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Van 17 tot 22 juli is de Gemeenschap van 
Sant’Egidio met duizend jongeren uit 
heel Europa naar Auschwitz en Birkenau 
gegaan. Uit Apeldoorn sloten wij ons 
met vier personen hierbij aan. Het was 
zeer indrukwekkend om daar met zoveel 
jongeren de herinneringen aan de 
verschrikkingen in de Tweede Wereldoorlog 
te zien. 

Een dieptepunt in de menselijke 
geschiedenis, zoveel tranen daar vergoten, 
zoveel ellende zichtbaar gemaakt in de 
bergen afgeschoren haren, bergen brillen, 
bergen schoenen en koffers. De lucht van 
de dood was zwaar in de barakken, de 
gaskamers en bij de verbrandingsovens. De 
lucht was zwaar, verstikkend op de plaats 
waar van zoveel onschuldige mensen, 
mannen, vrouwen en kinderen hun 
bezittingen, hun naam en hun menselijkheid 
is afgenomen. Waar ze zijn vernederd, 
vergast en verbrand als dingen zonder 
waarde. 
Waar is God dan kan je je afvragen, waarom 
heeft God dit toegelaten? Waarom is er 
vanuit de wereld nauwelijks tegengas 
gegeven om deze waanzin te stoppen?

Blijven herinneren
Het was moeilijk om daar te zijn, maar wel 
goed om de jongeren, ook de vluchtelingen, 
te laten zien wat daar in die nazihel gebeurd 
is. We moeten dit blijven zien, we moeten 
er om blijven huilen, om de herinnering 
hieraan levend te houden, om dit door 
te geven aan de volgende generaties, om 
dit nooit meer te laten gebeuren. ‘Geen 
herinnering, geen toekomst’ was de slogan 
van deze bijeenkomst van ‘Youth for Peace”.
Een Poolse overlevende van het kamp 
vertelde haar verhaal. Zij was als joods meisje 
van drie in het kamp gekomen en heeft 
alle ellende meegemaakt, is gescheiden van 

Geen herinnering, geen toekomst

haar moeder, heeft medische proeven van 
Mengele ondergaan, heeft de ontberingen 
van kou, honger en vernedering overleefd 
en heeft het tot haar missie gemaakt om 
haar getatoeëerde nummer te laten zien op 
haar arm en om aan jongeren haar verhaal 
te vertellen. 

Het was muisstil in de zaal en de jongeren 
hingen aan haar lippen en waren diep onder 
de indruk. Je weet het allemaal wel, je hebt 
de verhalen gehoord en gelezen, maar als je 
iemand die het heeft meegemaakt het hoort 
vertellen, komt het wel heel dichtbij. Deze 
herinneringen moeten wij levend houden, 
maar deze herinneringen moeten ons niet 
verlammen met angst of haat, maar ons 
oproepen om de vrede die zwaarbevochten 
is in Europa en ons land te bewaren. 

We liepen tussen duizend jongeren op de 
lange weg van de poort van het kamp naar 
het monument om daar bloemen neer te 
leggen. We liepen naast de spoorlijn, en 
tussen de vele barakken, waarvan alleen 
nog de schoorstenen als stille getuigen in 
het veld staan. We liepen de 200 meter 
in stilte en met elke meter werd de stilte 
dichter en zwaarder. Bij het monument is 
een vredesappel van de jongeren gelezen 
in verschillende talen. We hebben daar 
gebeden en elkaar omhelsd om vrede te 
wensen. Ontroerend om jongeren van 
verschillende landen met verschillende 
talen vrede te wensen. Tranen stroomden, 
ontroerend mooi.

Etty Hillesum
In Auschwitz is ook Etty Hillesum vermoord. 
Zij schreef in haar dagboeken in Westerbork, 
voordat ze naar Auschwitz is afgevoerd: ‘Ik 
heb een denkend hart, ik geef niet toe aan 
het geweld en de haat. Haat is de ziekte van 
de ziel’. Etty begon te bidden, viel op haar 
knieën vouwde haar handen. Zij kon in de 
ellendige omstandigheden, door haar gebed, 
de vrede blijven vinden in haarzelf en haar 
medegevangenen. Maar ze schrijft: ‘Er is veel 
werk voor nodig om de vrede op te bouwen 
en te bewaren’.

Kiezen
We leven nu 74 jaar na de oorlog en er gaan 
twee stromen door onze wereld; een stroom 
van menselijkheid, vriendschap en liefde 
en een stroom van haat, discriminatie en 
angst. Wij moeten steeds opnieuw kiezen 
met welke stroom wij ons mee laten voeren. 
Het vraagt een voortdurende alertheid om 
bewust te kiezen voor de stroom van de 
menselijkheid. Etty schrijft: ‘Elk atoom van 
haat dat wij aan de wereld toevoegen maakt 
de wereld slechter’. Zij roept op om daar niet 
aan toe te geven, we moeten een betere 
wereld opbouwen. Daarvoor moeten wij 
een denkend hart hebben, dat is gebouwd 

met gebed en met vriendschap. ‘Als je voor 
iemand bidt stuur je hem een beetje van je 
eigen kracht’.

Blijven bidden
Etty is in het kamp Westerbork het belang 
van het gebed gaan begrijpen, door het 
lijden te zien, door de haat te zien, in een 
zieke wereld. We moeten blijven bidden 
voor de vrede, bidden voor anderen; bidden 
voor kinderen in de oorlog, kinderen die op 
de vlucht zijn, bidden voor de volwassenen 
in Syrië, Malawi, Irak en al die plaatsen 
waar mensen elkaar geweld aan doen. Ook 
bidden voor armen, voor de daklozen en 
voor vluchtelingen in de wereld en hier in 
ons land. Wij moeten blijven bidden voor 
mensen die lijden, voor mensen die ziek 
zijn, lichamelijk of geestelijk. Wij bidden 
om kracht, om troost en om genezing om 
vrede en laten ons gebed net als wierook 
opstijgen naar God, de God die wij Vader 
mogen noemen, net als Jezus zijn Zoon. Wij 
bidden met de woorden die de leerlingen 
aan Hem gevraagd hebben, toen ze hun 
leraar, meester en vriend zagen bidden. De 
woorden die Jezus hen en ons geleerd heeft. 
Met die woorden verbinden wij ons met de 
kracht en de liefde van God onze Vader en 
bidden om vrede, zelfs als de vrede zo ver 
weg lijkt. Als wij ons in gebed verbinden 
met de liefde van God dan zal God ons nooit 
in de steek laten. Laten wij vragen en ons 
zal gegeven worden, laten we zoeken en 
we zullen vinden, laten we aankloppen aan 
Gods hart zoals Abraham en Etty Hillesum 
deden, en de Heer zal zijn blik naar ons 
keren.

Volgend jaar zal de Jongeren Vredes-
bijeenkomst in Amsterdam zijn van 
28 tot 30 augustus 2020.

[Zie ook:  https://frieschdagblad.nl/2019/7/22/
jongeren-roepen-in-auschwitz-op-tot-vrede]

[foto’s: Ronald Dashorst en Sant’Egidio]
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BLOEMETJE VAN DE WEEK
Hiervoor is een rooster samengesteld door de bezoekgroepen. Aan hen is 
gevraagd om aan het secretariaat een naam en adres door te geven van 
iemand die ziek is. Dit graag uiterlijk op woensdag vóór 12.00 uur mailen 
naar receptie@rkapeldoorn.nl. Bij de mededelingen in de kerk wordt de straat
genoemd, zodat iemand die in de buurt woont, het bloemetje kan gaan brengen.
Voor de komende weken is het rooster: 11 augustus locatie Victor, 18 augustus 
locatie 3-Ranken, 28 augustus locatie Teresia, 1 september locatie Hubertus.
Op 14 juli jl. is het bloemetje naar mevrouw De Roo-Siemelink van de 
Marconistraat gegaan.
Op 21 juli jl. is het bloemetje naar mevrouw Nagelhout van de Loevestein 
gegaan.
Op 28 juli jl. zijn de bloemetjes naar Cindy Hendriks, de Viermaster, 1e 
Wormenseweg en naar Theo Dijkhof, Thalliumstraat gegaan.
Op 4 augustus jl. is het bloemetje naar Sylvia Emler van de Pascalstraat gegaan.

COLLECTE OPBRENGSTEN
week 26
Pastoraat Emmaüsparochie € 361,61 / 
voor het MASO-project van Solidaridad € 406,05.
week 27
Pastoraat Emmaüsparochie € 298,86 / voor Solidaridad € 374,32. 
week 28
Pastoraat Emmaüsparochie € 381,93 / voor Solidaridad € 461,95. 
Week 29
Pastoraat Emmaüsparochie € 406,30 / voor de Diaconie € 310,40

MISINTENTIES, VOOR ZOVER BIJ ONS BEKEND
Weekend 10/11 augustus: Maria Aartsen-Verhey, Hendrikus Johannes Aartsen, overleden 
fam. Aartsen-Verhey, Stephan Staijen, overleden ouders, schoonouders en schoonzoon, 
Gezondheid en voorspoed voor het gezin, Ben en Bernard, Joop Niekus en Henriëtte Niekus, 
Rob Starink, Trees Scholtens, Adriana Elisabeth Petronella van den Hondel-van Soest.
Weekend 17/18 augustus: Adriana Elisabeth Petronella van den Hondel-van Soest.

PAROCHIEKRONIEK 
Gedoopt:
Er is de afgelopen periode geen doopdienst geweest.

Overleden:
De uitvaart van Dora Harleman-Hulsebos heeft 6 juli jl. plaatsgevonden in de 
H. Geestkapel te Assel.
De afscheidsviering van Theresia Leonie Schoonheyt-Kamsanah heeft 15 juli jl. 
plaatsgevonden in de OLV-kerk.
De afscheidsviering van Corry Kuipers-Crijnen heeft 16 juli jl. plaatsgevonden in de OLV-kerk.
Het afscheid van Rob Starink heeft 20 juli jl. plaatsgevonden in de aula van Heidehof.
De afscheidsviering van Trees Scholtens heeft 23 juli jl. plaatsgevonden in de OLV-kerk.
De afscheidsviering van Adriana Elisabeth Petronella van den Hondel-van Soest heeft 
1 augustus jl. plaatsgevonden in de OLV-kerk.

