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In deel 1 zagen we de dertienjarige Birgitta 
in 1316 uitgehuwelijkt worden aan edelman 
Ulf Gudmarsson. Het echtpaar krijgt acht 
kinderen.

Na een bedevaart naar Santiago de 
Compostella wordt het religieuze voor 
beiden steeds belangrijker en Ulf gaat zelfs 
het klooster in. Birgitta ontpopt zich steeds 
meer tot mystica.
Als Ulf in 1344 overlijdt sticht Birgitta de 
Orde van de Allerheiligste Verlosser. Ze leidt 
een zwervend bestaan door heel Europa.

Een eigen klooster
Nadat haar man is overleden, de kinderen 
zijn dan inmiddels volwassen, trekt ze zich 
terug in een Cisterciënzerklooster. Dit is 
haar niet streng genoeg en ze sticht een 
eigen orde, de regel van Augustinus neemt 
ze als uitgangspunt. Aanvankelijk zijn het 
gemengde dubbelkloosters, de mannelijke 
tak, de Birgittijnen sterven al snel uit. In 1976 
beleeft deze tak een herstart. Deze mannen 
vormen een contemplatieve kloostergroep 
die, hoe vreemd ook, in het onderhoud 
voorziet door het maken en verkopen van 
heerlijk snoepgoed. 

In Nederland vinden we Birgittinessen in 
Weert en Uden. Uden heeft een belangrijke 
rol gespeeld bij de herstart van het klooster 
in Vadstena. In 1595 zijn de nonnen naar 
Danzig gevlucht en tot 1963 was er in 
Vadstena geen klooster. De bisschop van 
Den Bosch, Bekkers en later zijn opvolger 
Bluijssen hebben dan ook een bijzondere 
band met Vadstena.

Als oprichtster van de kloosterorde heeft 
Birgitta nooit zelf als non in haar eigen 
klooster gewoond. De vele afbeeldingen 
van haar in het zo kenmerkende habijt van 
de Birgittinessen zijn dan ook uitsluitend 
symbolisch. De nonnen zijn te herkennen 
aan hun ronde hoofdbedekking die als een 
helm op het hoofd zit. Aan de zijkant zie 
je vier rode stippen en bovenop zit er nog 
een. Deze rode stippen verwijzen naar de 
kruiswonden van Jezus.

De Heilige Birgitta van Zweden (deel 2)

Birgitta, vrouw van Europa 
Na haar heiligverklaring in 1391 volgde in 
1999 een groot kerkelijk eerbetoon aan 
Birgitta. Tezamen met Catharina van Siena 
en Edith Stein werd zij tot patrones van 
Europa benoemd. Dit niet op de laatste 
plaats vanwege haar inspanningen om 
in het toenmalige Europa tot vrede te 
komen tussen de verschillende staten, in 
het bijzonder tussen Engeland en Frankrijk, 
die tijdens haar leven in een bloedige 
tweestrijd waren gewikkeld. In die 14e 
eeuw werd Europa geplaagd door een 
pestepidemie. De RK-kerk was hopeloos 
verdeeld. De paus verbleef lange tijd in 
Frankrijk. De roep om eenheid werd steeds 
groter, daar heeft Birgitta haar steentje aan 
bijgedragen.
Met Catharina van Siena heeft ze gemeen 
dat beiden zich hebben ingespannen om 
de paus destijds te bewegen om vanuit 
zijn ballingschap in Avignon terug te keren 
naar de ‘eeuwige stad’ Rome. Dit kerkelijk 

eerbetoon kan gezien worden als een 
welverdiende dankuiting aan deze drie 
vrouwen. 

Invloedrijke vrouwen 
Zij hebben en hadden alle drie een grote 
invloed, zowel op hun eigen tijd, als op de 
onze. Zowel Birgitta als Catharina hadden 
visioenen en openbaringen, die bewaard 
zijn gebleven. 

Edith Stein woonde lange tijd in het klooster 
te Echt in Limburg, ze begon als filosoof en 
leerling van de grote Edmund Husserl. Deze 
vrouwen hebben veel met elkaar gemeen; op 
de allereerste plaats zijn ze vrouwen en we 
kunnen hun benoeming rustig interpreteren 
als een inhaalslag om de waardigheid van de 
vrouw te promoten. Zij deelden met elkaar 
hun zorg voor de kerk. 
Drie grote mystici die werkten aan het 
veiligstellen van de waarde van de waarheid 
in het leven, de betekenis van de dood van 

Christus aan het kruis. Birgitta een heilige 
die bij uitstek thuishoort in de reeks vrouwen 
die het geweten van Europa wakker 
schudden en de christelijke grondslagen van 
het continent tot leven wekten.
De actualiteit van het verscheurde Europa 
met haar kerkelijke intriges is heden ten 
dage in Europa onder een andere gedaante 
even actueel. Wat brengt de Brexit, wie 
blijft er aan boord van het Europese 
gedachtegoed. Blijven we een groot 
zeeschip of wordt het een flottielje van losse 
scheepjes, die een kant uit varen of gaan we 
elk onze eigen weg?

Wie is Birgitta?
Birgitta is voor mij een vrouw waar ik 
nog lang niet op uitgekeken ben, er is 
nog veel over haar te lezen. Een vrouw 
die het huwelijk geproefd heeft en later 
een contemplatief leven heeft geleid en 
zich in heeft gezet om haar visioenen tot 
werkelijkheid te brengen. Een vrouw die 
geen blad voor de mond nam. 
Een vrouw die niet een voor de hand 
liggende makkelijke weg, haar adellijke 
voorbestemming, heeft gevolgd. Een vrouw 
die bewust niet van bijvoorbeeld het eten 
aan het hof wilde genieten, voor de maaltijd 
nam ze bittere kruiden in haar mond om zo 
niet te genieten van de maaltijd. Hoe kan je 
als moeder van acht kinderen zoveel afstand 
tot ze nemen, hun bestaan haast verzwijgen. 
Alles voor de Grote Zaak?
Birgitta een vrouw die bij mij meer vragen 
dan antwoorden oproept…

Bronnen: Wikipedia,
Visioenen en openbaringen van de Heilige 
Birgitta van Zweden, Prophecyfilm januari 
2016;
“Openbaringen” van de Heilige Birgitta 
van Zweden, Masterverhandeling Ilse 
Uyttenhove, Gent 2009Abdij Maria Toevlucht in UdenKlooster te Weert

Vadstena-kloster

Houten beeld

Monika
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Zaterdag 12 augustus
16.30 uur Eucharistieviering met samenzang, 
 voorganger pastor Sebastian pr. en diaken R. Dashorst.
Zondag 13 augustus
10.00 uur Eucharistieviering met het vakantiekoor, 
 voorganger pastor Sebastian en diaken R. Dashorst
Dinsdag 15 augustus
09.00 uur Eucharistieviering Maria ten Hemelopneming, voorganger pastor Sebastian pr. 
Vrijdag 18 augustus
09.00 uur Eucharistieviering
19.30 uur Gebedsviering Sant’Egidio
Zaterdag 19 augustus
16.30 uur Eucharistieviering met samenzang, voorganger pastoor P. Daggenvoorde
Zondag 20 augustus
10.00 uur Eucharistieviering met het vakantiekoor, voorganger pastoor P. Daggenvoorde
Dinsdag 22 augustus
09.00 uur Eucharistieviering
Vrijdag 25 augustus
09.00 uur Eucharistieviering
19.30 uur Gebedsviering Sant’Egidio
Zaterdag 26 augustus
16.30 uur Eucharistieviering met samenzang, voorganger pastoor P. Daggenvoorde
Zondag 27 augustus
10.00 uur Eucharistieviering met cantor, voorganger pastoor P. Daggenvoorde
Dinsdag 29 augustus
09.00 uur Eucharistieviering
Vrijdag 1 september
09.00 uur Eucharistieviering
19.30 uur Gebedsviering Sant’Egidio
Zaterdag 2 september
16.30 uur Eucharistieviering met cantor, voorganger pater J. Hulshof
Zondag 3 september
10.00 uur Eucharistieviering met het Gregoriaans koor, voorganger pater J. Hulshof
Dinsdag 5 september
09.00 uur Eucharistieviering
Vrijdag 8 september
09.00 uur Eucharistieviering
19.30 uur Gebedsviering Sant’Egidio

DOOPVIERINGEN
Doopvieringen vinden doorgaans een keer in de maand op een zondag plaats. 
De data voor 2017 zijn: 22 oktober en 26 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, is er gelegenheid de Rozenkrans mee te bidden.

KINDERDIENST EN CRÈCHE
Elke zondag, behalve tijdens de zomervakantie, is er tijdens de viering van 
10.00 uur kinderdienst en crèche. In het weekend van 20 augustus wordt er 
weer gestart.

KOFFIEONTMOETING  
Elke zondag is er na de viering van 10.00 uur gelegenheid om koffie te 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 aan-
gaande alle integriteitsvraagstukken binnen de Emmaüsparochie, zowel  
in materiele als in immateriële zin.  Zij is bereikbaar via 06 122 62 864.

