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volgende uitgave  
vrijdag 2 september 2016

(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 OpWeg willen we opnieuw een 
greep doen uit het ‘LeefTocht-archief’ en 
ook de lezers van ons parochieblad in de 
vakantieperiode nogmaals 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!

Begin en einde dag  
(bijdrage van Geerten Groenland)
Het lukt 
me niet 
altijd, maar 
ik probeer 
de dag te 
beginnen en 
te eindigen 
met stilte 
en gebed. Ik 
heb een klein 
hoekje in de 
kamer waar 
ik dan zit op 
mijn meditatie-
kussen, met 
zicht op een 
ikoon (een 
kopie!) van Rublev en een kaars. De kaars 
ontsteek ik altijd met de intentie van de 
wereldvrede. Een enkele keer ontsteek ik 
aan mijn ‘wereldvrede-kaars’ een kaarsje 
voor iemand anders. 
Mijn gebed is dan ook bij deze persoon. 
Het kaarsje geef ik op een later moment aan 
die ander. 
Zo heb ik door de jaren heen al heel wat 
lichtpuntjes uitgedeeld.

Geslaagd (bijdrage van Tony Rubino)
Voor veel jongeren in Apeldoorn was het de 
afgelopen weken feest: zij zijn geslaagd op 

de middelbare 
school. Alle 
reden om 
trots te zijn en 
te genieten 
van de lange 
vakantie die 
ze nu hebben 
verdiend. 
Te genieten ook van de vooruitzichten: de 
wereld ligt gevoelsmatig voor hen open.

Eerste serieuze stappen naar een loopbaan 
kunnen worden gezet met een volgende 
opleiding. In de levensfase die ze nu ingaan, 
zullen deze mensen vaker geconfronteerd 
worden met het begrip ‘geslaagd’. Slagen 
in het leven – dat is het doel. Maar wanneer 
ben je geslaagd? Als je voldoet aan hoge 
normen op het gebied van inkomens, als je 
een grote woning bezit, een luxe auto? Als 
je een baan krijgt met aanzien?
Laten we bidden dat deze jonge mensen 
ook oog hebben en houden voor die andere 
zaken in het leven. Dat ze in de voetsporen 
van Jezus zorgen dat ook het leven van 
andere mensen geslaagd is. 
Dan komt het met dat van henzelf 
automatisch goed.

Muziek (bijdrage van Hilde Vons)
Wat mij erg 
kan raken en 
ook energie 
kan geven, 
is muziek. 
Kerkmuziek, 
klassiek, 
populair, het 
kan van alles 
zijn. Het is vaak niet eens de tekst van een 
lied, maar vooral de muziek die mij dan 
aanspreekt. 
Een paar voorbeelden van muziek die mij 
inspireert:
•	Klassieke muziek van Beethoven, zoals 
 de Moonlight Sonata of het Allegretto uit 
 Symphony 7.
•	 Ik heb gezongen in een gelegenheidskoor 
 voor Pasen. Heerlijk om met z’n allen zulke 
 mooie liederen te zingen.
•	Mooie filmmuziek, bijvoorbeeld van The 
 Piano of Intouchables.
•	De bladmuziek Romantic Impressions van 
 Martha Mier (zie foto). Jaren terug speelde 
 ik dat zelf op de piano en nu speelt onze 
 zoon het.
•	 Liederen van Huub Oosterhuis op de 
 mooie muziek van Antoine Oomen of Tom 
 Löwenthal.
Tijdens mijn tijd bij het studentenpastoraat 
in Enschede heb ik het Lied van alle dagen 
(Oosterhuis/Oomen) leren kennen. Een 
prachtige melodie én een mooie tekst. Het 
laatste couplet:
Nooit werd iemand weggetild uit de tijd/
maar soms even wordt lijden opgeschort/
of dragen mensen het samen/zo zouden wij 
moeten leven.

Zoeken naar het mysterie 
(bijdrage van Mark Braam)
In de zomer waren we in Fountains Abbey 

in Engeland. 
Nu een ruïne 
van wat ooit 
een groot 
Benedictijnen-
klooster 
was. Wat me 
trof was het 
gevoel op een gewijde plaats te zijn waar al 
honderden jaren geleden mensen zochten 
naar de betekenis van het leven en hoe zij 
daar vanuit hun geloof richting aan konden 
geven.
In het voorjaar hebben we in De Drie 
Ranken een actieve doorstart gemaakt als 
geloofsgemeenschap. Daarbij hebben we 
gezocht naar een vorm die voortbouwt op 
de oecumenische traditie. In die zoektocht 
hebben we een eerste stap gezet maar 
zullen we samen verder op weg blijven gaan. 
Zoeken naar het mysterie, naar een manier 
om gemeenschap te zijn en te ontdekken 
wat het leven te bieden heeft.
Vlak voor de vakantie ben ik als ouderling 
bevestigd in de kerkenraad (het bestuur) 
van de gemeenschap. Het mooie van de 
protestante traditie is dat de gemeenschap 
je ook echt vraagt en kiest om deze rol 
invulling te geven. 
Ik voel me dan ook gedragen door de 
gemeenschap. 
Hoewel we die ervaring in de Maten al 
langer hebben, blijft het mooi om te ervaren 
hoe twee verschillende tradities bij elkaar 
komen in dezelfde zoektocht naar de 
betekenis van het leven.

Natuur 
(bijdrage van Annemiek Wolters)
Momenteel 
word ik enorm 
geraakt, 
geïnspireerd 
en opgeladen 
door de 
natuur. 
Ik geniet er 
met volle 
teugen van! 
Ik heb mij 
verwonderd tijdens een wandeling op het 
“Kleine Loo” over de bloeiende en kleurrijke 
rodondendrons. 
Een fietstocht naar Vaassen leverde 
schitterende uitzichten op weilanden vol 
groen en het Apeldoorns kanaal op. 
Vandaag genoten van een fietstocht naar 
Bussloo, met het pontje de IJssel over, door 
bossen en weilanden via Klarenbeek terug.  
Alles even groen en zonovergoten. 
Ook geniet ik steeds van de grote loofbomen 
op het terrein van Schuijlenburg, waar 
ik werk en wandel met verstandelijk 
gehandicapten. 
Nog dichter bij huis: in mijn eigen tuin 
verbaas ik mij over elke plant, boom en 
struik en geniet ik van het bezig zijn. 
Verder: niets mooier dan buiten op mijn 
terrasjes een kop thee of koffie te drinken of 
een broodje te eten. 
Een couplet van “Morning has broken” 
verwoordt mijn gevoelens:
Mine is the sunlight, Mine is the morning/

Born of the one light/Eden saw play/Praise 
with elation/ praise every morning/Gods 
recreation of the new day!