VOEDSELBANK
Het product voor de inzamelingsactie van de Voedselbank voor de maand augustus is pakken 
pannenkoekenmeel. U kunt het product in de bekende kratten achter in de kerk deponeren. 
Namens de voedselbank hartelijk dank.

L I T U R G I S C H E  V I E R I N G E N  1 0  AU G U S T U S  T / M  3  S E P T E M B E R  2 0 1 9

K E R K

Zie In Memoriam pagina 6.

Zaterdag 10 augustus
16.30 uur Eucharistieviering met cantor
 Voorganger pastoor H. Hermens
Zondag 11 augustus
10.00 uur Eucharistieviering met vakantiekoor
 Voorganger pastor Sebastian
Dinsdag 13 augustus
09.00 uur Eucharistieviering
Donderdag 15 augustus: Maria ten Hemelopneming
19.00 uur Eucharistieviering met koor Credo
 Voorganger pastor Sebastian
Vrijdag 16 augustus
09.00 uur Eucharistieviering 
Zaterdag 17 augustus
16.30 uur Eucharistieviering met samenzang
 Voorganger pastoor H. Hermens
Zondag 18 augustus
10.00 uur Eucharistieviering met vakantiekoor
 Voorganger pastoor H. Hermens
Dinsdag 20 augustus
09.00 uur Eucharistieviering
Vrijdag 23 augustus
09.00 uur Eucharistieviering
Zaterdag 24 augustus
16.30 uur Eucharistieviering met cantor
 Voorganger pastor Sebastian
Zondag 25 augustus
10.00 uur Eucharistieviering met vakantiekoor
 Voorganger pastor Sebastian pr.
 Er is weer kinderdienst en crèche.
Dinsdag 27 augustus
09.00 uur Eucharistieviering
Vrijdag 30 augustus
09.00 uur Eucharistieviering
19.30 uur Gebedsviering Sant’Egidio
Zaterdag 31 augustus
16.30 uur Eucharistieviering met samenzang
 Voorganger pastor Sebastian
Zondag 1 september
10.00 uur Eucharistieviering met Credo cantor
 Voorgangers pastoor H. Hermens en diaken R. Dashorst
10.00 uur meespeelviering voor peuters en kleuters 
Dinsdag 3 september
09.00 uur Eucharistieviering
Vrijdag 6 september
09.00 uur Eucharistieviering
19.30 uur Gebedsviering Sant’Egidio

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

ROZENKRANSGEBED elke dinsdag- en vrijdagmorgen vanaf 8.30 uur, voorafgaand 
aan de viering van 9.00 uur, is er gelegenheid de Rozenkrans mee te bidden.

KINDERDIENST EN CRÈCHE
Elke zondag is er tijdens de viering van 10.00 uur kinderdienst en crèche, 
behalve in de vakantieperiode. Tijdens de weekenden van 11 augustus en 
18 augustus is er géén 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: 
emmaus@rkapeldoorn.nl of tel. 055 526 65 00.

Onze Lieve Vrouwekerk, Hoofdstraat 18, 7311 KB Apeldoorn       

Pastorale zorg: Een pastor van het team is iedere dag van 09.00-20.00 uur bereikbaar op 06 531 543 58 en tevens beschikbaar voor dringende pastorale zorg.
Secretariaat: ma, di, wo, do: 09:00 - 12:00 uur, emmaus@rkapeldoorn.nl , 055 526 65 04

Pastoraal team

Hans Hermens
pastoor
hermensh@hotmail.com
06 461 042 46

Sebastian Gnanapragasam 
parochievicaris
pastorseba@gmail.com
06 227 795 44

Ivan Kantoci
pastoraal werker
kantoci@franciscusenclara.com
06 218 289 54

Wim Vroom
pastoraal werker
vroom@franciscusenclara.com
0578 61 78 06

Ronald Dashorst
diaken
r.dashorst@rkapeldoorn.nl
06 169 127 27

Mariska Litjes 
jongerenwerker/catecheet
kindenkerk@rkapeldoorn.nl
055 526 65 00

Clara ziet Sara
Vijftig keer een ‘Clara’ uitbrengen is een hele mooie 
mijlpaal.

De redactie van OpWeg wil daar de collega’s van ‘de 
buren’ heel graag en van harte mee feliciteren.

Wij wensen jullie nog heel veel mooie edities en 
prettige samenwerking voor de toekomst.

Redactie OpWeg



vrijdag 9 augustus 2019  3

Op 8 september vieren wij als Emmaüs-
parochie de jaarlijkse startzondag. Aan het 
begin van het nieuwe kerkelijke seizoen 
vieren wij dit samen met het feest van de 
Geboorte van Maria. 

Alle koren zullen zingen in de feestelijke 
viering. En het volledige gefuseerde 
pastoresteam is aanwezig. De twee pastoraal 
werkers uit de Franciscus en Clara parochie, 
Ivan Kantoci en Wim Vroom, zullen zich 
voorstellen. 

Het is tevens ook Ziekenzondag. De bezoek-
groepen van de verschillende locaties zullen 
namen aandragen. Bij de offerande worden 
deze bloemen naar het altaar gedragen en 
na de viering weggebracht. Zo willen wij als 
Emmaüsparochie op deze dag de mensen 

Startzondag
die door ziekte of ouderdom niet naar de 
kerk kunnen komen, laten weten dat zij niet 
vergeten zijn in onze geloofsgemeenschap.

Na de viering willen wij, zoals een mooie 
traditie is geworden, samen eten op het 
kerkplein. Hiervoor willen wij vragen of 
iedereen wat lekkere hapjes mee wil nemen 
om met elkaar te delen. Door de hapjes uit 
de verschillende landen te delen ervaren wij 
de rijkdom en de veel kleurigheid van een 
wereldkerk te zijn.

Alvast hartelijke dank, en graag tot 
dan namens de bezoekgroepen, het 
pastoresteam en de pastoraatsgroep,

Diaken Ronald Dashorst

Op 24 en 25 augustus vindt de MIVA-collecte 
in onze parochie plaats. Dit jaar vragen wij 
uw aandacht voor meisjes in Kameroen.

De bestemming van Zuster Clementine 
Zuster Clementine woont in Bangang, 
Kameroen. De inwoners van dit gebied 
hebben sterk geleden aan de gevolgen 
van de ziekte aids. Er is een hele generatie 
verloren gegaan. De kinderen van deze 
generatie zijn eenzaam achtergebleven 
zonder ouders. Zuster Clementine trekt zich 
het lot van deze kinderen aan.

Vaardigheden geven meisjes een 
toekomst 

De achtergestelde meisjes krijgen hulp in 
het ontwikkelen van hun vaardigheden. 
In een sober klooster, geen stromend 
water, geen toilet, soms elektriciteit vangt 
Zuster Clementine deze meisjes op. De 
achtergestelde meisjes krijgen hulp in 
het ontwikkelen van hun vaardigheden. 
Ze krijgen naailes, computerles of leren 
kappersvaardigheden. Dankzij Zuster 
Clementine hebben zij weer kans op 
een mooie toekomst. Zuster Clementine: 
‘Een glimlach toveren op het gezicht van 
de meisjes, daar doe ik het voor’. Zuster 
Clementine bezoekt kansarme gezinnen 
en kinderen. Zij geeft ze de zorg die zo 
hard nodig is. 

Marvelous kan nu staan 
De 3-jarige Marvelous is geboren met een 
afwijking aan haar benen. Zuster Clementine 
zorgde dat ze geopereerd kon worden. Met 
een auto van MIVA kon zij Marvelous en 
haar familie bereiken. In Kameroen zijn er 
gelukkig meer mensen als zuster Clementine. 
Voor hen zijn er in 2019 nog zes auto’s 
nodig. 

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

Aandacht voor meisjes in Kameroen 

MIVA kerkcollecte 2019
deze mensen met onmisbare vervoers- en 
communicatiemiddelen. 

Geld doneren 
U kunt uw donatie overmaken op 
rekeningnummer NL80 RABO 0105 242 063 
t.n.v. Emmausparochie Apeldoorn, 
ovv MIVA collecte 2019

Meer informatie? 
www.miva.nl/collecte 

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.
Werkgroep Em-missie,

Rens, Luce, Ronald en Marianne 

[Foto’s: Mark]
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ruime ervaring met kinderen als leerkracht 
op de Victorschool. Agnes heeft hiervoor 
goedkeuring van de bisschop ontvangen. Op 
deze manier blijft het voor mij haalbaar dit 
project aan te blijven 
bieden en is het heel 
fijn om dit samen 
voortgang te kunnen 
geven! Het project 
wordt aankomend 
jaar gefinancierd 
door de Veluwse 
Onderwijsgroep 
en deels uit 
subsidiegelden van 
het Vicariaat Arnhem. 

Kerk- en school programma
Ons kerk- en schoolprogramma behelst 
meer dan alleen Godly Play. Er worden 
ook nog gastlessen gegeven rondom de 
Heiligen zoals St. Maarten en Franciscus. Ook 
op hoogtijdagen als Pasen en Pinksteren 
worden door pastor Wim Vroom en 
pastoor Hans Hermens lessen gegeven. 
Ook gaan wij (Wim Vroom, Hans Hermens, 
Ronald Dashorst en ik zelf) op scholen in 
schoolvieringen voor en ondersteun ik de 
scholen desgevraagd met het voorbereiden 
op vieringen en projecten. 
Al met al zetten we zo een mooi kerk- en 
schoolprogramma neer!