COLLECTEOPBRENGSTEN    
week 30
pastoraat Emmaüsparochie € 303,51 / Emmaüs diaconie € 284,70
week 29
pastoraat Emmaüsparochie € 334,43 / Emmaüs diaconie € 308,10
week 28
pastoraat Emmaüsparochie € 312,23 / Emmaüs diaconie € 277,45
week 27
pastoraat Emmaüsparochie € 295,87 / Emmaüs diaconie € 284,00

MISINTENTIES
Weekend 12-13 augustus: Mia Huissen-v.d. Velden, Herman de Bruyn, Gerda Lindaart-v.d. 
Geer, René Lemmens, Lies Frohn-Grottendieck, Hendrikus Johannes Aartsen, Maria Aartsen-
Verheij, overleden  families Aartsen-Verhey, Henk Uitendaal, Miep Messerschmidt-van Dam.
Weekend 19-20 augustus: Mia Huissen-v.d. Velden, Lies Frohn-Grottendieck, Miep  
Messerschmidt-van Dam.
Weekend 26-27 augustus: Mia Huissen-v.d. Velden, Lies Frohn-Grottendieck, overleden  
ouders Havekes-Nienhaus en schoonzoon Kees, Miep Messerschmidt-van Dam. 
Weekend 2-3 september: overleden  ouders Harperink-Nijland en zoon Felix, 
Mia Huissen-v.d. Velden, overleden  ouders Hafkamp-Neuleman en zoon Bert.

PAROCHIEKRONIEK 
Gedoopt: Door het H. Doopsel zijn in onze geloofsgemeenschap opgenomen: Kimberly 
Ouwerling, Arno Ouwerling, Ceydrion Olaria, Rosalyn Martina, Louisa Bakker, Jani Lieftink.
Overleden: Ria Blom-Vendrig. 
Het afscheid heeft plaatsgevonden op 20 juli in de aula van rouwcentrum Rouwenhorst.
René Lemmens. 
De uitvaart heeft plaatsgevonden op 21 juli in de kerk.
Gerda Lindaart-van de Geer. 
De afscheidsviering heeft plaatsgevonden op 22 juli in de aula van Heidehof.
Lies Frohn-Grottendieck. 
De uitvaart heeft plaatsgevonden op 31 juli in de kerk.
Miep Messerschmidt-van Dam. 
De uitvaart heeft plaatsgevonden in de H. Geestkapel in Assel op 5 augustus 2017.

IN MEMORIAM
Ria Blom-Vendrig
Op ZIJN tijd, maar voor Henk, haar man en allen die haar dierbaar waren is Ria Blom 
totaal onverwachts overleden. Ria die op het punt stond om aan een nieuwe fase in haar 
leven te beginnen. De week na haar overlijden stond haar verhuizing gepland naar de 
Sprenkelaarshof. Haar nieuwe woning was klaar en ze zag hier enorm naar uit. Hier zou ze 
weer dichter bij Henk komen te wonen. Henk die noodgedwongen opgenomen was in de 
Heerenhof. In de jaren 70 heeft Ria Henk leren kennen nadat Jettie zijn eerste vrouw was 
overleden. Ria nam de zorg op zich voor de twee nog jonge kinderen van Henk en bracht 
weer gezelligheid in het gezin en in 1978 zijn ze getrouwd. Samen met Henk heeft Ria veel 
gereisd o.a. naar Canada en Zuid-Afrika. Voor haar nichten was Ria een tante die voor hen 
van grote betekenis is geweest. Een tante ook waarmee het altijd gezellig was. Ria heeft 
geleefd in de tijd die ze kreeg, elke dag opnieuw en genoten van het leven, 77 jaar lang. 
Op 20 juli hebben we in rouwcentrum Rouwenhorst afscheid genomen van Ria en haar uit 
handen gegeven in het vertrouwen dat zij nu thuis mag komen in het huis van de Vader.

Gerard van de Braak
 
STARTZONDAG 
Op 17 september houden wij als Emmaüsparochie onze jaarlijkse startzondag. De Eucharistie-
viering van 10.00 uur staat in het teken van het thema ‘De kracht van de verbeelding’. 
Alle koren zullen samen zingen om van deze viering een extra feestelijk geheel te maken. 
Tegelijkertijd is er ook een Peuterviering en Kinderdienst in de pastorie, dus u kunt de 
kinderen gewoon meenemen. Die krijgen, door de werkgroep Kind en Kerk, een eigen 
passend programma tijdens de viering en een eigen middagprogramma. Na de viering gaan 
wij als Emmaüsgangers samen eten op het plein aan een lange gedekte tafel. 
Deze dag wordt u allen van harte uitgenodigd om samen het nieuwe seizoen feestelijk 
te beginnen als een bruisende geloofsgemeenschap. Wij ontmoeten elkaar en God in het 
Woord dat wij horen en in het Brood dat wij delen. Dankbaar vieren wij de Eucharistie met 
elkaar, elke week opnieuw. Maar deze dag is het allemaal wat feestelijker. Na de viering 
ontmoeten wij elkaar aan de gedekte tafels op het plein. Wij willen samen eten, als een 
grote familie met het eten dat wij zelf hebben meegenomen. 
Voor deze maaltijd roepen wij iedereen op om zelf eten mee te nemen, dit bij elkaar te 
zetten, en de heerlijke gerechten te delen met elkaar. Hiervoor is het genoeg om voor jezelf 
en voor twee anderen eten mee te nemen, dan hebben wij genoeg voor iedereen. 
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Pastores:
Paul (P.F.) Daggenvoorde, pastoor
p.daggenvoorde@rkapeldoorn.nl
06 391 704 07

Sebastian (S.) Gnanapragasam, 
parochievicaris
pastorseba@gmail.com
06 227 795 44

Ronald (R.G.Th.) Dashorst, diaken
r.dashorst@rkapeldoorn.nl
06 169 127 27

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

V I E R I N G E N  I N  D E  O N Z E  L I E V E  V R O U W E K E R K
1 2  A U G U S T U S  T / M  8  S E P T E M B E R  2 0 1 7

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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Er is niet veel verbeelding nodig om het verhaal van de wonderbaarlijke 
broodvermenigvuldiging hierbij voor te stellen. Of je verbeelding te gebruiken om in de 
sfeer van de grote Italiaanse families de maaltijd te gebruiken in de tuin aan lange tafels. Om 
dit extra feestelijk te laten zijn roepen wij onze muzikale leden op om een instrument mee te 
nemen, om te spelen, om samen te zingen, terwijl wij genieten van de maaltijd op het plein. 
In de kracht van mijn verbeelding hoor ik dan het slotlied van de viering nog zingen, de 
woorden gaan nog door in mijn hoofd en mijn hart en worden waar door samen te doen. 
Een vredeslied naar Jesaja 65: ‘Dat een nieuwe wereld komen zal waar brood genoeg en 
water stroomt voor allen. Daar bouwen wij veilige buurten, wonen dooreen in wijken van 
vrede in schaduw van bomen. Geen kinderen zullen daar sterven oude mensen maken hun 
dagen vol en jonge mensen zullen daar pas op hun honderdste sterven. Wij zullen niet voor 
de leegte zwoegen geen kinderen baren voor de verschrikking. De wolf en het lam zullen 

weiden tezamen: wij leren de oorlog af. Dat een nieuwe wereld komen zal waar brood 
genoeg en water stroomt voor allen’. 
 
OPROEP 
In het kader van ‘heel Emmaüs kookt, eet en maakt muziek’ roepen wij op om voor deze 
dag eten mee te nemen om te delen met elkaar en een muziekinstrument om de maaltijd 
muzikaal op te luisteren. Om dit feest echt te laten slagen willen wij ook vragen om extra 
handen om voor de viering de tafels klaar te zetten en om na het feest alles weer op te 
ruimen. Vele handen maken licht werk, het geeft veel vreugde om samen aan iets moois te 
bouwen. Zo maken wij met elkaar de startzondag tot een bruisende start van het nieuwe 
seizoen. Graag opgave bij het secretariaat telefoon 055 526 65 00. Wij hebben er veel zin in. 
Mooi om elkaar hierbij te ontmoeten.

Namens de voorbereidingsgroep, Ronald Dashorst
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(Willem Olierook)

Maria was oud en zo voelde zij zich ook. Ze 
zat op haar vaste plekje onder de veranda 
die Jozef nog voor haar had getimmerd – 
vakwerk! – en die dichtgegroeid was met 
de uitlopers van de druivenranken die Jezus 
nog geënt en geplant had voordat hij als 
prediker het land door trok.

Wat was dat alweer lang geleden en wat 
was er veel gebeurd. 
Maria soesde weg in haar schommelstoel en 
de warme wind vermengde zich met beelden 
en gedachten van personen die zij ooit had 
ontmoet…

Engelenvleugelgeruis
De engel die op weg was naar Maria was 
enerzijds verguld met de opdracht en 
anderzijds wat huiverig om datgene wat 
het moest overbrengen zo dadelijk uit te 
spreken. Hoe zou die jonge vrouw reageren 
als ze te horen kreeg dat ze zwanger was, 
maar niet van een man. Zou ze kunnen 
geloven dat God zelf geïntervenieerd had 
om Zijn Zoon, Jezus, uit haar geboren te 
laten worden?
En wat zou Jozef, de beoogde echtgenoot 
voor Maria hier allemaal van denken?!
De engel benijdde deze mensen niet en 
hoopte maar dat God wist – ach ja, natuurlijk 
wel! – wat Hij deed…

Gloria In Excelsis Deo
De herder die als eerste bij de stal was wist 
niet wat hij zag: een vrouw, kennelijk net 
bevallen en een man die zo te zien wel 
een borrel kon gebruiken. Maar er was iets 
heel vreemds; de ruimte was verlicht alsof 
de zon er binnen scheen – terwijl het toch 
een stikdonkere, maanloze nacht was – en 

hij hoorde gezang en dat klonk nog mooi 
ook. In een of andere vreemde taal, maar 
hij begreep dat het een loflied was, het had 
een compositie van David kunnen zijn, en die 
harpen, citers en luiten – wel te horen, maar 
niet te zien – pasten er ook prachtig bij. Wat 
een wonderlijke winternacht…

