juli
09.00 uur Eucharistieviering
Vrijdag 15 juli 
09.00 uur Eucharistieviering
19.30 uur Gebedsviering Sant’Egidio
Zaterdag 16 juli
16.30 uur Eucharistieviering met samenzang, 
 voorganger pastor Sebastian pr. 
Zondag 17 juli
10.00 uur Eucharistieviering met het vakantiekoor, 
 voorganger pastor Sebastian pr. 
Dinsdag 19 juli
09.00 uur Eucharistieviering
Vrijdag 22 juli 
09.00 uur Eucharistieviering
19.30 uur Gebedsviering Sant’Egidio
Zaterdag 23 juli
16.30 uur Eucharistieviering met cantor, 
 voorganger pastoor P. Daggenvoorde
Zondag 24 juli
10.00 uur Eucharistieviering met het vakantiekoor, 
 voorganger pastoor P. Daggenvoorde
Dinsdag 26 juli
09.00 uur Eucharistieviering
Vrijdag 29 juli 
09.00 uur Eucharistieviering
Zaterdag 30 juli
16.30 uur Eucharistieviering met samenzang, 
 voorganger pastor Sebastian pr. 
Zondag 31 juli
10.00 uur Eucharistieviering met het vakantiekoor, 
 voorganger pastor Sebastian pr. 
Dinsdag 2 augustus
09.00 uur Eucharistieviering
Vrijdag 5 augustus 
09.00 uur Eucharistieviering

DOOPVIERINGEN
Doopvieringen worden doorgaans eens 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 materiele als in immateriële zin. Zij is bereikbaar via 06 122 628 64.

COLLECTEOPBRENGSTEN
week 25
pastoraat Emmaüsparochie € 313,88
Emmaus Diaconie € 312,32
week 24
pastoraat Emmaüsparochie € 562,98
Elizabeth foundation € 96,39
Emmaus Diaconie € 304,36
week 23
pastoraat Emmaüsparochie € 610,20
Elizabeth foundation € 817,76

MISINTENTIES
Weekend 9-10 juli: overleden ouders Henny en Wim Geertsen, Stephan Staijen, ouders en 
schoonouders; voor een overleden schoonzoon en sterkte voor het gezin, Hans Mulder, 
Caspar Bouman, Paul Weinberg, Mia Huissen-v.d. Velden, Jan Oonk
Weekend 16-17 juli: Jan Oonk
Weekend 23-24 juli: overleden ouders Henny en Wim Geertsen, Jan Oonk
Weekend 30-31 juli: Johanna Diesfeldt-Mulder, overleden ouders Havekes-Nienhaus en 
schoonzoon Kees, Jan Oonk

PAROCHIEKRONIEK 

Gedoopt
Door het H.Doopsel zijn in onze geloofsgemeenschap opgenomen: Georgio Gabro, Janine de 
Sousa Camana, Ashley de Sousa Camana, Lefania de Sousa Camana en Daphne Veenstra.

Overleden 
Hans Mulder van de Nijbroekseweg. 
De uitvaart heeft op 20 juni plaatsgevonden in de kerk.
Paul Weinberg van de Eglantier. 
De afscheidsviering heeft op 20 juni plaatsgevonden in de aula van Heidehof.
Mia Huissen-v.d.Velden van de Marconistraat. 
De uitvaart heeft op 22 juni plaatsgevonden in de kerk.
Caspar Bouman van de Kalverstraat. 
De uitvaart heeft op 23 juni plaatsgevonden in de kapel in Assel.

WEGWERKZAAMHEDEN
Wegens wegwerkzaamheden aan de Hoofdstraat en Kalverstraat kunt u in de 
komende tijd parkeerhinder ondervinden rondom de kerk. De kerk blijft te voet 
gewoon bereikbaar en voor uitvaarten zal een passende en respectvolle doorgang 
worden verleend.

VAKANTIEKOOR
De vakantieperiode is bijna aangebroken. Ook de koren in de Onze Lieve 
Vrouwekerk zijn vanaf 10 juli tot en met 28 augustus met vakantie. Dat betekent 
gelukkig niet dat er in deze periode in de kerk geen koor is. De zondagse vieringen 
zullen dan ondersteund worden door het vakantiekoor. Het vakantiekoor 
wordt niet alleen gevormd door zangers en zangeressen van de koren die op 
vrijwillige basis blijven zingen. Ook kerkgangers worden uitgenodigd zich bij dit 
vakantiekoor te voegen. Het repertoire wordt om die reden eenvoudig gehouden. 
Dus als u eens wilt ervaren hoe het is om in een koor mee te zingen of hoe het 
voelt om met uw stem een ondersteunende rol te spelen in de viering, kom dan in 
de zomer op een zondag in de kerk zingen. U bent van harte welkom. Opgeven 
hoeft niet, maar u wordt verzocht om een half uur voor aanvang van de dienst 
aanwezig te zijn zodat de liederen nog even kunnen worden doorgenomen. Wij 
hopen op deze manier gedurende de vakantie gezamenlijk God lof toe te kunnen 
zingen. 

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

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

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

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

V I E R I N G E N  I N  D E  O N Z E  L I E V E  V R O U W E K E R K
9  J U L I  T / M  5  A U G U S T U S

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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Mariabeeld 
(bijdrage van Luce van Gerwen)

Jaren geleden kreeg 
ik van een kennis uit 
Brabant dit Mariabeeld. 
Het was een lang 
gekoesterde wens 
van mij om een mooi 
Mariabeeld in huis te 
hebben. 
Het beeld stond nog 
geen week in ons huis 
en onze zoon Pim kwam 
iets te enthousiast voetballend binnen 
en het onvermijdelijke gebeurde: de 
voetbal raakte het Mariabeeld en de 
stukken vlogen er vanaf. 
Pim had al heel snel door dat dit 
weleens een heel lastig verhaal kon 
worden en biechtte het “ongevalletje” 
maar meteen op. 
Onze buurman Frits bood hulp. Als 
voormalig zweefvliegtuigbouwer had hij 
wel voor hetere vuren gestaan en heeft 
het beeld zo goed en kwaad als kon 
weer in elkaar gelijmd. 
Nu staat het beeld weer te pronken 
in onze huiskamer. Eigenlijk nog wel 
mooier dan voor het “ongevalletje”.
Op belangrijke of spannende dagen vind 
ik het heel rustgevend om een kaarsje 
bij ons Mariabeeld te branden. Zo heb ik 
het gevoel dat je op je leeftocht, zeker 
wanneer je dat even extra nodig hebt, je 
nooit alleen bent.

