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Gelukkig, ze zijn er nog: jonge 
mensen die het traditionele woord 
‘barmhartigheid’ met ziel en zaligheid 
invulling geven.

Op de geboortedag van Maria ontmoet 
ik een jonge vrouw die ook deze naam 
draagt (maar dan met een ‘h’ erachter).Als 
ik haar feliciteer met haar naamgenote 
kijkt ze me niet-begrijpend aan. En ach, 
hoe kan ik het haar nu kwalijk nemen dat 
ze niet weet (of paraat heeft) dat zowel 
de Oosterse als de Westerse kerken – best 
bijzonder – op 8 september de geboorte 
van Maria vieren…

School van Vrede
Mariah is – als ik haar spreek – nog maar 
een paar dagen geleden begonnen met 
haar stage van een jaar binnen onze 
Emmaüsparochie. Ze studeert Sociaal 
Juridische Dienstverlening in Deventer. 
Ze licht toe: “deze studie is een soort 
combinatie van Maatschappelijk Werk 
en Sociale Rechten. Het is voor mij 
allemaal begonnen toen ik dit jaar 
vanuit de parochie mee ben geweest 
naar Sant’Egido/Antwerpen. Daar heb ik 
een dag meegedraaid en dat heeft zo’n 
indruk op me gemaakt dat ik dacht: hier 
wil ik mee aan de slag in Apeldoorn.

Ik kwam daar in Antwerpen thuis bij een 
hele jonge moeder – niet veel ouder dan 
ik – met al vier kinderen. Die kinderen 
waren brutaal, ze luisterden slecht en 
het was daar niet prettig. We namen de 
kinderen mee naar een gebouw waar ze 
konden spelen, waar er naar hen werd 
geluisterd en er met hen gepraat werd en 
je zag ze binnen een paar uur veranderen. 
Het toverwoord: ‘aandacht’.
Dit initiatief van Sant’Egidio/Antwerpen 
heet ‘School van Vrede’ (voor meer 
informatie, zie: www.santegidio.be/
school-van-vrede/). 
Het zijn vooral jongeren die zich inzetten 
onder het motto ‘een mooie toekomst 
voor alle kinderen’. Inmiddels zijn er ook 
in Nederland al goede ervaringen mee in 
Amsterdam en Utrecht.”

Sant’Egidio/Apeldoorn
Enthousiast gaat Mariah verder: “En 
ik ben zo blij dat ik daar nu ook in 
Apeldoorn daadwerkelijk mee aan het 
werk kan. Formeel heet het: ‘bezig gaan 
met kansarme gezinnen’. Dat ‘kansarm’ 
vind ik trouwens een rotwoord om het zo 
maar te zeggen. Het geeft mensen een 
label, een sticker; ze worden daarmee in 
een hokje geplaatst en dat vind ik niet 
goed. 
Wat heel vaak lastig is voor mensen 
met een buitenlandse komaf, is de 
Nederlandse taal. Ik ken een gevluchte 
Irakese vrouw die in haar eigen land 
professor was, maar die haar eigen kind 
niet kan helpen met huiswerk, omdat ze 
onze taal niet voldoende beheerst. 

Vaak is er in die gezinnen ook geen geld 
om de kinderen te laten sporten of om 
bij voorbeeld naar een pretpark te gaan. 
Zo komen deze kinderen al heel jong op 
een sociale en emotionele achterstand 
te staan, die later maar heel moeilijk kan 
worden ingehaald.
Als startactiviteit van ‘School van Vrede’ 
in Apeldoorn gaan we binnenkort – 
waarschijnlijk op 19 oktober – met vijftig 
kinderen naar Burgers Zoo. We hebben de 
financiën nog niet helemaal rond en ook 
het vervoer moet nog geregeld worden, 
maar daar komen we wel uit”, zegt de 
bevlogen jonge vrouw, die straalt van 
positivisme.

Ik vraag Mariah hoe de gezinnen 
‘gevonden’ worden waar ‘School van 
Vrede’ – ik vind het een prachtige naam – 
zich op gaat richten.
Ze legt uit: “Binnen Apeldoorn werken 
we samen met een aantal kerken 
en met Stimenz, dat is een instantie 
die zich bezighoudt met algemeen 
maatschappelijk werk. Zo komen de 
gezinnen in beeld die wel wat extra 
aandacht en ondersteuning kunnen 
gebruiken. Ook willen we gaan 

samenwerken met een aantal scholen om 
elkaar aan te vullen op bij voorbeeld het 
gebied van huiswerkbegeleiding.
Iedere woensdagmiddag van 13 tot 16 uur 
is er ‘School van Vrede’ in de Kledingbank 
in Zuid. 
Hierbij wil ik tevens een oproep 
doen om als vrijwilliger ons te komen 
helpen. Als vrijwilliger draagt u bij 
aan de ontwikkeling van kinderen die 
bijvoorbeeld thuis de hulp niet kunnen 
krijgen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 
huiswerkbegeleiding. We hebben u/jou 
echt hard nodig!

Dat is nog niet alles; er komt binnenkort 
ook een ‘voorzieningencheckpoint’ 
binnen de Kledingbank. Daar kunnen 
mensen geholpen worden met het 
invullen van formulieren, uitleg over 
instanties en meer van dat soort zaken.
Omdat mijn stage ook juridische kennis 
vereist, loop ik ook acht uur per week 
stage bij het outreachende team van 
Stimenz (aan de Asselsestraat).”

Wie is Mariah?
Ik wil graag weten waar de 
betrokkenheid van deze 21-jarige jonge 

vrouw vandaan komt en vraag haar om 
wat meer over zichzelf te vertellen.
“Ik ben opgegroeid in Veenendaal en heb 
daar – met een onderbreking van een 
half jaar Australië – tot mijn zeventiende 
gewoond. Mijn ouders zijn gescheiden 
toen ik zeven was en vier jaar geleden 
zijn mijn moeder, mijn broer (nu 18) en 
ik naar Apeldoorn verhuisd. Ik heb op 
een katholieke basisschool gezeten en 
heb op een christelijke middelbare school 
de HAVO gedaan. Nadat mijn moeder 
ernstig ziek werd – zelfs de dood was 
heel dichtbij – ontstond er, bij zowel 
haar als bij mij, de drang om meer met 
het religieuze bezig te gaan. Op een dag 
hebben we letterlijk bij de Onze Lieve 
Vrouwekerk aangebeld en kwamen we 
in gesprek met pastor Ronald Dashorst. 
We hebben daarna een traject van een 
jaar gedaan om ons te verdiepen in het 
geloof en ons voor te bereiden op de 
doop. Vorig jaar op 4 oktober heeft die 
plaatsgevonden.
In de tijd daarvoor was ik met een 
vriendin op stage in Londen, waar 
we op een dag een Hillsong Church 
binnenliepen. Ik had daar een hele 
bijzondere ervaring, waarbij de tranen 
me over de wangen liepen. Die spirituele 
ervaring heeft mij gesterkt in de keuze 
die ik daarna heb gemaakt.”

Vrije tijd?
Heeft deze ‘pittige tante’ nog tijd voor 
andere bezigheden en zo ja waar en met 
wie spendeert ze die tijd?
Mariah: “Ik ben hier inderdaad best wel 
druk mee, maar ik kan me nu eenmaal 
geen mooiere stage voorstellen!
Ik houd ervan om nieuwe dingen te 
ontdekken. Ik ben heel erg nieuwsgierig 
ingesteld. Reizen vind ik dan ook heel erg 
leuk. Ik ben heel graag bij mijn moeder en 
broer om samen lekker thuis op de bank 
een film te kijken. 
Ik houd ook heel erg van lezen, maar… 
ik heb er gewoon geen tijd voor!! 

Een keer in de maand gaan we met een 
groepje jongeren naar verzorgingshuis 
Sainte Marie om met de bewoners daar 
spelletjes te doen en we sluiten de 
middag altijd af met het eten van soep en 
Turks brood.
Ook zijn we pas gestart om eenmaal 
per maand met een aantal jongeren 
bij elkaar te komen – een soort van 
bezinningsgroep onder leiding van 
Ronald den Hartog – om te praten over 
geloof en maatschappij”, zo besluit 
Mariah onze ontmoeting.

Het doet me goed om te horen en te 
zien dat er binnen onze Emmaüsparochie 
zullen daadkrachtige en mooie 
initiatieven worden ontplooid waar met 
name jongeren het voortouw in nemen. 
Ik bedank Mariah voor het open en 
prettige gesprek en wens haar alle goeds 
en in het bijzonder voor de ‘School van 
Vrede’ binnen ons Apeldoorn.

Mariah Veenhof: stagiaire met passie en daadkracht
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Dinsdag 20 september
09.00 uur Eucharistieviering
Vrijdag 23 september
09.00 uur Eucharistieviering
19.30 uur Gebedsviering Sant’Egidio
Zaterdag 24 september
16.30 uur Eucharistieviering - stille viering - met doop, voorganger pastor Sebastian pr. 
Zondag 25 september
10.00 uur Eucharistieviering met cantor, voorganger pastor Sebastian pr. 
12.00 uur Doopviering, voorganger pastor Sebastian pr. 
Dinsdag 27 september
09.00 uur Eucharistieviering
Vrijdag 30 september
09.00 uur Eucharistieviering
19.30 uur Gebedsviering Sant’Egidio
Zaterdag 1 oktober
16.30 uur Eucharistieviering met het kleinkoor, voorganger pastoor P. Daggenvoorde
Zondag 2 oktober
10.00 uur Eucharistieviering met het Gregoriaans koor, 
 voorganger pastoor P. Daggenvoorde
Dinsdag 4 oktober
09.00 uur Eucharistieviering
Vrijdag 7 oktober
09.00 uur Eucharistieviering 
19.30 uur Gebedsviering Sant’Egidio
Zaterdag 8 oktober
16.30 uur Eucharistieviering met cantor, voorganger pastor A. Goes pr.
Zondag 9 oktober
10.00 uur Eucharistieviering met het Liturgiekoor, voorganger pastor A. Goes pr.
Dinsdag 11 oktober
09.00 uur Eucharistieviering
Vrijdag 14 oktober
09.00 uur Eucharistieviering
19.30 uur Gebedsviering Sant’Egidio

DOOPVIERINGEN
Doopvieringen worden doorgaans eens per maand op een zondag op een vastgestelde 
datum gehouden. Voor 2016 zijn de data: 23 oktober en 27 november. Ouders die hun kind 
willen laten dopen, kunnen contact opnemen met het secretariaat. 

