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Als tijdens de redactievergadering van 
OpWeg de schrijftaken verdeeld worden, 
dan roep ik nog wel eens ‘dat wil ik wel 
doen’, zonder dat ik enig idee heb waar 
ik aan begin. Enerzijds een beetje eng, 
maar anderzijds ook spannend, omdat ik 
wel van een uitdaging houd en – zoals dat 
tegenwoordig zo mooi heet – ‘wel uit mijn 
comfortzone wil stappen’.

Zo was het dus ook met het schrijven van 
dit artikel. Waar moet ik beginnen? Meestal 
raadpleeg ik eerst op internet wat ik kan 
vinden. In dit geval wil ik het eens anders 
aanvliegen. Persoonlijker. Dichter bij mezelf 
blijven. Mocht ik vastlopen dan kan ik altijd 
nog kijken wat anderen voor mij hierover 
hebben geschreven (en dat is – zelfs bij 
een thema als dit – vaak meer dan je zou 
veronderstellen). 

De lijdende mens
Het was Huub Ummels die tijdens de 
redactievergadering de titel bedacht, daarbij 
refererend aan hoe binnen de jonge Kerk de 
Christusfiguur als het ware ‘transformeerde’. 
Het is natuurlijk de ‘opgaande lijn’ die erin 
te ontdekken is (tegenwoordig zouden 
we het voorbeeld gebruiken van de 
krantenbezorger die zich heeft opgewerkt 
tot uitgever), een positief en aansprekend 
verhaal binnen een ‘jonge Kerk’. Een 
voorbeeld hoe iemand van een dubbeltje 
een daalder werd.

Na deze wellicht wat plastische benadering 
ga ik weer bij mezelf op zoek naar de 
beelden, emoties wellicht, die ik heb bij 
Christus als ‘de lijdende mens’.

Christus: van lijdende mens tot triomferende koning
Het zijn dan vooral de illustraties die Christus 
tonen als de gehoonde, de gemartelde en 
de gekruisigde. Die doornenkroon, waarvan 
ik me als kind al een voorstelling probeerde 
te maken hoe dat zou voelen. Eén doorntje 
in mijn vinger kon al zeer doen, hoe erg 
moest het dan niet zijn om tientallen van die 
scherpe stekels in die gevoelige hoofdhuid 
geramd te krijgen. En dan de negenendertig 
(1) zweepslagen die de laffe Pontius Pilatus 
Jezus later liet geven, die ongetwijfeld door 
een meedogenloze soldaat met gewetenloos 
plezier werden toegediend.
Overigens had de vrouw van de stadhouder 
haar man gewaarschuwd om geen vuile 
handen te maken met ‘de Rechtvaardige’, 
zoals zij Jezus noemt. Helaas luistert de 
Romein niet naar zijn vrouw, wast hij zijn 
handen in onschuld en geeft hij Jezus over 
aan de Joodse priesters en het volk.
(1) Het aantal moest ik toch even opzoeken 
en kreeg daarbij uitleg over dit getal: er 
zouden namelijk 39 hoofdziektes zijn (voor 
iedere ziekte een dus)

Van held tot paria
Nota bene nog geen week daarvoor werd 
Jezus toegejuicht als de Verlosser, de man 
die het land zou bevrijden van de gehate 
bezetter. Hoe wispelturig en manipuleerbaar 
kunnen mensen zijn.
Nu staat hij te kijk, wordt uitgejouwd omdat 
hij de droom van een volk niet in realiteit 
kan omzetten.

De held valt van zijn voetstuk en wordt 
vertrapt; men ziet zelfs liever dat een 
moordenaar wordt vrijgelaten dan dat 
een rechtschapen mens, een genezer en 
weldoener, in vrijheid mag leven.
Enfin, het wordt met het lijden nog veel 
erger: Jezus moet letterlijk zijn kruis 
opnemen en naar de plek slepen waar 
hij op het hout wordt genageld en een 
onvoorstelbaar wrede dood zal sterven.
Zelfs onder die erbarmelijke 
omstandigheden kan hij zijn aanklagers en 
beulen nog vergeven. Het bovenmenselijke 
wordt voor mij dan al zichtbaar. Een van 
de redenen dat ik, alweer tientallen jaren 
geleden, bewust christen ben geworden, 
ligt in die ultieme daad van de vergeving. 
Het me ervan bewust worden (en nog steeds 
zijn) dat Liefde overwint en Vergeving daar 
een onmisbare pijler van is.

Symbool
De ‘lijdende mens’ staat voor mij ook 
symbool voor al het leed dat mensen elkaar 
aan doen.
In oorlogen, in relaties, in het openbaar en 
in het geniep. Meestal betreft het vrouwen 
en kinderen. Weerloze mensen, vaak op 
de vlucht of bij elkaar gejaagd in een 
mensonterend kamp. Maar er is ook zoveel 
lijden dat onzichtbaar blijft. In gezinnen, op 
scholen, bij bedrijven, ja ook in de kerk.
De lijdende Jezus toont aan de wereld waar 
de mensen toe in staat zijn: toen, nu en – 
vrees ik – ook in de toekomst.
Maar laten we niet vergeten dat er ook: 
toen, nu en – hoop ik – ook in de toekomst 
mensen waren, zijn en zullen zijn die zich 
hiertegen verzetten. Zoals Simon van 

Sirene Jezus hielp met het dragen van het 
kruis, Veronica het gezicht van de Messias 
schoonveegde en Jozef van Arimatea de 
moed had om naar Pontius Pilatus te gaan 
en om het lichaam van Jezus te vragen, zo 
zijn en blijven er mensen komen die binnen 
het slechte, het donkere ook het goede, het 
licht te laten zien.

De triomferende koning
Vrijwel direct nadat ik bovenstaande 
woorden intik, realiseer ik me dat dit voor 
mij wel eens een wat lastiger deel kan 
worden dan ‘de lijdende mens’.
Heb ik wat – en zo ja wat? – met ‘Christus als 
triomferende koning’? 
Het eerste dat in me opkomt is – dat kan 
ook bijna niet anders – ‘de verrezen Jezus’. 
Maar die wordt eerder voorgesteld als 
‘een tuinman’ dan als een overwinnaar die 
juichend de vuisten ballend voor het lege 
graf staat om te laten zien wat hij voor 
elkaar heeft gekregen. Nee, niets van dat 
alles…

Jezus/Christus blijft helemaal ‘in oude stijl’ 
als het gaat om het zich tonen aan de 
wereld: heel gewoon, niet opdringerig, maar 
behulpzaam en waardig.
De man die tijdens de ondervraging van 
Pontius Pilatus nog gezegd had: ‘Mijn 
koninkrijk is niet van deze wereld’ laat zich 
er niet op voorstaan, heeft geen paleis, geen 
hofhouding. Ook geen leger, want deze 
koning wil een compleet andere vorst zijn: 
de Vredevorst…  

Leraar en adviseur
Was Jezus voor de Verrijzenis al vaak in een 
dienende rol waar te nemen (als leraar, als 
genezer, als knecht zelfs), na zijn opstanding 

is dat niet veel anders. 
Jezus spreekt gedurende 
de veertig dagen dat 
hij verscheen bij de 
apostelen (en daar 
waren waarschijnlijk 
wel meer mensen bij) 
met name over het 
koninkrijk van God.
Jezus toont zijn wonden 
en eet zelfs met hen 
mee om te laten zien 
dat hij geen geest 
is. Anderzijds komt 
en gaat hij en lijken 
muren en deuren geen 
barrières voor hem te 
zijn. Natuurkundig een 
fenomeen waar ik met 
mijn verstand niet bij 
kon. In mijn jonge jaren 
was ik een verwoed 
lezer van sciencefiction, 
waar (dé)materialiseren 
de gewoonste zaak 
van de wereld was en 
– omdat een verklaring 
zoeken toch iets 
menselijks is – heb ik het 
altijd maar ‘in die hoek’ 
gelaten.
Nu lees ik het meer 
als ‘waar Jezus wil 

verschijnen – in harten van mensen – daar 
kan hij komen en zal niets of niemand hem 
tegenhouden’. 
Prachtig is het bijbelverhaal dat Petrus met 
zes andere discipelen is gaan vissen, maar 
ze niets vangen. Jezus geeft – zonder dat 
ze hem herkennen – hen advies (‘probeer 
het maar eens aan de andere kant van de 
boot’) en even later scheuren de netten van 
overvloed. Daar aan de oever van het meer 
vroeg Jezus aan Petrus of hij echt van hem 
hield. Deze vraag heb ik in het verleden – 
een artikel als dit schrijvend haalt weer veel 
bij me boven – ook regelmatig opgevat als 
een vraag van Jezus aan mezelf.
Op dit punt aangekomen neem ik even rust 
om hier een poosje over na te denken…

Wetenswaardigheden
Officieel heet het (hoog)feest: Christus 
Koning van het Heelal. Het wordt binnen 
de Room-Katholieke Kerk gevierd op de 34e 
zondag van het liturgisch jaar.
Het feest werd in 1925 ingesteld naar 
aanleiding van de viering van het 1600-jarig 
bestaan van het concilie van Nicea. Pius XI 
wijdde de encycliek Quas Primas aan dit 
feest, dat telkens het kerkelijk jaar afsluit.
Tot slot zal ik een klein gedeelte overnemen, 
dat misschien wel de kern is van deze 
encycliek:
“Het is al lang een gewoonte om Christus de 
metaforische titel van “koning” te geven, 
vanwege de hoge mate van perfectie, 
waarbij hij onder alle wezens uitblinkt. 
Hij is ook koning van harten, door zijn 
“naastenliefde die alle kennis te boven 
gaat.” Het is alleen als mens dat van hem 
kan worden gezegd dat hij van de vader 
“macht en heerlijkheid en een Koninkrijk” 
heeft ontvangen.”

