
kerk pagina 2 | huis pagina 4 | stad pagina 8 | kopij inleveren uiterlijk: woensdag 19 februari 2020

informatieblad voor katholiek apeldoorn     www.emmaus-apeldoorn.nl

vrijdag 7 februari 2020
49e jaargang, nummer

0404
(driewekennummer)

volgende uitgave  
vrijdag 28 februari 2020

Ook dit jaar doen we weer mee aan de 
Vastenactie. We starten in het weekend 
van 8 maart, en de actie loopt door tot het 
weekend van 12 april. Als werkgroep Em-
Missie hebben we ervoor gekozen samen 
op te trekken met de Franciscus en Clara 
Parochie in Twello. 

We slaan de handen ineen en zamelen geld
in dat we bestemmen voor jongeren die
gevlucht zijn voor IS. En omdat een afgeron-
de studie belangrijk is voor zelfredzaamheid 
en voor de opbouw van hun land, is het van 
belang dat zij in Irak hun studie kunnen 
afmaken. 

Wat is er aan de hand?
De Iraakse Dominicaan Yousif Thomas Mirkis 
werd in 2014 bisschop van het bisdom Kirkuk 
in Noord-Irak. Kort na zijn benoeming 
kreeg hij te maken met de enorme vluchte-
lingenstroom uit Mosul, dat veroverd werd 
door IS. Onder de vluchtelingen bevinden 
zich veel universitaire studenten van verschil-
lende religies: moslims, christenen en yezidi’s.
De bisschop vindt het belangrijk dat deze
jonge mensen hun studie kunnen voortzet-
ten en besloot hen daarom huisvesting te 
bieden in Kirkuk. Daarmee helpt hij hen een 
toekomst op te bouwen in eigen land.

Wij kunnen als mensen niet alleen door het 
leven gaan. Wij hebben elkaar nodig. Wij 
zijn geneigd om in groepen te leven. Wij 
leven gezamenlijk. 

Wij beschrijven anderen met verschillende 
kenmerken. En één van de kenmerken is 
‘sociaal zijn’. Wat betekent sociaal? Iemand 
die sociaal is heeft gevoel voor anderen. 
Iemand die sociaal is heeft gevoel voor de 
nood van de medeleden van de samenleving. 
Het medelijdende gevoel voor anderen zou 
‘bezorgd zijn over de materiële of geestelijke 
nood van anderen’ kunnen zijn. 

Theo Linthorst 
* 21-09-1933  -  † 26-01-2020

Op vrijdag 31 januari 2020 hebben wij 
afscheid genomen van Theo Linthorst.
Theo was jarenlang voorzitter van 
de SIKA, uitgever van OpWeg. Hij 
zorgde voor de gedegen financiële 
basis waardoor OpWeg nu nog steeds 
zelfstandig kan worden uitgegeven. 
Hij vond het belangrijk dat OpWeg 
onafhankelijk bleef. Hij gaf richting aan 
het bepalen van de koers, maar liet de 
redactie volledig vrij bij de invulling.
Hij was een katholiek in de ruime zin 
van het woord, algemeen en universeel.
Wij zullen hem missen.

De redactie

Wij mogen Jezus Christus, onze lieve Heer, 
als ‘Sociaal’ benoemen. Hij leefde als kind 
samen met zijn ouders. Als volwassene 
leefde hij met zijn apostelen samen. In zijn 
openbare leven had hij een medelijdend 
gevoel met de hulpbehoevende mens. De 
melaatsen hadden genezing nodig om weer 
in de maatschappij te kunnen functioneren. 
Jezus heeft veel zieken en melaatsen 
genezen. Na de genezing konden ze weer 
met anderen in de maatschappij samenleven. 

Mensen die buitengesloten en uitgesloten 
van de samenleving waren, hadden 
geestelijke hulp nodig om weer in de 
maatschappij samen te leven. De tollenaars 
werden als zondaars beschouwd door 
anderen in de joodse samenleving. Jezus 
ging naar het huis van Zacheüs, die een 
tollenaar was. De gemeenschap was 
ontevreden over het gedrag van Jezus. Jezus 
heeft door zijn gedrag Zacheüs bekeerd. 
Zacheüs veranderde zijn leven. Hij begon 
goed te doen.
Zacheüs kondigt aan dat hij de mensen hun 
geld terug zal geven. Zacheüs zal het in 
de nabije toekomst doen. Bijvoorbeeld de 
volgende dag als Jezus verder is gegaan. 
Zacheüs is een zondaar die door de 
ontmoeting met Jezus het heil geschonken 
krijgt. Zacheüs geeft meer dan voor een 
gebruikelijke boetedoening nodig is (Lucas 
19:1-10). 

Wij vinden Jezus weer in het evangelie als 
Hij een gesprek met de Samaritaanse vrouw 
heeft (Johannes 4:1-42). De apostelen waren 

verwonderd dat Hij met een Samaritaanse 
vrouw in gesprek was. Jezus heeft haar leven 
veranderd door hun gesprek. Jezus gaf op 
het eind van het gesprek een antwoord op 
de vraag over waar de Samaritanen God 
moeten aanbidden.
“Maar er zal een uur komen, ja het is er al, 
dat de ware aanbidders de Vader zullen 
aanbidden in geest en waarheid. De Vader 
toch zoekt mensen die Hem zo aanbidden” 
(Johannes 4:23). Jezus zei dat God niet 
‘lokaal gebonden’ is. Alle volkeren zullen 
God in geest en in waarheid ontdekken. 

Als wij het nieuwe Testament lezen vinden 
wij Jezus’ gedrag heel sociaal. Wij hebben 
kortgeleden Kerstmis gevierd. Wij hebben de 
menswording van God gevierd. God kwam 
als kind onder mensen wonen. “Hij die 
bestond in goddelijke majesteit heeft zich 
niet willen vastklampen aan de gelijkheid 
met God: Hij heeft zich van zichzelf ontdaan 
en het bestaan van een slaaf aangenomen. 
Hij is aan de mensen gelijk geworden. En als 
mens verschenen heeft Hij zich vernederd, 
Hij werd gehoorzaam tot de dood, tot de 
dood aan een kruis”. 

Jezus onze Heer heeft ons een voorbeeld 
gegeven hoe wij sociaal kunnen zijn. Laten 
wij Zijn voorbeeld volgen om een sociaal 
mens te zijn. Als alle mensen, ongeacht hun 
rang of stand, met iedereen vanuit liefde 
en zorg zouden willen omgaan, dan zou de 
aarde een hemel voor allen zijn. 

Pastor Sebastian

Sociaal

Vastenactie 2020
Voor IS gevluchte studenten kunnen in Irak hun studie afmaken

Wat willen ze bereiken?
Dit project heeft tot doel studenten 
die moesten vluchten voor de oorlog 
tegen IS in staat te stellen hun studie 
te voltooien. Bijzondere aandacht gaat 
uit naar de yezidi studenten. Zij hebben 
het meest te lijden gehad onder het IS-
bewind. Vele vrouwelijke yezidi-studenten 
werden jarenlang gevangengehouden en 
als seksslaaf misbruikt. Vrijwel allemaal 
hebben ze mannelijke familieleden 
verloren. De vluchtelingenkampen waarin 
zij terecht kwamen lagen te ver van de 
universiteit van Mosul om te kunnen 
blijven studeren.

Hoe doen ze dat?
Het bisdom in Kirkuk heeft inmiddels 
de beschikking over 112 studie- en 
opvanghuizen in de plaats Bashiqa, waar 
ongeveer duizend studenten onderdak 
vinden. De gemeenschap accepteert de 
studenten en draagt bij waar ze kan, 
veelal met voedsel. In 2018 zijn veertig 
studenten afgestudeerd met hulp van 
Vastenactie. 
Ook dit jaar ondersteunt Vastenactie een 
groep studenten met reisgeld (naar de 
universiteit in Mosul) en een bijdrage 
voor voeding en studiematerialen. 

We lopen samen op!
Als Emmaüsparochie lopen we samen op en 
willen graag bijdragen: dichtbij, maar ook 
ver weg. En daar is de vastenactie precies 
bedoeld. 
U kunt uw bijdrage geven door: 
- de collectes tijdens de viering in de 
 weekenden van 7/8 maart tot en met 
 11/12 april
-  uw bijdrage te storten op rekening NL80 
 RABO 0105 242 063 t.n.v. Emmaüsparochie 
 Apeldoorn, ovv Vastenactie 2020

-  uw bijdrage te storten op rekening NL21 
 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie 2020. 

Evenals vorige vastenacties hopen we 
opnieuw op een mooie opbrengst. Samen 
kunnen we veel doen! Wij danken u alvast 
voor uw bijdrage.

Namens de werkgroep Em-missie onze 
hartelijke dank.

Rens, Ronald, 
Luce en Marianne
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Op 26 januari jl. is het bloemetje naar mevrouw B. Scheffer, Boerhaavestraat,  gegaan.
Op 2 februari jl. is het bloemetje naar mevrouw Holweg, Hattemsebeek, gegaan.

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

COLLECTEOPBRENGSTEN
week 2
Pastoraat Emmaüsparochie € 316,97 / voor de Diakonie Algemeen € 301,02.
week 3
Pastoraat Emmaüsparochie € 352,83 / Kerkbijdrage € 313,20.

MISINTENTIES, VOOR ZOVER BIJ ONS BEKEND
Weekend 8 / 9 februari:
Sido Andela, Stephan Staijen, overleden ouders, schoonouders en schoonzoon, 
gezondheid en voorspoed voor het gezin, Elly Zekveld, Franciscus Hendrik Maria Scheffer, 
Miep Rath-Colen, Dina Leesmans-van Haperen, Theo Linthorst, Tiny van der Heijden-
Schreuder.
Weekend 15 / 16 februari:
Lies Dölle-van Dantzig, Miep Rath-Colen, Dina Leesmans-van Haperen, Theo Linthorst, 
Tiny van der Heijden-Schreuder. 
Weekend 22 / 23 februari:
Theo Linthorst, Tiny van der Heijden-Schreuder.