BIECHTGELEGENHEID elke vrijdag na de viering van 09.00 uur in de O.L. Vrouwekerk.

ROZENKRANSGEBED elke dinsdag- en vrijdagmorgen vanaf 8.30 uur, voorafgaand aan de 
viering van 9.00 uur in de O.L. Vrouwekerk.

KINDERDIENST EN CRÈCHE
Elke zondag is er tijdens de viering van 10.00 uur kinderdienst en crèche. 

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

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

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

COLLECTEOPBRENGSTEN
week 36
pastoraat Emmaüsparochie € 307,15  /  Egidius € 266.81
week 35
pastoraat Emmaüsparochie € 341,82  /  Emmaüs Diaconie € 318,05
week 34
pastoraat Emmaüsparochie € 291,73  /  Emmaüs MIVA € 316,83
week 33
pastoraat Emmaüsparochie € 343,25  /  Emmaüs Diaconie € 342,30
week 32
pastoraat Emmaüsparochie € 482,75  /  Emmaüs Diaconie € 410,78

MISINTENTIES
Weekend 24-25 september: Overleden ouders Havekes-Nienhuis en schoonzoon Kees, 
Mia Huissen-v.d. Velden, Joop Damhuis, Diny Geuke-Zandhuis, Adrianus van Gemert, Rudi 
Tempelman-Ravelli, Otto en Sandra Janse, Toos v.d. Hoek-Braam, Joop Willemsen.
Weekend 1-2 oktober: George Diesfeldt, Johannes Jan Cornelis Peters en familie Peters, Mia 
Huissen-v.d. Velden, Overleden ouders Hafkamp-Neuleman en zoon Bert, Rudi Tempelman-
Ravelli, Toos v.d. Hoek-Braam, Joop Willemsen.
Weekend 8-9 oktober: Mia Huissen-v.d. Velden, Jeroen Wijnbergen, Uit dankbaarheid bij een 
50 jarig huwelijk, Toos v.d. Hoek-Braam, Joop Willemsen, Hendrikus Johannes Aartsen, Maria 
Aartsen-Verheij, Families Aartsen-Verheij.

PAROCHIEKRONIEK 
Dopen:
Door het H. Doopsel zijn in onze geloofsgemeenschap opgenomen: Frans Susena, Kim 
Cruijen, Milou van Jaarsveld, Christopher Dombai en Liam Schuring Betancourth.

Overleden: 
Kees Elich van de Atlasstraat. De uitvaart heeft plaatsgevonden op 24 augustus in de kerk.
Jim Gottmer van de Wilh. Druckerstraat. 
De uitvaart heeft plaatsgevonden op 26 augustus in de kerk.
Dien Hafkamp-Neuleman van de Sprenkelaarshof. 
De uitvaart heeft plaatsgevonden op 29 augustus in de kerk.
Joop Damhuis van de Meibloem, De afscheidsviering heeft plaatsgevonden op 1 september 
in de aula van Rouwcentrum Rouwenhorst.
Diny Geuke-Zandhuis van de Kaliumstraat. 
De afscheidsviering heeft plaatsgevonden op 1 september in de aula van Heidehof.
Adrianus van Gemert van de Prinsenlaan. 
De uitvaart heeft plaatsgevonden op 7 september in de kerk.
Rudi Tempelman-Ravelli van de Loolaan. 
De uitvaart heeft plaatsgevonden op 10 september in de kapel in Assel.
Toos van den Hoek-Braam van de Tannhaüserstraat. De afscheidsviering heeft 
plaatsgevonden op 16 september in de aula van rouwcentrum Rouwenhorst.
Joop Willemsen. De afscheidsviering heeft plaatsgevonden op 17 september in de aula 
van Heidehof.

IN MEMORIAM

Kees Elich
Op 17 augustus is overleden Kees Elich, de man van Bep, bekend van de gebedsgroepen in 
de Emmaüsparochie. Kees heeft altijd gezegd dat hij een prachtleven heeft gehad. Jaren 
is hij internationaal vrachtwagenchauffeur geweest en enthousiast kon hij altijd vertellen 
dat hij op kosten van de baas heel Europa had gezien. Toch waren er ook momenten van 
verdriet. Op 6-jarige leeftijd verloor hij zijn vader al en na een huwelijk van 50 jaar overleed 
onverwachts zijn vrouw Cor. Dieptepunten in zijn leven. Maar in de herfst van zijn leven 
lachte het geluk hem toch weer toe. Hij ontmoette zijn jeugdliefde Bep weer die hij al kende 
uit de jaren dat ze beiden als puber in Scheveningen woonden. De klik was er nog steeds 
en op 4 november 2009 zijn ze getrouwd: Bep en Kees weer samen na al die jaren. Of zoals 
Kees altijd aangaf: 60 jaar had hij gewacht. Ze hadden nog zo graag een aantal jaren samen 
gehad. Kees is nu door de dood heen een nieuw, een eeuwig leven begonnen. Maar in het 
vertrouwen dat Jezus nu naast hen loopt en hen steun en kracht zal geven hebben wij samen 
met zijn dierbaren afscheid van Kees genomen met een afscheidsdienst in de Onze Lieve 
Vrouwekerk, wetend dat de liefde, de vriendschap en de verbondenheid die er was met Kees, 
onverwoestbaar zijn. 

Gerard van de Braak

Lees verder op pagina 03

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
2 0  S E P T E M B E R  T / M  1 4  O K T O B E R

K E R K

EMMAÜSPAROCHIE APELDOORN

Adres : Emmaüshuis, Stationsstraat 13, 7311 NL Apeldoorn
Centraal Secretariaat : 055 526 65 00, secretariaat@rkapeldoorn.nl
  Maandag t/m donderdag 09:00 - 12:00 uur, op vrijdag gesloten.  
Kerkbijdragen : NL40 INGB 0000941849 t.n.v. RK Emmaüsparochie
Website : www.emmaus-apeldoorn.nl
Parochiekerk :  Onze Lieve Vrouwekerk, Hoofdstraat 18, 7311 KB Apeldoorn
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P A S T O R P R A A T

Niet meer 
en niet minder 
Gehaast stuit ik op de schuifelende rij 
van toeristen en pelgrims. Ik had er niet 
op gerekend dat andere ‘mensen van de 
Weg’ me dit uur onder de Sint Pieter in 
de weg zouden staan. Ingevoegd laat 
ik me door de rij meenemen langs de 
graven van pausen. Om hun voorganger 
te groeten: de apostel Petrus. 
Het roezemoezen helpt om ingetogen 
en tegelijk heel betrokken te zijn. Zoals 
je gefocust kunt lezen en werken in 
een treincoupé. ‘Degene die jij, Petrus, 
letterlijk gevolgd bent, die is ook mijn 
Heer en broeder geworden. Wij zijn 
broers. Ik weet dankzij de kerk, de 
evangelisten en jouw eigen brieven hoe 
verrijkend én confronterend het voor je 
was bij Jezus in de leer te zijn’. 
Ik herken dat. Ik wil het voor geen 
goud in de wereld missen. En tegelijk 
vertroebelt een beetje weerstand mij 
al snel het zicht op de enorme rijkdom 
van leven door Hem, en met Hem, en in 
Hem, ten dienste van mensen.’ Voor wie 
zal ik zo dadelijk bij het graf bidden? 
Wat zal ik bidden? Ineens bedenk ik dat 
Petrus het ooit aan Jezus gevraagd had: 
‘Heer leer ons bidden’. 
Zelden bad ik het Onze Vader zo 
toegewijd als hier in het besef dat 
Petrus ditzelfde gebed heeft gebeden. 
Ik begreep dat het genoeg is om 
eenvoudig en gerust te leven van wat 
God elke dag geeft. Het dagelijks brood 
namelijk dat Christus is. En de vergeving 
van de zonde. Niet meer en niet minder. 
Amen

Vervolg van pagina 02.

Dien Hafkamp-Neuleman
Op 29 augustus hebben we in de Onze Lieve Vrouwekerk afscheid genomen van een sterke 
vrouw: Dien Hafkamp-Neuleman. Haar leven werd gekenmerkt door eenvoud, hartelijkheid, 
bezorgdheid en liefde. Haar gezin was haar alles en ondanks de moeilijke periodes in haar 
leven zoals de oorlogsjaren, het verlies van haar man en haar zoon Bert, had Dien de kracht 
om door te gaan, ze moest doorgaan voor haar gezin. Lang heeft Dien gewoond aan de 
Zevenhuizenseweg waar ze genoot van haar prachtige tuin, waar ze veel in bezig was, haar 
kippen waar ze rust bij vond. De laatste 5 jaar woonde ze tegen alle verwachtingen in met 
veel plezier in de Heerenhof. Tot het laatst bleef Dien betrokken bij het wel en wee van 
haar familie. Ze zag uit naar haar 95e verjaardag en verheugde zich op het geplande feestje. 
Helaas verslechterde haar toestand de laatste weken en is Dien vlak na haar 95e verjaardag 
thuisgehaald door de Heer, daarvan was Dien overtuigd. Dien is nu weer herenigd met 
haar man en haar zoon Bert. In de afscheidsdienst hebben we de hoop uitgesproken dat 
de herinnering aan al het goede wat Dien heeft gedaan en de liefde die zij gaf voor haar 
dierbaren het verdriet zal overschaduwen en zal ombuigen tot troost en kracht. 