Gelukkig bij het zien 
van een reiger 
(bijdrage van Angeline Gribnau)

Sinds de jaren 80, na de laatste strenge 
winters, waarbij reigers erg in aantal 
afnamen, word ik gelukkig als ik een 
reiger zie.
Mijn hart maakt een sprongetje als ik 
vanuit de trein langs een slootje een 
reiger in het water zie staren.
Wat is dat dan dat mij zo gelukkig 
maakt? Het overleven van die reiger na 
de “barre” winter?
Ook in mijn leven zijn barre tijden dat ik 
meer staar dan echt tot leven kom.
Ik leef wel door, maar meer in mijzelf 
opgesloten. Ik heb dan moeite om de 
dag te beginnen.
Eenmaal op gang, gaat het - met wat 
moeite - best wel.
Waar wordt een mens gelukkig van? 
Dat is voor ieder mens weer anders, maar 
de natuur inspireert velen.
De kracht (“onkruid”), de ruimtelijkheid 
(zee), de ingetogenheid (reiger), de geur 
(sering), maar ook de uitbundigheid 
(vogelgezang) van de natuur zijn 
allemaal bronnen 
van geluk voor 
mij als mens.
Ik denk niet dat ik 
daar alleen in sta.
Maar voor mij 
is de reiger een 
overlever, die 
ingetogen, maar 
ook zelfbewust is. 
Voor mij een 
geluksmomentje.
Dat wens ik 
mijzelf (en u) toe!

De Stoel 
(bijdrage van Corrie Grootenboer)

Schipluiden 7 juni 1961. De Hervormde 
kerk. Ik ben daar getrouwd.
Dat is al een lange tijd geleden maar nog 
bijna elke dag heb ik daar herinneringen 
aan die niet gaan over het trouwen zelf.
Iets heeft grote indruk op me gemaakt. 
Een stoel.
Bij het huwelijk krijg je een trouwtekst 
mee: Lucas 19:5c. Het verhaal van 
Zacheüs.
De man die Jezus wilde zien en in de 
boom klom.
Waar ging het uiteindelijk om?
Jezus kwam bij de plaats waar Zacheüs in 
de boom zat.
Hij keek naar boven en zei: Zacheüs, kom 
vlug naar beneden want heden moet Ik 
in uw huis vertoeven.
Het ging dus om een plaats in huis, de 
stoel.
Laat altijd een stoel vrij in je huis, want 
het kan zijn dat Jezus langs komt en dan 
kun je Hem ontvangen.
Geen letterlijke stoel maar vanaf die tijd 
heb ik altijd een stoel vrij gehouden in 
mijn huis.
Als ik aan die stoel denk, denk ik aan 
Jezus.
Hij is nu in mijn huis in de vorm van 
een icoon Christus Pantocrator, die ik 
geschilderd heb.
Hij kijkt me aan en 
ik kijk Hem aan. 
Hij is er dus altijd.
Nu ik katholiek 
ben is het 
vanzelfsprekend 
voor me geworden 
de Leraar en 
de Meester te 
herkennen in 
Jezus.

(Willem Olierook)

Sinds een klein jaar staat op de website 
van onze Emmaüsparochie de rubriek 
‘LeefTocht’.

Het is de opvolger van ‘BeeldSpraak’, 
de rubriek waar beeld (foto van Edith 
Klinkhamer) en tekst (Kees Pannekoek) 
prachtig samenkwamen.

Bedoeling ‘LeefTocht’
‘LeefTocht’ heeft een beetje dezelfde insteek 
als ‘BeeldSpraak’, maar in plaats van twee 
vaste ‘aanleveraars’ is het de bedoeling om 
verschillende parochianen of gemeenteleden 
de gelegenheid te geven om met een 
(zelfgemaakte) foto en een bijpassende tekst 
(proza, poëzie) iets aan te reiken om even bij 
stil te staan of een ander mee te inspireren. 
Wat geestelijk voedsel voor onderweg.
Die foto kan zijn van een voor hem of haar 
dierbaar kleinood, of een foto van een 
natuurplaatje, een bijzondere kerk of ander 
aansprekend gebouw of beeld. Iets dat 
‘geraakt’ heeft en wellicht ook een ander 
iets te zeggen heeft…

Een greep
In deze én in de volgende OpWeg willen 
we en greep doen in het ‘LeefTocht-archief’ 
en ook de lezers van ons parochieblad in de 
vakantieperiode wat aanreiken voor ‘in de 
ransel’.

Tevens doen we hierbij de oproep om 
ook zelf een LeefTocht samen te stellen. 
Niet moeilijk: een foto met daarbij een 
korte tekst wat en waarom jou dat ‘beeld’ 
aanspreekt. Dat mag van 1 tot 111 woorden. 
Bijdragen graag bij mij (wolierook@telfort.
nl) aanleveren. Alvast hartelijk bedankt!

‘LeefTocht’: rubriek voor contemplatie en inspiratie (1)

Vakantie 
(bijdrage van Marjolein)

Vakantie is uitrusten, maar ook tot rust 
komen.
Zowel geestelijk als lichamelijk.
De beslommeringen van alledag naast je 
neerleggen, je hoofd leegmaken.
Of je nu op reis gaat of gewoon lekker in 
je tuin geniet van het mooie weer; 
God gaat altijd met je mee. 
God heeft geen vakantie. 
Of wel? 

Mijn houvast 
(bijdrage van Gerard van de Braak)

Het is maar een piepklein kruisje; ik 
draag het bij me in m’n portemonnee. 
Ooit eens onverwachts aangetroffen in 
mijn brievenbus. 
Het moest zo zijn, op het juiste moment, 
al bijna 20 jaar geleden. 
Anoniem gekregen in een voor mij 
zware periode in mijn leven. 
Ik draag het sindsdien dan ook bij me 
als verbondenheid met God en als teken 
van geloof en hoop dat Christus ook 
mijn Heer wil zijn.
Als ik geld wil pakken, voel en zie ik het 
kruisje. 
Ik weet, het zal mij niet beschermen 
tegen pijn of ongeluk, het is ook zeker 
geen toverbrenger van geluk, maar het 
herinnert mij er wel aan dat Christus 
bij me is, mij zal steunen en mij kracht 
zal geven. Het zegt mij ook dat ik Hem 
danken mag voor alle zegeningen en 
dat Hij troost en vrede geeft en altijd bij 
me is.

