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Dit is de tweede aflevering van de rubriek 
die ik qua idee een beetje heb afgekeken 
van Jeroen Pauw met zijn tv-serie ‘5 jaar 
later’.

Vanaf 2011 heeft OpWeg parochianen 
geïnterviewd in het kader van de 
‘vrijwilligersestafette’. De slotzin luidde dan 
altijd: ‘ik geef het stokje door aan…”.

De redactie was benieuwd hoe het nu met 
deze parochianen is. Hoe gaat het met hen 
persoonlijk? Hoe hebben ze de periode van 
‘sluiten en verder gaan’ ervaren? Zijn ze nog 
altijd betrokken bij onze Emmaüsparochie en 
zo ja hoe? 

Ditmaal zijn Bep en Hans Scheffer samen met 
Lia en Ernst Voogd uitgenodigd om de lezers 
van OpWeg bij te praten over hun hopelijk 
vele ‘wel’ en weinige ‘wee’. Bep en Hans 
stelden graag hun woning beschikbaar om 
elkaar daar te ontmoeten.

Ongedwongen sfeer
Na een druilerig fietstochtje naar de 
Boerhaavestraat arriveer ik tegelijk met 
Lia en Ernst, die wijselijk de auto hebben 
genomen om droog bij gastvrouw Bep 
en gastheer Hans op de bank te kunnen 
plaatsnemen.
Het is grappig om te merken dat zonder 
dat er een vraag is gesteld meteen het 
gesprek al op gang komt, terwijl koffie en 
thee worden genuttigd. ‘Bezorging van 
OpWeg’ – de vergrijzing van het lopersgilde 
en hoe dat in de toekomst toch moet –, de 
problemen die ouderen hebben met bij 
voorbeeld het overmaken van geld waar de 
IBAN-code voor nodig is, parkeerproblemen 
bij de Onze Lieve Vrouwekerk, het passeert 
allemaal de revue in de eerste vijf minuten. 
Maar – en dat is mooi – er wordt ook direct 
gezocht naar oplossingen – vooral Ernst 
is van ‘problemen zijn er om opgelost te 
worden’ en we constateren gezamenlijk dat 
er zaken voor verbetering vatbaar zijn en dat 
we als katholieke gemeenschap niet moeten 
verwachten dat ‘men’ naar ‘ons’ komt, 
maar dat ‘we’ – het liefst pro-actief – naar 
de mensen toegaan waarvan we het idee 
hebben dat er hulp geboden kan worden. 

Gezondheid
Een van de belangrijkste aspecten in een 
mensenleven is de gezondheid.
De vorige keer dat ik met Lia sprak was ze 
nog herstellende van borstkanker. Ze kan 
nu gelukkig melden dat het heel goed met 
haar gaat; de ziekte is niet teruggekomen. 
De vermoeidheid is wel gebleven, maar daar 
is met zo nu en dan even pas op de plaats 
maken goed mee te leven.

Bij Hans is in 2014 prostaatkanker ontdekt 
en gelokaliseerd. Hij is bestraald en er zijn 
gelukkig geen uitzaaiingen geconstateerd. 
Bep heeft ‘slechts’ last van artrose en een 
immer glunderende Ernst deelt mee zich 
‘geweldig’ te voelen (en zo ziet hij er ook 
uit: ‘Hollands welvaren’).

Gezin
Een ander iets dat voor het menselijk 
geluk vaak van invloed is, zijn de 
gezinsomstandigheden.
Voor Lia en Ernst is er best veel veranderd de 
afgelopen jaren. Zijn werden oma&opa van 
een kleindochter Lauren die bijna drie is en 
een half jaar geleden kwam er een kleinzoon 
Levi bij.
Ernst vertelt trots dat hij bezig is om voor 
Lauren een poppenhuis te maken. Zij hebben 
niet gekozen voor een vaste oppasdag 
(beiden werken), maar zijn paraat, wanneer 
dit nodig is.
Bep en Hans hadden vijf jaar geleden 
vier kleinkinderen en vier jaar geleden 
is daar een vijfde bijgekomen. Bep deelt 
lachend mee dat hun oudste kleinzoon Jan 
al ‘mantelzorger’ is. Hij spaart voor een 
onderwatercamera en heeft onlangs twee 
middagen bij oma&opa geklust om met 
het daarmee verdiende geld zijn droom 
werkelijkheid te laten worden.
Ook is de familie Scheffer vorig jaar naar 
Lourdes geweest, Bep en Hans met beide 
dochters en twee kleinzoons, een bezoek 
aan en het verblijf in het Franse dorp waar 
Maria verscheen aan Bernadette is een 
traditie in de familie.

Plannen en wensen
Lia en Ernst hadden in 2011 het plan 
om het jaar daarna naar Lourdes – ja, 
het is, weet ook ik uit ervaring, een zeer 
bijzondere plek – te gaan fietsen. Echter 
door de vermoeidheidsklachten van Lia 
die aan bleven houden in combinatie met 
de verhuizing van de Kervelstraat naar de 
Vlijtsekade is dat er toen, hoewel de fietsen 
al klaar stonden, toch niet van gekomen. 
‘Maar uitstel betekent geen afstel’ zo laat Lia 
weten.

Hans heeft een aantal jaren geleden de 
pelgrimstocht naar Santiago de Compostella 
volbracht. Hij was daarna van plan om 
die reis nogmaals te maken, maar dan via 
Navarra. Vanwege de ziekte en zijn leeftijd 
heeft hij daarvan af moeten zien.

Ernst heeft vorig jaar per fiets de Alpe 
d’Huez beklommen. ‘Een zangersvriend van 
het Shanty-koor was overleden en tijdens de 
afscheidsviering ontvingen we een steen, die 
we op onze reis ergens konden achterlaten. 
Een mooie opdracht ter nagedachtenis aan 
hem. Het was loodzwaar, ik heb er ruim drie 
uur over gedaan, maar uiteindelijk in ‘bocht 
1’ (boven op de berg) wel de steen een 
plekje onder de hemel kunnen geven’, aldus 
Ernst.

Wensen zijn er te over, zo willen Lia en 
Ernst graag een camper aanschaffen en 
genieten van mooie tochten, veel zien en 
beleven. In september gaan zij twee weken 
met een gehuurde camper naar Toscane. 
‘Proefdraaien en ervaren of dit bij ons past’, 
zo geeft Lia het weer.

Ontwikkelingen binnen de r.k.-Kerk
Natuurlijk ben ik ook benieuwd hoe deze 
vrouwen en mannen tegen de huidige 
ontwikkelingen aankijken.
Alle vier geven ze aan heel blij te zijn met 
paus Franciscus. Lia vindt hem een echte 
‘mensenpaus’ die niet oordeelt, maar 
openstaat voor ontmoeting met alle religies 
en culturen. Bep vindt hem een innemende 
man, anders dan Benedictus XVI, die toch 
meer een ‘leraar’ was.
Ernst vult aan dat Franciscus het 
Egidiusuitgangspunt: ‘“Kerk zijn met in de 
ene hand de bijbel en in de andere de krant’, 
prima in praktijk brengt en zich sterk maakt 
voor de zwakkeren en minderbedeelden in 
onze samenleving.

(Zelf vind ik zijn oproep tijdens de wereld-
jongerendagen in het Poolse Krakau om 
‘haat tussen volkeren niet te accepteren’ 
en het ‘wees een pionier, geen bankzitter’ 
getuigen van zijn constructieve en praktische 
invulling van het Evangelie van Christus in 
deze tijd.)