Gerard van de Braak

Joop Damhuis
“Alles heeft zijn uur en alles heeft zijn tijd”. Uit het boek Prediker was de tekst die we 
gelezen hebben bij de uitvaartplechtigheid van Joop Damhuis. Voor Joop was het nu zijn 
tijd en zijn uur na een slopende ziekte. Joop heeft een strijd gevoerd tegen een ziekte waar 
niemand tegen kan blijven vechten. Op zijn overlijdenskaart stond de tekst: “Overgave 
betekent niet altijd dat je te zwak bent om door te gaan. Je kunt ook sterk genoeg zijn 
om los te laten“. Joop is sterk geweest. Hij wilde nog zo graag maar moest dit mooie leven 
loslaten. Bijna 42 jaar getrouwd met Ria en samen hadden ze een mooi gezin: 2 kinderen en 
inmiddels ook al een kleinzoon Jesse, die zijn oogappel was. Dat hij dit leven los kon laten 
kwam ongetwijfeld ook door zijn overtuiging dat zijn leven dat nu eindigde zou overgaan 
in een eeuwig leven. Op 28 augustus is Joop overleden in het hospice in Beekbergen. Na 
de afscheidsdienst in de aula van rouwcentrum Rouwenhorst en de crematieplechtigheid 
hebben we Joop uit handen gegeven in hetzelfde vertrouwen als waarin hij heeft geleefd 
en gebeden dat hij mag binnengaan in het nieuwe land van zachtheid, barmhartigheid en 
liefde en nu mag leven in het licht. 

Gerard van de Braak

Rudi Tempelman-Ravelli
‘Groot was haar liefde voor alle mensen om haar heen” stond op haar 
overlijdenskaart. Rudi heeft geleefd vanuit het besef dat een mens geen eiland 
is. De verbondenheid, de vriendschap, de ontmoeting en de liefde voor de ander 
waren voor haar belangrijk. Rudi is 92 jaar geworden en tot vlak voor haar overlijden 
verzamelde ze bijvoorbeeld nog kleding voor de ander en het gaf haar levensvreugde 
als ze hiermee een ander weer blij kon maken. Rudi mocht graag geven, dat vond ze 
belangrijker dan krijgen. Enorm veel hield ze van kinderen en jaren heeft ze vroeger 
dan ook gewerkt als gouvernante o.a. op het Spaanse consulaat in Portugal. Trots 
was ze dat ze hier zelfs de koning van Spanje ooit eens heeft ontmoet en zelfs heeft 
gesproken. In haar lange leven heeft ze helaas ook hele zware periodes gehad. Toen 
ze pas 7 jaar was overleed haar moeder die ze haar hele leven enorm is blijven missen. 
Maar ook de oorlogsjaren hebben diepe wonden geslagen bij haar. Maar Rudi was een 
gelovige vrouw en ze wist dat als de bodem onder je voeten wegzakt er een kracht is 
die groter is dan jezelf en je opvangt en draagt. En in het vertrouwen dat zij ons het 
grootste geschenk nalaat wat een mens ons kan geven - “de Liefde”- hebben wij op 10 
september in de kapel te Assel afscheid van haar genomen en haar te ruste gelegd bij 
haar man Hans. 

Gerard van de Braak

Toos van den Hoek-Braam 
Met het gedicht “Je mag nu gaan rusten” hebben wij op 16 september jl. afscheid genomen 
van Toos van den Hoek. Dit gedicht zegt alles over een mensenleven en de verwachting op 
een goede thuiskomst. Het zegt iets over de mensen die achterblijven, zij zeggen dat het 
goed was en dat de degene die heengegaan is, mag gaan rusten. 
Toos sprong als jong meisje achterop de fiets van een jongeman om zo samen met hem 
de toekomst tegemoet te rijden, niet wetend hoe die eruit zou zien. Deze tocht samen 
heeft ruim 66 jaar geduurd. Onderweg zijn er kinderen, klein- en achterkleinkinderen 
opgestapt. Het is een indrukwekkende tocht met zonneschijn, maar ook met bergen en 
dalen geworden. En nu heeft Toos haar eindbestemming bereikt, ze is thuisgekomen bij God 
de Vader waar ze af mocht stappen om daar in alle vrede en rust te wonen. Voor altijd, en 
dat is eeuwig. Moge dit gegeven haar gezin vrede en rust geven en troosten op moeilijke 
momenten.

Cobie Temmink

(Gerard van de Braak)

Op zondag 18 september zijn Tineke 
Breuer, Jaap Gussenhoven en Gerard van 
de Braak door pastoor Paul Daggenvoorde 
officieel geïnstalleerd als voorgangers 
in uitvaartvieringen. Tijdens de 
eucharistieviering werd voor hen gebeden 
om Gods zegen, waarna zij werden 
gezonden om namens en voor de parochie 
uitvaartvieringen te leiden. Als zichtbaar 
teken van hun zending en functie kregen ze 
een pastoraal insigne omgehangen. 

Pastoor Paul 
Daggenvoorde licht 
het waarom en wat 
van deze functie als 
volgt toe:
De verzorging van 
een uitvaart is een 
van de werken van 
barmhartigheid. 
Vanouds staan 
christenen niet alleen om hun onderlinge 
liefde en hun vriendschap met de armen 
bekend, maar ook om hun zorgvuldige 
eerbied voor de gestorvenen en voor de 
nabestaanden. De eerste christenen zorgden 
dat naast de lichamen van hun overleden 
broeders en zusters en ook de lichamen van 
armen, slaven en rechtelozen elk een eigen 
graf kregen. Denk aan de catacomben in 
Rome. Anders dan nu werd een begrafenis 
al daags na het overlijden gehouden. 
Dat had te maken met het klimaat. En 
de familie werd in de rouw bijgestaan 
door onder andere weduwvrouwen. Geen 
pastores dus, maar door leken die ervaring 
hadden met sterven en rouw, en vanuit 
de geloofsgemeenschap hun broeders en 
zusters in de rouw bijstonden met gebed en 
raad. 
In de vroege kerk was de uitvaart een 
gebedsbijeenkomst thuis en rond het graf. 
Voor het zielenheil van de overledenen 
werd op zondagen gebeden tijdens 
de eucharistieviering in de kerk. Onze 
misintenties gaan daarop terug. Na verloop 
van tijd werd de uitvaart ook in de kerk 
gehouden. Zo kwam het dat alleen de 
priester betrokken was bij een uitvaart. 
Na het tweede Vaticaans Concilie is daarin 

verandering gekomen. Er zijn nu ook in 
onze parochie niet alleen pastores maar 
ook verschillende opgeleide vrijwilligers als 
voorgangers actief in uitvaartvieringen. Zij 
verzorgen een uitvaart namens en vanuit de 
parochie, als een dienst aan hun broeders en 
zusters. 
 
De werkgroep
De werkgroep “Afscheid nemen in het Licht 
van het Geloof” bestaat nu naast pastoor 
Paul Daggenvoorde uit vier vrijwilligers. 
Naast Tineke, Jaap en Gerard ook Cobie 
Temmink, die al tien jaar uitvaarten verzorgt 
vanuit deze werkgroep. Henk Giezeman 
heeft besloten na ruim tien jaar te gaan 
stoppen. Hieronder stellen de leden van de 
werkgroep zich (nader) voor.
 
Tineke Breuer: 
“Eervol werk”
Ik ben 59 jaar, 
getrouwd met Jos. 
Wij hebben twee 
dochters en een 
zoon. Ik ben opgeleid 
als maatschappelijk 
werkster, waarbij 
ik afstudeerde op 
rouwbegeleiding volgens de theorieën 
van Elisabeth Kübler Ross. Enkele jaren 
geleden ben ik, uit interesse, ook nog (HBO) 
theologie gaan studeren. Als katholiek ben 
ik geboren in het overwegend protestantse 
Kampen. Dit heeft mij wel gevormd. Wij 
waren een hechte gemeenschap waar veel 
aandacht was voor geloofsopvoeding. 
Sinds 2013 draai ik af en toe mee met de 
uitvaartgroep. Omdat ik ook nog een baan 
heb als coördinator in een hospice ben 
ik niet alle dagen inzetbaar. Daarnaast 
ben ik ook actief in de gemeenschap van 
Sant’Egidio waar ik o.a. de Franciscustafel, 
het restaurant voor de daklozen, coördineer. 
Ik vind het altijd bijzonder eervol dat ik als 
voorganger nabij mag zijn bij zo’n intiem 
moment als een uitvaart. 

Jaap Gussenhoven: 
“Goed gevoel”
Een jaar of drie geleden voorzag ik, dat ik 
met het bereiken van de leeftijd van 65 jaar 
meer tijd zou krijgen. In een gesprek met 

Harrold Zemann heb ik 
mij toen voor dit werk 
aangemeld. Meteen 
kon ik met hem een 
paar keer samen een 
uitvaart verzorgen. En 
niet lang daarna heb 
ik in Hengelo samen 
met Tineke Breuer 
(met wie ik ook een 
enkele keer een uitvaart heb gedaan) een 
cursus rond afscheidsvieringen gevolgd. Ik 
moet zeggen dat ik er telkens wel een beetje 
tegenop zie, als me gevraagd wordt om een 
viering te doen. Je weet niet wat je voor de 
kiezen krijgt, en er is altijd haast bij, want de 
viering vindt altijd binnen een paar dagen 
plaats. Maar achteraf heb ik telkens weer 
een goed gevoel: het gevoel dat je iets goeds 
hebt gedaan naar de nabestaanden toe, en 
dat je de overledene een waardig afscheid 
hebt kunnen bezorgen.