[Foto’s: Henny Ribbink]
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Op 20 oktober jl. is het bloemetje naar mevrouw Huis in ’t Veld-Muller, 
Marconistraat, gegaan.
Op 27 oktober jl. is het bloemetje naar mevrouw Elshof, Angerenstein, gegaan.
Op 3 november jl. is het bloemetje naar mevrouw Brouwer, Roekenhof, gegaan,

COLLECTEOPBRENGSTEN
week 38
pastoraat Emmaüsparochie € 377,33 / voor de Vredesweek € 342,82.
week 39
Pastoraat Emmaüsparochie € 361,56 / voor de Diakonie € 336,67.
week 40
Pastoraat Emmaüsparochie € 333,60 / voor de MISSIO € 367,56.
week 41
Pastoraat Emmaüsparochie € 371,49 / voor de Diakonie € 350,16.
week 42
Pastoraat Emmaüsparochie € 298,93 / voor de MISSIO € 372,14.

MISINTENTIES, VOOR ZOVER BIJ ONS BEKEND
Weekend 9 / 10 november:
Maria Aartsen-Verhey, Hendrikus Johannes Aartsen, overleden familie Aartsen-Verhey, 
Stephan Staijen, overleden ouders, schoonouders en schoonzoon, gezondheid en 
voorspoed voor het gezin, Jean Lemaire, Annie Spronk-Post
Weekend 16 / 17 november:
Ben en Bernhard, Aad v.d. Maarel, Annie Spronk-Post
Weekend 23 / 24 november:
Paul Janssen

PAROCHIEKRONIEK 
Gedoopt:
Op 20 oktober jl. zijn er geen dopelingen geweest.

Overleden:
De crematieplechtigheid van Annie Spronk-Post heeft op 31 oktober jl. plaatsgevonden 
in de aula van crematorium Heidehof.

VOEDSELBANK
Het product voor de inzamelingsactie van de Voedselbank voor de maand november 
is potten appelstroop. 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  9  N OV E M B E R  T / M  2 9  N OV E M B E R  2 0 1 9

K E R K

Zaterdag 9 november
16.30 uur Eucharistieviering met koor Sostenuto
  Voorganger pastoor H. Hermens
Zondag 10 november
10.00 uur Eucharistieviering met Gregoriaans koor 
  Voorganger pastoor H. Hermens
10.00 uur In het Emmaüshuis: Meespeelviering voor peuters en kleuters
Dinsdag 12 november
09.00 uur Eucharistieviering
Vrijdag 15 november
09.00 uur Eucharistieviering 
19.30 uur Gebedsviering Sant’Egidio

Zaterdag 16 november
Vanwege de intocht van Sinterklaas in Apeldoorn is er vandaag geen 
zaterdagmiddag-openstelling van de O.L. Vrouwekerk. 
Ook vervalt de eucharistieviering van 16.30 uur. 

Zondag 17 november
10.00 uur Eucharistieviering met koor Credo
 Voorgangers pastoor H. Hermens en diaken R. Dashorst
12.00 uur Doopviering met pastor Sebastian
Dinsdag 19 november
09.00 uur Eucharistieviering
Vrijdag 22 november
09.00 uur Eucharistieviering
19.30 uur Gebedsviering Sant’Egidio
Zaterdag 23 november (Christus Koning van het Heelal)
19.00 uur Eucharistieviering met cantors mevrouw Niekus en de heer De Bakker
 Voorgangers pastoor H. Hermens
Zondag 24 november (Christus Koning van het Heelal)
10.00 uur Eucharistieviering met koor Lucente
 Voorganger pastoor H. Hermens
Dinsdag 26 november
09.00 uur Eucharistieviering
Vrijdag 29 november
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, in de O.L. Vrouwekerk.

KINDERDIENST EN CRÈCHE
Elke zondag is er tijdens de viering van 10.00 uur kinderdienst en crèche, 
behalve in de zomervakantie. 
Zondag 10 november om 10.00 uur: Meespeelviering voor peuters en kleuters.

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.

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: 10 november locatie Maria, 
17 november locatie Victor, 24 november locatie De Drie Ranken.

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

Waarschijnlijk is het u niet ontgaan, maar 
onder leiding van Gerrit Velthuis zijn alle 
deuren van onze kerk flink onder handen 
genomen.

Alle kerkdeuren zijn vakkundig voorzien 
van een nieuwe laklaag, deels opnieuw 
afgehangen en daar waar noodzakelijk op 
ambachtelijke wijze gerepareerd. Hierbij 
bleken niet alleen de deuren er soms slecht 
aan toe te zijn, ook verschillende sloten 
bleken in erbarmelijke staat te zijn. Een 

L O C A T I E R A A D

Nieuws van uw Locatieraad
probleem wat zich hierbij aandiende was 
dat de huidige serie cilindersloten niet meer 
leverbaar blijkt te zijn. 

Daarom heeft de locatieraad, in overleg met 
het groot bestuur besloten om de zaken 
goed en toekomstbestendig aan te pakken. 
Besloten is om álle cilindersloten van het 
Emmaüshuis en de Onze Lieve Vrouwekerk 
te vervangen door nieuwe exemplaren met 
een veiligheidskeurmerk.

Ook is er nagedacht over een nieuw 
sleutelregistratiesysteem waarbij 
medewerkers en vrijwilligers toegang krijgen 
tot die vertrekken waar ze uit hoofde 
van hun taken/werkzaamheden toegang 
moeten hebben. De contactpersonen van 
werkgroepen en koren die een sleutel nodig 
hebben zullen binnenkort een uitnodiging 
krijgen om deze persoonlijk af te halen.

Namens de Locatieraad,
Marcel Stouten
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(Ans Boon-Jacobs)

Op dinsdag 8 oktober, de dag dat het 
Turkse leger het Koerdische deel van 
Noord Syrië binnenviel, had ik een 
afspraak met het Syrische echtpaar Fady 
en Maysoun Alnaqola. Het was begrijpelijk 
dat de laatste ontwikkelingen aan het 
front ons intens bezig hielden. De atlas op 
tafel, waar hebben we het over? 

Duidelijk dus over het land dat ze 
ontvlucht zijn. Maar ook het land waar 
hun beide ouders nog wonen. De spanning 
was groot, ook op het moment dat ik dit 
schrijf weet niemand precies waar deze 
politieke actie op uit zal draaien. De zorg 
die ze beiden hebben voor hun ouders 
kon ik natuurlijk niet wegnemen. Wel 
over hun zorgen praten en dat deden 
we. Wat Fady en Maysoun het meest 
bezig hield was het feit dat er in Syrië 
geen enkele hulp bestaat voor oudere 
mensen. Daar heb je kinderen voor, is de 
nationale opvatting. Maar in hun geval 
was de hele grote familie die ze hebben 
gevlucht. Van Australië tot Canada en 
ook in Zwitserland wonen familieleden. 
Van hun familie woont niemand meer 
in Syrië. Oh, zei Maysoun, jullie hebben 
hier bejaardenhuizen, verpleeghuizen, 
dagopvang voor mensen die zich thuis niet 
de hele week bezig kunnen houden. Ach 
jullie weten niet half hoe goed en mooi 
het hier is. “Hoe moet het toch met onze 
ouders als de situatie daar escaleert?”

We dronken eerst nog maar wat en 
probeerden tot hun eigen situatie te 
komen. U kent misschien de Joodse 
uitdrukking: “Als je zeven mensen vraagt 
om over dezelfde gebeurtenis te vertellen, 
krijg je zeven verschillende verhalen”. Zo 
gaat het bij ons, zo gaat het ook bij de 
Nieuwe Nederlanders. Ieder verhaal heeft 
zijn eigen specifieke aandachtspunten 
maar de kern is steeds hetzelfde. Huis en 
haard is verlaten omdat er op die plek 
geen vertrouwen meer was. Het gaat om 
een goede toekomst voor hen zelf, maar 

nog belangrijker, voor hun kinderen. Fady 
en Maysoun verkeerden in de luxepositie 
dat ze beiden Engels spraken (hun drie 
zonen trouwens ook). Extra feit: ze 

hadden ook al met het gezin tien jaar 
in Saoedi-Arabië gewoond en gewerkt. 
Ze waren dus al wel wat losser van hun 
roots. Maar omdat het voor de kinderen 
beter leek, ook voor contact met opa en 
oma, keerde de familie terug naar Syrië. 
Ach, zei Maysoun, jullie denken misschien 
dat alle vrouwen in boerka en nikab 
moeten lopen. Daar had ik echt geen last 
van hoor. Als vrouw heb ik in Syrië altijd 
buitenshuis gewerkt. Gewoon in kleren 
zoals ik nu ook aan heb, en dat was een 
zwarte lange broek en een vrolijke trui. 
Secretaressewerk, dat was haar ding. 
Maar, zei ze, wel een heel groot verschil 
tussen Nederland en Syrië is de school, 
de opleiding en de keuzevrijheid daarin. 
In Syrië ga je na de basisschool naar de 
highschool en dan ligt het aan de punten 
die je hebt, welke opleiding je moet gaan 
doen. Oeps, dat is pittig. 