Het Emmaüsgevoel
Van de wereld (Orbi) naar de stad (Urbi). 
Hoe is het gesteld met ‘het rijke roomse 

leven’ in Apeldoorn en hoe staat het met het 
Emmaüsgevoel?
Meldde Lia vijf jaar geleden dat het nog niet 
zo sterk was, maar begon te groeien, nu zegt 
ze: ‘bij mij heeft dat groeien zich doorgezet 
en dat komt vooral omdat ik de grenzen 
tussen het ‘hullie-zullie’ zie vervagen. Zeker, 
er zijn nog altijd mensen die er moeite mee 
hebben, maar degenen die uiteindelijk 
toch zijn gekomen, zie ik steeds meer hun 
draai vinden. Dat zie je ook in de meeste 
werkgroepen waarin meestal alle ‘ex-
locaties’ zijn vertegenwoordigd’.
Bep geeft aan niet vaak in de Onze Lieve 
Vrouwekerk te komen, ‘maar’, zo verklaart 
ze, ‘dat heeft vooral te maken met de 
banken waarop ik na twintig minuten het 
niet meer kan uithouden en het gebruik 
van de wierook waar ik het benauwd van 
krijg’. Ernst oppert dat er altijd een stoel kan 
worden gebruikt en Lia heeft de praktische 
tip om rechts in de kerk te gaan zitten, 
omdat de wierookgeur naar links wegtrekt. 
(Hoe was het ook al weer? geen problemen, 
maar uitdagingen waar oplossingen voor 
gezocht en gevonden worden!) ‘We zijn 
nog steeds een ontdekkende en lerende 
gemeenschap’
‘Het zit ‘m ook in de manier waarop je 
wordt aangesproken als je iets hebben of 
weten wilt’, zegt Bep, ‘dat mag bij bepaalde 
personen wel wat hulpvaardiger en 
vriendelijker. Dat soort zaken zijn voor mij 
ook heel bepalend of ik me ergens thuis voel 
of niet’, besluit Bep.

Hans geeft aan dat zijn Emmaüsgevoel 
sterker is geworden nadat de commotie 
na het afbreken van de Hubertuskerk 
emotioneel gezien was bezonken en hij zag 
dat er echt geprobeerd werd om, rekening 
houdend met de gevoelens van mensen, 
eenieder welkom te laten zijn en tot zijn 
recht te laten komen in de Onze Lieve 
Vrouwekerk.
Ernst die in het parochiebestuur de 
portefeuille ‘Vrijwilligers’ heeft, was heel 
blij dat er onlangs op het ‘dank-je-wel-
feest’ maar liefst 160 parochianen aanwezig 
waren en dat hij ook daar kon vaststellen 
dat er mensen uit alle voormalige parochies 
bijeen waren om misschien wat minder 
het ‘roomse’ maar dan toch wel het ‘rijke’ 
leven met elkaar te vieren. ‘Zonder deze 
vrijwilligers geen gemeenschap’, stelt Ernst.

En tot slot mocht ik noteren dat men alle 
vier niets dan lof heeft voor het project 
‘Kind en Kerk’ en dat de hoop leeft dat het 
vrijwilligersstokje zo toch aan een volgende 
generatie kan worden overgedragen…

“Hoe is het toch met…?” (5 jaar later) “Heropening” 
Fab&Seb
Opening kinderdagverblijf ‘Het Speel-
kasteel’ zaterdag 3 september zie pg 8.

Startzondag 
4 september
Onze Lieve Vrouwekerk om 10.00 uur.
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Zaterdag 3 september
16.30 uur Geen viering
Zondag 4 september, Startzondag
10.00 uur Eucharistieviering met alle koren, voorganger pastoor P. Daggenvoorde
Dinsdag 6 september
09.00 uur Eucharistieviering
Vrijdag 9 september
09.00 uur Eucharistieviering
19.30 uur Gebedsviering Sant’Egidio
Zaterdag 10 september
16.30 uur Eucharistieviering met samenzang, voorganger pastor Sebastian pr. 
10.00 uur Eucharistieviering met het Gregoriaans Koor, voorgangers pastor Sebastian pr. 
en diaken R. Dashorst
Dinsdag13 september
09.00 uur Eucharistieviering
Vrijdag 16 september
09.00 uur Eucharistieviering
19.30 uur Gebedsviering Sant’Egidio
Zaterdag 17 september
16.30 uur Eucharistieviering met cantor, 
 voorgangers pastoor P. Daggenvoorde en R. den Hartog, preek
Zondag 18 september
10.00 uur Eucharistieviering met koor Magnificat, 
 voorgangers pastoor P. Daggenvoorde en 
R. den Hartog, preek
11.45 uur Kindervertelviering
Dinsdag 20 september
09.00 uur Eucharistieviering
Vrijdag 23 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. 

KOFFIEONTMOETING 
Elke zondag is er na de viering van 10.00 uur gelegenheid tot koffie drinken. 
Een leuk en gezellig moment om even bij te praten of iemand wat beter te leren 
kennen.

KERKTAXI 
Voor parochianen die niet zelfstandig naar de kerk kunnen reizen, is er 
de vervoersdienst verzorgd door vrijwilligers. Voor info en aanmelding: 
secretariaat@rkapeldoorn.nl of tel. 055 526 65 00.

VERTROUWENSPERSOON
Mevr. Aafke Gussenhoven kan vertrouwelijk worden geraadpleegd 
aangaande alle integriteitsvraagstukken binnen de Emmaüsparochie, 
zowel in materiële als in immateriële zin. Zij is bereikbaar via 06 122 628 64.

MISINTENTIES
Weekend 3-4- september: 
overleden ouders Diesfeldt-Mulder, Mia Huissen-v.d. Velden, Bertus Hafkamp en zoon Bert
Weekend 10-11 september: 
Stephan Staijen en ouders en schoonouders, voor een overleden schoonzoon en sterkte 
voor het gezin, Mia Huissen-v.d. Velden
Weekend 17-18 september: 
Mia Huissen-v.d. Velden

PAROCHIEKRONIEK 
Gedoopt:
Door het H. Doopsel is in onze geloofsgemeenschap opgenomen: Daniël Verheijen.
Overleden: 
Louise Hendriks-van Beek van de Sprenkelaarshof. De uitvaart was op 4 augustus 2016 
in de kerk.

IN MEMORIAM

Paul Bruijns
“Dit is mijn gebod, dat gij elkaar liefhebt, zoals ik U heb liefgehad”. De tekst die we 
gelezen hebben uit het evangelie van Johannes bij de uitvaartplechtigheid van Paul 
Bruijns op 27 juli in de Onze Lieve Vrouwekerk. De tekst die ook gebruikt is bij de 
huwelijksinzegening van Paul en Corry. Liefde draagt ons en geeft ons kracht. Kracht die 
Paul zeker nodig heeft gehad na het plotseling overlijden op te jonge leeftijd van zijn 
eerste vrouw Gemma. Zware jaren waren dit voor hem. Zijn geloof gaf hem echter de 
kracht om door te gaan en hij vond weer nieuw geluk bij zijn huidige vrouw Corry. Samen 
met Corry en haar kinderen gingen ze een nieuw gezin vormen, weer een leven vol liefde 
en geluk. Samen hebben ze veel gereisd door Europa en genoten met elkaar maar ook 
van elkaar. Hij kon weer genieten van het leven en hij kon weer liefde geven. Ruim 30 
jaar is hij leraar Frans geweest op het Veluws College in Apeldoorn. De laatste 4 jaar liet 
zijn gezondheid het helaas steeds meer afweten en 4 weken geleden verslechterde zijn 
gezondheid. Paul wist dat hij nog maar zeer kort te leven had. Kostbaar is voor Paul en 
Corry dan ook geweest 15 juli 2016. Deze dag waren ze 11 jaar getrouwd. Ongetwijfeld 
heeft Paul uitgezien naar deze dag en gelukkig heeft hij deze dag samen met Corry nog 
heel bewust mee mogen maken. Op 21 juli is Paul thuis overleden. Wij hebben in de 
afscheidsdienst gebeden dat de herinnering aan zijn liefde de kracht zal zijn om door te 
gaan.

Gerard van de Braak

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

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

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

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

V I E R I N G E N  I N  D E  O N Z E  L I E V E  V R O U W E K E R K
3  T / M  2 3  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

Wij, de Rozenkransgroep Rosa Mystica, 
willen op zondag 30 oktober a.s. een 
bezoek brengen aan de Lourdesgrot. Deze 
is gelegen in de tuin van Sainte Marie/
Symfonie aan de Arnhemseweg 279.