Gerard van 
de Braak: 
“Vanuit mijn hart”
Als vrijwilliger ben 
ik actief bij de 
Emmaüsparochie als 
redactielid bij het blad 
OpWeg en sinds kort 
ook bij de werkgroep 
“Meeleven bij 
Verlies”. Daarnaast ben ik bij de Jacobuskerk 
in Enschede als koster betrokken bij de 
zondagse vieringen maar ook bij uitvaarten. 
De uitvaarten spreken mij enorm aan. Ik 
besloot dan ook in 2015 in Twente de cursus 
“Gebedsvieringen” alsmede de cursus 
“Voorgaan in de uitvaartliturgie” te doen en 
beide heb ik met veel enthousiasme gevolgd 
en succesvol afgerond. Sinds april van dit jaar 
ga ik in Apeldoorn voor bij uitvaarten en ik 
doe het vanuit mijn hart en vol overtuiging. 
Ik vind het nog steeds heel bijzonder dat 
ik dit mag doen. Maar het geeft mij enorm 
veel voldoening als ik na afloop hoor dat de 
nabestaanden woorden van troost en kracht 
hebben ervaren en ik uit de informatie van 
de families het leven van de overledene, de 
persoon, wie of hij/zij was, goed heb kunnen 
weergeven, samen met het woord van God.

Lees verder op pagina 04 

Nieuwe samenstelling van de werkgroep 

“Afscheid nemen in het Licht van het Geloof”
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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

Vervolg van pagina 03

Cobie Temmink: 
“Grote verantwoordelijkheid”
Ik ben echtgenote, 
(schoon)moeder, 
trotse oma en 
pensionada. Ik heb 
veel hobby’s o.a. 
tuinieren, tekenen, 
bridgen, enz. Sinds 
2006 ben ik lid 
van de werkgroep 
“Afscheid nemen in 

het Licht van het Geloof” en alleen 
in dat Licht kan ik een uitvaart 
uitvoeren. Met eerbied en respect 
voor de overledene en de wensen 
van de nabestaanden. Mijn streven 
is er een warm en persoonlijk 
afscheid van te maken en dat is 
een grote verantwoordelijkheid. 
Bij mijn installatie in 2006 heb ik u, 
de parochianen, beloofd dat ik het 
scapulier zal dragen met eerbied en 
toewijding voor het prachtige werk 
dat ik als vrijwilliger mag doen. En die 
belofte staat nog steeds.

Henk Giezeman neemt 
na ruim 10 jaar afscheid
Sinds 2005 ga ik 
voor bij uitvaarten. 
Ik heb er intussen 
bijna 80 gedaan en 
iedere keer was het 
toch bijzonder. Wat 
ik belangrijk vond is 
dat je zelf stevig in 
je schoenen staat. 
Aangezien mij dat 
de laatste tijd wat 
meer moeite kost, vind ik het tijd om te 

stoppen met voorgaan bij uitvaarten. Het is 
natuurlijk altijd een geweldige ingreep in 
een familie als er een bekende sterft en een 
van de moeilijkste zaken vond ik altijd om 
na de gesprekken met de familie te kiezen 
welke lezing we wilden gebruiken. Vaak 
weet de familie dat niet, en soms zijn ze 
heel pertinent. Als de familie niet kon kiezen 
was het vaak niet zo moeilijk, dan koos ik 
er een die ik vond passen. Maar als ze al 
wisten welke lezing ze wilden, moest ik er 
een overweging bij maken die paste bij de 
overledene, maar ook bij mij. Gelukkig is mij 
dat altijd goed gelukt. 

Nieuwe samenstelling van de werkgroep

Eindelijk was het dan zover: de ‘grote 
schoonmaak’ van het Emmaüshuis. Maanden 
eerder was het idee geboren om, daags 
voor startzondag, eens het Emmaüshuis een 
grote opfrisbeurt te geven. 

Dan zou startzondag letterlijk een ‘frisse 
start’ zijn. Na intensief overleg met Gerda 
en Jetty van het secretariaat en Marcel 
Stouten (als bestuurslid o.a. ‘facilitaire 
zaken’ in de portefeuille) was het idee 
uitgewerkt. Schoonmaken van het 
Emmaüshuis met vrijwilligers van die zaken 
die tijdens het wekelijkse poetsen blijven 
liggen. Achterliggende gedachte was heel 
eenvoudig: wat zou je als eerste willen 
aanpakken als het je eigen huis was? 
Nou, dat was een behoorlijke waslijst! We 
kwamen al snel tot de conclusie dat je niet 
alles in 1 ochtend kunt doen en dat je elkaar 
dan bovendien erg in de weg loopt. Gerda 
en Jetty kwamen met het idee om enkele 
zaken al vooraf te doen. Zo zijn de meeste 
gordijnen door Ine vooraf gewassen en is 
ook de vloer van de grote zaal met een 
professioneel schoonmaakapparaat al eerder 
onder handen genomen. Toch was het nog 

spannend, want wie zouden er allemaal 
komen opdagen? Via Op Weg, Facebook 
en de website waren oproepen gedaan 
om om 09.00 te verzamelen. Toen we om 
09.15 gingen beginnen waren we met 13! 
En dat was geweldig. Na een gezellig kopje 
koffie werden de taken verdeeld en toen 
we ruim 3 uur later tijdens de heerlijke 
lunch (bereid door Ine en Martin) zaten 
na te praten, konden we trots achterom 
kijken. Ramen gewassen binnen & buiten, 
radiatoren , deuren & hardnekkige vlekken 
op de vloer schoongemaakt, grasranden 
afgestoken, aanhangwagen met spullen 
afgevoerd en ongetwijfeld ben ik nog het 
een en ander vergeten. John, Frans, Louis, 
Martin, Ine, Jaap, Cobi, Marcel, Stijn, Ben, 
Robin, Geert, bedankt! Volgend jaar weer? 
Zeker weten; schrijf het alvast in uw agenda: 
zaterdagochtend, voor startzondag: grote 
schoonmaak van het Emmaüshuis.
PS: De verhouding dames/heren was 2 tegen 
11, dus dames, u bent van harte uitgenodigd 
om volgend jaar ook van de partij te zijn! 

Uw secretaris, 
Perry van Gerwen 

Op 1 oktober is er van 17.30 uur tot 19.30 
uur een reünie voor alle actief betrokkenen 
van het kinderwerk in de toenmalige 
Mariaparochie uit de periode 1999-2003. 
(Gezinsvieringen, kinder-catechese & 
kinderkoor).

Om 16.30 uur zullen pastoor Paul 
Daggenvoorde en pastor Zygfryd Nowara 
voorgaan in de eucharistie in de Onze 
Lieve Vrouwekerk; u bent allen hiervoor 
van harte uitgenodigd. Aansluitend is er 

Reünie, kinderwerk Mariakerk 1999-2003
in het parochiehuis een besloten reünie. 
Heeft u nog geen uitnodiging ontvangen, 
was u in die periode actief betrokken in 
het kinder- en jeugdwerk en wilt u graag 
bij de reünie zijn? Meld u zich dan zo 
spoedig mogelijk aan bij: Ingrid van Uitert: 
 ingridmvanuitert@hotmail.com, tel: 055 522 
32 20 of Toos Dekkers: toos@whdekkers.nl, 
tel: 055 542 65 47
We vragen i.v.m. de te maken kosten b.v. 
zaalhuur, eten en drinken, een bijdrage van 
€ 8,- p.p. 

3 September: Een ‘Frisse Start’!

Peuter/kleuter viering 
over Zacheüs de 
tollenaar
Op zondag 25 september 
is er om 10:15 uur een 
peuter/kleuterviering in het Emmaüshuis 
(inloop vanaf 10:00 uur). Op deze nieuwe 
aanvangstijd willen we gedurende de tijd 
dat er eucharistie wordt gevierd, in de 
ruimte van de crèche een viering houden 
voor de allerkleinsten.
Het concept blijft zoals het was tijdens 
de peuter / 
kleutervieringen 
op de zaterdag-
middagen. 
Door de peuter/
kleutervieringen 
tijdens de 
eucharistie te 

doen, is er voor de ouders een optie om naar 
de kerk te gaan of bij de peuter/kleuters 
te blijven. Oudere kinderen van het gezin 
kunnen naar de kinder(woord)dienst in de 
ruimte ernaast. 
Het verhaal dat deze zondag gelezen zal 
worden gaat over Zacheüs de tollenaar. 
Zacheüs wilde graag alles voor zichzelf 
houden. Daarom mochten de mensen hem 
niet. Maar Jezus zag hem in de boom en 
vroeg of Hij bij Zacheüs zou mogen blijven 
eten. Hij leerde Zacheüs dat delen beter 
is. Dit thema hebben we verwerkt in het 
Doe-moment. Een vast onderdeel van deze 
peuter/kleutervieringen.

Informatie over Eerste Communie en 
het Vormsel 
De datum voor de eerste communievieringen 
in 2017 is 18 juni (om 10:00 en om 13:00 uur). 

De datum voor de vormselviering is 
20 mei (16.30 uur). De katholieke 
basisscholen krijgen een brief om uit te 
reiken aan de ouders. Op deze manier hopen 
we kinderen die niet in onze administratie 
staan te bereiken. Steeds vaker blijkt de 
uitdraai van de parochieadministratie niet 
toereikend. Deze brief wordt in oktober 
verstuurd.  
Als uw kind op een openbare of PCBO school 
zit, ontvangt u geen brief. U kunt uw kind 
dan opgeven via het secretariaat van de 
Emmaüsparochie : emmaus@rkapeldoorn.nl 
of info@rkapeldoorn.nl . De voorbereidingen 
op communie en vormsel starten in januari 
2017. In november/december zal de eerste 
ouderinformatieavond zijn! Houdt de 
rubriek Kind en Kerk in de gaten voor 
informatie over het vormsel en de eerste 
communie. 