Camino 
(bijdrage van Hans Scheffer)

Deze schelp is het kenmerk van de 
Camino naar Santiago de Compostella.
Tijdens mijn prepensioen heb ik de 
Camino naar Santiago gelopen.
De voorbereiding ga je alleen. Welke 
weg neem je? Vanuit Apeldoorn kan je 
langs verschillende wegen naar Santiago 
lopen.
Ik heb gekozen om me zoveel mogelijk 
los te maken van het thuisfront.
Het contact met het thuisfront bestond 
alleen uit om de dag een teken van 
leven.
De Camino is te vergelijken met het 
leven. Het doel van de Camino is voor mij 
niet het bereiken van Santiago maar de 
weg er naar toe. De Camino heeft mijn 
inzicht op wat belangrijk is gewijzigd.
Als je in Santiago aankomt is je doel 
bereikt, maar dan ga je verder naar het 
eind van de wereld, ”Kaap Finistère”. Dit 
is voor mij te vergelijken met de dagen 
waarop je je voorbereidt op het einde 
van je leven. 

Avondlicht
(bijdrage van Jacques van der Palen)

We houden er van om bij mooi weer 
lekker buiten achter het huis te gaan 
zitten. 
Soms kun je dan samen genieten van de 
ondergaande zon. 
Toen deze foto werd gemaakt, waren we 
erg geraakt door de schoonheid van die 
avondlucht, of liever van het avondlicht. 
Als bijna vanzelf  kwam ons gesprek op 
het begrip levensavond, waarschijnlijk 
omdat we in die tijd afscheid hadden 
moeten nemen van een goede vriend.
De avond is niet alleen maar het einde 
van een dag, maar het begin van de 
overgang naar een nieuwe dag. 
Is de levensavond ook niet een fase die 
eindigt in de overgang van het ene “zijn” 
in een ander “zijn”?
Op de foto is nog net het torentje van de 
Goede Herderkerk aan de Asselsestraat 
te zien. 
Een kerk waarin mensen samenkomen 
in het geloof dat Gods Liefde ons altijd 
verlichten zal, 
omdat Zijn licht sterker is dan de 
duisternis van de dood. 
Een blij vooruitzicht, waar het goud van 
een avondlucht goed bij past.
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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

Geen kinderdienst en crèche in 
vakantieperiode
In de school vakantieperiode 
zal er géén kinderdienst en 
crèche zijn op de zondagen 
tijdens de hoogmis. 
Dit betreft de zondagen: 17, 
24, 21 juli, 7 en 14 augustus. We starten weer 
met de kinderdienst en crèche op zondag 21 
augustus! 
Achter in de kerk, staat een mandje met 
wat speelgoed en tekenspullen. Hiervan kan 
gebruik gemaakt worden. 

Kind en Kerk groeit en bloeit 
We mogen terugkijken op een prachtig jaar 
“Kind en Kerk”. U heeft er over kunnen 
lezen in OpWeg nummer 11. Steeds meer 
kinderen en ouders vinden een plek in deze 
gemeenschap van Christus en daar zijn we 
blij mee!! Ook voor volgend jaar hebben we 
weer volop plannen.

Startzondag 4 september 
Op deze zondag zal er een speciale 
kinderdienst zijn en daarna in de tuin een 
kinderprogramma. Het thema “brood 

voor onderweg”, ontmoeting met de 
vreemdeling, zal ook voor de kinderen 
centraal staan. Zo gaan we onder andere zelf 
broodjes bakken met hulp van The Wave. 

Peuter/kleuterviering voortaan op 
zondagochtend 
Na de zomer gaan we de peutervieringen 
houden op een aantal zondagochtenden 
in het jaar. Zondagochtend 25 september 
zal de eerste keer zijn. Inlooptijd is 10.00-
10.15 uur, waarin de kinderen even lekker 
kunnen spelen. We starten dan om 10.15 
uur met de peuter/kleuterviering. Deze 
zal een half uur duren. Daarna is er ruimte 
voor ontmoeting met wat drinken en 
wat lekkers. De peuter/kleuterviering is 
gelijktijdig met de kinderdienst en de 
eucharistieviering. Dit geeft ouders de 
mogelijkheid om oudere broertjes en zusjes 
naar de kinderdienst te laten gaan en/of zelf 
naar de eucharistieviering te gaan. Wie dat 
wil kan in de kerk te communie gaan of bij 
de zegenbede hun kinderen ophalen. Op 
deze manier hopen we een nieuw aanbod 
te doen, dat praktische mogelijkheden biedt 
aan jonge ouders om naar de kerk te gaan.

Toerusting en afsluiting Kind en Kerk 
28 juni hebben we met een aantal 
‘Kind en Kerk-vrijwilligers’ dit jaar 
afgesloten met een toerustingsavond 
in de Bijbelverhalenvertelplek “de 
Verwondering” in Apeldoorn. Het verhaal 
bij de Bron bood inspiratie voor een 
geloofsgesprek. Wat is jou bron? Hoe vindt 

jij het water dat jou doet opleven? Welke 
zoektocht is dat voor jou? Ga je daarbij 
over gebaande wegen, of juist door de 
woestijn? Mooie vragen om met elkaar 
een verdiepingsgesprek te voeren. Daarna 
toosten we op Kind en Kerk!
Kind en Kerk wenst u allemaal een fijne 
vakantie!

 

Op zaterdag 3 september zal wederom de 
jaarlijkse bedevaart naar Kevelaer worden 
gehouden. Het thema van de bedevaart is 
dit jaar “Zalig de barmhartigen”.

Net als de voorgaande jaren wordt deze 
bedevaart door velen als erg positief 
ervaren. Op de bedevaart kunnen we 
ons weer sterken in het geloof en kracht 
ontvangen om in het leven door te gaan. 
Op de heen- en terugreis met de bus zullen 

we gezamenlijk de rozenkrans bidden en 
zingen.
Daarnaast is Kevelaer een prachtige 
ontmoetingsplaats om contact te leggen 
met medepelgrims.