Tempelbezoek (1)
De priester stond in een hoek van de tempel 
en zag een stel binnenkomen met een baby. 
Natuurlijk wist hij wat zij daar gingen doen. 
Elke dag kwamen er mensen naar de tempel 
om hun kind aan God op te dragen. Maar dit 
trio trok op de een of andere manier speciaal 
zijn aandacht. 
Hij zag ook dat de oude Simeon – en ook 
de al op leeftijd zijnde Anna – bij het trotse 
echtpaar stonden. Simeon was zichtbaar 
blij, want hij stak beide armen in de lucht 
en prees het kleine kind waar hij blijkbaar 
een grote toekomst voor zag weggelegd. 
Hij noemde woorden als ‘val’, ‘opstanding’ 
en ‘teken’. Zag hij nu goed dat Anna, de 
onverstoorbare, een traan wegveegde…

Tempelbezoek (2)
De schriftgeleerde wist niet wat hem 
overkwam. Hier zat een jongen van een 
jaar of 11, 12 zijn werk te doen! Hij bracht 

passages uit de Thora met elkaar in verband 
en de schriftgeleerde kon zich niet aan 
de indruk onttrekken dat de jongen hen 
indirect wat duidelijk probeerde te maken. 
Ook zijn collega’s luisterden met open mond 
naar de woorden die je eerder van een wijze 
van een jaar of zestig verwachtte.
Plotseling was er enig rumoer bij de ingang. 
Een man en een vrouw kwamen met verhitte 
hoofden binnen – je kon zien dat ze een 
flinke ruzie hadden gehad – en stevenden 
recht op de jongen af. Die bleef echter rustig 
zitten en hij hoorde hem een antwoord 
geven waar iedereen stil van werd. 
Aan dat antwoord zou hij een jaar of twintig 
later nog vaak terugdenken…

Water of wijn
De hofmeester zat behoorlijk in de rats. 
Zodra hij het grote aantal bruiloftsgasten 
zag, wist hij dat er te weinig wijn was. 
Blijkbaar had hij het juiste aantal niet 
doorgekregen of er waren wat lui bij die niet 
waren uitgenodigd, hoe dan ook hij zat in 
grote moeilijkheden. 
Aan een der tafels zag hij een groep mannen 
zitten met een wat oudere vrouw. De vrouw 
was in een geanimeerd gesprek met de 
jonge man – wellicht haar zoon? – naast 
haar. De jonge man schudde telkens zijn 
hoofd, maar de vrouw leek vastbesloten, 
stond op en riep een van de bedienden. Die 
liep op zijn beurt naar de jonge man die hem 
iets in het oor fluisterde. De bediende ging 
alle zes watervaten vullen, schepte er wat uit 
en kwam daarmee aarzelend op hem af…

Via Dolorosa
De moeder van Jacobus, een van de vrienden 
van Jezus, zag in de verte een groepje 
Romeinse soldaten oplopen. Ze hadden de 
vriend van haar zoon, die een loodzware 

balk torste, omsingeld en maanden hem 
tot spoed. Het was een snikhete dag en het 
zweet op het gezicht van Jezus vermengde 
zich met het bloed dat de doornenkroon uit 
de huid van de arme man deed stromen. 
Ineens maakte zich een jonge vrouw, het 
leek zowaar het buurmeisje van Maria, 
Veronica, wel, los uit de rij omstanders en 
bette met een witte linnen doek het gezicht 
van Jezus, die haar, bijna bovenmenselijk, 
een dankbare glimlach schonk…

Piëteit
De farizeeër Nicodemus had met zijn vriend 
Jozef van Arimathea bij Pilatus kunnen 
bewerkstelligen dat ze het lichaam van Jezus 
van het kruis mochten halen.
Hij had een mengsel van mirre en aloë laten 
maken om daarmee het stoffelijk overschot 
in doeken te wikkelen.
Maar eerst brachten ze het lichaam van de 
wreed gedode profeet naar zijn moeder. 
Ze legden de jonge man in de schoot van 
de wenende vrouw, die haar kind tegen 
zich aan drukte alsof ze een baby in slaap 
wiegde…

Thuis
De engel had aan God gevraagd of hij nog 
iets tegen Maria moest zeggen. Maar God 
had geantwoord dat Maria zou slapen en 
dat de engel Maria mee weg moest voeren 
om herenigd te worden met haar Zoon.
Toen Elisabeth, de jongste dochter van 
Maria, bij haar ouderlijk huis aankwam om 
met haar moeder te overleggen wat ze 
toch met die lastige zoon Simon aan moest, 
zag ze haar niet op de vaste plek onder de 
veranda. Terwijl het windstil was, bewoog de 
schommelstoel alsof haar moeder daar net 
uit was opgestaan. Vreemd, dacht Elisabeth, 
maar ze zal zeker thuis zijn… 

Het wonderlijke leven van Maria

(Paul Orth)

Op zondag 24 september a.s. zal Cécile Liem 
tijdens de eucharistieviering in de Onze 
Lieve Vrouwekerk in Apeldoorn de voto 
perpetuo (eeuwige gelofte) afleggen van 
haar congregatie: de Misioneras Clarisas del 
Santísimo Sacramento, gesticht in 1945 door 
Beata María Inés Teresia Arias. 

In 1966 maakte Cécile tijdens roepingen-
zondag in Surabaya (Indonesië) kennis 
met Van Clar (Vanguardias Clarisas, 
een lekenorde voor mannen en voor 
vrouwen), een van de zes onderdelen 
van eerdergenoemde Misioneras Clarisas; 
in 1951 opgericht door dezelfde Beata 
Inés Arias. Aanvankelijk was zij van plan 
bij de zusters in te treden, maar door 
familieomstandigheden werd zij hiervan 
weerhouden. Toetreding tot de lekenorde 
was wel mogelijk en ongeveer een jaar 
later besloot zij dit te doen. Na een lange 
periode bij dit instituut vond in 2008 een 
heroverweging plaats. Van Clar werd verruild 
voor het IMIC (Instituto de Misioneras 
Inesianas Consagradas), een ander onderdeel 
van de Misioneras Clarisas. Nu negen jaar 
later is zij ook de eerste hiervan, die de 
eeuwige gelofte mag afleggen.
De madre superior general van de 

congregatie, de vicaris general en de 
consejero (counselor) uit Rome zullen 
getuige zijn van het afleggen van de 
eeuwige gelofte van Cécile in Apeldoorn. 

Het is voor het eerst dat zo’n ceremonie 
plaatsvindt in een parochiekerk. Normaliter 
gebeurt dit in de kloostergemeenschap 
zelf. Van het bisdom zijn er geen 
vertegenwoordigers omdat Céciles 

congregatie (van Latijns-Amerikaanse 
origine) in Nederland geen vestiging heeft. 
Wel in Latijns Amerika, Afrika, Azië en een 
handvol Europese landen. Uitzending van 
Cécile vond in het verleden dan ook plaats 
naar Sierra Leone, Mexico, Costa Rica en 
Rome. De activiteiten van deze congregatie 
zijn per land verschillend, maar variëren 
van onderwijs en gezondheidszorg tot 
geloofsverkondiging.
Voorheen werkzaam als apothekersassistente 
kon zij haar kennis gebruiken bij het 
inrichten van de apotheek in klinieken. 
Zij regelde dan met de arts de medicatie 
van patiënten. Verder heeft zij 
retraitegroepen voorbereid en geholpen 
bij het begeleiden en van voeding voorzien 
van kinderen. In Rome was zij met leden 
van haar congregatie werkzaam in een 
speciaal hotel van de kloosterorde. De 
verdiensten hiervan gaan naar projecten in 
ontwikkelingsgebieden waar de organisatie 
werkzaam is.

Cécile is al vele jaren parochiaan in de Onze 
Lieve Vrouwekerk, reikt de H. Hostie uit 
aan zieken, legt ziekenbezoeken af in en 
buiten de parochie. Verder helpt zij bij de 
Sint Franciscustafel, brengt OpWeg rond en 
maakt al ruim vijfentwintig jaar deel uit van 
het Liturgiekoor.

Wat de aansluiting bij haar congregatie 
betreft, Cécile voelt zich vooral 
aangetrokken door het charisma en de 
spiritualiteit van de moeder-stichteres en 
haar medezusters, de wijze waarop zij 
met elkaar en de hulpvragers omgaan. 
Het is soms net of je hen al jaren kent. En 
al verloopt de communicatie in gebroken 
Spaans, in wat Engels en gebarentaal, je 
medezusters ontmoeten voelt aan als een 
warme deken, met recht een weldadige 
ervaring.
Bij de af te leggen geloften horen: 
zuiverheid, gehoorzaamheid en armoede. 
Je persoonlijke geloofsovertuiging hangt 
hier nauw mee samen. Geloven is zeker 
geen kwestie van vanzelfsprekendheid, maar 
Cécile kent geen momenten van twijfel. Zij 
bezit een intens geloof in de werkzaamheid 
en de kracht van het Goddelijke en het 
bewust hiervoor kiezen brengt zekerheid en 
rust.

In de komende maand augustus gaat Cécile 
naar Rome om zich voor te bereiden op de 
plechtigheid ter ere van haar in de Onze 
Lieve Vrouwekerk in Apeldoorn. 
Cécile, mag ik je namens alle 
Emmaüsparochianen geluk en devotie 
toewensen bij het afleggen van de eeuwige 
gelofte.

De voto perpetuo van Cécile Liem

Cécile met de moeder generaal en andere 
stafleden van de congregatie
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Zygfryd kwam 
in Nederland en 
dacht ’t is voor 
elkaar. Etc. etc. 
Dat begin was 
in Apeldoorn, 
daarna Heteren 
en nu sinds 2011 
Borne. 
 