Gezellige seizoenafsluiting 
Kind en Kerk
Goede gewoontes moet je in stand houden!
Een van die goede gewoontes is om op 
het eind van het schooljaar met alle kind 
en kerkers op een mooie plek bij elkaar te 

H U I S

K I N D  E N  K E R K

EMMAÜSPAROCHIE APELDOORN

Adres : Emmaüshuis, Stationsstraat 13, 7311 NL Apeldoorn

Centraal Secretariaat : 055 526 65 00, emmaus@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

PASTORAATSGROEP EMMAÜSPAROCHIE APELDOORN
“Zien en horen wat onder de parochianen leeft” is onze opdracht.
emmaus.apeldoorn.pgroep@gmail.com

AANMELDEN UITVAARTEN
Centraal aanmeldpunt uitvaarten 06 289 283 73

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

DOOPVIERINGEN
Doopvieringen vinden doorgaans een keer per maand op ’n vastgestelde zondag plaats. 
In 2019 zijn de doopvieringen op 15 september, 20 oktober en 17 november. Ouders die 
hun kind willen laten dopen kunnen contact opnemen met het secretariaat van Twello, 
telefoon 0571 27 44 45 (dinsdag en donderdag).

Parochiebestuur
Pastoor drs. J.H.T.M. (Hans) Hermens : voorzitter
M.B. (Maarten) Heere : vice-voorzitter
F.F. (Ferry) Leeflang : secretaris
H.P.M. (Eric) Krukkert : penningmeester
T.G. (Trees) Hendriks-Ganzevles : bestuurslid
Drs. H.J.H.J. (Berry) van den Hout : bestuurslid

Het parochiebestuur vergadert maandelijks. 

Voor vragen aan het bestuur kunt u zich wenden tot secretaresse 
J.J.M. (Jetty) Bon-Koster via: emmaus@rkapeldoorn.nl, 055-526 65 04 
(ma. t/m don. 09.00-12.00 uur)

Eerste Communie 
afsluiting
Zaterdag 13 juli hadden we 
de laatste bijeenkomst met 
de communicanten. 
Ronald Dashorst kwam met 
de kar van St. Egidio en vertelde over 
het werk van St. Egidio. De kar van 
St. Egidio bezoekt de mensen van de straat. 
Ze brengen soep, brood, koffie, thee, 
chocolademelk en soms lekkere dingen. 
Ronald is heel blij met alles wat de kinderen 
verzameld hebben aan eten en drinken. 
Ze kunnen alles heel goed gebruiken! 
 

Ennie Bronsma (verhalenverteller) vertelde 
ons het verhaal van Harrie die 7 jaar is en op 
avontuur gaat, maar verdwaald. Hij belandt 
in een park ver van huis en daar ontmoet 
hij Marleen. Marleen heeft geen huis. Ze 
woont in het park. Ze brengt de verdwaalde 
Harrie terug naar de straat waar hij woont. 
De ouders van Harrie zijn zo blij dat hij terug 
is dat ze besluiten om Marleen ook te gaan 
helpen. Ze zoeken Marleen weer op in het 
park en gaan haar boterhammen brengen. 
Een eigentijdse versie van de Barmhartige 
Samaritaan. Het evangelieverhaal 
dat centraal stond in de aansluitende 
eucharistieviering na de bijeenkomst. Zo 
sloten we met een ‘Dank je wel’-viering het 
eerste communietraject af. Dankbaar voor 

de verbinding en vriendschap die we hebben 
mogen ervaren met elkaar!

Maar één ding moet me nog even van 
het hart: Ik heb in de vorige OpWeg alle 
communicanten gefeliciteerd. Maar er is iets 
misgegaan en één naam heb ik daarbij over 
het hoofd gezien. En dat is de naam van 
KIRSTEN MEIJER. Heel terecht kwam ze me 
heel kordaat daarop wijzen. Kirsten: ook jij 
natuurlijk van harte gefeliciteerd!

Godly Play op de scholen: volgend jaar 
met twee vertellers op pad!
Al vaak is er aandacht besteed in OpWeg 
aan het ‘verhalen vertelproject’ met Godly 
Play dat ik draai op de katholieke scholen. 
Vooralsnog was dat in het ‘Emmaüs-gebied’ 
maar sinds dit schooljaar is het ook gestart in 
het ‘Franciscus en Clara-gebied’. 
Als pastoraal team hebben we in het kader 
van ons speerpunt Kind en Kerk het streven 
een kerk- en schoolprogramma op te zetten 
voor zowel de Emmaüs- als de Franciscus en 
Claraparochie. 
Daarom heb ik ook de scholen in die regio 
benaderd. Dit heeft geleid tot een fikse 
uitbreiding van scholen die meedoen in 
dit project (twee en twintig!). Ik ben dan 
ook heel blij dat ik Agnes de Haan bereid 
heb gevonden om met mij mee te gaan 
vertellen op de scholen! Agnes is ook een 
gecertificeerd Godly Play-verteller met 

komen en het glas te heffen op want ons 
bindt. En dat zijn de kinderen in onze kerk. 
Kind en Kerk heeft veel vrijwilligers die actief 
zijn bij de crèche, peuter/kleutervieringen, 
kinderdienst, bijbellessen, gezinsvieringen, 
eerste communie, vormsel en tienergroep.
Op deze avond zien we elkaar en hebben 
we een programma waarin we elkaar 
ontmoeten. 

Dit keer hebben we “gewandeld in een 
verhaal” een bijzondere ervaring zo bleek 
uit de reacties. Daarnaast is er ook een groep 
jongeren die ons helpt. Ook zij waren deze 
avond aanwezig.

Al met al ben ik een gelukkig en dankbaar 
mens dat ik met zo’n enthousiaste groep 
mooie mensen mag werken!

Jos bedankt!
Op deze avond hebben we ook Jos Sauren 
bedankt voor al zijn jaren inzet bij Kind en 
Kerk. Jos is een man van het eerste uur en 
betrokken bij van het ontstaan van Kind 
en Kerk. Een sturende kracht met veel 
doorzettingsvermogen en grote inzet voor 
de kinderdienst. Daarom hebben we hem 
uit de grond van ons hart met een lied 
toegezongen: ‘Josje bedankt’. 
En stiekem hopen we dat hij ons niet kan 
missen en toch besluit zich nog in te gaan 
zetten voor de tienergroep. We hebben hem 
laten weten dat hij altijd weer welkom is!

Na de vakantie
25 augustus: start de kinderdienst weer! 
En is er weer crèche;
1 september: meespeelviering voor peuters 
en kleuters 10.00 uur;
8 september: startzondag middag 
kinderprogramma ‘de geboorte van Maria’.
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(Ans Boon-Jacobs)

Het kon bijna niet mooier op 
zaterdagmiddag 13 juli 2019. De vrijwilligers 
van de kledingbank van Sant‘Egidio sluiten 
een druk seizoen af met hun zomerfeest. 
Lekker buiten aan de Oude Beekbergerweg. 
Het is een druk seizoen geweest. 

Steeds weer blijkt hoe belangrijk en nodig 
de kledingbank is. Maar ook hoeveel 
vrijwilligers er nodig zijn om alles in goede 
banen te leiden. Want ook al wordt er steeds 
met klem gevraagd: “Brengt u alstublieft 
goede, draagbare en schone kleding”, toch 
moet er nog wel eens een haakje bij dat 
oogje, of een knoopje achter een knoopsgat. 
Daar moeten materialen en vaardige handen 
voor beschikbaar zijn. 
Gea Dashorst is dé vrouw van de 
kledingbank en met haar een hele stoet 
vrijwilligers. Nu mocht er feest gevierd 
worden aan het eind van het seizoen. 
Het werd een superfeest. Want naast 
de kledingbank had het ‘Goede Doelen 
Matrozenkoor’ een tent neergezet, 
met eraan een groot scherm, waarop 
de te zingen liedjes te lezen waren. Het 
matrozenkoor treedt per jaar zeker 50 keer 
op. Alles wat er verdiend wordt komt terecht 
bij een goed doel. Ieder jaar worden er drie 
goede doelen uitgekozen. Dit jaar viel de 
kledingbank van Sant‘Egidio “in de prijzen”. 
Gea mocht de cadeaucheque van € 1500,00 
in ontvangst nemen. Na een gezellig praatje 
van koorleider Peter Veenhuizen en na het 
dankwoordje van Ronald Dashorst ging 
het echt los. We zongen mee en u ziet 
het misschien al wel voor u, we liepen de 
polonaise. De spelende kinderen zag je 
denken ”Ach, ach, die grote mensen toch”. 
Maar het was heel spontaan en gezellig. Uit 
de keuken kwamen kannen koffie en thee 
en water en eigengebakken lekkernijen. 
Een welverdiend einde voor alle vrijwilligers, 
aan het einde van een druk seizoen. Hulde 
aan zoveel inzet. We wensen iedereen een 
zonnige zomer. 
Dank aan het ‘Goede Doelen Matrozenkoor’. 
Zoveel mannen die zingend de kas van 
goede doelen spekken. Dank voor uw aller 
medewerking, we wensen het koor een volle 
agenda met veel afspraken voor optredens.

Sant‘Egidio sluit het seizoen af met muzikale omlijsting van het ‘Goede Doelen’ Matrozenkoor

Zalig Zonnig Zomerfeest bij de kledingbank

Het bestuur van de PCI wil op hoofdlijnen 
verantwoording afleggen in onderstaande 
samenvatting van het jaarverslag.

Samenstelling bestuur, vergaderingen, 
bestuursaangelegenheden
Het bestuur van de PCI van de 
Emmaüsparochie bestond in 2018 uit 
de heer J. Scheffer penningmeester. De 
penningmeester heeft zijn ontslag wegens 
het beëindigen van zijn benoemingstermijn 
aangevraagd. 
Het ontslag is op 1 maart 2018 ingegaan. 
Vanaf juni 2018 is hij demissionair bestuurder 
totdat een opvolger is benoemd. Voor het 
nieuwe bestuur wordt uitgegaan van het 
bestaan van een Werkgroep Caritas.
Als adviseur was diaken R. Dashorst van 
Emmaüsparochie bij overleg aanwezig. 
Omdat het bestuur alleen uit de 
penningmeester bestond is er geen 
reglementaire vergadering gehouden. Er is 
wel overleg geweest over de hulpvragen en 
de voortgang van de organisatie.