U kunt zich voor deze bedevaart opgeven 
tot en met maandag 15 augustus 2016 bij:

Henny en Truus Steneker, Klokstraat 59, 
7315HN Apeldoorn, Tel: 055 522 22 74 of 
06 253 247 76.
Opstapplaats De Groene Hoven aan de 
Koninginnelaan.

Mevr. Nel Stokkel, Hattemsezijweg 9, 
7335 JN. Apeldoorn Tel: 055 541 35 23
Opstapplaats Fabianus en Sebastianuskerk 
aan de Arnhemseweg.

Mevr. A. Berenschot, Zilverschoon 54, 
Apeldoorn, Tel: 055 366 65 76
Opstapplaats Teresiakerk aan de 
Zilverschoon.

Deelname volwassenen € 23,00, beneden 
de 16 jaar € 10,00.U wordt verzocht het 
deelnamegeld bij aanmelding contant 
te voldoen. Tijdens de bedevaart moet 
u een geldig reisdocument (paspoort of 
identiteitskaart) bij u hebben.

Met vriendelijke groeten,
Henny en Truus Steneker

Bedevaart Kevelaer 2016

(Willem Olierook)

In het weekeinde van 11 en 12 juni werd 
in De Drie Ranken tweemaal de musical 
‘Droomhuis’ opgevoerd. Een combinatie 
van ‘de mooiste liedjes uit zeven musicals’ 
en een ‘hoopvol kijkje in het verbouwde De 
Drie Ranken’. 

Dat laatste moet nog plaatsvinden; de eerste 
bijdrage – de opbrengst van de kaartverkoop 
– is door de geloofsgemeenschap bijeen-
gebracht.

Levende geloofsgemeenschap
In een verhaal van een jong stel dat op 
zoek is naar ‘hun droomhuis’ werden 
‘kamers geopend’ waaruit gebeurtenissen 
en situaties tevoorschijn kwamen, die 
representatief zijn voor de wijze waarop de 
geloofsgemeenschap De Drie Ranken zich wil 
presenteren: creatief, inventief, open, gericht 
op samenwerking en kansen biedend aan 
ieder talent, vanuit de christelijke traditie, 
waarin ‘Jezus, de Levende’ centraal staat en 
mensen bindt in voor- en tegenspoed.

Zeven musicals
Je mag het best heel bijzonder noemen 
dat van de zeven musicals er zes zelf zijn 
geschreven en zijn geproduceerd. Alleen 
‘Jozef’ – muziek van Andrew Loyd Webber 
en tekst van Tim Rice – was gebaseerd op 
een bestaande musical.

Het Gouden Kalf, Zeeën van Verlangen, 
Psalmen van David, Schitterend?!, Eva 

Wereldwijzer en VuurKracht, zijn allemaal 
door een vaste kern van schrijvers en 
met behulp van meestal zo’n honderd 
gemeenteleden en parochianen – er was 
altijd sprake van een hoog oecumenegehalte 
– tot uitvoering gekomen. ‘Talent is mooi’ en 
dat werd breeduit geëtaleerd.

Plezier
Wat vooral opviel was het enorme plezier 
waarmee jong en oud deze musical bracht en 
beleefde. In een mix van mooie luisterliedjes 
tot heerlijke meezingers voerden zeventien 
liedjes ons door het verhaal van het ‘jonge 
stel op zoek naar een thuis’. 
En dat er uiteindelijk een ‘deal’ was tussen 
de makelaar en het stel was een extra reden 
om na afloop met elkaar het glas te heffen 
en te toosten op een mooie toekomst voor 
de geloofsgemeenschap De Drie Ranken en 
eenieder die zich daarmee verbonden weet.

Droomhuis: 18 jaar gemeenschapszin 
in een notendop
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Kledingbank 
Ook deze periode konden we weer veel 
kleding, schoenen en linnengoed geven 
omdat u dat ons brengt en we hopen 
dat u dat blijft doen. Vooral heren- en 
kinderkleding en linnengoed zoals hand- en 
theedoeken ontvangen we graag.
De kledingbank is i.v.m. de zomervakantie 
dicht van 21 juli t/m 24 augustus. Zaterdag 
27 augustus zijn we er weer.
Voor een video over de kledingbank bij RTV 
Apeldoorn zie: https://www.youtube.com/
watch?v=hOoHIJ6z3_s

Franciscustafel
Katholiekleven.nl presenteert een vierdelige 
serie over barmhartigheid. Deel een over de 

Franciscustafel in Apeldoorn. “Wij zijn er niet 
direct om als hulpverlener problemen op te 
lossen. Maar we bieden een stuk vriendschap 
aan.” Dit zegt diaken Ronald Dashorst in de 
film op katholiekleven.nl ‘Barmhartigheid: 
De praktijk’. Met de korte film (6 minuten) 
opent katholiekleven.nl een nieuwe 
vierdelige serie speciaal vanwege het Heilig 
Jaar van de Barmhartigheid. De reeks belicht 
het begrip barmhartigheid vanuit diverse 
invalshoeken. 
Voor de link naar de video: https://www.
katholiekleven.nl/barmhartigheid-de-praktijk

In de eerste aflevering over de praktijk 
van barmhartigheid kijken we letterlijk 
in de keuken van de Franciscustafel, een 

initiatief van de Sant’Egidio-gemeenschap 
in Apeldoorn waarbij dak- en thuislozen 
een gratis maaltijd geserveerd krijgen. In 
de film vertellen vrijwilligers en gasten wat 
ze daaraan beleven. “Ik vind het leuk om te 
doen en het is dankbaar werk,” vertelt Ineke 
Oor, vrijwilliger. “Barmhartigheid is voor mij 
ook dat ik met mensen aan de praat kom, 
dingen hoor waar ik van uit kan leggen: 
dit zou je een beetje zus kunnen doen en 
dit een beetje zo.” Het heeft iets van een 
moederrol, stelt ze vast. “Dat valt volgens 
mij ook onder barmhartigheid.”

