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Ik heb op 7 augustus met Lia Voogd en 
Rens Smit, beiden lid van de Pastoraatgroep 
(PG), afgesproken om het in de tuin 
van het Emmaüshuis te hebben over de 
Startzondag en andere activiteiten waar de 
PG initiatiefnemer van is.

Maar… om 19.30u is het buiten nog 32 (!) 
graden en binnen – tegen de verwachting in 
– een stuk koeler. Met thee en koffie duiken 
we de Pronkkamer in en laat ik me – voor de 
lezers van OpWeg – graag bijpraten…

Geprolongeerd
Lia vertelt dat wegens het succes van vorig 
jaar het concept wordt geprolongeerd.
Natuurlijk eerst om 10 uur beginnen met 
een eucharistieviering, waarover verder nog 
geen bijzonderheden te melden zijn, met 
uitzondering van wat verderop nader wordt 
toegelicht.
Daarna met z’n allen naar buiten (laat het 
in ieder geval droog zijn…) waar volop 
tijd is voor ontmoeting, bijpraten, wellicht 
kennismaken met nieuwe parochianen.

Onder het motto: ‘Heel Emmaüs bakt, deelt 
en eet’ kan iedereen zich thuis weer naar 
hartenlust uitleven met ovens en andere 
attributen om op 9 september te laten 
proeven dat misschien meedoen aan de 
TV-variant geen raar idee is…

De nieuwe pastoor, Hans Hermens, heeft 
toegezegd om te gaan ‘speeddaten’ 
in combinatie met het bakken van 
pannenkoeken.
Ik zal voor de lezers die de Engelse taal niet 
(voldoende) machtig zijn deze term nader 
verklaren. Het idee bij ‘speeddaten’ is dat je 
in een beperkte tijd – in dit geval de minuten 
die nodig zijn om van een lepel beslag een 
Oudhollandse lekkernij te maken – je de 
ander het hemd van het lijf mag vragen.
Meestal gaat het om een mogelijk nieuwe 
relatie te ontdekken, maar het is natuurlijk 
ook voor kennismakingen met heel andere 
intenties in te zetten.

Ook de 
accordeonist 
die vorig jaar 
‘van de straat 
werd geplukt’ 
heeft beloofd 
om ook dit 
jaar weer zijn 
mooie muziek ten gehore te brengen.
Wat de stemming zeker ook zal verhogen is 
de bijdrage van de kinderen. Na hun eigen 
kinderviering in de grote zaal zullen zij ook 
op het plein komen om daar cup-cakes en 
andere zoetwaren uit te delen. Bovendien 
hebben de mensen van Sant’Egidio 
toegezegd om voor soep te zorgen (mijn tip: 
mocht de temperatuur nog steeds tropische 
waarden hebben, maak dan een ‘gazpacho’, 
een Spaanse koude soep van rauwe groenten 

Oproep
Startzondag 
9 september 2018
De Eucharistieviering van 10.00 uur 
staat in het teken van het thema 
‘Ik zal er zijn’.

Op deze dag komen enkele bijzonder-
heden samen: het is Ziekenzondag, we 
starten een nieuw kerkelijk seizoen, 
onze nieuwe pastoor Hans Hermens 
zal zich voorstellen in en na de viering 
en wij sluiten ons aan bij de Landelijke 
dag van de Kerkproeverij. Voor deze 
kerkproeverij wordt u gevraagd om 
buren, ouders, kinderen en vrienden uit 
te nodigen om de viering bij te wonen 
en de sfeer in de kerk te proeven. 

Na de viering zullen wij dit proeven 
ook letterlijk doen en zullen wij als 
Emmaüsgangers samen eten op het plein 
aan een lange gedekte tafel. Kinderen 
hebben op het plein hun eigen activiteit. 
Voor deze bijzondere dag nodigen wij 
u graag uit om als Emmaüsparochie 
samen het nieuwe seizoen feestelijk te 
beginnen. Zo ervaren wij dat wij een 
bruisende parochie zijn. 

Oproep:
1. Wilt u bloemen meenemen voor 
 de zieken?

Om op deze Ziekenzondag de zieken 
van onze gemeenschap te gedenken 
willen wij u vragen om bloemen 
mee te nemen. Die kunt u in het 
kerkportaal afgeven, die worden 
met de offerande naar het altaar 
gedragen en na de viering naar de 
zieken gebracht.

2. Wilt u eten meenemen om te 
 delen met elkaar?

Om samen te eten op het plein willen 
wij u vragen om eten mee te nemen, 
eten uit alle windstreken zullen wij 
delen met elkaar. Zo kunnen wij 
proeven van streekgerechten uit 
Nederland, eten uit Indonesië, uit 
Polen, Italië, uit Afrikaanse landen, 
Irak, Syrië, Vietnam, Hongarije en nog 
veel meer landen die in onze kerk 
vertegenwoordigd zijn.

Heel Emmaüs kookt, eet en deelt met 
elkaar.

 
Namens de pastoraatsgroep,

Ronald Dashorst

Startzondag: eerst in de kerk 
en dan samen op het plein

en kruiden). Na de koffie/thee/soep zal er 
ook nog een drankje worden aangeboden 
om te toosten op het nieuwe Emmaüsjaar.
De vormelingen is gevraagd om te assisteren, 
zowel tijdens de viering als buiten op het 
plein, hetgeen beslist op prijs zal worden 
gesteld (en laten we hen dat dan ook laten 
weten).

Ziekenzondag
Omdat de 
Startzondag 
samenvalt met 
Ziekenzondag 
is en wordt 
(ook hierbij 
dus) aan 
parochianen 
gevraagd om op 9 september bloemen mee 
te nemen. Een gedeelte van wat er wordt 
meegebracht zal bij ‘de gaven’ naar het 
liturgisch centrum worden gebracht en voor 
de andere boeketten is het de bedoeling 
dat die bij zieken en eenzame medemensen 
worden thuisbezorgd.
De PG heeft hiervoor bedacht om achter in 
de kerk een bloempot neer te zetten waar 
men briefjes in kan doen met de naam en 
het adres van personen bij wie je graag een 
bloemetje zou zien gebracht. Hopelijk (vast 
wel!) zijn er ook voldoende liefhebbers om 
het bezorgen te realiseren. De PG heeft 
trouwens het voornemen om elke week bij 
iemand een bloemetje te laten bezorgen.
Zo is er door het jaar heen aandacht voor 
onze medeparochianen die wat extra 
belangstelling zeker kunnen gebruiken. 
Een mooi initiatief.

Communicatie en activiteiten
Rens: ‘Als PG vinden we communicatie 
van groot belang, daarom hebben we een 
postbus achter in de kerk gezet. Daarin 
kunnen de parochianen hun opmerkingen 
meegeven aan de PG. Verder is er nog een 
mailbox: emmaus.apeldoorn.pgroep@gmail.
com om te communiceren met de PG.’
Overigens onderkennen Lia en Rens 
terdege dat de beste manier om met 
medeparochianen in contact te komen het 
directe een-op-een-gesprek is. Ze hebben 
zich ook voorgenomen om deze manier van 
communiceren, met name na de vieringen, 
te gaan intensiveren.

Ook heeft men met het Pastoresteam en het 
Parochiebestuur afspraken gemaakt over wie 
er het aanspreekpunt is binnen de PG. Korte 
lijntjes, snelle terugkoppeling en adequaat 
reageren gaat ervoor zorgen dat wat 
aandacht moet krijgen ook in beeld komt en 
kan worden opgepakt.

‘O ja’, zegt Lia, ‘zou je ook in het artikel 
willen opnemen dat we ter gelegenheid van 
het afscheid van pastoor Paul Daggenvoorde 
de parochianen vragen om een persoonlijke 
groet te schrijven op een kaart of in een 
brief en die in de rode brievenbus te 
willen stoppen die achterin de kerk staat. 

Na de afscheidsviering op 26 augustus 
zullen de ‘groeten’ in een postzak aan de 
vertrekkende pastoor worden aangeboden.’