Overlegmomenten
De benoeming van een opvolger of 
beheerder is in 2018 niet gerealiseerd. 
In november is een voorstel gedaan voor 
de benoeming van een beheerder. Op 12 

november heeft een overleg plaats gehad 
tussen de voormalige penningmeester en 
de voorgestelde beheerder. De voorgestelde 
beheerder heeft medegedeeld dat hij nadere 
informatie wil hebben.

De samenwerking met de diaconie van de 
PKN en het noodfonds CNAp (Christelijk 
Noodfonds Apeldoorn) is structureel en 
positief. De Goederenbank van de diaconie 
van de PKN is overgedragen aan CNAp.

Behandelde hulpvragen
De hieronder weergegeven hulpvragen 
willen geen uitputtend overzicht zijn: 
• Er kwamen 14 aanvragen voor noodhulp 
 binnen, waarvan een in 2017 en een voor 
 ondersteuning van diaconale activiteit, via 
 verschillende wegen. 
• Een aanvraag is behandeld door CNAp, 
 een aanvraag is behandeld in 2019 door 
 de Caritas. In eerste instantie werden er 
 vijf rechtstreeks in behandeling genomen, 
 na aanvullende informatie werden dat er 
 uiteindelijk zeven. Twee aanvragen 
 werden afgewezen en van drie is de 
 behandeling gestaakt omdat de 
 informatie onvolledig bleef.
• Bij de hulpvragen ging het verschillende 
 keren om een bijdrage voor voedsel. 

 Een aanvraag is gezamenlijk met de 
 diaconie PKN behandeld. Twee aanvragen 
 tezamen met het CNAp.

Voor het toekennen van een hulpvraag is 
kennis nodig van wet en regelgeving en 
van de sociale kaart. Een enkele keer is niet 
helpen de enige optie die in aanmerking 
komt.

Financiën
Het bestuur van de caritasinstelling beheert 
daartoe het werkkapitaal, het beleid van het 
bestuur van de PCI is inkomsten en uitgaven 
in evenwicht  houden.
Hieronder de rekening en verantwoording 
van 2018:

Lasten 2018 2017
Bijstandverlening 1400 2343
Vrijwillige en verplichte 
bijdragen

1228 1221

Kosten van beheer 174 195
Subtotaal 2802 3759
Nagekomen lasten voorgaande 
jaren

140

Afschrijving leningen 346
Voordelig saldo 1938 2463
Totaal 4880 6588

De bijstandverlening wordt geheel 
besteed aan de plaatselijke hulpvragen, 
die waren in 2018 minder dan begroot.  

Tot de verplichte bijdragen behoort de 
bijdrage aan schuldhulpmaatje Apeldoorn. 
Onder kosten van beheer zijn opgenomen 
de bankkosten en de kosten voor de 
organisatie.

Baten 2018 2017
Collecten 4611 5178
Giften 260 697
Rente 9 67
Subtotaal 4880 5942
Nagekomen baten voorgaande 
jaren

626

Totaal 4880 6588

De inkomsten van de Parochiële Caritas 
Instelling van de Emmaüsparochie zijn 
vooral de collecte met Kerstmis en Pasen.

De opbrengst van de collecte was € 500 
minder dan begroot, hartelijk dank voor 
uw bijdragen.

Jaarverslag 2018 PCI Emmaüsparochie Apeldoorn

Benefiet 
Walking Dinner 
23 augustus 2019

     O E C U M E N E

Draagt u de Herberg ook een warm 
hart en een lang voortbestaan toe? 
Dan nodigen wij u van harte uit om mee 
te doen met het derde Walking Dinner 
op vrijdag 23 augustus vanaf 16.30 uur.

De opzet is om op 4 locaties rondom het 
Oranjepark te eten met alle anderen die de 
Herberg ook willen sponsoren. U verplaatst 
zich na iedere gang naar de volgende 
locatie.
• Barnabaskerk, 
 Canadalaan 25: 
 aperitief
• Regentessekerk, 
 Regentesselaan 14B: 
 soep
• De Herberg, 
 Deventerstraat 40: 
 hoofdgerecht
• Doopsgezinde kerk, 
 Paslaan 6: 
 nagerecht

De kosten van dit uitgebreide diner zijn 
€ 25,00 per persoon. De opbrengst is 
bestemd voor de Herberg. U betaalt om 
16.30 uur bij aanvang van het Walking 
Dinner. Aanmelding is noodzakelijk in 
verband met de voorbereidingen. 

U kunt zich opgeven bij: Theo van Driel, 
t.driel22@upcmail.nl , 06 181 936 12
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‘Wie zal ons leiden?’ luidt het thema 
van de Volzin-schrijfwedstrijd 2019. U 
kunt tot 9 september een pakkend essay 
inzenden. Er zijn drie prijzen te winnen. 
Daarnaast verschijnen de bekroonde 
essays in het eerste nummer van Volzin 
in 2020. 

De elfde editie van de Volzin-
schrijfwedstrijd staat dit jaar in het teken 
van leiderschap. Een hoogst actueel 
thema, lijkt het. ‘Wie zal ons leiden?’ 
luidt de vraag. Een sterke leider? Een 
dienstbare leider? Of is het beter niet al te 
zeer op leiders te vertrouwen en zelf het 
heft in handen te nemen?

Thema
Leiderschap heeft in onze tijd een dubbel 
gezicht. Paus Franciscus en Angela Merkel 
zijn populair, Donald Trump en Vladimir 
Poetin zijn dat op hun manier ook. Aan 
de ene kant is er alom een verlangen naar 
inspirerende leiders. Mensen – politici, 
activisten, ondernemers en anderen – met 
een visie die de talloze uitdagingen en 
problemen van onze tijd voortvarend 
aanpakken. Leiders die hun volgelingen 
weten te begeesteren om ongebaande 
wegen te gaan. Leiders ook die het niet 
bij mooie woorden laten, maar die zelf 
van aanpakken weten en met hun voeten 

in de modder staan. Aan de andere kant 
is er een roep om ‘sterke leiders’ die velen 
angst aanjaagt. Een sterke man – dictators 
zijn bijna altijd mannen! – die voor ons de 
problemen oplost die we zelf niet kunnen, 
durven of willen oplossen.

Ook binnen religies heeft leiderschap een 
dubbel gezicht. Binnen het christendom 
bijvoorbeeld heten leiders vanouds ‘herders’ 
en ‘dienaren’ te zijn. Maar niet zelden 
blijken kerkelijke leiders zich te verheffen 
boven hun kudde en meer op eigen voordeel 
en (seksuele) lust uit te zijn dan op het 
welzijn van hun gelovigen.

En dan is er nog de vraag naar leiderschap 
in het alledaagse leven. Hoe doe je dat 
eigenlijk, een geloofwaardige moeder 
of vader voor je kinderen zijn? Is dat een 
kwestie van je kinderen bevestigen of ook 
van hen tegenspreken? Of hoe word je in de 
klas of op de werkvloer iemand met gezag?

Bekijken we de zaak ook eens vanuit de 
leiders zelf. Zij combineren twee taken die 
zich niet zo makkelijk combineren laten: Een 
leider houdt enerzijds voeling met zijn of 
haar achterban, maar anderzijds ook met het 
perspectief waarvan hij of zij aanvoelt dat 
men er samen naartoe moet (zelfs wanneer 
de ‘de meerderheid’ daar wellicht nog niet 

aan toe is). Een goede leider is dus solidair 
met de achterban en tegelijk verpersoonlijkt 
hij of zij ook de heilzame toekomst voor 
die achterban. Dat kan een grote spanning 
oproepen, voor de leider in kwestie, maar 
ook voor diens achterban. Wie moet ons 
leiden? Iemand die ons vertegenwoordigt 
of iemand die ons verder brengt en daarom 
soms tegenspreekt? En ook: door wie of wat 
laat de leider zelf zich leiden?

‘Wie zal ons leiden?’ is een thema dat zich 
in vele richtingen laat uitwerken. Elke 
uitwerking en invalshoek is toegestaan 
mits het thema maar herkenbaar blijft. De 
opdracht voor de Volzin-schrijfwedstrijd 
luidt: schrijf een pakkend essay over 
leiderschap. Daarin is zowel ruimte voor 
ervaringen als inzichten.

Voorwaarden
• De Volzin-schrijfwedstrijd staat open 
 voor iedereen.
• De maximale lengte van de inzending 
 is 1600 woorden.
• Inzendingen moeten uiterlijk maandag 
 9 september 2019, 9.00 uur, ontvangen 
 zijn.
• Inzendingen dienen digitaal (in Word) 
 en per e-mail te worden aangeleverd. 
 Te mailen aan: schrijfwedstrijd@volzin.nu;
 bijdragen moeten voorzien zijn van 
 personalia (naam, adres, leeftijd, 
 geslacht, (voormalig) beroep) en de 
 aanduiding ‘Volzin-schrijfwedstrijd 
 2019’; niet-digitale bijdragen worden 
 niet in behandeling genomen.
• Inzenders verlenen aan Volzin het recht 
 van eerste publicatie van de inge-
 zonden bijdragen. Volzin behoudt 
 zich het recht voor inzendingen (ook) 
 te publiceren op www.volzin.nu.
• Over de inhoud en de uitslag wordt 
 niet gecorrespondeerd.

De redactie van OpWeg zou het 
zeer waarderen als inzendingen ook 
gepubliceerd mogen worden in ons 
kerkblad. 

Succes met het schrijven en bij voorbaat 
hartelijk dank voor het mogen plaatsen.

