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In een eerder artikel in ‘OpWeg’ (nummer 9) 
hebben we als locatieraad al verteld over de 
start van de renovatie van het Emmaüshuis. 
We kunnen nu met gepaste trots meedelen 
dat dit project helemaal is afgerond. 

Na de samenvoeging van de diverse 
parochies in Apeldoorn ontstonden er ideeën 
en behoeftes om het parochiecentrum 
geschikt te maken voor de diverse 
werkgroepen van de Emmaüsparochie, 
waarbij ook gedacht moest worden aan de 
activiteiten van Sant’Egidio.

Diverse (ambitieuze) plannen zijn bedacht 
en getoetst aan de haalbaarheid, maar vaak 
ook te duur gebleken.
Niet iets van deze tijd, maar dat altijd al 
heeft gespeeld in de historie van dit bijna 
honderdjarige gebouw (1922). 

Korte historie van het pand
Het huidige Emmaüshuis, de voormalige 
pastorie, verving in 1922 een aan de 
Hoofdstraat staande pastorie uit 1847, 
destijds gebouwd voor eigen rekening 
van de eerste pastoor van de parochie, 
pastoor Te Boekhorst. Sinds de komst van 
pastoor Wösten in 1909 waren er ook twee 
kapelaans aan de parochiekerk verbonden 
en ontstond er al snel ruimtegebrek. Om aan 
het huisvestingsprobleem een definitieve 
oplossing te bieden, ook voor de toekomst, 
als wellicht nog meer kapelaans voor het 
uitbreidende Apeldoorn nodig zouden 
zijn, werd in 1918 een perceel aan de 

Het Emmaüshuis is weer toekomst-proof!
Stationsstraat aangekocht met daarop villa 
Cornelia. Na nog vier jaar als naaischool 
te zijn gebruikt, wordt villa Cornelia in 
1922 afgebroken om plaats te maken 
voor de nieuwe pastorie. De oude aan de 
Hoofdstraat werd kosterswoning voor koster 
Schulte. Onder pastoor-deken P. van Beurden 
(1917-1932), vindt op 12 december 1921 ’s 
middags om twee uur in “Hotel De Prins” 
aan het Stationsplein de aanbesteding plaats 
voor de bouw van de nieuwe pastorie. Een 
gebouw naar ontwerp van de architecten 
Janssen en Schrakamp uit Hengelo (O). Om 
kosten te sparen worden verschillende van 
de afbraak van villa Cornelia afkomstige 
materialen, zoals stenen en balken gebruikt 
en talloze parochianen verrichten hand- en 
spandiensten. Op het hoogtepunt van z’n 
bestaan werd de pastorie bewoond door 
een pastoor-deken en maar liefst vier, een 
enkele keer zelfs vijf kapelaans alsmede 
een huishoudster. Zoals u onlangs heeft 
kunnen lezen deed de pastorie tijdens 
de Tweede Wereldoorlog nog enige tijd 
dienst als Ortskommandatur, als kantoor 
voor de Duitse plaatselijke commandant 
van Apeldoorn. Na de bevrijding, nadat de 
Duitsers uit de pastorie waren vertrokken, 
hebben zich nog, zij het kortstondig, 
Canadezen in de pastorie gevestigd. 

Omstreeks 1980 is het gebouw ook al eens 
gemoderniseerd en gedeeltelijk verbouwd 
om behalve als parochiehuis tevens dienst 
te doen als woning voor koster Pronk en 
zijn gezin. Een verbouwing die thans vrijwel 

geheel weer ongedaan is gemaakt. Ook zijn 
bij die verbouwing alle houten kozijnen 
vervangen door kunststof exemplaren om op 
de kosten voor onderhoud te besparen. Die 
aantasting maakte wel dat het pand geen 
monument werd. Bij de inrichting van de 
voorkamer, de zo genoemde Pronkkamer, 
werd toen achter het behang boven de 
haardpartij een muurschildering ontdekt 
van de “Royal Canadian Engineers”. Het bij 
die verbouwing weer achter het behang 
verdwenen wapen liet duidelijk de Franse 
invloed in Canada zien. Niet alleen was in 
de kroon van het wapen de Franse lelie 
zichtbaar, ook de spreuk was Frans: “Honi 
soit qui mal y pense, - Schande wie er kwaad 
van denkt”. Nu, na bijna honderd jaar was 
het noodzakelijk het gebouw een flinke 
opknapbeurt te geven en beter voor het 
huidige gebruik geschikt te maken. 

Wat is er allemaal gedaan!
Ondertussen bleek ook de buitenkant van 
het Emmaüshuis dusdanig verslechterd, dat 
een opknapbeurt niet langer kon worden 
uitgesteld. Daken, goten en houtwerk 
werden onderhanden genomen waardoor 
het huis aan de buitenzijde weer in orde 
was.

Van alle oorspronkelijke wensen bleven 
over; een nette toiletgroep (incl. MIVA-
toilet) toegankelijk vanuit de kerk, 2 nette 
zalen voor vergaderingen, werkgroep 
samenkomsten en koren. Gerrit Velthuis, 
lid van de locatieraad en Harrie Huis in ’t 

Veld, lid van het parochiebestuur en beiden 
belast met Gebouwen en onderhoud hebben 
gezorgd voor een goed doordacht plan.

Aan de slag
In de afgelopen periode is er hard gewerkt 
door o.a. aannemer Linthorst, Hafkamp, 
Mulder Elektro, NOVO projectinrichting 
en vele andere partijen. Sloopwerken, 
wanden, vloeren, vloerbedekking, 
stucwerken, schilderwerk, plafonds, deuren, 
ledverlichting, elektrische installaties, 
radiatoren, granitovloeren, sanitaire 
installaties, waterleidingen, rioleringen, 
toiletafzuiging, vitrages, tafels en stoelen, 
beamer en een complete keukeninrichting; 
alles is aangepakt!
Werkruimten met frisse kleuren, overal 
ledverlichting en een opgeruimd huis.
En….om de toiletten goed bereikbaar te 
maken, is er aan de zij-ingang van de kerk 
een hellingbaan voor rolstoelgebruikers en 
rollators aangebracht.
Het eindresultaat mag er zijn!!

Nieuwsgierig? 
In de volgende OpWeg zal de locatieraad 
een ‘Open Huis’ aankondigen, zodat u 
al deze resultaten met eigen ogen kunt 
aanschouwen.
We zijn ervan overtuigd dat ons Emmaüshuis 
weer jaren mee kan, duurzaam en toekomst-
proof. 

Ernst Voogd, 
voorzitter locatieraad Emmaüsparochie

Toegang toiletten Gang op de eerste verdieping De nieuwe bovenzaal

De nieuwe benedenzaal De keukenHet zitje op de eerste verdieping
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BLOEMETJE VAN DE WEEK
Hiervoor is een rooster samengesteld door de bezoekgroepen. Aan hen is 
gevraagd om aan het secretariaat een naam en adres door te geven van 
iemand die ziek is. Dit graag uiterlijk op woensdag vóór 12.00 uur mailen 
naar receptie@rkapeldoorn.nl.  