Wilt u helpen met Kind en Kerk? 
Draagt u het kinderwerk in de kerk een 
warm hart toe? Wilt u graag uw steentje 
bijdragen? Dat kan! 
Hoe meer mensen meedoen, hoe meer 
mogelijkheden we hebben om met de 
werkgroep onze activiteiten uit te breiden. 
Kom erbij!!! Mail naar kindenkerk@
rkapeldoorn.nl . Of spreek een van de 
werkgroepleden aan!

Sinds een aantal jaren doen we mee met 
de Open Monumentendag. Dit jaar was het 
thema “Symbolen en Iconen”. En daarin 
zijn we goed voorzien als Onze Lieve 
Vrouwekerk. Speciaal voor dit weekend 
hadden de iconenschilders in onze parochie 
hun iconen beschikbaar gesteld. En zo bij 
elkaar was het een goed overzicht hoe mooi 
dergelijke iconen kunnen zijn.

Op zaterdag 10 september kwamen 
er ongeveer 300 mensen op bezoek, 
verspreid over de gehele dag. Op zondag 
11 september, het weer was iets minder, 
ongeveer 150 mensen.  
Verder op zaterdag was er nog het optreden 
van de Veluwse Cantorij. De O.L.Vrouwekerk 
heeft een goede akoestiek, en met een 
goed koor konden mooie gezangen 
gehoord worden. Van de goede akoestiek 
profiteerden ook de organisten die na de 
Veluwse Cantorij een optreden verzorgden. 
Voor deze concerten ging een aantal mensen 

lekker rustig zitten, ook om te genieten van 
de muziek. 

De bezoekers konden ook de sacristie 
bezoeken met hierin mooie schilderijen en 
kelken. En uiteraard ook de Schatkamer, om 
weer het gevoel van vroeger te krijgen, van 
het rijke Roomse leven. En er waren ook nog 
bezoekers die graag de biechtstoel wilden 
zien. Dit hebben ze vaak in films gezien, en 
ze wilden weleens een echte zien. En als 
ze horen dat er nog gebiecht kan worden, 
vinden ze dit bijzonder. Maar af en toe 
een goed gesprek houden of een spiegel 
voorhouden zou voor veel mensen goed zijn, 
zelfkennis is geen gangbare eigenschap voor 
veel mensen.
Onze kerk bevat vele mooie voorwerpen, 
mooie symbolen en iconen, waar we trots op 
mogen zijn. In dit weekend hebben we dit 
moois aan vele Apeldoorners kunnen laten 
zien.

Rens Smit

Open Monumentendag
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De start van het nieuwe kerkelijke seizoen 
op 4 september was bruisend en veelkleurig. 
Dat was te zien aan de kaft van de 
liturgieboekjes in de vele kleuren van de 
regenboog. Op de vraag om de boekjes 
omhoog te houden zag de volle kerk er uit 
als een zee van veelkleurigheid. En dat is 
niet alleen door de boekjes. 

Wij ervaren de rijkdom van een wereldkerk 
te zijn; mensen van over de hele wereld zijn 
verzameld rond het altaar, onder het dak van 
de Onze Lieve Vrouwekerk. 

Tijdens de overweging werd de mensen 
gevraagd hun hand op te steken als de 
provincie of het land van geboorte werd 
genoemd. Opvallend weinig handen 
gingen omhoog van mensen die geboren 
zijn in Apeldoorn. Parochianen komen 
overal vandaan, bijna alle provincies van 
Nederland zijn in onze geloofsgemeenschap 

vertegenwoordigd. Verder mensen uit 
Frankrijk, Polen, Roemenië, Voormalig 
Joegoslavië, Tsjechië, Nigeria, Guinee-Bissau, 
Zuid-Afrika, Sierra-Leone, Colombia, India, 
Sri-Lanka, Indonesië, Filipijnen, Vietnam, 
Irak en Syrië. Wat een rijkdom aan culturen, 
talen, gewoonten en religieuze beleving! 
Dat werd mooi zichtbaar bij het 
binnendragen van de broden tijdens de 
offerande uit de verschillende landen, 
gekleed in traditionele kleding. De broden 
werden voor het altaar neergezet en 
met wierook gezegend. Het veelkleurig 
koor samengesteld uit alle koren uit de 
Emmaüsparochie heeft prachtig gezongen; 
het was een waar feest!

Na de viering ging het feest gewoon 
verder in de tuin. Ondanks de slechtweer-
verwachting stonden wij in de zon en 
genoten van de hapjes van verschillende 
landen; Er was soep uit Colombia, Syrië en 

Guinee-Bissau. Er was eten en drinken uit 
Frankrijk, Polen, Indonesië, Filippijnen en 
Falafel uit Syrië. Het was een mooi begin van 
het nieuwe kerkelijk seizoen en het smaakt 
naar meer. 

In het jaarprogramma zullen we deze 
ontmoeting met de verschillende culturen in 
onze kerk verder uitrollen. De ontmoeting 
met de vreemdeling is ons thema. We 
gaan verschillende momenten creëren om 

Veelkleurig feest
elkaar te ontmoeten, rond thema’s van 
eten, muziek, kunst, opvoeding enz. Het 
belooft een spannend nieuw seizoen te 
worden, waarin wij kunnen groeien als 
geloofsgemeenschap, door elkaar beter 
te leren kennen, onze achtergronden te 
leren kennen, met onze gebruiken, onze 
verschillen en onze overeenkomsten. Zo 
ervaren wij dat de vreemdeling een vriend 
is. Dat wij in de ontmoetingen met elkaar 
mogen ervaren dat wij broeders en zusters 
zijn, verbonden met elkaar, één in Christus. 

De eerste bijeenkomst van het jaar-
programma is op zondag 2 oktober, na de 
viering van 10.00 uur. We doen dan het feest 
van de startzondag dunnetjes over rond het 
thema ‘eten en drinken’: streekgerechten 
uit binnen en buitenland en smaakmakende 
verhalen. Iedereen van harte welkom!

Ronald Dashorst

Ruim honderd jaar reden er treinen 
van Nederland rechtstreeks naar 
Lourdes. Daar komt nu een einde 
aan. Het wordt te druk op het 
spoor. Spoorwegmaatschappijen 
hebben steeds meer moeite de 
ouderwetse Lourdestrein tussen de 
tgv’s door te geleiden.

Het huren van zo’n speciale trein is 
ook erg duur. Steeds meer pelgrims 
kiezen voor het vliegtuig of de bus. 
Als medewerker van de Limburgse bedevaart 
organisatie mocht ik deze laatste reis mee 
maken. Samen met een andere parochiaan 
van Emmaüs ben ik aan deze pelgrimstocht 
begonnen. In de trein groei je naar Lourdes 
toe, er gaan immers twintig uur voorbij 
voor je aankomt. Met zijn vieren samen in 
een coupe, je bidt en zingt samen, verhalen 
worden gedeeld. Waarom jij naar Lourdes 
wil, waarom je er zo vaak naar terug gaat.

De tijden veranderen
Voor velen is het een thuiskomen, weten dat 
Maria daar geduldig wacht op al die mensen 
die haar komen opzoeken. Al is het dit jaar 
een stuk moeilijker om op het heiligdom te 
komen.

Sinds de aanslag in Nice zijn de veiligheids-
voorschriften in Lourdes aangescherpt. Er 
zijn maar twee toegangen open, tassen 
moeten open, of worden leeggehaald, voor 
je verder mag.
Het is er ook een stuk rustiger, voor ons als 
pelgrims is dit fijn, er is een mooie openings-
eucharistieviering in de Rozenkranskerk, ook 
de viering bij de grot was hierdoor zoveel 
beter te volgen. Voor de hotels en de vele 
winkeltjes buiten het heiligdom is dit niet 
fijn, het bevoorraden van winkels en hotel 
geeft veel problemen, hopelijk wordt het 
voor hen spoedig beter. De zieken en de 
ouderen mee op deze reis hopen op een 
oplossing voor hun vervoer naar Lourdes 
zodat ze kunnen blijven komen. Want een 
week Lourdes geeft hun kracht om thuis 
alles beter aan te kunnen omdat je hier in 
Lourdes een week lang een stukje hemel op 
aarde beleeft en die verbondenheid gaat 
mee naar huis.
In 2018 is er weer een bisdomreis, hopelijk 
kunnen er dan ook parochianen mee vanuit 

de Emmaüsparochie. Voor meer informatie 
mag u altijd bellen. Bep Scheffer 521 16 94.
 
Mijn laatste treinbedevaart 
naar Lourdes
Op 1 september mocht ik met deze een-
na-laatste pelgrimstocht mee. Samen met 
Ineke Oor en 750 anderen op weg naar 
Lourdes. Om 11.43 uur vertrokken wij uit 
Apeldoorn om de volgende dag om 13.07 
uur in ons hotel in Lourdes aan te komen. 
De treinreis was goed verlopen, er was 
slechts een uur vertraging. Toch was deze 
laatste reis zo anders. Het begon al op weg 
naar Maastricht, in Sittard moesten we 
overstappen op bussen omdat het spoor was 
geblokkeerd door een ongeval.
Geen paniek, alle pelgrims op weg naar 
Maastricht hadden elkaar gauw gevonden, 
er werd contact gezocht met de organisatie 
van de bedevaarttrein, NS zorgde voor 
koffie, water en bussen, binnen een half 
uur konden we verder reizen. Een uur later 
dan gepland vertrokken wij uit Maastricht 
met de Lourdes-expres naar Lourdes. Steeds 
meer pelgrims kiezen voor het vliegtuig of 
de bus,deze laatste reis reisde een journalist 
van Trouw mee om verslag te doen. Als je 
zo door de trein loopt hoor je al gauw de 
verhalen van pelgrims, vele zieken zijn bang 
dat het nu voor hun is afgelopen om naar 
Maria te gaan, het zit er voor hen niet in 
om met een bus of vliegtuig te gaan. De 
twintig uur die nodig zijn om met de trein in 
Lourdes te komen, het ongemak van de reis 
ze hebben het er graag voor over. In deze 
uren wordt een verbondenheid geboren 
tussen zieken en de verzorging die heel de 
week nog verder groeit en vaak leidt tot een 
jarenlange diepe vriendschap. 