Dorst 
(bijdrage van Willem Olierook)
Mensen willen 
leven
Mensen 
moeten leven
Mensen 
leven om te 
overleven

Ergens moet je 
Je kostje mee kunnen verdienen
Maakt niet uit wat

De een werkt op het land
De ander maakt karretjes
Een derde verkoopt kokosnoten

Er zijn altijd dorstige mensen
Waarvoor een slok
Een weldaad is

Kom en drink zei Jezus
Ik ben de Bron
En schenk je levend water

Pelgrimservaringen 
(bijdrage Mariëtte van Someren)
‘Wat is 
Nederland 
toch mooi!’ 
was mijn 
gedachte, 
toen ik een 
weekend 
fietste in 
Friesland.
Ik deed 
daar de 
pelgrimsroute van Dokkum naar Stavoren.
Het uiteindelijke doel: een Russisch 
Orthodoxe Kerk in het piepkleine Hemelum 
(wat doet zo’n exotische kerk in vredesnaam 
in zo’n klein Fries dorp vraag je je af), wordt 
niet behaald: de kerk is dicht. Ja, soms lukt 
iets niet op een pelgrimsroute.  
Het is wat dat betreft net het gewone leven: 
uithuilen en opnieuw beginnen.
Na deze deceptie gaat de route door naar 
Warns en daar las ik een citaat van Rudi van 
Dantzig (deze danser/choreograaf schreef 
het in deze omgeving): 

‘Als je staat op de top van de heuvel van 
het weideland, heb je soms een gevoel van 
vrijheid, een prikkeling van geluk en durf. 
De zeewind is schoon en helder en alles 
lijkt overzichtelijk en vanzelfsprekend: de 
ordening van wegen, hekken en sloten 
is begrijpelijk, zij vormt patronen en 
verbindingen, het een leidt naar het ander. 
Dat onvergetelijke ogenblik van verlichting 
dat even doorbreekt en even onverklaarbaar 
weer verdwijnt, waarnaar je zoekt als naar 
droom die weggevaagd is, diep weggesloten 
in jezelf’.

Als pelgrim kon ik er verder mee en u/jij als 
lezer hopelijk ook!

LeefTocht: rubriek voor contemplatie en inspiratie (2)
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Zaterdag 6 augustus
16.30 uur Eucharistieviering met samenzang, voorganger pastoor P. Daggenvoorde
Zondag 7 augustus
10.00 uur Eucharistieviering met het vakantiekoor, voorganger pastoor P. Daggenvoorde
Dinsdag 2 augustus
09.00 uur Eucharistieviering
Vrijdag 5 augustus 
09.00 uur Eucharistieviering
Zaterdag 13 augustus
16.30 uur Eucharistieviering met cantor, voorganger pater Wil Boerkamp
Zondag 14 augustus
10.00 uur Eucharistieviering met het vakantiekoor, voorganger pater Wil Boerkamp
Maandag 15 augustus
10.00 uur Eucharistieviering op het Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming, 
 met het groot Emmaüskoor, voorganger pastoor P. Daggenvoorde
Dinsdag 16 augustus
09.00 uur GEEN eucharistieviering
Vrijdag 19 augustus 
09.00 uur Eucharistieviering
Zaterdag 20 augustus
16.30 uur Eucharistieviering met samenzang, voorganger pater van de Maristen 
Zondag 21 augustus
10.00 uur Eucharistieviering met het vakantiekoor, voorganger pater van de Maristen
Dinsdag 23 augustus
09.00 uur Eucharistieviering
Vrijdag 26 augustus 
09.00 uur Eucharistieviering
19.30 uur Gebedsviering Sant’Egidio
Zaterdag 27 augustus
16.30 uur Eucharistieviering met cantor, 
 voorgangers pastor Sebastian pr. en diaken R. Dashorst
Zondag 28 augustus
10.00 uur Eucharistieviering met het vakantiekoor, 
 voorgangers pastor Sebastian pr. en diaken R. Dashorst
Zondag 28 augustus
12.00 uur Doopviering, voorganger diaken R. Dashorst
Dinsdag 30 augustus
09.00 uur Eucharistieviering
Vrijdag 2 september 
09.00 uur Eucharistieviering
19.30 uur Gebedsviering Sant’Egidio

DOOPVIERINGEN
De doopvieringen worden doorgaans eens per maand op zondag op een vastgestelde datum 
gehouden. Voor 2016 zijn de data: 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. 
In de zomervakantie is er t/m 14 augustus geen 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 29
pastoraat Emmaüsparochie €  327,12 / Emmaüs Diaconie  € 294,68
week 28
pastoraat Emmaüsparochie €  346,99 / Emmaüs Diaconie  € 319,78
week 27
pastoraat Emmaüsparochie €  288,68 / Emmaüs Diaconie  € 320,89
week 26
pastoraat Emmaüsparochie €  369,26 / voedselbank  € 373,28

MISINTENTIES
Weekend 6-7 augustus: Frederik en Reinier van Essen, Jan Oonk, Gerda Keijzer-Dolman, 
Willem Schumacher, Paul Bruijns, Corry Lautenslager-Korte, Robert Schouten, 
Mia Huissen-van den Velden.
Weekend 13-14 augustus: Stephan Staijen, ouders en schoonouders. Voor een overleden 
schoonzoon en sterkte voor het gezin, Joop Niekus, Henriette Niekus, Jan Oonk, Paul Bruijns, 
Corry Lautenslager-Korte, Robert Schouten, Mia Huissen-van den Velden.
Weekend 20-21 augustus: uit dankbaarheid bij een 50-jarig huwelijk, Robert Schouten, 
Mia Huissen-van den Velden.
Weekend 27-28 augustus: overleden ouders Havekes-Nienhaus en schoonzoon Kees, 
Mia Huissen-van den Velden.

PAROCHIEKRONIEK 
Huwelijk:
Op 19 augustus wordt om 13.30 uur het kerkelijk huwelijk voltrokken tussen Marco Bender 
en José Bouwmeester. 
Gedoopt:
Door het H. Doopsel zijn in onze geloofsgemeenschap opgenomen: 
Anne-Sophie Keijzer, Louella Tiemessen, Milan Fiselier en Hope Hendriks.
Overleden: 
Rie Spekman-Scholten. De afscheidsviering heeft plaatsgevonden op 6 juli in de 
H. Geestkapel in Assel.
Riek Driessen-de Haan. De uitvaart heeft plaatsgevonden op 6 juli in de O.L. Vrouwekerk.
Leo Jansen. De crematieplechtigheid heeft plaatsgevonden op 1 juli in crematorium 
Heidehof.
Gerda Keijzer-Dolman. De afscheidsviering heeft plaatsgevonden op 15 juli in de 
H. Geestkapel in Assel.
Willem Schumacher. De afscheidsviering heeft plaatsgevonden op 18 juli in uitvaartcentrum 
Osseveld.
Paul Bruijns. De uitvaart heeft plaatsgevonden op 27 juli in de O.L. Vrouwekerk.
Robert Schouten. De afscheidsviering heeft op 28 juli plaatsgevonden in de aula van 
uitvaartcentrum Monuta.