Voor de komende weken is het rooster: 30 augustus locatie Maria; 6 september 
locatie Victor; 13 september locatie 3 Ranken, 20 september locatie Teresia.

Op 26 juli jl. is er een bloemetje gegaan naar de heer en mevrouw Journee-
Tijhuis, “de Veste” te Apeldoorn.
Op 2 augustus jl. is er een bloemetje gegaan naar de familie Klomp, 
Teunisbloem te Apeldoorn.
Op 9 augustus jl. is er een bloemetje gegaan naar de familie Hurenkamp, 
Koningstraat te Apeldoorn.
Op 16 augustus jl. is er een bloemetje gegaan naar de heer Bagerman, 
woonzorgcentrum Sprengenhof te Ugchelen.

VOEDSELBANK
Het product voor de inzamelingsactie van de Voedselbank voor de maand juli is pakken 
lang houdbare melk. 

Voor de maand augustus graag broodbeleg: jam, pasta, hagelslag, etc. géén pindakaas. 
U kunt het product in de bekende kratten achter in de kerk deponeren. Namens de 
voedselbank hartelijk dank.

COLLECTE OPBRENGSTEN
Week 28 : eigen kerk en Solidaridad  € 329,68
Week 29 : eigen kerk en Solidaridad  € 254,15
Week 30 : pastoraat en Solidaridad  € 281,03
Week 31 : pastoraat en de voedselbank  € 344,00
Week 32 : eigen kerk en bijbelles kinderen  € 196,72

MISINTENTIES, VOOR ZOVER BIJ ONS BEKEND
15 /16 augustus:
Theo Buijsman, Jan Faas, Carel Echtermeijer, Erna Baus-Karamoy.
22 / 23 augustus:
Elizabeth Johanna Helena Wezenberg-Blokvoort, Carel Echtermeijer, Erna Baus-Karamoy.
29 / 30 augustus:
Erna Baus-Karamoy.

PAROCHIEKRONIEK 
Gedoopt: 
Er heeft geen doopplechtigheid plaatsgevonden.

Overleden: 
De afscheidsdienst van Theo Buijsman heeft plaatsgevonden op 28 juli jl. 
in de aula van Heidehof.
De afscheidsdienst van Johan Floris Faas heeft plaatsgevonden op 30 juli jl. 
in de aula van rouwcentrum Rouwenhorst.
De crematieplechtigheid van Carel Echtemeijer heeft plaatsgevonden op 30 juli jl. 
in rouwcentrum Heidehof.
De afscheidsdienst van Erna Baus-Karamoy heeft plaatsgevonden op 13 augustus jl. 
in de O.L. Vrouwekerk.

DE SOOS (op de donderdagmiddag) is tot nader order gesloten!

LITURGISCHE VIERINGEN

K E R K

Zaterdag 22 augustus 21e zondag door het jaar
16.30 uur Eucharistieviering voor 100 personen met cantor en organist
 Voorganger pastor Sebastian pr.
Zondag 23 augustus 21e zondag door het jaar
10.00 uur Eucharistieviering voor 100 personen met cantor en organist
 Voorganger pastor Sebastian
19.00 uur Eucharistieviering voor 100 personen (stille mis)
 Voorganger pastoor H. Hermens
Dinsdag 25 augustus
09.00 uur Eucharistieviering voor 100 personen 
Vrijdag 28 augustus
09.00 uur Eucharistieviering voor 100 personen
19.30 uur Gebedsviering Sant’Egidio voor 100 personen
Zaterdag 29 augustus 22e zondag door het jaar
16.30 uur Eucharistieviering voor 100 personen met cantor en organist
 Voorganger pastoor H. Hermens
Zondag 30 augustus 22e zondag door het jaar
11.00 uur Eucharistieviering voor 100 personen met cantor en organist
 Voorganger pastoor H. Hermens
19.00 uur Eucharistieviering voor 100 personen (stille mis)
 Voorgangers pastoor H. Hermens
Dinsdag 1 september
09.00 uur Eucharistieviering voor 100 personen 
Vrijdag 4 september
09.00 uur Eucharistieviering
19.30 uur Gebedsviering Sant’Egidio voor 100 personen
Zaterdag 5 september 23e zondag door het jaar
16.30 uur Eucharistieviering voor100 personen met cantor en organist
 Voorganger pastoor H. Hermens
Zondag 6 september 23e zondag door het jaar
11.00 uur Eucharistieviering voor 100 personen met cantor en organist
 Voorganger pastoor H. Hermens
19.00 uur Eucharistieviering voor 100 personen (stille mis)
 Voorganger pastoor H. Hermens
Dinsdag 8 september
09.00 uur Eucharistieviering voor 100 personen
Vrijdag 11 september
09.00 uur Eucharistieviering voor 100 personen
19.30 uur Gebedsviering Sant’Egidio voor 100 personen

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

ROZENKRANSGEBED is nog niet opgestart.

KINDERDIENST EN CRÈCHE
Vanaf juli zijn we weer gestart met de kinderdienst in het Emmaüshuis.  
I.v.m de coronamaatregelen verzamelen de kinderen in de tuin en blijven 
de gehele mis in het Emmaüshuis. 
De kinderdienst zal in de vakantieperiode juli/augustus doorgaan. 
Er is géén vakantiestop. 
Voor de kleintjes wordt geprobeerd ook in de vakantie voor opvang te zorgen 
in het Emmaüshuis. 

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

Onze Lieve Vrouwekerk, Hoofdstraat 18, 7311 KB Apeldoorn       

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

Pastoraal team

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

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

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

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

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

Mariska Litjes 
jongerenwerker/catecheet
kindenkerk@rkapeldoorn.nl
055 526 65 00
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Heb vertrouwen 
Dit is mijn laatste pastoraal woord in 
een parochieblad. Op 17 september, 
met mijn pensionering, eindigt mijn 
pastorale opdracht die ik van de 
bisschop ontvangen heb en hiermee ook 
mijn pastorale schrijven. Schrijven wil ik 
verder, zal dat ook zeker doen, maar het 
wordt niet meer pastoraal schrijven. 
Om een pastoraal woord te kunnen 
schrijven of spreken heb je een pastorale 
zending, een pastorale opdracht, nodig, 
die in R.-K. Kerk een bisschop kan geven. 
En als die zending wordt beëindigd 
dan eindigt alles wat met die opdracht 
verbonden is, ook pastoraal schrijven en 
spreken. Ik kan dan schrijven en spreken 
als christen, als lid van de R.-K. Kerk, als 
lid van de parochie maar niet meer als 
drager van een pastorale opdracht. 
Het is dus nu, nu ik dit schrijf, een bij-
zonder moment voor mij en ook voor u. 