Maysoun wilde graag docente Engels 
worden, echter, haar punten gaven aan dat 
ze Milieutechniek moest gaan studeren. 
En daar is/was het wel zo…wat moet dat 
moet.! Dat ze later niets met die opleiding 
wilde doen, daar maakte niemand zich 
druk om. Zie, dat zijn cultuurverschillen 
waar je niet zo gauw iets over hoort. 
Steeds voelde het gezin de onrust, de 
oorlogsdreiging en een onzekere toekomst 
op zich afkomen. De eerste vluchtpoging 
strandde in Macedonië. Omdat de winter 
inviel en er geen opvang was moesten ze 
terug naar Syrië. Dat was een loodzware 
periode, vertelt Fady. Hij was tandarts en 
had een eigen praktijk. Hij wilde zo graag 
met vrouw en zonen naar het veilige 
Nederland, ook al omdat hij wist dat 
wij tandartsen goed kunnen gebruiken. 
Uiteindelijk is Fady als eerste alléén 
gevlucht. In Nederland heeft hij in diverse 
AZC’s gezeten. De laatste was Luttelgeest 
en daar ontmoette hij een Syrische arts 

die Apeldoorn kende. Het vervolg laat 
zich raden, hier woont het gezin nu. Voor 
de gezinshereniging moest Maysoun nog 
wel met de jongens deze kant op komen. 
“De grootste stress was”, zei ze, “de grens 
bij Libanon”. Als je ooit voor de overheid 
gewerkt had, kwam je de grens niet over 
en zij had als secretaresse op het stadhuis 
van de gemeente Damascus gewerkt. 
Dat het gelukt is om daar de grens over 
te komen, voelde voor haar als een 
‘godsgeschenk’.

Terugblik
Nu, wonend in Nederland, terugkijkend 
op wat allemaal gepasseerd is, wordt 
het voor hen steeds moeilijker begrip 
te hebben voor het alledaagse leven in 
Syrië. Alle geloofsverschillen tussen wel 
tien krijgslustige milities, Arabieren, 
Soennieten, Sjiieten, Druzen, Moslims enz. 
enz. Mensen die elkaar de tent uit vechten 
en naar het leven staan. De mensen leven 
in Syrië in een soort getto. Aan de kleding 
kunnen ze zien bij welke richting je hoort. 
Dit echtpaar komt uit Damascus en ze 
vertelden dat ze nu nog verbaasd zijn, dat 
in het ene deel van de stad de rebellen 
de baas spelen en in een ander deel van 
de stad het regime van de regering aan 
het roer staat. Met het grote verschil dat 
in het rebellen-gedeelte armoede troef is 
en in het andere gedeelte… restaurantjes, 
flaneren op de boulevard, bruiloften en 
partijen. De tegenstellingen zijn enorm. 

Integratie
De integratie in Nederland heeft het 
gezin voortvarend aangepakt. Fady was 
al een jaar in Nederland, voordat de ons 
welbekende stroom vluchtelingen deze 
kant op kwam. Fady heeft in diverse 
AZC’s zijn talenkennis gebruikt om andere 
vluchtelingen te helpen. Zelf kreeg hij 
hierdoor al wel inzicht in de Nederlandse 
taal. Het is bijna niet te begrijpen, maar 
na vier maanden, bij wijze van spreken, 
dag en nacht de taal te bestuderen en 
proberen te praten is hij weer begonnen 
op de universiteit. Vele diploma’s die een 
vluchteling heeft gelden niet automatisch 
hier in Nederland. Per module moest er 
examen gedaan worden eerst in Utrecht en 
het laatste in Amsterdam. 

Het is een prestatie. Nu werkt hij, als 
tandarts, hier in Apeldoorn en één dag 
in de week in Rijssen. Een fantastisch 
goed voorbeeld voor zijn zonen en ook 
voor andere nieuwe Nederlanders. Het 
gezin is hier lid van de Katholieke kerk. 
In Syrië waren ze lid van de Melkitische 
Grieks-Katholieke kerk. Een Patriarch 
staat aan het hoofd van de parochie en ze 
erkennen daar wel de Paus in Rome. Deze 
stroming heeft twee soorten priesters: 
de ongetrouwde celibataire priesters die 
de sacramenten toedienen en getrouwde 
priesters die pastoraal werkzaam zijn. 
Hier noemen we die categorie Diaken. 
Fady en z’n vrouw hebben diep respect 
voor diaken Ronald Dashorst en zijn 
vrouw Gea. Door hen hebben ze hier 
weer een soort familiegevoel gekregen, 
dat versterkt wordt in de Sant’Egidio 
gemeenschap. Maysoun werkt één dag 
per week bij Gea in de kledingbank aan 
de Oude Beekbergerweg. Ze is moeder 
van drie tienerzonen, de meesten van u 
weten wel wat dat betekent! Maar haar 
vrijwilligerswerk doet ze er reuze graag bij.

Paradijs
Aan het eind van ons gesprek vroegen 
ze me op te schrijven hoe dankbaar ze 
zijn voor alle geboden kansen en voor 
alle hulp. “Jullie wonen in een paradijs”, 
zeiden ze, “Maar soms denk ik dat veel 
Nederlanders dat niet beseffen, en dat 
vinden we héél jammer. Want het is hier zo 
goed.”

Nieuwe Nederlanders, aflevering 3

Maysoun en Fady
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Expositie de Klaagmuur
Het is goed om ook eens bij andere religies 
te kijken en daar kennis op te doen en 
vragen te kunnen stellen. Met een groep 
tieners zijn we naar de Synagoge geweest. 
Daar was een expositie met rondleiding 
voor jongeren. Het leek ons goed om ook 
eens buiten de deur te kijken en te zien 
hoe het Godshuis van de Joden eruitziet en 
te ontdekken wat zij vieren en belangrijk 
vinden. Het christendom vindt immers zijn 
wortels in het Jodendom. 
Vooraf aten we pannenkoeken met elkaar 

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 is er nog een doopviering op 17 november. Ouders die hun kind willen laten 
dopen kunnen contact opnemen met het secretariaat in 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)

Storm op het meer: 
Meespeelviering voor 
peuters en kleuters
De schatkist van de 
meespeelviering gaat open 
en er komt een verhaal uit met veel storm 
en water. Maar zelfs wind en water luisteren 
naar Jezus als Hij vraagt om weer rustig 
te worden. De angstige leerlingen zijn 
stomverbaasd. 

Met de peuters en kleuters gaan we naar 
dit verhaal luisteren. Kunnen zij het zelf 
laten stormen? En hoe gaat het dan met de 
bootjes op het woelige water. We gaan het 
allemaal proberen. We zingen en worden 
stil om te bidden en steken een kaarsje aan. 

Een viering speciaal 
voor de allerkleinsten 
in onze kerk: 
10 november om 
10.00 uur in het 
Emmaüshuis. 

en na het bezoek hadden we een nagesprek 
over hoe ze het bezoek ervaren hebben. 

Zangers gezocht voor de kerstviering
Met de kerstviering op 24 december om 
16.30 uur zal het kinderkoor zingen. 
Als je mee zingt speel je mee in het 
kerstspel. Kom jij meedoen? 
In het Emmaüshuis naast de kerk, elke 
vrijdag van 18.30 tot 19.30 uur (tijdens 
de schoolvakanties is er geen koor).
De kerstviering zal zijn op 24 december 
om 16.30 uur. 

Op 1 november vierden wij het hoogfeest 
van Allerheiligen. We komen vaak in de 
verleiding om te denken dat heiligheid 
alleen bestemd is voor wie zich aan de 
dagelijkse beslommeringen kan onttrekken 
om veel tijd aan gebed te besteden. Dat is 
niet zo. 

In zijn pauselijke brief ‘Wees blij en 
juich’ (Gaudete et exsultate) schrijft paus 
Franciscus over de roeping tot heiligheid 
in de hedendaagse wereld. Hij schrijft: 
‘Wij zijn allemaal geroepen om heiligen 
te worden door liefdevol te leven en een 
persoonlijk getuigenis te geven in alles wat 
we doen, op de plaats waar we zijn. Heb 
je je leven aan God gewijd? Wees heilig 
en beleef vreugdevol je engagement. 
Ben je getrouwd? Wees heilig door te 
beminnen en te zorgen voor je partner, zoals 
Christus dit deed voor de Kerk. Ben je een 
werknemer? Wees heilig door integer en 
vakkundig je werk te verrichten in dienst 
van je medemensen. Ben je vader, moeder, 
grootvader, grootmoeder? Wees heilig door 
je kinderen met geduld te leren om Jezus 
te volgen. Heb je een gezagspositie? Wees 

heilig door je voor het algemeen welzijn 
in te zetten en te verzaken aan persoonlijk 
gewin’.

Ik vraag mij af waarom het feest van 
Allerheiligen niet zo leeft bij de mensen, 
tenminste, niet zoveel mensen naar de kerk 
laat komen. Het valt helemaal in de schaduw 
van Allerzielen, dat op 2 november gevierd 
wordt, en een volle kerk trekt. Het heeft 
misschien te maken met het feit dat het 
geen verplichte vrije dag is, zoals in België en 
vele andere landen. En ook omdat heiligen 
vaak zover weg gezien worden, voor ons 
zo onbereikbaar, alleen aan te roepen als 
we iets kwijt zijn (Antonius), ons huis willen 
verkopen (Jozef) of bij ziekte. Daarom is de 
oproep van de paus zo passend in deze tijd, 
om heiligheid ook dichtbij te zoeken en te 
vinden.