IN MEMORIAM
Willem Theo Schumacher 
Op 18 juni 2016 hebben wij in het uitvaartcentrum van Monuta aan de Veenhuizerweg afscheid 
genomen van Willem Theo Schumacher. Zijn leven is niet altijd gemakkelijk geweest. In zijn 
jeugd heeft Willem veel jaren moeten doorbrengen in weeshuizen en na de coup in Indonesië 
moest hij samen met zijn vrouw en kinderen zijn vaderland Indonesië ontvluchten om naar 
Nederland te gaan. Een nieuw leven beginnen, een nieuw begin. En net als in het verhaal van de 
Emmaüsgangers zal ook hij somber en bedroefd zijn geweest. Maar belangrijk voor hem was de 
familieband en de zorg voor zijn gezin en zijn broers. Zijn gezin moest een goed leven krijgen 
hier in Nederland en zelf heeft hij daar veel voor opgeofferd. Ruim 50 jaar was hij getrouwd 
met Ineke en samen kregen ze 3 kinderen en 2 klein- en 2 achterkleinkinderen. Hij was trots op 
zijn gezin. Een zwarte bladzijde was helaas het overlijden van zoon Leo 2 jaar geleden. In de 
afscheidsdienst dienst met veel herinneringen, mooie woorden en muziek passend bij zijn leven 
hebben we het vertrouwen uitgesproken dat zijn vrouw en kinderen en allen die hem dierbaar 
waren zullen zien dat de liefde, de vriendschap en de verbondenheid die er was met Willem 
onverwoestbaar is, sterker zelfs dan de dood. Na afloop hebben wij Willem begeleid naar zijn 
laatste rustplaats op de begraafplaats aan de Haagwinde en hem hier te ruste gelegd.                      

 Gerard van de Braak

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

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

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

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

V I E R I N G E N  I N  D E  O N Z E  L I E V E  V R O U W E K E R K
6  A U G U S T U S  T / M  2  S E P T E M B E R

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”.

Een van de gedachten die Paus 
Franciscus heeft bij het Heilig Jaar van de 
Barmhartigheid, is dat op grote schaal 
de gelovige christenen stilstaan bij de 
Werken van Barmhartigheid en deze 
werken ook in praktijk brengen. De 
Werken van Barmhartigheid vinden hun 
oorsprong in het evangelie van Matheus. 
In het vijfentwintigste hoofdstuk beschrijft 
de evangelist het oordeel dat Jezus, de 
Mensenzoon, aan het einde zal uitspreken 
over het leven van ieder mens.

Hij wordt ons gepresenteerd, niet als een 
strenge rechter, maar als een herder. Een 
herder, die betrokken is bij zijn kudde. Een 
herder, die oog heeft voor datgene wat klein 
en onbetekenend lijkt. Want degenen die 
geprezen worden voor hun daadwerkelijke 
naastenliefde, zijn zich niet eens bewust van 
hun inzet. Voor hen is het gewoon geweest 
om zo te handelen. Verbaasd vragen ze 
zich af wanneer ze de hongerige te eten 
hebben gegeven, de dorstige te drinken, 
de naakte hebben gekleed, de zieke en de 
gevangene hebben bezocht en wanneer ze 
de vreemdeling hebben opgenomen? Voor 
hen is het niets bijzonders geweest en ze 
hebben er de Heer ook niet in herkend. Voor 
hen was het gewoon: doen wat nodig was 
vanwege hun zorg en betrokkenheid op hun 
medemensen.

In het evangelieverhaal worden degenen 
afgewezen, die niet betrokken waren op 
hun medemensen. Hen is ontgaan dat er 
mensen in nood verkeerden en ze zijn 
eraan voorbij gegaan de noodzakelijke 
hulp te geven. Ze zijn eigenlijk aan Jezus 
zelf voorbij gegaan, als Hij zich in plaats 
stelt van de kleine, zwakke, medeleven 
vragende mens. Kennelijk is allebei 
mogelijk. In dezelfde levenssituatie 
kunnen we heel verschillend handelen. We 
kunnen oog hebben voor de zwakke en 
hulpbehoevende mens. En we kunnen er 
kennelijk ook aan voorbijgaan. Dat geeft 
stof tot nadenken. En dat is ook wat Paus 
Franciscus van ons vraagt in dit Heilig Jaar 
van Barmhartigheid. Nadenken over die 

Barmhartig als de Vader (2)

Hans Mulder
Het leven zoals Jezus het geprobeerd heeft te leven, is de weg naar een nieuw, ander, 
eeuwig leven, hier en nu op aarde en voorbij de dood. Zo lazen wij uit het evangelie volgens 
Johannes en zo heeft ook Hans Mulder getracht te leven. Hans kwam uit een groot gezin 
van 10 kinderen en was geliefd. Niet alleen bij zijn broers en zussen, maar ook bij zijn familie 
en vrienden. Al jong had hij een eigen bedrijf, samen met zijn broer. Hij was werkgever, 
baas, maar toch ook weer niet echt een baas. Erg geliefd was hij dan ook bij zijn personeel. 
Hij was een man vol humor en stond altijd klaar als er ergens iets gedaan moest worden. 
Nee zeggen kwam in zijn woordenboek niet voor. Een aimabele man. De laatste jaren werd 
zijn wereld helaas steeds kleiner en moest hij noodgedwongen verhuizen naar de afdeling 
Olivijn van Het Kristal. Dankzij de geweldige zorg die hij hier heeft gehad werd dit echter 
een verrijking van zijn leven. Hans heeft op zijn manier net als Jezus het kruis opgepakt 
en gedragen. Overtuigd was hij dat de dood zeker niet het einde was, maar een nieuw 
begin. Op 20 juni hebben wij in een viering in de Onze Lieve Vrouwekerk Hans uit handen 
gegeven in hetzelfde vertrouwen als waaruit Hans geleefd heeft met de hoop dat hij nu 
Thuis mag komen in het huis van de Vader. Aansluitend hebben wij Hans begraven op de RK-
begraafplaats aan de Arnhemseweg.