Als cadeau kreeg 
hij een portret in 
glas in lood van 

de H. Theresia en een nieuw vloerkleed voor 
zijn kamer in de monumentale pastorie die 
naast de Stephanuskerk staat. De kleur wist 
hij meteen: Bordeauxrood, mooie wijnkleur. 
Daarna was er nog een Vesperviering. 
De dag werd besloten met een barbecue-
samenzijn voor de drie parochies waar hij 
deel van uit maakt. 

Lisette van Oers

 
 
 
 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

Op zaterdagmorgen 16 september, de dag 
vóór 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 schoonmaak-
spullen, 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 
medewerk(st)ers. 

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.

Grote Schoonmaak!

De vijftiende editie van de jaarlijkse 
Willibrordprocessie door de binnenstad 
van Utrecht vindt plaats op zondag 10 
september 2017. De Willibrordprocessie 
‘is een gebeuren waarbij we publiekelijk 
getuigenis afleggen van ons geloof’. Het 
motto is ook dit jaar: “Geloof mag gezien 
worden”, aldus pastoor Huitink van de 
organiserende Salvatorparochie. 

Het pastoraal team van de Salvatorparochie 
nodigt alle gelovigen, jong en oud, uit 
om deel te nemen aan deze processie. 
Pastoor Huitink: “Met de schrijn van 
Willibrord in ons midden groeperen wij 
ons rond de Apostel van Nederland. Samen 
laten wij in vrijheid de vreugde van ons 
geloof zien. De processie getuigt van onze 
verbondenheid met Christus, met elkaar 
en met allen die in Zijn geest leiding geven 
aan de christelijke gemeenschap. Wij 
hopen dat de Willibrordprocessie voor alle 
deelnemers alsook voor de stad Utrecht 
en alle christenen in ons land een blijde 
geloofsgetuigenis mag zijn. Wij tonen 
hiermee aan dat wij geen gemeenschap 
vormen die in zichzelf opgesloten is, maar 
dat wij leven vanuit een geloof dat - 
letterlijk - de straat op durft te gaan, opdat 
velen Jezus Christus en Zijn Evangelie mogen 
kennen, in verbondenheid met heel de Kerk, 
in navolging van Willibrord.”

Deelnemers aan de processie verzamelen 
zich om 15:45 uur rond het beeld van de H. 
Willibrord op het Janskerkhof. Om 15:50 
uur volgt het opstellen op het Janskerkhof, 
waarna om 16:00 uur de processie begint. 
Bij het passeren van de processie zullen 
de klokken van de protestantse Domtoren 
luiden. De stoet vervolgt de route via het 
Domplein richting de St. Catharinakathedraal 

Willibrordprocessie 2017

(Lange Nieuwstraat 36), waar rond 16:45 
uur de afsluitende vesperviering is. Na 
afloop zijn alle processiegangers welkom 
voor koffie en een glas om gezamenlijk dit 
gebeuren af te sluiten in het Bonifaciushuis 
(Nieuwegracht 61, de voormalige pastorie 
achter de kathedraal).

Priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers 
die meelopen, zijn vanaf 15:00 uur welkom 
in het Ariënsinstituut (Keistraat 9), waar zij 
zich ook kunnen omkleden. Zij stellen zich 
om 15:45 uur in de Keistraat achter de schrijn 
op en lopen in stille processie naar het 
Janskerkhof. De achtergelaten kleding zal 
naar de sacristie van de kathedraal worden 
gebracht.

Aartsbisdom Utrecht

Tussen paaskaars 
en rugzak
De laatste kinderdienst 
hebben we onze rugzakken 
gevuld met wat we nodig 
hadden voor de vakantie en ons leven. Als 
deze OpWeg uitkomt, zullen er nog velen 
op reis zijn. Maar langzaamaan starten we 
weer op na de vakantieperiode zodat ook de 
kinderen zich weer welkom voelen.

Kinderdienst start weer!
Op 20 augustus starten we weer met de 
kinderdienst tijdens de viering op zondag 
om 10.00 uur. 
Tijdens de zomervakantie stoppen we altijd 
om daarna weer met veel zin een viering 
voor de kinderen te verzorgen. 

Startzondag kinderprogramma 
Op de startzondag (17 september) is er voor 
de kinderen een speciale kinderdienst en 
peuterviering in het Emmaüshuis tijdens 
de viering. Bij het middagprogramma zal 

er voor de kinderen een kookworkshop 
zijn. Zij gaan o.a. toetjes maken voor 
alle parochianen die samen eten op het 
kerkplein. Ook is er gelegenheid om te 
knutselen en mooie dingen te maken om 
mee te nemen naar huis.

Kinderkoor iets voor jou?
Kinderen die het leuk vinden om met 
ons kinderkoor mee te zingen zijn van 
harte welkom! Na de 
zomervakantie repeteren 
we elke vrijdag van 
18.30 tot 19.30 uur in 
het Emmaüshuis naast de 
kerk. We oefenen leuke liedjes die we tijdens 
de kinderdiensten kunnen zingen. Heb jij zin 
om mee te zingen? Kom dan meedoen na de 
vakantie! Het kinderkoor gaat ook meedoen 
in het voorjaar 2018 met een kleine 
musicalachtige uitvoering over fabeldieren. 
Er zal een uitvoering zijn op 27 mei en op 10 
juni in CODA. Meer informatie: 
elni.vaassen@planet.nl

Op 16 juni van dit jaar heeft ‘De Wave’ 
(het jongerenpastoraat van de voormalige 
Fab&Seb) na ongeveer 25 jaar  zijn 
activiteiten gestopt. 

Daardoor komt er ook een eind aan de 
activiteiten voor ouderen die De Wave 
rond 22:00 uur, na het jongerengebeuren, 
aanbood. 
Aan de KBO is gevraagd of zij bereid zou 
zijn om deze avonden voor senioren voort te 
zetten.  
De evenementencommissie van de KBO afd. 
Apeldoorn is bereid gevonden om dit bij 

wijze van proef twee keer te organiseren. 
Bij voldoende belangstelling zou dit dan 
daarna met vaste regelmaat kunnen worden 
voortgezet.
U bent daarom van harte welkom op de 
vrijdagavonden 15 september en 20 oktober 
vanaf 20.30 uur in ‘De Veste’, Fabianusstraat 4, 
7333 BM te Apeldoorn.

Evenementencommissie KBO

Praat- en borrelavond voor senioren

Op 25 juni vierde pastor Zygfryd Nowara 
zijn 25-jarig priesterjubileum in Borne. Het 
was geweldig verzorgd voor hem en door 
hem. 

Eerst was er een plechtige mis met drie 
heren; door een enorm koor van drie 
parochies werd een mis van Bruckner 
gezongen Op iedere pilaar hing een wit/
gele banier en boven het altaar vier wit-gele 
linten, en op een groot spandoek “priester 
zijt gij voor eeuwig”.
Het was zijn wens een feest voor de 
parochianen te mogen houden. 
Na de mis een zeer drukke geanimeerde 
receptie, waar velen lang voor in de rij 
moesten staan. 

Er werd flink gezongen: refrein: 25 jaar 
geleden, Zygfryd in het ambt getreden, 
een wijze uit het verre oosten, die nu 
in Twente werkt. 1e couplet: Met in zijn 
hand een koffer en een prachtige gitaar, 

25-jarig jubileum van een oude bekende...

Op zaterdag 2 september 2017 zal wederom 
de jaarlijkse bedevaart naar Kevelaer 
worden gehouden. Het thema van de 
bedevaart is dit jaar: “Met Maria het woord 
van God leven”.

Maria van Kevelaer, Troosteres der 
bedroefden, zal ons altijd onvoorwaardelijk 

helpen de minder mooie en onaangename 
dingen van het leven te dragen en te 
aanvaarden. Anderzijds spoort zijn ons ook 
aan met anderen te delen uit de overvloed 
van vreugde die ons ten deel vallen.
Aanmelden voor 15 augustus bij Ben 
Steneker, 055 522 22 74, mw. Berenschot, 
055 366 65 76, Nel Stokkel, 055 541 35 23

Broederschap Onze Lieve Vrouw van Kevelaer - Zutphen-Apeldoorn en omstreken

Bedevaart Kevelaer

De Rozenkransgroep Rosa Mystica wil – na 
een succesvolle eerste keer 2016 – op zondag 
1 oktober a.s. wederom een bezoek brengen 
aan de Lourdesgrot in de tuin van Sainte 
Marie/Symfonie aan de Arnhemseweg 279.

Om 14:00 uur is er een Eucharistieviering in 
de zaal van Sainte Marie, voorgegaan door 
Pastor Sebastian. Het Hubertuskoor zal voor 
en met ons de gezangen verzorgen, waarna 
wij zingend en biddend in processie door 
de tuin naar Maria zullen gaan. Bloemen 
mogen voor Maria worden meegenomen.

Na afloop bent U van harte uitgenodigd 
voor een kopje koffie/thee met iets lekkers 
erbij. Wij hopen weer veel parochianen 
welkom te mogen heten om bij Maria te zijn, 
te bidden en te danken.
Om alles goed te laten verlopen vragen wij 
u zich tot 21 september 2017 aan te melden 
bij mw. Sylvia Emler, 055 366 54 18 
of per e-mail emler@online.nl .
Het gaat bij elke weersomstandigheid door.