Wat wil ik als pastor voor het laatst 
schrijven aan u die dit leest en wat krijgt 
u te lezen van mij als pastor voor de 
laatste keer? 
Mijn pastorale opdracht kon ik destijds 
aannemen omdat ik bij me zelf als mens 
het geloof in onze Heer Jezus Christus 
kon waarnemen. 
Net als ieder mens was ik, en ben ik, op 
zoek naar een zinvol en gelukkig leven. 
Op die weg komen vroeg of laat de 
vragen naar zinvol leven, de vragen naar 
God. Die vragen hebt u ook. De beste 
antwoorden op die vraag vind ik nog 
steeds bij Jezus, die gezegd heeft: 
‘wie mij ziet, heeft de Vader gezien’. 

In mijn leven had ik en heb ik nog 
steeds moeilijke periodes die lijken 
op ondergang en verlorenheid, waar 
angsten en zorg aanwezig waren of 
zijn, waar wantrouwen en vertrouwen, 
geloof en ongeloof aan het licht 
komen. Mijn geloofsvertrouwen, en 
misschien ook van u, is niet altijd even 
sterk. We zijn allemaal ‘kleingelovigen’, 
onze angsten zijn soms groter dan ons 
vertrouwen. De Kerk schijnt meer en 
meer weg te zinken. We voelen ons 
alleen in het schip van de Kerk. 
De tegenwinden zijn alsmaar krachtiger. 
Het water staat ons aan de lippen! 
In zulke situaties, uit eigen ervaring, 
is het mogelijk tot vertrouwen komen 
het beste uitgedrukt in een angstige 
schreeuw die we uit de ervaring van 
leerlingen van Jezus kennen: ‘Heer, red 
ons!’. Een beton-geloof vol arrogantie 
en rotsvaste absolute zekerheid is 
nauwelijks echt geloof. 

In alle angst om de toekomst wens 
ik u en mij dat wij kunnen en durven 
vertrouwen. Het stormt nog volop. 
Eenmaal als de sterke tegenwind gaat 
liggen zal er meer klaarheid komen. 
Zo ver zijn we nog niet. Ik wens u en mij 
dat we ons kunnen toevertrouwen aan 
de steeds aanwezige Heer. ‘Vrees niet, 
ik ben het’ is zijn woord. Vergeet niet, 
Zijn naam is ‘Ik ben’, ‘Ik ben met u’. 

Ivan Kantoci

(Willem Olierook)

Inleiding/de schrijvers
In 2011 verscheen het boek ‘Generatie Z’ met 
als ondertitel: ‘Ken ze, begrijp ze en inspireer 
ze voor een beter leven.’
De schrijvers zijn: Dr. Jos Ahlers (1963) en 
René Boender (1958). Ahlers adviseert als 
strateeg (hij heeft veel verstand van merken 
en consumenten) talloze bedrijven en 
instellingen op het gebied van positionering 
en communicatie. Zijn schrijfkompaan 
Boender is een veelgevraagd spreker. Hij 
treedt op over de hele wereld met zijn 
presentatie: ‘Verras, Verander en Verover’.
Hun stelling is: ‘Vanaf 2020 is Generatie Z 
aan zet. Ben je er klaar voor?’
Ze schreven dit dus zo’n tien jaar geleden …

Het boek (Voorwoord)
In het voorwoord zeggen de schrijvers: ‘Dit 
boek is geen science fiction. En toch ook een 
beetje wel. We gaan namelijk filosoferen 
over hoe de toekomst eruit zou kunnen 
gaan zien. Voorspellen maakt je scherp en 
dwingt tot risico nemen. In dit boek gaan 
wij dat risico aan en doen we voorspellingen 
over hoe de generatie die nu opgroeit de 
wereld zal gaan inrichten als zij, zo rond 
2020, langzaam maar zeker de leiding gaan 
overnemen van oudere generaties. Die 
voorspellingen grijpen we niet helemaal uit 
de lucht natuurlijk. We doen ze op basis van 
kennis die op dit moment voorhanden is. 
Daarnaast hebben we ook zelf onderzoek 
gedaan naar de meningen en verwachtingen 
van Z’er.’

Het boek (Vier generaties)
In het boek wordt gesproken over vier 
generaties: de babyboomers en de genera-
ties daarna die worden aangeduid met 
de letters X, Y en Z. De babyboomers zijn 
geboren tussen pak ‘m beet 1946 en 1964. 
Karakteristiek voor deze generatie: verwend, 
lichte neiging tot narcisme, opgegroeid met 
steeds meer rechten en de motor achter de 
snelle ontwikkelingen op economisch en 
maatschappelijk gebied.
Na de babyboomers kwam generatie X, 
mensen die het levenslicht zagen tussen 
1965 en 1979. Volgens velen een ‘verloren 
generatie’ omdat ze nooit onder de vleugels 
van de babyboomers uit heeft kunnen 
komen. Weinig idealen om voor te strijden.
Hierna kwam generatie Y (geboren tussen 
1980 en 1992). Volgens de babyboomers 
een groep die geen inspiratie had/heeft 
en verwend is door materiële overvloed. 
Deze generatie is volwassen geworden na 
‘9/11’ (11 september 2001) in een wereld 
waarin de dreiging met grootschalig geweld 
is opgelopen. Generatie Y is daarnaast 
opgegroeid met internet, mobiele telefoon 
en email, maar kan zich nog wel een wereld 
zonder herinneren. Langdurige economische 
tegenslagen hebben ze nooit gekend en ze 
lijken vooral te geloven in ‘alles kan’ en ‘alles 
mag’.
Iedereen die geboren is tussen 1992 en 
2010 wordt gerekend tot de generatie Z. 
In 2020, het jaar waar de schrijvers naar 
kijken (en waar we nu dus middenin zitten), 
zal deze groep dus tussen de 10 en 28 jaar 
oud zijn. Er zullen dus zelfs al enkelen de 
arbeidsmarkt op gestroomd zijn. Generatie 
Z groeit op in een wereld van overvloed en 

met relatief weinig beperkingen. Ze zijn 
ervan overtuigd dat ouders of de overheid 
eventuele tegenslagen zullen opvangen. 
En dat gebeurt nog ook. Zo is, ondanks de 
recessie die begon in 2008, het gemiddelde 
inkomen in die periode met 7% gestegen. 
Generatie Z heeft een rotsvast vertrouwen 
in de toekomst, deze kinderen van onze 
kinderen …

Terwijl ik bezig was met het lezen van het 
boek en het maken van aantekeningen 
voor dit artikel ontdekte ik op internet bij 
de nieuwsaanbieder ‘Topics’ een interview 
met onder andere een van de schrijvers van 
het boek, die in 2020 naar de Generatie 
Z kijkt. Wat zijn de constateringen en 
verwachtingen anno nu? Enkele citaten 
van de journalist, psycholoog Jos Ahlers en 
enkele generatie Z-ers.