Oproep aan lezers van OpWeg

Dora Harleman-Hulsebos
Amper 2 weken na haar 87e verjaardag 
hebben wij op 6 juli in de Heilige Geestkapel 
te Assel afscheid moeten nemen van Dora. 
Ruim 60 jaar waren Geert en Dora getrouwd 
en in hun leven hebben ze altijd erg veel 
samengedaan. Het waren echte bezige bijen. 
Veel werd er door hun verbouwd op een 
eigen stukje grond en de hele familie werd 
dan voorzien van groente. Ze hebben beiden 
genoten van het leven. Veel heeft ze ook 
altijd opgepast op haar kleinkinderen die 
veel voor haar betekenden. Ze was de spil in 
het gezin en een echte moeder moeder zoals 
ze werd omschreven door haar zonen. Geert 
gaf aan dat ze samen ook altijd ontiegelijk 
veel schik hebben gehad. Dierbare 
herinneringen bewaart het gezin aan de 
fijne vakanties op Terschelling. Dora was 
ook een creatieve vrouw, ze maakte alles 
zelf. Kleding maar ook poppen en knuffels 
voor iedereen. Geloof heeft altijd een heel 
belangrijke rol gespeeld in haar leven. Dora 
en Geert zijn ook altijd erg actief geweest als 
vrijwilliger bij de Victorkerk. Ze heeft in haar 
leven altijd veel voor anderen betekend. 
Iedereen kon bij haar terecht. Tijdens de 
afscheidsdienst hebben we gelezen uit het 
evangelie volgens Johannes, dat God ons 
lief heeft en wij elkaar moeten liefhebben. 
Een tekst die zo van toepassing was op haar 
leven, want met deze intentie heeft Dora 
geleefd. En juist die liefde zal voor Geert, 
haar kinderen en kleinkinderen en al haar 
dierbaren dan ook de kracht zijn om door te 
gaan nu we Dora hebben toevertrouwd aan 
God onze Vader.   

Gerard van de Braak

Theresia Leonie Schoonheijt-Kamsanah
Mammie Kam, zoals ze werd genoemd is 
geboren in Padang Pandjang op Sumatra. 
Ze was de oudste dochter. In 1964 is ze 
samen met Do en hun 7 kinderen naar 
Nederland gekomen. Eerst moeten wonen 
in een opvangcentrum, waar ze het erg 
moeilijk mee heeft gehad, maar uiteindelijk 
is het gezin terecht gekomen in Apeldoorn 
waar ze weer een eigen woning kregen. 
En ze begon zich ook thuis te voelen in 
Nederland. Als moeder was mammie 
Kam heel lief en zorgzaam. Enorm veel 

verdriet heeft ze gehad toen 2 van haar 
kinderen overleden. De kinderen en ook 
de kleinkinderen betekenden enorm veel 
voor haar. En door haar grote kinderschare 
vond ze zichzelf ook altijd een rijke vrouw.  
Ze heeft in haar leven heel veel liefde 
gegeven en was ook altijd erg gastvrij en 
sociaal. Ze hield enorm van gezelschap en 
had altijd mensen om zich heen. Voor Maria 
had ze een enorme verering. Zowel boven 
als beneden in haar woning had ze een 
Maria-altaartje. En in haar laatste uur voor 
ze stierf heeft ze zelf nog de allermooiste 
rozen geplukt uit haar eigen tuin en deze 
bij haar Maria-altaartje neergezet. Haar 
sterke geloof heeft haar ook de kracht 
gegeven om door de moeilijke periodes in 
haar leven heen te komen. De laatste jaren 
ging haar gezondheid helaas langzaamaan 
achteruit. En op 15 juli hebben wij haar, 
na een afscheidsdienst in de Onze Lieve 
Vrouwekerk, op de begraafplaats aan de 
Haagwinde aan de aarde toevertrouwd 
waar zij nu in vrede mag rusten.

Gerard van de Braak

Rob Starink
Als God een deur sluit, zal hij een venster 
voor je openen. Met onder andere deze 
tekst hebben we op zaterdag 20 juli in 
crematorium Heidehof afscheid genomen 
van Rob Starink. Voor velen een bekende 
naam in Apeldoorn van de schoenenzaak 
aan het Schubertplein. Eind 2018 kreeg Rob 
te horen dat hij ongeneeslijk ziek was en 
er brak een zware periode aan. Voor hem, 
maar ook voor zijn vrouw, zijn kinderen en al 
zijn dierbaren. Een periode ook van afscheid 
nemen. Dierbare herinneringen werden er 
tijdens de afscheidsdienst opgehaald. Rob 
was een echt mensen-mens, kende veel 
mensen maar sprak ook gemakkelijk met 
iedereen. En hij Heeft genoten van zijn 
leven, hij was een echte levensgenieter. Maar 
hij genoot ook als hij heerlijk in zijn tuin 
bezig kon zijn alsook van het zingen in het 
Smartlappenkoor. Helaas heeft Rob ondanks 
zijn enorme kracht en positieve instelling 
zijn ziekte niet kunnen overwinnen. In 
april heeft Rob de ziekenzalving nog 
mogen ontvangen. Rob was gelovig en hij 
vertrouwde erop dat er voor hem nu een 

deur open zou gaan om dat nieuwe huis, dat 
nieuwe andere land binnen te kunnen gaan. 
En zijn dierbaren blijven nu achter maar wel 
met het vertrouwen dat er nu voor hen een 
deur gesloten is, maar dat in het diepste 
duister van de nacht er ook een venster zal 
zijn met een uitzicht naar boven en dat er 
een moment zal komen dat God zal zeggen 
”nu mag je verder, nu ga ik nieuwe deuren 
voor je openen.” Want God laat je niet 
alleen. 

Gerard van de Braak

Trees Scholtens
Het leven van Trees heeft altijd in het teken 
gestaan van de zorg voor een ander. In 
haar jonge jaren heeft ze haar diploma 
verpleegkundige behaald en ze ging zich 
specialiseren in de verloskunde. Daarna is ze 
gaan werken in verschillende ziekenhuizen. 
Maar ook was ze vele jaren vrijwilliger 
bij “Medic” waar afgedankte medische 
materialen werden schoongemaakt 
en gerepareerd voor ziekenhuizen in 
Afrika. Veel heeft ze ook gedaan aan 
stervensbegeleiding. Ze heeft genoten in 
haar leven. Ze mocht graag musea bezoeken 
en concerten, maar ook van de natuur 
genoot ze enorm. De laatste 15 jaar werd 
ze helaas beperkt door haar spierziekte. 
Maar ondanks haar beperkingen wist ze 
zich heel goed te redden. Zelf zorgde ze 
dat de nodige voorzieningen er kwamen. 
Ze was ook een vrouw die de regie van haar 
leven in eigen hand wilde houden. Ruim 
2 maanden geleden maakte ze de keuze 
om te verhuizen naar de Heerenhof. Ze 
kon nu nog zelf de keuze maken. Ze heeft 
het hier erg naar haar zin gehad, ze begon 
zich steeds meer op haar plek te voelen en 
was er ook hier weer voor de bewoners. 
Ze stimuleerde ze om mee te doen met 
activiteiten. Weer de zorg voor een ander. 
Toch nog vrij plotseling, maar op Zijn tijd 
en Zijn uur is er een einde gekomen aan 
het leven van deze lieve sterke vrouw en op 
23 juli hebben we afscheid genomen in de 
dagkapel van de Onze Lieve Vrouwekerk 
in het vertrouwen dat God haar nu heeft 
thuisgehaald. Hierna heeft de crematie in 
stilte plaatsgevonden.

Gerard van de Braak

Op zondag 1 september 2019 worden 
opnieuw op een aantal plekken in Apel-
doorn gedenkstenen gelegd bij huizen 
waaruit in de Tweede Wereldoorlog 
Joodse Apeldoorners door de bezetter
zijn gedeporteerd naar de concentratie-
kampen. We zijn als werkgroep dankbaar 
dat we inmiddels 109 gedenkstenen 
hebben mogen leggen in Apeldoorn.

Belangstellenden zijn om 13:00 uur
welkom in het Bolwerk aan de Ravelijn 55,
7325 NT te Apeldoorn. Van daaruit start 
de rondgang langs de gedenkplekken, 
waar stenen worden gelegd.
 
Mensen die in de concentratiekampen 
zijn omgebracht, hebben geen graf 
waar ze kunnen worden herdacht. 
Een Joodse uitspraak is: “Een mens 
is pas vergeten, als ook zijn naam is 
vergeten”. De werkgroep Gedenkstenen 
Joods Apeldoorn wil er door het 
plaatsen van gedenkstenen voor 
zorgen dat de namen niet worden 
vergeten. Vanuit Apeldoorn zijn 
in de Tweede Wereldoorlog ruim 
400 Joden weggevoerd naar de 
vernietigingskampen. De werkgroep 
wil in enkele jaren tijd alle adressen, 
waar deze Joodse Apeldoorners hebben 
gewoond, voorzien van gedenkstenen.
 
Het leggen van gedenkstenen gebeurt 
niet alleen in Apeldoorn. In verschillende 
steden en dorpen in Nederland, en 
ook elders in Europa worden deze 
gedenkstenen gelegd. 

De gedenkstenen worden ook wel 
‘Stolpersteine’(Struikelstenen) genoemd. 
De werkgroep heeft bewust gekozen 
om de stenen die in Apeldoorn worden 
gelegd ‘Gedenkstenen’ te noemen.
Voor meer info over gedenkstenen in 
Apeldoorn kunt u terecht op de website 
van de werkgroep https://gedenkstenen-
apeldoorn.nl

Werkgroep
gedenkstenen 
Joods Apeldoorn

I N  M E M O R I A M
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(Willem Olierook)

Ik had al veel over hem gehoord, maar 
nog nooit iets van hem gelezen. Hij wordt 
verketterd en bejubeld en ik begin inmiddels 
te begrijpen waarom. Want, onlangs kocht 
ik bij een kringloopwinkel zijn boek ‘Over 
religie’. Hij heeft hartige woorden voor 
‘nieuwkomers’ (knuffelen ze het voorwerp 
van hun liefde dood?) en ‘oudgedienden’ 
(ze moeten heel wat afleren). O ja, de 
nieuwprijs van het boek was €29,99; ik 
betaalde €1,50 en vond na het lezen van de 
achterkant dit bedrag al helemaal waard…

Wie is/was H.M. Kuitert
Voor ik het over de inhoud van het boek 
ga hebben even in een notendop wie deze 
man is, althans zoals hij bekend staat en wat 
Wikipedia over hem te melden heeft.
Ik dacht trouwens dat hij nog leefde, maar 
hij blijkt vorig jaar te zijn overleden (ik moet 
dat toch meegekregen hebben, ik herinner 
het me nu vaag). 