Het is een oproep om stil te staan bij 
de heiligen van de Kerk, als voorbeeld 
en oproep om zelf ook heilig te zijn. 
De heiligheid, of heelheid, krijgen wij 
ingegoten omdat wij geschapen zijn naar 
het beeld en gelijkenis van God, die heilig is. 

Wij worden opgeroepen om die heiligheid, 
als gedoopte kinderen van God, steeds meer 
te laten stralen in wat wij denken, zeggen 
en doen. Daarvoor zijn de heiligen en in 
het bijzonder Jezus Christus ons voorbeeld. 
Jezus die zelf zegt: “Ik ben de Weg, de 
Waarheid en het Leven’. Als wij ons in 
gebed en in ons dagelijks leven verbinden 
met die heiligheid worden wij steeds meer 

omgevormd in hoe wij door God bedoeld 
zijn: heel, heilig. In verbondenheid met 
Christus borrelt zijn Liefde en Licht in ons 
op, een stroom die ons omvormt en steeds 
meer heel maakt. Dat is de reden dat wij blij 
mogen zijn en juichen zoals de pauselijke 
brief is genoemd.

Ronald Dashorst

Allerheiligen
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Maria in Beeld
Oktobermaand is de Rozenkransmaand, de maand dat Maria meer in beeld komt. 
Om dat beeld scherper op ons netvlies te krijgen kwam hulpbisschop Woorts op 13 oktober 
met een erg boeiende lezing naar Apeldoorn. Hij nam ons mee door de eeuwen heen 
hoe Maria in beeld 
is gebracht in de 
kerkgeschiedenis, in 
de catacomben in 
Rome, in mozaïeken in 
kerken en schilderijen 
en fresco’s. Boeiend 
om te zien en te horen 
hoe de beeltenis van 
Maria door de tijd 
veranderde en hoe het 
ons nog steeds kan 
inspireren.

RD 

Bijbelles
Zoals elke eerste zaterdag van de 
maand komen kinderen van de basis-
school naar de pastorie voor de Bijbelles. 
Op zaterdag 2 november stonden wij 
stil bij Allerzielen. 

Er kwamen 12 kinderen en we begonnen 
zoals gewoonlijk met het aansteken van 
de kaars en het openen van de Bijbel. 
We lazen het verhaal van de Openbaring 

van Johannes. Johannes beschrijft een 
visioen van een nieuwe hemel en een 
nieuwe aarde waar geen verdriet meer is. 
Er volgde een gesprek over de dood en 
de ervaring die de kinderen daarmee met 
elkaar wilden delen. 

Daarna naar de kerk om te zien hoe er 
bij de Paaskaars op een paarse doek heel 
veel kruisje waren neergelegd van alle 
overledenen van het afgelopen jaar. Alle 
kinderen hebben vervolgens een kaarsje 
aangestoken bij Het beeld van Maria en 
Jezus die van het kruis is gehaald. We 
zien zijn wonden en de tranen van Maria 
en spraken over verdriet en de dood. We 
hebben de overledenen herdacht en een 
Weesgegroet gebeden. 

Tot slot weer terug naar de pastorie 
waar we cake hebben gegeten en ranja 
gedronken en afgesloten met een gebed. 
Het was een mooie middag die op 
iedereen veel indruk heeft gemaakt. De 
volgende maand is weer Bijbelles, met dan 
een vrolijker onderwerp. 

Kinderen van de basisschool zijn welkom 
voor een gezellig samenzijn, een 
ontmoeting rond de Bijbel en gebed. 
Kom jij ook van 15:00 tot 16:00 uur in de 
pastorie op zaterdag 7 december?

(Huub Ummels)

Kunstenaar Friedrich Wilhelm Mengelberg 
en zijn zonen gaven de kerk in belangrijke 
mate het rijke interieur.

Na het voorportaal van de kerk wordt het 
tijd het rijke interieur van de kerk zelf te 
beschrijven. Een interieur, waarvoor voor 
wat betreft de inrichting in belangrijke 
mate de Utrechtse kunstenaarsfamilie 
Mengelberg verantwoordelijk is. Niet 
alleen vader Friedrich Wilhelm, maar ook 
twee zonen hebben eraan bijgedragen. 
Zo zijn de koorramen vervaardigd door 
zoon Otto en is de monumentale doopvont 
bij dat koor gemaakt naar ontwerp van 
Hans Mengelberg. Wie door de beide 
tochtdeuren van de glazen scheidingswand 
de kerk betreedt ziet als eerste tegen de 
beide achterste schippilaren, direct achter 
de wand, houten beelden voorstellende 
de patrones van de kerk, Maria, en aan 
de andere zijde de Christusfiguur, hier als 
Heilig Hartbeeld uitgevoerd. Beide zijn 
vormgegeven met een lijnenspel dat van 
groot vakmanschap getuigt. Beelden die zijn 
vervaardigd kort na de oplevering van het 
kerkgebouw aan het begin van de vorige 
eeuw. Toen waren ze, zoals gebruikelijk 

in die tijd, nog van veelkleurige verflagen 
(polychromie) voorzien en zoals gebruikelijk 
in die tijd, van een aureool, een teken 
van heiligheid boven het hoofd, zoals ook 
op de afbeelding is te zien. Maar die verf 
werd helaas in de vijftiger jaren door een 
grauwgrijze verf vervangen. Pas bij het 
aflogen van de beelden in de jaren zeventig 
van de vorige eeuw, om ze van die grijze 
verf te ontdoen, kwam de tegenwoordige 
houtstructuur te voorschijn. Het wordt dan 
ook tijd om aan de maker van de beide 
beelden, aan de kunstenaar die de kerk het 
grootste deel van de inventaris bezorgde, 
aandacht te schenken. Iemand ook wiens 
werk ver uitsteekt boven de gemiddelde 
neogotische kunst van die tijd.

Wie was Friedrich Wilhelm 
Mengelberg?
Mengelberg werd op 18 oktober 1837 
te Keulen geboren als zoon van Johann 
Edmund Egidius Mengelberg en Catharina 
Wilhelmina Leininger. Zijn ouders waren 
beiden protestant. Later zal Friedrich 
Wilhelm zelf, geboeid als hij is door de 
rooms-katholieke kerkelijke kunst, katholiek 
worden. Zijn vader was leraar in het 
architectonisch tekenen. Die tekenschool was 
in 1822 gesticht door grootvader professor 
Mengelberg, evenals zijn vader Egidius 
geheten. 
Aan deze Sonntagsschule für Bauleute 
werd tot 1849 aan enige duizenden 
bouwkundigen ‘gratis’ onderricht gegeven 
en ook Friedrich Wilhem werd hier in 
het vak bekwaamd. In 1861 richt hij het 
Mengelbergse atelier voor kerkelijke kunst 
op. In 1865 wordt het atelier verplaatst naar 
Aken-Burtscheid, maar er blijft een filiaal in 
Keulen. In hetzelfde jaar treedt hij op zijn 
verjaardag, 18 oktober, in het huwelijk met 
de pianiste Wilhelmina Schrattenholz uit 
Siegburg. Ofschoon Mengelberg zich later 
bijna uitsluitend ’beeldhouwer’ noemt, is 
hij in de praktijk veel breder actief. Lang 
daarvoor, op 20-jarige leeftijd, mocht hij 
als zelfstandig beeldhouwer meewerken 
in de Dombauhütte. In Keulen was men 
in 1842 begonnen met de voltooiing van 
de Dom, nadat de bouwkraan al sinds de 
middeleeuwen werkeloos op een van de 
twee onvoltooide torens had gestaan. 
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Friedrich Wilhelm Mengelberg en zijn zonen

In 1868 werd Mengelberg vanuit Aken, 
door de kapelaan en later plebaan Van 
Heukelum, tevens conservator van het 
Aartsbisschoppelijk museum, overgehaald 
zich in Utrecht te vestigen. Al spoedig na 
zijn vestiging in Utrecht verhuist het gezin 
Mengelberg naar de Maliebaan nr. 80, waar 
hij een nieuwgebouwd pand betrekt. Een 
woning gebouwd door vriend en architect 
van vele kerken Alfred Tepe. Achter het huis 
worden de werkplaatsen ondergebracht. 
Hier komt Mengelberg tot volledige 
ontplooiing en krijgt hij grote en rijkelijk 
opdrachten. Zijn werk blijkt zelfs boeiender 
en persoonlijker dan dat uit het Roermondse 
atelier van de architect Pierre Cuypers.

Uiterst productief talent 
Mengelberg was een overstelpend 

productief talent, een welbespraakt 
kunstenaar, met zijn brede hoed boven 
een fijngesneden kop, een ras romanticus. 
Hij voorzag talrijke kerken, vooral in het 
aartsbisdom, van neogotische altaren, 
beelden en wandschilderingen, met 
als een van die voorbeelden de Onze 
Lieve Vrouwekerk in Apeldoorn. Ook 
vervaardigde hij de kruiswegstaties 
voor de Keulse Dom. Nog op latere 
leeftijd ontving hij de opdracht de 
bronzen deuren te ontwerpen voor 
het noordelijk portaal van genoemde 
Domkerk. Hij overleed op 6 februari 
1919. De bekendste vooroorlogse dirigent 
van het Concertgebouworkest Willem 
Mengelberg was ook een van zijn zonen. 
Het totale interieur van de Onze Lieve 
Vrouwekerk aan de Hoofdstraat is als een 
uitgesproken product te beschouwen van 
de Utrechtse School binnen de neogotiek, 
die van het St. Bernulfusgilde van mgr. 
Van Heukelum en met als belangrijkste 
kunstenaar binnen het gilde Friedrich 
Wilhelm Mengelberg.