Gerard van de Braak

Caspar Bouman
“Eeuwigh gaat voor oogenblick”, een tekst van Joost van den Vondel die bovenaan de 
overlijdenskaart stond. Een tekst passend bij Caspar. Jaren heeft hij met zijn broer Paul een 
juwelierszaak gehad in Apeldoorn. Na zijn pensionering ging hij nog geschiedenis studeren 
aan de Vrije Universiteit van Maastricht. De laatste 18 jaar liet zijn gezondheid hem echter in 
steek. Zijn broer Paul met wie Caspar altijd heeft samengewoond heeft hem jarenlang met 
liefde verzorgd. Toen Paul overleed stond Caspar er alleen voor. Maar dankzij de geweldige 
steun en zorg van naaste buren heeft hij toch altijd in zijn huis kunnen blijven wonen. Hoe 
mooi is het als je zulke fijne mensen om je heen hebt. Zijn geloof betekende heel veel voor 
hem en belangrijk vond Caspar het dan ook om zeker op de sterfdag van Jezus naar de kerk 
te gaan. Ondanks zijn verslechterde gezondheid heeft hij ook dit jaar op Goede Vrijdag de 
dienst in de O.L. Vrouwekerk nog kunnen bezoeken. Na een val werd hij onlangs opgenomen 
in het ziekenhuis en verslechterde zijn toestand. Fijn dat zijn enige zus Tineke nog op tijd 

overgekomen was uit Engeland en samen hebben ze nog een paar mooie dagen als broer en 
zus gehad. Caspar heeft op zijn manier net als Jezus het kruis opgepakt en gedragen en was 
er van overtuigd dat de dood niet het einde was, maar een nieuw begin. Op 23 juni hebben 
wij in de Heilige Geest Kapel te Assel afscheid van hem genomen en zijn lichaam bijgezet in 
de grafkelder op de naastgelegen natuurbegraafplaats bij zijn geliefde broer Paul.

Gerard van de Braak

Selamat jalan Rob Schouten 
Op 24 juli jl. is na een moedige strijd in alle rust en volledige overgave Rob Schouten 
overleden in het bijzijn van zijn geliefde familie. Rob was een eenvoudig man, tevreden met 
weinig. Hij was sociaal en goed van vertrouwen. Hij hielp anderen als hij kon bij klusjes en 
hield zijn eigen tuin en die van zijn broer bij. Zijn leven wordt gekenmerkt door hoge bergen 
en diepe dalen. Op jonge leeftijd overleed zijn vader en nam Rob de verantwoordelijk voor 
zijn broers en zussen op zich om zijn moeder te ondersteunen. Hij mocht graag autorijden 
in zijn geliefde Ford en nam zijn broers en zussen en later ook neefjes en nichtjes mee voor 
een ritje. Hij hield van zijn werk maar door een zware operatie werd hij arbeidsongeschikt 
en moest hij dingen loslaten. Rob had een sterk geloof en een vast vertrouwen dat hij 
thuisgehaald zou worden als het zijn tijd was en dat hij dan zou worden herenigd met zijn 
ouders en zusje. Op 28 juli hebben wij in de besloten kring van zijn familie afscheid van hem 
genomen en zijn zus heeft de volgende tekst voor hem gelezen:

Thuis
Sterven is opgaan naar de tuin van de Heer
Als je je voet op de andere oever zet
en het blijkt de hemel te zijn
Als je dan door een hand wordt aangeraakt
en het blijkt Gods hand te zijn,
Als je dan muziek hoort
en het blijken engelen te zijn,
dan ben je niet heengegaan
maar naar huis gegaan.

Cobie Temmink

lichamelijke en geestelijke werken van 
barmhartigheid.

Broederschap 
Het eigene aan al de werken van 
barmhartigheid is het gegeven dat je met 
de ander, met je naaste, een relatie aangaat. 
Of je nu degene bent die barmhartigheid 
bewijst of degene die barmhartigheid 
ontvangt: je gaat met elkaar een band aan. 
Je hebt oog voor elkaar gekregen, omdat je 
niet aan elkaar voorbij leeft. 

Heel treffend vinden we dat ook verwoord 
in de parabel die Jezus vertelt, wanneer 
Hem de vraag gesteld wordt wie nu onze 
naaste is. Hij vertelt de gelijkenis van 
de Samaritaan, die onderweg een man 
aantreft, die halfdood langs de weg is 
achtergelaten. Hij is het slachtoffer van 
rovers geworden. Een priester en een 
dienaar van de tempel, een leviet, zijn al 
langs de plek gekomen, maar hebben de 
gewonde man geen hulp geboden. Ze 
hadden andere dingen te doen, die in hun 
ogen geen uitstel konden dulden. 
Het is typerend dat Jezus twee mensen 
noemt die voorbijgaan, maar die wel allebei 
met de dienst aan God van doen hebben. Zij 
hebben geen oog voor de mens, die nu hulp 
nodig heeft. Het is een vreemdeling, een 
Samaritaan, een verklaarde vijand van de 
Joden, die van zijn ezel afstapt en de eerste 
hulp verleent. Hij ziet dat de man er ernstig 
aan toe is en brengt hem op zijn eigen rijdier 
naar een herberg. Zelf blijft hij naast het 
dier en naast de gewonde lopen. Zelfs als hij 
de volgende dag zijn reis móet voortzetten, 
laat hij de gewonde niet hulpeloos achter. 
Hij geeft de herbergier een som geld om de 
kosten van de zorg voor de komende tijd 
op te vangen. En mocht dat niet toereikend 
zijn, dan zal hij bij zijn terugkomst de rest 
vergoeden. 

Het lijkt een overbodige vraag, die Jezus 
aan het einde stelt: “Wie is in jullie ogen 
de naaste van die gewonde mens?” Toch is 
de vraag niet overbodig. De vraag maakt 
duidelijk dat ze niet alle drie de naaste van 
de gewonde zijn geweest. Ze hadden het 
kunnen zijn, maar in feite was het alleen 
“degene die hem barmhartigheid betoond 
heeft.” Voor Jezus is de-naaste-zijn niet iets 
automatisch, geen vanzelfsprekendheid. 
Wij zijn geen naasten van elkaar, zolang wij 
er niet naar handelen. We zijn uitgenodigd 
het te worden door de barmhartigheid in 
praktijk te brengen.

Keuze
Het evangelie leert ons dat we niet zonder 
meer broeders en zusters van elkaar zijn. 
Dat moet je worden. Daar is actie voor 
nodig. Daarbij: zolang we de ervaring van 
haat kennen, de verdeeldheid en conflicten 
met elkaar, het onrecht en alle geweld, 
dan bewijst dat elke dag dat broeder- en 
zusterschap nog niet gerealiseerd is. Een 
opdracht is. Misschien mag je zelfs zeggen; 
een uitnodiging! Jezus nodigt ons uit om 
naaste te worden. Het hangt van onze 
concrete keuze af of wij op die uitnodiging 
ingaan. Het is de keuze om barmhartig en 
liefdevol te zijn. We zien juist in de parabel 
van de Barmhartige Samaritaan dat je geen 
broeder of zuster van elkaar bent Op basis 
van godsdienst, ras, nationaliteit, ideologie, 
maar op basis van een barmhartige houding. 
Broeder en zuster van elkaar word je door 
een barmhartige levenshouding. 

Om je zo’n houding eigen te maken, moet 
je de handen uit de mouwen steken. Met 

de armen over 
elkaar wachten, 
helpt niet. Je moet 
daadwerkelijk 
aan de slag. Het 
voorbeeld van Jezus 
zelf is daarbij een 
hulp. Maar ook 
de Werken van 
Barmhartigheid 
nodigen uit om je 
die levenshouding 
eigen te maken. 
Nodigen uit om 
naaste te worden, 
broeder en zuster 
van elkaar! 
Soms moet je 
je persoonlijke 

belangen daarvoor opzij zetten. 
Vooropgezette plannen misschien wijzigen. 
Naaste zijn van de ander vraagt tijd, 
aandacht en inzet van jezelf.