Dit feit stemt mij direct droevig omdat ik 
hem dus nooit meer kan ontmoeten…

Harry Kuitert studeerde tussen 1945 en 
1950 theologie aan de Vrije Universiteit. 
Op 17 september 1950 werd Kuitert op 
25-jarige leeftijd bevestigd als predikant te 
Scharendijke (Schouwen-Duiveland), waar 
hij de watersnoodramp van 1953 mee-
maakte. Het was een moeizaam begin als 
beginnend predikant; vanwege zijn zwakke 
stem, maar ook omdat hij op doordeweekse 
dagen in een ribfluwelen broek en met 
alpinopetje door het dorp liep en geen 
harmonium in de kamer had staan, maar 
een lichtzinnig instrument als de 
piano. In 1955 werd Kuitert vervolgens 
studentenpredikant te Amsterdam. 
In 1962 promoveerde hij bij dogmaticus 
G.C. Berkouwer op het proefschrift ‘De 
mensvormigheid Gods’; een titel waarmee 
hij vooruitgreep op het thema dat hem in 
zijn theologische ontwikkeling tot het einde 
toe zou blijven bezighouden. 
Vanaf 1961 zou hij deel uitmaken van de 
Groep van Achttien, die hereniging van 
hervormden en gereformeerden nastreefde 
en de voorbereiding vormde van het Samen 
op Weg-proces. In de jaren 1967-1989 was 
hij hoogleraar ‘Ethiek en Inleiding in de 
dogmatiek’ aan de Amsterdamse Vrije 
Universiteit. Kuitert overleed op 92-jarige 
leeftijd in Amstelveen.

Gedachtegoed
Zoals autonomie en de menselijke maat de 
leidraad werden in zijn ethiek, waren drie 
onderling samenhangende uitgangspunten 
dat in zijn theologie. Daar was allereerst zijn 
stelling dat het geloof een ‘antropologisch 
vloertje’ heeft. Geloven is mensenwerk, met 
alle beperkingen en vergissingen die het 
spreken erover en de overlevering daarvan 
aankleven. 
Daarom – en dat is twee – is geloven níet 
het voor waar aannemen van aan- en 
overgeleverde leerstelligheden, maar behelst 
het de opdracht om geloofsuitspraken als 
‘zoekontwerp’ te zien en zelf te speuren 
naar wat geloofwaardig is en wat niet 
(meer). 

Deel1

Kuitert over religie: aansprekende zoektocht naar God

Het derde uitgangspunt ligt in het verlengde 
daarvan en werd Kuiterts bekendste 
oneliner: ‘Alle spreken over Boven komt van 
beneden, ook het spreken dat beweert van 
Boven te komen.’ 

Het leidde hem uiteindelijk tot de slotsom 
dat het geloof, inclusief het geloof in een 
god, ‘van verbeelding’ is, gecreëerd door de 
mens die aldus zin probeert te geven aan 
een chaotisch en ten diepste zinloos bestaan. 
Toch heeft geloof volgens Kuitert zeker wel 
inhoud, al is dat de inhoud die mensen eraan 
geven, geloof is menselijke verbeelding. 
Geloof moet echter wel getoetst worden, 
het gaat uiteindelijk om betrouwbare kennis. 
Al geeft hij ook aan dat definitieve toetsing 
niet mogelijk is. De consequentie van zijn 
denken was dat de theologie, in casu de 
dogmatiek geen aanspraak kan maken op 
een wetenschappelijke status. Zij vormt, 
zoals de titel van het in 2011 verschenen 
boek luidde, ‘Alles, behalve kennis’. 

Spraakmakende theoloog
In een ANP-bericht naar aanleiding van zijn 
overlijden las ik:
‘Theoloog en ethicus professor Harry 
Kuitert is vrijdag op 92-jarige leeftijd 
overleden. Kuitert was in de jaren 60 en 70 
zeer invloedrijk in de protestantse kerken, 
onder meer omdat hij stelde dat geloven 
mensenwerk is. Hij benadrukte dat alles wat 
over God gezegd wordt, afkomstig is van de 
mens en dat kennis van God wezenlijk niet 
mogelijk is.
Zijn boodschap is nu niet meer erg 
verrassend, maar destijds was zijn kritiek 
nieuw, zeker in de gereformeerde kerken 
waar hij deel van uitmaakte. De Bijbel was 
voor gelovigen nog het onfeilbare woord 
van God; alles wat erin stond was waar. 
Kuitert stelde dat aan de kaak.
Zijn moderne opvattingen en zijn vlotte 
stijl maakten hem tot de bestverkopende 
theoloog. Een van zijn bekendste boeken 

was Het Algemeen Betwijfeld Christelijk 
Geloof. Kerkgangers die al twijfels hadden, 
werden erdoor gemotiveerd om de kerk te 
verlaten. Voor orthodoxe christenen was hij 
daarmee een ketter.’

In zijn biografie las ik de volgende 
paragraaf: ‘De behoudende vleugel van 
de christelijke kerken is bevreesd dat wie 
‘de lijn van Kuitert’ volgt, alles kwijtraakt, 
ze leest zodoende over de nieuwe inzet 
heen: de unieke positie van de mens in het 
heelal. Of zouden behoudende gelovigen 
terugschrikken voor die rol?’

Publicaties
Kuitert heeft vele publicaties op zijn naam 
staan. Over een periode van meer dan vijftig 
jaar was hij als schrijver zeer actief. Van ‘De 
mensvormigheid Gods’ (1962) tot ‘Kerk als 
constructiefout - de overlevering overleeft 
het wel’ (2014).
Hij hield van prikkelende teksten die 
vaak ook al in de titels van zijn boeken 
voorkwamen.
Wat te denken van: ‘Suïcide: wat is 
ertegen?’, ‘Het algemeen betwijfeld 
christelijk geloof’, of ‘Dat moet ik van 
mijn geloof’.
Het boek (uit 2000) waar ik het over wil 
hebben: ‘Over religie’, heeft als ondertitel 
meegekregen: ‘Aan de liefhebbers 
onder haar beoefenaars’. Ik voel me 
aangesproken…

Mijn beleving van zijn boek (1)
Wat ik hier wil doen is weergeven wat het 
lezen van dit boek bij mij naar boven brengt, 
waarbij ik natuurlijk hoop dat bij u/jou als 
lezer er ook iets gebeurt (en dat kan van 
alles zijn, realiseer ik me nu al).
Ik zal waarschijnlijk veelvuldig citaten uit 
het boek opnemen en waar nodig deze 
toelichten.
En ik vermoed dat mijn bevindingen ook wel 
wat woorden nodig zullen hebben, zodat ik 

hierbij maar besluit om er minimaal 
twee artikelen aan te wijden.

Het boek bestaat uit 2 delen. Deel 1 van 
het boek heeft als titel meegekregen: 
‘Ontmanteling’. 
In het voorwoord stelt Kuitert deze uiterst 
belangrijke vraag: ‘waarom houden mensen 
er religie op na?’. 
Voordat ik verder lees stel ik mezelf die 
vraag: ‘waarom doe ik aan religie’?. 
Al heel snel merk ik dat die schijnbaar 
eenvoudige vraag niet zomaar even te 
beantwoorden is. Voor een deel heb ik het 
idee – het is giswerk! – dat het ‘gewoon 
in me zit (maar waar?)’. Dat ik ermee ben 
opgegroeid, hoewel ik ook een hele tijd de 
Kerk de rug had toegekeerd (hier kom ik 
nog op terug).
Aan religie doen heeft natuurlijk heel veel te 
maken met de vraag ‘bestaat (er een) God?’ 
en ‘is die God een/de schepper?’. Op een 
bepaalde manier heb ik religie nodig, het is 
voor mij een soort ‘verklaring’ voor wat niet 
verklaard kan worden. 
En ook nog dit: ik voel me er goed bij, ik heb 
het idee dat ik er een ‘beter, fijner, mens’ van 
ben geworden. Ook een dankbaar en een 
tevreden mens, maar toch altijd een zoekend 
mens…
Tsjonge, niet niks om dat te ‘ontdekken’ 
en dan ook maar meteen op te schrijven. 
Wat verbeeld ik me of gaat mijn verbeelding 
met me aan de haal?
Ik ben ook benieuwd waar de schrijver mee 
op de proppen komt en ga ‘hongerig’ verder 
lezen…

Kuitert vraagt zich af (en vraagt de lezer) of 
religie wellicht een bijdrage levert aan het 
overleven van de mens in een onmenselijke 
wereld? Hij schrijft: ‘ik geloof het graag. 
Vind het een mooie functie, een prachtige 
omschrijving van wat mensen met religie 
op hebben en een uitstekende verklaring 
van het zo onomstotelijke gegeven dat 
religie het altijd maar weer doet. Tot in onze 
moderne, hoog-technische en technologische 
cultuur toe. Maar een verklaring van het 
verschijnsel religie is dat niet.’

Ik was er al bang voor (bij wijze van 
spreken), maar ja ik ben pas op blz. 82 
van de 314.
De volgende vraag is: wat maakt religie 
tot religie?
Het is duidelijk dat religie in een behoefte 
voorziet, daarmee wordt niet de oorsprong 
van religie blootgelegd, maar de bewuste of 
onbewuste motivatie om eraan te doen. 
Kuitert vindt het tijd om die behoeften eens 
onder de loep te nemen. Hij stelt dat ze 
samenhangen met de eeuwig terugkerende, 
onoplosbare vragen [de godsdienstsocioloog 
Bowker noemt ze ‘perennial problems’] over: 
lijden, doodgaan, schuld, onzekerheid over 
wat komt, niet achter de schermen kunnen 
kijken van het lot – geen mens die niet tegen 
deze problemen oploopt, ze bepalen de 
menselijke bestaanswijze: menszijn is met 
problemen opgescheept zitten.