PAROCHIEKRONIEK 
Gedoopt:
Op 12 januari jl. is Ad Ordelman door het H. Doopsel in onze geloofsgemeenschap opgenomen.
Op 19 januari jl. is Kiara Saldanha door het H. Doopsel in onze geloofsgemeenschap 
opgenomen.
Op  26 januari jl. zijn Domingus Rahawarin en Rosalie van Holland door het H. Doopsel in 
onze geloofsgemeenschap opgenomen.
Overleden: 
De afscheidsdienst van Johanna Petronella Clignet-de Klein heeft 16 januari jl. 
plaatsgevonden in de O.L. Vrouwekerk.
Op 18 januari jl. is overleden Jozsef Dékány, de uitvaart heeft in besloten kring 
plaatsgevonden.
Het afscheid van Dina Leesmans-van Haperen heeft 23 januari jl. plaatsgevonden 
in de aula van Heidehof.
De afscheidsdienst van Miep Rath-Colen heeft 24 januari jl. plaatsgevonden 
in de Heilige Geest Kapel te Assel.
De afscheidsdienst van Theodorus Johannes (Theo) Linthorst heeft 31 januari jl. 
plaatsgevonden in de O.L. Vrouwekerk.
Het afscheid van Tiny van der Heijden-Schreurs heeft 3 februari jl. plaatsgevonden 
in de aula van Heidehof.

LITURGISCHE VIERINGEN 8  F E B R UA R I  T / M  2 8  F E B R UA R I

K E R K

Zie In Memoriam pagina 8.

Zaterdag 8 februari 5e zondag door het jaar
16.30 uur Eucharistieviering met cantor
  Voorganger pastoor H. Hermens
Zondag 9 februari 5e zondag door het jaar
10.00 uur Eucharistieviering met Gregoriaans koor 
  Voorganger pastoor H. Hermens
Dinsdag 11 februari
09.00 uur Eucharistieviering 
Vrijdag 14 februari
09.00 uur Eucharistieviering
19.30 uur Gebedsviering Sant’Egidio
Zaterdag 15 februari 6e zondag door het jaar
16.30 uur Eucharistieviering met samenzang
  Voorganger pastor Sebastian
Zondag 16 februari 6e zondag door het jaar
10.00 uur Eucharistieviering met koor Credo
  Voorganger pastor Sebastian
Dinsdag 18 februari
09.00 uur Eucharistieviering
Vrijdag 21 februari
09.00 uur Eucharistieviering
19.30 uur Gebedsviering Sant’Egidio
Zaterdag 22 februari 7e zondag door het jaar
16.30 uur Eucharistieviering met samenzang
  Voorganger pastoor H. Hermens
Zondag 23 februari 7e zondag door het jaar
10.00 uur Eucharistieviering met cantor
  Voorganger pastoor H. Hermens
12.00 uur Doopviering met pastoor H. Hermens
Dinsdag 25 februari
09.00 uur Eucharistieviering
Woensdag 26 februari Aswoensdag
19.00 uur Eucharistieviering met koor Credo
  Voorganger pastor Sebastian
Vrijdag 28 februari
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. 

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:  
9 februari locatie Fab & Seb, 16 februari locatie Maria, 
23 februari locatie Victor.
Op 12 januari jl. zijn de bloemetjes naar mevrouw Nolte, “de Berghorst” 
en naar Theo Linthorst gegaan.
Op 19 januari jl. is het bloemetje naar  de familie Harmelink, wijk Zevenhuizen, 
gegaan.

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

Ga met mij waar niemand met mij meegaat
Pastoraal theologe Agnes Hoffschulte geeft op zondag 
1 maart in De Klepel, parochiezaal van de Martinuskerk, 
Kerklaan, Twello een korte inleiding op de spiritualiteit van 
de middeleeuwse (13e eeuw) dichteres Hadewijch. 
Aanvang 14:30 uur. 

Medewerking verleent de veertienjarige gitarist Peter Israël. 
Ook zullen enige dichters uit de regio hun spirituele gedichten 
voordragen. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd voor 
het werk van stichting El Mundo Thailand/ Nepal.
Hadewijch schreef visioenen, brieven en gedichten. Zij geldt 
als een van de grootste dichteressen uit onze literatuur. Drs. 
Agnes Hoffschulte woont en werkt als pastoraal theologe in 
Deventer. Eerder verscheen “De kruisweg:14 staties op weg 
naar Pasen”. Haar vertaling van Hadewijchs gedichten werd 
door kenners geprezen vanwege ‘de heldere hedendaagse 
taal en toch Hadewijch’. (Hadewijch “Oerewoet”. Gedichten over minne en 
beminnen. 2018. Uitg. Kok Boekencentrum Uitgevers, Utrecht). 
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(Willem Olierook)

De Veertigdagentijd is bij uitstek geschikt 
om eens te reflecteren op het (eigen) 
geloof. Vandaar dat we als redactie in deze 
editie deel-2 van het tweeluik over de veel 
besproken (in 2017 overleden) dominee 
Harry Kuitert een plek geven. 

In het eerste deel heb ik Kuitert en zijn 
gedachtegoed geïntroduceerd.
Ik heb hem al in de eerste 82 bladzijden van 
zijn boek ‘Over religie’ leren kennen als een 
‘no-nonsense-iemand’.
Hij gaat heel systematisch te werk met zijn 
analyses, maar laat weinig ruimte voor het 
mystieke.
Als een ui zo pelt hij religie af. Hij ontrafelt 
het als een puzzel. Hij wikt en weegt en 
boort tot in de kern. Kortom het leest als een 
thriller, maar het mist de charme van een 
roman.

Religie en behoeften
In deel 1 (Ontmanteling) heeft Kuitert 
vastgesteld dat religie voorziet in een 
behoefte. Hij neemt ze onder de loep, waar 
komen ze vandaan? Hij stelt vervolgens: 
‘Mensen leren te leven met wat ze niet 
kunnen oplossen – dat zou je een alles 
overkoepelende functie van religie kunnen 
noemen.

Hij stelt als tussenvraag: ‘Is de mens 
ongeneeslijk religieus?’. Hij komt tot 
de conclusie dat mensen zo gebouwd 
zijn dat religie voor hen een behoefte 
is, te omschrijven als: ‘Mensen willen 
een grootheid, waaraan ze zich kunnen 
toewijden’.

Ook gaat Kuitert de herkomst van God 
na, de term die wij voor die ‘grootheid’ 
gebruiken. Het blijkt volgens hem dat de 
idee van een persoonlijke God een restant 
is van de (antieke) voorstelling, dat er een 
godenwereld was, overgaand in het stadium 
van: elk volk zijn eigen God en dat weer 
uitlopend op de overwinning van één uit het 
hele pantheon [de godenwereld/wo]. Van 
soortnaam is God sindsdien een eigennaam 
geworden. Volgens de schrijver is religie: 
subjectiviteit, gevoel, emotie dat zich vormt 
naar gelang de ervaring van mensen dat 
deprimeert of vrolijk maakt.

Het tweede deel heeft als titel meegekregen: 
‘Terugvinden’. Het vormt de keerzijde van 
‘Ontmanteling’.
Kuitert stelt dat er een ‘buiten’ – zo noemt 
hij het onzichtbare – moet zijn waarop 
religie teruggaat en dat ‘buiten’ moet 
door elk mens te ervaren zijn wil religie 
iets van alle mensen zijn. Wat zich als 
zodanig aandient, dus al door niemand te 
missen ervaring, noemt hij het religieuze 
oergevoel. Het bestaat in de ervaring van de 
werkelijkheid als Macht, die ons kan maken 
en breken.
Hij schrijft dat mensen zich onderwerpen aan 
de Macht, ermee rekenen, haar manipuleren, 
maar hoe dan ook, dat ze zich er een 
voorstelling van vormen. Die voorstellingen 
dienen als handvatten waarmee ze houvast 
proberen te krijgen aan wat ongrijpbaar is. 
Vandaar – volgens hem – de veelheid van 
voorstellingen en dat alle religies probeersels 
zijn, ook het christendom.

Persoonlijke God
In onze cultuur is één van de belangrijkste 
voorstellingen die van een persoonlijke God. 
Kuitert heeft al eerder beschreven waar 
die vandaan komt (Jodendom) en welke 
problemen ze oplevert (bij voorbeeld: als 
twee voetbalteams tot God bidden om 
de overwinning naar wie moet God dan 
luisteren, om het over oorlogen maar niet te 
hebben).

Kuitert over religie: 
christen zijn in het betonen van geest en kracht

Wie er niet mee uit de voeten kan, afficheert 
zichzelf gewoonlijk als ongelovige. ‘Niet 
doen’, zegt Kuitert, ‘wacht nog even, 
misschien kán een persoonlijke God 
helemaal niet’.
Vervolgens komt hij met een toets, een 
lastig hoofdstuk, geeft hij ook zelf toe, een 
(klassieke) vraag die luidt: hoe handhaaf je 
Gods transcendentie (*), aan welke criteria 
moet het Godsbegrip dan beantwoorden? 
Kuitert wijst die vraag af, omdat die volgens 
hem uitgaat van een wezen, genaamd God, 
dat drager van transcendentie moet zijn, 
wil het werkelijk God mogen heten. Maar, 
zegt de schrijver, er is geen wezen dat God 
heet, zo’n wezen is een interpretatie van 
de religieuze oerervaring, beeldvorming 
dus, niet meer of minder dan alle andere 
voorstellingen en niet de bron of de 
aanvang ervan. Veder in de zoektocht naar 
transcendentie stelt hij dat Schepper een 
term is waar hij zich in kan vinden en dat het 
beeld dat wij in de greep van de Schepper 
zijn een zinnige, positieve wending geeft 
aan de ervaring van (de macht van) de 
werkelijkheid. [Ik schreef het al, stevige kost, 
tekst en uitleg die ik meerdere malen moest 
overlezen om te gaan begrijpen wat de 
theoloog ermee bedoelt]

(*) Onder transcendentie (overstijging) 
wordt verstaan de eigenschap van God 
of goden dat Hij (dan wel Zij of zij) zich 
onderscheidt/onderscheiden van de 
schepping. We vinden dit o.a. in het theïsme 
en het polytheïsme. De tegenstelling 
is immanentie: God is onlosmakelijk aan 
de schepping verbonden. Dit vinden we in 
sommige stromingen van het Hindoeïsme, bij 
de stoïcijnen en bij Spinoza - we spreken dan 
van pantheïsme.