F.W.Mengelberg afgebeeld voor zijn 
woonhuis aan de Maliebaan te Utrecht

Atelier familie Mengelberg

Originele 
Heilig 
Hartbeeld 
(1950)
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(Willem Olierook)

‘Teken van verbondenheid’, zo luidt de tekst 
op het affiche. Deze steeds weer bijzondere 
viering van het ‘feest van Allerzielen’ 
bestaat uit twee delen. Eerst het ‘LIchtuur’ 
in de nieuwe kerkzaal van de prachtig 
verbouwde De Drie Ranken en daarna het 
onderdeel meedoen dat wordt aangeduid 
als ‘Kaarsjes’.

Lichtuur
Het was op vrijdag 1 november prettig vol in 
de kerkzaal. De presentatie van het Lichtuur 
werd verzorgd door Annelies Brinkhuis 
en Ad Wijlhuizen en de livemuziek werd 
op zeer aansprekende wijze ten gehore 
gebracht door het ensemble ‘The 4 of Us’. 
Afwisselend werden verhalen en gedichten 
afgewisseld met prachtige zang, begeleid 

door pianist Rudi Coppoolse. Het thema 
was: ‘Als ik jou ooit zou vergeten…’ 
met als rode draad: ‘Oud verdriet’.
In de waargebeurde verhalen werd verteld 
over mensen die in hun jeugd al te maken 
kregen met verlies en verdriet, waarvan 
ze vaak dachten dat het verwerkt of 
weggestopt was, maar dat jaren later door 
een gebeurtenis of bij voorbeeld de vraag 
van een kind weer heel aanwezig en heftig 
bleek te zijn. De uiteindelijke ‘conclusie’ 
luidde dan ook dat er eigenlijk geen sprake 
is van ‘oud verdriet’ als het in levens van 
mensen nog zo bepalend kan zijn.
Na het laatste lied, ‘Halleluja’ (geschreven 
door Leonard Cohen) en door velen 
meegezongen, gingen we naar het 
winkelcentrum – in de ‘kaarsje voor 
jou-optocht’ – om aldaar met onze mee-
genomen vlammetjes de zesduizend(!) 

All Souls All Mates: Allerzielen in wijk De Maten
waxinelichtjes aan te steken, hetgeen door 
de aanwakkerende wind niet eens meeviel.

Kaarsjes
Was eerdere jaren de opstelling van de tafels 
met de kaarsjes voor De Drie Ranken, dit 
jaar was dit onderdeel verplaatst naar het 
winkelcentrum. Hiermee wordt benadrukt 
dat dit ‘herdenken’ niet iets is wat per se 
bij ‘de Kerk’ hoort, maar dat ‘even stilstaan 
bij onze overleden dierbaren’ van en voor 
iedereen is.
Vanaf ’s morgens vroeg was er hard gewerkt 
om de kramen op te bouwen, het zand 
op te brengen om daarin een pallet vol 
waxinelichtjes weg te werken.

Ook buiten was er muziek. The Coincidences 
gaven met hun optreden de juiste sfeer: 
ingetogen.

Men ging met elkaar in gesprek of deed 
mee aan een van de andere activiteiten die 
tussen de kramen stonden opgesteld. Zo 
kon je op de kunstmatige vijver een bootje 
laten varen met naam en kaarsje. Er was 
een Gedenkmuur waar doorgegeven namen 
op een scherm werden getoond. Ook de 
Spiegeltent was er weer: rivieren van licht, 
elk vlammetje een ziel, het licht schijnt 
oneindig. 

Ondanks dat het niet koud was vonden 
de kopjes koffie, thee, chocolademelk en 
glühwein gretig aftrek.
Mooi om te zien dat soms hele gezinnen 
de moeite namen om op deze avond en 
op bijzondere manier hun dierbaren te 
herdenken. Ik mocht het weer vaststellen: 
All Souls All Mates voorziet in een behoefte 
(en niet alleen voor kerkgangers).

(foto’s: Hans Jacobs)

Kledingbank
Adres: Oude Beekbergerweg 157
Openingstijden: woensdag 10.30 uur tot 
12.00 uur voor inleveren en ophalen
zaterdag van 10.00 uur tot 12.00 uur om 
goede en schone kleding in te leveren 
van 13.00 uur tot 15.00 uur voor mensen in 
financiële nood om kleding te ontvangen.

Nu het kouder wordt is er dringend vraag 
naar winterjassen, met name voor heren en 
jongens. Ook handschoenen zijn welkom en 
linnengoed, handdoeken, theedoeken en 
beddengoed.

Schoenen
Het Outreachend team van Stimenz 
kreeg van RunX Apeldoorn (voorheen 
Runnerworld) altijd oude maar nog 
bruikbare hardloopschoenen voor hun 
zwerfjongeren. Vanaf oktober gaan deze 

hardloopschoenen naar de Kledingbank. 
Het Outreachend team stuurt de jongeren 
nu door naar de Kledingbank, zodat ze daar 
terecht kunnen voor (sport)schoenen maar 
ook voor kleding. Het is mooi om zo samen 
te werken met onze bondgenoten die zich 
ook inzetten voor jongeren zonder vaste 
woon- of verblijfplaats.

Boekenbank
Toos Dekkers is met een groep vrijwilligers 
begonnen om de Boekenbank in de 
wachtruimte van de Kledingbank te 
bemensen. Op maandag morgen van 
10.00 tot 12.00 uur is het Boekenbank-
café open en kan iedereen binnenlopen 
voor een boek en een kopje koffie of thee. 
Het is de bedoeling om rond boeken een 
ontmoetingspunt te zijn in de wijk. Ook 
nieuwe Nederlanders kunnen hier komen om 
een boek te lezen of op te halen en met een 
kopje koffie de taal te oefenen. Tijdens de 
openingstijden van de Kledingbank maken 
onze gasten ook dankbaar gebruik van de 
mogelijkheid om in de boekenkast een boek 
te zoeken om te lezen of mee te nemen.

Koffie-inloop
In de Kledingbank gaat de koffieontmoeting 
op maandag morgen gewoon door. Mensen 
uit de buurt komen langs voor een kopje 
koffie of thee, een praatje, handwerken of 
om een spelletje te doen. Het zijn gezellige 
ontmoetingen waarbij elke week weer de 
nodige kaarten gemaakt worden en nieuwe 
mensen aanschuiven in de koffiekamer. 
Ook u bent van harte welkom op maandag 
morgen van 9.30 tot 11.30 uur.

De Kledingbank wordt op maandagmorgen 

steeds meer een bruisende plek in de wijk 
met volop activiteiten; vele vrijwilligers zijn 
druk bezig met kleding sorteren, strijken 
en op rekken hangen voor de winkel. 
Daarnaast ontvangt de koffie-inloop en het 
boekenbank-café mensen uit de wijk. Het 
is een vreugde om te zien met wat voor 
enthousiasme er allemaal gedaan wordt, 
waarbij de ontmoeting en de gezelligheid 
centraal staat. Wees welkom!

Ariëns Prijs voor Diaconie
In het Titus Brandsma Huis te Deventer heeft 
mgr. Hoogenboom op zaterdag 12 oktober 
de Ariëns Prijs voor Diaconie (1.000 euro en 
een kunstwerk) uitgereikt aan ‘Kearls unne 
mekaar’ te Vasse. Dit initiatief won met 1.743 
stemmen (27%) bovendien de Publieksprijs 
(eveneens 1.000 euro en een kunstwerk). 
Kearls unne mekaar “is een initiatief dat 
zich het lot aantrekt van mensen in de eigen 
samenleving, dat een gastvrije manier van 
werken heeft ontwikkeld, direct mensen 
ondersteunt en de mond roert in de kerk 
en in de wijk,” zo sprak mgr. Hoogenboom 
waarderend tijdens de prijsuitreiking. 
De Franciscustafel was ook genomineerd 
voor de Ariëns Prijs en heeft lange tijd op de 
eerste plaats gestaan van de publieksprijs, 
maar werd in de laatste dagen voor de 
uitreiking voorbij gestreefd door de ‘Kearls’ 
uit Vasse. Enigszins teleurgesteld dat we niet 
voor een prijs in aanmerking kwamen gingen 
we weer naar huis. Maar toch voldaan door 
het zien van alle mooie initiatieven die er 
zijn in de verschillende parochies om mensen 
nabij te zijn. In het boekje ‘Je moet het ZIEN’ 
staan alle projecten beschreven. Er zijn nog 
exemplaren van dit boekje beschikbaar.

Osso
Op maandag 11 november spelen 
(voormalig) dak- en thuisloze jongeren 
in Schouwburg Orpheus een beeldende 
theatervoorstelling met de naam OSSO. In de 
voorstelling ervaren de toeschouwers door 
middel van filmprojectie en spel het (over)
leven op straat en in de nachtopvang. Na 
afloop van de voorstelling zal er gelegenheid 
zijn om met de spelers en elkaar in gesprek 
te gaan.
OSSO (straattaal voor huis) is gebaseerd op 
waargebeurde ervaringen. Ervaringen die 

santegidioapeldoorn@gmail.com  |  www.santegidio.nl  |  www.santegidio.org  |  www.santegidio.be
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laten zien hoe je door pech (een ongelukkige 
thuissituatie, pesten en/of verkeerde 
vrienden) op straat kunt belanden. ‘’OSSO 
confronteert je met de zwaarte van het 
straatleven, hoe het voelt om te moeten 
dealen met onveiligheid, eenzaamheid 
en de verleidingen en gevaren van drugs, 
alcohol en gokken. Maar OSSO laat je ook 
de momenten van onverwacht geluk zien. 
Momenten die maken dat dakloze jongeren 
kracht vinden om door te gaan.’’ Aldus 
regisseuse Elise Doll.
Bij de organisatie is de Emmaüsparochie en 
Sant’Egidio betrokken en de voorstelling is 
inmiddels uitverkocht.