Rosa Mystica Groep, Magda Ang, 
Astrid Filon, Sylvia Emler

Uitnodiging voor alle parochianen, bewoners van Sainte Marie en Symfonie

Lourdes - ver weg maar toch zo dicht bij
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(opgetekend door: Roelof Rump)

Alcoholische moeder, uithuisplaatsing, 
tijdelijk wonend bij de vader, terug naar 
de moeder, uit huis gestuurd, de straat 
op, verslaafd, afgekickt, werkend in een 
seksclub, getrouwd met een “klant”, 
opname in een psychiatrische instelling, nu 
voor de tweede keer getrouwd.

Spanningen thuis
Mijn vroegste herinnering dateert uit mijn 
vierde jaar. Mijn moeder was alcoholiste, 
zij was niet in staat om mij te verzorgen. 
En ik heb door haar wispelturige gedrag 
nooit affectie met haar gehad. Er was altijd 
ruzie in huis, geweld naar mijn halfbroer 
toe en ook tussen mijn ouders was er heel 
veel ruzie. Er was ook duidelijk sprake van 
overspel bij mijn ouders, daar werd thuis niet 
geheim over gedaan.

Mijn vader werd Jehovagetuige en dat 
bracht heel veel spanningen met zich mee, 
omdat mijn moeder dat niet wilde. Ik kwam 
dus tussen twee vuren te staan. Voordat 
hij Jehovagetuige werd, was hij druk met 
zijn werk en als hij niet druk was met zijn 
werk dan was hij aan het fietsen, dan was 
die soms dagen van huis. Achteraf gezien 
is mijn vader gevlucht in een geloof met 
fake-vrienden. Hulp heb ik niet gehad, het 
waren andere tijden, er was geen Jeugdzorg 
en geen familie die zich er mee bemoeide. 
Door het grillige gedrag van mijn moeder 
had trouwens iedereen afstand genomen 
van ons.

Kinderbescherming
Mijn ouders zijn uiteindelijk gescheiden op 
mijn zevende. Mijn moeder is gelijk bij een 
andere man ingetrokken, dat was ook een 
alcoholist. Hij had drie kinderen en met 
die nieuwe vriend van mijn moeder is het 
geweld alleen maar geëscaleerd. Geweld 
tegen mij, tegen de andere kinderen en 
tegen mijn halfbroer.
Toen is de kinderbescherming er wel bij 
betrokken geraakt. Die heeft mij op mijn 
negende bij mijn vader geplaatst. Maar mijn 
vader was ondertussen streng Jehovagetuige 
geworden. Dat betekende dat er geen 
verjaardagen werden gevierd, dat ik gepest 
werd op school en totaal geïsoleerd was, 
geen vriendinnetjes, niets.

Ik kwam uit een situatie die natuurlijk 
volkomen verkeerd was, en ineens moest ik 
meedraaien in een streng regime. Mijn vader 
had drie jaar gestreden om mij bij hem te 
krijgen. Absoluut lief van hem, maar op het 
moment dat hij mij had gekregen was er 
geen nazorg. Er werd van mij verwacht dat 

ik volledig meedraaide in zijn nieuwe gezin. 
En dat werkte niet.
Ik heb het een paar jaar volgehouden bij 
mijn vader. Maar op een gegeven moment 
zocht mijn moeder weer contact. Die was 
uit huis gezet door haar vriend omdat daar 
de boel ontruimd werd, rekeningen werden 
niet betaald. Mijn moeder deed mij almaar 
prachtige beloftes, dat het bij haar beter 
zou zijn en zo. En dat begon ik te geloven, 
stommerd als ik was. En ik ben toen bij mijn 
vader weggelopen en bij mijn moeder gaan 
wonen. Ik was toen twaalf jaar.

Coffeeshop
Tegen de tijd dat ze mij zo ver had dat ik 
daar kwam wonen had ze weer een nieuwe 
vriend waar ze bij was ingetrokken. Ik was 
daar hartstikke welkom, het zou allemaal 
goed komen, bla, bla, bla. Alleen toen ik 
daar aankwam met mijn spulletjes, bleek 
ik voor die vriend ook niet welkom te zijn. 
Mijn verblijf daar heeft maar kort geduurd. 
Ik ging wel even naar school, of eigenlijk 
niet. In plaats dat ik de trein naar school 
nam, bleef ik tot een station verder zitten en 
ging ik naar de coffeeshop. Ik blowde veel 
en kreeg de verkeerde vrienden. Ik heb het 
niet langer dan een jaar volgehouden bij 
mijn moeder. Op een gegeven moment werd 
ik na een grote ruzie door mijn moeder het 
huis uitgezet. En toen heb gezegd “dan ga 
ik toch”, bekijk het maar. Ik was toen bijna 
veertien jaar.

Junk
Ik ben daarna in contact gekomen met 
Jeugdzorg. Die hebben mij eerst in een 
crisisopvang geplaatst. Maar ja, ik hield mij 
niet aan de regels. Toen ik daar twee keer 
te laat thuiskwam was het “Je mag pas 
volgende week terugkomen, want je hebt 
je niet aan de regels gehouden”. En toen 
ben ik maar bij iemand ingetrokken die ik 
had leren kennen in het circuit. Ik had toch 
een slaapplaats nodig? Die man bleek een 
heroïnegebruiker te zijn, achteraf, maar dat 
is achteraf, niet bepaald een goede keuze 
van mij.

Toen ik hem zag gebruiken viel mij op dat 
hij wel heel relaxed van die heroïne werd. 
Toen dacht ik, je ziet er echt wel ontspannen 
uit als je dat op hebt. Dat wil ik ook wel 
eens proberen. De eerste twee keer zei die 
nee, dat is niet goed voor jou, hou jij het 
maar gewoon bij je weed. Maar toen ik het 
voor de derde keer vroeg, zei die “Goh als je 
dat echt wilt” dan zet ik wel een spuit in je 
arm. En zo is de ellende op mijn veertiende 
begonnen. Dus ik ging niet meer terug naar 
de crisisopvang, maar ben direct verder 
gegaan als junk.

Verkeerde mensen
En hoe het verder ging? Ik ben verslaafd 
geweest aan de heroïne en de cocaïne tot 
mijn zeventiende. Op mijn zeventiende 
ben ik “cold turkey” gestopt. Ik dacht dat 
ik zwanger was en ben toen zonder hulp 
gestopt met de harddrugs. Die tijd tussen 
mijn veertiende en zeventiende is eigenlijk 
een zwart gat waarover ik niet wil praten. Je 
doet alles om aan drugs te komen.
 
Op mijn achttiende ben ik weer naar 
Jeugdzorg gegaan. Ik vertelde hun dat ik 
niet weer in de crisisopvang wilde. Want ik 
leefde al zo lang zelfstandig. Ik heb toen 
een kamertje gekregen. Je zou zeggen dat 
Jeugdzorg er dan is om je op de rit te helpen 
want ik heb nooit iemand gehad die mij 
heeft geleerd hoe ik mijn leven moet leiden, 
maar er was nauwelijks begeleiding. Wel kon 
ik iedere week honderd euro ophalen bij 
Jeugdzorg en mijn huur werd betaald, meer 
zorg was er niet. Dus ik ging, lang leve de 
lol, ieder weekend stappen en raakte weer 
in contact met de verkeerde mensen. Bij een 
concert heb ik iemand ontmoet, achteraf een 
zware psychopaat. Bij hem heb ik een tijdje 
gewoond. Hij was psychopathisch zoals ik 
al vertelde, op een bepaald moment stond 
hij met een hakbijl bij mijn keel om mij te 
vermoorden. De buren naast mij hebben mij 
gered. En toen ben ik samen gaan wonen 
met een schizofreen en daar ben ik aan de 
speed en de XTC geraakt. Dat leven met hem 
heb ik tot mijn twintigste volgehouden. Toen 
ben ik echt de prostitutie ingegaan, niet 
de straatprostitutie, maar in een officiële 
seksclub.

Op de rit
In die seksclub heb ik een klant ontmoet die 
mij uit het wereldje wilde halen. Ik dacht, 
dit is mijn kans, nu kan ik een normaal 
leven opbouwen want dit trek ik niet meer, 
dit is geen toekomst, dit is helemaal niks. 
Met die man ben ik uiteindelijk getrouwd. 
Ik ben toen met alles gestopt, geen XTC, 
geen speed, geen weed, helemaal niets, 
zelfs geen alcohol. Ik heb dat een tijdje 
volgehouden, ben ook gaan werken en werd 
een volwaardig lid van de maatschappij. Ik 
ging zelfs belasting betalen, ik heb het voor 
elkaar dacht ik.

Maar op een gegeven moment kwam ik de 
man met de hamer tegen, die kwam mij 
inhalen. Ik had niks verwerkt en was gewoon 
doorgehold. Toen begon ook het verwerken 
en bleek dat ik niet met een klant kon 
samenwonen. Het samenwonen en samen 
slapen maakte mij echt fysiek ziek. Ik ben in 
therapie gegaan en ben gaan sporten om 
die narigheid uit mijn lijf te krijgen. Wij zijn 
gaan scheiden, daarna heb ik mijn huidige 
man ontmoet. En nu is het een gezonde 
situatie. Nu heb ik het op de rit, weer 
getrouwd en samenwonend maar nu om de 
juiste redenen, niet om iets te ontvluchten. 
Van deze man hou ik gewoon.

Nu ben ik bezig het verleden achter mij 
te laten en te kijken of ik het stukje bij 
beetje kan verwerken. Ik wil absoluut geen 
kinderen als ik zie in wat voor maatschappij 
wij leven. Wat kan ik zo’n kindje bieden met 
alle ellende die ik op mijn schouders draag. 
Ik denk niet dat een kind verstandig is.

R A F E L R A N D

Je vader is van “De Jehova’s” en jij komt in de ‘pubertijd’. Een slechte combinatie...   