Aangesproken
Kuitert stelt dat voor het christendom de 
Schepper intussen geen zwijgende oergrond 
is, maar een God die spreekt. Hij vraagt zich 
af hoe ze daaraan komen? En weer valt dat 
belangrijke woord: aangesproken. Mensen 
voelen zich aangesproken. Daarin ligt de 
basis van de christelijke beeldvorming over 
de Macht. 
Kuitert draait de gangbare volgorde om. 
Niet: eerst was er een God en die sprak 

vervolgens, maar hij begint bij mensen die 
zich aangesproken voelden en daar hun 
versie van de Macht omheen bouwden, 
de versie van God als sprekende God. Zich 
aangesproken voelen door de behoeftige, en 
daarin de Schepper en zijn gewicht ervaren, 
als kern van religie; het is ook de kern van 
zijn boek.
Dat ‘zich aangesproken voelen’ is 
verantwoordelijk voor het christelijke 
Godsbeeld als de God van het Woord, dat 
macht krijgt over een mens.
Kuitert ziet ook wel in dat dit ‘herstel 
van emotie’ (een gevoelen) tevens kritiek 
inhoudt op de gangbare leerstelligheid van 
bijvoorbeeld het christendom.
Het brengt hem (verderop in het boek) ook 
tot een herdefiniëring van geloven: ‘Geloven 
als het betonen van geest en kracht, als 
het uitoefenen van het menszijn als een 
praktijk’.

Religie en cultuur
Kuitert besteedt ook een paar hoofstukken 
aan de combinatie ‘religie en cultuur’.
Hij geeft aan dat ze nauw met elkaar 
samenhangen; hij beweert zelfs dat de 
Europese cultuur een seculiere vorm 

van christendom is, of als dat te veel is: 
dat Europa mede gevormd is door de 
(christelijke) religie, zoals de christelijke 
religie (zowel vroeger als nu) door de 
inbreng van Europese etnische groepen 
(Goten, Kelten, Germanen, Noormannen). 
Hij hoopt dat humaniteit als seculier effect 
van ‘zich aangesproken voelen door de 
behoeftige’ is wat kerk en cultuur verbindt.
Hetgeen tevens de vraag opwerpt of 
religie nog wel moet? Via het boek Job, de 
Reformatie en het verdien-principe komt 
Kuitert toch uit bij: Job diende zijn God ‘om 
niet’. Waarom dat niet navolgen?

Kuitert beseft dat hij de oudgedienden 
onder de liefhebbers (onder de beoefenaars 
van religie) heel wat aandoet: een oude 
hond leer je niet meer zitten [Kuitert heeft 
ook humor, soms aan de cynische kant]. Hij 
spreekt hen aan met: niet terug willen naar 
vroeger, het meeste wat je hebt aangeleerd 
weer afleren (vooral het zeurende bidden), 
en leven ‘voor Gods aangezicht’, wat volgens 
Bonhoeffer zoveel zeggen wil als ‘met 
God zonder God’ leven. Dat is de laatste 
aanbeveling van Kuitert.
Hij besluit zijn boek met: ‘christen-zijn is 
niet gekenmerkt door het erop na houden 
van merkwaardige denkbeelden over God, 
Jezus, mens en wereld, al kun je het daarmee 
naar hartenlust combineren, maar door het 
betonen van geest en kracht’.

Epiloog 
Ik vond het een boeiend boek, dat ik in een 
paar dagen heb uitgelezen.
Soms was ik opgetogen, vooral als hij 
blootlegt dat religie toch heel veel ‘door 
mensen bedachte zaken zijn’ die vaak 
te goeder trouw zijn opgeschreven of 
doorverteld, maar die, vaak door het 
prediken van ‘hel-en-verdoemenis’, ook 
veel mensen hebben teleurgesteld en hen 
uit de kerk en ver van het geloof hebben 
verdreven.
Soms was ik het ook helemaal niet met 
hem eens, vooral de zeer geringe plaats 
die hij over laat voor het mystieke, het vele 
onverklaarbare, waar Kuitert heel makkelijk 
overheen stapt ‘omdat hij er niets mee kan’. 
Ik kan me niet herinneren zelfs maar één 
keer het woord ‘spiritualiteit’ gelezen te 
hebben…

Wat ik uit het lezen van dit boek en het 
doordenken van deze materie vooral 
meeneem, is dat het bij religie (en geloven) 
toch vooral ‘de werkelijkheid van elke dag 
betreft’ en dat het gaat om aangesproken 
te zijn door de behoeftige medemens (een 
hoog Sant’Egidiogehalte noem ik dat maar) 
en dat door de wederkerigheid zo ook de 
religieuze behoeften van ‘de aangesprokene’ 
worden bevredigd. Mensen hebben religie 
nodig, afhankelijk van tijd, plaats en 
omstandigheden.
En vooral dit heb ik ‘opgeslagen’: ‘christen 
zijn zit in het betonen van geest en kracht’. 
Niets meer, maar ook vooral niets minder.

[bronnen: Wikipedia, NOS, biografie, 
boek ‘Over religie’]
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vormsel ontvangen. Iedereen is daarbij 
van harte uitgenodigd. 

Voorbereidingen 
Communicanten gestart
De 36 communicantjes zijn gestart met zich 
voor te bereiden op de eerste communie. 
De eerste en tweede bijeenkomst zijn 
geweest als deze OpWeg bij u op de mat 
valt. 
Stap voor stap nemen we ze mee in 
de verhalen van Jezus en de rituelen 
die bij de eerste communie horen. 
Het kruisteken en het Onze Vader oefenen 
is voor sommige gemakkelijk maar voor 
anderen helemaal nieuw. Net zoals de 
verhalen. Toch is het leuk te merken dat 
de bezoeken aan de scholen en het daar 
verhalen vertellen herkenning oplevert bij 
veel kinderen. 

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 de 1e periode van 2020 zijn de doopvieringen op 23 februari, 22 maart, 19 april, 
24 mei. Ouders die hun kind willen laten dopen kunnen contact opnemen met het 
secretariaat van Twello, telefoon 0571 27 44 45 (dinsdag en donderdag).

Parochiebestuur Emmaüs en H.H. Franciscus en Clara
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
H.H. (Harrie) Huis in ’t Veld : 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)

Vormelingen naar Utrecht
Met de groep vormelingen 
uit Twello en Apeldoorn 
hebben we een bezoek 
gebracht aan de Maliebaan 
waar de bisschop woont en 
werkt. We werden hartelijk 
ontvangen door Vicaris Hans Pauw. Hij 
vertelde de kinderen veel over het vormsel, 
het bisdom en over Utrecht, de stad waar 
lang geleden Willibrord neerstreek om de 
Nederlanders te kerstenen. Het oude huis 
wordt verbouwd, waardoor we helaas niet 
in de kapel konden. Maar we waren wel 
een van de eerste bezoekers in de mooie 
gerestaureerde vergaderzaal. Na dit bezoek 
hebben we een flinke wandeling gemaakt 
door Utrecht en onze magen gevuld bij de 
KFC. Langs historische plekken, het huis waar 
priesters worden opgeleid (Ariensconvict) en 

Meespeelvieringen voor de kleintjes
Elke 2 maanden vieren we met de kleintjes in 
het Emmaüshuis. We noemen deze vieringen 
een ‘meespeelviering’ omdat er binnen 
de vaste structuur voor de kinderen volop 
ruimte is om mee te doen. Liggend luisteren 
naar een verhaal. Een spelletje, of knutsel als 
verwerking. Deze kan mee naar huis zodat 
het verhaal ook thuis verteld kan worden. 
Een viering met veel herhaling van liedjes 
zodat deze bekend worden. Vaste elementen 
die steeds terugkomen als het openen van 
de schatkist (waar het verhaal in zit), het 
kaarsjesmoment, waar we stil worden en 
bidden. Een feest van herkenbaarheid als je 
1 t/m 5 jaar bent. Ouders beleven veel plezier 
aan deze viering omdat er samen gevierd 
wordt met hun kinderen. De volgende 
‘meespeelvieringen’ zijn gepland op 8 maart, 
17 mei en 12 juli. Aanvang 10:00 uur. 

het Paushuize 
huis naar de 
St. Catharina-
kathedraal. 
Een vriende-
lijke koster 
liet ons 
vele mooie 
plekken 
zien en op 
het koor 
hebben we 
‘daar waar 
liefde is en 
vriendschap, 
daar is God’ gezongen. Dat vatte helemaal 
samen wat we deze dag met elkaar beleefd 
hebben!
De 21 vormelingen zullen in de Onze Lieve 
Vrouwekerk op 14 maart om 16:30 uur hun 

Filmtip
De twee pausen, ‘The Two Popes’, dit is 
een historische dramafilm uit 2019 onder 
regie van Fernando Meirelles. De film is 
gebaseerd op het neerleggen van de functie 
van paus Benedictus XVI en de verkiezing 
van paus Franciscus in 2013. De hoofdrollen 
worden prachtig vertolkt door Jonathan 
Pryce als paus Franciscus en Anthony Hopkins 
als paus Benedictus XVI

In 2005 verneemt de jezuïetische kardinaal-
priester Jorge Mario Bergoglio in zijn 
thuisland Argentinië dat paus Johannes 
Paulus II overleden is. Hij reist vervolgens 
naar Vaticaanstad om er een nieuwe 
paus te verkiezen. Bergoglio is net 
als de Italiaan Carlo Maria Martini, 
de Duitser Joseph Ratzinger en de 

Nigeriaan Francis Arinze een kanshebber 
om Johannes Paulus II op te volgen. In 
tegenstelling tot de meer conservatieve 
Ratzinger, die zijn best doet om stemmen te 
winnen, staat Bergoglio niet te springen om 
paus te worden. Ratzinger wordt na twee 
stemrondes verkozen en neemt de pauselijke 
naam Benedictus XVI aan.