Door mij gevraagd naar reeds op stapel 
staande activiteiten meldt Rens dat 
monseigneur Hoogenboom op zondag 
4 november, na de viering, een lezing zal 
verzorgen. Het onderwerp is: de rol van de 
Kerk bij de vorming van de Europese Unie 
en andere actuele thema’s. 
Noteer deze ongetwijfeld interessante 
activiteit alvast in de agenda!

De PG is afgestapt van het maken van 
een programma(boekje) voor het hele 
(kerkelijke) jaar.
Er zal meer op ad hoc-basis en projectmatig 
worden gewerkt, soms ‘meeliftend’ op 
bestaande activiteiten (bijv. de Vredesweek 
in de derde week van september) van 
‘derden’.
Ook zullen de activiteiten zoveel mogelijk op 
zondagen na de viering worden gepland.

Bekend is nu al dat er rond Kerstmis een 
activiteit zal zijn en Rens wil in het voorjaar 
van 2019 een lezing verzorgen rond de 
belangrijke encycliek ‘Laudato Si’. 

Wat dat laatste betreft ben ik, ter informatie 
en inspiratie, zo vrij geweest om even op 
Wikipedia te zoeken naar de omschrijving en 
betekenis van deze encycliek:

Paus Franciscus
Laudato Si’ (Geprezen zijt Gij) is 
een encycliek van paus Franciscus die 
op 18 juni 2015 werd gepromulgeerd. 
Het incipit van deze pauselijke 
rondzendbrief is afkomstig uit 
het Loflied der Schepping (Zonnelied) 
van Sint-Franciscus. De encycliek - 
met als ondertitel, over de zorg voor 
ons gemeenschappelijk huis, - heeft, 
in de geest van deze heilige, de 
beschermwaardigheid van de aarde en 
het milieu tot onderwerp. Alhoewel 
verschillende pausen vanaf de heilige 
paus Johannes Paulus II zich hebben 
uitgelaten over de milieuproblematiek, 
en de noodzaak om - wat zij zien als 
- Gods schepping te behoeden voor 
de negatieve gevolgen van menselijk 
handelen op het milieu, was paus 
Franciscus de eerste die aan deze 
problematiek een encycliek wijdde. 
De encycliek is niet enkel gericht aan 
katholieken, maar aan iedereen in de 
hele wereld.
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MISINTENTIES
Weekend 18-19 augustus: Ben en Bernard, Herman van den Bosch, Janni Thomas-Burghout
Weekend 25-26 augustus: Herman van den Bosch, Janni Thomas-Burghout
Weekend 1-2 september: overleden ouders Harperink-Nijland en zoon Felix, Ben en Bernard
Weekend 8-9 september: Maria Aartsen-Verheij, Hendrikus Johannes Aartsen, overleden 
families Aartsen-Verheij, Stephan Staijen, schoonzoon, ouders en schoonouders, gezondheid 
en voorspoed voor het gezin. 

PAROCHIEKRONIEK 
Gedoopt: 
Door het H. Doopsel zijn in onze geloofsgemeenschap opgenomen: Milos Slezak, Frans 
Hezeman, Chris Hezeman, Lora Hertgers, Angelina Emmert en Selene van Diermen
Door het huwelijk met elkaar verbonden:
Op 29 juli is het kerkelijk huwelijk voltrokken tussen Nancy Gorgees en Gert-Jan Rahawarin
Overleden: 
Meta Stekkinger. De uitvaart heeft plaatsgevonden op 20-7-2018 in de kerk
Annie Harleman-Simons. De uitvaart heeft plaatsgevonden op 20-7-2018 in de kerk
Erik Harmelink. Het afscheid heeft plaatsgevonden op 24-7-2018 in Rouwcentrum Rouwenhorst
Herman v.d. Bosch. De uitvaart heeft plaatsgevonden op 2-8-2018 in de H. Geestkapel te Assel
Janni Thomas-Burghout. De uitvaart heeft plaatsgevonden op 3-8-2018 in de H. Geestkapel 
te Assel 

Annie Harleman-Simons 
Op vrijdag 20 juli hebben we in de Onze Lieve Vrouwekerk afscheid moeten nemen 
van Annie Harleman die 97 jaar is geworden. Annie was een vrouw die zichzelf altijd 
bescheiden opstelde, zichzelf soms wegcijferde en niemand tot last wilde zijn. Vlak na 
de bevrijding is Annie getrouwd met Wim en samen kregen ze acht kinderen. Wim had 
een eigen aannemingsbedrijf en ze ondersteunde Wim in zijn bedrijf en hoe ze het voor 
elkaar kreeg weet niemand, maar daarnaast had ze altijd alle tijd voor haar kinderen 
en de vriendjes en vriendinnen die zij meebrachten. In haar leven heeft haar deur altijd 
wagenwijd open gestaan voor de kinderen, kleinkinderen en wie maar in het kielzog 
meekwamen. Genieten kon ze enorm van haar gezin en belangrijk vond ze dat de 
kinderen altijd goed voor elkaar zijn geweest. Ze vond dat ze fijne kinderen had gekregen. 
Tot driemaal toe heeft Annie een groot verlies geleden. In 2004 overleed haar oudste 
zoon Piet, in 2011 haar man Wim en in 2015 haar tweede zoon Bert. Dit heeft haar zeer 
aangegrepen. Maar ze berustte erin, het leven ging door. Annie was een erg gelovige 
vrouw en Maria heeft altijd een belangrijke plek in haar leven gehad. De laatste periode 
van haar leven ging haar gezondheid achteruit en Annie vond ook dat haar leven voltooid 
was. Haar leven was een leven geweest vol liefde, goedheid en dankbaarheid en wat 
in liefde is gedaan, zal altijd blijven bestaan. En met deze herinnering aan Annie zal ze 
blijven voortleven in de harten van allen die haar dierbaar waren.

Gerard van de Braak

Erik Harmelink 
“Het is voorbij”. Het waren de allerlaatste woorden toen Erik overleed. Hij werd slechts 
40 jaar. En het druist in tegen al onze menselijke en ouderlijke gevoelens om afscheid te 
moeten nemen van dit jonge leven. Als ouders afscheid te moeten nemen van je kind. 
Die vreselijke ziekte openbaarde zich twee-en-een-half jaar geleden. Erik had net een 
huis gekocht naast het huis van zijn ouders. Hij is hevig aan het klussen geweest en had 
net alles klaar. Liefdevol hebben Willem en Ria hun zoon toen weer in huis genomen 
en verzorgd. Erik heeft in zijn leven veel liefde gegeven. Aan zijn ouders, zijn zus en al 
zijn naasten die hem dierbaar waren. Met heel veel plezier heeft hij 25 jaar gewerkt 
bij AH Sprengenpark v/h C1000 en hij was heel close met zijn collega’s en erg geliefd. 
Een hele grote hobby van Erik was het online gamen met zijn vriendenclub. Een hechte 
vriendenclub die hem ook erg dierbaar was. Erik was een man van weinig woorden, 
geen druktemaker en hij accepteerde ook zijn ziek zijn. Het moet, we zien wel, zei hij 
dan. Tijdens de afscheidsdienst op 24 juli in Rouwcentrum Rouwenhorst hebben we 
een gedeelte gelezen uit het 2e boek van de Makkabeeën. Hierin lazen wij dat God de 
schepper is van de wereld en dat Hij aan het begin staat van alle leven en Hij je in zijn 
grote liefde het leven zal terugschenken. Op de begraafplaats Haagwinde hebben we Erik 
begraven in het vertrouwen dat zijn leven niet voorbij is, maar doorgaat in dat nieuwe 
land van zachtheid, barmhartigheid en Liefde. 