Sainte Marie
Op 27 oktober organiseerden wij 
weer een gezellige middag in 

woonzorgcentrum Sainte Marie. Deze 
middag kwamen ruim vijftig ouderen 
naar de grote zaal om Bingo te spelen en 
elkaar te ontmoeten. Jongeren van De 
Drie Ranken verzorgden op enthousiaste 
wijze het spel en de ouderen keken 
vol spanning uit naar de nummers die 
genoemd werden en de leuke prijsjes die 
werden uitgereikt. Het was een mooie 
middag voor de ouderen én de jongeren, 
die zoals gebruikelijk werd afgesloten 
met heerlijke soep met stokbrood en 
kruidenboter. Volgende maand, op 17 
november komen wij weer terug en dan 
zal Wouter de ouderen trakteren op zijn 
mooie pianospel. Een middag om naar uit 
te kijken. Iedereen is welkom om hierbij 
te zijn of om mee te helpen met serveren 
van koffie en soep.

Kerstfeesten
De voorbereiding op de Kerstfeesten is 
in volle gang. De Kerst is elk jaar een 
intensieve, maar ook heel mooie tijd om 
mensen aan de rand van de samenleving te 
laten merken dat ze niet vergeten zijn dat 
ook voor hen het Kerstkind is geboren.
Op 20 december houden wij onze 
jaarlijkse Pizzaparty, een Kerstfeest voor 
zwerfjongeren in de Herberg. Na de 
pizza’s die Viva la Pizza zal bakken in hout 
gestookte mobiele pizzaovens, krijgen de 
jongeren kerstpakketten mee.

Op 23 december houden wij in de pastorie 
het Kerstdiner voor de gasten van de 
Franciscustafel, hierbij zal onze kardinaal 
Eijk ook aanwezig zijn om te ervaren hoe wij 
Kerstmis vieren met de armen van de stad, 

als een familiefeest voor mensen die geen 
of weinig familie hebben. Het Kerstfeest is 
een feestelijke kroon op de verhalen van 
vriendschap met de armen die al vele jaren 
duren.

Eerste Kerstdag organiseren wij net 
als voorgaande jaren een lunch na de 
Eucharistieviering.
Als u samen met andere parochianen om 
12.00 uur gezellig aan wil schuiven aan een 
feestelijk gedekte tafel in de pastorie bent 
u van harte welkom. Graag van tevoren 
opgeven op santegidioapeldoorn@gmail.com

Voor het ondersteunen van onze 
activiteiten: rekeningnummer 
NL81 INGB 0006 7476 28 
t.n.v. Stichting Sant’Egidio Apeldoorn.

O E C U M E N E

De Werkgroep A.T.V. gaat uit van het 
Apeldoorns Beraad van Kerken. Zij houdt 
zich bezig met het vraagstuk van de 
armoede. 

Zij probeert verborgen armoede op 
het spoor te komen met behulp van 
informatie uit haar achterban (de 
Kerken), zoekt ze naar wegen om het 
probleem van de armoede in concrete 
zin onder de aandacht van de diaconieën 
van de kerken van Apeldoorn te brengen 
en diakenen gevoelig te maken voor 

Kerstherbergen 2019
De Kerstherbergen bieden ook dit jaar 
de gelegenheid om samen met anderen 
het feest van licht en warmte te vieren. 
Iedereen die – om welke reden dan ook – 
niet thuis Kerstmis kan of wil vieren, is er 
van harte welkom. 

In ‘De Herberg’ aan de Deventerstraat 
40 staat de deur open op Kerstavond 
en de middagen van Eerste en Tweede 
Kerstdag. ‘De druif’ in De Maten, 
(Kerkcentrum De Drie Ranken) 
ingang achterzijde gebouw aan het 
Violierenplein is op Tweede Kerstdag 
geopend. 

De Kerstherbergen draaien op goede 
wil, vrijwilligers en giften. Wilt u ook 
uw steentje bijdragen? Dat kan! U kunt 
gastvrouw of gastheer worden, tijdens 
een dienst van ongeveer 2,5 uur op een 
van de kerstdagen. Er is van alles te 
doen: koffie zetten en schenken, een 
lunchbuffet verzorgen, een spelletje 
doen, afwassen. U kunt zich als 
vrijwilliger melden bij Lodewijk Versluis, 
e-mail: versluizen@hetnet.nl.

Kunt of wilt u geen vrijwilliger worden? 
Steun de Kerstherbergen dan met een 
gift. Met € 7,50 zorgt u al voor lunch, 
koffie of thee met iets lekkers voor een 
bezoeker. Zo maakt u het mogelijk dat de 
Apeldoornse Kerstherbergen doorgaan. 
Giften zijn welkom op rekening NL 
94 INGB 0002 0756 80 ten name van 
Werkgroep Kerstherbergen, Apeldoorn. 
Bij voorbaat dank!

Openingstijden ‘De Herberg’ 
Deventerstraat 40, ingang Griftstraat:
Kerstavond: 17:00 - 19:30 uur, 
1e Kerstdag: 13:00 - 16:00 uur, 
2e Kerstdag: 13:30 - 16:00 uur.
Openingstijden ‘de druif’, De Maten 
(Kerkcentrum De Drie Ranken) 
ingang achterzijde gebouw aan 
het Violierenplein:
2e Kerstdag: 11:00 - 15:00 uur.

Goederenbank
De Goederenbank is een onderdeel van het 
CNAP (Christelijk Noodfonds Apeldoorn), 
een overkoepelende organisatie van 
diaconieën van diverse kerken in Apeldoorn 
en omgeving. 

Het doel is om goederen zoals wasmachines, 
koelkasten, fietsen, bankstellen, tafels, 
stoelen enz. die nog in een goede staat 
verkeren, in te zamelen en beschikbaar te 
stellen aan noodlijdenden, zowel binnen als 
buiten de kerkelijke gemeenten.

De goederen kunnen worden aangeboden 
aan de coördinator van de goederenbank: 
mevr. C. van Nimwegen, tel. 06 400 054 41; 
email: cornelia.v.nimwegen@gmail.com of 
aan mevr. G. Kloeten, tel. 06 191 853 43, 
e-mail: hulpverlening@cnap-apeldoorn.nl. 
De aanvraag voor goederen gebeurt 
eveneens bij deze adressen.
Het transport van de goederen geschiedt 
door medewerkers van de Goederenbank.

De Goederenbank heeft momenteel de 
beschikking over een (vaak te kleine) gratis 
opslagruimte en is op zoek naar een goed 
bereikbare opslagruimte voor goederen 
van ca. 100 m2 en een stallingsruimte 
voor de te gebruiken aanhanger. Ieder die 

Werkgroep Apeldoorn Tegen Verarming (A.T.V.)

A.T.V. vraagt vrijwilliger
signalen van armoede in hun achterban 
en wijken.
Tevens is de Werkgroep de ‘denktank’ voor 
onze vertegenwoordiger in de Adviesraad 
Voorzieningen Werk en Inkomen van 
de Gemeente Apeldoorn. Zij denken 
mee over de punten van beleid die de 
vertegenwoordiger ter tafel brengt en 
geven ook achtergrondinformatie en 
signalen uit het diaconale veld van de 
kerken door aan de vertegenwoordiger. 
Zo dient de Werkgroep A.T.V. als schakel 
tussen Gemeente en de Kerken.

De Werkgroep komt ongeveer eens per 
zes weken samen. 

Aanmelden?
Hebt u belangstelling om samen met de 
Werkgroep, ten dienste van de Kerken en 
van de sociaal en financieel zwakkeren in 
onze samenleving, mee te denken en mee 
te werken? Meldt u dan aan!

Frenk Lip
voorzitter (a.i.) Werkgroep A.T.V.

f.lip@chello.nl 

hierin iets zou kunnen betekenen, wordt 
verzocht contact op te nemen met de 
secretaris van het CNAP, Bas van der Stelt, 

Pottenbakkersdonk 305, 7326 PD Apeldoorn, 
tel. 06 408 193 55, e-mail secretaris@cnap-
apeldoorn.nl of b.stelt@upcmail.nl 
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H U B E R T U S

S T A D

Kopij voor de volgende OpWeg graag in-
leveren uiterlijk woensdag 20 november 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, tel. 541 13 38 
Irene Schiphorst, tel. 541 58 31
Adri Hulst, tel. 541 61 64
E-mail: omziennaarelkaar@3ranken.nl

VONC – meditatie
Woensdagavond 13 en 27 november a.s. 
om 20.00 uur komen we bijeen op de 
Ferguutgaarde 102. We zoeken via stilte en 
teksten rust en bezinning. Na ruim een uur 
sluiten we af met een kop thee. U bent van 
harte welkom.