Met die grote rol van de behoeften komt 
de godsdienstpsychologie – en Freud – zijn 
verhaal binnen.
Kuitert stelt dat Freuds godsdienstkritiek 
geen onzin is, maar vindt in tegenstelling 
tot de ‘uitvinder’ van de psychoanalyse dat 
religie wel degelijk als een waardevolle 
vorm van hulpverlening kan worden 
ingeschakeld en hoeft ze niet als vlucht 
uit de verantwoordelijkheid te worden 
afgeschilderd. ‘Religie is een positief 
gegeven’, stelt Kuitert. 
Tot hier ben ik bij de bestudering van het 
boek gebleven en ga een volgende keer 
graag verder met dit boeiende onderwerp.

[bronnen: Wikipedia, NOS, biografie, 
‘Over religie’]
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S T A D

Kopij voor de volgende OpWeg graag in-
leveren uiterlijk woensdag 28 augustus 2019 
per e-mail aan receptie@rkapeldoorn.nl

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

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

Helaas kan niet iedereen altijd beschikken 
over familie, buren of goede bekenden 

die in de 
gelegenheid 
en in staat 
zijn hulp 

te bieden. Omzien naar Elkaar wil hulp 
bieden aan mensen die kortstondig hulp 
nodig hebben. Bij hulp kunt u denken aan 
vervoer naar ziekenhuis voor bezoek arts, 
boodschap doen i.v.m. ziekte, huishoudelijke 
hulp, lamp repareren, hulp bij verhuizing, 
kamer behangen of tuinonderhoud. Heeft u 
zelf hulp nodig of wilt u zich aanmelden als 
vrijwilliger, neem dan contact op met:

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

Open zangavond Novum Canticum
Novum Canticum is een groot koor, ca. 70 
leden, dat elke maandagavond repeteert 
in de mooi verbouwde Drie Ranken, in de 
Maten. We zingen een breed repertoire, 
van musical tot luisterliederen, van pop 
tot klassiek. En daarbij staan we zeker niet 
stil. Podiumpresentatie is ons op het lijf 

geschreven.
Op maandag 
9 september 
is er een open 
repetitie-
avond van 
20.00-22.00 
uur. U bent 

van harte uitgenodigd te komen en schroom 
niet om gezellig mee te doen.

Meer informatie over ons koor vindt u op de 
website: www.novumcanticum.nl

Na het gereedkomen van het schipgedeelte 
en na de inrichting van de Onze Lieve 
Vrouwekerk in april 1897, zag dat gedeelte 
van de kerk er wat anders uit dan nu. Zo 
waren de gepleisterde wanden nog niet 
voorzien van muurschilderingen en ook de 
gewelven van het schip waren, anders dan 
nu het geval is, gepleisterd. 

Pas in 1953, bij een grote onderhoudsbeurt 
van de kerk ter gelegenheid van het 
40-jarig priesterjubileum van pastoor-deken 
Oostveen zou dat veranderen. Besloten werd 
toen de gewelven van het schipgedeelte 
van de kerk meer in overeenstemming te 
brengen met die van het later gebouwde 
transept en koor, die vanaf het begin in 
schoonmetselwerk zijn uitgevoerd met 
zogenaamde geelkleurige ijsselklinkertjes, 
zoals dat kenmerkend is voor de werken 
van de architecten Jos Cuijpers en Jan Stuyt. 
Zo werden de schipgewelven ontpleisterd. 
In feite is het vuil metselwerk waar nu 
tegenaan wordt gekeken, nooit bedoeld 
om in het zicht te zijn. Vandaar ook het 
kleurverschil tussen de gewelven in het koor 
en het schipgedeelte van de kerk. Maar ze 
laten wel zien met hoeveel vakmanschap 
aannemer Chris Wegerif en zijn mensen dit 
gewelf hebben gemetseld. Ook de vloer 
van dit schipgedeelte, nu bestaande uit 
granito, bestond destijds in zijn geheel uit 
grauwgrijze plavuizen. Een groot deel van 
die plavuizen liggen nog altijd onder de 
plankieren van de in het schip geplaatste 
zitbanken. Zitbanken die voor een bedrag 
van fl. 1648,50 door de plaatselijke 

De Onze Lieve Vrouwekerk, aflevering 7

De Onze Lieve Vrouwekerk krijgt zijn definitieve vorm

timmerman Geurden uit eikenhout 
werden vervaardigd. De ramen waren, 
eveneens anders dan nu, voorzien van 
gekleurd kathedraalglas in een soort zigzag 
patroon. Een orgel voor het begeleiden 
van de diensten was er nog niet. Er werd 
gebruik gemaakt van een harmonium 
dat ook al dienst had gedaan in de vorige 
Waterstaatskerk.

Bijzondere steen
Een wel heel bijzonder element in het 
schip van de kerk vormt de ‘hardsteen’, 
aangebracht in de zware pilaar aan de 
linkerzijde bij het huidige liturgisch centrum. 

In deze steen zijn de vijf 
kruisjes aangebracht die 
zo kenmerkend zijn voor 
altaarstenen en die de 
vijf wonden van Christus 
symboliseren. De wonden 
aan handen en voeten 
veroorzaakt door de nagels 
van het kruishout en het 
vijfde kruisje, dat door 

de Romeinse soldaat met zijn lans werd 
aangebracht. Het is ongetwijfeld, al is er 
geen archiefstuk dat hierover uitsluitsel 
geeft, de altaarsteen van het altaar dat 
bij de sluitgevel die hier toen stond dienst 
heeft gedaan van 1897 tot 1902, tot aan de 
uitbreiding van de kerk. Hoe dat altaar er 
heeft uitgezien weten we niet; er is geen 
afbeelding van bekend. Wellicht is gebruik 
gemaakt van het altaar uit de vorige kerk, 
nogmaals we weten het niet, maar bijzonder 
blijft de steen wel. 

Afbouw
In februari 1901 besloot het kerkbestuur tot 

de verdere afbouw van de kerk. Zoals we 
hebben gezien was er vertraging opgetreden 
als gevolg van de plotselinge dood op 
8 juli 1899 van architect Boerbooms op 
49-jarige leeftijd. Als vervangers werden de 
beide bij meer projecten samenwerkende 
architecten Joseph Th.J. Cuijpers, de zoon 
van de beroemde architect Pierre Cuijpers, 
en Jan Stuyt aangezocht. Zij kwamen 
met een enigszins gewijzigd plan voor de 
uitbreiding van de kerk met een priesterkoor 
met twee zijkapellen, bedoeld voor een 
Maria- en een Jozefaltaar, een nieuwe 
sacristie en een transept of dwarsschip. Het 
kerkdak kreeg ook een nieuw onderkomen 
voor de luidklok. Het dak werd daarvoor 
bekroond met een uiterst sierlijk Angelus- of 
vieringtorentje. De totale bouwsom werd 
begroot op fl. 70.855,00, het geheel moest 
voltooid worden opgeleverd op 15 mei 1902. 
De uitvoering van het werk werd nu gegund 
aan het Rotterdamse aannemersbedrijf Pluim 
en Van Gielen. De voltooide kerk werd – nog 
altijd zonder de bedoelde 70 meter hoge 
westtoren – op de 18de september 1902 
ingewijd door de toenmalige Aartsbisschop 
van Utrecht Mgr. Henricus van de Wetering.

De maten van het gebouw
Met zijn lengte van bijna 60 meter, een 
breedte van 22,30 meter en een grootste 
binnenwerkse hoogte van 17 meter is 
de Onze Lieve Vrouwekerk het grootste 
kerkgebouw in de gemeente Apeldoorn. De 
nok van het dak ligt op een hoogte van 23 
meter, terwijl de grootste hoogte, dat is die 
met het angelustorentje met spits, ruim 36 
meter boven het maaiveld is gelegen.

Huub Ummels

De architecten Joseph(Jos) Th.J. Cuijpers en Jan Stuyt

De kerk niet lang voor de inwijding in 1902, 
maar nog zonder de koorramen

De ontwerptekening voor 
de uitbreiding van het 
kerkgebouw
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en Hubertus Compleet” voor de 25ste keer 
gehouden worden.  
Dit zal zijn op zaterdag 12 oktober 2019 om 
10.30 uur. Het is altijd een heel fijne viering 
waaraan steeds meer ouderen deelnemen. 
Net als de laatste jaren vindt deze viering 
ook nu weer plaats in het gebouw van het 
Veluws College Mheenpark. Als u hieraan 
wilt deelnemen, houd dan de datum vast 
vrij in uw agenda. Verdere mededelingen en 
mogelijkheden voor aanmelding volgen nog.
Werkgroep Teresia en Hubertus Compleet

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.

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

Vieringen H. Martinuskerk Twello
Zondag 11 augustus
10.00 uur Eucharistieviering 
 met het Martinuskoor
 Voorganger pastoor H. Hermens
Woensdag 14 augustus
09.00 uur Eucharistieviering
Donderdag 15 augustus: 
Maria ten Hemelopneming
19.00 uur Eucharistieviering met Woco koor
 Voorganger pastoor H. Hermens
Zondag 18 augustus
10.00 uur Eucharistieviering met Woco koor
 Voorganger pastor Sebastian
Woensdag 21 augustus
09.00 uur Eucharistieviering
Donderdag 22 augustus
09.00 uur Eucharistieviering
Zondag 25 augustus
10.00 uur Eucharistieviering met Woco koor
 Voorganger pastoor H. Hermens 
Donderdag 29 augustus
09.00 uur Eucharistieviering
Zondag 1 september
10.00 uur Eucharistieviering met het 
 Martinuskoor
 Voorganger pastor Oude Vrielink
Donderdag 5 september
09.00 uur Eucharistieviering

Vieringen H. Martinuskerk Vaassen
Zondag 11 augustus
10.00 uur Eucharistieviering met cantor
 Voorganger pastor H. Hofstede
Dinsdag 13 augustus
09.30 uur Gebedsdienst in het pastoraal 
 centrum
Zaterdag 17 augustus
18.30 uur Woord- en Communiedienst 
 met cantor
 Voorganger groep
Zondag 25 augustus
10.00 uur  Eucharistieviering met het 
 Martinuskoor
 Voorganger pastor H. Hofstede
Zaterdag 31 augustus
18.30 uur Eucharistieviering met het 
 Martinuskoor
 Voorgangers pastoor H. Hermens 
 en diaken R. Dashorst

Vieringen H. Antonius Abt Loenen
Zaterdag 10 augustus
19.00 uur Eucharistieviering met koor 
 Con Spirito
 Voorganger pastor Sebastian
Zondag 18 augustus
10.00 uur Woord- en Communiedienst koor 
 Con Spirito
 Voorganger pastor J. Oude Voshaar

thee geschonken.