Gerard van de Braak
Lees verder op pagina 3

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

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

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

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

Zaterdag 18 augustus
16.30 uur Eucharistieviering met cantor, voorganger pater Hulshof
Zondag 19 augustus
10.00 uur Eucharistieviering met het vakantiekoor, voorganger pater Hulshof
Dinsdag 21 augustus
09.00 uur Eucharistieviering
Vrijdag 24 augustus
09.00 uur Eucharistieviering
19.30 uur Gebedsviering Sant’Egidio
Zaterdag 25 augustus
16.30 uur Eucharistieviering met samenzang, voorganger pastoor P. Daggenvoorde
Zondag 26 augustus
10.00 uur Eucharistieviering met het vakantiekoor, voorganger pastoor P. Daggenvoorde
Dinsdag 27 augustus
09.00 uur Eucharistieviering
Vrijdag 30 augustus
09.00 uur Eucharistieviering
19.30 uur Gebedsviering Sant’Egidio
Zaterdag 1 september
16.30 uur Eucharistieviering -stille mis- , voorganger pastor Sebastian
Zondag 2 september
10.00 uur Eucharistieviering met cantor, voorganger pater Boerkamp
Dinsdag 4 september
09.00 uur Eucharistieviering
Vrijdag 7 september
09.00 uur Eucharistieviering
19.30 uur Gebedsviering Sant’Egidio

DOOPVIERINGEN
Doopvieringen vinden doorgaans een keer per maand op ’n vastgestelde zondag plaats. 
De data zijn: 23 september, 21 oktober en 18 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, 
met uitzondering van zondag 19 augustus. 

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

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

COLLECTEOPBRENGSTEN
week 31
pastoraat Emmaüsparochie € 311,98  |  Emmaüs diaconie € 289,36
week 30
pastoraat Emmaüsparochie € 357,13  |  Emmaüs diaconie € 346,16
week 29
pastoraat Emmaüsparochie € 283,52  |  Emmaüs diaconie € 266,42
week 28
pastoraat Emmaüsparochie € 262,40  |  Emmaüs diaconie € 283,23

I N  M E M O R I A M
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M A N T E L Z O R G E R S

(Tekst: Elizabeth van Horen-Lemm; 
foto: Roelof Rump)

Samen hebben ze het goed, vindt 
René (44). Zijn vrouw Fransje heeft een 
lichamelijke beperking. Ze kan vanaf 
haar geboorte niet lopen en is gebonden 
aan een rolstoel. De zorg komt voor een 
groot deel op René terecht. Ze wonen in 
een appartementencomplex op de eerste 
verdieping, met lift en brede gangen. De 
woning is aangepast, zodat Fransje nog 
zoveel mogelijk zelfstandig kan doen.

Contactadvertentie
Zuurstofgebrek bij haar geboorte is er 
de oorzaak van dat mijn vrouw Fransje 
haar benen niet kan gebruiken en in 
een rolstoel zit. De laatste tijd gaat ze 
lichamelijk achteruit en heeft ze meer hulp 
nodig, maar ik kan haar gelukkig overal bij 
helpen. Ik loop zelf wat moeilijk, maar zie 
mijzelf niet als een gehandicapte. Lange 
afstanden kan ik niet lopen, daarvoor 
gebruik ik een rolstoel. In huis gaat het 
prima zonder. In 1983 kreeg ik op 14-jarige 
leeftijd griep. Ik heb drie en een halve 
maand in coma gelegen. De artsen wisten 
niet wat ze moesten doen. Ze zagen het 
op een gegeven moment niet meer zitten. 
Toen ik uiteindelijk wakker werd, moest ik 
alles weer opnieuw leren: praten, lopen, 
enzovoorts. Met mij gaat het goed. Ik 
heb een rijbewijs en we hebben een auto, 
dus we kunnen overal naar toe. In 2003 
heb ik een contactadvertentie gezet in 
het blaadje van de ANGO, de Algemene 
Nederlandse Gehandicapten Organisatie. 
Fransje reageerde op die advertentie. We 
hebben eerst met elkaar geschreven. Ik 
had geen E-mail, dus we stuurden elkaar 
brieven. Later volgde het eerste afspraakje. 
Ze kwam bij mij in Leusden op bezoek, 
waar ik toen woonde en werkte. Ik heb 
haar bij het station opgehaald. Zij woonde 
in Amsterdam en haar ouders wisten er 
niets vanaf. We zijn samen gaan wonen in 
Apeldoorn voor mijn werk. In het begin heb 
ik nog een tijdje heen en weer gereisd tussen 
Leusden en Apeldoorn. We wilden een 
nieuwe start maken in Apeldoorn en zochten 
woonruimte. Negen jaar geleden hebben 
we dit appartement gekocht. We waren de 
eerste bewoners en hebben de keuken en de 
badkamer aan laten passen voor Fransje. Ik 
heb iets met speciale data. Onze trouwdag 
was op 7-7-7. Ik vind dit een mooie datum. 
Ik heb Fransje ten huwelijk gevraagd op 5 
december 2005. Ik had een mooi pietenpak 
gekocht en heb op de deur gebonsd. Ze 
deed open en zei gelukkig: “Ja.” Ook de dag 
van ondertrouw was speciaal: 14 februari 
2007, Valentijnsdag. 

Klapband
Waar ik mij nog steeds schuldig over voel, 
is de dag waarop we een auto-ongeluk 
kregen. Dat was in 2009. De auto kreeg 
een klapband en ik kon hem naar de 
vangrail sturen, maar Fransje schoof met 
haar benen onder het dashboard. Ze had 
haar knie gebroken en ik had helemaal 
niets. Natuurlijk kon ik daar niets aan 

doen, want een klapband overkomt je, 
maar ik blijf mij toch schuldig voelen. Het 
gaat sinds het ongeluk minder goed met 
Fransje. Ze gaat langzaam achteruit. Ik ben 
financieel medewerker op een afdeling 
crediteurenadministratie en werk van ’s 
morgens acht uur tot half vijf. Ik sta om half 
zeven op, ga douchen en scheren. Ik help 
Fransje met uit bed komen en aankleden. 
Een broek aantrekken of schoenen aandoen, 
lukt haar zelf niet. Douchen kan ze niet meer 
zonder hulp, maar zelf haar gezicht wassen 
kan ze nog wel. Ook gaat ze zelf naar de 
WC. In de badkamer zit een steun waaraan 
ze zich vast kan houden. 

We hebben een huishoudelijke hulp. Dat 
is voor mij erg fijn, want anders moet ik 
naast mijn baan nog alles in huis doen. Eerst 
hadden we 5 uur in de week, nu nog maar 
3,5 uur. De indicatie voor hulp is herzien en 
blijft ook maar een jaar geldig. Volgend jaar 
wordt de situatie opnieuw bekeken. 

Koken doet Fransje graag zelf. Ze is veel 
alleen, maar dat vindt ze niet erg. Ze kan 
zich nu nog goed redden en kan mij altijd 
bellen als er iets is en dan kom ik naar huis. 
Dat heb ik met mijn werkgever afgesproken. 
Eerst had ze een scootmobiel, maar nu heeft 
ze een elektrische rolstoel. Dat heeft wel een 
paar maanden geduurd voordat ze die had. 

Met de elektrische rolstoel kan ze zelf overal 
heengaan. Ze houdt niet van thuiszitten 
en gaat overdag haar eigen gang. Werk 
heeft ze niet meer. Vroeger werkte ze bij de 
ANGO, maar in Apeldoorn lukte het haar 
niet om weer werk te vinden. Fransje gaat 
twee tot drie keer per week naar fitness bij 
ViaReva [heet nu Klimmendaal/red.]. 
Dat vindt ze heerlijk om te doen. Ze blijft er 
koffiedrinken en heeft daar leuke contacten 
opgedaan.