Crisisgeneratie
Ahlers: “Nu komt de generatie die doet wat 
een generatie móét doen in de leeftijd rond 
de twintig jaar: de beuk erin. Zij hebben de 
economische crisis van 2010 voor de kiezen 
gekregen en nu groeien ze op tijdens de 
coronacrisis; het is een crisisgeneratie waarin 
de spanning groot is.”
En het is een generatie met een mening. 
Recent is er een onderzoek gepubliceerd 
naar het effect van de coronacrisis op de 
gevoelens van jongeren. In het onderzoek 
onder negenduizend jongeren uit de hele 
wereld noemen de generatie Z en millennials 
(geboren tussen 1980 en 2000) ‘de manier 
waarop de economie werkt’ en ‘de manier 
waarop we met elkaar omgaan’ het vaakst 
als wordt gevraagd wat er door de pandemie 
gaat veranderen.
Een gelijke behandeling voor iedereen staat 
hoog op de agenda bij de generatie Z, die 
tegelijkertijd stevig geraakt wordt door de 
coronacrisis. Zou deze generatie, die veel 
minder uitzicht op een vaste baan en een 
eigen woning heeft, daardoor extra vaak de 
straat op gaan om te protesteren?
Ahlers verwacht dat deze generatie die veel 
minder uitzicht op een vaste baan en een 
eigen woning heeft, daardoor extra vaak 
de straat op zal gaan om te protesteren: 
“Er ging al een golf over de wereld waarin 
jongeren verandering opeisen en dat is 
natuurlijk versterkt door de crisis waarin 
we zitten. Ze kijken met grote zorgen naar 
de toekomst, moeten langer doorwerken, 
hebben grote studieschulden en kunnen de 
huizenmarkt niet betreden. Ze staan onder 
grote druk en dan slaat snel de vlam in de 
pan.”

Wat moet er dan precies anders 
volgens de generatie Z? 
Ahlers: “De manier waarop wij ouderen de 
politiek hebben vormgegeven is voor hen 
bizar, dat je één keer in de vier jaar gaat 
stemmen. En politiek is de hobby van witte 
vijftigers. Je ziet wel jonge wereldleiders 
in Canada en Nieuw-Zeeland, maar voor 
jongeren zijn dat ook oude mensen. 
Jongeren zouden de politiek heel anders 
inrichten”, stelt hij. “Ze groeien op binnen 
sociale netwerken en die zijn per definitie 
plat. Nu proberen we de oude systemen leuk 
te maken. Maar als je opgroeit met het idee 
dat er geen hiërarchie bestaat, dan wijs je de 
oude systemen af.”

Wat vindt de generatie Z belangrijk?
76 procent van de generatie Z maakt zich 
zorgen over de invloed van de mens op de 
planeet.
80 procent van de generatie Z 
sympathiseert met de Black Lives Matter-
beweging, 74 procent met de strijd voor 
transgenderrechten en 63 procent met het 
feminisme.
Volgens Amerikaans onderzoek wil 60 
procent van de generatie Z in de VS een 
beroep waarin ze de wereld kunnen 
verbeteren.

Tijd voor jongeren in de Tweede Kamer?
Generatie Z’er Stijn Warmenhoven (19), die 
we kennen als initiatiefnemer van de grote 
klimaatstaking in februari vorig jaar, herkent 
zich in de ambitie om dingen te veranderen. 
“En dat leeft bij heel veel jonge mensen om 
mij heen. Wij zijn onzeker over de toekomst 
en zouden meer inspraak willen hebben. 
Wij vragen ons af of we straks zelfstandig 
kunnen wonen en de studieschuld niet te 
hoog oploopt. Wij zijn er wel klaar mee.” 
 
Als voorbeeld haalt hij de coronamaat-
regelen aan. Bij het opstellen van de 
maatregelen is volgens hem heel weinig 
rekening gehouden met jongeren. “De 300 
tot 400 euro in de maand die binnenkomt 
via baantjes in de horeca viel weg, terwijl er 
voor alle andere groepen iets geregeld werd. 
Wij brengen de grootste offers, maar zijn het 
minst vatbaar voor het virus. Natuurlijk doen 
we dat graag voor de andere generatie, 
maar het houdt ergens op.”

Wat is de manier om daadwerkelijk 
zaken te veranderen? 
Warmenhoven: “In de Tweede Kamer 
worden beslissingen genomen, maar daar zit 
niemand van onze generatie. Ik zou ervoor 
pleiten om straks op elke lijst twee of drie 
jongeren uit de jongerenpartijen te zetten. 
Dan kan ik stemmen op iemand die thema’s 
als klimaat en wonen gaat aanpakken op 
basis van eigen ervaringen.”
“Mijn generatie is zich er bewust van dat 
veel dingen veranderd kunnen worden en 
wil ook actie ondernemen”, zegt Lecyca 
Curiël (22), die namens de denktank 
Whetston regelmatig lezingen geeft over 
‘haar’ generatie Z. “Dat zag je terug in de 
Klimaatmars van 10 maart en ook bij de 
Black Lives Matter-demonstraties. Het is op 
elk gebied de meest diverse generatie ooit 
en dus zijn we ons er heel erg van bewust 
dat er iets aan die sociale ongelijkheid 
gedaan moet worden.”
Wat zou in haar ogen een goede strategie 
zijn om zaken te veranderen? “Ik denk dat 
de straat op gaan effectief is, maar bedrijven 
en overheden moeten ook een structurelere 
samenwerking aangaan met jongeren. Dat 
moeten ook hele verschillende jongeren zijn, 
niet alleen maar de mensen van de hoogste 
schoolopleidingen die het gewend zijn om te 
debatteren.”

Het eerste wat die ‘ouderwetse’ politiek 
moet doen, is volgens haar duidelijk: “Het 
onderwijs moet veranderen, het onderwijs 
vormt de samenleving. Als je daar meer gaat 
vertellen over onze geschiedenis, sociale 
gelijkheid en duurzaamheid, dan komt er 
iets op gang.”

Generatie Z: weg met sociale ongelijkheid

P A S T O R P R A A T
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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. 
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Ouders die hier vragen over hebben kunnen contact opnemen met het secretariaat 
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Parochiebestuur Emmaüs en H.H. Franciscus en Clara
Pastoor drs. J.H.T.M. (Hans) Hermens : voorzitter
M.B. (Maarten) Heere : vice-voorzitter
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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)

met kinderen dat dit allemaal lukt! Totdat 
de scholen starten zullen we nog in de ‘het 
komt, zoals het komt stand’ blijven. Na de 
zomer hopen we weer terug te kunnen 
naar ‘normaal’. Ook zou het fijn zijn als we 
weer met de kinderen kunnen starten in de 
kerk en er terugkomen. Maar alles staat en 
valt met verboden, geboden en protocollen 
en het wel of niet komen van een tweede 
coronagolf. 
Maar hoe het ook zal gaan: Kind en Kerk 
blijft zijn best doen om voor kinderen een 
fijne plek te creëren in de kerk!

Peuter-kleuterviering 
Nu we de beschikking hebben over grotere 
ruimten willen we op 20 september 
een peuter-kleuterviering houden in de 
benedenzaal van het Emmaüshuis van 
10:00 tot 10:45 uur. 
Voor de ouders die in de kerk zitten zullen 
we de kinderen bij ons houden en op ze 
passen totdat ze gehaald worden door de 
ouders. 