Bep Scheffer

Op woensdagavond 5 oktober 
wordt om 20:00 uur voor 
deelnemers en belangstellenden 
uit de Emmaüsparochie en de 
Franciscus en Claraparochie een 
informatiebijeenkomst gehouden 
ter voorbereiding op de 6-daagse 
bedevaart naar Rome van 14 tot en 
met 19 november 2016. 

De pastores Daggenvoorde en Dashorst 
organiseren en begeleiden vanuit 
onze parochies deze bedevaart in 
samenwerking met het Aartsbisdom 
en de gemeenschap van Sant’Egidio. 
We sluiten in Rome als eigen Veluwse 
groep aan bij het gezamenlijke 
programma van de Nederlandse 
bisdommen. En we hebben eigen 

programmaonderdelen om nader 
kennis te maken met de inspiratie en 
het werk van de gemeenschap van 
Sant’Egidio in Rome. Kosten: € 839.00 
(toeslag éenpersoonskamer € 150.00). 
De reis is niet geschikt voor wie in een 
rolstoel zit of aan een rollator moet 
lopen. 

Op woensdagavond 5 oktober maken 
we in het Emmaüshuis als Veluwse 
groep kennis met elkaar. Deze 
kennismakingsbijeenkomst staat ook 
open voor wie deelname overweegt. 
Wie zich laat informeren verplicht zich 
uiteraard tot niets.

p.daggenvoorde@rkapeldoorn.nl
r.dashorst@rkapeldoorn.nl

De een na laatste trein op weg naar Lourdes

Pelgrimstocht 1 september 2016
6-daagse bedevaart naar Rome

Informatie- en voorbereidingsbijeenkomst

Het heeft wel even geduurd maar nu kan 
ik u melden dat het bedrag uit de € 1500-
pot is overgemaakt aan onze kandidaat 
Hermien Boudens, oud-inwoner van 
Apeldoorn en oud-leerling van het Veluws 
College. 

Hermien is al meer dan 25 jaar werkzaam 
in Brazilië in het vormingscentrum 
Sanctuario das Comunidad. Zoals de naam 
al zegt worden er veel vormingscursussen 
gegeven, vooral aan vrouwen en jonge 
meisjes. Zij leren daar beter voor hun 
belangen opkomen en dat werpt zijn 
vruchten af. Ook de kerk ziet het belang 
hiervan in en steunt hen zoveel mogelijk. 
Hermien werkt samen met een groepje 
inlandse zusters. Het is een lange moeilijke 
weg. Politieke situaties, corruptie, droogte 
en vele andere problemen bemoeilijken 
het werk maar zij houden stug vol. Onze 
gift maakt het voor Hermien en de zusters 
mogelijk om 200 plastic stoelen aan te 
schaffen. Dat is hard nodig en ze zijn er 
erg blij mee. 
Wij sluiten hiermee de € 1500-pot 
voor Hermien af. En nu is het weer uw 
beurt om een nieuwe kandidaat aan te 
melden voor wie wij dan weer graag 

gaan sparen. Iemand die dan weer voelt 
dat wij achter hem/haar staan. Onze 
doelstelling is een kleinschalig project 
van een Nederlandse missionair werker/
ster. De aanbrenger moet banden hebben 
met de Emmaüsparochie in Apeldoorn. 
Hij/zij moet ons in contact brengen met 
deze persoon en/of zelf iets kunnen 
vertellen over de persoon en zijn/haar 
werk. Weet U iemand werkzaam in een 
ontwikkelingsland en zou u hem/haar 
graag als kandidaat aanmelden voor 
de € 1500-pot dan kunt u die opgeven 
bij de M.O.V. U kunt dat doen per 
e-mail bij: reintje.paijmans@hetnet.nl of 
anniezonneveld@chello.nl . 
Hartelijk Dank. 

Namens MOV,
Annie Zonneveld

PS. Mocht u het werk van Hermien graag 
blijven steunen dan kunt u dat doen door 
een gift rechtstreeks aan haar over te 
maken. Zij heeft een rekening bij ABN in 
Apeldoorn. Haar rekeningnummer is NL04 
ABNA 0423 3740 60. U kunt haar volgen 
op faceboek: herminia.boudens en zij 
heeft een blog: santuariodascomunidades.
blogspot.com

De € 1500-pot
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elders in Apeldoorn, neemt u dan voor vervoer 
contact op met het parochiesecretariaat.

Vorming en Toerusting in de Bronkerk
Het programmaboekje met alle activiteiten van 
Vorming en Toerusting 2016-2017 is gereed. Een 
aantal ligt op de leesstandaard in de pastorie 
aan de Stationsstraat. Als u belangstelling hebt 
kunt u er een meenemen. Ook in de Bronkerk 
te Ugchelen is het boekje verkrijgbaar. 
Hieronder een van de vrij toegankelijke 
activiteiten; de koffie staat om 19.45 uur klaar. 
 
Oefenen bij het leven… 
dr. Sake Stoppels in de Bronkerk
‘Jezus roept leerlingen, geen kerkleden.’ Deze 
uitspraak is een belangrijke grondtoon in 
het denken van VU-docent Sake Stoppels. Hij 
schreef een boek over de kerk als oefenruimte 

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 

S T A D

Kopij voor de volgende OpWeg 
graag inleveren uiterlijk woensdag
5 oktober 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

voor leerlingen van Jezus Christus. Hij wil 
kerkelijke gemeenten helpen om verder te 
komen op weg van de navolging. Stoppels 
neemt afstand van een kerk die weinig 
uitdaagt. Waar niets hoeft, gebeurt meestal 
ook niets. Hij zoekt naar de opbouw van een 
cultuur van discipelschap die tegelijk open 
wil zijn voor de zinzoeker van deze tijd. Het 
Evangelie van Jezus Christus is radicaal en daagt 
jong en oud uit te zoeken naar een leven in zijn 
spoor. Stoppels zal zijn denken met ons delen, 
maar zet ons met een paar vragen ook zelf aan 
het werk…. op woensdag 28 september 2016, 
20.00 uur in de Bronkerk, Hoenderloseweg 10, 
Ugchelen.

Dr. Sake Stoppels is universitair docent 
kerkopbouw aan de Vrije Universiteit en 
beleidsmedewerker binnen de Protestantse 

Kerk. In 2013 verscheen van zijn hand het 
boek Oefenruimte. Gemeente en parochie 
als gemeenschap van leerlingen (uitgave 
Boekencentrum).

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. 

Een kroon op het harde werk van vele 
vrijwilligers en veel bedrijven en sponsoren. 
Wij mochten het vieren bij de opening van 
de kledingbank van de Gemeenschap van 
Sant’Egidio op vrijdagmiddag 2 september. 

Kardinaal Wim Eijk, wethouder Johan 
Kruithof (portefeuille minima en Apeldoorn 
Zuidwest) en Hilde Kieboom, voorzitter 
van de Gemeenschap van Sant’Egidio 
van de Lage Landen, hielden mooie 
toespraken voordat zij gedrieën het doek 
wegtrokken voor het grote spandoek van de 
Kledingbank. 

In de toespraken werd de aandacht 
gevestigd op de ontmoeting van twee 
werelden; van mensen die te veel hebben en 
willen delen met mensen die tekortkomen 
en kleding komen halen. Mensen uit 
twee werelden die elkaar ontmoeten in 
de Kledingbank en ervaren gelijkwaardig 

te zijn, broeders en zusters, kinderen van 
dezelfde God. Waar de twee werelden 
elkaar raken worden mensen rijker, meer 
heel. De heilige Martinus werd aangehaald 
als voorbeeld van iemand die vanuit deze 
beleving deelt met hem die minder heeft. 
Hij snijdt de helft van zijn mantel met zijn 
zwaard af en geeft dit aan de verkleumde 
arme. 
Het was een feestelijke opening met een 
grote opkomst van vertegenwoordigers 
van organisaties die naar de Kledingbank 
doorverwijzen, van bondgenoten, 
ketenpartners en vrienden. Na de onthulling 
van het spandoek brachten de leerlingen 
van de Praktijkschool de Boog heerlijke 
zelf gemaakte hapjes rond en serveerden 
kinderen van een van de vrijwilligers de 
drankjes.
De Kledingbank is nu officieel geopend als 
een sterk teken in de stad, een baken van 
hoop in de wijk, waar delen met elkaar 

centraal staat. een plaats van ontmoeting, 
menselijkheid en vriendschap. De komende 
twee jaar mogen wij hier een van de werken 
van Barmhartigheid uitoefenen en u kunt 
ons daarbij helpen om de gasten van de 
Kledingbank te helpen. 
Hebt u linnengoed of kleding over wilt 
u het ons dan brengen op woensdag 
of zaterdagochtend. Wij hebben 
doorlopend een tekort aan keukendoeken, 
theedoeken, handdoeken en tweepersoons 

www.santegidio.nl  |  www.santegidio.org

S A N T ’ E G I D I O

dekbedovertrekken. 
Voor het komend winterseizoen zijn wij 
op zoek naar handschoenen, jassen; vooral 
heren winterjassen, kinderwinterjassen 
en kinderkleding vanaf maat 146 en 
kinderschoenen. 

Adres: Oude Beekbergerweg 157.
Openingstijden: woensdag van 10.30 
tot 12.00 uur, zaterdag van 10.00 uur tot 
12.00 uur om te brengen.

Officiële opening van de kledingbank

Op 11 oktober houdt de werkgroep 
Meeleven Bij Verlies een ontmoetings-
middag voor parochianen die de afgelopen 
twee jaar een partner hebben verloren. 