Rolstoeldansen
Op vrijdag gaan we samen boodschappen 
doen voor de hele week. We gaan 
regelmatig winkelen in Apeldoorn en 
een paar keer per jaar gaan we naar de 
schouwburg, naar Orpheus. Ook gaan we 
geregeld op bezoek bij vrienden, maar die 
wonen allemaal in het midden van het land. 
Ik doe aan tafeltennis en ben in Amersfoort 
blijven sporten, want daar heb ik het naar 
mijn zin. Daarnaast ga ik naar rolstoeldansen 
in Soest en dat doe ik nog steeds met veel 
plezier. Als Fransje zich goed voelt, gaat ze 
mee. ’s Avonds is ze soms moe en ligt ze 
eerder in bed. In de zomer heeft ze meer 
energie. Ik heb bij het rolstoeldansen een 
vaste staande partner, waar ik al een jaar 
of vijf mee dans. Met een staande partner 
ben je als rolstoeldanser meer bij de dans 
betrokken. We hebben in 2013 meegedaan 

‘Ik ben blij dat ik in staat ben voor mijn vrouw te zorgen’ 

aan het NK Rolstoeldansen in Rosmalen. 
Later dit jaar gaan we naar Malta voor 
een danswedstrijd. Natuurlijk gaat Fransje 
mee en we plakken er nog een weekje aan 
vast voor een korte vakantie. We hebben 
ons appartement te koop gezet. We willen 
terug naar Amersfoort of omgeving, daar 
hebben we toch meer binding mee. Maar we 
hebben geen haast. Het is jammer, maar we 
hebben vrijwel geen contact met de buren 
of met mensen in de buurt. Als we elkaar 
tegenkomen, zeggen we alleen goedendag. 
We redden het samen goed. Het is voor mij 
niet te zwaar. Het kost wel steeds meer tijd 
om Fransje te helpen. Onze familie woont 
niet in de buurt, maar dat is niet erg. Ik heb 
geen hulp nodig en wil alles zelf doen. Als 
ik naar de toekomst kijk, dan maak ik mij 
wel zorgen. Er wordt zoveel bezuinigd op de 
zorg en op allerlei voorzieningen. Het is voor 
mensen zoals Fransje, die een lichamelijke 
beperking hebben, belangrijk dat er 
mantelzorgers zijn. Dat er een persoon is die 
regelmatig komt en waar je een band mee 
op kunt bouwen. Het is niet prettig als het 
steeds iemand anders is. Ik ben blij dat ik in 
staat ben om voor mijn vrouw te zorgen, dat 
zij door haar eigen partner wordt geholpen 
en niet door een vreemde.

[met goedkeuring overgenomen uit: 
BoekDeKapkleur]

Vervolg van pagina 2

Janni Thomas-Burghout
Met volle teugen heeft Janni genoten van het leven. Een lang leven van ruim 91 jaar 
waarin, zoals ze zelf ook heeft aangegeven, dankbaarheid overheerste. Janni was een 
vrouw met een brede belangstelling voor o.a. architectuur, interieur, Engelse tuinen, 
maar ook van een goed boek wist ze te genieten. Stond voor zichzelf en was een sterke 
persoonlijkheid. Gelukkige jaren heeft ze gehad met Huub en samen kregen ze vier 
kinderen. Haar kinderen waren erg belangrijk voor haar. Ze was ook een vrouw die 
absoluut niet tegen onrecht kon. Als tiener heeft ze het in de oorlog moeilijk gehad. Veel 
vriendinnen van haar werden weggevoerd en ze heeft hen ook nooit meer teruggezien. 

Moeilijk vond ze het ook toen Huub overleed, die ze drie jaar lang liefdevol thuis heeft 
verzorgd. Maar ook het overlijden van haar trouwe hond Fleur, drie jaar geleden, heeft 
haar enorm aangegrepen. Tot het laatst toe heeft ze, ondanks dat haar gezondheid 
minder werd, zelfstandig kunnen blijven wonen en de regie in eigen hand kunnen 
houden. In de moeilijke periodes putte ze kracht uit wat er nu te genieten viel en haar 
overtuiging van een eeuwig leven. In de afscheidsviering op 3 augustus in de kapel te Assel 
hebben we gelezen uit 1 Korintiërs 13, de beschrijving van de echte liefde. Een tekst die zo 
van toepassing was op Janni. Want haar leven heeft in het teken gestaan van de liefde. Op 
de begraafplaats aan de Soerenseweg hebben we haar na de afscheidsviering in besloten 
kring te ruste gelegd bij haar man Huub. 

Gerard van de Braak
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Meestal bezorgt het verdriet en pijn 
Alleen verslaafd zijn aan de Liefde niet
De Liefde die de Heer ons schenkt
Die wij weer mogen delen
Liefde die heelt en nimmer krenkt
Ja, deel die maar met velen

Vasten
Al vast ik niet echt
Als ik een trommeltje zie
Denk ik wel steevast
Aan mijn kindertijd
Wat was het leven simpel
Je ouders stemden KVP
Op vrijdag at je vis
Rozenkrans bidden op de kokosmat
Soms verlang ik naar die tijd
Althans naar het goede ervan
Ik leerde over tevredenheid
Hulpvaardigheid en dankbaarheid
Dat zit voor vandaag en morgen
In mijn alternatieve trommeltje
Dat iedere dag weer open mag

Afscheid
De dood hoort bij het leven 
Beiden zijn ons gegeven 
Er is begin en het houdt op 
Met een laatste hartenklop
Klaprozen als de laatste wens
Na een leven zo intens
Die stoel blijft voortaan leeg
Toen jouw stem voor altijd zweeg
(in liefdevolle herinnering aan Alinde Vrolijk)

Woestijn
Veertig jaar door de woestijn 
Dan moet het doel wel heel mooi zijn 
Je komt jezelf vaak tegen 
De weg bezaaid met zand en steen 
Je vraagt je af: ‘waar moet ik heen?’ 
En ‘waar blijft nu toch die regen?’ 
Gelukkig is er onderweg 
Niet enkel narigheid en pech 
Oases, water, eten 
Om wat tot rust te komen 
Zodat je weer kunt dromen 
Je doel nimmer vergeten

Pasen
Tuinman heeft de rank gesnoeid 
Opdat die weer gaat geven 
En om te zorgen dat hij groeit 
Gaf Hij zijn eigen leven
Verbonden blijven met de rank
Juist in de goede tijden
God laten weten van je dank
En zo je ‘ik’ bevrijden

Verslaafd
Een mens kan aan van alles verslaafd zijn 
Voor de een werk, voor de ander weed 

Kerk-zijn
Kerk-zijn kan op veel manieren. 
Van het bezoeken van een zieke 
tot het brouwen van bier.
Van het plaats bieden aan een vluchteling 
tot het bakken van oliebollen.
Ieders talent mag zich in een 
geloofsgemeenschap ontwikkelen. 
Elke kwaliteit is van harte welkom. 
Omdat iedere mens van harte welkom is en 
ertoe doet. 
In ieder geval voor God…
Mogen we zo samen Kerk van Christus zijn. 
Geïnspireerd door Jezus de Levende.

Zwerfjongeren
En mensen die zich hun lot aantrekken. 
Niet met praten (alleen), maar vooral met 
doen. 
Ze helpen met allerlei geregel. 
Niet overnemen, maar ernaast staan. 
Motiveren en stimuleren vanuit het motto: 
‘jij bent het waard!’. 
Luisteren, werken aan hun zelfrespect. 
Zorgen dat ze gaan sporten, 
er hun bed voor uit willen komen. 
Waardering uitspreken en zo nu en dan 
uit eten of naar een festival. 
In Apeldoorn hebben we in Marco en Roelof, 
twee giganten. Het is hun levensmissie. 
Het kost zeeën van tijd en bakken (eigen) 
geld, 
maar ze doen het. Zo trots op deze kanjers. 
Hulde!
 

 
 
 
 

 
 
 
 
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

Afscheidsgroet aan Pastoor Daggenvoorde
Graag willen we u als Emmaüsparochiaan uitnodigen een mooie 
groet aan pastoor Daggenvoorde te schrijven. 

We verzamelen deze kaarten en brieven in de rode 
brievenbussen in de kerk. Er staat een bus bij de uitgang aan de 
Stationsstraatzijde en naast de koffiebalie in de hal. 
We hopen dat u allen een groet zult schrijven, zodat we pastoor 
Daggenvoorde een goed gevulde postzak kunnen aanbieden na 
de afscheidsviering op 26 augustus.

De Pastoraatsgroep

(Willem Olierook)

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

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

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

Een greep
In deze OpWeg willen we opnieuw een 
greep doen uit het ‘LeefTocht-archief’ en 
ook de lezers van ons parochieblad in de 
vakantieperiode nogmaals wat aanreiken 
voor ‘in de ransel’. Het zijn voornamelijk 
gedichten en foto’s van mezelf (tenzij anders 
vermeld). Tevens doen we hierbij de oproep 
om ook zelf een LeefTocht samen te stellen. 
Niet moeilijk: een foto met daarbij een 
korte tekst wat en waarom jou dat ‘beeld’ 
aanspreekt. Dat mag van 1 tot 111 woorden. 
Bijdragen graag bij mij (wolierook@telfort.nl) 
aanleveren. Alvast hartelijk bedankt!