Zeven jaar later staat Bergoglio op het punt 
om zijn ontslag in te dienen wanneer hij van 
paus Benedictus XVI de vraag krijgt om naar 
Rome te reizen. De twee ontmoeten elkaar 
in de zomerresidentie van de paus, die op 
dat moment door het Vatileaks-schandaal in 
het oog van een mediastorm staat. Tijdens 
Bergoglio›s verblijf in de residentie wordt 
duidelijk dat hij met zijn progressieve en 

sobere kijk op de Kerk, liefde voor voetbal 
en humor op een andere golflengte zit dan 
de paus, die hem een eigenwijze rebel vindt. 
Desondanks weigert de paus meermaals om 
zijn ontslagbrief te bekrachtigen. De film 
bestaat grotendeels uit de vele gesprekken 
waarin de beide geestelijken terugblikken 
op hun leven en aan elkaar de fouten die zij 
gemaakt hebben opbiechten.

De geromantiseerde ontmoeting tussen 
de twee pausen is door de prachtige 
beelden, de boeiende dialogen en de humor 
van begin tot einde een pakkende film 
geworden die je niet mag missen. De film 
is een succes door het geweldige spel van 
Jonathan Pryce en Anthony Hopkins, die met 
deze rollen hebben gezorgd dat de pausen 

minder 
mysterieus 
en zeer 
herkenbaar 
worden. Zeker 
wanneer ze 
op het eind 
van de film 
samen op 
de bank als 
fanatieke 
supporters 
de WK-finale 
Argentinië tegen Duitsland kijken.
De film is nog te zien in verschillende 
theaters in het land en op Netflix.

Ronald Dashorst
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(Huub Ummels)

Om alles te begrijpen wat van betekenis is 
op het huidige liturgisch centrum en in de 
beide transeptarmen zullen we de komende 
afleveringen daar wat dieper op ingaan. 

Het huidige hoogaltaar, naar ontwerp van 
de schrijver van deze artikelenreeks en op 
kunstzinnige wijze uitgevoerd door vader 
en zoon Asberg, werd hier geplaatst in 
september 1977. In het nieuw vervaardigde 
tafelblad zijn eveneens met het grote 
vakmanschap dat de familie Asberg tekende, 
de vijf kruisjes die de wonden van Christus 
symboliseren aangebracht. De altaarsteen 
in het blad bevat de relikwieën van de 
martelaren Victor en Modestus. Tussen het 
tafelblad en het eveneens nieuwe voetstuk 
zijn, zoals reeds in de vorige aflevering 
beschreven, panelen aangebracht die 
afkomstig zijn van de communiebank 
die eertijds de afsluiting vormde van het 
vroegere priesterkoor (zie afbeelding). 
De panelen hebben allen betrekking op 
de Eucharistie: Aan de achterzijde de 
mannaregen waarvan Jezus heeft gezegd: 
“Uw vaderen die het manna gegeten hebben in de woestijn, zijn niettemin 

gestorven, maar DIT brood daalt uit de 
hemel neer, opdat wie ervan eet niet sterft” 
(Joh.6, 49-50).

Ook het tafereel Mozes water uit de rots 
slaat, verwijst naar Christus. Paulus schreef 
aan de christenen van Korinthe: ”Onze 
vaderen dronken uit dezelfde geestelijke 
rots, die met hen meeging, en die rots was 
Christus” (1kor.10, 4). En Jezus zelf riep in 
de tempel uit:”Als iemand dorst heeft, hij 
kome tot Mij, wie in mij gelooft, hij drinke!” 
(Joh.7, 1,37).
Ook aan de wonderbare broodvermenig-
vuldiging, afgebeeld aan de voorzijde van 
het altaar gaf Jezus een diepere zin: “Werkt 
niet voor het voedsel dat vergaat, Maar voor 
het voedsel dat blijft om eeuwig te leven en 
dat de Mensenzoon u zal geven. Op Hem 
immers heeft de Vader, God zelf, zijn zegel 
gedrukt” (Joh.6,27).

De andere voorstelling aan de voorzijde van 
dit altaar laat het laatste avondmaal zien, 
De laatste maaltijd voorafgaand aan zijn 
kruisdood, waarbij Jezus brood (zijn lichaam) 
en wijn (zijn bloed) deelt met de twaalf 
apostelen.

Maar ook de panelen aan de beide 
zijkanten van het altaar houden een 
boodschap in zich. Zoals de pelikaan, 
volgens het oude volksgeloof, haar jongen 
in leven houdt met haar eigen hartebloed, 
zo schenkt Jezus zijn leven aan zijn 
volgelingen door het offer van zijn eigen 
bloed door de dood aan het kruis.

Tenslotte: zoals de adelaar aan zijn jongen 
de weg wijst naar het licht, is Jezus ook 
onze gids: “Ik ben het licht van de wereld. 
Wie mij volgt, dwaalt niet rond in de 
duisternis, maar zal het licht van het leven 
bezitten” (Joh. 8,12).

Dit altaar vervangt een modern door 
architect Jan van Dongen ontworpen 
altaar, dat aanvankelijk op het nieuwe 
priesterkoor stond, een situatie zoals die 
op de afbeelding van na de verbouwing 
is te zien. Een altaar sla je uit piëteit 
niet zomaar stuk, maar kreeg in het 
voorportaal een nieuwe plek, met erop 
het nieuwe testament, zodanig dat iedere 
bezoeker aan de kerk erin kon lezen. 

Dinsdag 10 september 1913 werd dit 
loodzware altaar alsnog, het woog maar 
liefst 6 ton, met groot materieel uit het 
portaal van de Onze Lieve Vrouwekerk 
verwijderd en overgebracht naar de tuin 
van de Fab&Seb. Een eveneens door Van 
Dongen ontworpen modern tabernakel, 
dat in de noordoostelijke vieringpijler 
was aangebracht, vond al veel eerder zijn 
weg, na te zijn uitgebroken, naar de Drie 
Ranken in De Maten. 

Er zijn met de Opdracht van Jezus in de 
tempel, het feest dat wij elk jaar op 2 
februari mogen vieren, veertig dagen 
verstreken sinds Kerstmis. Maria en Jozef 
brengen Jezus naar de tempel, volgens de 
voorschriften van de joodse wetten. De 
veertig dagen verwijzen naar de veertig 
jaren dat het volk van Israël in de woestijn 
rondtrok voor het in het Beloofde land 
aankwam. We zien dit terug in de 
veertig dagen dat Jezus in de woestijn 
op de proef gesteld werd. Veertig 
dagen duurde het ook vanaf de 
dood en verrijzenis van Jezus tot 
Zijn Hemelvaart. 

Deze veertig dagentijd zien wij 
terug in rituelen in verschillende 
tradities die wij in de kerk 
ervaren. Door onze nieuwe 
Nederlanders, onze nieuwe 
medeparochianen uit Irak en 
Syrië, komen wij in contact met 
nieuwe gebruiken. Dat ervaren 
wij bij bijvoorbeeld in het 
omgaan met het overlijden van 
een geliefde.
Als iemand uit Irak of Syrië is 
overleden komen familieleden en 
vrienden drie dagen bij elkaar om 
de nabestaanden te condoleren, 
om hen te steunen bij dit verlies. 
Daarbij zal er drie dagen eten en 
drinken worden aangeboden aan 
de bezoekers. In die dagen gaan de 

vrouwen nog niet naar het graf, dat doen zij 
pas na de derde dag.
Veertig dagen na de begrafenis zal er een 
herdenking zijn in de kerk, dan wordt de 

naam genoemd en voor de overledene 
gebeden. Dit verwijst naar de tijd tussen 
de dood en verrijzenis van Jezus en zijn 
hemelvaart. Dus na veertig dagen gedenken 
wij de overledene in de kerk. De familie 
zal bij dit gedenken allerlei lekkernijen 
meenemen om te trakteren bij de koffie. 
Dit zal u vast niet ontgaan zijn, het gebeurt 
regelmatig in de onze kerk. Dit delen van 
vaak zelfgebakken koekjes met andere 

parochianen is om de geest of de ziel van 
de overledene te begeleiden naar de 

hemel. Na de viering in de kerk gaat de 
familie naar het graf.

Een jaar na de begrafenis is er ook 
een herdenking en zullen er weer 
allerlei lekkernijen gedeeld worden 
in de kerk. Het tijdstip van dit 
gedenken wordt bepaald door het 
aantal kinderen dat de overledene 
heeft. Bij één kind is het na een 
jaar min een week, Bij twee 
kinderen na een jaar min twee 
weken, enz.
1 december was gevraagd om 
Janet Fatohi Yousef Gorgis te 
gedenken in de viering. Dat is 
toen niet gelukt. Op die dag zijn 

veel vrienden en familie van de 
nabestaanden in de kerk geweest, 

waren er veel lekkernijen meegebracht 
en is de naam helaas niet genoemd. Een 

week later is dat wel gedaan en is een 
kaars voor haar gebrand. Met dit artikel 

Gedenken in andere tradities
willen we haar naam opnieuw noemen in 
het parochieblad en haar foto laten zien. In 
het gedenken leeft zij voort, net als al onze 
dierbaren voortleven in onze herinnering en 
in ons hart.