En eigenlijk kun je niet te voren 
vastleggen wanneer je ‘een naaste’ zult 
zijn. Zoals het de Samaritaan overkwam 
op de weg. Misschien mag je zeggen: 
het overviel hem. Maar hij zette wel zijn 
eigen belangen en zijn eigen plannen 
even opzij om de naaste van de ander 
te worden. Naaste worden, wil dan ook 
zeggen dat je je eigen wereld verlaat om 
te treden in de wereld van de ander. Een 
relatie aangaan, zonder de eigen plek te 
verlaten, biedt geen kans om de ander 
werkelijk te ontmoeten.

Durven loslaten om het eigene van de ander 
tot je toe te laten. Want als je geen oog hebt 
voor de situatie van je naaste, lukt het je ook 
niet om barmhartig te zijn.

Geestelijke Werken van Barmhartigheid 
De zeven geestelijke Werken van 
Barmhartigheid vinden hun oorsprong in de 
jonge Kerk en bij de Kerkvaders. Letterlijk 
hebben ze geen evangelische bronnen, maar 
de geest van deze zeven werken ademt het 
evangelie.
- De twijfelenden raad geven
- De onwetenden onderrichten
- De zondaars vermanen
- De bedroefden troosten
- De beledigingen vergeven
- Lastige personen geduldig verdragen
- Tot God bidden voor levenden en doden

Werken van Barmhartigheid 
Deze zeven werken vinden hun oorsprong 
in de Bijbel. De zes eerste zijn ontleend 
aan het evangelie volgens Matheus. Het 
zevende werk leidt ons naar het boek 
Tobit. Hij begraaft in de nacht de stoffelijke 
overschotten van zijn Joodse landgenoten. 
Eigenlijk handelt hij uit respect, omdat hij 
beseft dat ieder mens een schepsel is uit 
Gods hand. Naar Gods evenbeeld geschapen. 

Daar moet je vol respect mee omgaan.
- Te eten geven aan de hongerigen
- Te drinken geven aan de dorstigen
- De naakten kleden
- De vreemdelingen opnemen
- De zieken bijstaan
- De gevangenen bezoeken
- De doden begraven

Alle deelnemers aan 
de reizen van het 
Huis voor de Pelgrim 
krijgen dit jaar dit 
boekje cadeau. Ze 
zijn desgewenst ook 
te bestellen bij het 
Huis voor de Pelgrim 
in Maastricht.

In Lourdes is bijna elke geste een werk van 
barmhartigheid.
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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. Van 15 t/m 26 augustus is het secretariaat gesloten, tijdens kantooruren is 
het Emmaüshuis echter gewoon geopend.

H U I S

K I N D  E N  K E R K

Agenda Kind en Kerk 
na de zomervakantie
Vanaf 21 augustus elke 
zondagochtend 10.00 uur 
kinderdienst en crèche. 

4 september: Startzondag met speciale 
kinderdienst en kinderprogramma.

18 september: Boekenkastviering 12.00 uur 
in de dagkapel. Leeftijd 6-11 jaar. 

25 september: Peuter/kleuterviering tijdens 
de hoogmis. Inloop 10.00/10.15 uur

Taizéreis 
Van 10 t/m 17 juli gingen we met een groep 
van 18 jongeren en 4 begeleiders op weg 
naar Taizé. Een geweldige week! 
Deze plek in Frankrijk waar al 75 jaar 
duizenden jongeren per week worden 
ontvangen blijft een wonderlijk prachtig 
oord, waar jongeren samen komen voor 
stilte, gebed en ontmoeting.  
Iedereen mag zich welkom voelen. Het 
maakt niet uit of je gelovig bent of niet. Of 
je moslim of christen bent. Iedereen mag 
daar zijn! Dat mochten we deze week weer 
ervaren. Een week die in het teken stond 
van Solidariteit : “De moed voor genade”. 
Er is een icoon geschilderd over dit thema, 
dat heel goed past in ons aankomend 
jaarthema “Brood voor onderweg, de 
ontmoeting met de vreemdeling”. Een 
icoon over het verhaal van de barmhartige 
Samaritaan. Ik heb hem meegenomen uit 
Taizé, om ons te verbinden in gemeenschap 
(oecumene) met elkaar en alle mensen op 
deze wereld. 

Grote Schoonmaak!
Op zaterdagmorgen 3 september de dag 
voor Startzondag gaat de bezem door het 
Emmaüshuis. 

We hopen dat veel parochianen zich 
opgeven om  allerlei klusjes binnen en 
buiten te verrichten zoals: schoonmaken, 
opruimen, ramen lappen etc., zodat het 
Emmaüshuis weer schoon en fris is, bij 
aanvang van het nieuwe seizoen.
Wij willen u vragen uw eigen 
schoonmaakspullen, zoals een emmer, 
spons en zeem, doekjes etc. mee te 
brengen. Voor schoonmaakartikelen 

zorgen wij. Ook graag uw GrofVuilPas 
voor zover u deze nog niet gebruikt hebt, 
zodat we ook tegelijk overbodige zaken 
naar de stort kunnen brengen.
Om 9.00 uur starten we met koffie en 
daarna worden de taken verdeeld. Rond 
12.00 uur sluiten we af met een lunch voor 
alle medewerkers/-sters. 
Als Emmaüsgangers samen maken vele 
handen licht werk! Wij hopen van harte 
dat veel mensen zich opgeven om hun 
steentje bij te dragen. Opgave kan via 
het secretariaat@rkapeldoorn.nl of 
055 526 65 00.

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, 
7315 HN Apeldoorn, 055 522 22 74 
of 06 253 247 76.

Opstapplaats De Groene Hoven aan de 
Koninginnelaan.
Mevr. Nel Stokkel, Hattemsezijweg 9, 
7335 JN Apeldoorn, 055 541 35 23
Opstapplaats Fabianus en Sebastianuskerk 
aan de Arnhemseweg.

Mevr. A. Berenschot, Zilverschoon 54, 
7322 GJ Apeldoorn, 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
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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

Werkgroep Welzijn/Ziekenbezoek
Als u weet dat iemand wordt opgenomen 
in het ziekenhuis licht dan even de 
werkgroep Welzijn in: mevr. D. van 
Bussel, tel. 055 521 80 06 of de heer G. 
Tiemessen, tel. 055 521 39 28. 

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

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 
de heer R. Santhagen tel. 055 367 09 
53. Voor vragen of aanmelden kunt u 
contact opnemen met bovengenoemde 
personen.