Wereldvluchtelingendag
Naar aanleiding van Wereldvluchtelingen-
dag trokken de gemeenschappen van

Apeldoorn, Utrecht en Amsterdam 
met een groep van zo’n zestig Syrische 
vluchtelingen door de Heilige Deur 
van de barmhartigheid in de Sint-
Nicolaasbasiliek in Amsterdam, waar ze 
ontvangen en gezegend werden door 
mgr. Jan Hendriks, hulpbisschop van 
Haarlem-Amsterdam.

Na een rondwandeling door het centrum 
van Amsterdam vierden ze samen 
Eucharistie in de Mozes en Aäronkerk en 
was er aansluitend een feest in het Huis 
van Sant’Egidio met muziek en heerlijk 
eten. Het was voor de vluchtelingen een 
onvergetelijke dag. Voor velen van hen 
een eerste bezoek aan Amsterdam.

O E C U M E N E

Openstelling
Gedurende de maanden juli en augustus 
zal de Bronkerk in Ugchelen, evenals 
voorgaande jaren geopend zijn op 
de dinsdag, woensdag en donderdag 
van 11.00-15.00 uur. Belangstellenden 
uit het dorp of omgeving, maar ook 
vakantiegangers kunnen dan een kijkje 
nemen in de kerk. U kunt er luisteren 
naar muziek, een kaars aansteken of tot 

Bronkerk Ugchelen

De Kerk is Open - Expositie Trouwen

rust komen in een moment van stilte of 
bezinning.

Expositie
Dit jaar is er gekozen om gedurende deze 
openstelling een expositie in te richten 
met als thema TROUWEN. In de kerk zijn 
trouwjurken, trouwbijbels, foto’s en nog veel 
meer voorwerpen te zien, die met dit thema 
te maken hebben. Er zijn trouwjurken van 

heel lang geleden, maar ook van heel recent.
Een grote groep vrijwilligers is ook dit 
jaar bereid gevonden om de bezoekers te 
ontvangen en te woord te staan. 

Namens de Bronkerkgemeenschap heten 
zij u van harte welkom!
Adres: Hoenderloseweg 10 
Voor nadere inlichtingen: Bea Rigterink 
tel. 055 533 37 18

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

Omzien naar elkaar
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 

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.

S T A D

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

B O N I F A T I U S

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

Uitnodiging Samen-Eten 55+
High tea-en, doet u mee ? Op woensdag 
27 juli, om 16 uur (“thee tijd”), is er 
ontmoeting in de vorm van een High Tea. 
Bijdrage € 6,00. Graag wel even tevoren 
aanmelden. U kunt bellen op maandag 18 
juli, vanaf 13 uur op het gebruikelijke tel. 
nr. van Dorien Walter 542 14 51 of mailen 
55pluseetgroep@3ranken.nl. En ……. er 
is deze keer geen beperking in het aantal 
deelnemers! Dus mocht u een extra gast mee 
willen vragen, het kan: doen. Iedereen is van 
harte welkom. Vriendelijke groet, 

Kees Walter

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 en er 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.

Gespreksgroep
In augustus hebben we vakantie maar 
op maandag 5 september start weer een 
nieuwe gespreksgroep. Een goede zomer 
toegewenst.

Hartelijke groet 
Corrie Jonker, Hubertus

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

D E  D R I E  R A N K E N
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Vakantietafel
In de bijbel kom je 
nergens het woord 
vakantie tegen. Zeker 
niet in de betekenis die 
wij er tegenwoordig 
vaak aan hechten. 
Voor velen is het een 
massale uittocht uit het 
overvolle Nederland naar een min of meer 
verafgelegen buitenland op zoek naar het 
door de folders beloofde land. De uittocht 
uit Egypte op weg naar het door Jahweh 
beloofde land kun je toch moeilijk een 
vakantiereis noemen. Al was het alleen maar 
om de duur. Er staat wel iets in de bijbel over 
rusten. “Op de zevende dag rustte Hij van al 
zijn scheppingswerk”. Die schepping was een 
monsterklus. Menselijk gesproken was enige 
rust daarna wel op zijn plaats. Deze rusttijd 
zou je vakantie kunnen nomen. Vakantie 
hoeft natuurlijk niet alleen uit rusten te 
bestaan. Na de dagelijkse inspanningen kan 
iets totaal anders doen echte ontspanning 
beteken. Voor veel gasten van de Open Tafel 
is het ook tijd voor vakantie. Anders wel voor 
hun kinderen en kleinkinderen. Dat geldt 
ook voor de vrijwillige medewerkers aan de 
Open Tafel. Daarbij wordt geen onderscheid 
gemaakt tussen hen die de tafels dekken, die 
koken, koffie schenken of de afwas doen. 
Het applaus dat zij kregen tijdens het bijbels 
praatje gaf wel aan dat de gasten hen die 
vakantie ook gunden. In juli en augustus is 
er geen Open Tafel. Op vrijdag 2 september 
2016 is iedereen weer welkom. Wij hopen 
dat iedereen in die tussentijd zelf van zijn 
vakantie geniet en anderen daarbij helpt. 

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 

V I C T O R

T E R E S I A

Welzijn in: mevr. D. van Bussel, 
tel. 055 521 80 06 of de heer G. Tiemessen, 
tel. 055 521 39 28 

Stilteruimte St. Hubertus 
De stilteruimte is voor persoonlijk bezoek 
open als het Multifunctionele Centrum “De 
Groene Hoven” open is. Het MFC is open van 
maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 17.00 
uur 

Eucharistieviering met Werkgroep 
Welzijn Hubertusgemeenschap 
Donderdag-
middag 16 juni 
was er in de 
Open Hofkerk 
weer een 
eucharistie-
viering voor de 
ouderen van 
de Hubertus-
gemeenschap 
en andere 
belang-
stellenden. 
De kerk was ruimschoots gevuld. Er hadden 
zich bijna 150 personen opgegeven. Hieruit 
blijkt dat er een grote behoefte bestaat aan 
samen kerk zijn. 
Pater Theo Roelofs ging voor en het thema 
in deze viering was “Wees niet bezorgd voor 
de dag van morgen” Deze woorden komen 
voort uit het H. Evangelie van Matteüs. Maar 
helaas maken we ons ondanks dit gezegde 
wel veel zorgen om alles wat er in de wereld 
gebeurt en ook bij onszelf. We hebben zorg 
om onze kinderen en kleinkinderen. Hoe 
ze zullen opgroeien en hoe het verder met 
hen zal gaan. We maken ons zorgen over 
mensen die niet meer kunnen of willen 
geloven. Bij zijn overweging vertelde Pater 
Roelofs dat we nog heel veel kunnen leren 
van de zorgeloze vogels en andere dieren, 
want de hemelse Vader voedt ze, horen 
we dan! Dat klinkt allemaal heel mooi zal 
menigeen zeggen, maar als we zelf met de 
handen over elkaar blijven zitten, met de 
gedachte van: “Mijn hemelse Vader zal er 
wel in voorzien!” dan gebeurt er niet zoveel. 