K I N D  E N  K E R K

Zomer-corona tijd met 
crèche en kinderdienst
In de mooie opgeknapte 
zalen in het Emmaüshuis 
waren wij met de kinderen 
deze vakantie een van de eerste 
gebruikers. En wat is het fijn om in zo’n 
frisse opgeknapte ruimte te mogen werken, 
al was nog niet alles helemaal klaar. Met de 
corona regels aan onze zijde, zochten wij 
onze weg in het huis. Handen wassen moet, 
maar waar? De keuken waren ze nog aan 
het instaleren en wastafels nog niet gekit. 
Meubilair nog niet aanwezig. Maar superfijn 
dat we er al in mochten om te starten met 
de kinderdienst en crèche. Want als je met 
elkaar meedenkt is voor elk probleem een 
oplossing! Gerrit Veldhuis, de man achter de 
verbouwing, regelde een tafel en stoelen en 
maakte alles in orde en we gingen aan de 
slag. 

Deze vakantietijd zette ons aan tot 
experimenteren. Soms waren er meer

Plannen voor het najaar
Wat ons boven het hoofd hangt m.b.t de 
coronagolf die ons nog te wachten staat, 
maakt het heel lastig om iets te plannen. 
Vaak organiseren we iets dat niet doorgaat. 
We wachten nog af of eerste communie en 
het vormsel nog een plek kunnen krijgen. 
Toch willen we proberen om door te gaan 
met de kinderdiensten, crèche en peuter-
kleutervieringen. Ook het Godly Play 
project is weer gepland voor aankomend 
jaar op de katholieke basisscholen in het 
parochiegebied Emmaüs en Franciscus & 
Clara. Er staat nog een speurtocht op de rol 
voor tieners. 

Hoe en wat ons ook nog te wachten staat, 
we vertrouwen erop dat het goed gaat 
komen!

Voordat we weer opstarten genieten we 
nog van een paar zomerweken vakantietijd.

Mariska Litjes 

crèchekinderen, dan weer juist kinder-
dienstleeftijd en zelfs één keer helemaal 
geen kinderen. In de vakantie en in zo’n 
jaar als dit kan je van alles verwachten. 
We startten met alle kinderen samen bij 
ons altaar en sloten ook weer samen af. 
Afhankelijk van de leeftijden pasten we 
het programma aan. 

Ik ben trots op alle kind-en-kerkers die zo 
flexibel zijn en inmiddels ook zo ervaren 

Op 29 en 30 augustus vindt de MIVA-collecte 
plaats. Dit jaar vragen wij uw aandacht voor 
vluchtelingen in Bangladesh.

Gezondheidszorg voor Rohingya 
vluchtelingen in Bangladesh
In 2017 vluchtten ruim 700.000 Rohingya 
vluchtelingen van Myanmar naar 
Bangladesh. Sindsdien wonen zij op de grens 
in één van het grootste vluchtelingenkamp 
ter wereld. Terug kunnen ze niet, 
Bangladesh verder in mogen ze niet.
In dit uitzichtloze bestaan zorgt Pionier 
Anwar voor deze mensen. Een ambulance 
helpt hem de vluchtelingen in elk geval 
te voorzien van medische zorg. Dankzij 
donateurs kon MIVA Anwar het afgelopen 
jaar al helpen met één ambulance. Die 
brengt mensen uit het kamp naar de kleine 
klinieken in het vluchtelingenkamp. Hier 
krijgen zij eerste hulp, worden zwangere 
vrouwen gecheckt en kinderen gevaccineerd. 
Als de kleine klinieken niet de juiste zorg 
kunnen bieden, worden de mensen naar 
ziekenhuizen buiten het kamp gebracht. 
Anwar beschrijft een avond in het 

oogziekenhuis op 20 kilometer van het 
kamp: “Gisteravond kwam Rehan naar 
het oogziekenhuis. Een jongetje van pas 
drie jaar, samen met zijn vader. Een van 
zijn ogen is aangetast, voor het andere 
wordt gevreesd. Als er meteen vervoer 
naar het ziekenhuis was geweest, was zijn 
oog gespaard. Alleen een operatie kan zijn 
andere oog redden. Daarvoor moet hij naar 
India. Daar is de oogheelkunde veel beter. 
Tot die tijd draagt hij een zonnebrilletje, 
zodat hij minder last heeft van de zon.”
Geen ambulance, geen medische zorg. 
Het is de harde werkelijkheid voor de 
mensen in het vluchtelingenkamp. Anwar 
is al onze donateurs erg dankbaar. Nu kan 
Anwar voor ‘zijn mensen’ in het kamp 
het verschil maken. Gelukkig zijn er meer 
mensen als Anwar werkzaam in het kamp. 
Samen kunnen we ook hen helpen met een 
ambulance. MIVA trekt zich het lot van deze 
mensen aan en wil hem helpen met meer 
ambulances.

Over MIVA
In veel landen zijn basisvoorzieningen als 

gezondheidszorg en onderwijs onbereikbaar 
voor de meest kwetsbaren. Gelukkig zijn 
er lokale mensen die zich inzetten om 
anderen te helpen. MIVA ondersteunt 
deze mensen met onmisbare vervoers- en 
communicatiemiddelen.
Meer informatie over MIVA: www.miva.nl

We lopen samen op!
Als Emmaüsparochie lopen we samen op 
en willen graag bijdragen: dichtbij, maar 
ook ver weg. En daar is deze MIVA-actie 
precies bedoelt. I.v.m. de corona crisis zijn er 

geen collectes tijdens de vieringen. U kunt 
wel geven door uw bijdrage te storten op 
rekening NL80 RABO 0105 242 063 t.n.v. 
Emmaüsparochie Apeldoorn, ovv MIVA-
actie 2020. Of uw bijdrage te storten in 
de collectebus die achter in de kerk staat. 
We hopen dit jaar 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, Luce, Ronald,  Virginie en Bruno

MIVA-kerkcollecte 2020 vraagt aandacht voor vluchtelingen in Bangladesh

Pionier AnwarRehan met zijn vader
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Aan het begin van de coronacrisis is een 
manifest uitgebracht en ondertekend door 
170 in Nederland werkende academici 
die zich bezighouden met internationale 
ontwikkelingsvraagstukken. Dit manifest is 
gebaseerd op bestaand onderzoek en kennis 
en bevatten vijf voorstellen voor Nederland 
na corona.

Ik las dit manifest en 
zag daarin een uitweg 
uit onze zieke wereld. 
De pandemie laat 
duidelijk zien dat wij 
in deze zieke wereld 
niet gezond kunnen 
blijven. Dit manifest 
lijkt sterk op de door 
paus Franciscus in 2015 
uitgebrachte encycliek 
Laudato Sí, waarin de 
paus oproept tot een 
betere zorg voor ons 
gemeenschappelijk 
huis en zorg voor de 
armen. 