Wijd open ogen: 
kunst als spiegel van de ziel. 
Woensdag 20 november a.s. om 20:00 uur:
Kunst raakt je als je er iets in herkent, 
iets wat te maken heeft met jou als 
uniek persoon, met wat je bent en hebt 
meegemaakt. ‘Met wijd open ogen’ kijken 
naar kunst, opent een gesprek tussen twee 
zielen: die van de kijker en die van de 
schepper. Hoe dat gesprek vorm krijgt is 
aan de kunstenaars zelf. Laat u verrassen 
en komt dat beleven met wijd open ogen! 

Deze VONC-avond ontmoeten we Ton 
van de Kraats: ‘Aan de hand van mijn 
meegebrachte schilderijen en keramiek laat 
ik zien hoe kunst een drager van betekenis 
kan zijn voor abstracte begrippen, maar 
ook voor gevoelens of een levenscyclus. 
Beeldmateriaal en de kunstwerken zelf 
verhelderen de uitgangspunten van waaruit 
ik werk en vertellen over betekenissen die in 
de kunst naar voren kunnen komen. 
We kunnen van gedachten wisselen over de 
waarde en functie ervan en het belang voor 
ons dagelijks leven.’ (vrijwillige) Bijdrage
€ 5,- . Graag aanmelden met een mailtje 
naar: vonc@3ranken.nl.

Meditatieve dans 
Els Lagerweij; donderdag 21 november a.s. 
van 19:45 – 21:00 uur:   
Dit is een meditatieve vorm van bewegen, 
waarbij plezier en beleving voorop staat. 
Passen zijn eenvoudig te leren. We dansen 
op inspirerende muziek uit diverse muzikale 
tradities, nu eens uitbundig, dan weer 
verstillend. Het thema sluit steeds aan bij de 
tijd van het jaar. Danservaring is niet nodig. 
Inloop om 19.30 uur. Bijdrage: € 2,50. 
Opgave en info: vonc@3ranken.nl .
(5 bijbehorende foto’s)

Toch een Kerstmarkt!
Hoewel niet bekend is hoeveel ruimte er 
beschikbaar is willen we er toch voor gaan 
zaterdag 14 december van 10.00 – 16.00 
uur een kerstmarkt te organiseren, want 
geen kerstmarkt in De Drie Ranken is 
onbestaanbaar. Hetty en haar bloemengroep 
storten zich op de kerststukken, Eef komt 
met haar eigengemaakte kaarsen. Dus 
dat zit wel goed, maar nieuwe ideeën en 
uitbreiding van de werkgroep zijn dringend 
noodzakelijk. Dit jaar geen uitgebreide 
tweedehandsmarkt maar kerstartikelen (ook 
tweedehands) zijn welkom, mits iemand 
dat wil coördineren. Voor een verloting 
én een nieuwmarkt hebben we prijzen en 
artikelen nodig. Bijv. uw kerstpakket van 
vorig jaar dat u toch niet kon gebruiken. 
In de hal staat inmiddels een spaardoos 
voor Douwe Egbertspunten, geen andere 
punten of bonnen dit jaar. De creatieve 
handwerkgroep gaat een paar tafels 
vullen, maar dan zijn de ruimtes nog niet 
gevuld. Wie heeft een leuk idee om buiten 
twee kramen te vullen en te bemensen? 
Waar liggen uw kersttalenten? Op creatief 
gebied of t.a.v. muzikale ondersteuning of 
de catering. Wie kan/wil beurtelings met 
anderen Hollandse wafels bakken? Neem 
contact op met kerstmarkt@3ranken.nl, tel. 
541 28 24. Kom in Actie.

Samen Eten Kerstdiner 2019
De kookgroep Samen Eten houdt haar 
kerstdiner op woensdag 18 december. De 
inloop is vanaf 16.30 uur en om 17.00 uur 
gaan we aan tafel. We vragen een bedrag 
van € 9,00 voor het eten, incl. een drankje.
De kookgroep kan nu gebruik maken van de 
mooie, nieuwe keuken en het kerstdiner is in 
de naastgelegen ontmoetingsruimte.
De kookvrijwilligers proberen er iets 
feestelijks van te maken. Het wordt nog 
moeilijk kiezen uit alles wat de winkels 
aanbieden om binnen het budget een mooi 
menu samen te stellen. ‘Ontmoeting en 
gezelligheid voor u in deze kerstperiode 
is onze motivatie om voor u te koken’. 

Opgeven: 9 december vanaf 13.00 uur bij 
Hilly Veenstra, tel. 542 05 07.

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 
Magda Ang, tel. 06 232 604 70

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 
Zaterdag 12 oktober 2019 hadden we in 
het Veluws College Mheenpark weer een 

“Teresia en Hubertus Compleet-viering”, en 
wel voor de 25ste keer. Eerst alleen vanuit 
de oude Teresiaparochie, sinds 10 jaar samen 
met de vroegere Hubertusparochie. Vandaar 
de naam “Teresia en Hubertus Compleet”.HH 
Het thema was “Dankbaarheid”. 
Er was een grote opkomst, 165 mensen 
hadden zich opgegeven, en een groot 
aantal daarvan wilden graag de “Zegen ter 
Bemoediging” ontvangen. 
Pastoor Hans Hermens en pastor Sebastian 
gingen voor, en het Hubertuskoor zorgde 
voor de muzikale begeleiding. In de preek 
had pastoor Hermens het ook over dankbaar 
zijn in het leven. Ook stond hij stil bij het 
feit dat niet alles vanzelf gaat, dat we het 
samen moeten doen, met een luisterend 
oor voor elkaar en hulp aan elkaar. Het was 
een heel mooie preek, iedereen luisterde vol 
aandacht. 
Op het einde van de viering sprak Gerard 
Tiemessen een dankwoord uit naar de 
vrijwilligers en alle mensen die de mooie 
viering zo goed hebben laten verlopen. Ook 
dankte hij alle aanwezigen dat ze weer met 
zovelen in deze H. Mis waren. Het stimuleert 
de vrijwilligers en de werkgroep om door te 
gaan. 
Na de viering kregen de aanwezigen koffie 
of thee met een snee krentenbrood. Toen 
iedereen aan de koffie zat sprak Toos 
van Dijk nog een dankwoordje uit aan 
An Bekker, die 25 jaar intensief in allerlei 
hoedanigheden bij deze vieringen betrokken 
was. An werd in het zonnetje gezet met 
lovende woorden en kreeg een mooi boeket 
bloemen overhandigd. Na afloop kreeg 
iedereen nog een mooie rode roos als 
aandenken aan deze viering. Het was een 
fijne ochtend om zo met elkaar samen te 
zijn. Dank aan allen die hiervoor gezorgd 
hebben.

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.

T E R E S I A

V I C T O R

ONZE LIEVE VROUWE
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H. Martinuskerk Twello
Zondag 10 november
10.00 uur Eucharistieviering met het 
 Martinuskoor
 Voorganger pastor H. Hofstede 
Woensdag 13 november
09.00 uur Eucharistieviering
Donderdag 14 november
09.00 uur Eucharistieviering
Zondag 17 november
10.00 uur Eucharistieviering met het 
 Wocokoor
 Voorganger pastor H. Hofstede
Woensdag 20 november
09.00 uur Eucharistieviering
Donderdag 21 november
09.00 uur Eucharistieviering 
Zondag 24 november 
(Christus Koning van het Heelal)
10.00 uur Eucharistieviering met koor 
 Step by Step
 Voorgangers pastor Oude Vrielink
Woensdag 27 november
09.00 uur Eucharistieviering
Donderdag 28 november 
09.00 uur Eucharistieviering

H. Martinuskerk Vaassen
Zaterdag 9 november
18.30 uur Woord- en Communieviering 
 met de koren Timeless/Rubato
 Voorganger pastor W. Vroom
Dinsdag 12 november
09.30 uur Gebedsdienst in het pastoraal 
 centrum
Zondag 17 november
10.00 uur  Woord- en Communieviering 
 met het Martinuskoor
 Voorganger pastor W. Vroom
Zaterdag 23 november 
(Christus Koning van het Heelal)
18.30 uur Woord- en Communiedienst 
 met het Martinuskoor
 Voorganger pastor W. Vroom

H. Antonius Abt Loenen
Zondag 10 november
10.00 uur Woord- en Communieviering 
 met koor Con Spirito
 Voorganger pastor I. Kantoci
Zaterdag 16 november
19.00 uur Eucharistieviering 

 De LichtBoot, kinderkerk voor 
 de basisschoolleeftijd
10.30 uur Ds. A.A. Wijlhuizen + mevr. 
 M. Litjes, Open Kring Viering, 
 mmv Pur Sang 

Advent  
Zondag 1 december begint de adventstijd. 
Het thema dit jaar is ‘Geef Licht’, en vier 
weken lang staan we stil bij woorden van 
de profeet Micha: ‘Er is jou mens gezegd 
wat goed is, je weet wat de Heer van je wil’ 
(6:8). Daar, en bij het vervolg, zullen we vier 
zondagen bij stil staan. Wat is er goed? En ja, 
wat wil de Heer van mij. Weet ik dat?

De Heemhof
10 nov  Mw. M. de Jong
17 nov  Mw. J. Stolte
24 nov RK Mw. Pastor J. Havekes

‘s Heeren-Loo (Groot Schuylenburg)
10 nov  Eredienst Ds. Fockens
17 nov  Verteldienst 
 Mw. Trudie Buitenhuis
17 nov  Zangdienst Dhr. Harm Siebesma
24 nov  Herdenkingsdienst Drs. Constance 
 Schouwstra-Dijkman

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

De Herberg: Zondagse Ontmoetingen
10 nov  Tineke van Stormbroek
24 nov  Theo van Driel

De Zondagse Ontmoetingen vinden om 
de veertien dagen plaats op zondag van 
13.30-14.00 uur. Vanaf 13.15 uur wordt 
er een kop koffie of thee geschonken.