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

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

Helaas kan niet iedereen altijd 
beschikken over familie, buren of goede 
bekenden die in de gelegenheid en in 
staat zijn hulp te bieden. Omzien naar 
Elkaar wil hulp bieden aan mensen die 
kortstondig hulp nodig hebben. Bij 
hulp kunt u denken aan vervoer naar 
ziekenhuis voor bezoek arts, boodschap 
doen i.v.m. ziekte, huishoudelijke hulp, 

S T A D

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

B O N I F A T I U S

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

Vanuit de Emmaüs- en de Franciscus en 
Claraparochie mee op reis naar Rome van 
14 tot en met 19 november 2016 onder 
begeleiding van de pastores Daggenvoorde 
en Dashorst, om de wereldkerk, de paus 
en de gemeenschap van Sant’Egidio te 
ontmoeten. 

We sluiten aan bij het programma van 
de 6-daagse Nederlandse Bedevaart van 
verschillende Nederlandse bisdommen 
en katholieke organisaties. Een van 
de hoogtepunten is de zogenaamde 
Nederlandse dag op 15 november. We 
vieren dan met alle Nederlanders in Rome 
samen Eucharistie in de Sint-Pieter, waarna 

Paus Franciscus ons komt toespreken. 
Uiteraard gaan we door de Heilige Deur. De 
organisatie is in handen van het Aartsbisdom 
en de VBN. Zij regelen de vlucht, het hotel en 
een stuk van het programma. We bezoeken 
enkele hoofdbasilieken bijvoorbeeld en een 
van de catacomben. 

Sant’Egidio
Voor onze parochies organiseren 
wijzelf ook ontmoetingen met de 
gemeenschap van Sant’Egidio. Want 
in het jaar van Barmhartigheid is het 
passend om in Rome kennis te maken 
met de gemeenschap van Sant’ Egidio. 
In de wijk Trastevere is de gemeeschap 

48 jaar geleden begonnen. Studenten 
hebben er het vervallen kerkje van 
Sant’Egidio gekregen om er samen te 
komen, te bidden en uit de Bijbel te 
lezen. Vanuit die inspiratie gingen zij de 
wijk in en naar de rand van de stad om 
Roma kinderen te helpen met huiswerk 
en om eenzame ouderen te bezoeken. 
Tegenwoordig is de gemeenschap 
uitgewaaierd over de hele wereld, tot 
bij ons in Apeldoorn, en zet ze zich in 
voor de armen en voor de vrede. Het is 
mooi om in Rome met de mensen van 
Sant’Egidio in gesprek te gaan en hun 
enthousiasme te ervaren. Met hen mee 
te helpen de armen nabij te zijn, samen 

met hen te bidden en te proeven hoe het 
is om het Woord van de Schrift handen 
en voeten te geven in de wereld van 
vandaag.

Info en opgave
Kosten: 839 euro. (Toeslag 
eenpersoonskamer 150 euro)
Zie ook: http://aartsbisdom.nl/Bedevaarten/
Paginas/Rome.aspx
Voor meer info: 
daggenvoorde@franciscusenclara.com of 
r.dashorst@rkapeldoorn.nl 
De reis is helaas niet geschikt voor wie in een 
rolstoel zit of aan een rollator moet lopen.
Opgave: lokate@aartsbisdom.nl 

Romereis

H U B E R T U S

T E R E S I A

4 september vieren wij als Emmaüsparochie 
onze jaarlijkse startzondag. In de geest van 
de mooie naam van onze parochie staat 
het thema ‘Brood voor Onderweg’ en ‘de 
Ontmoeting met de Vreemdeling’ centraal.

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 
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. 

Startzondag
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 is 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.

Oproep: mensen van verschillende landen 
worden gevraagd of zij hun land willen 
presenteren met brood, hapjes, een vlag of 
klederdracht, enz. Graag aanmelden bij de 
pastoraatsgroep of het pastoresteam.

Diaken Ronald Dashorst
r.dashorst@rkapeldoorn.nl

06-16912727
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In de jaren 60 van de vorige eeuw 
groeide het toerisme in Nederland 
stormachtig. Ook Hoenderloo mocht zich 
in een grote toeloop verheugen. Met het 
massatoerisme ontstond de behoefte 
om ook katholieke vakantiegangers de 
gelegenheid te bieden in Hoenderloo 
Eucharistievieringen bij te wonen. 

Op initiatief van het aartsbisdom Utrecht 
werd een werkgroep Toeristenzielzorg 
opgericht met Henk Voogd en Jan 
Nooteboom. Op 25 juni 1967 vond de 
eerste Eucharistieviering plaats in het 
toenmalige Dorpshuus. Dat deze vieringen 
in een behoefte voorzagen blijkt uit het 
gemiddelde aantal van meer dan 200 
kerkgangers per week met een piek van 
298 kerkgangers op 6 augustus 1967.

De enigszins primitieve omstandigheden 
in het Dorpshuus waren aanleiding 
voor overleg met de ds. Verhoef van 
de Hervormde Gemeente Hoenderloo, 
uitmondend in een uitnodiging om met 
ingang van het zomerseizoen 1968 de 
Eucharistievieringen op zaterdagavond 
in de Heldringkerk te houden.  Niet 
alleen de Kerkenraad maar de gehele 
Hervormde Gemeente Hoenderloo 
ondersteunde dit initiatief blijkens een 
mededeling in de Wegwijzer dat op een 
georganiseerde inspraakavond geen 
enkele “protesterende protestant” kwam 
opdagen.

Niet onvermeld mag blijven de rol 
van Pater Wiel Bellemakers c.m. die 
vanaf 1970 meer dan 40 jaar lang in de 
Eucharistievieringen in de Heldringkerk 
voorging.  In de zomer van 2010 moest 
Pater Bellemakers om gezondheidsredenen 
noodgedwongen afscheid nemen als vaste 

voorganger in zijn geliefde Hoenderloo en 
in “zijn” Heldringkerk.

Ondanks de inzet van vele vaste 
kerkgangers blijkt het inmiddels 
steeds moeilijker de wekelijkse 
Eucharistievieringen in de zomerperiode 
vorm te geven. Niet alleen is het aantal 
vaste en incidentele kerkgangers 
steeds verder gedaald, ook kan het 
kleiner wordende aantal voorgangers 
zich steeds moeilijker vrijmaken om in 
Eucharistievieringen in Hoenderloo voor 
te gaan. In de voorbije jaren werd dit 
opgevangen door de Eucharistievieringen 
af te wisselen met Woord- en 
Communiediensten.
Hier past een woord van dank aan de 
paters van Don Bosco in Assel, die ondanks 
een groeiende vraag van vele kanten 
toch regelmatig bereid waren in de 
Heldringkerk voor te gaan.