Het moet echt anders met onze wereld, met 
onze economie, met ons consumptie- en 
reisgedrag. Wij moeten anders omgaan 
met de aarde en met de dieren die ons 
door God zijn toevertrouwd om te eren en 
voor te zorgen, om te beschermen en te 
behouden voor toekomstige generaties. 
We leven in een tijd die sommige mensen 
de eindtijd noemen, ik noem het liever de 
tijd van openbaring, of Apocalyps. Een tijd 
waarin missstanden geopenbaard worden, 
aan het licht komen. Een tijd waarin wij 
zien, steeds duidelijker zien, wat er niet 
goed gaat in onze wereld, alsof het kwaad 
wordt uitvergroot. Het is een tijd om keuzes 
te maken, om opnieuw te kiezen voor een 
wereld waarin leven, welzijn voor iedereen 
en zorg voor onze aarde centraal staat. 
Als richtingwijzer voor die keuzes voor 
een betere wereld zal ik citeren uit het 

manifest dat ook medeondertekend is door 
Werkgroep Voetafdruk Nederland:
https://www.voetafdruk.eu/nieuws/_2020041
1manifestnederlandnacorona.html

“Covid-19 doet de wereld op haar 
grondvesten schudden en de wereld 
wordt opnieuw opgeschrikt door de 
tweede golf. Het virus heeft nu al talloze 
levens gekost en levens ontwricht, terwijl 
hulpverleners keihard werken om zieken 
te verzorgen en verdere verspreiding te 
voorkomen. De strijd om de persoonlijke 
en maatschappelijke verliezen te beperken 
verdient onze waardering en steun. Het feit 
dat Covid-19 inmiddels grote economische 
consequenties heeft gekregen, is mede het 
gevolg van het dominante economische 
model van de afgelopen dertig jaar. Dit 
neoliberale model vereist een steeds maar 
groeiende circulatie van goederen en 
mensen, ongeacht de talloze ecologische 
problemen en toenemende ongelijkheid die 
dit veroorzaakt. Gedurende de afgelopen 
maanden zijn de zwaktes van deze 
groeimachines pijnlijk blootgelegd. 

De drijfveer achter de groei-economie 
is gebaseerd op een aantal onjuiste 
overtuigingen: dat economische groei 
altijd goed is, dat het banen creëert, dat 
het armoede vermindert, ongelijkheid 
vermindert, dat vrijhandel goed is. Dit zijn 
mensonterende leugens om te zorgen dat 
enkelen zich kunnen verrijken ten koste van 
velen. De situatie in de wereld laat pijnlijk en 
duidelijk zien dat deze heersende verkeerde 
denkwijze de aarde en de mensheid laat 
afstevenen op een crisis waarvan wij de ernst 
niet kunnen overzien.

Hoewel de huidige crisis ook enkele 
positieve consequenties heeft gehad, 
zoals de toename van collectieve actie 
en solidariteit, verminderde vervuiling 
en broeikasgasemissie, zullen deze 
veranderingen tijdelijk en marginaal 

blijken wanneer een bredere politieke en 
economische omslag niet wordt gerealiseerd.
We moeten ons echt verdiepen in de vraag 
hoe de huidige situatie omgezet kan worden 
in een meer duurzame, eerlijke, gezonde 
en veerkrachtige vorm van samenleven en 
ontwikkeling. Hiervoor geeft het manifest 
vijf beleidsvoorstellen die alle onmiddellijk 
toegepast kunnen worden, nadat deze crisis 
afgenomen is.

1) Vervanging van het huidige 
ontwikkelingsmodel gericht op groei van het 
Bruto Nationaal Product, door een model 
dat onderscheid maakt tussen sectoren die 
mogen groeien en investeringen nodig 
hebben (de zogenaamde cruciale publieke 
sectoren, schone energie, onderwijs en 
zorg) en sectoren die radicaal moeten 
krimpen, vanwege hun fundamentele 
gebrek aan duurzaamheid of hun rol in 
het aanjagen van overmatige consumptie 
(zoals bijvoorbeeld olie-, gas-, mijnbouw- en 
reclamesectoren).

2) Ontwikkeling van een economisch beleid 
gericht op herverdeling, dat voorziet in 
een universeel basisinkomen, ingebed in 
solide sociaal beleid, een forse progressieve 
belasting op inkomen, winst en vermogen; 
kortere werkweken en het delen van banen; 
erkenning van de intrinsieke waarde van 
zorgverlening en publieke diensten als 
onderwijs en gezondheidszorg.

3) Overgang naar een circulaire landbouw, 
gebaseerd op behoud van biodiversiteit, 
duurzame, veelal lokale voedselproductie, 
vermindering van vleesproductie 
en werkgelegenheid met eerlijke 
arbeidsvoorwaarden.

Vijf voorstellen voor een duurzame en eerlijke wereld na corona
4) Vermindering van consumptie en reizen, 
met een radicale afname van luxueuze en 
verspillende vormen, richting noodzakelijke, 
duurzame en betekenisvolle vormen van 
consumptie en reizen.

5) Kwijtschelding van schulden, voornamelijk 
aan werknemers, zzp-ers en ondernemers in 
MKB, maar ook aan ontwikkelingslanden (uit 
te voeren door zowel de rijkere landen als de 
organisaties als IMF en Wereldbank).
Als wetenschappers en betrokken burgers 
zijn wij overtuigd dat deze stappen 
zullen bijdragen aan meer duurzame 
en gelijkwaardige samenlevingen; 
samenlevingen die beter bestand zijn tegen 
de schokken en eventuele pandemieën die 
ons nog staan te wachten. Wat ons betreft 
is de vraag niet langer óf we deze stappen 
moet zetten, maar hóe we dat gaan doen. 
We roepen politici, beleidsmakers en onze 
medeburgers met klem op om te helpen de 
transitie te verwezenlijken.”  

Aldus de opstellers van dit manifest, een 
document dat ons aan moet zetten om op 
een radicaal andere manier na te denken 
over onze economie, over de zorg voor de 
aarde en alles wat daarop leeft, om tot 
oplossingen te komen die het tij kunnen 
keren. Mijn overtuiging is dat wij daar 
als kerk en als gelovige christenen onze 
verantwoordelijkheid in moeten nemen, met 
onze eigen mogelijkheden, in onze eigen 
omgeving. Als wij ons verbonden weten met 
alle mensen als broeders en zusters. Als wij 
ons verbonden weten met de aarde als ons 
gemeenschappelijk huis. Als we daar zorg 
voor dragen en leren delen, eerlijk delen 
van alles wat wij hebben, is er genoeg voor 
iedereen. Dan houden wij zelf over, zoals 
we leren van Jezus bij de wonderbaarlijke 
broodvermenigvuldiging.