Pater Roelofs vertelde daarbij het volgende 
verhaal: In de goede oude tijd, toen de 
pastoor nog tijd had voor huisbezoeken, 
merkte deze op dat een ijverige boer 
krom liep van het harde zwoegen op het 
land. Hij gaf hem toen het advies meer te 
vertrouwen op de zegen van boven en niet 
alles zelf te willen doen. De boer knoopte 
dit in zijn oren en nam de proef op de som. 
Ruim een jaar later kwam de pastoor weer 
op bezoek en zag dat de akkers er mooi 
bij lagen met prachtig wuivend koren en 
andere gewassen. Maar één akker lag er 
woest en vol onkruid bij. “Ja” zei de boer 
“dit stuk land heb ik in groot vertrouwen 
aan de Heer overgelaten, maar U ziet het 
resultaat”. Dit klinkt misschien wat spottend 
ten opzichte van Gods voorzienigheid, 
maar geeft ook duidelijk onze eigen 
verantwoordelijkheid aan voor ons doen en 
laten. Wij moeten ook zelf onze bijdrage 
leveren in het leven. Tijdens de overweging 
was iedereen muisstil en luisterde met 
volle aandacht. Tijdens de viering zong het 
Hubertuskoor aangevuld met dames en 
onder leiding van Dominique Molenkamp 
bijzonder mooie en toepasselijke liederen. 
De 2 gedichten in het misboekje waren weer 
met zorg bij het thema gekozen. Het was 
een bijzondere waardevolle viering, waar 
iedereen blij mee was. Het samenzijn na 
de H. Mis was heel gezellig. Alles was weer 
met zorg voorbereid. Aan het eind kwam de 
voorzitter nog met een verhaal van Pastoor 
Penne over het sluiten van een kerk en vroeg 
aan Minie Niekus of zij dit wilde vertellen. 
Na dit aansprekende verhaal bedankte de 
voorzitter Minie Niekus voor haar jarenlange 
inzet als lectrice en voor het Hubertuskoor. 
Helaas gaat zij om gezondheidsredenen 
stoppen. Hij bood haar een mooie plant aan 
en daarbij kreeg ze een heel warm applaus 
vanuit de zaal. Aan het eind ging iedereen 
voldaan naar huis. 

De volgende activiteit is de ontmoetings-
middag op woensdagmiddag 27 juli 
a.s., samen met de ouderen van de 
Seniorencommissie van de Open Hofkerk. 
Ook dan bent u van harte welkom. 

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.

Teresia en Hubertus compleet 2016
Dit najaar organiseren wij weer een 
eucharistieviering voor zieken en ouderen 
van de oude Teresia- en Hubertus-
geloofsgemeenschap. Vorig jaar was het 
gebouw van Don Bosco overvol tijdens de 
viering, daarom zal de viering gehouden 
worden in de aula van het Veluws College 
Mheenpark aan de Zilverschoon 43. Deze 
eucharistieviering wordt dit jaar gehouden 
op zaterdag 15 oktober om 10.30 uur. Zet u 
deze datum vast in uw agenda! Tijdens deze 
viering zal, net zoals andere jaren, aan de 
aanwezigen, die dat wensen, de zegen ter 
bemoediging worden gegeven. Ook zal er 
na de viering weer gelegenheid zijn elkaar 
te spreken onder het genot van een kopje 
koffie met iets lekkers. Let u op verdere 
aankondigingen in “OpWeg”.

Werkgroep Teresia en Hubertus Compleet

Uitnodiging voor de oecumenische 
dienst op woensdag 13 juli in Mandala
Het adres is : Sportlaan 2
Aanvang: 14.30 uur
Plaats: de ontmoetingszaal (voorheen 
restaurant).
In deze dienst laten wij ons koesteren in de 
warmte van de ons omringende natuur en 
de warme woorden uit de Bijbel en van ons 
geloof. De collecteopbrengsten zijn bestemd 
voor het Inloophuis van de Herberg.
De voorgangers zijn pastor Nicole Blaauw en 
Miep Giezeman-Hendriks.
Verdere medewerking wordt verleend 
door Hannie Kersten en Mariëtte Leyten. 
Oege Wierda zal zorgen voor de muzikale 
begeleiding.
Zowel de bewoners van Mandala als de 
parochianen van de Emmaüsparochie zijn 
hierbij van harte welkom.

Je hoeft niet katholiek te zijn om paus Franciscus 
sympathiek en wijs te vinden. Hij noemt zich naar 
Franciscus, de heilige van wie we de sterfdag 
allemaal kennen: Dierendag. Nee, de paus preekt 
niet voor de vogels, zoals die middeleeuwse 
Franciscus, maar hij schreef wel een haarscherpe 
én hartstochtelijke brief over hoe we omgaan met 
de natuur. Een vervelende brief is het ook. Want, 
zegt hij, ook onze gemeente moet zich ecologisch 
bekeren. ‘Nou nou. Is het echt zo erg?’

We hebben een “ecologische bekering” nodig, 
zegt de paus. Dat zijn grote woorden waar we 
misschien niet zo van houden. Dat is beschamend en 
ingewikkeld en het doet pijn. Dus denken we liever 
dat het wel meevalt. Maar de paus zegt het niet zo 
maar. We moeten de moed hebben om de pijn van 
de aarde tot onze pijn te maken, zegt hij. De pijn van 
uitbuiting van mensen, vervuiling van lucht en water 
en bodem, uitstervende diersoorten en van droogte 
door klimaatverandering. “De schreeuw van de arme 
en de schreeuw van de aarde zijn de schreeuw van 
God zelf”. 