Om 14:00 uur is er een Eucharistieviering 
in Sainte Marie, voorgegaan door Pastor 
Sebastian, waarna wij dan zingend en 
biddend in Processie door de tuin naar Maria 
zullen gaan. Bloemen mogen voor Maria 
worden meegenomen. Na afloop bent u van 

Uitnodiging voor alle Parochianen, bewoners van Sainte Marie en Symfonie

Lourdes, ver weg maar toch zo dichtbij
harte voor een kopje koffie/thee met iets 
lekkers erbij uitgenodigd.
Wij hopen dat zich veel parochianen bij ons 
aan willen sluiten om bij Maria te zijn, te 
bidden en te danken. Ave Maria.
Om alles goed te laten verlopen vragen 
wij u zich aan te melden tot 20 oktober bij 
mw. Sylvia Emler, 055 366 54 18 of e-mail 
emler@online.nl . Hartelijk dank.

Rosa Mystica groep, 
Magda Ang, Astrid Filon, Sylvia Emler
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Leren en Inspireren: thema: Brood voor 
onderweg …… ontmoeting met de 
vreemdeling

Wat heeft onze parochie toch een mooie 
naam. Het verhaal van de Emmaüsgangers 
blijft inspireren, ook in deze tijd. De 
vreemdeling wordt een vriend, de leerlingen 
herkennen Jezus als Hij het brood met hen 
deelt. Teleurstelling wordt nieuwe hoop, wat 
dood was komt tot leven. 
Twee thema’s willen wij hieruit halen: ‘Brood 
delen met elkaar’ en ‘De ontmoeting met de 
vreemdeling’. 
Als we zondag in de kerk rondkijken zien wij 
veel verschillende nationaliteiten. Mensen 
komen samen van de hele wereld. Mensen 
met allemaal een eigen verleden die een 
eigen weg zijn gegaan. Maar wat weten 
wij nou eigenlijk van elkaar? Het maakt 
nieuwsgiering om elkaar beter te leren 
kennen. Met dit thema gaan wij het hele 
jaar verschillende middagen en avonden 
vullen om elkaar te ontmoeten, van elkaar 
te leren, 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. 

Programma

Bidden met de benen
Bij ‘Bidden met de Benen’ 
willen wij ons dit seizoen 
richten op ons lichaam en 
vragen ons af hoe toegewijd 
wij hiermee omgaan. Door 
enthousiaste vrijwilligers 
zijn weer acht mooie 
wandelingen uitgestippeld om hierop te 
bezinnen. Na een korte inleiding in een kerk 
in of rond Apeldoorn gaan we wandelen. 
Een gedeelte van de wandeling lopen we 
in stilte en denken wij na over de vragen 
waarmee we op pad gaan. We verwonderen 
ons over de mooie natuur waarin wij lopen 
in de verschillende seizoenen. Bidden met de 
Benen: een moment in de natuur samen met 
tochtgenoten om thuis te komen bij jezelf.
Aanvang wandeling: zaterdagochtend om 
9:30 uur bij een kerk of kapel.
Aanmelden voor een wandeling is niet 
nodig. Voor de routebeschrijving vragen wij 
een vrijwillige bijdrage.

17 sep Voeten/staan, Kootwijk
12 okt Ogen/zien, Bussloo 
12 nov Oren/horen, Staverden
14 jan Neus/ruiken, Twello
11 feb Mond/proeven, Jozefkapel, 
 Deventerstraat
11 mrt Handen/ tasten
14 apr Longen/ adem, ziel, 
 H. Geest kapel in Assel
12 mei Hart/ compassie, verbinding, 
 Onze Lieve Vrouwekerk, 
 ingang Stationsstraat 13 

Multiculturele samenleving: 
geen bedreiging maar een 
verrijking met volop kansen 
Maandag 19 september om 20:00 uur 
in het Emmaüshuis.
In deze tijd van spanningen rond 
vluchtelingen die naar Europa komen, 

Activiteiten in de parochie in het nieuwe seizoen
nieuwkomers in ons land en onze stad, zelfs 
in onze geloofsgemeenschap, willen wij 
met elkaar in gesprek gaan over de invloed 
daarvan. De media laten vaak de negatieve 
kant zien, maar is het wel zo bedreigend? 
Wat is de verrijking van deze nieuwe 
landgenoten met hun eigen culturele 
achtergrond? Hoe gaat men hiermee om in 
onze gemeenschap en in het politieke debat 
in Apeldoorn?

Filmavonden bij Vonc 
Wij sluiten als Emmaüsparochie aan bij 
het filmaanbod van Vonc. Alle films zullen 
vertoond worden in De Drie Ranken, 
Eglantierlaan 202. Aanmelding is niet nodig. 
Vrijwillige bijdrage van € 5,00.

Zie voor meer informatie het programma 
van VONC, elders in deze OpWeg
22 sep 19:30 uur:  ‘Human’ (In het kader 
 van de Vredesweek)
09 nov 19:30 uur:  ‘The Farewell Party – 
 Mita Tova’
15 dec 19:30 uur:  ‘City Of Joy’
23 jan 19:30 uur:  ‘La Famille Bélier’

Themamiddagen: 
Ontmoeting met de vreemdeling
Op vijf zondagen na de viering, willen wij 
van 11:30 u tot 13:00 aan de hand van 
verschillende thema’s elkaars cultuur beter 
leren kennen. Hierbij maken wij kennis met 
onze parochianen uit de vele landen van 
herkomst. 

02 okt Eten en drinken: streekgerechten en 
 smaakmakende verhalen.
27 nov Geloof: de rol van het bidden in je 
 leven door de generaties heen.
22 jan Muziek; de taal die verder gaat 
 dan woorden, we laten ons raken 
 door de klanken van instrumenten 
 uit de hele wereld.
26 mrt Verleden, heden, toekomst; een reis 
 door de tijd naar het wat, hoe en 
 waarom.
28 mei Kunst; verbeelding en verwondering 
 in verschillende culturen.

Bierbrouwen
Op 10 december gaat Willem Olierook weer 
op ambachtelijke wijze bierbrouwen. Willem 
kan deze dag 1 of 2 mensen kosteloos 
meenemen. Diegene maakt op deze dag het 
hele brouwproces mee van ‘schroten’ tot 
‘fusten’ (inclusief proeven). Het restproduct, 
bostel geheten, kan mooi gebruikt worden 
om brood mee te bakken.

In 2017 zal Willem dit meerdere keren doen. 
De data zijn nog niet bekend en worden 
in OpWeg en op de website te zijner tijd 
gepubliceerd.
Tijd: 08:30 uur tot 15:30 uur, plaats: AWA85, 
Oranjestraat 52 te Apeldoorn, aanmelden bij 
Willem Olierook, tel. 06 196 351 60

Workshop: 
Broodbakken voor jongeren
Met bostel, een restproduct van 
bierbrouwen, wordt bij een bakker in 
Apeldoorn brood gebakken. 
Aanmelden: via secretariaat@rkapeldoorn.nl 
of tel. 055 526 65 00.

Excursie: Romereis
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. 
Kosten: € 839,00. (Toeslag eenpersoonskamer 
€ 150,00). 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

Vredeswandeling op Nieuwjaarsdag
In meer dan 150 steden in de wereld 
organiseert de gemeenschap van Sant’Egidio 
vredeswandelingen, Hierbij lopen mensen 
met fakkels door de straten en dragen 
borden met namen van landen waar strijd, 
oorlog en geweld heerst, maar ook borden 
met vrede in vele talen van de wereld. 
Net als de vorige jaren sluiten wij ons in 
Apeldoorn hierbij aan.
Startwandeling om 17:00 uur plein voor het 
gemeentehuis, bij monument Kamp Rees.

Excursie: 
Bezoek Hostiefabriek
In het voorjaar van 2017 gaan wij op bezoek 
bij een hostiefabriek. We ontdekken waar en 
hoe hosties gebakken worden.