We beginnen met een gebed in de dagkapel. 
Samen zingen, samen bidden en luisteren 
naar een tekst uit het Evangelie en van 
Moeder Teresa. We noemen de namen van 
onze geliefden die wij missen en steken 
kaarsen voor hen aan. 

Moeder Teresa, die 4 sept. heilig is verklaard, 
schreef een tekst over leegte die stilte werd:
Stilte laat ons met nieuwe ogen naar de 
dingen kijken.
Het is de stilte die we nodig hebben
om andere zielen te raken. 
De essentie ligt niet in wat we zeggen,

maar in wat God ons zegt en via ons laat zien.
In de stilte wacht Jezus op ons.
In de stilte zal Hij naar ons luisteren.
Daar zal Hij tot onze ziel spreken 
en daar zullen we zijn stem horen.

Na het gebed in de kerk verplaatsen wij 
ons naar de pastorie voor een samenzijn 
waarin wij als wij dat willen onze verhalen 
kunnen delen met mensen die ook zonder 
hun geliefden verder moeten gaan. Voor 
deze ontmoetingsmiddag worden mensen 
uitgenodigd die onze brieven krijgen. Als u 
geen uitnodiging heeft gekregen en toch 
hierbij aanwezig wilt zijn, bent u ook van 
harte welkom. 
Dinsdag 11 oktober van 14:00 tot 
16:30 uur, dagkapel, Stationsstraat 13. 
Graag opgeven bij het secretariaat.

In sommige gezinnen loopt niet alles op 
rolletjes en kan men wel een steuntje in 
de rug gebruiken. Bijvoorbeeld wanneer 
een gezin (ernstig) overbelast is door 
opvoedproblemen of als een kind extra 
ondersteuning of begeleiding nodig heeft. 

Hoe werkt het?
Steungezinnen zijn ‘gewone’ 
Apeldoornse mensen die wat voor 
hun medemens willen doen. Binnen 
InHuis Steungezinnen kan dat er op 
verschillende manieren uitzien: het gezin 
kan een kind zo nu en dan thuis een 
dag of dagdeel opvangen of juist ergens 
mee naartoe nemen.  Het steungezin 
bepaalt zelf welke ondersteuning ze 
kan bieden. Misschien heeft men enkel 
de weekenden beschikbaar, of wil men 
vooral iets betekenen voor oudere 
kinderen. Binnen InHuis steungezinnen 
wordt er goed gekeken naar waar ruimte 
en tijd voor is.

Enkele voorbeelden uit de praktijk:
Persoonlijke aandacht door leuke 
momenten 
Een alleenstaande moeder met vier 
kinderen geeft aan dat één van de 
kinderen het moeilijk heeft thuis. Haar 
dochter heeft er last van dat ze niet vaak 
dingen met iemand alleen kan doen. 
Moeder kan het nauwelijks bolwerken en 

het gezin heeft 
nauwelijks contact 
met andere 
mensen waar ze 

een beroep op kunnen doen. Het gedrag 
van de dochter heeft een nare invloed op 
de andere kinderen en op de sfeer in huis. 
Er is een steungezin gevonden, de dochter 
wordt nu af en toe opgehaald om leuke 
actieve dingen te doen. Hierdoor beleeft 
de dochter leuke momenten en zit ze 
beter in haar vel. De  andere gezinsleden 
krijgen hierdoor wat rust en de sfeer in 
huis wordt beter. 

Jonge kinderen weer kind laten zijn  
Moeder heeft tijden dat ze het allemaal 
niet trekt. Haar man is ziek en moet 
regelmatig in het ziekenhuis zijn. 
Daarnaast is er de zorg voor drie kinderen. 
Er is een steungezin dat de kinderen zo 
nu en dan wil opvangen, zodat moeder 
weer wat ruimte krijgt. Ook laten ze de 
(jonge) kinderen in dit gezin weer af en 
toe echt kind zijn, door iets gezelligs en 
ontspannens met ze te doen.

Wilt u meer informatie of steungezin 
worden?
Neem dan contact op met Bianca Lubbers, 
coördinator van InHuis. Dat kan via de mail 
naar: inhuis@stimenz.nl of bellen naar 
06 301 939 23.

Zowel in Casa Bonita als in Randerode 
worden voor de katholieke bewoners door 
de week vieringen gehouden. Er is in ieder 
huis per maand door de week een viering 
voor de katholieken van de somatische 
afdelingen en een viering voor die van 
de psychogeriatrische afdelingen. Deze 
vieringen kunnen alleen maar doorgaan 
als er voldoende vrijwilligers zijn om de 
bewoners van de afdelingen op te halen 

en om hen na afloop terug te brengen. De 
vieringen zijn op dinsdag of op donderdag. 
Op dit moment zijn er goede vrijwilligers, 
maar er zijn er te weinig. Daarom een 
dringende oproep: meld u aan als kerkvrij-
williger. Het kost u enkele uurtjes per 
maand. U kunt zich aanmelden bij pastor 
H. de Jong: h.jong97@chello.nl of bij ds. 
E. Idema: evert.idema@zgapeldoorn.nl . 

Hein de Jong, pastor

Gezocht!! Steungezinnen in Apeldoorn Ontmoeting in de stilte

Oproep
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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.

Bij hulp kunt u denken aan vervoer naar 
ziekenhuis voor bezoek arts, boodschap 
doen i.v.m. ziekte, huishoudelijke hulp, lamp 
repareren, hulp bij verhuizing, kamer behangen 
of tuinonderhoud. Heeft u zelf hulp nodig of 
wilt u zich aanmelden als vrijwilliger, neem dan 
contact op met:
Hans Westdijk, telefoon 541 13 38 
Irene Schiphorst, telefoon 541 58 31
E-mail: omziennaarelkaar@3ranken.nl

Gespreksgroep
Maandag 3 oktober gespreksgroep voor 
ouderen. Gast is Geerten Groenland.
Thema: Werkervaring in de gevangenis. Vanaf 
9.45 uur bent U allen van harte welkom.

Corrie Jonker

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 

Nazomertafel
De Open Tafel van september had iets van 
een nazomeroverzicht. In de gesprekken aan 
tafel kwam nog menige vakantie-ervaring 
aan de orde. Niet alleen de scholen waren 
weer begonnen maar ook het vereniging- en 
kerkenwerk. Er waren al weer bijeenkomsten 
en vergaderingen gepland. Het weerbericht 
gaf regen en herfststormen aan. De sfeer in de 
zaal was warm, gezellig en knus. Die zou bij 
een winteravond bij de kachel kunnen passen. 
De eerste Open Tafel na de zomervakantie 
had ook iets lenteachtigs. Iets van een nieuw 
begin. Het menu was nog zomers. Soep van 
zonnige tomaten als voorgerecht. Voor iemand 
die een link naar de bijbel wilde leggen zou je 
kunnen wijzen op dat “rode spul” zoals Ezau 

Vieringen H. Martinuskerk Twello

Zondag 8 oktober
10.00 uur Eucharistieviering, voorganger 
 pastor Sebastian pr. 

Casa Bonita
25 sep  Dhr. H. Hase, Koor Spirit 
02 okt  Ds. W.H. Louwerse, 
 orgel dhr. H. Kortes
09 okt  Dhr. G.R. Bloemendal, 
 orgel dhr. J. van Veen, 
 soliste mw. V. Simonett

De kerkdiensten beginnen om 10.15 uur in 
het restaurant.

De Drie Ranken
Zondag 25 september
09.30 uur  Open Kringviering, voorganger 
 diaken R. Dashorst

Gelre Ziekenhuis
25 sep R.K. Laura v.d. Kam, Duo Van 
 Weerdenburg/Hozemans
02 okt prot. Ds. Dick Luijmes, 
 koor ‘Step by Step’
09 okt  R.K. Gastvoorganger, ‘Dameskoor’

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
25 sept  R.K. Pastor R. Pragt, Mennokoor
02 okt  prot. Mw. ds. L.H. de Bruin, 
 orgel dhr. J. van Veen, 
 Taizé zanggroep
09 okt  prot. Mw. M. Bossenbroek-Baller, 
 Gelders Vocaal Ensemble

De kerkdiensten beginnen om 10.30 uur.

‘s Heeren-Loo (Groot Schuylenburg)
25 sep  Eredienst drs. Constance 
 Schouwstra-Dijkman, 
 orgel Arjan van Hees, GPM
03 okt  Verteldienst o.l.v. Harm Siebesma, 
 orgel Maurits Bunt
03 okt  Zangdienst o.l.v. Hetty de Reus, 
 orgel Chris Notenboom  
09 okt  Ds. G.W. v.d. Brug, orgel Eelco 
 Schuijl, Sursum Corda

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

De Herberg: Zondagse Ontmoetingen
25 sep  mevr. L. Benschop
09 okt  dhr. H. van Leeuwen

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’
25 sep  Geen dienst
02 okt  Jos van der Leur, 
 orgel Cor van der Harst 
09 okt  Geen dienst

De kerkdiensten beginnen om 10.00 uur.

Koningin Wilhelmina 
Woonzorgcentrum
Om de vier weken wordt op vrijdag om 
15.00 uur een Woord- en Communieviering 
gehouden. De eerstvolgende vrijdag is 7 
oktober 2016.

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

 

 W I J  B I D D E N

Christus Jezus, u schenkt ons een 
vastberaden hart om u trouw te blijven. 
U bent de Opgestane, die in ons het licht 
van uw vergeving laat schijnen. Dat is 
de volmaakte gave. En de vreugde van 
God ontwaakt in ieder mens die durft te 
vergeven.

Een conservatief is iemand 
die iets wil bewaren dat hij 
al kwijt is. 