(Ans Boon-Jacobs)

Als we de oprijlaan naar Abdij Sion inrijden 
en we blijven halverwege nog even 
stilstaan, kunnen we ons ook in de Provence 
(Frankrijk) of in Toscane (Italië) wanen, maar 
we zijn in het mooie Sallandse land net ten 
noorden van Deventer aan de Raalterweg. 

We rijden door en even later staan we voor 
de grote, indrukwekkende, toegangspoort 
van de Abdij, waar tot voor twee jaar de 
paters en broeders Cisterciënzers woonden. 
Woonden, want dat is verleden tijd, daarom 
eerst een stukje historie.

Kloosterorde
De heilige Benedictus stichtte zijn 
kloosterorde in de vijfde eeuw. Maar door 
de tijden heen verslapten de strenge regels. 
Een nieuwe tak van de Benedictijnen 
ontstond in de elfde eeuw en noemde zich 

Cisterciënzers. Ze zijn streng in hun beleving 
van de regels van de heilige Benedictus. De 
basis van hun kloosterregels is “armoede, 
kuisheid, gastvrijheid en veel bidden...”.
De Cisterciënzers kwamen uit België naar 
Nederland om zich boven de grote rivieren 
te vestigen. Met financiële hulp van o.a. rijke 
Deventer families, genoemd worden Van 
de Lande en Ankersmit, werd een klooster 
gebouwd. Door de kennis en het inzicht van 
vader Abt en zijn rechterhand kwam het 
klooster tot bloei. Ook het aantal monniken 
steeg. Op het hoogtepunt van het bestaan 
leefden er wel 120 mannen in de abdij.
Ook trokken er paters, die de regels van de 
heilige Benedictus naleefden, naar Amerika. 
Bij terugkomst noemden zij zich Trappisten 
(ja, van het bier).

Verhalen
Door de jaren heen zijn er diverse boeken 
over Abdij Sion geschreven. Ook op internet 

is veel historie te vinden. Daar kan ik weinig 
aan toevoegen. Wel heb ik verhalen uit 
onze familie. Pater Hilarius Feijen was pater 
econoom, een neef van mijn vader. Zo 
kwamen wij als kinderen daar al bij de paters 
en kwamen de verhalen bij ons thuis over de 
keukentafel.
Pater Hilarius was de man die in oorlogstijd, 
naast vader Abt, er voor wist te zorgen, 
dat de Duitsers geen intrek namen in het 
klooster. Diezelfde Duitsers vorderden 
toen wel een super groot huis daar in de 
buurt van de abdij van een gezin met tien 
kinderen. En u raadt het al, na veel overleg 
kon dat gezin de rest van de oorlog op Sion 
wonen. En dat was een hele stap, want de 
paters gingen zwijgend door het leven. 
Onder het eten las er iemand voor uit de 
bijbel. Dat was dan, behalve het geluid van 
borden en lepels, het enige geluid. Op de 
abdij was veel agrarische bedrijvigheid. De 
paters en broeders leefden van de opbrengst 

van de eigengemaakte boter, verkoop van 
meel en handel in paarden. In de oorlog 
en ook nog jaren daarna, kwamen van alle 
kanten veel hongerige mensen.Ze vroegen 
en kregen eten en drinken en ook vaak een 
slaapplaats. Ook waren er verhalen over 
onderduikers, die op Sion, als pater in habijt, 
een plek hadden, maar er is niemand meer 
waaraan ik dat nog zou kunnen navragen.

Abdij Sion
Cisterciënzers leven in een strenge 
kloosterorde, en abdij Sion was de eerste in 
zijn soort in Noord Nederland. Wel waren 
er ook monniken in Drachten, die zich op 
een eiland vestigden. Deze geestelijken 
droegen een grijze pij. Schier=grijs Monnik= 
kloosterling oog=(vergeten) woord voor 
eiland: Schiermonnikoog dus. Later, toen 
Friesland protestant werd, moesten de 
kloosterlingen daar vertrekken.

Vervolg op pagina 6
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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. 

Vakantie Open Tafel
Ook voor de Open Tafel is het vakantie. Die 
duurt twee maanden: juli en augustus. Op 
1 september 2017 starten we weer. Vanaf 
17.00 uur bent u weer welkom in de Open 
Hofkerk. Boerhaavestraat 60 in Apeldoorn.

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.

Voor informatie: http://www.3ranken.nl/

Helaas kan niet 
iedereen altijd 

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

Zegenzondag 3 september 
In deze viering 
om 09.30 uur in 
de kleine kerkzaal 
van De Drie 
Ranken, staat 
het zegenen van 
mensen centraal. Wie zoekt naar Gods 
nabijheid in een situatie van zorgen, 

H U B E R T U S

T E R E S I A

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

ziekte, ouderdom, eenzaamheid, of wie 
simpelweg de behoefte voelt om gezegend 
te worden, is van harte welkom. We 
zingen en bidden met elkaar, er is een 
korte overweging, en vervolgens worden 
de handen opgelegd en een persoonlijke 
zegenbede uitgesproken. Deze viering 
kent een betrekkelijke beslotenheid, zodat 
ieder zich vrij kan voelen om een zegen te 
vragen en te ontvangen. De viering duurt ca. 
drie kwartier, zodat het ook voor hen met 
kwetsbare gezondheid mogelijk is de viering 
mee te maken. Vanwege de persoonlijke 
betrokkenheid op wie een zegen vraagt, 
is het fijn als u zich van tevoren opgeeft. 
Nadere informatie en aanmelden kan bij 
Anneke Sijtsma, lid taakgroep Pastoraat, 
tel. 541 28 24, zegenzondag@3ranken.
nl. Schroom niet om even te bellen of te 
mailen. Ook liggen vanaf 2 augustus in de 
hal van de kerk aanmeldingsformulieren. 
Voorgangers zijn Lia Benschop, geestelijk 
verzorger Berghorst en Willem Achtereekte, 
RK pastoraatsgroep Joppe en betrokken bij 
onze geloofsgemeenschap.

Zondag 3 september om 19.00 uur: 
eerste Taizévesper na de zomer 
In De Drie Ranken gaan we weer van start 
met de Taizé-vespers.
Iedereen is van harte welkom in de 
sfeervol ingerichte kleine kerkzaal. Een 
uur van verstilling, meditatie, rust en 
zingen. Een uur om tot jezelf te komen én 
tot God na de drukte van alle dag. Voor 
aanvang is het mogelijk een kaarsje aan te 
steken bij de Vriendschapsicoon. Nadere 
informatie: Peter Kruitbosch, tel. 533 54 31, 
taizevespers@3ranken.nl

Gespreksgroep ouderen
Maandag 4 september is er weer een 
gespreksgroep voor ouderen. Gast: Mevr. 
Brinkman. Iedereen is van harte welkom 
vanaf 9.45 uur in de Drie Ranken.

Corrie Jonker

Startzondag 10 september  
Omdat de volgende 
OpWeg pas 8 september 
verschijnt geven 
we u nu vast korte 
informatie over startzondag, zodat u zich 
op tijd kunt opgeven voor het ontbijt. De 
startzondag heeft als thema ‘Verlangen naar 
verbondenheid’. We starten met iedereen 
samen: jong en oud. Na een gezamenlijk 
begin is er een eigen programma voor de 
kinderen van de basisschool en voor de 
tieners en jongeren (12+). 
Programma | We beginnen met een geza-
menlijk ontbijt om 08.30 uur. (S.v.p. vóór 6 
september opgeven via ontbijt@3ranken.nl,
vrijwillige bijdrage € 1 p.p.). Van 09.30-
10.15 uur is er een viering en na de viering 
ontmoeten we elkaar rondom koffie, thee 
en fris. Om 10.45 uur beginnen workshops 
rondom het thema verbondenheid. Het 
gaat over culturele verbondenheid, verbon-
denheid met de aarde (duurzaamheid) en 
we maken verbinding met de wereld van 
zwerfjongeren in Apeldoorn (het nieuwe 
diaconale project). Daarnaast kunnen 
mensen creatief verbinding zoeken. Om 
11.30 uur komen we bij elkaar voor een 
afsluiting van het programma. In OpWeg 
van 8 september komt een uitgebreider 
programma maar ook via de Weekbrief en 
Drieklank houden we u ook op de hoogte.

S T A D

Kopij voor de volgende OpWeg graag in-
leveren uiterlijk woensdag 30 augustus 2017 
per e-mail aan secretariaat@rkapeldoorn.nl

Vervolg van pagina 5
De bewoners van Abdij Sion leefden en 
werkten in afzondering van de wereld. 
Pater Hilarius Feijen was de enige pater  
die contact had met de buitenwereld. 
Eerst had hij een bromfiets (zal een mooi 
gezicht geweest zijn, een pater met lange 
pij en daaroverheen een lange zwarte 
jas op de brommer). Een opmerkelijke 
verschijning. Later had hij ‘opeens’ een 
auto. Hij onderhield de contacten met 
overheidsinstanties, het ziekenhuis en 
andere kloosters. Hij kwam nooit zonder een 
kratje of doos met lekkere groenten en fruit 
of honing. Pater Hilarius was ook imker, en 
de honing…dat was echt zijn ding.

Nieuw Sion
Maar nu.....we leven in het nu....en er is 

ontzettend veel veranderd, zeker op Sion. 
Daarom zijn we op weg er naar toe.
Naast de grote poort hangt een zware 
ijzeren staaf met een handvat en als we daar 
aan trekken, wordt nu door vrijwilligster 
Jacquelien geopend.
De paters zijn vertrokken, de laatste 
7 mannen konden de grote abdij met al 
zijn onderhoud vergende gebouwen, niet 
meer bewonen. Ze wilden weer terug 
naar de basis. Die hebben ze gevonden op 
Schiermonnikoog. 