Bezinning: 
Kloosterbezoek Chevetogne
In de veertigdagentijd willen wij met een 

kleine groep afreizen naar het mooie 
klooster in de Ardennen. Het klooster 
Chevetogne is bekend door de oecumenische 
mooi verzorgde liturgie, van zowel Latijnse 
als Byzantijnse oorsprong.

Taizéreis voor jongeren 
Een oecumenische 
jongerenreis van 
7 dagen naar de 
gemeenschap 
van de broeders 
van Taizé in 
Bourgondië, 
Frankrijk. 
Een week meeleven in het ritme 
van de internationale oecumenische 
broedergemeenschap in Taizé is een unieke 
ervaring. Een mix van tot rust komen in de 
vieringen door te bidden in stilte en het 
zingen van de Taizéliederen. Maar ook de 
gezelligheid en de ontmoeting met jongeren 
over de hele wereld. We kamperen in tenten 
en rijden naar Taizé met personenauto’s. 
Datum: 9 t/m 16 juli 2016, max. aantal 
deelnemers: 25 in de leeftijd van 17 t/m 25 
jaar. Kosten: ongeveer € 160,00 p.p.

Overzicht 
programma 
Zaterdag 17 september  
Bidden met de benen, Kootwijk
Maandag 19 september 
Lezing door iemand uit de politiek 
Apeldoorn
Donderdag 22 september 
Film ‘Human’

Zondag 2 oktober  
Themamiddag Eten en drinken
Zaterdag 8 oktober
Bidden met de benen, Bussloo

Woensdag 9 november  
Film ‘The Farewell Party – Mita Tova’
Zaterdag 12 november  
Bidden met de benen, Staverden
Maandag 14 t/m zaterdag 19 november
Rome reis
Zondag 27 november
Themamiddag Geloof en opvoeding

Zaterdag 10 december  
Bierbrouwen met Willem Olierook
Donderdag  15 december 
Film ‘City Of Joy’

2017:
Zondag 01 januari
Vredeswandeling
Zaterdag 14 januari  
Bidden met de benen, Twello
Zondag 22 januari
Themamiddag kunst
Maandag 23 januari
Film ‘La Famille Bélier’

Februari    
Kloosterbezoek Chevetogne
Zaterdag 11 februari  
Bidden met de benen, St. Jozefkapel

Zondag 26 maart
Themamiddag verleden, 
heden, toekomst
Maart/april   
Bezoek hostie fabriek
Zaterdag 14 maart  
Bidden met de benen

Zaterdag 12 mei  
Bidden met de benen, 
Onze Lieve Vrouwekerk
Zondag 28 mei  
Themamiddag muziek

Zaterdag 9 t/m zondag 16 juli 
Taizéreis voor jongeren
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Openingstijden Centraal Secretariaat
Het centraal secretariaat van de parochie is geopend op maandag t/m donderdag van 
9.00-12.00 uur. Op vrijdag is het centraal secretariaat gesloten. De secretaresse is Gerda 
Eeninkwinkel.

H U I S

K I N D  E N  K E R K

Startzondag: ook leuk 
voor de kinderen! 
Tijdens de 
startzondaghoogmis is er 
voor de kinderen een Godly 
Play verhalensessie in het Emmaüshuis. Het 
verhaal van de Grote familie wordt verteld. 
Dit verhaal gaat over Abraham die op 
reis gaat naar het land dat hem door God 
beloofd wordt. Hiermee sluiten we met de 
kinderen aan bij de eerste lezing in de kerk 
en het jaarthema “Brood voor onderweg, 
ontmoeting met de vreemdeling”.
Na de viering is er een programma voor 
kinderen in de tuin.  
Je kan broodjes bakken op een vuur 
(begeleid door de jongeren van the Wave), 
zelf brood maken van brooddeeg en dat 
mee naar huis nemen om af te bakken in de 
oven. Ook kan er gekleurd en geknutseld 
worden om vlaggetjes te maken van allerlei 
landen. Onze parochie kent immers een 
grote hoeveelheden nationaliteiten. Hoe 
leuk is het om meer van elkaar te weten 
te komen en elkaar eens daadwerkelijk te 
ontmoeten!

maximaal 40 minuten. En voordat je 
naar huis gaat eten we eerst een broodje 
knakworst of kaas en drinken we wat.
• Ouders zitten in een kring om de  
 kinderen heen
• Kinderen krijgen een naamsticker… 
 kom op tijd! We starten om 12.00 uur.
• Allergie bij uw kind i.v.m de broodjes 
 knakworst of kaas? Neem even contact 
 op via kindenkerk@rkapeldoorn.nl
• Parkeren in de buurt van de kerk is 
 mogelijk maar u betaalt vanaf 12.00 uur!

Peuter/kleuterviering voortaan 
op zondagochtend!! 
25 september zal er tijdens de hoogmis om 
10.00 uur in het Emmaüshuis een peuter/
kleuter viering zijn. Dit zijn vieringen van 
30-40 minuten voor peuters en kleuters

(1 t/m 5 jaar) en hun (groot)ouders. Er staat 
een schatkist in het midden en daaruit komt 
een verhaal en we hebben met de kleintjes 
een Doe-moment. Dus niet alleen luisteren, 
maar ook mee doen door te zingen, samen 
te bidden en het maken van een knutsel. 
In deze vieringen staan de kleintjes centraal 
en gaan we met hen een verhaal ‘beleven’. 
Een viering waarin de zintuigen van de 
kinderen geprikkeld worden, waarin 
ze mogen bewegen, muziek maken en 
waar momenten van verwondering zijn. 
Een mooie manier om samen met je (klein)
kind geloofsopvoeding invulling te geven.
Op het moment van de peuter/kleuterviering 
is er een kinderdienst voor kinderen van 6-12 
jaar in een andere zaal van het Emmaüshuis. 
Oudere broertjes en zusjes kunnen daar aan 
mee doen.  

Kom je kijken in de boekenkast? 
In de boekenkast staan heel veel verhalen. 
Elke vertelviering pakken we daar een 
verhaal uit! 
18 september om 11.45 uur in de dagkapel 
van de Onze Lieve Vrouwekerk is er een 
kindervertelviering. Een viering in een ander 
jasje.
Een Bijbelverhaal staat centraal. Dit keer 
een gelijkenis uit het nieuw testament. Jezus 
vertelde dit verhaal aan zijn leerlingen. Een 
gelijkenis over werkers in de wijngaard. Het 
thema: “Ikke, ikke, ikke….”.
Kinderen worden uitgedaagd om met dit 
verhaal aan de slag te gaan. Niet alleen 
luisteren maar ook vooral door letterlijk mee 
te doen met alle elementen in de viering. 
De viering is bestemd voor kinderen van 
(ongeveer) 6-11 jaar. De viering duurt 

Grote Schoonmaak!
Op zaterdagmorgen 3 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 
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 10 en zondag 11 september 
a.s. worden de jaarlijkse open Monumenten-
dagen weer gehouden. Dit jaar is het 
thema ‘iconen en symbolen’. Een mooi 
uitgangspunt voor onze Emmaüsparochie 
om de Onze Lieve Vrouwekerk in beeld 
te brengen en een mooi programma te 
presenteren.

Want zeg nou eerlijk…. Iconen en symboliek, 
dan kan je zeker terecht in een Rooms-
Katholieke kerk.
Vanzelfsprekend openen we de deuren 
van de OLV-kerk op beide dagen voor 
bezichtiging van het interieur, maar ook 
is de schatkamer geopend en zal onze 
‘conservator’ Ben Pol de mensen gastvrij 
ontvangen en vertellen over de vele 
kerkelijke voorwerpen en attributen.

Ook heel bijzonder zijn onze inspanningen 
om een tentoonstelling van eigentijdse 
geschilderde iconen te laten organiseren. 
Trots zijn we op onze samenwerking met 
Toos Tijink, Peter de Kok en Antoon Goes die 

deze expositie hebben samengesteld in de 
dagkapel van de kerk. Tijdens deze expositie 
wordt uitleg gegeven over de bijzondere 
methodieken die gebruikt worden om een 
icoon te schilderen. Meer hierover in een 
aparte bericht in deze OpWeg.