(Gaston Durnez)

25 september 2016 Zes-en-twintigste zondag door het jaar
Am. 6, 1a + 4-7; 1 Tim. 6, 11-16; Lc. 16, 19-31

02 oktober 2016 Zeven-en-twintigste zondag door het jaar
Hab. 1, 2-3 + 2, 2-4; 2 Tim. 1, 6-8 + 13-14; Lc. 17, 5-10

09 oktober 2016 Acht-en-twintigste zondag door het jaar
2 Kon. 5, 14-17; 2 Tim. 2, 8-13; Lc. 17, 11-19

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

Voorganger is de heer Anton Derksen, met 
assistentie van Siny Bouwmeester

Marken-Haven
24 sep  R.K. Pastor R. Pragt, 
 orgel Mw. W. Berends
01 okt Mw. Ds. L.H. de Bruin, 
 orgel dhr. J. van Veen
08 okt Mw. M. Bossenbroek-Baller, 
 orgel mw. S. Goldbach, klarinet 
 Margo van der Eng

De kerkdiensten vinden plaats op 
zaterdagmiddag om 14.30 uur.

Randerode
25 sep  Viering Heilig Avondmaal, 
 Ds. E. Idema, orgel dhr. J. Wubs, 
 solozang dhr. J. Vermaat 
02 okt  Pastor A. Ottenschot, 
 koor Toonkunst
09 okt  Ds E. Idema, orgel dhr. J. Tiemens

De kerkdiensten beginnen om 10.30 uur.

Sainte Marie
25 sep  Eucharistieviering A. Goes pr.
02 okt  Woord- en communieviering 
 A.J. Derksen
09 okt  Geen viering 

De vieringen beginnen om 09.30 uur.

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

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

H. Geestkapel Assel
Elke zondag is er om 10.00 uur een 
zondagsviering.

Elke 1e zondag van de maand 
Eucharistieviering met ondersteuning door 
het Hubertuskoor.

Elke 2e zondag van de maand Woord- en 
Communieviering.

Overige zondagen Eucharistievieringen met 
volkszang.

In de Eucharistievieringen gaat een van de 
Salesianen van de nabijgelegen Mariahoeve 
voor: Theo Roelofs sdb of Kees van Luyn sdb.
De Woord- en Communievieringen worden 
bij toerbeurt verzorgd door Ruud Pragt, 
Anton Derksen en Hans Bosch.

Wij proberen ook kinderen een warme plek 
te bereiden en nodigen hen uit actief aan de 
vieringen mee te doen o.a. door het luiden 
van de kerkklok en het aansteken van de 
kaarsen bij de voorbeden.

De gemeenschap van de H. Geestkapel is 
zeer betrokken bij het straatkinderenproject 
Bosco Boys in Nairobi. Zij uit dat vooral 
in financiële ondersteuning van het 
project als geheel en een forse bijdrage 
aan studiekosten van individuele (ex-)
straatkinderen.

De Vier Dorpen Beekbergen
Elke laatste vrijdag van de maand om 
11.00 uur een gebedsdienst.

H U B E R T U S

T E R E S I Ade linzensoep noemde die hij wilde ruilen voor 
zijn eerstgeboorterecht, toen hij doodmoe van 
de jacht thuis kwam. Het hoofdgerecht was 
een huzarensalade met stokbrood. Bij de Open 
Tafel van oktober hebben we geen bijzondere 
gast aan tafel maar wel in de keuken. Pastor 
Sebastian zal voor ons een maaltijd klaarmaken 
zoals in zijn geboorteland gebruikelijk is. Dat 
wordt dan een Indiaas eten. Hij heeft al gezegd 
dat hij het niet te “heet” zal maken. Wilt u ook 
Indiaas eten? Kom dan op vrijdag 7 oktober 
2016 om 17.00 uur naar de Open Hofkerk. 

Jacques Daenen

 
Teresia en Hubertus Compleet  
Zaterdag 15 oktober 2016 om 10.30 uur 
wordt er weer een Eucharistieviering 
gehouden voor ouderen en zieken 
afkomstig uit de vroegere Teresia en 
Hubertus geloofsgemeenschappen. Wij 
hebben gemerkt dat er steeds meer mensen 
aan deze viering 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. De 
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. Als u dat wilt, kunt u 
tijdens de viering de zegen ter bemoediging 
ontvangen. Wilt dit aangeven bij uw 
aanmelding? Als u voor deze viering een 
misintentie wilt opgeven, kunt u dat ook 
aangeven bij uw aanmelding. Een vrijwillige 
bijdrage hiervoor kunt u 15 oktober tijdens 
de collecte voldoen. 
Aanmelding: uiterlijk 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. 
Graag tot 15 oktober om 10.30 uur in het 
Veluws College Mheenpark. Hopelijk is deze 
viering weer een feest voor alle aanwezigen. 
     Werkgroep Teresia en Hubertus Compleet

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 
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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

R.-K. Diaconie Apeldoorn
R.G.Th. Dashorst, diaken. Centraal punt voor diaconie 
van de Emmaüsparochie. Emmaüshuis, Stationsstraat 
13, 7311 NL Apeldoorn. R.K. Diaconie Apeldoorn: 
rek.nr. NL14 INGB 0002 9586 56, PCI Emmaus: 
rek.nr. NL53 RABO 0113 9644 98

Apeldoorns Beraad van Kerken
www.apeldoornsberaadvankerken.nl , 
beraadvankerkenapeldoorn@hotmail.com .

Inloophuis ’De Druif’
Een ontmoetingsplaats in De Maten.
Openingstijden: dinsdag van 09.30 tot 11.30 uur, 
donderdag van 10.00 - 12.00 uur en vrijdag van 
14.30 - 16.30 uur. Ingang: Violierenplein, De Drie 
Ranken, direct achter de deur. Iedereen is welkom.

Jeugd- en Jongerencentrum Don Bosco Apeldoorn
Instuif en internetcafé voor jeugd en jongeren, 
toegang gratis.
Locatie: Don Bosco De Maten, Eglantierlaan 203, 
055 542 59 51, openingstijden: elke middag van 
13.00 tot 17.00 uur, behalve zaterdag. 
’s Avonds van 19.00 tot 22.00 uur 
op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag. 
Locatie: Don Bosco Zevenhuizen, Sluisoordlaan 200, 
055 366 46 38, openingstijden: elke middag van 
13.00 tot 17.00 uur, behalve maandag en zaterdag. 
’s Avonds van 19.00 tot 22.00 uur op maandag, 
woensdag en vrijdag.

Katholieke Belangenorganisatie 
voor Senioren KBO
Afdeling Apeldoorn en Epe - Belangen-behartiging, 
dienstverlening en ontspanning op lokaal, provinciaal 
en landelijk niveau, voor senioren vanaf 50 jaar.
Secretariaat: kboapeldoorn@gmail.com.
Website landelijke organisatie Unie KBO: 
www.uniekbo.nl, provinciale organisatie: 
www.kbogelderland.nl .

KRO/RKK-mediapastoraat
Van dinsdag t/m vrijdag (09.00-10.00 uur) bereikbaar 
onder 0346 33 25 55, rkkmediapastoraat@kro.nl , 
www.rkk.nl .
ABRI 
055 576 36 61, abri@deherberg-apeldoorn.nl .
Cora Krispijn: abri.cora@deherberg-apeldoorn.nl . 
Apeldoorns Beraad van Kerken
beraadvankerkenapeldoorn@hotmail.com .
Protestantse Diaconie diaconaal consulent
06 295 977 80, www.diaconieapeldoorn.nl , 
diaconaalconsulent@pkn-apeldoorn.nl .
Stichting Kerk en Vluchteling
055 521 91 74
Kerkplein7
Kerkplein7 is verantwoordelijk voor alle Apeldoorn- 
brede activiteiten van de Protestantse Gemeente 
Apeldoorn en daarmee het gezicht naar buiten.
Aandachtsgebieden: missionair werk, jeugdwerk,
communicatie, vorming & toerusting, ouderen-
pastoraat en gemeenteopbouw. 
Ook de pioniersplekken vallen hieronder. 
www.kerkplein7.nl , info@kerkplein7.nl .

Op zondag 16 oktober 2016 zal in 
Overdinkel voor de 104de keer de Heilige 
Gerardus Majella Bedevaart plaatsvinden. 

Om 10.30 uur vertrekt de sacramentsprocessie 
van de kerk naar het park, aansluitend om 
11.00 uur de plechtige Eucharistieviering in het 
park, waarna de processie volgt. Voorgangers: 
Vicaris Ronald Cornelissen en Pastor Willy 
Rekveld. Om 15.00 uur is het Sluitingslof in de 
Gerardus Majellakerk. Voorafgaand aan de 
bedevaart is er een Triduüm. 
Op donderdag 13 oktober, vrijdag 14 oktober 
en zaterdag 15 oktober, elke avond om 19.00 
uur, is er een viering in het teken van Gerardus. 

Het Twentse kerkdorp zal dan wederom de 
plaats zijn waar vele duizenden pelgrims vanuit 
het hele land bij elkaar zullen komen. Velen 

zullen al meerdere malen Overdinkel bezocht 
hebben en weten dat deze bedevaart steun en 
kracht geeft bij alle noden van de pelgrims.
Wij willen erop wijzen, dat sinds enkele 
jaren ook succesvolle kinderactiviteiten 
worden georganiseerd tijdens de viering op 
zondagmorgen. 
Indien U verdere informatie wenst kunt u 
contact opnemen met het parochiecentrum van 
de Gerardus Majellakerk op werkdagen tussen 
10.00 en 11.30 uur telefoon 053 538 13 04. 
Hier kunt u ook (mis)intenties opgeven. 
Kosten intenties: vrije gift. Misintenties: 
€ 5,00. Rek. nr: NL35 RBRB 0918 8452 89 
t.a.v. Gerardus Bedevaart Overdinkel.
Graag tot ziens, u bent van harte welkom!

Gerardus Bedevaart groep Overdinkel
gerardusbedevaartoverdinkel@live.nl

Heilige Gerardus Majella 

Bedevaart Overdinkel