In het Westen kennen wij de traditie om 
op Allerzielen, 2 november, de namen 
te noemen van hen die overleden zijn. 
In Irak en Syrië gebeurt dit op de vrijdag 
voor Aswoensdag. Dan worden de namen 
genoemd van de overledenen van het 
afgelopen jaar. 

We zien in onze kerk mensen samenkomen 
uit verschillende landen en daarmee 
verbonden de verschillende gebruiken. 
Ik ben benieuwd naar gebruiken van 
mensen uit Polen, uit Indonesië, Shri Lanka, 
Kroatië, India, Nigeria of andere Afrikaanse 
landen. Laat ons weten of er bijzondere 
gebruiken zijn rond afscheid nemen, 
gedenken, maar ook rond de geboorte, 
doop en opvoeding, rond het omgaan met 
feestdagen en vastentijd. Het is boeiend om 
van elkaar te horen. Wij zijn een veelkleurige 
geloofsgemeenschap bestaande uit mensen 
met vele nationaliteiten. Elkaar beter leren 
kennen door van de gebruiken te horen 
maakt dat we meer gemeenschap zijn, met 
elkaar verbonden in het ene geloof in Jezus 
de Christus.

Reacties graag naar Ronald Dashorst, 
r.dashorst@rkapeldoorn.nl of 06 169 127 27

De Onze Lieve Vrouwekerk, aflevering 15

Het huidige liturgisch centrum nader bekeken

Door Van Dongen vervaardigd 
moderne altaar.

Nieuwe altaar
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S A N T ’ E G I D I O

Gezocht: Ouderen met groene vingers 
die samen met kinderen van de 
basisschool willen tuinieren in de 
Generatietuin. Hoe mooi is het om 
kinderen in de tuin te laten ontdekken 
dat groente in de aarde groeit en niet in 
plastic, zoals we in de supermarkt kopen. 

Samen met kinderen bloemen en 
groente zaaien, planten, water geven, 
verzorgen. Spitten, mest opbrengen, 
harken en onkruid wieden en daarbij 
insecten en bodemdieren ontdekken 
en je verwonderen over wat er in de 
natuur te vinden is; een pissebed, een 
oorkruiper, kever en regenworm. Maar 
natuurlijk ook vogels, vlinders, bijen 
en zweefvliegen. Er is zoveel te zien 
tussen de groente en de bloemen. Door 
te werken met kinderen ga je zelf ook 
weer kijken met de ogen van de kinderen 
en dan gaat er een nieuwe wereld 
voor je open. Als beloning nemen de 
kinderen hun zelfgekweekte sla, bietjes, 
courgettes, tomaten en bloemen mee 
naar huis. Het is dan een vreugde om 
de stralende ogen te zien van de trotse 
kinderen.

Ouderen gezocht
Wij willen in het voorjaar weer 
beginnen met de generatietuin en 
zoeken ouderen die daarbij willen 
helpen. De generatietuin bevindt zich 
achter de Kledingbank aan de Oude 
Beekbergerweg 157 en wij gaan op 
woensdagmiddag van 14.30 uur tot 16.00 
uur in de tuin werken.

Als u/je dit leuk lijkt graag aanmelden 
bij Ronald Dashorst 06 169 127 27 of 
r.dashorst@rkapeldoorn.nl

Generatietuin

Kledingbank
Veel dank voor de vele en goede kleding 
en linnengoed die u ons steeds komt 
brengen. Er wordt veel gebruik van 
gemaakt, vooral de herenkleding en 
linnengoed wordt graag gehaald. Zo 
hebben we bijvoorbeeld op dit moment 
geen enkel tweepersoons dekbedovertrek 
en - hoeslakens meer om aan te bieden. 
Heel fijn als u daarvan kunt delen, wij 
kunnen het ontvangen op woensdag en 
zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur.

Sainte Marie
Op 2 februari vieren wij in de kerk het 
feest van Maria Lichtmis, de opdracht 

van Jezus in de tempel. Maria en Jozef 
brengen het Kind naar de tempel en 
daar neemt ook de oude Simeon het 
kind bij zich en wordt hij vervuld van 
een grenzeloze troost, zodat uit zijn 
hart een van de mooiste gebeden uit 
de Bijbel opwelt: “Nu, Meester, laat U, 
zoals U gezegd hebt, uw knecht in vrede 
gaan; want mijn ogen hebben uw heil 
gezien, dat U ten aanschouwen van alle 
volken hebt toebereid, een licht dat een 
openbaring zal zijn voor de heidenen”. 
Vandaar de naam van het feest ‘Lichtmis’, 
het feest waarbij ook vaak kaarsen worden 
gezegend.
In Antwerpen heeft de Gemeenschap 

van Sant’Egidio een huis met de naam 
‘Simeon en Hanna’, daar wonen ouderen 
in een sfeer van een familie. Het is een 
huis waar de ouderen op een waardige 
wijze hun laatste dagen vullen met 
vreugde en vriendschap. Op 2 februari zal 
daar het feest van Maria Lichtmis gevierd 
worden met bakken van pannenkoeken. 
Honderden pannenkoeken worden 
gebakken voor de ouderen, van het huis, 
maar ook van de hele buurt. Het is een 
groot feest om te vieren met elkaar. 
In Sainte Marie zullen wij dat ook doen op 
zondagmiddag 16 februari, een feest waar 
de bewoners naar uitkijken als naar het 
licht van de lente, het licht van de kaarsen 

en de ontmoeting met onze God van 
Liefde en Licht.

Gebeden
Vrijdag 7 februari gebed voor de armen
Vrijdag 14 februari gebed voor de vrede, 
we branden kaarsen voor landen waar 
oorlog is en bidden voor vrede in de 
wereld.
Vrijdag 21 februari noemen wij de 
namen van de mensen die afgelopen jaar 
overleden zijn in onze Syrische en Irakese 
gemeenschap.
Welkom om met ons mee te bidden, 
om 19.30 uur in de dagkapel, ingang 
Stationsstraat 13.

Huispaaskaarsen
bestellen
Tijdens de openingsuren van 
het secretariaat kunt u weer uw 
huispaaskaarsen bestellen. 

De kaarsen zijn met verschillende 
versieringen, lengtes en prijzen 
leverbaar. 

Uiterlijk tot en met maandag 2 maart 
a.s. kunt u uw bestelling opgeven.
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Het Open Vuur. Een adempauze 
midden in de week! 
Donderdag 13 februari 19.30 – 20.00 uur.
Voor iedereen die 
ruimte zoekt voor 
stilte en reflectie. 
Je mag er gewoon 
zijn, je hoeft even 
niets. Iedere week 
een ander thema, 
met inspiratie vanuit diverse achtergronden. 
Rustige muziek, luistermuziek en beelden 
die korte teksten ondersteunen. Nadien kun 
je elkaar ontmoeten en wat drinken bij de 
bar. Deze Open Vuren plannen we 9 x op een 
donderdagavond en zijn extra t.o.v. de Open 
Vuren voor mensen jonger dan 45 jaar.
Met een kwartier vooraf en een kwartier na 
afloop voor degenen die een half uur wat 
aan de korte kant vinden. Toegang vrij. Info: 
https://www.hetopenvuur.nl.

Film: Camino  
Woensdag 19 februari 19:00 uur vrijwillige 
bijdrage € 2,50. 
Martin de Vries, liep de bekende historische 
pelgrimstocht in 2016. In zijn uppie, zonder 
noemenswaardige training. Medepelgrims 
en pleisterplaatsen komen slechts incidenteel 
in beeld, de camera blijft steevast op Martin 
zelf gericht. Hij mijmert, betrekkelijk 
nuchter, over ongemakken en euforische 
momenten, over het prachtige ochtendlicht 
en het geluid van de vogels, over twijfels 
en groeiend vertrouwen. Hij leert ‘in het 
moment’ te zijn en onderzoekt gaandeweg 
steeds openhartiger zijn beweegredenen 
en zijn demonen. Een onopgesmukt verslag 
in het verslavende ritme van de tocht dat 
die ervaring voelbaar maakt. Oftewel: een 
zelfportret in twee miljoen stappen. Bij 
deze Vonc-filmvertoning zullen ook Anja 
Jacobs en Arend van de Zedde aanwezig 
zijn. Ook zij liepen dit pad naar Santiago 
de Compostella en willen hun ervaring 
spiegelen aan die van Martin de Vries. Zij 
willen met ons van gedachten wisselen over 
de motieven om dit lange pelgrims-pad te 
gaan lopen, hun beleving, de ontmoetingen 
die zij hadden tijdens hun tocht en wat dit 
met hen deed. VONC nodigt iedereen en 
vooral ook andere pelgrimswandelaars uit 
op deze avond aanwezig te zijn. 
Om tijd te hebben voor een zinvolle 
nabespreking willen we bij deze Vonc-film 
beginnen om 19.00 uur.  