Op 4 december 2015 is abdij Sion geheel, per 
decreet, aan de eredienst onttrokken. De 
paters gingen naar Schier om daar te wonen 
in een paar vakantiehuisjes (dat moet een 
overweldigende ervaring zijn geweest). Nu 
wordt op Schier een plek gezocht om een 
simpel klooster te kunnen bouwen. Dat leek 
gemakkelijker dan het blijkt te zijn. 

Maar toch...ze zijn wel welkom op het 
eiland. Dat zal wel goed komen. Als afscheid 
van Sion gaven de monniken deze zin 
mee... “De ballast die dit erfgoed met zich 
meebrengt laten we achter. De rijkdom van 
de Cisterciënzer traditie nemen we mee.”
Nu, op Sion, nieuwe functie, nieuwe 
naam Nieuw Sion, is onder de bezielende 
leiding van pastor Peter Dullaert, een grote 
groep vrijwilligers actief. De opzet is er 
een oecumenisch klooster te vestigen met 
ruimte voor korter of langer verblijf. Het 
geheel moet een centrum voor bezinning en 
spiritualiteit worden. Daar wordt hard aan 
gewerkt. Eerst de handen uit de mouwen, 
veel achterstallig onderhoud, veel overleg, 
veel plannen, veel kosten, veel medewerking 
van gemeente Deventer, van alles veel. Er 
hebben zich ook veel vrijwilligers gemeld. 
Ieder kan zich vinden in het grote plan, om 
er een echt “Nieuw Sion” van te maken.

We krijgen een uitgebreide rondleiding en 
wandelen ook door de berceau (dat is een 
kloostergang van bomen en struiken. Die 
sluit mooi aan in het geheel, en is van heel 
oude oorsprong). Ik kon me dit van vroeger 
niet meer herinneren, maar het is heel erg 
de kloosterstijl van toen. 

Pater Hilarius overleed in 1983, en we 
hebben tijdens deze rondwandeling nog 
bij zijn graf stilgestaan. Hij zou de nieuwe 
tijd wel begrepen hebben. Aan ons om het 
oude in ere te houden en in ons leven het 
‘Nieuwe’ Sion te beleven.

Rondleidingen worden gegeven voor 
particulieren en groepen elke 4e zondag 
van de maand om 15.00 uur; verzamelen 
bij de poort van het gebouw.

Info op www.nieuwsion.nl

Abdij Sion / Nieuw Sion
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S A N T ’ E G I D I O

Gebedsdiensten
Op vrijdag 18 augustus houden we na de 
zomerstop het eerste gebed; om 19.30 uur 
gebed voor de armen in de dagkapel van de 
Onze Lieve Vrouwekerk. Na het gebed gaat 
het straatteam weer op pad met de bakfiets 
om vers fruit, koffie, thee, chocolademelk 
en brood te brengen naar de vrienden van 
de straat. Maandag 21 augustus opent het 
daklozenrestaurant ‘De Franciscustafel’ weer 
haar deuren.

Kledingbank
De kledingbank is weer open vanaf 
zaterdag 19 augustus. Op zaterdag-
ochtend van 10.00 - 12.00 uur bent u van 
harte welkom om kleding te brengen. 
We ontvangen graag goede actuele 
kleding, we kijken vooral uit naar heren- 
en kinderkleding en linnengoed! Alvast heel 

veel dank. Wie het nodig heeft om kleding 
te halen is van harte welkom op zaterdag 
van 13.00 tot 15.00 uur.
Vanaf 23 augustus zijn we ook weer op 
woensdag geopend, van 9.30 tot 12.00 uur 
om kleding te brengen en van 10.30 tot 
12.00 uur voor uitgifte.

Wereldvredesbijeenkomst
Van 10 tot 12 
september vindt de 
jaarlijkse Internationale 
Vredesontmoeting plaats, 
dit jaar in Münster en 
Osnabrück. Het thema voor 
2017 is ‘Paths of peace’. De 
toegang is gratis, aanmelden 
voor de openingsceremonie op 10 september 
en de slotceremonie op 12 september is wel 
nodig. 

Maandag 11 september zijn er verschillende 
panels waarbij vertegenwoordigers van 
wereldreligies en politieke leiders met 
elkaar in gesprek gaan over actuele thema’s 
als vrede in Syrië en Irak, duurzaamheid, 
verzoening, vluchtelingen, de aarde ons 
gemeenschappelijk huis, terrorisme en veel 
meer.
Op 12 september houden de verschillende 
religies afzonderlijk gebedsdiensten voor 
de vrede. Joden in een synagoge, moslims 
in een moskee, christenen in een kerk, 
boeddhisten, sikhs en hindoeïsten in hun 
eigen gebedsruimten. Na de gebeden volgt 
er vanuit de afzonderlijke gebedshuizen 
een processie voor de vrede door de stad. 
De verschillende tradities ontmoeten 
elkaar bij de afsluitende ceremonie op het 
marktplein van Osnabrück, met muziek en 
een vredesritueel. Een indrukwekkende 

bijeenkomst waarbij de vertegenwoordigers 
kaarsen aansteken, er een petitie getekend 
wordt en een vredesfeest wordt gehouden.
Door deze ontmoeting van geloven en 
culturen in dialoog met elkaar ziet de 
wereld dat het kan, dat er wegen zijn van 
vrede. De Gemeenschap van Sant’Egidio 
organiseert elk jaar deze internationale 
vredesbijeenkomst in een stad in Europa. 
Dit jaar voor het eerst erg dichtbij, net over 
de grens in Duitsland. In Münster, waar 
door het tekenen van de vrede in 1648 een 
einde kwam aan de tachtigjarige oorlog. 
In dit Lutherjaar is het mooi om elkaar te 
ontmoeten in Duitsland. Dat ontmoeting 
en de dialoog ook vrede mag brengen in de 
wereld van vandaag.

Informatie en opgave: 
r.dashorst@rkapeldoorn.nl
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B I J B E L R O O S T E R

E V E N  S T I L S T A A N W I J  B I D D E N

Vieringen H. Martinuskerk Twello

Dinsdag 15 augustus 
Maria ten hemelopneming
10.00 uur Eucharistieviering, voorganger 
 pastoor P. Daggenvoorde
Zondag 20 augustus
9.00 uur Eucharistieviering, voorganger 
 pastoor P. Daggenvoorde
Zaterdag 2 september
19.00 uur Eucharistieviering, voorganger 
 pastoor P. Daggenvoorde
Zondag 3 september
10.30 uur Eucharistieviering, voorganger 
 pastoor P. Daggenvoorde

Casa Bonita
13 aug  Dhr. M. Visscher, 
 orgel dhr. J. van Veen 
20 aug  Dhr. G.R. Bloemendal, 
 orgel mw. T. Schoonheim, 
 zangsolist dhr. H. Heinen
27 aug  RK Pastor J. van Steenhoven 
03 sept  CG/NG/GV verder geen opgave 
 ontvangen   
De kerkdiensten beginnen om 10.30 uur 
op de 3e verdieping.

De Drie Ranken
13 aug ds. A.A. Wijlhuizen 
20 aug  ds. A.A. Wijlhuizen, 
 Maaltijd van de Heer
27 aug  ds. W. Westerveld
03 sept  ds. A.A. Wijlhuizen 
03 sept  (kleine kerkzaal), 
 ds. H.J. ten Brinke + RK gastlid, 
 (persoonlijke) zegenviering
03 sept  Next Step, voor jongeren,12-15 jr.
 Bovengenoemde diensten 
 beginnen om 09.30 uur
03 sept  19.00 uur, Taizévesper 

De Heemhof
13 aug  HA Mw. I.M. Bossenbroek-Baller, 
 orgel mw. S. Goldbach, 
 dwarsfluit Gemma Scherpenzeel
20 aug  Dhr. C.J. Droger, 
 orgel dhr. J. van Veen, 
 Taizé zanggroep
27 aug  RK Pastor H. de Jong, 
 orgel dhr.J.v.den Berg 
03 sept  Mw. M. Hoekstra, 
 orgel dhr. W. Kroon, 
 koor In The Mood
De kerkdiensten beginnen om 10.30 uur.

‘s Heeren-Loo (Groot Schuylenburg)
13 aug  Eredienst Ds. G.W. v.d. Brug DDR,
 orgel dhr. Peter van Essen m.m.v. 
 PKN gemeente de Fontein
20 aug  Verteldienst o.l.v. Henriëtte v 
 Ieperen, orgel Maurits Bunt
20 aug  Zangdienst o.l.v. Lies Mijnsbergen 
 o.l.v. Chris Notenboom
27 aug  Eredienst. Drs. Constance Schouw-
 stra-Dijkman KOJ, orgel Freek 
 Koster, Apeldoorns Christelijk 
03 sept  Verteldienst o.l.v. Harm Siebesma, 
 orgel Maurits Bunt
03 sept  Zangdienst o.l.v. Hetty de Reus, 
 orgel Arjan van Hees, Mannen-
 koor o.l.v. dhr. Jacob Schenk
Aanvang diensten: eredienst 10.30 uur, 
verteldienst 10.30 uur, zangdienst 14.30 uur, 
combidienst 14.30 uur.

De Herberg: Zondagse Ontmoetingen
13 aug  mevr. M. Giezeman-Hendriks
27 aug  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.