Dat is nog niet alles!
Want op zaterdag is het tevens Nationale 
Orgeldag. Op deze dag geeft Fons 
Kronenberg tekst en uitleg over ons 
monumentale orgel, er zijn orgelbespelingen 
mogelijk en tot slot is er om 15.00 uur een 
concert. 

Verder nodigen wij belangstellenden uit 
om de Eucharistievieringen op zaterdag 
en zondag mee te vieren. Hiervoor is een 

leeswijzer gemaakt, 
zodat ‘onze’ gebruiken 
en handelingen kunnen 
worden gevolgd.

Ook u als parochiaan bent 
uitgenodigd om kennis te 
maken met het bijzondere 
interieur en een kijkje 
achter de deuren te 
nemen, die gewoonlijk 
gesloten blijven. De 
tentoonstelling is een 
echte aanrader!
Graag tot zaterdag of 
zondag op de Open 
Monumentendagen. 

Open Monumentendagen 2016
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Vonc heeft als doel om prikkelende 
spirituele onderwerpen voor het voetlicht 
te brengen om zo mensen te informeren en 
aan het denken te zetten. De avonden van 
VONC worden gehouden in kerkcentrum De 
Drie Ranken, Eglantierlaan 202 in Apeldoorn.

Woensdag in de even weken: 21 sep, 5 en 
19 okt, 2, 16 en 30 nov, 14 dec, 11 en 25 jan 
2017, 20:00 uur

Meditatie

De kern van je wezen, je innerlijk, is als 
het oog van een cycloon, wat er rondom 
gebeurd heeft daar geen invloed op. In 
centrum is het stil, eeuwig stil. Alles komt 
en gaat maar de eeuwig stilte van je wezen 
blijft dezelfde.

Donderdag 22 september, 19:30 uur
Film: ‘Human’. In het kader van de 

Vredesweek

Deze film biedt een indrukwekkende kijk op 
de hedendaagse samenleving, afgewisseld 
met prachtige beelden van onze planeet. 
Drie jaren besteedde de Franse fotojournalist 
en filmmaker Yann Arthus-Bertrand aan het 
verzamelen van emotionele verhalen uit het 
werkelijke leven van meer dan 2000 vrouwen 
en mannen uit 60 verschillende landen. 
Thema’s als liefde, oorlog, homoseksualiteit, 
familie, vergevingsgezindheid, leven na de 
dood, geluk, immigratie en de zin van het 
leven, staan centraal. Hij stelt daarbij de 
vraag: ‘Wat maakt ons menselijk?’ 
Wij kunnen op deze avond een groot deel 
van deze monumentale documentaire 
bekijken. Begint vrede met het elkaar beter 
leren kennen en ruimte aan elkaar bieden?

Woensdag 26 oktober, 20:00 uur

‘List & Bedrog / De Jacobverhalen’
door Kees Posthumus 

De verhalenverteller Kees Posthumus 
en accordeonist Juul Beerda spelen 
hun voorstelling ‘List & bedrog / de 
Jakobverhalen’. Het eeuwenoude, kleurrijke 

verhaal over aartsvader Jakob krijgt een 
nieuw verrassend en muzikaal jasje. De 
verhalen over Jakob staan in Genesis, het 
eerste boek van de Bijbel. Hij is de jongste 
zoon van Isaak en Rebekka. Al bij de 
geboorte pakt Jakob zijn tweelingbroer 
Esau bij de hiel beet. Later ontfutselt Jakob 
Esau het eerstgeboorterecht voor een bord 
linzensoep. Hij bedriegt zijn oude vader 
met een list en vlucht. Onderweg droomt hij 
over een ladder van licht, met engelen. List 
en bedrog spelen een belangrijke rol in het 
leven van Jakob. Hij bedriegt en hij wordt 
bedrogen. Hij bedenkt slinkse listen, en is er 
de dupe van. Pas als hij tot aan de morgen 
worstelt met ‘een ander’ wordt hij een ander 
mens en krijgt hij een nieuwe naam ‘Israël’. 
Jakob had zomaar een hoofdrol kunnen 
spelen in televisieprogramma’s als ‘Ik vertrek’ 
of ‘Het familiediner’. Niets menselijks is 
hem en zijn familie vreemd. Dat maakt hem 
herkenbaar voor mensen van nu. 
Aanmelden via VONC@3ranken.nl is 
gewenst. 

Woensdag 09 november, 19:30 uur

Film: ‘The Farewell Party’

In een goed verzorgd bejaardentehuis woont 
een bejaard echtpaar. Ze zien hoe om hen 
heen vrienden onnodig lijden voordat ze 
sterven. De man van het echtpaar, Yehezkel, 
is een oud-uitvinder. Samen met een aantal 
vrienden bouwt hij een machine, waarmee 
een van hun vrienden waardig euthanasie 
kan plegen. Yehezkels vrouw Levana is 
in eerste instantie tegen het gebruik van 
de machine totdat haar Alzheimer steeds 
hevigere vormen gaat aannemen.
In ons land is sedert 2002 onder bepaalde 
voorwaarden euthanasie toegestaan. In de 
meeste andere landen is dat nog lang niet 
het geval. Zo ook in Israël. 
De makers van deze film over ouderen en 
euthanasie proberen de ethiek rond dit 
onderwerp met een lach en een traan te 
benaderen. 

Donderdag 10 november, 20:00 uur
‘Liberaal Christendom’ 

door Klaas Douwes

Liberaal geloven! Daarover gaat Klaas 
Douwes vertellen. Hij is medeschrijver van 
het boek ‘Liberaal christendom. Ervaren, 
doen, denken’. Hoe vertel je je buurman dat 
je gelooft? En als dat niet een almachtige 
god is, waarin geloof je dan nog? Let op het 
woordje ‘nog’!
Liberaal geloven is geloven vanuit openheid 
en tolerantie. Het eigen religieuze 
perspectief op mens en wereld wordt niet 
als het enige ware gezien. Invloeden zijn 
er, ook van wetenschap en cultuur. Niet 
benauwd zijn voor verandering, maar met 
respect voor de traditie. Christelijk ge loof 
is immers alleen overdraagbaar als het 
wordt gedragen door een gemeenschap 

die uitnodigend haar diensten viert, die 
toegankelijke rituelen aanbiedt en die zich 
inzet voor een evangelie dat intellectueel 
acceptabel is. Of zoals Klaas Douwes zegt: ‘Ik 
sta met een verwonderende houding in het 
geloof, maar ben tegelijk vastberaden om 
van de wereld een iets liefdevollere plek te 
maken.’ Hoe liberaal bent u? Aanmelden via 
VONC@3ranken.nl is gewenst. 

Donderdag 15 december, 19:30 uur

Film: ‘City of Joy’

Deze film is gebaseerd op de gelijknamige 
internationale bestseller van Dominique 
Lapierre en gaat over mensen die ondanks 
grote tegenslagen toch wat in hun leven 
proberen te bereiken en hun eigen innerlijke 
kracht ontdekken. Na de dood van een 
jonge patiënte op de operatietafel laat 
de Amerikaanse chirurg Dr. Max Lowe 
alles achter zich en vertrekt naar India. 
Tegelijkertijd vertrekt in India Hasari Pal met 
zijn gezin naar Calcutta om een beter leven 
op te kunnen bouwen. Beiden ontmoeten 
een Ierse verpleegster die in een arme 
wijk in Calcutta een gratis kliniek probeert 
op te zetten. Er wordt een realistisch en 
betrokken beeld gegeven van de miserabele 
leefomstandigheden in het overbevolkte 
Calcutta. De film werd in zijn geheel op 
locatie in India opgenomen. 