Ronald Dashorst
[Bron: Share International, Werkgroep 

Voetafdruk Nederland]

Sinds de zomer kent onze parochie, in 
samenwerking met de HH. Franciscus en 
Clara parochie, een eigen, gratis, app voor 
de mobiele telefoon. In deze app is veel 
actuele informatie te vinden over onze 
parochie en kent onderdelen als ‘Agenda’, 
‘Nieuws uit de parochie’, ‘woord uit het 
pastoraal team’, ‘contactinformatie’ en 
‘RKK Nieuws’. Zo werkt de app als een 
snelle manier om informatie te krijgen 
over de parochie en haar activiteiten. 
Verder is het mogelijk om zelf een bericht 
in de app te plaatsen en mensen te vragen 
om een reactie. Dit kan bijvoorbeeld in de 
rubrieken ‘Hulp gevraagd’ en ‘Even praten 
met elkaar’. En is er de mogelijkheid 
om binnen de app een eigen groep te 
maken en te gebruiken om met elkaar 
te communiceren, bijvoorbeeld voor 
werkgroepen en koren. Tenslotte zal er 
met enige regelmaat in de app een poll 
worden gehouden waarbij u uw mening 
over een bepaald onderwerp gevraagd 
wordt. 

Hoe kan ik van de app 
gebruik gaan maken?
De ‘MijnRKK-app’ is op de mobiele 
telefoon te downloaden via de app-
stores van Google en Apple. Om in 
te kunnen loggen op de app van de 
parochie dient u toegang tot de app 
aan te vragen door een e-mail te sturen 
naar het parochiesecretariaat: emmaus@
rkapeldoorn.nl. In de e-mail moet u 
uw naam en e-mailadres vermelden en 
aangeven dat u deel wilt nemen aan de 
‘MijnRKK-app’. U ontvangt dan binnen 

enkele dagen een bevestiging waarmee u 
kunt inloggen met uw eigen e-mailadres 
en een eigen gekozen wachtwoord.

Hoe zit het met mijn privacy?
De app is AVG-proof. Alleen uw naam en 
e-mailadres worden opgeslagen, maar die 
zijn onzichtbaar voor de andere gebruikers 
van de app. Alleen als u een bericht in de 
app zet wordt bij dat bericht uw naam 
zichtbaar voor de andere gebruikers. 
Een nieuw en snel communicatiemiddel
Naast de website, het parochieblad en 
de Facebook-pagina van de parochie 
is de ‘MijnRKK-app’ een nieuw 
communicatiemiddel voor onze beide 
parochies. We hopen dat veel parochianen 
gebruik gaan maken van deze gratis app. 
Als u nieuwsgierig bent: laat u registreren 
en kijk rond in de app. U bent van harte 
welkom!
Namens het pastoraal team en het 
parochiebestuur,

Wim Vroom, app-beheerder

Vakantie-
boeken
Je vakantie begint met boeken, 
maar je reis boeken naar het
buitenland wordt sterk afge-
raden in verband met de corona-
besmetting, zeker naar landen 
met de code oranje of rood. 

Deze vakantie heeft de pastorie 
een grondige facelift gekregen, het 
is heel mooi en ruim geworden. In 
de oude Pronkkamer en op zolder 
stonden veel boeken al jaren 
te wachten tot iemand ze open 
zou slaan. Die boeken moeten 
opgeruimd worden, daarom is 
in de pastoraatsgroep het plan 
opgevat om met die boeken wat te 
gaan doen, om ze een nieuw leven 
te geven. Er zitten heel mooie en 
boeiende boeken bij die het waard 
zijn om te bekijken en te lezen.

In het weekeind van 19 en
20 september zullen de boeken
aangeboden worden om een
nieuwe eigenaar te vinden.

In verband met de corona-
maatregelen, we kunnen nu nog 
niet goed inschatten hoe het er 
dan voor zal staan, zal u dan horen 
hoe en waar we dat gaan doen. 

Hierbij dus alvast de uitnodiging 
om uw vakantie af te sluiten met 
boeken, en wel de mooie boeken 
die u kunt verkrijgen in de kerk.

De pastoraatgroep

Een eigen app voor de parochie
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S A N T ’ E G I D I O

De Onze Lieve Vrouwekerk, aflevering 23

Aanbidding van Het Lam en het Hemels Jeruzalem
(Huub Ummels)

Een onbetwist en kleurrijk hoogtepunt 
in de wandeling door de Onze Lieve 
Vrouwekerk vormen zonder meer 
de vijf meer dan tien meter hoge 
gebrandschilderde ramen van het 
hoogkoor. Ramen die ons door de daarop 
afgebeelde voorstellingen wijzen naar het 
hiernamaals, naar het Hemels Jeruzalem. 
Daar waar gelovigen naar onderweg zijn. 
Alle figuren op de ramen zijn gericht naar 
het ‘Lam Gods’, zoals afgebeeld op het 
centrale middelste raam.

Alle vijf vensters zijn door gestukadoorde 
verticale stijlen verdeeld. Zo’n stijl 
wordt montant genoemd. Bovenin 
bij de gotische spitsboog eindigen de 
vensters in een zogenoemde tracering. 
Zo’n vijftien jaar geleden, zijn de ramen 
deskundig gerestaureerd door het 
glazenierbedrijf Van de Wal te Vorden 
en voor wat betreft de bouwkundige 
werken, zoals het vervangen van de 
ijzeren brugstaven, dat zijn de horizontale 
roeden in de vensters, door roestvrijstaal 
en het benodigde metselwerk door het 
restauratieaannemersbedrijf Hulshof, 
eveneens uit Vorden.

Mengelberg, vooraanstaand 
kunstenaar in zijn tijd
De ramen zijn tussen 1911 en 1917 
vervaardigd door Otto Mengelberg, zoon 
van de in deze serie al veel besproken 
Friedrich Wilhelm Mengelberg, de 
ontwerper van onder meer de altaren 
in onze Kerk. Otto Maria Maximiliaan 
Mengelberg werd geboren te Burtscheid 
in Duitsland op 25 juli 1867 en overleed 
te Utrecht op 16 december 1924. Na de 
opleiding bij zijn vader in Utrecht vestigde 
hij een eigen atelier in 1895 te Rijsenburg, 
waar hij zich vooral bezighield met het 

ontwerpen van glas-in-loodramen. Tot 
zijn belangrijkste ontwerpen mag het 
gedenkraam voor de inhuldiging van 
koningin Wilhelmina uit 1898 in de Nieuwe 
Kerk van Amsterdam worden gerekend, 
maar ook die in het koor van onze kerk. 
Omdat hij als glazenier niet zelf over een 
oven beschikte, kon hij de ramen niet zelf 
branden en moest dit uitbesteden aan 
collega glasateliers. Hij was een bijzonder 
begaafd tekenaar, waarin ook zijn kracht 
lag. Vooral zijn grote groepsportretten zijn 
indrukwekkend. In zijn tekeningen lijkt hij 
sterk te zijn beïnvloed door het werk van 
Albrecht Dürer.
De voorstelling op de ramen is die van 
de aanbidding van het ‘Lam Gods’ zoals 

deze staat beschreven in het Bijbelboek 
Openbaringen. De middelste drie ramen 
werden destijds geschonken door 
een Amsterdamse koopman en zijn 
echtgenote die in Ugchelen een buitenhuis 
bewoonden, n.l. Friedrich Wilhelm Caesar 
en zijn echtgenote Catharina Haindl. In 
Apeldoorn ook bekend van Caesarea.