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 

S T A D

Kopij voor de volgende OpWeg graag in-
leveren uiterlijk woensdag 19 februari 2020 
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:
Irene Schiphorst, telefoon 541 58 31
Adri Hulst, telefoon 541 61 64
E-mail: omziennaarelkaar@3ranken.nl 

Bezorging OpWeg voor de 
Emmanuelgemeenschap
Mevrouw Schrijvers heeft aangegeven te 
stoppen met het bezorgen van OpWeg. 
Namens de Emmaüsparochie en OpWeg 
danken wij haar voor ruim 20 jaar trouwe 
bezorging! 
De wijk bestaat uit 5 stuks aan de 
Adelbrechtgaarde, 2 aan de Arthurgaarde, 
5 aan de Elegastgaarde en 4 aan de 
Ferguutgaarde. Bent u degene die eens per 
3 weken deze exemplaren van OpWeg wil 
bezorgen? 
Voor opgave en/of inlichtingen kunt u bellen 
055 366 92 00, mailen naar emmausleden@
gmail.com. 
U kunt ook contact opnemen met het 
secretariaat van de Emmaüsparochie.
Marry van Weerdenburg

Sacrale dans, meditatie in beweging, 
door Els Lagerweij
Donderdag 13 februari, 
19.45 uur - 21.45 uur: bijdrage € 2,50.
Sacrale dans 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. 
Tijd: 19.45 – 21.00 uur in De Drie Ranken. 
Inloop om 19.30 uur. Opgave en info: 
vonc@3ranken.nl 

open als het Multifunctionele Centrum 
“De Groene Hoven” open is. Het MFC 
is open van maandag t/m vrijdag tussen 
9.00 en 17.00 uur 

Open Huis Werkgroep Welzijn 
Hubertus-
gemeenschap en 
Hof van Afscheid 
Sinds september 
vorig jaar hebben de activiteiten van 
de Werkgroep Welzijn in de Open 
Hofkerk stilgelegen. Dit kwam doordat 
de Open Hofkerk was verkocht aan de 
uitvaartonderneming “Mooi Afscheid”. 
Vanaf oktober 2019 is de kerk in hun bezit 
en heeft men er heel veel aan verbouwd 
en veranderd. Momenteel wordt de laatste 
hand gelegd aan de afwerking en heeft 
de locatie de naam gekregen van “Hof van 
Afscheid”, een toepasselijke naam voor de 
vroegere Open Hofkerk, bekeken vanuit 
hun activiteiten. Vanaf half februari zal 
het geheel rond zijn. In een vroeg stadium, 
nog voordat de koop definitief was, heeft 
de Werkgroep Welzijn contact gezocht 
met de Uitvaartondernemer, bij monde van 
Mw. Nicole van den Bos, en met haar de 
afspraak gemaakt dat de Werkgroep Welzijn 
Hubertusgemeenschap in de toekomst 
gebruik mag maken van deze locatie. Als 
Hubertusgemeenschap zijn we daar heel blij 
mee. De werkgroep en de ouderen zijn nu 
op donderdag 
19 februari om 14.00 uur uitgenodigd voor 
een open huis in de “Hof van Afscheid”. We 
zijn bijzonder blij en dankbaar dat Mooi 
Afscheid onze ouderen de gelegenheid biedt 
om, nog voordat de officiële opening plaats 
vindt, de veranderingen van het gebouw zelf 
te bekijken. 
Deze middag zal niet alleen in het teken 
staan van een Open Huis, maar u wordt 
tevens een gezellige middag aangeboden 
met daarbij een optreden van het zo 
vertrouwde Hubertuskoor, dat u een klein 
concert zal aanbieden van liederen die u 
in de loop der jaren tijdens de vieringen 
heeft kunnen beluisteren. Verder kunt u 
deze middag naast de koffie/thee weer 
genieten van een hapje en een drankje. Ook 
krijgt u als u dat wilt volop de gelegenheid 
om het gebouw van binnen en van buiten 
te bezichtigen. Wij stellen het op prijs als 
velen van u gebruik zullen maken van deze 
uitnodiging. De middag begint om 14.00 uur 
en vanaf 13.30 uur is men van harte welkom. 
Zoals altijd krijgen alle parochianen boven 
de 75 jaar weer persoonlijk een uitnodiging. 
Mocht u nog geen uitnodiging hebben 
ontvangen op 10 februari dan verzoeken 
wij u contact 
op te nemen 
met mevrouw 
Van Bussel, 
Marconistraat 
71, 7316 PA 
Apeldoorn, tel. 
055 521 80 06 

of met Gerard Tiemessen, Hoefblad 1, 7322 
EG Apeldoorn, tel. 055 521 39 28 / 06 306 117 
25.

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, telefoon 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.

OpWeg
Wegens aanstaande verhuizing stopt 
mevrouw Leeflang met de bezorging van 
OpWeg. Namens de Emmaüsparochie op 
OpWeg danken wij u voor uw trouwe 
bezorging! Wij wensen u veel goeds!

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.

OpWeg
Sinds enige tijd is mevrouw Dijkhof gestopt 
met het bezorgen van OpWeg. Zij heeft ons 
tientallen jaren geholpen. Dank hiervoor en 
al het goede toegewenst voor de tijd, die 
voor u ligt.
Haar wijk is overgenomen door Sonja 
Geerdink. Sonja, dank voor je inzet en succes 
bij het bezorgen.
Binnenkort nemen nog 3 bezorgers afscheid 
in de wijk Victor. Wie interesse heeft kan 
zich aanmelden via victoropweg@gmail.com 
of telefonisch bij de wijkcoördinator 06 538 
189 31.

V I C T O R

T E R E S I A

H U B E R T U S

ONZE LIEVE VROUWE

U bent welkom op woensdag 19 februari 
2020, Rozenlaan 10, Apeldoorn van 
19:30-21:00 uur. Voorbeeldbrieven 
(om over te schrijven) zijn aanwezig. 
We schrijven naar: 

Myanmar voor de vrijlating van leden 
van de dichtgroep Peacock Generation. 
Zij werden in 2019 opgepakt nadat 
ze Thangyat hadden opgevoerd, een 
traditionele en gerespecteerde kunstvorm. 
De dichters droegen tijdens hun optreden 

uniformen en uitten kritiek op het leger. 
Ze werden aangeklaagd onder wetgeving 
die de autoriteiten vaak gebruiken om de 
vrijheid van meningsuiting in te perken.

Egypte voor de vrijlating van Aser 
Mohamed. De 14-jarige scholier werd op 
12 januari 2016 opgepakt en urenlang 
gemarteld om misdrijven te bekennen die hij 
zegt niet te hebben gepleegd. Hij “bekende” 
uiteindelijk dat hij betrokken was bij een 
aanslag op een hotel in Caïro. Hij kreeg 

Schrijfavond Amnesty International Apeldoorn
in oktober 2019 een celstraf van 10 jaar 
opgelegd.

Equatoriaal-Guinea voor de vrijlating 
van Joaquín Elo Ayeto, lid van een 
oppositiepartij en verbonden aan een 
platform dat opkomt voor de rechten van 
jongeren
Op 25 februari 2019 werd hij gearresteerd 
omdat hij informatie zou hebben over 
een samenzwering om de president te 
vermoorden. Begin januari werd Ayeto 

zonder reden in een smerige isoleercel 
gezet.

Greetje Jansen,
Schrijfgroep Amnesty Apeldoorn

www.amnestyapeldoorn.nl
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I N  M E M O R I A M

Henk Epskamp
Henk is geboren in Veenendaal in een 
warm gezin. Al vroeg ontwikkelde hij zijn 
liefde voor de natuur. Als kind trok hij er 
al op uit om vogels te observeren en als 
geen ander kon hij iedere vogel herkennen 
aan zijn melodie. Na de oorlogsjaren heeft 
Henk versneld de handelsschool doorlopen 
en is hierna naar de sportacademie in 
Amsterdam gegaan. Nadat zijn opleiding 
op de sportacademie was afgerond heeft 
Henk op diverse plaatsen in Nederland 
lesgegeven. Toen zijn ouders en zijn zus 
Hennie gingen verhuizen naar Beekbergen, 
ging Henk bij hen inwonen, midden in het 
bos, midden in de natuur. Henk was een 
innemende persoonlijkheid die zich altijd 
tiptop verzorgde.  Hij mocht graag op reis 
gaan naar Italië en Frankrijk. Nadat zijn 
ouders waren overleden bleef Henk samen 
met zijn zus Hennie wonen in het ouderlijk 
huis. Ze genoten hier van de tuin, de vijver 
en de vele vogels.  Door zijn opvoeding 
had Henk een standvastig geloof. Stelde 
geen vragen over het hoe en waarom, 
maar leefde ernaar. Hij was hulpvaardig en 
bood zijn diensten graag aan. Kort nadat 
zijn zus Hennie was overleden kreeg Henk 
een ongeluk met zijn auto. Hierna ging 
zijn gezondheid geleidelijk aan achteruit. 
Maar dankzij de liefdevolle zorg van zijn 
mantelzorgers heeft Henk bijna tot het laatst 
thuis kunnen blijven wonen.  Op 4 januari 
hebben wij in de Heilige Antonius Abt-kerk 
te Loenen afscheid genomen en aansluitend 
zijn lichaam in het graf gelegd bij zijn zus 
Hennie op de naastgelegen begraafplaats in 
het vertrouwen dat zijn leven nu rust in Gods 
veilige hand.

Gerard van de Braak

Dina van Haperen
Rode rozen, de lievelingsbloemen van Dina, 
sierden haar kist toen wij op 23 januari in 
het paviljoen van crematorium Heidehof 
afscheid van haar moesten nemen. De rode 
roos is ook onlosmakelijk verbonden met 
de liefde. En liefde heeft Dina in haar leven 
veel gegeven. Intens hield ze van al haar 
kinderen.  De laatste 14 jaar heeft Dina 
in Avondzon gewoond en hier was ze erg 
gelukkig. Ze hield van het personeel en het 
personeel hield van haar. Genieten kon ze 
van muziek, luisteren en meezingen, maar 
ook speelde ze zelf op haar mondharmonica, 
wat haar lust en haar leven was. Ze was 
een inspirerende vrouw, altijd vrolijk en 
altijd lachen; klagen kwam niet in haar 
woordenboek voor. Ze had aandacht voor 
iedereen en vond het heerlijk als er bezoek 
kwam. Dina heeft in haar leven liefde 
gegeven zoals God het graag ziet. Ze was 
ook erg gelovig en Maria betekende enorm 
veel voor haar. Haar geloof heeft haar 
ook zeker kracht gegeven in de moeilijke 
periodes in haar leven. Want haar leven 
is zeker niet altijd gemakkelijk geweest. 
Achter haar lach ging ook een groot verdriet 
schuil. Aan 10 kinderen mocht ze het leven 
schenken, maar helaas heeft ze van 5 van 
haar kinderen ook weer afscheid moeten 
nemen evenals van haar beide echtgenoten. 
De laatste jaren werd haar wereld helaas 
steeds kleiner. In haar laatste week hier 
op aarde verslechterde haar gezondheid 
en op 19 januari is ze rustig ingeslapen. 
Wij vertrouwen er op dat God haar heeft 
thuisgehaald en dat ze nu mag leven in het 
Licht.