Maandag 16 januari 2017, 20:00 uur

‘Kerk als klooster’
door Jeroen Jeroense

Jeroen Jeroense is auteur van het 
boek ‘De kerk als klooster. Zicht op de 

Programma VONC tweede helft 2016
toekomst’. Hij is een bezield verteller over 
vitaal kerk zijn. In zijn visie is de kerkelijke 
toekomst aan kleine gemeenschappen, 
die zich willen richten op verdieping en 
intensivering van de eigen spiritualiteit. 
Jeroense vindt het klooster een goed 
model voor zo’n gemeenschap van 
mensen die samenleven. De plattegrond 
van een klooster is namelijk een 
blauwdruk van een hechte gemeenschap: 
niet alleen kapel maar ook eetzaal, 
bibliotheek, slaapvertrekken, tuin, 
kloostermuur en gastenverblijf. Belangrijk 
kenmerk van een kloostergemeenschap is 
gastvrijheid zonder deelnameverplichting! 
Ook heeft een klooster een regionale 
functie. Het moedigt aan bij elkaar op 
bezoek gaan. Tot slot is het klooster 
een Bezield Huis dat deel uitmaakt van 
een keten die het grote Bijbelse verhaal 
bewaart. Biedt de visie van Jeroense een 
toekomst voor onze kerk?
Aanmelden via VONC@3ranken.nl is 
gewenst. 

Maandag 23 januari 2017, 19:30 uur

Film: ‘La Famille Bélier’

De jonge Française Louane Emera werd 
in 2013 tweede in de Franse editie van de 
talentenjacht ‘The Voice’. Zij maakt haar 
filmdebuut in deze film en speelt Paula, 
de zestienjarige dochter van Gigi en 
Rodolphe en de oudere zus van Quentin. 
In het boerengezin is zij de enige die 
kan horen en dat feit geeft haar grote 
verantwoordelijkheden. 
 Zij fungeert als de tolk van het gezin. 
School hangt er een beetje bij en voor de 
gein besluit zij muziekles te gaan volgen. 
Haar leraar ontdekt dat zij over een 
prachtige zangstem beschikt en moedigt 
haar aan vol te gaan voor een carrière 
in de muziek. Diep van binnen wil zij dit 
dolgraag maar ze twijfelt omdat ze zich 
afvraagt of haar familie zich wel kan 
redden zonder haar hulp. Een moeilijke 
keuze; trouw blijven aan haar ouders en 
broertje of kiezen voor zichzelf? 

U bent van harte welkom op onze schrijf-
avond op woensdag 21 september, 
Rozenlaan 10, Apeldoorn van 19.30-21.00 
uur. Voorbeeldbrieven (om over te schrijven) 
zijn aanwezig. 

We schrijven naar: 

Russische Federatie: om ervoor te 
zorgen dat de verantwoordelijken 
voor de moord op Natalia Estemirova 
worden opgepakt en vervolgd. Op 15 
juli 2009 duwden gewapende mannen 
de prominente activiste in een auto en 
reden weg. Haar lichaam werd dezelfde 
dag gevonden. Ze was van dichtbij in 
haar hoofd geschoten. 

India: om aandacht te vragen voor 
de Adivasi-gemeenschappen. Hun 
dorpen moeten wijken voor de komst 
van mijnbouw. Volgens Indiase en 
internationale normen en wetten moet 
de overheid de inheemse Adivasi actief 
betrekken bij besluiten die gevolgen 
hebben voor hun grondgebied en 
bestaan. Maar de overheid laat dit na. 

Egypte: voor de vrijlating van Islam Khalil. 
De autoriteiten pakten hem in 2015 op 
omdat hij lid zou zijn van een verboden 
politieke organisatie. Hij werd geboeid en 
geblinddoekt, geslagen en kreeg elektrische 
schokken. Khalil bekende uiteindelijk. Hij 
was in totaal 122 dagen onvindbaar.

Greetje Jansen
schrijfgroep Amnesty Apeldoorn

www.amnestyapeldoorn.nl

Schrijfavond Amnesty International Apeldoorn
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boodschap doen i.v.m. ziekte, huishoudelijke 
hulp, lamp repareren, hulp bij verhuizing, 
kamer behangen of tuinonderhoud. Heeft u 
zelf hulp nodig of wilt u zich aanmelden als 
vrijwilliger, neem dan contact op met:
Hans Westdijk, telefoon 541 13 38 
Irene Schiphorst, telefoon 541 58 31
E-mail: omziennaarelkaar@3ranken.nl

Taizévesper in De Drie Ranken
Zondag 4 september om 
19.00 uur is de eerste 
Taizévesper na de zomer. 
Wij nodigen iedereen van 
harte uit om deze bij te 
wonen. Naast het zingen 
van liederen uit Taizé lezen we dan Psalm 
1 en Lucas 14, 25 – 33. Onze overdenking 
hierbij: Jezus zei: ”De Heer beschermt de 
weg van de rechtvaardigen, de weg van de 
wettelozen loopt dood” In de stilte komen 
we even tot onszelf en tot God, na de drukte 
van alle dag. Voor aanvang is het mogelijk 
een kaarsje aan te steken. 
Locatie: De Drie Ranken, Eglantierlaan 202 
Aanvang: 19.00 uur 

Samen-Eten 55+
Ook in het seizoen 2016-2017 gaan we 
weer samen eten. Doet u mee? Het is een 
andere manier om elkaar te ontmoeten! 
Het is steeds een gezellig, maar vooral 
een waardevol samenzijn. U bent hartelijk 
welkom. Reserveren is wel de bedoeling, 
zodat we weten hoeveel gasten we mogen 
verwachten in verband met de inkoop. 
De eerst volgende keer gaan we eten op 
woensdag 21 september, u bent welkom 
om 17 uur. Het is altijd een drie-gangen-
“verrassings”-menu met vooraf een glaasje. 
We vragen een bijdrage van € 7. Aanmelden 

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, 

S T A D

Kopij voor de volgende OpWeg 
graag inleveren uiterlijk woensdag
14 september 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

H U B E R T U S

Het Emmaüshuis biedt onderdak aan 
verschillende parochiële diensten 
(secretariaat, pastoraal team, 
administratie) en wordt zowel overdag 
als in de avonduren gebruikt voor 
vergaderingen en bijeenkomsten van 
allerlei (parochiële) werkgroepen. 

De wens is om het huis meer en meer 
te ontwikkelen als een plaats van 
ontmoeting, inspiratie en dienstverlening 
voor ons allen.
 
Met het oog op het toenemend gebruik 
van het Emmaüshuis zoekt de parochie 
vrijwilligers voor de functie van
Gastvrouw/Gastheer in de avonduren (tot 
max. 22.30 uur). Het betreft een duo-
functie waarbij u in principe samen met 

een collega gastvrouw/heer werkt.

Het is de taak van het gast-duo om:
- de deurbel te beantwoorden 
 en bezoekers te ontvangen t.b.v. 
 vergaderingen en bijeenkomsten,
- te zorgen voor een gastvrij en vriendelijk 
 onthaal van iedere bezoeker,
- koffie, thee en evt. drankje te verzorgen 
 voor medewerkers en bezoekers van de 
 bijeenkomsten,
- na afloop zorg te dragen voor een nette, 
 opgeruimde zalen, keuken en toiletgroep 
 (n.b.: géén schoonmaak),
- en het huis na vertrek van bezoekers af 
 te sluiten.

Wij zoeken mensen die:
- mee willen doen in een poule van gast- 

Oproep voor gastvrouwen/gastheren voor het Emmaüshuis
 mensen voor de avonduren, en regel-
 matig ’s avonds beschikbaar kunnen zijn;
- kunnen samenwerken met een collega-
 gastvrouw/heer op de avond, met 
 anderen binnen de poule en met andere 
 medewerkers in huis; 
- goed ter been zijn, en praktisch ingesteld;
- een open, vriendelijke en gastvrije 
 uitstraling hebben;
- en in drukke tijden de gastvrijheid en het 
 overzicht over de taak kunnen bewaren. 