Marken-Haven
10 aug  M-Ha Mw. H. Jaspers
17 aug  Mw. J. Aantjes
24 aug  M-Ha RK Pastor W. Achtereekte
31 aug  Mw. C. Lindner

De kerkdiensten vinden plaats op 
zaterdagmorgen om 10.30 uur.

Randerode
11 aug  Prot Bob Bredijk
18 aug  Berea 
25 aug  Prot Ds. C.A.J. van Dijk 
01 sept  RK pastor J. van Steenoven

De kerkdiensten beginnen om 10.30 uur.

Sainte Marie
11 aug  Eucharistieviering A. Goes
18 aug  Woord- en communieviering 
 A. J.Derksen
25 aug  Eucharistieviering A. Goes
01 sept  Woord- en communieviering 
 A. J.Derksen

De diensten beginnen om 10.00 uur.  

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

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

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

Zaterdag 24 augustus
19.00 uur Eucharistieviering met koor 
 Rubato
 Voorganger pastoor H. Hermens
Zondag 1 september
10.00 uur Eucharistieviering met koor 
 Con Spirito
 Voorganger pastor Sebastian

Casa Bonita
18 aug PKN-1 H. de Jong 
25 aug RK pastor J. van Steenoven
01 sept CG/GV/NG Henny Meurs regelt

De kerkdiensten beginnen om 10.30 u 
op de 4e verdieping. 

De Drie Ranken
11 augustus
09.00 uur + 10.30 uur, ds. H.J. ten Brinke
18 augustus
09.00 uur + 10.30 uur, mevr. M. Bossenbroek-
Baller
25 augustus
09.00 uur + 10.30 uur, ds. A.A. Wijlhuizen
1 september
09.00 uur + 10.30 uur, ds. A.A. Wijlhuizen, 
Maaltijd van de Heer

De Heemhof
11 aug  Mw. H. Jaspers
18 aug  Mw. M. Hoekstra
25 aug  RK Pastor H. de Jong
01 sept  Mw. C. Lindner

De kerkdiensten beginnen om 10.30 uur.

‘s Heeren-Loo (Groot Schuylenburg)
11 aug  Ds. Henk Boter
18 aug  Verteldienst o.l.v. 
 Mw. Henriëtte v Ieperen
18 aug  Zangdienst o.l.v. 
 Mw. Lies Mijnsbergen
25 aug  Drs. Constance Schouwstra-
 Dijkman
01 sept  Verteldienst o.l.v. 
 Mw. Trudie Buitenhuis
01 sept  Zangdienst o.l.v. 
 Mw. Hetty de Reus

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

De Herberg: Zondagse Ontmoetingen
18 aug  Theo van Driel 
01 sept  Hans Hase 

De Zondagse Ontmoetingen vinden elke 14 
dagen plaats op zondag van 13.30-14.00 uur. 
Vanaf 13.15 uur wordt er een kop koffie of 

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.

Onderwegkerk 
Hoog Soeren 46, 7346 AJ Hoog Soeren
Op de zondagen in augustus worden in de 
Kapel van Hoog Soeren twee zogenaamde 
Onderwegkerkdiensten gehouden. Deze 
oecumenische diensten, om 09.00 uur en 
11.00 uur, duren ongeveer een half uur en 
zijn bedoeld, ook in de vakantieperiode, 
voor een moment van bezinning. Deze 
mogelijkheid wordt (al sinds 1966) geboden 
door voorgangers, organisten en toen 
commissieleden die zich hiervoor op 
vrijwillige basis inzetten.  
Ook dit jaar is er aan het einde van de dienst 
een schaalcollecte bestemd voor een goed 
doel dat gelinkt kan worden aan Apeldoorn.  
Dit jaar is de collecte voor het project ‘school 
voor dove kinderen in Gambia’ van de 
Apeldoornse Stichting Buganala van Cees 
IJssendoorn. Vanaf 2006 is de kleuterschool, 
toen gestart in een kleine kamer met zes 
dove kinderen in de jaren daarna ontstond 
er een schoolgebouw met drie lokalen, 
een kantoor en een toiletgebouw en sinds 
september 2013 een eerste klas van een 
basisschool. In september 2018 is gestart 
met de zesde klas. Nu in 2019 zijn er ruim 
zeventig leerlingen dagelijks op school. Ze 
komen uit Brikama en wijde omgeving. 
Jonge dove kinderen zijn extra kwetsbaar 
in het verkeer daarom vraagt het vervoer 
extra aandacht. Vervoer dat relatief duur is 
en waarvoor ouders vaak geen geld hebben. 
De kinderen maken gebruik van openbaar 
vervoer met busjes en auto’s. In de keuken 
bij de school bereidt men dagelijks de lunch. 
Sinds september 2017 is de school officieel 
erkend door het Ministerie van Onderwijs 
in Gambia. Dit betekent dat de overheid de 
salarissen van de stafleden betaalt. 

Het collectegeld van deze zomer zal 
worden besteed aan dagelijks vervoer 
van de leerlingen, lunch, uniformen en 
onderwijsmaterialen. Kosten waarvoor 
Stichting Buganala verantwoordelijk blijft. 
Informatie over de stichting vindt u op 
de website www.buganala.nu en op de 
Facebook pagina Buganala.

H U B E R T U S

ONZE LIEVE VROUWE

T E R E S I A
V I C T O R

Werkgroep Welzijn/Ziekenbezoek
Als u weet dat iemand wordt opgenomen in 
het ziekenhuis licht dan even de werkgroep 
Welzijn in: mevrouw 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 

Gebedsgroep De Parel
Elke donderdag van 10.00-12.00 uur bent u 
van harte welkom in het Emmaüshuis om de 
bijeenkomst van gebedsgroep de Parel bij 
te wonen. Voor meer info kunt u bellen met 
Bep Beerends tel. 055 366 61 41.

Komt u ook meezingen?
In de periode van 21 juli tot en met 25 

augustus 2019  worden de zondagse 
eucharistievieringen niet door een van 
onze vaste koren verzorgd, maar door 
het ‘vakantiekoor’. Dit wordt gevormd 
door leden van de bestaande koren die 
op vrijwillige basis beschikbaar zijn om de 
vieringen te ondersteunen.
Als u wilt ervaren hoe het voelt om de 
eucharistie zingend mede vorm te geven, 
dan nodigen wij u van harte uit met ons 
mee te komen doen. U zult bemerken dat 
u de viering anders, waarschijnlijk intenser 
beleeft vanuit het koor dan wanneer u in de 
kerkbank zit. Wees niet huiverig voor het feit 
dat u niet uitgebreid gerepeteerd hebt, want 
wij zingen eenvoudige bekende liederen.
Belangstellenden kunnen om 9.30 uur 
aansluiten bij de aanwezige koorleden en zij 
zullen u met open armen ontvangen. In het 
half uur voorafgaande aan de viering nemen 
wij de liederen dan nog samen door.
Wij hopen dat u de stap maakt, want vieren 
dat doe je toch samen?

OpWegbezorger gevraagd
Voor de wijk Koning Lodewijklaan, 
Borneolaan, Javalaan, Burglaan en 
Heuvellaan - in totaal 12 adressen - zijn 
wij op zoek  naar een nieuwe bezorger. 

Mevrouw Van der Windt die in deze wijk 
jarenlang  bezorgde moet helaas per 1 
september hiermee stoppen. Namens de 
Emmaüsparochie dank ik haar voor haar 
trouwe inzet. 
De bezorging aan de Koning Lodewijklaan 
betreft voornamelijk oudere parochianen en 
het zou toch heel jammer zijn als hier geen 
OpWeg meer wordt gebracht. Is er iemand 
die deze wijk op zich wil nemen? U kunt zich 
opgeven bij het secretariaat.   

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.

Teresia en Hubertus Compleet                                
Dit jaar zal de eucharistieviering “Teresia 
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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 
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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 (receptie@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
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Vellendrukkerij BDU - Barneveld
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Bijbelrooster jaar C

11 augustus 2019 Negentiende zondag door het jaar 
Wijsh. 18,6-9; Ps. 33; Heb. 11,1-2 + 8-19 of 1-2 + 8-12; Luc. 12,32-48 of 35-40 
15 augustus 2019 Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming 
Apok. 11,19a; 12,1-6a + 10ab; Ps. 45; 1 Kor. 15,20-26; Luc. 1,39-56 
18 augustus 2019 Twintigste zondag door het jaar 
Jer. 38,4-6.8-10; Ps. 40; Heb. 12,1-4; Luc. 12,49-53 
25 augustus 2019 Een-en-twintigste zondag door het jaar 
Jes. 66,18-21; Ps. 117; Heb. 12,5-7.11-13; Luc. 13,22-30 
01 september 2019 Twee-en-twintigste zondag door het jaar; Gebedsdag voor de Zorg 
voor de Schepping 
Sir. 3,17-18 + 20 + 28-29; Ps. 68; Heb. 12,18-19 + 22-24a; Luc. 14,1.7-14 

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

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

Wees gegroet, Maria,
Wees gegroet, mijn moeder,
U bent steeds een steun voor mij,
naar uw voorbeeld leven wij.
Wees gegroet, wees gegroet Maria,

Wees gegroet, Maria,
Wees gegroet, mijn moeder,
U bent steeds God toegewijd,
gaat ons voor in dienstbaarheid.
Wees gegroet, wees gegroet Maria,

Wees gegroet, Maria,
Wees gegroet, mijn moeder,
bij het kruis stond u op wacht
wees in ’t lijden onze kracht
Wees gegroet, wees gegroet, Maria.