“Helaas”, aldus de paus, “moeten we van de overheid 
weinig verwachten. De politiek danst naar de pijpen 
van de markt: het bedrijfsleven, de banken en de 
technologie. Dus blijft “alles wat broos is, weerloos 
ten opzichte van die vergoddelijkte markt”.” Nodig is, 
zegt de paus een “integrale ecologie”, die tegenwicht 
kan bieden tegen die drie-eenheid van markt, 
technologie en financieel system.

Ecologische opvoeding
“Veel moet veranderen, wij zelf het meest”. Alweer 
zo’n stevige uitspraak, waarna de paus pleit voor 
een ‘nieuwe levensstijl’. Zoiets als minder autorijden 
en vliegen, minder vlees eten en energie gebruiken, 
‘consuminderen’. Da’s lastig en impopulair, het snijdt 
in het comfort waar wij aan gewend zijn. Een nieuwe 
levensstijl… wij hoeven toch geen boomknuffelaars te 
worden?? 

Toch laat de paus ons niet met rust als we zulke 
gedachten hebben. Voor die nieuwe levensstijl is een 
“ecologische opvoeding en spiritualiteit” nodig. Pas 
dan kunnen, willen en durven we veranderen. Denk 
maar, zegt de paus, aan die heilige Franciscus. Juist 
omdat die zich diep met God verbonden voelde, 
was hij ook hecht verbonden met alle schepselen. 
Franciscus noemde de aarde zijn zuster – óók door 
God geschapen – en moeder, want ze omarmt en 
voedt ons. 

Dat zijn woorden die mij aanspreken. Ik heb het zelf 
wel eens ervaren: aan de rand van een bos, berg, 
akker of zee kan ik me zomaar verbonden voelen met 
al wat er om me heen leeft. Wij staan niet boven de 
andere schepselen, maar tussen hen in, voel ik dan. 
We zijn voor ons drinken, eten en ademen totaal 
afhankelijk van de schepping. Dat besef zijn wij in 
ons stadse  leven kwijtgeraakt. Nu de schepping lijdt 
aan milieuvervuiling en natuurvernietiging, zagen we 
dus aan de tak waar we zelf op zitten. We hebben 
een ecologische opvoeding en spiritualiteit dus echt 
nodig. 

Maar hoe ziet dat er dan uit? Alle begin is even 
wennen, maar wij zijn niet de eersten die ermee aan 
de slag gaan. Zo’n 90 kerken noemen zich al ‘Groene 
Kerk’ (www.groenekerken.nl). Op hun website vindt 
u ook de ‘Toolkit Duurzaam Kerkbeheer’ met een 
schat aan praktische tips. En voor veranderingen 
die we stapje voor stapje thuis maar ook in de kerk 
kunnen doorvoeren is er een ‘Duurzame bucketlist’. 
U kunt ‘m vinden via Micha Nederland http://www.
michanederland.nl/micha10/schepping-2/ Scroll naar 
onderaan de pagina. 

Hoe ‘groen&gelovig’ wilt en durft u – en wij als 
gemeente of parochie of gemeenschap - te zijn?

Peter Siebe, 
petersiebe@ziggo.nl

06 204 246 99

Hoe ‘groen&gelovig’ zijn wij?Ben jij degene die luistert, 
ook als er wordt gefluisterd?
Nieuwe vrijwilligers
Sensoor zoekt luistertalent voor haar 
telefonische en online hulpdiensten. De 
vrijwilligers van Sensoor bieden dag en 
nacht een luisterend oor aan mensen die 
hun verhaal niet in hun eigen omgeving kwijt willen of kunnen. Ze 
luisteren naar verdriet en problemen, geven steun en denken mee. 
Vanaf 27 september start er een nieuwe Sensoortraining in Apeldoorn 
om nieuwe vrijwilligers op te leiden.

Nieuwe vrijwilligers zijn hard nodig want de behoefte aan een 
anoniem luisterend oor is groot. Uit het recent gepubliceerde 
jaarverslag van Sensoor blijkt dat de vrijwilligers in 2015 ruim 257.000 
gesprekken hebben gevoerd. Met name eenzaamheid, psychische 
problemen en relatieproblemen werden veel besproken.

De échte aandacht voor de ander maakt een Sensoorgesprek bijzonder. 
Vrijwilligers kunnen de ander ondersteunen, meedenken, pijn 
erkennen en verzachten. Vrijwilliger Diede vertelt: ‘’In de gesprekken 
ga ik om de ander geven. Ik weet niet wie of waar diegene is. Waar 
het om draait is het pure contact. De aandacht. Het mens-zijn.’’

Vrijwilliger bij Sensoor
Iedereen die vrijwilliger wil worden volgt de Sensoortraining, welke 
zich richt op het ontwikkelen van luister- en gespreksvaardigheden. 
Na deze training worden vrijwilligers professioneel begeleid en 
ondersteund. Voor meer informatie over het vrijwilligerswerk 
kunnen geïnteresseerden terecht op de website www.sensoor.nl/
vrijwilligerswerk.

Daarnaast wordt er een informatiebijeenkomst georganiseerd op 
22 augustus in Apeldoorn waar informatie gegeven wordt over de 
training en het werk dat een vrijwilliger doet.

Sensoor biedt al meer dan 57 jaar ondersteuning door middel van 
een anoniem gesprek op afstand. Inmiddels gebeurt dit via telefoon, 
chat en e-mail vanuit 26 locaties in het hele land. In 2015 wonnen de 
vrijwilligers van Sensoor de ‘Meer dan Handen award’, samen met 
113Online. Dit is een prachtige erkenning voor het werk dat zij dag en 
nacht doen.
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H. Martinuskerk Twello
Zondag 17 juli
10.00 uur Eucharistieviering, 
 voorganger pastoor 
 P. Daggenvoorde
Zondag 7 augustus
10.00 uur Eucharistieviering, 
 voorganger pastor 
 Sebastian pr. 