In volle bloei 
Volop zomer
Ja, zelfs de zon 
schijnt het te 
snappen
Met af en toe een 
verkwikkend buitje
Lange dagen
De schepping
Ontvouwt zich in 
volle glorie
Met sterke geuren 
en zachte kleuren
Genot voor zintuigen
Als ’s avonds 
De Brugmansia haar kelken strak trekt
Verspreidt ze haar hemels parfum
‘Dank U Heer!”

Leeftocht: rubriek voor contemplatie en inspiratie (4)

De kinderdienst start weer 
op 26 augustus!
De kinderdienst is nog even 
op vakantie! 19 augustus  is 
er géén kinderdienst. 
Daarna beginnen we weer 
als vanouds op elke zondag 
met een kinderdienst voor kinderen van 
basisschoolleeftijd. We zien elkaar weer 
op 26 augustus! 

Dat wordt een speciale viering omdat 
het de afscheidsviering is van Pastoor 
Paul Daggenvoorde. 

Paul heeft de kinderen altijd een warm 
hart toegedragen. Dat uitte hij altijd als 
we op het altaar stonden, maar ook in 
zijn “support” achter de schermen. Zijn 

afscheidscadeau mogen we daar als 
een teken van beschouwen.  
Dank je wel!

Startzondag 
9 september zal er een kinderdienst 
zijn die in het teken staat van het
thema “Ik zal er zijn”. 

Voor ons is dit ook weer een nieuw 
begin zo na de vakantieperiode.  
Er wordt elkaar een nieuw lied 
gepresenteerd dat een jaar lang bij 
het weggaan van de kinderen naar 
hun eigen kinderdienst gezongen gaat 
worden. ‘Kom aan boord’ is de titel van 
het lied en we hopen dat veel kinderen 
hier het komende schooljaar weer 
gehoor aan zullen geven!
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Op 25 en 26 augustus vindt de MIVA-
collecte in onze kerk plaats. Dit jaar vraagt 
MIVA aandacht voor de meest kwetsbaren 
van Zimbabwe

De juiste zorg 
In de armste regio van Zimbabwe is 
medische zorg moeilijk bereikbaar. Tawanda 
(37) werkt voor het afgelegen Silobela 
ziekenhuis diep in het binnenland van 
Zimbabwe. Zijn team spoort kinderen en 
jongeren met een beperking op en geeft 
ze de juiste zorg. 

De bestemming van Tawanda 
Tawanda: “De bevolking heeft hier geen 
geld om de busrit naar het ziekenhuis te 
betalen. Uren lopen als je ziek bent of een 
beperking hebt is onmogelijk.” Daarom 
trekt Tawanda de meest afgelegen dorpen 
in. “Hoe moeilijk de omstandigheden ook 
zijn, hoe afgelegen iemand ook woont: 
iedereen heeft recht op de juiste zorg. 

“Vervoer is echt ons grootste probleem” 
vertelt Tawanda. “Luiers, krukken of een 
rolstoel krijgen we zonder vervoer niet op 
de juiste bestemming. We lopen soms vijf 
uur om zorg te verlenen. Met een auto 
kan ik 5 à 10 bezoeken per dag afleggen. 
Zonder auto 1 of 2. Een auto is noodzakelijk 
om dit werk te doen.” 

Twee auto’s nodig 
Gelukkig heeft MIVA Tawanda al kunnen 
ondersteunen met een auto. Op dit moment 
zijn er nog twee auto’s nodig. MIVA hoopt 
met de bijdrage van de collecte het team 
van Tawanda van twee extra auto’s te 
voorzien. En daarmee de bevolking in de 
andere twee districten de zorg te geven die 
zo hard nodig is. 

In veel landen zijn basisvoorzieningen als 
gezondheidszorg en onderwijs onbereikbaar 
voor de meest kwetsbaren. Gelukkig zijn er 
lokale mensen die zich inzetten om anderen 

MIVA-collecte

te helpen. MIVA ondersteunt deze 
mensen met onmisbare vervoer- 
en communicatiemiddelen. 

Geld doneren 
U kunt uw donatie overmaken op: 
NL40 INGB 0000941849 t.n.v. Emmaüspa-
rochie Apeldoorn, o.v.v. MIVA collecte 2018.

Meer informatie? 
www.miva.nl/collecte MIVA, Geertje 
van der Beele gvdbeele@miva.nl 
076 521 71 50

Namens de werkgroep Em-missie, Rens 
Smit, Ronald Dashorst, Luce van Gerwen en 

Marianne Zegwaard.

Wellicht hebt al 
eens iets gehoord 
over deze vroeg 
middeleeuwse 
Duitse predikant, 
Meister Eckhart. Deze 
dominicaner monnik, 
priester, filosoof, 
theoloog en mysticus 
was zo gefascineerd over ons bestaan in 
God, dat hij niet kan ophouden erover te 
preken en te schrijven, dit alles gevoed 
door een intense mystieke beleving. Van 
de echtheid van die mystieke ervaring 
was hij zozeer overtuigd dat hij niets 
liever wilde dan er anderen in te laten 
delen.

Om je ervaringen door te geven heeft 
een mens taal nodig; het is ons sterkste 
communicatie middel. Helaas kleven er 
aan het gebruik van taal toch behoorlijk 
wat nadelen.

Een eenmaal uitgesproken woord kan 
een eigen leven gaan leiden, het staat 
“zwart op wit”, je kunt er niet meer 
onderuit. Zo kan taal een akelig dodelijk 
middel zijn, dodelijk omdat het “er zo 
staat“, nuancering is eigenlijk niet meer 
mogelijk.

 Met taal kun je vrienden maken, maar 
ook vijanden. Het door jou uitgesproken 
of geschreven woord kan door een 
eventuele tegenstander opgepakt worden 
en ten nadele van je aangewend worden, 
waardoor je, onder bepaalde regimes, in 

de gevangenis kunt belanden of zelfs 
ter dood veroordeeld worden.

Dat heeft Meister Eckhart ook ervaren. 
Hij heeft zich met zijn uitgeschreven preken 
veel vrienden gemaakt. Tot op de dag van 
vandaag wordt veel van zijn werk besproken 
en heruitgegeven.
Hij heeft zich echter, zeer zeker tijdens 
zijn leven, ook veel vijanden gemaakt, met 
name vanuit het gevestigd kerkelijk gezag. 
In 1329 wordt hij, ondanks zijn succesvolle 
zelfverdediging, als ketter veroordeeld door 
de pauselijke curie te Avignon. Gelukkig is 
hij dan al overleden.

Hoe kan dat, zult u zeggen. Welnu, Eckhart’s 
uiteenzettingen spreken de dynamische 
taal van de mystiek en dat is een moeilijk 
te doorgronden taal en, naar sommigen 
meenden en menen, ook heel gevaarlijk.
De taal van de zogeheten 
“geloofswaarheden “of “dogma’s“ is 
eenduidig, je beaamt die en je weet waar 
je aan toe bent. Helaas, dat geldt niet voor 
de taal van de mystiek.
Alle mystici klagen erover nauwelijks in staat 
zijn hun mystieke beleving onder woorden 
te brengen. Eckhart is er desondanks zo 
van overtuigd dat zijn ervaringen van 
levensbelang zijn voor zijn medemensen dat 
hij steeds opnieuw en met niet aflatende 
ijver probeert zijn ervaringen met anderen 
te delen.
De kern van zijn boodschap is gelegen in 
zijn overtuiging dat de hele werkelijkheid 
een dynamische werkelijkheid is, dus niet 
een vaststaande, door God ooit ontworpen, 
constructie, maar een soort fluïdum, niets 
staat vast, Wij hebben de opdracht iets van 
die werkelijkheid te maken.
Eckhart wil ons helpen tot het bewustzijn 
te komen dat ons bestaan onlosmakelijk 
verbonden is met God. Hij wil ons slapend 
bewustzijn wakker schudden. Jij, jij, jij doet 
er toe. Jij bent een deel van dit dynamische 
bestel. Wij mensen moeten ons realiseren 
dat wij één zijn met God, die God die Liefde 
is.Daarin is ons heil gelegen en alleen zo 
worden wij heil voor de wereld.Er is geen 
scheiding.