Vanwege het bovenstaande heeft de 
R.K. Gemeenschap Hoenderloo nu 
het moeilijke besluit genomen om na 
50 zomerperiodes met de wekelijkse 
vieringen te stoppen. De laatste viering zal 
plaatsvinden op zaterdag 27 augustus om 
19:00 u in de Heldringkerk. In deze viering 
zal Pater Roelofs voorgaan. 
Uiteraard hopen wij alle regelmatige 
bezoekers van de R.K.-vieringen in 
Hoenderloo te mogen begroeten, 
Daarnaast zijn echter ook alle kerkleden 
van de Protestantse Gemeente van 
Hoenderloo van harte uitgenodigd. Op 
deze wijze willen wij graag onze dank 
uitdrukken voor 50 jaar vriendschap.
 

Namens de R.K. Gemeenschap 
Hoenderloo

Theo Hendriks

U weet dat de kerk verkocht is en dat er 
een kinderdagverblijf in komt. Dit is per 
1 juli operationeel. Er moesten op last van 
de brandweer enkele aanpassingen gedaan 
worden, maar de opvang gaat door.

Ik had met de nieuwe eigenaar de 
afspraak gemaakt: Mag ik als de opvang 
gereed is wat foto’s maken om in OpWeg 
te plaatsen, om de parochianen een indruk 
te geven van wat er allemaal is veranderd.

Rondom de pastorie is er veel veranderd, de 
tuin achter en opzij is helemaal op de kop 
gezet en voor de kinderen ingericht. Een 
nieuw hek eromheen, een grasveldje, een 
betegeld gedeelte waarop de kinderen met 

hun fietsjes kunnen rijden, zandbakken en 
diverse speeltoestellen.
Aan de voorzijde is de tuin weggehaald 
en ingericht als parkeerplaats, alleen de 
magnoliaboom is gelukkig blijven staan.
Men is begonnen met de sacristie, de kluis 
is er uitgehaald, er is een wand geplaatst 
op het iets hogere gedeelte en er is een 
deur geplaatst, alles is geschilderd en er 
zijn radiatoren geplaatst. Dat wat vroeger 
meisjes- of jongenskapel was is nu kantoor 
voor de kinderopvang. Het lagere deel waar 
vroeger de kluis stond is keuken geworden 
met de cv-ketel. 
In de dagkapel zijn radiatoren aangebracht, 
er is geschilderd en dat is vergaderruimte 
geworden.

De bergruimte (de vroegere jongens- of 
meisjeskapel) is ingericht als kantoor van de 
nieuwe eigenaar, ook daar zijn radiatoren 
aangebracht en is er geschilderd. 
Het kantoor van de secretaresse ken je niet 
meer terug, dit is helemaal opgedeeld in 
badruimte, speelruimte en slaapruimte voor 
de kinderen, de 2 kasten zitten er nog in.
De grote zaal is zeker groter geworden, de 
voormalige ingang van de bewoners zit er 
weer bij en de kastenwand is verdwenen, 
het is een grote speel- en verzorgruimte 
geworden.
De voormalige keuken en bijkeuken zijn 
bij elkaar getrokken, de kastjes zijn nog 
gebleven, ook dit is een speel- verzorgruimte 
geworden.

Boven is er ook veel veranderd, de kamer en 
de keuken van de bewoners zijn bij elkaar 
getrokken, dat is een gezellige speelkamer 
geworden.

De andere kamers boven zijn ook 
opgeknapt en ingericht als slaapruimte en 
speelruimte voor de kinderen. Er kunnen 
dus verschillende groepen kinderen worden 
opgevangen. Op zolder is het klimaatsysteem 
ondergebracht.

De kerk is nog niet ingevuld, dat komt later.
Er komt nog een open dag, deze wordt in de 
krant aangekondigd.

Gerard Kroese

Nieuwe bestemming Fabianus & Sebastianus

Slotbijeenkomst na 50 zomers 
R.K. Gemeenschap en Toeristenpastoraat 
Hoenderloo

Kledingbank
De Kledingbank is i.v.m. de zomervakantie gesloten. Zaterdag 27 augustus staan de 
vrijwilligers weer klaar om goede, schone en actuele kleding in ontvangst te nemen.

Op 2 september houden wij de officiële opening van de Kledingbank in het nieuwe pand 
aan de Oude Beekbergerweg 157. Wij zijn verheugd dat Kardinaal Wim Eijk en Hilde 
Kieboom, voorzitter van de Gemeenschap van Sant’Egidio van de Lage Landen naar 
Apeldoorn komen om de opening te verrichten.

Op 1 juli was er een dankjewelfeest voor de 
vele vrijwilligers van de Emmaüsparochie. 
Het was een gezellige boel. Overal werden 
spelletjes georganiseerd, waaronder een 
Bingo.

Marcel Stouten en Ernst Voogd vermaakten 
de vele vrijwilligers die, door diverse 
bedrijven en de Emmaüs beschikbaar 
gestelde prijzen, konden winnen. Dat waren 
flessen wijn tot een echte High tea in de 
Eetkamer, gelegen naast de kerk.
Zo was er ook een zweefvlucht boven Terlet 
te winnen en mevrouw Gerda Berenschot 
was de gelukkige winnaar.
Op 19 juli was het zover, Gerda trok met 
haar man, broer en schoonzus naar Terlet. 
Maar niet om zelf te 
vliegen. Nee, daar moet 
ze niet aan denken. 
Ze heeft dit cadeau 
aan haar broer Benny 
geschonken.
Het is die dag erg zonnig 
en warm. Normaal 
is dat mooi voor het 
zweefvliegen, want het 
vliegtuig maakt gebruik 
van de opstijgende lucht 
– Thermiek genaamd – 
en kan zo zonder motor 
langere tijd vliegen. 
Echter, als het te warm 
is en de lucht weinig 
in beweging, zijn de 
vluchten korter.
Henny Ribbink is die 

Bingo! Hoog boven Terlet
dag de vlieger, met wie Benny gaat vliegen. 
Gerda heeft bijgaande foto gemaakt, veilig 
op de grond.
Na de nodige voorbereidingen ziet Gerda 
haar broer naar boven schieten en in korte 
tijd is hij op grote hoogte. Daar heeft hij 
de Veluwe van boven kunnen bekijken. 
Schaarsbergen, Deelen, het wildviaduct met 
de schotse hooglanders en Arnhem met het 
openlucht museum.
Na ongeveer zo’n kwartier landt hij met een 
grote glimlach op zijn gezicht weer op het 
vliegveld en deelt met Gerda zijn belevenis 
hoog boven Terlet.

Het was een geslaagde vlucht, een fijn 
cadeau. Bedankt Emmaüs.
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Vieringen H. Martinuskerk Twello

Zondag 14 augustus
10.00 uur Eucharistieviering, voorganger 
 pastoor P. Daggenvoorde
Zondag 28 augustus
10.00 uur Eucharistieviering, voorganger 
 pastoor P. Daggenvoorde

Casa Bonita
07 aug  Ds. M. Oppenhuizen, 
 orgel dhr. W. Lekkerkerker
14 aug  Mw. M.A. Hoekstra, orgel/piano 
 mw. T. Schoonheim, 
 zang mw. V. Simonett
21 aug  Ds. E. Idema,
 orgel dhr. F. v.d. Kraats, solozang
28 aug  Mw. J. Havekes, Ensemble Klein 
 Cantique 

De kerkdiensten beginnen om 10.15 uur in 
het restaurant.