Casa Bonita
10 juli Dhr M. Visscher, 
 orgel dhr F. v.d. Kraats  
17 juli  Mw M.A. Hoekstra, 
 orgel mw T. Schoonheim, 
 viool mw. J. v.d. Pol
24 juli  Dhr A.F. Bredijk, 
 orgel mw M. v.d. Ploeg, 
 zang mw. R. Blankestijn
31 juli  Pastor H. de Jong, 
 orgel mw W. Berends, 
 Koor Spirit

De kerkdiensten beginnen om 10.15 uur in 
het restaurant.

Gelre Ziekenhuis
10 juli  prot. Ds. Dick Luijmes, 
 orgel E. Pleijsant
17 juli  RK Rita Vermeltfoort, Duo Van 
 Weerdenburg/Hozemans 
24 juli  prot. drs. Hans Hase, 
 orgel E. Pleijsant 
31 juli  RK Ruud Pragt, 
 orgel Marianne Kielstra

De kerkdiensten worden gehouden om 
10.00 uur in het auditorium op de 
1e verdieping, boven de hoofdingang. 
Iedereen wordt van harte uitgenodigd. 
 
De Heemhof
10 juli  mw. M. Bossenbroek-Baller, 
 orgel dhr. J. van Veen 
17 juli  dhr. C.J. Droger, 
 orgel mw. S. Goldbach, 
 zang Veronika Simonett
24 juli  RK mw. Pastor J. Havekes, 
 koor o.l.v. mw. W. Berends 
31 juli  mw. M. Bossenbroek-Baller, 
 orgel mw. S. Goldbach 

De kerkdiensten beginnen om 10.30 uur.

‘s Heeren-Loo 
(Groot Schuylenburg)
10 juli  eredienst, mw. Hetty de Reus, 
 orgel Jan-Willem Jonkman, 
 zang Dirk-jan Roozeboom
17 juli  verteldienst o.l.v. Hanke van 
 ’t Hof, orgel Maurits Bunt
17 juli  zangdienst o.l.v. Coby van 
 de Hoorn, orgel Arjan van Hees
24 juli  eredienst, drs. Constance 
 Schouwstra-Dijkman, orgel Arjan 
 van Hees m.m.v. Koor Arjan
31 juli  combidienst o.l.v. Hanke van 
 ’t Hof, orgel Arjan van Hees

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

De Herberg: Zondagse Ontmoetingen
10 juli  Mevr. T. Breuer
24 juli  Mevr. L. Benschop

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

St. Josephkapel ‘GGNet’
10 juli  Theo van Driel, 
 orgel Anne Tolsma 
17 juli  Geen dienst
24 juli  Kees Droger, 
 orgel Cor van der Harst
31 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. Voorganger is de heer 
Anton Derksen, met assistentie van Siny 
Bouwmeester. De eerstvolgende vrijdag is 
15 juli 2016.

Marken-Haven
09 juli  mw. F. Volkers-van der Torren, 

 orgel dhr. G. de Groot
16 juli  mw. M. Bossenbroek-Baller, 
 mw. S. Goldbach
23 juli  RK, mw. pastor J. Havekes, 
 orgel mw. W. Berends
30 juli  mw. M. Bossenbroek-Baller, 
 orgel dhr. G. de Groot

De kerkdiensten vinden plaats op 
zaterdagmiddag om 14.30 uur.

Randerode
10 juli  mw. N.S. Hoekstra, 
 orgel dhr. F. Tiemens 
17 juli  dhr. A.F. Bredijk, 
 orgel dhr. B. Riphagen
24 juli  mw. J. Koornstra, 
 orgel dhr. F. v.d. Kraats
31 juli  mw. L. v. Geenen, 
 orgel mw. H. Vrij

De kerkdiensten beginnen om 10.30 uur.

Sainte Marie
10 juli  Eucharistieviering, A. Goes pr.
17 juli  Woord- en communieviering, 
 diaken R. Dashorst 
24 juli  Eucharistieviering, A. Goes pr.
31 juli  Woord- en communieviering, 
 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 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.

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

Het is een mooie traditie geworden: 2 x per 
jaar bieden een aantal jonge musici een 
gevarieerd concert aan ten behoeve van de 
bewoners van de GGNet.

Maar ook belangstellenden van buitenaf zijn 
welkom in de sfeervolle Josephkapel aan de 
Deventerstraat in Apeldoorn.
Dit keer is het een zomerconcert, dat 
gehouden wordt op vrijdagavond 8 juli 
aanstaande.
Medewerking verlenen: Ariska van 
Appeldoorn (orgel), Johanneke Wilbrink-
Bossenbroek (dwarsfluit), Tjaco van der 
Weerd (orgel en piano) en Gerdine de Wit 
(fagot en dwarsfluit).
Om 19.00 uur is er koffie en thee met 
wat lekkers. Om 19.30 uur begint dan het 
zomerconcert met vrolijke en luchtige 
muziek.
De toegang is vrij, wel is er na afloop 
gelegenheid om een vrijwillige bijdrage te 
geven ter bestrijding van de onkosten.

Zomerconcert in 
Josephkapel Apeldoorn

 W I J  B I D D E N

Niemand weet wat leven is
Alleen dat het gegeven is
En dat van dit geheimenis
God het begin en het einde is

Dromen, beetje zweven
Niet je hele lange leven
met je voetjes op de grond

beetje dromen, beetje zweven,
lijkt me ook niet ongezond.

Toon Hermans

Bijbelrooster jaar C

10 juli 2016 Vijftiende zondag door het jaar
Deut. 30, 10-14; Kol. 1, 15-20; Lc. 10, 25-37

17 juli 2016 Zestiende zondag door het jaar
Gen. 18, 1-10a; Kol. 1, 24-28; Lc. 10, 38-42

24 juli 2016 Zeventiende zondag door het jaar
Gen. 18, 20-32; Kol. 2, 12-14; Lc. 11, 1-13

31 juli 2016 Achttiende zondag door het jaar
Pred. 1, 2 + 2, 21-23; Kol. 3, 1-5 + 9-11; Lc. 12, 13-21

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
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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 .

OP WEG OP HET WEB

Emmaüsparochie Apeldoorn:  
www.emmaus-apeldoorn.nl

R.-K. nieuws:    
www.katholieknederland.nl/

Onafhankelijk katholieke nieuws:  
www.rorate.com/

Jonge(re) katholieken:   
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Bisdom Utrecht:    
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www.santegidio.be/
    
Vaticaan:    
www.vatican.va/ 
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