Ik laat hier enkele citaten volgen uit 
Eckhart’s werk die dit betoog wellicht 
zullen verduidelijken.

“Veel eenvoudige mensen denken, dat 
ze God zo zouden moeten beschouwen 
alsof hij dáár stond en zij hier. Dat is niet 
zo, God en ik, wij zijn één. “(justi vivent in 
aeternum, 7)

In Augustinus vindt Eckhart een verwant 
denker want…

“Augustinus zegt: Er zijn veel mensen die 
licht en waarheid hebben gezocht, maar 
altijd buiten, waar die niet zijn. Daardoor 
komen ze tenslotte zover buiten, dat 
ze nooit meer thuiskomen, binnen. En 
daarom hebben ze de waarheid nooit 
gevonden. Want de waarheid is in ons, in 
de grond, en niet buiten.” (Ubi est, qui 
natus est, 58)”

“De mensen zeggen vaak tegen mij: “bid 
voor mij! “dan denk ik: waarom lopen 
jullie van jezelf weg? Waarom blijven jullie 
niet in jezelf en put uit je eigen goed? Je 
draagt toch alle waarheid wezenlijk in je.” 
(In hoc apparuit caritas). 

“God wacht
Je hoeft God niet hier noch daar te zoeken, 
hij is niet verder dan voor de deur van je 
hart. Daar staat hij en wacht en wacht, tot 
hij iemand bereid vindt hem open te doen 
en binnen te laten. Je hoeft hem niet van 
verre te roepen; hij kan er niet op wachten 
tot je hem open doet. Hij voelt zich duizend 

Meister Eckhart (1260-1327) en de taal

keer meer tot jou aangetrokken dan jij 
tot hem. (Et cum factus esset Jezus, 59)

U ziet geen alledaagse taal die Eckhart 
bezigt. Om tot de echte betekenis 
ervan door te dringen is het, denk ik, 
noodzakelijk dat we bepaalde begrippen 
en stellingen die we van jongs af aan 
ingeprent hebben gekregen, los laten 
en proberen als authentieke, levende 
mensen van nu, mee te gaan met 
Eckhart’s weten dat God en ik één zijn. 
Dat is een verfrissend en vrij weten 
voorbij alle vastpinnende taal en van 
dogma’s en leerstellingen in.

Zo roept Eckhart ons op ons niet in 
slaap te laten sussen door de dagelijkse 
beslommeringen, ons niet te laten 
overweldigen door het verdriet dat ons 
wellicht overvalt, maar steeds maar weer 
ons best te doen terug te keren naar 
onze diepste “grond”, die vonk van God, 
van die God die zo oneindig veel van ons 
houdt en die niets liever wil dan dat wij 
bij hem te rade gaan.

Mies Duzijn-van Zeelst
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bijeenkomst van gebedsgroep de Parel bij 
te wonen. Voor meer info kunt u bellen met 
Bep Beerends, tel. 055 366 61 41.

Welzijn
Het groepje vrijwilligers van 
‘Welzijn’ wil, speciaal voor 
zieken en voor parochianen 
van 75 jaar en ouder, ‘mens 
voor een mens’  zijn. Heeft u 
behoefte aan contact of wilt 
u informatie dan kunt u bellen met 
mevrouw E. Schilder 055 367 08 04 of 
met de heer R. Santhagen tel. 055 367 
09 53. Voor vragen of aanmelden kunt u 
contact opnemen met bovengenoemde 
personen.

Bijbelgroep “Victor” 
Elke eerste donderdag van de maand 
komen we bij elkaar bij iemand thuis 
om ons te verdiepen in de lezingen van 
de komende zondag. Bijbelkennis is 
niet nodig, wel openheid naar hetgeen 
geïnspireerde woorden betekenen in onze 
tijd. Wilt u meedoen stuur dan even een 
mail naar pastor R. Pragt: r.pragt@upcmail.
nl of laat het weten op het secretariaat 
van de parochie. We kijken dan of het 
aantal een gewone huiskamer niet te 
boven gaat. 
Van harte welkom.

Graag aanmelden bij het 
parochiesecretariaat, tel. 055 526 65 00.

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.

Open Tafel
Zoals zo veel mensen hebben ook de leden 
van de werkgroep Open Tafel vakantie. Als 
het een beetje meezit komen ze misschien 
een idee tegen voor  een menu of een 
bijbels hapje voor de volgende Open 
Tafel. Het resultaat kunt u ervaren als u op 
vrijdag 7 september om 17.00 uur naar de 
Open Hofkerk komt. Dan wordt de Open 
Tafel weer gedekt. Ook u bent daar voor 
uitgenodigd.
     

 
 
 

Gebedsgroep de Parel
Elke donderdag van 10.00-12.00 uur bent u 
van harte welkom in het Emmaüshuis om de 

Hans Westdijk, tel. 541 13 38 
Irene Schiphorst, tel. 541 58 31
Adri Hulst, tel. 541 61 64
E-mail: omziennaarelkaar@3ranken.nl

Gespreksgroep ouderen
Maandag 3 september gespreksgroep 
ouderen 
Gast: Dhr. van de Riet
Thema: Schuldhulpmaatje.
Vanaf 9.45 uur bent U allen van 
harte welkom

Hartelijke groet Corrie Jonker

Gezocht: coördinator OpWeg 
voor de Fab. en Seb.
De huidige coördinator voor OpWeg 
voor de Fab. en Seb. stopt er binnenkort 
mee en wij zijn op zoek naar iemand die 
zijn werkzaamheden wil overnemen, die 
bestaan uit: één keer in de drie weken de 
aangeleverde bezorgstroken sorteren op 
transporteur en afgeven bij een van de 
‹tellers›. Wij hopen dat op korte termijn 
iemand zich meldt bij het secretariaat van de 
Emmaüsparochie, tel. 055 526 65 00.

OpWeg bezorger gezocht!
Nieuwe bezorger gezocht voor de 
wijk: Kayersdijk, Loudonstraat, v. 
Oldenbarneveltstraat, Heemskerkstraat, 
Broedplaats, Kwinkslag. 
Het gaat om 13 exemplaren 1 x per 3 weken. 
De bladen worden op donderdag bij u thuis 
bezorgd.

H U B E R T U S
T E R E S I A

O N Z E  L I E V E  V R O U W E

S T A D

Vieringen H. Martinuskerk Twello
Zondag 19 augustus
10.00 uur Eucharistieviering, voorganger 
 pastoor P. Daggenvoorde
Zondag 2 september
10.00 uur Installatieviering,  voorganger 
 pastoor H. Hermens
Zaterdag 8 september
19.00 uur Eucharistieviering, 
 voorganger pastor Sebastian

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

Helaas kan niet iedereen altijd beschikken 
over familie, buren of goede bekenden die 
in de gelegenheid en in staat zijn hulp te 
bieden. Omzien naar Elkaar wil hulp bieden 
aan mensen die kortstondig hulp nodig 
hebben. Bij hulp kunt u denken aan vervoer 
naar ziekenhuis voor bezoek arts, boodschap 
doen i.v.m. ziekte, huishoudelijke hulp, 
lamp repareren, hulp bij verhuizing, kamer 
behangen of tuinonderhoud. Heeft u zelf 
hulp nodig of wilt u zich aanmelden 
als vrijwilliger, neem dan contact op met:

Kopij voor de volgende OpWeg graag in-
leveren uiterlijk woensdag 5 september 2018 
per e-mail aan secretariaat@rkapeldoorn.nl

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

V I C T O R

www.santegidio.nl  |  www.santegidio.org

S A N T ’ E G I D I O

Sant’Egidio
De afgelopen weken heeft de Gemeenschap 
een zomerstop gehouden, en zijn tijdelijk 
alle gewone activiteiten gestopt. Op vrijdag 
24 augustus beginnen we met het eerste 
gebed om 19.30 uur in de dagkapel van 
de kerk. De Kledingbank opent zaterdag 
25 augustus haar poort aan de Oude 
Beekbergerweg 157 om van 10.00 tot 
12.00 goede, actuele en schone kleding te 
ontvangen. Van 13.00 uur tot 15.00 kunnen 
wij die kleding weer doorgeven aan mensen 
in financiële problemen. In de volgende 
weken zijn wij open voor inleveren op 
maandag, woensdag en zaterdag van 10.00 
tot 12.00 uur. Voor uitgifte op woensdag van 
10.30 uur tot 12.00 uur en op zaterdag van 
12.00 uur tot 15.00 uur. Koffieinloop vanaf 
maandag 27 augustus, elke maandagochtend 
van 10.00 tot 12.00 uur.