Gerard van de Braak

Miep Rath-Colen 
Op 24 januari hebben wij afscheid 
genomen van Miep Rath-Colen in de Heilige 
Geestkapel in Assel. Zo kort na het verlies 
van haar man Ernest kwam het gezin, de 
familie en de vrienden weer samen in deze 
ruimte om haar te gedenken en haar de 
laatste eer te bewijzen. Miep is in 1927 
geboren in Brabant, was getrouwd met 
Ernest en samen hebben ze drie dochters 
gekregen. Zij hebben met plezier gewoond 
aan de Amphion, vlak bij theater Orpheus. 
De laatste tijd heeft Miep liefdevol voor haar 
man gezorgd die lichamelijk en geestelijk 
achteruit ging. Deze zorg en het verlies, 
een half jaar geleden, was voor haar te veel 
om er weer bovenop te komen, het heeft 
haar geknakt. Met veel mooie muziek en 
mooie herinneringen van haar dochters, 
zus en broer, kleinkinderen en een lid 
van de Probusclub, is stilgestaan bij het 
leven van Miep en Ernest. Bij dit afscheid 
is gelezen over de doop van Jezus in de 
Jordaan. Het water dat vloeit bij de doop 
aan het begin van het leven, vloeit ook 
weer aan het einde bij de besprenkeling bij 
het afscheid. De cirkel is rond, het einde is 
ook weer een nieuw begin. Dankbaar en 
verdrietig bij dit verlies richten wij ons tot 
God in het vertrouwen dat Miep en Ernest 
weer samen zijn in de hemel, daar waar 
zij met een nieuw lichaam kracht, rust en 
vrede hebben gevonden. Wij hebben Miep 
begeleid naar haar laatste rustplaats op de 
Natuurbegraafplaats. Wij wensen kinderen 
en kleinkinderen troost bij de gedachte 
dat hun ouders weer samen zijn, in het 
vertrouwen dat het leven verder gaat dan de 
dood.

Ronald Dashorst

Theo Linthorst
Op 21 september 1933 is Theo geboren 
in Apeldoorn als eerste kind in de familie 
Linthorst-Hafkamp. Theo groeide op in het 
gezin met zeven kinderen. Na zijn studie 
genoot hij van zijn werk en alles wat hij 
daar kon bereiken. Theo ontmoette Gerda 
en zij waren bijna 50 jaar heel gelukkig 
samen en kregen drie kinderen. Zij waren 
hechte maatjes en vulden elkaar prachtig 
aan. Theo ontpopte zich als een goede 
bemiddelaar, hij bracht mensen bij elkaar, 
wist uit elkaar liggende standpunten tot 
een geheel te smeden. Die kwaliteiten 
kwamen hem goed van pas in zijn werk en 
als vrijwilliger. Hij heeft veel betekend voor 
de gemeente Apeldoorn, voor de wijk, voor 
de kerk en het parochieblad OpWeg. Theo 
heeft Gerda liefdevol verzorgd tijdens haar 
lange ziekbed en moest in 2003 afscheid van 
haar nemen. Later ontmoette hij Tineke, 
met haar kreeg hij er een nieuw gezin bij. 
Hij genoot enorm van de rol die hij innam 
in dit gezin en zij genoten van hem. Hij 
was hier heel gelukkig mee. In het najaar 
van 2019 ging de gezondheid van Theo 
achteruit. Hij is op 26 januari in het Hospice 
rustig ingeslapen. Op 31 januari hebben 
wij hem in de Onze Lieve Vrouwekerk de 
laatste eer bewezen. Hij werd herinnerd 
door kinderen en kleinkinderen als een lieve 
zorgzame vader en opa, met zijn humor en 
grote betrokkenheid. Vanuit de kerk hebben 
wij hem naar zijn laatste rustplaats gebracht 
op de begraafplaats Haagwinde. We zullen 
hem missen, hij leeft voort in de herinnering 
die we meedragen in ons hart. Wij wensen 
Tineke, de kinderen en kleinkinderen veel 
sterkte bij dit verlies.

Ronald Dashorst

Zaterdag 7 maart 19:30 uur, de Hofstad, 
Hofveld 52 Apeldoorn
Apeldoorns Vocaal Ensemble - 1980-2020 

In 2020 bestaat het Apeldoorns Vocaal 
Ensemble (AVE) 40 jaar. Het ensemble viert 
tevens 40 jaar verbondenheid met oprichter/
dirigent Thea Endedijk. 
Het koor heeft een rijke geschiedenis van 
concerten met bekende koorwerken, maar 
ook modern en innovatief werk. Er zijn 
contacten en ontmoetingen met diverse 
componisten in binnen- en buitenland, 
onder wie Daan Manneke, Andries van 
Rossem, Ronald Corp, James McMillan en 
Veljo Tormis. Ook werkt het AVE regelmatig 
samen met instrumentale ensembles en 
andere koren.
Uniek is het contact met Koorschool 
Arnhem met kinderen in de leeftijd van de 
basisschool en het voortgezet onderwijs. 
Deze koorschool staat ook onder het 
artistiek leiderschap van Thea Endedijk. 
Deze koorschool werkt samen met de 
Koorschool Velp mee om het veertigjarig 
dirigentenjubileum van Thea Endedijk samen 
met het jubileum van het Apeldoorns Vocaal 
Ensemble tot een waar muzikaal feest te 
maken. 

Uitgevoerd worden: 
John Rutter - Mass of the Children 
Benjamin Britten - Festival te Deum en 
Choral Dances 

Hoogtepunt is the Mass of the Children 
van John Rutter. In deze compositie heeft 
het kinderkoor een belangrijke, volkomen 
zelfstandige en geïntegreerde partij. Daarbij 
een sopraan- en baritonsolo, blaaskwintet, 
harp, pauken, slagwerk, contrabas en orgel. 
Deze bijzondere bezetting maakt dat het 
zelden uitgevoerd wordt. Het is met jonge 
en volwassen stemmen tegelijk plechtig en 
speels, traditioneel en hedendaags. 
The Mass of the Children stond al een tijd 

op het wensenlijstje van koor en dirigent. 
Het AVE wil een nieuwe generatie 
aanmoedigen haar muzikale talent 
duurzaam te ontwikkelen. Zo draagt het 
vieren van veertig jaar koorgeschiedenis 
bij aan toekomst voor de koormuziek. 
Het wordt voor het Apeldoorns Vocaal 
Ensemble, musici en luisteraars een ‘once 
in a lifetime event’.
Bij gelegenheid van dit jubileum heeft het 
koor met een succesvolle crowdfunding een 
belangrijke basis gelegd voor de financiering 
van dit bijzondere concert. Verder ontving 
het subsidies en donaties o.a. van de 
Gemeente Apeldoorn, het VSB-fonds en het 
Prins Bernhard Cultuurfonds, waarvoor veel 
dank. 
Kaarten a € 18,- aan de kassa. 
Kinderen tot en met 12 jaar gratis
Voorverkoop € 15,- via 
www.apeldoornsvocaalensemble.nl

Op zondag 1 maart 2020 worden 
gedenkstenen gelegd in Apeldoorn

Op zondag 1 maart 2020 worden op 
3 plekken in Apeldoorn gedenkstenen 
gelegd bij huizen waaruit in de Tweede 
Wereldoorlog Joodse Apeldoorners door 
de bezetter zijn gedeporteerd naar de 
concentratiekampen. 
Belangstellenden zijn om 13:00 uur 
welkom in Berkenhove aan de Koning 
Lodewijklaan 387b 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 jaar tijd alle adressen, waar deze 
Joodse Apeldoorners hebben gewoond, 

Opdat wij niet vergeten worden

voorzien van gedenkstenen. Door de 
werkgroep zijn onder grote belangstelling 
inmiddels 135 gedenkstenen gelegd in 
Apeldoorn.

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
Facebook: @gedenkstenenJoodsApeldoorn

De oecumenische wandelgroep Bidden 
met de Benen heeft een wandeling 
georganiseerd met het thema: Reis door 
de woestijn. Na een inleiding om 9.30 
uur in ‘t Kerkje op de Heuvel, Nieuw 
Milligenseweg 22, 3775 KS Kootwijk, zijn 
er drie wandelingen beschikbaar, eentje 
van 5,6 km, en de gebruikelijke 10 en 
ongeveer 15 kilometer. Een gedeelte van 
de wandeling wordt in stilte gewandeld 
om te mediteren, en er is een pauze-
plek om bij te praten en de inwendige 
mens te versterken. Je kunt een van de 
wandelingen individueel lopen, of in een 
groepje.

Opgeven is 
niet nodig, 
een vrijwillige 
bijdrage mag.
Voor meer 
informatie 
over de 

wandelingen kun je contact opnemen 
met: 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!

40-jarig dubbeljubileum met feestelijk concert

Bidden met de benen

K O R E N  &  C O N C E R T E N
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Vieringen H. Martinuskerk Twello
Zondag 9 februari 
5e zondag door het jaar
10.00 uur Eucharistieviering 
 met het Martinuskoor
 Voorganger pastor Sebastian 
Woensdag 12 februari
09.00 uur Eucharistieviering 
Donderdag 13 februari
09.00 uur Eucharistieviering 
Zondag 16 februari 
6e zondag door het jaar
10.00 uur Eucharistieviering 
 met het Martinuskoor
 Voorganger pastor H. Hofstede
Woensdag 19 februari 
09.00 uur Eucharistieviering
Donderdag 20 februari 
09.00 uur Eucharistieviering 
Zondag 23 februari 
7e zondag door het jaar
10.00 uur Eucharistieviering 
 met het Woco-koor
 Voorganger pastor Sebastian
Woensdag 26 februari Aswoensdag
09.00 uur Eucharistieviering 
 met het dameskoor
 Voorganger pastoor H. Hermsen
Donderdag 27 februari
09.00 uur Eucharistieviering

Vieringen H. Martinuskerk Vaassen
Zondag 9 februari 
5e zondag door het jaar
10.00 uur Eucharistieviering 
 met het Martinuskoor
 Voorganger pastor H. Hofstede
Zaterdag 15 februari 
6e zondag door het jaar
18.30 uur  Woord- en Communieviering 
 met koor In Between
 Voorganger pastor I. Kantoci
Zondag 23 februari 
7e zondag door het jaar
10.00 uur  Woord- en Communieviering 
 met cantor
 Voorganger pastor I. Kantoci
Woensdag 26 februari Aswoensdag
19.00 uur Eucharistieviering 
 met het Martinuskoor
 Voorganger pastoor H. Hermsen
    

De kerkdiensten beginnen om 10.30 uur.