Wij bieden:
- een uitdagende vrijwilligersfunctie in een 
 parochie die volop in ontwikkeling is. 
- een introductie op de taak en de functie 
 van het huis.
- regelmatig werkoverleg met collega’s, 
 en een aanspreekpunt om op terug te 

 vallen bij vragen en problemen.
- de mogelijkheid om bij te dragen aan 
 de ontwikkeling van het Emmaüshuis 
 als huis voor en door parochianen.

Op deze functie zijn de afspraken van 
het parochiële vrijwilligersbeleid van 
toepassing. Deze vindt u op de website 
www.emmaus-apeldoorn.nl onder de kop 
Parochie/Vrijwilligers. 

Voor nadere informatie over deze 
functie, of om uw belangstelling kenbaar 
te maken, kunt u contact opnemen 
met de heer E.V. Voogd, coördinator 
vrijwilligers(beleid), via: 
emmaus.apeldoorn.vrijwilligers@gmail.com
of 055 367 04 44 (tussen 19.00-19.30 uur). 

kan op maandag 12 september vanaf 13.00 
uur bij Dorien Walter tel. 542 14 51 óf e-mail 
55pluseetgroep@3ranken.nl Gezien de 
beschikbare ruimte is er wel een maximum 
aan het aantal gasten. In het geval dat u te 
horen krijgt, dat we ons maximum hebben 
bereikt, kunt u genoteerd worden voor de 
daarop volgende keer. (In de hal vindt u 
een flyer met de data voor het hele seizoen 
of vraag er even naar.) Vriendelijke groet, 
namens de koks, 

Kees Walter
 

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.

Ontmoetingsmiddag Open Hofkerk 
en Hubertusgemeenschap
Op woensdagmiddag 
27 juli jl. midden in 
de zomer loopt de 
kerk van de Open 
Hofkerk langzaam 
vol met ouderen. 
Vrijwilligers van de Werkgroep Welzijn 
Hubertusgemeenschap en van de Open 
Hofkerk, lopen rond met koffie en thee 

en later met een hapje en een drankje. 
Het is een fijn moment van ontmoeting 
en ontspanning in een voor vele ouderen 
tamelijk stille periode van het jaar. 
Verhalenvertelster Joke Hooghoudt, haar 
artiesten naam is Jotte van ‘t Huller-End, lukt 
het om ieders aandacht te vangen. Zij brengt 
je al vertellend in een andere wereld van 
vroeger op de Veluwe, die nu mijlenver van 
ons af lijkt te staan. Maar Jotte laat ons, met 
een relativerende knipoog, ontdekken, dat 
ook wij vaak nog hechten aan wat vroeger 
was. En moeite kunnen hebben met de 
vooruitgang en de snelle ontwikkeling in 
de huidige maatschappij. Tussen het publiek 
zit ook haar kleinzoon, die haar o.a. helpt 
om beter met de computer om te gaan. En 
net zoals dat bij vele grootouders gebeurt, 
kan hij het niet vatten dat oma het na een 
keertje voordoen nog niet snapt en niet 
kan! Zo houdt Jotte de aanwezigen vaker 
een spiegel voor en probeert een glimlach 
op hun gezichten te toveren. Ze reikt de 
ouderen, heel speels, ook andere manieren 
aan om met de veranderingen om te gaan. 
Haar lijfspreuk is; Blijf glimlachen, want er 
valt zoveel goeds te ontdekken, ook als je 
ouder wordt. Om half vijf werd deze middag 
afgesloten met een speciaal dankwoord 
aan Joke Hooghoudt en de medewerkers/
vrijwilligers van beide groepen en ook een 
speciaal woord van dank voor de gastvrijheid 
in deze kerk en de prettige samenwerking.
De eerstvolgende activiteit is een 
Eucharistieviering op 15 sept. 

GT

Open Tafel
Na een onderbreking wegens de vakantie 
van gasten en vrijwilligers gaat de Open 
Tafel weer van start. Op vrijdag 2 september 

O E C U M E N E

Naaigroep ‘Maak er wat van’
Al vele jaren lang komt een aantal 
buitenlandse vrouwen elke maandagmorgen 
(maar niet in de schoolvakanties) van 9.30 tot 
11.30 uur naar De Herberg, Deventerstraat 
45, om er kleding te naaien. Op de zolder 
van dit gebouw zijn naaimachines en allerlei 
spullen om te kunnen naaien aanwezig. 
De dames kunnen o.a. van de voorraad 
coupons die er is voor € 1,- of € 2,- een lap 
kopen, of ze nemen zelf stof mee. Ook komt 
het veel voor dat ze op de markt of in de 
kringloopwinkel kleding gekocht hebben die 
dan bij ons vermaakt moet worden: mouwen 

of pijpen korter, een broekband wijder of 
smaller. Verder is deze ochtend belangrijk 
voor contact met elkaar. Er worden heel 
wat gedachten uitgewisseld in meerdere 
talen. We hebben natuurlijk een koffiepauze 
waarin vaak iemand een zelfgebakken brood 
of koek aan iedereen laat proeven.

Bij elke bijeenkomst zijn steeds 3 vrijwillig-
sters aanwezig die de deelneemsters helpen 
met passen of corrigeren van hun naaiwerk. 
Helaas gaat iemand van ons groepje ons 
verlaten en wij zouden graag weer een 
nieuwe collega erbij krijgen. Kunt u ons 

komen helpen of weet u iemand voor ons? 
In overleg met u wordt een rooster voor 
aanwezigheid gemaakt. Gemiddeld doen wij 
éénmaal per twee weken ‹dienst›. Het is dus 
geen grote aanslag op uw tijd en het werk 
is ook niet moeilijk. Als u een beetje handig 
bent met naaien en een ander daarmee 
verder wilt helpen, zou het fijn zijn als u 
onze gelederen komt versterken. Wij kijken 
naar u uit!
Wilt u meer informatie hebben, neem dan 
contact op met;
Diny Burghout, 542 79 63 of met 
Gemma de Vries, 541 27 65.
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Oecumenische viering in Mandala, 
Sportlaan 2.
Woensdag 21 september 2016, aanvang 
14.30 uur. Plaats: de ontmoetingszaal 
(voorheen restaurant)
 
Het is de Vredesweek en tijdens deze viering 
zullen we ons bezinnen op de vragen: Is 
vrede bereikbaar? En over welke vrede 
hebben we het dan? Met Bijbellezing, 
overweging, gezang en gebed gaan we 

2016 bent u van 17.00 tot 19.00 uur weer 
welkom bij de Open Tafel in de Open 
Hofkerk.

Eucharistieviering Werkgroep Welzijn 
Hubertusgemeenschap 
Op donderdagmiddag 15 september 
2016 organiseert de Werkgroep Welzijn 
Hubertusgemeenschap weer een 
Eucharistieviering met aansluitend een 
gezellig samenzijn voor de ouderen 
van 75+ en langdurige zieken uit onze 
Hubertusgemeenschap. Maar ook andere 
belangstellenden zijn uiteraard van harte 
welkom. 
De viering begint om 14.00 uur in de Open 
Hofkerk, Boerhaavestraat 60 in Apeldoorn. 
Kerk open om 13.30 uur. 
Het thema in deze viering is: “Hoe groot is 
uw geloof?” Pater Theo Roelofs gaat voor en 
het Hubertuskoor verzorgt weer de zang. 
Na de Eucharistieviering is er koffie of thee 
in de zaal van de kerk en ook zal er door de 
leden van de Werkgroep Welzijn een drankje 
en een hapje worden geserveerd. 
Alle betrokkenen krijgen een persoonlijke 
uitnodiging. Mocht u deze op zaterdag 10 
september a.s. nog niet hebben ontvangen 
dan kunt u contact opnemen met de heer G. 
Tiemessen, tel. 055 521 39 28 of Mevr. D. van 
Bussel, tel. 055 521 80 06.
U bent van harte welkom.