Naaiatelier is ook vanaf 27 augustus, 
dan kunt u weer terecht voor eenvoudig 
verstelwerk van 12.00 tot 15.00 uur.
De Franciscustafel opent ook op 27 augustus 
de deuren om dak- en thuisloze gasten te 
ontvangen voor een gratis maaltijd.

Romereis
Van 12 tot 16 juli kwamen wij met jongeren 
van heel Europa samen in Rome voor de 
jaarlijkse vredesbijeenkomst. Het was een 

indrukwekkende ontmoeting, waarin Andrea 
Riccardi, de oprichter van de Gemeenschap, 
de meer dan 1000 jongeren toesprak over 
het thema: ‘Alles kan veranderen’. Hij 
noemde de 3 p’s, peace, poor, prayer (vrede, 
armen en gebed) die bij Sant’Egidio centraal 
staan. ‘De Gemeenschap van Sant’Egidio is 
vijftig jaar geleden begonnen met studenten 
in deze stad, Rome. Studenten kwamen 
samen om te bidden, zich in te zetten voor 
de armen en te werken aan de vrede in de 
wereld. Wij zijn hier om dat de gedenken en 
te vieren, samen met jongeren uit de hele 
wereld. Alles begint met de verandering 
van je hart. Als je je hart kan veranderen, 
kan je je stad en de wereld veranderen’. We 
hoorden jongeren spreken uit Barcelona, 
waar vorig jaar de bijeenkomst was, een 
week na de aanslag op de Ramblas. Olia 
sprak, een jongere uit Oekraïne: ‘Er is in 
ons land al 4 jaar oorlog, nationalistische 
groepen gebruiken geweld. Jongeren van 
Vrede verzetten zich daartegen als antwoord 
tegen het kwaad van nationalisme in ons 
land’. Een jongere uit Syrië sprak emotioneel 
over het geweld in zijn land dat veel te 
lang duurt en zoveel kapot maakt. Elaine 
uit Antwerpen zei: ‘In Assisi waren 160 
jongeren, in Parijs en Barcelona 500, en nu 
meer dan 1000. Het is goed om met jongeren 
samen te komen en te bouwen aan een 
wereld van vrede’.

Volgend jaar is de jongerenbijeenkomst 
in Auschwitz van 19 tot 21 juli. We hopen 
ook vanuit Apeldoorn met een grote groep 
jongeren van 15 tot 30 jaar daarheen te 
gaan. ‘We mogen de oorlog niet vergeten 
om het herhalen van de wreedheden te 
voorkomen. We moeten naar het verleden 
kijken om een toekomst te bouwen van 
vrede’, sprak Marco Impagliazzo, de 
voorzitter van de Gemeenschap wereldwijd. 

Zomerfeest
Op 21 juli hebben wij ons jaarlijkse 
zomerfeest gehouden ter afsluiting van 
het seizoen met een gezellig samenzijn 
bij de Kledingbank. Verrukkelijke taarten, 
video van de gemeenschap van Sant´Egidio, 
dankgebed en heerlijke pizza´s van Viva la 
Pizza. 

F A B & S E B

Kinderen uit Armenië
Op maandag 6 augustus hebben wij bij 
de Kledingbank 20 kinderen uit Armenië 
ontvangen die door Pax Kinderhulp 
Apeldoorn, werkgroep Armenië, vier weken 
worden opgevangen in gastgezinnen in 
Apeldoorn. Het was indrukwekkend om de 
verhalen te horen van de armoede waarin 
deze kinderen leven. De kinderen hebben 
met hun gastouders mooie kleding kunnen 
uitzoeken. Wij wensen hen een goed verblijf 
toe, waarin zij even de moeilijke situatie van 
hun leven kunnen vergeten en onbezorgd 
kind kunnen zijn in ons land.

Vakantie Texel
Van 10 tot 17 augustus zijn wij met 49 
personen uit Syrië, Irak en Sierra Leone 
naar Texel geweest. Een vakantie om te 
genieten van een mooi stukje Nederland, 
van de ontmoeting, het eten en even 
afstand nemen van de beslommeringen van 
alledag. Heel veel dank voor alle inzet en 
alle financiële steun waarmee dit mogelijk is 
gemaakt!
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K E R K D I E N S T E N  E L D E R S

Casa Bonita
19 aug  PKN-2 Dhr. M. Visscher, 
 orgel Jan van Veen
26 aug  RK Mw R. Mulder
02 sep  CG/NG/GV (Henny Meurs)
   
De kerkdiensten beginnen om 10.30 u op de 
4e verdieping. 

De Drie Ranken
19 aug
09.00 uur ds. A.A. Wijlhuizen
10.30 uur ds. A.A. Wijlhuizen
26 aug
09.00 uur ds. H.J. ten Brinke
10.30 uur ds. H.J. ten Brinke
02 sep
09.00 uur ds. G.A.J. van der Maas, 
 Maaltijd van de Heer
10.30 uur ds. G.A.J. van der Maas, 
 Maaltijd van de Heer
16.00 uur ds. A.A. Wijlhuizen, 
 (Persoonlijke) Zegenviering
09 sep
09.00 uur ds. A.A. Wijlhuizen, 
10.30 uur ds. A.A. Wijlhuizen,  
 bevestiging ambtsdragers

De Heemhof
19 aug  Mw. Ds. A.J. Al-van Holst, 
 orgel mw. S. Goldbach, 
 soliste Veronika Simonett
26 aug  RK Mw. Pastor J. Havekes, 
 orgel J. van den Berg 
02 sep Mw. M. de Jong, 
 orgel mw. S. Goldbach 
09 sep  Zonnebloemzondag Mw. 
 M. Hoekstra, orgel J. van Veen 

De kerkdiensten beginnen om 10.30 uur.

‘s Heeren-Loo (Groot Schuylenburg)
19 aug  Eredienst Drs. Constance
 Schouwstra-Dijkman, 
 orgel Chris Noteboom 
26 aug  Verteldienst o.l.v. Piet Rosenbrand,
 orgel Arjan van Hees
26 aug  Zangdienst o.l.v. Hanke van ’t Hof, 
 orgel Chris Notenboom
02 sep  Eredienst Ds. A. de Graaf, 
 orgel Arjan van Hees, 
 zang Peter van Essen m.m.v. 
 PKN-gemeente ‘De Fontein’  
09 sep  Verteldienst o.l.v. Henriëtte 
 v Ieperen, orgel Chris Notenboom
09 sep  Zangdienst o.l.v. Lies Mijnsbergen, 
 orgel Arjan van Hees

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

De Herberg: Zondagse Ontmoetingen
26 aug  Lia Benschop 
09 sep  Tineke Breuer 

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.

Marken-Haven
18 aug  Mw. J.A. Stolte, 
 orgel dhr. G. de Groot
25 aug  RK Mw. Pastor J. Havekes, 
 orgel mw. W. Berends
01 sep  Mw. M. de Jong, 
 orgel dhr. J. van Veen
08 sep  Zonnebloemzondag Ds. A.W.J. 
 Theunisse, orgel mw. S. Goldbach

De kerkdiensten vinden plaats op 
zaterdagmiddag om 14.30 uur.

Randerode
19 aug  Prot-Z Pastor H. de Jong
26 aug  Dienst verzorgd door Berea  
02 sep  RK Pastor J. van Steenoven

De kerkdiensten beginnen om 10.30 uur.