Marken-Haven
09 nov  Mw. M. de Jong
16 nov  M-Ha Ds. A.W.J. Theunisse
23 nov  RK Mw. Pastor J. Havekes

De kerkdiensten vinden plaats op 
zaterdagmorgen om 10.30 uur.

Randerode
10 nov  Prot-Z ds. E. Idema
17 nov  Prot J. Koornstra

 Voorgangers pastoor H. Hermens 
 en  diaken R. Dashorst
Zondag 23 november 
10.00 uur  Woord- en Communiedienst
 met koor Con Spirito
 Voorganger pastor I. Kantoci
 
Casa Bonita
10 nov  PKN-2 mevr. E. Wennink
17 nov  PKN-1 ds. E. Idema
24 nov  RK  mevr. R. Mulder

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

De Drie Ranken
Vieren in november
Drie zondagen staan we stil bij drie 
gelijkenissen uit Matteüs 25. Het zijn 
verhalen die passen aan het einde van het 
kerkelijk jaar. Verhalen die gaan over de 
dingen waar het op aankomt. Zondag 10 
november lezen we het verhaal van de tien 
wijze en dwaze meisjes. Een verhaal over 
de kracht en het belang van verwachten en 
verlangen. 17 november staat het verhaal 
van de talenten centraal. Verlangen en 
verwachten is belangrijk, maar wat doe je 
met de gaven die je hebt gekregen? Zet je 
die ook in? Op 24 november, een Open Kring 
Viering, gaat het over de schapen en de 
bokken. Of eigenlijk over: dat wie mensen 
dient, God dient. En mensendienst dus 
godsdienst is.
10 november
09.00 uur Ds. G.A.J. van der Maas, Maaltijd 
 van de Heer (1e communie)
09.00 uur Next Step voor jongeren 
 van 12-15 jaar
10.30 uur Ds. G.A.J. van der Maas, 
 Maaltijd van de Heer
12.00 uur Connect@ voor jongeren 
 vanaf 15 jaar
17 november
09.00 uur + 10.30 uur, ds. A.A. Wijlhuizen
16.00 uur Ds. A.A. Wijlhuizen, 
 bediening Heilige doop
24 november
09.00 uur Ds. A.A. Wijlhuizen + mevr. 
 M. Litjes, Open Kring Viering 
 mmv Pur Sang 
09.00 uur Ds. G.A.J. van der Maas, 

24 nov  Prot-Z + HA ds. E. Idema

De kerkdiensten beginnen om 10.30 uur.

Sainte Marie
10 nov  Woord- en Communieviering 
 A.J. Derksen
17 nov  Eucharistieviering A. Goes
24 nov  Eucharistieviering A. Goes

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 
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.

Gedenksteenlegging
Op zondag 10 november 
2019 worden op 3 plekken 
in het centrum van 
Apeldoorn gedenkstenen 
gelegd bij huizen waaruit 
in de Tweede Wereldoorlog 
Joodse Apel-doorners 
door de bezetter zijn 
gedepor-teerd naar de 
concentratiekampen. 

Belangstellenden zijn 
om 13:00 uur welkom in 
de Doopsgezinde kerk 
aan de Paslaan 6, 7323 
AK te Apeldoorn. Na het 
welkomstwoord zullen we 
van daaruit met de rondgang starten naar 
de plekken waar de gedenkstenen 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. Door de 
werkgroep zijn onder grote belangstelling 
inmiddels 120 gedenkstenen gelegd in 

Schrijfavond Amnesty
International
U bent welkom op woensdag 20 novem-
ber, Rozenlaan 10, Apeldoorn van 19.30-
21.00 uur. (Er zijn voorbeeldbrieven (om 
over te schrijven)).

We schrijven naar: Bangladesh voor 
Rohima Akter Khushi (20) die vanwege 
haar Rohingya-identiteit is geschorst van 
de universiteit in Bangladesh. Volgens 
de regering van Bangladesh mag geen 
enkele Rohingya aan een universiteit 
studeren. Hiermee schendt Bangladesh 
het Internationaal verdrag inzake 
economische, sociale en culturele rechten. 
Cuba: voor de vrijlating van journalist 
Roberto de Jesús Quiñones Haces. Hij is 
veroordeeld tot een jaar cel voor ‘verzet’ 
en ‘ongehoorzaamheid’. Onafhankelijke 
journalisten zijn in Cuba regelmatig het 
slachtoffer van willekeurige toepassing 
van onduidelijke wetgeving. 
Egypte: over de verblijfplaats van Ibrahim 
Ezz El-Din. Hij werd in de nacht van 
11 juni 2019 opgepakt door agenten 
in burger. Sindsdien is er niets meer 
van hem vernomen. Ibrahim Ezz El-Din 
werkte sinds 2016 als onderzoeker bij de 
Egyptische Commissie voor Rechten en 
Vrijheden. Ibrahim legde dossiers aan over 
gedwongen huisuitzettingen. Mogelijk 
lieten de autoriteiten Ibrahim verdwijnen 
vanwege zijn werk.

Greetje Jansen
schrijfgroep Amnesty Apeldoorn

www.amnestyapeldoorn.nl

Bidden met de Benen 
in de Maten
De oecumenische 
wandelgroep Bidden 
met de Benen 
organiseert een aantal 
keren per jaar een 
meditatieve wandeling 
in of in de omgeving 
van Apeldoorn.

Op zaterdag 9 november begint de volgende 
wandeling om 9:30 uur in kerkcentrum De 
Drie Ranken, Eglantierlaan 202, 7329 AP 
Apeldoorn. Het jaarthema is “Onderweg 
zijn”. Na een inleiding in de kerk gaan we 
onderweg.

U kunt de wandeling individueel of in 
groepjes lopen. Er is een wandeling van 10 
km en een van 15 km. Een gedeelte van de 
wandeling wordt in stilte gewandeld om 
te mediteren en meer van de omgeving te 
genieten en er is een pauzeplek om bij te 
praten en de inwendige mens te versterken.
Opgeven is niet nodig, een vrijwillige 
bijdrage mag.

Voor meer informatie over de wandelingen 
kun je contact opnemen met: Henri ten 
Brinke, 055 301 50 15, henritenbrinke@
upcmail.nl en Coen van ‘t Riet, 055 541 31 83, 
coenvantriet@upcmail.nl.

De nieuwsbrief kunt u aanvragen op 
biddenmetdebenen@gmail.com. U bent van 
harte uitgenodigd om mee te wandelen!

Apeldoorn. Het leggen van gedenk-
stenen 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 , Facebook: 
@gedenkstenenJoodsApeldoorn

Werkgroep gedenkstenen Joods 
Apeldoorn
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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 
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 (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.

Verantwoording
De redactie streeft er altijd naar de rechten 
met betrekking tot illustraties en artikelen te 
respecteren en volgens de wettelijke bepalingen 
te regelen. Eenieder die desondanks meent zekere 
rechten te kunnen doen gelden, wordt verzocht 
daarover met de redactie contact op te nemen.

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

 W I J  B I D D E N

Bijbelrooster jaar C
10 november 2019 Twee-en-dertigste zondag door het jaar
2 Makk. 7,1-2 + 9-14; Ps. 17; 2 Tess. 2,16-3,5; Luc. 20,27-38 of 20,27 + 34-38 
Willibrordzondag 
17 november 2019 Drie-en-dertigste zondag door het jaar 
Mal. 3,19-20a; Ps. 98; 2 Tess. 3,7-12; Luc. 21,5-19 Werelddag van de Armen 
24 november 2019 Vier-en-dertigste en laatste zondag door het jaar
Christus Koning van het heelal 
2 Sam.5,1-3; Ps. 122; Kol. 1,12-20; Luc. 23,35-43 

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

Wij bidden voor de armen 

dat de materiële rijkdom van de wereld 
eerlijk verdeeld wordt en niemand honger 
moet lijden,
dat door onze zorgzaamheid armen 
uit hun isolement worden gehaald en 
daadwerkelijk geholpen,
dat ontheemden onder ons een thuis en 
veiligheid krijgen,
dat de harten van allen ontvankelijk 
worden voor de rijkdom van Christus.

“De hoop van de armen is niet voor altijd verloren” (Psalm 9, 19). Dit is het thema van 
de Werelddag van de Armen die dit jaar plaatsvindt op 17 november. De paus ontleent 
het thema aan psalm 9. “Deze psalm werd geschreven in een tijd van grote economische 
ontwikkelingen die, zoals wel vaker gebeurt, ook leidde tot sociale ongelijkheid”, schrijft 
de paus. “De situatie is niet veel anders dan vandaag de dag”, vervolgt hij. “Eeuwen 
gaan voorbij, maar de situatie van rijk en arm blijft constant. Het is alsof de geschiedenis 
ons niets leert. De woorden van de psalm gaan niet over het verleden, maar over ons 
heden, zoals God daar naar kijkt.”

055 - 312 56 89
dag en nacht

Verzekerd van persoonlijke 

uitvaartbegeleiding in de 

regio Apeldoorn, waar u 

ook verzekerd bent. 

www.mooi-afscheid.nl