Hoog Soeren Onderwegkerk 
Op de zondagen in de maanden juni, juli 
en augustus worden in de Kapel van Hoog 
Soeren de ‘Onderwegkerkdienst’ gehouden. 
Vakantiegangers in en rondom Apeldoorn, 
maar ook ‘thuisblijvers’ zijn welkom om 
09.00 of 11.00 uur. Deze oecumenische 
diensten duren ongeveer een half uur en 
zijn bedoeld, ook in de vakantieperiode, 
voor een moment van bezinning. Deze 
mogelijkheid wordt (al sinds 1966) 
geboden door voorgangers, organisten 
en commissieleden die zich hiervoor op 
vrijwillige basis inzetten. 

Op zondag 13 augustus gaat 
verhalenverteller Kees Posthumus voor 
tijdens de twee kerkdiensten. De preek 
wordt vervangen door een verhaal: “De 
storm op het meer’. Als de leerlingen met 
Jezus het meer op gaan, is er nog geen 
wolkje aan de lucht. Het is heerlijk rustig, 
maar niet lang. Al snel betrekt de lucht en 
steekt er een storm op, het schip dreigt 
te vergaan. Jezus ligt rustig te slapen in 
het vooronder. Het publiek wordt actief 
betrokken bij het maken van een fikse storm. 

De diensten worden muzikaal begeleid 
door Wim Brinkman op orgel en piano. De 
opbrengst van de collecte wordt dit jaar 
besteed aan het opknappen van scholen in 
Sierra Leone. Dit is een project van ‘Stichting 
Smarter Hospital’ van huisarts Erdi Huizenga 
uit Ugchelen.
Kees Posthumus is verhalenverteller. Met 
zijn vroom en vrolijk opnieuw vertelde 
Bijbelverhalen wil hij zijn publiek vermaken, 
verrassen en tot nieuwe inzichten brengen.

Koningin Wilhelmina 
Woonzorgcentrum
Elke eerste dinsdag van de maand wordt om 
16.00 uur een Woord- en Communieviering 
gehouden. Voorganger is de heer 
Anton Derksen, met assistentie van Siny 
Bouwmeester
We nodigen u van harte uit met ons mee 
te vieren. Ook als u buiten het woon- en 
zorgcentrum woont, bent u van harte 
welkom.

Marken-Haven
12 aug  HA Mw. I.M. Bossenbroek-Baller, 
 orgel mw. S. Goldbach, dwarsfluit 
 Veronika Simonett
19 aug  Mw. Ds. C. Manuputty, orgel dhr. 
 G. de Groot, klarinet Margo van 
 der Eng
26 aug  RK Pastor H. de Jong, 
 orgel Mw. W. Berends
02 sept  Ds. A.W.J. Theunisse, 
 orgel mw. S. Goldbach
De kerkdiensten vinden plaats op 
zaterdagmiddag om 14.30 uur.

Randerode
13 aug  Mw. Ds. M. Doesburg, orgel dhr. 
 F. v.d. Kraats, solist Jaap Vermaat
20 aug  Dienst verzorgd door Berea 

27 aug  Ds. E. Idema, orgel Bert Riphagen, 
 solist Ben v.d. Velden
03 sept  RK Pastor H. de Jong  
De kerkdiensten beginnen om 10.30 uur.

Sainte Marie
13 aug  Eucharistieviering A. Goes 
20 aug  Geen viering 
27 aug  Eucharistieviering A. Goes
3 sept  Woord- en Communiedienst 
 A.J. Derksen
De vieringen beginnen om 09.30 uur.

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

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

H. Geestkapel Assel
Elke zondag is er om 10.00 uur een 
zondagsviering.
Elke 1e zondag van de maand 
Eucharistieviering met ondersteuning door 
het Hubertuskoor.
Elke 2e zondag van de maand Woord- en 
Communieviering.
Overige zondagen Eucharistievieringen met 
volkszang.
In de Eucharistievieringen gaat een van de 
Salesianen van de nabijgelegen Mariahoeve 
voor: Theo Roelofs sdb.
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.

Vriendschap bestaat uit twee dingen:
willen geven en kunnen ontvangen

13 augustus 2017 19e zondag door het jaar 
1 Kon. 19, 9a + 11-13a; Ps. 85; Rom. 9,1-5; Mt. 14, 22-33
15 augustus 2017 Maria Tenhemelopneming 
Apok. 11,19a; 12,1-6a + 10ab; Ps. 45; 1 Kor. 15, 20-26; Lc. 1, 39-56
20 augustus 2017 20e zondag door het jaar 
Jes. 56,1 + 6-7; Ps. 67; Rom. 11, 13-15 + 29-32; Mt. 15, 21-28
27 augustus 2017 21e zondag door het jaar 
Jes. 22,19-23; Ps. 138; Rom. 11, 33-36; Mt. 16,13-20
03 september 2017 22e zondag door het jaar 
Jer. 20,7-9; Ps. 63; Rom. 12,1-2; Mt. 16, 21-27

Geef mij, toon mij ... 
Heer, geef mij een taak om aan te werken, 
een toekomst om naar te streven, 
een doel om me naar te richten, en een 
raad om te volgen. 
Toon mij een weg om te bewandelen, 
een bron om mij te laven en een plaats om 
te rusten. 
Leer mij een lied om te zingen, 
een woord om te troosten en een gebed 
om te danken. 
Richt mijn handen om te steunen, mijn 
oren om te luisteren, 
mijn hart om te beminnen, mijn ogen om 
te bewonderen. 
Geef mij een moment om te bezinnen, een 
brood om te delen, 
blijheid om door te geven, moed om vol 
te houden en vrienden om dat samen te 
doen. 
Geef mij geloof, hoop en liefde. Geef mij 
uw Geest. Amen.

Gratis concert Circle of Life Choir, 
Novum Canticum en Ozon in de 
Grote Kerk op 26 augustus 2017

Zaterdagmiddag 26 augustus geven de drie 
koren Circle of Life, Novum Canticum, en 
OZON onder leiding van Ineke van Jaarsveld-
Kevelam van 14.00 tot 16.00 uur een gratis 
concert in de Grote Kerk aan de Loolaan te 
Apeldoorn.
Deze drie koren, die allen een geheel eigen 
repertoire hebben, brengen deze middag 
een zeer gevarieerd programma. Zo kunt 
u genieten van klassieke stukken zoals 
“Cantique de Jean Racine” van Gabriel 
Faure en “Laudate Dominum” van Mozart 
gezongen door OZON.
Novum Canticum brengt het wat lichtere 
“Calm after the Storm” van de Common 
Linnets ten gehore maar u kunt ook de 
pittige “Bohemian Rhapsody” van Queen 
verwachten.
Circle of life is een ceremoniekoor en zingt 
voor u onder meer het mooie “Lacrimosa” 
van Mozart en “Dank Sei Dir Herr” van 
Händel. 
Er is instrumentale begeleiding op piano, 
orgel, dwarsfluit, slagwerk en een aantal 
solisten uit eigen koor en sopraansolist 
Tieneke Berkhof.

Meer info: www.novumcanticum.nl en 
www.ozonkoor.nl

K O R E N  &  C O N C E R T E N
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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

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 - Belangenbehartiging, 
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 . 

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 
Apeldoornbrede 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 27 augustus vindt in de Doopsgezinde 
Kerk aan de Paslaan een uniek benefiet-
optreden plaats van twee Apeldoornse 
kleinkunstenaars. De opbrengst is bestemd 
voor de Herberg.
 
“Mother says I began to sing long before I 
could talk”. Deze regel uit het lied “Thank 
you for the music” van Abba is op mij 
van toepassing, zegt Charlotte, die naast 
een grote hartstocht voor zingen ook 
nog een enorme liefde voor taal heeft 
meegekregen en deze tot uiting brengt 
in liederen en sketches voor een breed 
publiek. Haar ouders stimuleerden haar 
om iets met muziek te gaan doen, de 
keuze om de kunstacademie te volgen 
maakte ze  zelf. Charlotte treedt op voor 
kerken en verenigingen, op congressen en 
themabijeenkomsten. “Het leuke daarvan 
vind ik dat er al iets is: het kader en/of 
thema van zo’n bijeenkomst en het publiek 
dat daarop afkomt. Daar kan ik dan op 
inspelen en dat daagt me uit me in de meest 
uiteenlopende onderwerpen te verdiepen en 
daar een originele draai aan te geven.”  

Kees werkt als verhalenverteller, ‘oude 
verhalen, vroom & vrolijk opnieuw verteld 
in kroegen en kerken’. Daarnaast is hij o.a. 
dagvoorzitter op congressen en symposia. 
“Als kind had ik al een poppenkast waarmee 

ik optrad 
voor andere 
kinderen”, zegt 
Kees. “Op een 
zeker moment 
heb ik de stap 
gezet om van 

de kunsten te gaan leven. ” Nu treedt hij 
zo’n honderd keer per jaar op. Kees schrijft 
zijn verhalen zelf. Zij hebben bijna altijd 
te maken met de christelijke of de Joodse 
traditie. 
Kees is van plan die middag geheel iets 
anders te gaan doen dan zijn gebruikelijke 
repertoire, namelijk Apeldoornse 
streekverhalen, De Herberg aan het Kanaal 
en Vuile Riete, en bewerkte Nederlandstalige 
liedjes. “Ik ben eerder bij De Herberg 
betrokken geweest, onder andere bij de 
Kerstherberg en als donderdagkok.”
Charlotte en Kees dragen de Herberg een 
warm hart toe. “Goed, dat er zo’n plek is 
waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en 
een warm welkom vinden.”  
 
Wanneer: 27 augustus 14.00 uur
Waar: Doopsgezinde Kerk, Paslaan
Entree: € 20-, inclusief koffie vooraf en een 
drankje in de pauze
Opgave: t.driel22@upcmail.nl of 06 18193612

Theo van Driel

Charlotte Glorie en Kees Posthumus in concert