Gelre Ziekenhuis
07 aug  prot. Ds. Dick Luijmes, orgel 
 E.Pleijsant,  dwarsfluit Gemma 
 Scherpenzeel 
14 aug  r-k. Gastvoorganger, zang Duo 
 Van Weerdenburg/Hozemans
21 aug  prot. Ds. Dick Luijmes, orgel Ans 
 Kuus, zangsoliste Anke v.d. Horst
28 aug  r-k. Gastvoorganger, orgel 
 E. Pleijsant, zang Marian Köpcke 

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
07 aug  Viering Heilig Avondmaal, Mw. ds. 
 L.H. de Bruin, orgel dhr. L. Jacobs 
14 aug  dhr. R. Bloemendal, orgel Gerrit 
 Castermans, Taizé zanggroep 
21 aug  mw. M. Brussel, orgel dhr. 
 W. Kroon 
28 aug  RK Pastor H. de Jong, 
 orgel dhr. J. van den Berg 
 
De kerkdiensten beginnen om 10.30 uur.

‘s Heeren-Loo 
(Groot Schuylenburg)
07 aug  Verteldienst o.l.v. Piet Rosenbrand, 
 orgel Maurits Bunt
07 aug  Zangdienst o.l.v. Tine Menkveld, 
 orgel Chris Notenboom
14 aug  Eredienst o.l.v. Hetty de Reus, 
 orgel  Arjan van Hees, Koor Arjan
21 aug  Verteldienst o.l.v. Henriette van 
 Ieperen, orgel Maurits Bunt
21 aug  Zangdienst o.l.v. Lies Mijnsbergen, 
 orgel Arjan van Hees
28 aug  Eredienst drs. Constance   
 Schouwstra-Dijkman, dhr. Freek 
 Koster, AMC

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

De Herberg: 
Zondagse Ontmoetingen
14 aug  Mevr. M. Giezeman-Hendriks
28 aug  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’
07 aug  Theo van Driel, orgel Hans Visser  
14 aug  Geen dienst
21 aug  Jos van der Leur, 
 orgel Anne Tolsma 
28 aug  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 

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

 W I J  B I D D E N

Als christenen in Nederland bidden we 
om vrede, 
we realiseren ons dat we de samenleving 
slechts kunnen dienen 
door compassie aan de dag te leggen,
we weten ons verbonden met mensen, 
ook als ze een andere religie of 
levensbeschouwing aanhangen.
Wij vragen U, goede God, initiatieven te 
zegenen van mensen 
die met een open en onbevangen houding 
anderen willen dienen. 
Sterk een ieder die het lijden in de ogen 
moet zien, 
die slachtoffer is van agressie, 
van wie rechten met voeten worden 
getreden. 
We weten dat ook anderen, moslims en 
joden, een zelfde verlangen hebben, 
hunkeren naar een veilige plek en naar 
onderlinge verdraagzaamheid. 

Tijdens zijn preek in de slotviering van de Wereldjongerendagen in Krakau afgelopen 
zondag benadrukte Paus Franciscus de barmhartigheid en de onvoorwaardelijke liefde 
van God. “..….geen zonde, geen gebrek, geen fout brengt Hem op andere gedachten. 
Het geheugen van God is geen harde schrijf waarop alles bewaard blijft. God weet 
als geen ander de delete-knop te vinden en bij Hem kan je altijd weer op nieuw 
beginnen……”.

7 augustus 2016 Negentiende zondag door het jaar
Wijsh. 18, 6-9; Heb. 11, 1-2 + 8-19; Lc. 12, 32-48

14 augustus 2016 Twintigste zondag door het jaar
Jer. 38, 4-6 + 8-10; Heb. 12, 1-4; Lc. 12, 49-53

15 augustus 2016 Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming 
Apok. 11, 19a +12, 1-6a + 10 ab; 1 Kor. 15, 20-26; Lc. 1, 39-56

21 augustus 2016 Een-en-twintigste zondag door het jaar
Jes. 66, 18-21; Heb. 12, 5-7 + 11-13; Lc. 13, 22-30

28 augustus 2016 Twee-en-twintigste zondag door het jaar
Sir. 3, 17-18 + 20 + 28-29; Heb 12, 18-19 + 22-24a; Lc. 14, 1 + 7-14

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

gehouden. De eerstvolgende vrijdag 
is 12 augustus. Voorganger is de heer 
Anton Derksen, met assistentie van Siny 
Bouwmeester.

Marken-Haven
06 aug  Dhr. R. Bloemendal, 
 orgel dhr. J. van Veen
13 aug  HA Mw. Ds. L.H. de Bruin, orgel 
 dhr. G. de Groot, klarinet Margo 
 van der Eng 
20 aug  Mw. J.A. Stolte, 
 orgel mw. S. Goldbach
27 aug  RK Pastor H. de Jong, 
 orgel mw. W. Berends

De kerkdiensten vinden plaats op 
zaterdagmiddag om 14.30 uur.

Randerode
07 aug  Pastor H. de Jong, 
 Ensemble Klein Cantique 
14 aug  Mw. R. Smeiers, 
 orgel Dhr. J. Tiemens, solozang
21 aug  Mw. M.A. Hoekstra, orgel Dhr. B. 
 Riphagen, zang Dhr. B. v.d. Velden 
28 aug  Ds. E. Idema, orgel Dhr. B. Rip-
 hagen, zang Mw. B. Smit

De kerkdiensten beginnen om 10.30 uur.

Sainte Marie
07 aug  Woord- en communieviering, 
 A.J. Derksen 
14 aug  Eucharistieviering, A. Goes pr. 
21 aug  Eucharistieviering, A. Goes pr.
28 aug  Geen viering 

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.

De Heldringkerk 
Hoenderloo 
Tot 27 augustus hanteren we ons normale 
schema met afwisselend Eucharistievieringen 
en Woord- en Communiediensten elke 
zaterdag om 19.00 uur. (Zie extra informatie 
op pagina 6).

Op zaterdag 27 augustus zal een periode 
van 50 jaar R.K. Toeristenpastoraat en 

R.K. Gemeenschap Hoenderloo worden 
afgesloten. Om 19:00 zal Pater Roelofs 
voorgaan in deze dienst. Iedereen die de 
kleine R.K. Gemeenschap Hoenderloo een 
warm hart toedraagt, wordt voor deze 
dienst van harte uitgenodigd.
(zie extra informatie elders op deze pagina) 

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

opnemen met de heer Theo Hendriks, tel 
055-378 1675

Onderwegkerk Hoog Soeren
In de maand augustus zijn de Onderweg-
kerkdiensten 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.

Geef dat de geest van onderling begrip 
zich kan versterken.

Bron: Raad van Kerken/Protestantse Kerk
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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 .