Werkgroep Welzijn Hubertusgemeenschap

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 

Vieringen H. Martinuskerk Twello

Zondag 3 september
09.00 uur Eucharistieviering, 
 pastor Sebastian pr. 
10.30 uur Klompendienst, 
 pastor Sebastian pr. 
Zondag 18 september
09.00 uur Eucharistieviering, 
 pastor Sebastian pr. 

Casa Bonita
04 sep  Dhr. H. Scherrenburg, 
 Mw. G.A. Schoonheim, orgel
11 sep  Mw. C. van Dijk, Dhr. J. van Veen,
 orgel m.m.v. Taizé Zanggroep
18 sep  Ds. E. Idema, Dhr. F. v.d. Kraats, 
 orgel
De kerkdiensten beginnen om 10.15 uur in 
het restaurant.

De Drie Ranken 
Oecumenische Vieringen 
04 sep  19.00 uur Taizévesper

Gelre Ziekenhuis
04 sep prot Ds. Dick Luijmes, 
 Anne Tolsma, orgel, Netty Heij, 
 zangsoliste;
11 sep rk Laura v.d. Kam m.m.v. koor 
 Rubato
18 sep prot drs. Hans Hase, Marianne 
 Kielstra, orgel; Gemma Scherpen-
 zeel, dwarsfluit.
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
04 sep Mw. F.J. Volkers-van der Torren, 
 Mw. S. Goldbach, orgel 
11 sep  Zonnebloem, Dhr. C.J. Droger, 
 Mw. S. Goldbach, orgel 
18 sep  Mw. M. Visch-de Bruin, 
 Dhr. W. Kroon, orgel; 
 Margo van der Eng, zangsoliste
De kerkdiensten beginnen om 10.30 uur.

‘s Heeren-Loo (Groot Schuylenburg)
04 sep  Verteldienst o.l.v. Frans van Loon, 
 Maurits Bunt, orgel
04 sep  Zangdienst o.l.v. Harm Siebesma, 
 Chris Notenboom, orgel
11 sep  Eredienst, Ds. G.W. v.d. Brug, Eelco 
 Schuijl, orgel, koor His Voice
18 sep  Verteldienst o.l.v. Trudie Buiten-
 huis, Maurits Bunt, orgel
18 sep  Zangdienst o.l.v. Hanke van ’t Hof, 
 Arjan van Hees, orgel
Aanvang diensten: eredienst 10.30 uur, 
verteldienst 10.30 uur, zangdienst 14.30 uur

De Herberg: Zondagse Ontmoetingen
11 sep  Voorganger mevr. T. van Storm-
 broek
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’
04 sep  Theo van Driel, Bert Pleijsant, 
 orgel
11 sep  Geen dienst
18 sep  Jos van der Leur, Hans Visser, orgel 
De kerkdiensten beginnen om 10.00 uur.

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

V I C T O R

 W I J  B I D D E N

We bidden voor onze 
geloofsgemeenschap. 
Om een gemeenschap die als brood 
in de wereld aanwezig is. 
Een kring van mensen waarin velen 
zich mogen thuis voelen. 
Een verhaal van mensen 
waarin het leven gebroken en 
gedeeld wordt. 
We bidden om een gemeenschap 
waarin de wijn van verbondenheid te 
proeven valt. 
De wijn waarin tranen en hoop 
weerspiegelen. 
De wijn die ons doet groeien tot broers 
en zussen van elkaar.

Brood voor onderweg. 
Brood om van te leven.
Brood aan ons gegeven. 
Geef het aan elkaar.
 
Zonder brood kun je niet leven.
Zonder brood gaan mensen dood.
God geeft ons het daag’lijks brood.
Hij gaf manna en geeft graan.
Energie om door te gaan.

04 september 2016 |  Drie-en-twintigste zondag door het jaar
Wijsh. 9, 13-18b; Filemon 9b-10 + 12-17; Lc. 14, 25-33

11 september 2016  |  Vier-en-twintigste zondag door het jaar
Ex. 32, 7-11 + 13-14; 1 Tim. 1, 12-17; Lc. 15, 1-32 of 15, 1-10

18 september 2016  |  Vijf-en-twintigste zondag door het jaar
Am. 8, 4-7; 1 Tim. 2, 1-8; Lc. 16, 1-13 of 16, 10-13

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

Koningin Wilhelmina 
Woonzorgcentrum
Om de vier weken wordt op vrijdag om 
15.00 uur een Woord- en Communieviering 
gehouden. De eerstvolgende vrijdag 
is 9 september. Voorganger is de heer 
Anton Derksen, met assistentie van Siny 
Bouwmeester

Marken-Haven
03 sep  Mw. Ds. A. Melzer, 
 Dhr. J. van Veen, orgel
10 sep  Zonnebloem, Mw. Ds. L.H. de 
 Bruin, Dhr. J. van Veen, orgel
17 sep  Mw. A.J. Al-van Holst, 
 Mw. S. Goldbach, orgel
De kerkdiensten vinden plaats op 
zaterdagmiddag om 14.30 uur.

Randerode
04 sep  RK Pastor H. de Jong, 
 koor Pur Sang
11 sep  Mw. R. Smeiers, Dhr. J. Tiemens, 
 orgel
18 sep  Dhr. A.F. Bredijk, Dhr. B. Riphagen, 
 orgel, Dhr. J. Vermaat, zangsolist
De kerkdiensten beginnen om 10.30 uur.

Sainte Marie
04 sep  Woord- en Communiedienst, 
 A.J. Derksen
11 sep  Geen viering 
18 sep  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 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.

T E R E S I A

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.

Uitnodiging voor Teresia en Hubertus 
Compleet, op zaterdag 15 oktober 2016
Zaterdag 15 oktober 2016 wordt er weer een 
Eucharistieviering gehouden voor ouderen 
en zieken afkomstig uit de vroegere Teresia- 
en Hubertusgeloofsgemeenschappen.  
Wij hebben gemerkt dat er steeds meer 
mensen aan deze vieringen willen 
deelnemen, daarom organiseren we de 
viering deze keer in de aula van het Veluws 
College Mheenpark aan de Zilverschoon 
43. Hier is meer plaats voor de aanwezigen 
dan in Don Bosco. Voorganger is Pastoor P. 
Daggenvoorde. De viering heeft als thema: 
Weet dat bidden helpt!! Na afloop is er weer 
koffie met iets lekkers.
Hierbij nodigen we u uit om deel te nemen 
aan deze viering, begeleiders zijn ook 
welkom. Hopelijk is deze viering weer een 
feest voor alle aanwezigen. 
Als u dat wilt, kunt u tijdens de viering de 
zegen ter bemoediging ontvangen. Wilt dit 
vermelden bij uw aanmelding?
Voor deze viering kunt u een misintentie 
opgeven. Als u dat wilt, kunt u dat aangeven 
bij uw aanmelding. Een vrijwillige bijdrage 
hiervoor kunt u 15 oktober tijdens de 
collecte voldoen.
Als u aan deze viering wilt deelnemen, 
dan vragen wij u zich aan te melden vóór 8 
oktober 2016 bij: 
Toos van Dijk, Kalmoesstraat 52, 7322 
NV Apeldoorn, tel. 366 79 41, e-mail: 
toosvandijk.reunie@gmail.com
of bij:
An Bekker, Deventerstraat 405, 7323 PS 
Apeldoorn, tel. 366 03 84.
Hopelijk tot 15 oktober in het Veluws 
College Mheenpark!
Werkgroep Teresia en Hubertus Compleet

samen op weg op onze zoektocht.
Voorganger is pastor Nicole Blaauw. Miep 
Giezeman-Hendriks zal deze keer niet 
mee voorgaan omdat ze door een blijde 
familiegebeurtenis ergens anders is.
Verdere medewerking aan de viering wordt 
verleend door Hannie Kersten en Mariëtte 
Leyten, beiden uit de Emmaüsparochie. 
Reintje Boon en Jenny Boks, van de Goede 
Herderkerk (Asselsestraat), gaan rond bij de 
collecte.
Zowel de bewoners van Mandala als de 
parochianen van de Emmaüsparochie zijn bij 
deze viering van harte welkom.
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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 .