Sainte Marie
19 aug  Eucharistieviering, Antoon Goes
26 aug  Eucharistieviering, Antoon Goes
02 sep  Eucharistieviering, Antoon Goes
09 sep  Woord- en Communieviering  
 Anton Derksen

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

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

H. Geestkapel Assel
Elke zondag is er om 10.00 uur een 
zondagsviering.
Elke 1e zondag van de maand 
Eucharistieviering met ondersteuning door 
het Hubertuskoor.
Elke 2e zondag van de maand Woord- en 
Communieviering.
Overige zondagen Eucharistievieringen met 
volkszang.
In de Eucharistievieringen gaat een van de 
Salesianen van de nabijgelegen Mariahoeve 
voor: Theo Roelofs sdb.
De Woord- en Communievieringen worden 
bij toerbeurt verzorgd door Ruud Pragt, 
Anton Derksen en Hans Bosch.
Wij proberen ook kinderen een warme plek 
te bereiden en nodigen hen uit actief aan de 
vieringen mee te doen o.a. door het luiden 
van de kerkklok en het aansteken van de 
kaarsen bij de voorbeden.

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

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

 Gedenkstenen Joods Apeldoorn herdenkt 
slachtoffers van het naziregime die 
vanwege hun (vermeende) ras zijn 

vermoord, door het plaatsen van een 
gedenksteen bij hun laatste woning in 
Apeldoorn. Het zijn zwart granieten 

stenen (10x15 cm) met daarin de 
naam, leeftijd en plaats en datum van 

overlijden. Het gaat om ruim 400 Joodse 
slachtoffers. Het zijn stille getuigen 

van stadsgenoten die een gruwelijk lot 
ondergingen in de Tweede Wereldoorlog. 

 
“Een mens is pas vergeten, 

wanneer zijn naam is vergeten”
(Talmoed Bavli)

Wanneer: zondag 26 augustus, 
van 9:30 u-ca. 15:00 u
Waar: Centrum van Apeldoorn, 
start in Synagoge aan de Paslaan 18
Voor wie: Iedereen
Initiatiefnemer: Werkgroep Gedenk-
stenen Apeldoorn

Overal in Europa zijn de afgelopen jaren 
in steden en dorpen gedenkstenen in 
het trottoir gelegd voor de huizen waar 
Joden tot in de Tweede Wereldoorlog 
woonden, en daaruit zijn weggevoerd en 
vermoord. Een heel tastbaar en indringend 
herinneringsteken. Ook Apeldoorn gaat 
daaraan meedoen, en het College van 
B&W staat erachter. 

Behalve ter nagedachtenis aan de 
slachtoffers van de sjoa (holocaust) zijn de 
stenen en steenleggingceremonies vooral 
bedoeld voor de nabestaanden, zij krijgen 
hierbij dan ook een heel belangrijke rol, 
bijvoorbeeld door een korte persoonlijke 
beschrijving van de persoon of het gezin 

dat herdacht wordt. Een steenlegging 
duurt dan ook in de regel 15-20 minuten 
per adres (vaak meerdere stenen, omdat 
het meestal gezinnen/echtparen betreft).
De eerste steenlegging zal plaatsvinden 
op 26 augustus 2018. Inloop vanaf 9:30 
uur in de Synagoge aan de Paslaan 18, 
in aanwezigheid van o.a. Prof. Dr. Jan 
Terlouw, Burgemeester John Berends, 
CODA-directeur Carin Reinders, Prof. Dr. 
Herman van Praag. 
Om 10:00 uur beginnen we met enkele 
korte toespraken, waarna we naar het 
eerste adres op loopafstand van de 
synagoge zullen lopen voor de eerste 
steenlegging. Een gedetailleerd schema 
met tijden en adressen volgt nog. We 
verwachten om 14:30 uur de laatste 
steenlegging af te ronden, waarna we 
teruglopen naar de synagoge waar nog 
een nazit zal zijn.
In totaal zullen er de komende jaren 
ca. 410 stenen gelegd worden in 
Apeldoorn. Om dit alles mogelijk te 
maken is natuurlijk geld nodig. Via deze 
weg doen wij dan ook een oproep aan 
iedereen om te doneren. Eén steen kost 
€ 65, en u krijgt dan een mooi certificaat, 
naar wens met vermelding van de naam 
van het slachtoffer voor wie u doneert 
(maar u kunt ook algemeen doneren, en 
natuurlijk meerdere stenen of kleinere 
bedragen). 

Een oproep: we zijn naarstig op zoek 
naar een stratenmaker die op vrijwillige 
basis ons (enkele keren) wil bijstaan met 
het leggen van de gedenkstenen.

Meer informatie op www.gedenkstenen-
apeldoorn.nl en op 
Facebook: www.facebook.com/
GedenkstenenJoodsApeldoorn
Email: info@gedenkstenen-apeldoorn.nl

Roeland Oudejans-Albers, voorzitter
Netty Heij, lid

Ruthie Vermeulen, lid
Tom A. Fürstenberg, lid

Deze zomer exposeert Doet Boersma, 
noordelijke schilder van landschappen, licht, 
lucht en water, haar nieuwe collectie ‘Fertile 
soil’ in de Grote Kerk. 

Doet Boersma, enthousiast promotor van 
Leeuwarden als Culturele Hoofdstad 2018, 
legt haar focus op onzichtbare processen in 
de natuur en geeft dat sterk geabstraheerd 
weer op grote doeken.

De expositie is te zien elke zaterdag van 
11.00-16.00 en elke zondag van 11.30 tot 
16.00 uur. Gratis toegang en vrij parkeren 
naast de kerk. 

Grote Kerk Apeldoorn
Loolaan 16
7315 AB APELDOORN

www.grotekerkapeldoorn.nl

Expositie Grote Kerk Apeldoorn
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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.C.J. Spallek, spallekf@telfort.nl

Financiën en advertenties

F.P.C.J. 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

A. Boon-Jacobs, G. van de Braak, R. Dashorst 

en W. Olierook

Eindredactie

I. Franken en M. Lamper 

Opmaak

E* D.SIGN te Barneveld (www.e-ster.biz)

Druk

Vellendrukkerij BDU - Barneveld

 

B I J B E L R O O S T E R  J A A R  B

E V E N  S T I L S T A A N

Bijbelrooster jaar B

19 augustus 2018 Twintigste zondag door het jaar 
Spreuken 9,1-6; Ps. 34; Ef. 5,15-20; Joh. 6,51-58
26 augustus 2018 Eenentwintigste zondag door het jaar 
Joz. 24,1-2a + 15-17 + 18b; Ps. 34; Ef. 5,21-32; Joh. 6,60-69
02 september 2018 Tweeëntwintigste zondag door het jaar 
Deut. 4,1-2 + 6-8; Ps. 15; Jak. 1,17-18 + 21b-22 + 27; Mc. 7,1-8 + 14-15 + 21-23
09 september 2018 Drieëntwintigste zondag door het jaar
Jes. 35,4-7a; Ps.146; Jak. 2,1-5; Mc. 7,31-37 ziekenzondag

W I J  B I D D E N

[mooi]afscheid[mooi]afscheid

Even staren naar 
wat vroeger was
Even stilstaan bij 
het verleden:
Klank, geloof en 
elkaar gedragen;
De paden vernieuwd en 
begaanbaar gemaakt.

Naar: 
‘Blijf niet staren’ 
Huub Oosterhuis 

voor Paul Daggenvoorde
die binnenkort een nieuwe uitdaging 
aangaat
en op een nieuwe plek zijn roeping 
weer gaat waarmaken.
Wij zijn dankbaar voor de mens die 
hij voor ons allen is: 
een enthousiaste pastoor in de vieringen,  
een priester die midden tussen de mensen 
staat,  
die met mensen meeleeft in vreugde 
en verdriet,   
die luistert, steunt en begeestert. 
We vragen de goede God dat hij 
gezond mag blijven  
en zijn veerkrachtige geest nog lang 
mag bewaren.  

Dat zijn priesterschap op zijn nieuwe 
plek weer vruchtbaar zal zijn 
en dat een mooie toekomst voor hem 
wacht. 