‘s Heeren-Loo 
(Groot Schuylenburg)
09 feb  Eredienst Ds. Willem Smouter
16 feb  Verteldienst Mw. Hanke 
 van ‘t Hof
16 feb  Zangdienst Mw. Coby van Hoorn 
23 feb  Eredienst Drs. Constance 
 Schouwstra-Dijkman

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

De Herberg: 
Zondagse Ontmoetingen
16 feb  Hans Hase

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
08 feb  Pastor Mariëtte 
 Bossenbroek-Baller
15 feb  HA Pastor Mariëtte 
 Bossenbroek-Baller
22 feb  RK Pastor W. Achtereekte

De kerkdiensten vinden plaats op 
zaterdagmorgen om 10.30 uur.

Randerode
09 feb  Prot. HA ds. E. Idema
16 feb  Prot-Z Ruud Bloemendal
23 feb  Prot H. de Jong

De kerkdiensten beginnen om 10.30 uur.

Sainte Marie
09 feb  Eucharistieviering A. Goes
16 feb  Woord- en communiviering 
 A.J. Derksen
23 feb  Eucharistieviering A. Goes

De diensten beginnen om 10.00 uur.  

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

Vieringen H. Antonius Abt 
Loenen
Zaterdag 8 februari 
5e zondag door het jaar
19.00 uur Eucharistieviering 
 met koor Con Spirito
 Voorganger pastor Sebastian
Zondag 16 januari 
6e zondag door het jaar
10.00 uur Eucharistieviering 
 met koor Rubato
 Voorganger pastoor H. Hermens
Zaterdag 22 februari 
7e zondag door het jaar
19.00 uur Eucharistieviering 
 met koor Con Spirito
 Voorganger pastoor H. Hermens
  
Casa Bonita
09 feb  PKN 1 Wouter Muskee 
16 feb  PKN 2 Coosje Meerveld 
23 feb  RK pastor J. van Steenoven

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

De Drie Ranken
09 feb
10.00 uur Ds. G.A.J. van der Maas, 
 Doopviering
10.00 uur Next Step voor jongeren van 
 12-15 jr. 12.00 uur, Connect@ 
 voor jongeren vanaf 15 jr.
16 feb
10.00 uur Ds. A.A. Wijlhuizen, M & M 
 viering, mmv Con Passione
17.00 uur Zangdienst. Koor nog 
 niet bekend.
23 feb
10.00 uur Ds. A. Wijlhuizen + RK 
 voorganger, Open Kring Viering
10.00 uur Ds. G.A.J. van der Maas, 
 De LichtBoot, kinderkerk voor 
 de basisschoolleeftijd

De Heemhof
09 feb  Pastor Mariëtte 
 Bossenbroek-Baller
16 feb  Pastor Mariëtte 
 Bossenbroek-Baller
23 feb  Pastor W. Achtereekte

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

op de eerste verdieping.

H. Geestkapel Assel
In Assel is een belangrijke verandering te 
melden. 
Pater Theo Roelofs SDB is gestopt met zijn 
werkzaamheden. Wij zijn hem veel dank 
verschuldigd voor zijn bewezen diensten en 
wensen hem een ontspannen emeritaat. Zijn 
opvolger is pater Dominiek Deraeve SDB. Hij 
neemt de zorg op zich voor de communiteit 
in Assel en voor de liturgie o.a. in de H. 
Geestkapel. Hij zal daar ook voorgaan in de 
eucharistievieringen. Verder zal hij voorgaan 
in de eucharistievieringen waarin Theo 
Roelofs tot dusverre voorging. Dominiek is 
62 jaar oud, afkomstig uit Lokeren, België. 
Hij is in 1986 priester gewijd.  

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 Dominiek 
Deraeve SDB voor.
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.

Duizenden bedevaartgangers uit het hele 
land komen op de avond van 21 maart 2020 
naar Amsterdam, per touringcar, per fiets of 
zelfs te voet, om daar de Stille Omgang te 
lopen, een nachtelijke stille tocht door het 
centrum van Amsterdam. 

Voor of na de Omgang wonen zij één van de 
twintig feestelijke Eucharistievieringen bij in 
één van de zeven binnenstadskerken. Voor 
jongeren is er een eigen viering in de Mozes 
en Aaronkerk.
Het motto, de intentie voor de Omgang 

Op donderdag 5 maart geeft Marian van 
Caspel de lezing Engelen in de kunst. Door 
de eeuwen heen zijn engelen, in al hun 
verschijningsvormen, een geliefd onderwerp 
in de kunst. Het woord ‘engel’ is afgeleid 
van het Griekse angelos, dat boodschapper 
betekent. 

Met hun vleugels bewegen engelen zich 
vrij tussen onze wereld en ‘de andere 
wereld’: de hemel of de geestelijke wereld. 
Toch werden zij in de kunst van de eerste 
eeuwen van het christendom zónder 
vleugels afgebeeld. Deze zouden immers 
te veel hebben doen denken aan de 
gevleugelde hemelfiguren uit de profane 
Grieks-Romeinse cultuur. Een ander punt is 
dat engelen officieel geslachtloos zijn, maar 
ook hiervan wordt in de kunst afgeweken. 
Vanouds her worden engelen ingedeeld 
in negen groepen. Een mozaïek in het 
baptisterium van de San Marco in Venetië 
én een mandala van de middeleeuwse 
mystica Hildegard van Bingen geven inzicht 
in de hiërarchie van deze engelengroepen. 
De ‘gewone’ engelen en de aartsengelen 
staan onderaan in deze hiërarchie. De 
aartsengel Raphael, krijgt, tenslotte, 
speciale aandacht in deze lezing.
Marian van Caspel is kunsthistorica. 
In 1988 was zij medeoprichter van de 
Kunsthistorische Leergangen Utrecht. Tot 
2008 gaf zij er leiding aan. Vanuit haar 
bedrijf ‘Kunst in verbinding’, opgericht in 
2011, geeft zij lezingen en cursussen over 
oude, moderne en hedendaagse kunst.
Op 5 maart bent u van harte welkom 

“De luisterende mens is AANWEZIG bij de Ander….”

Stille Omgang
van dit jaar luidt: “De luisterende mens 
is AANWEZIG bij de Ander….”. Dit motto 
is ontleend aan de tekst ‘Liefde en luiste-
ren’ van pater Frans van der Lugt S.J..

Route
De Stille Omgang volgt de route die 
de pastoor van de Oude Kerk in 1345 
liep, nadat hij getuige was geweest 
van een eucharistisch wonder dat aan 
een zieke geschiedde: het Mirakel van 
Amsterdam. In de middeleeuwen vierden 
de christenen dit wonder met een 
feestelijke mirakelprocessie. Vanaf 1881 
werd dit een nachtelijke omgang in stilte, 
inspiratiebron voor alle stille tochten in 
Nederland.

“Uniek aan deze tocht zijn de stilte, 
het ontbreken van uiterlijk vertoon, 
het duistere uur en de zwijgende 
verbondenheid van de duizenden 
gelovigen. De Omgangers weten zich al 
biddend en mediterend verbonden met 
Jezus Christus die zich aan alle mensen 
van goede wil geeft als leeftocht voor 
onderweg,” aldus de organisatie.

Zie ook:
- www.stille-omgang.nl
- www.stille-omgang.nl/jongeren / 
 www.sojongeren.nl 
- www.begijnhofamsterdam.nl 
 (voor vieringen in de Begijnhofkapel 
 tijdens de Mirakelweek)

Lezing Engelen in de kunst

in de Doopsgezinde kerk, Paslaan 6 in 
Apeldoorn. Kom bij voorkeur met de 
fiets, want naast de kerk is beperkte 
parkeerruimte voor auto’s.

U wordt vanaf 19.30 uur ontvangen met 
een kopje koffie of thee. De lezing begint 
om 20.00 uur en in de pauze kunt u een 
drankje drinken. De entree is €5, inclusief 
de koffie en het drankje.Het mirakel van Amsterdam

Engelen in de kunst
Paul Klee Engel, übervoll 1939
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E V E N  S T I L S T A A N

Bijbelrooster jaar A

9 februari 2020 Vijfde zondag door het jaar 
Jes. 58,7-10; Ps. 112; 1 Kor. 2,1-5; Mt. 5,13-16 

16 februari 2020 Zesde zondag door het jaar 
Sir. 15,15-20; Ps. 119; 1 Kor. 2,6-10; Mt. 5,17-37 of 20-22a + 27-28 + 33-34a + 37 

23 februari 2020 Zevende zondag door het jaar 
Lev. 19,1-2 + 17-18; Ps. 103; 1 Kor. 3,16-23; Mt. 5,38-48

Psalm 103 (vrije tekst)
Gij zijt Gij

godheid barmhartig lankmoedig
overvloeiend van vriendschap en trouw.

Gij draagt ons onze zonden niet na.
Gij zult geen kwaad met kwaad vergelden.

Groter dan alle zonden zijt Gij.

Zoals een man voor zijn kinderen barmhartig is
zijt Gij voor ons een barmhartige vader

Gij kent ons toch…