Bijbels prentenboek
Om de betekenis van de voorstellingen 
in de koorramen van de Onze Lieve 
Vrouwekerk te begrijpen zou men 
eigenlijk een en ander nader moeten 
uitleggen, maar dat zou te ver voeren bij 
de beperkte ruimte die voor dit artikel 
beschikbaar is. De ramen laten ons in feite 

Zomerstop
Ook deze buitengewone zomer, met 
coronamaatregelen en de verbouwing van 
de pastorie, willen wij als Gemeenschap van 
Sant’Egidio toch een paar weken op adem 
komen.

Gebed als eerste dienst
We beginnen het nieuwe seizoen op 28 
augustus met ons gebed voor de zieken om 
19:30 uur in de kerk.

28 augustus zal na het gebed het Straateam 
weer op pad gaan met de bakfiets met soep, 
fruit, Nutridrink, brood en koffie voor onze 
vrienden van de straat.
3 september is het gebed voor de armen.

De Kledingbank is gesloten
Op 29 augustus zullen we om 9:30 uur 
de poort weer openen om mensen die 
financieel moeilijk zitten te ontvangen om 
kleding te komen uitzoeken. 

Op 31 augustus is het weer mogelijk om van 
9:30 tot 15:00 uur goede, schone en actuele 
kleding en linnengoed te komen brengen.

Franciscustafel
Op maandag 31 augustus openen wij 
weer de deuren van de pastorie voor de 
Franciscustafel, net als voor de zomerstop 
zullen wij maaltijden afgeven aan onze 
dak- en thuisloze vrienden. We zullen ons 
voordien beraden of het weer mogelijk is 

om onze gasten te ontvangen in de mooie 
nieuwe parochiezaal, met inachtneming van 
de coronamaatregelen.

Zwerfjongeren
Op 11 september is er weer de eerste 
maaltijd voor zwerfjongeren in de Herberg. 
Dit organiseren wij samen met de Herberg 
en Stimenz.

het ‘Hemels Jeruzalem’ zien, waarheen 
dit kerkgebouw en alles wat daarin 
gevierd, gezegd en gezongen wordt, ons 
leiden wil. “Toen toonde mij de engel de 
rivier met het water des levens, helder 
als kristal, die ontwelde aan de troon 
van God en van het lam (Christus)”, 
afgebeeld hoog boven in het middelste 
venster. Rondom het Lam een greep uit de 
‘honderdvierenveertigduizend getekenden. 
Zo zijn o.a. Fabianus en Sebastianus (de 
oude Beekbergse kerkpatronen) afgebeeld. 
Op het rechterraam staan o.a. de Moeder 
Gods en St. Stefanus van Hongarije enz. 
Geheel onderaan op alle vijf vensters is 
een stadspoort van dat ‘Hemels Jeruzalem’ 
afgebeeld.

Otto Mengelberg (1867-1924)Koorramen

Krantenartikel Koorramen (Foto: Willy Reimink 2005)
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Tijd: 19.45-21.00 uur in de kerkzaal van 
De Drie Ranken. Inloop om 19.30 uur. 
Kosten: € 4,-. Opgave verplicht: 
vonc@3ranken.nl 

Zaterdag 12 september: 
Kom in balans met verhaal en dans! 
Tijd voor jezelf, rust en 
energie nodig? Kom 
in balans met verhaal, 
dans en wandeling. Gun 
jezelf een dag waarin je 
kunt bijtanken. Centraal 
deze dag staat ‘Jouw 
levensboom’. Hoe ben 
jij geworteld? Hoe heeft jouw leven zich 
vertakt? Naast een verhaal is er meditatieve 
dans, een stiltewandeling en een creatieve 
verwerking. Door te luisteren, jezelf vragen 
te stellen, te dansen, je te verwonderen en te 
wandelen ga je op zoek naar meer balans in 
je leven.
Datum : 12 september (met inacht-
   neming van de regels rond 
   het coronavirus) 
Tijd   : van 09.45 u tot 15.30 uur
Voor wie : vrouwen van alle leeftijden
Door wie : Mariska Litjes en Els Lagerweij
Plek         : De Drie Ranken
Kosten  : € 25,- tot - € 30,- naar draagkracht
Lunch   : i.v.m. coronamaatregelen graag 
   zelf meenemen. Soep wordt 
   geserveerd evenals koffie en thee
Opgave : de.verwondering.apeldoorn@
   gmail.com

Werkgroep Welzijn/Ziekenbezoek
Als u weet dat iemand wordt opgenomen 
in het ziekenhuis licht dan even de 
werkgroep Welzijn in: mevrouw D. van 
Bussel, telefoon 055 521 80 06 of de heer 
G. Tiemessen, telefoon 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 is tot nader bericht 
stopgezet

Teresia en Hubertus Compleet 2020 
Helaas heeft de werkgroep Teresia en 
Hubertus Compleet moeten besluiten om 

S T A D

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 in de 
Emmanuelgemeenschap
Onze oproep voor een nieuwe bezorger van 
OpWeg heeft succes gehad; mevrouw Bekker 
heeft aangeboden OpWeg te bezorgen 
voor het wijkje in de Gaarden. Deze wijk is 
tijdelijk door mevrouw Bon bezorgd, veel 
dank daarvoor! Marry van Weerdenburg.

Sacrale dans – Meditatie in beweging
Elke maand op donderdagavond: 10/09, 
08/10, 05/11, 03/12, door Els Lagerweij .
Sacrale dans is een 
meditatieve vorm van 
bewegen, waarbij 
plezier en beleving 
voorop staan. 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. De avonden kunnen 
ook apart bezocht worden. Danservaring is 
niet nodig. Zolang de maatregelen rond het 
coronavirus van kracht zijn dansen we op 
ruime afstand van elkaar. 

Kopij voor de volgende OpWeg graag in-
leveren uiterlijk woensdag 2 september 2020 
per e-mail aan receptie@rkapeldoorn.nl

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

H U B E R T U S

T E R E S I A

V I C T O R

ONZE LIEVE VROUWE

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

Vieringen H. Martinuskerk Twello
Zaterdag 22 augustus 
21e zondag door het jaar
19.00 uur Eucharistieviering 
 met 88 personen
 Voorganger pastoor H. Hermens
Zondag 23 augustus 
21e zondag door het jaar
10.00 uur Eucharistieviering 
 met 88 personen
 Voorganger pastoor H. Hermens 
Woensdag 26 augustus
09.00 uur Eucharistieviering 
 met 88 personen
Donderdag 27 augustus
09.00 uur Eucharistieviering 
 met 88 personen

Zaterdag 29 augustus 
22e zondag door het jaar
19.00 uur Eucharistieviering 
 met 88 personen
 Voorganger pastoor H. Hermens
Zondag 30 augustus 
22e zondag door het jaar
09.30 uur Eucharistieviering 
 met 88 personen
 Voorganger pastoor H. Hermens
Woensdag 2 september 
09.00 uur Eucharistieviering 
 met 88 personen
Donderdag 3 september
09.00 uur Eucharistieviering 
 met 88 personen
Zaterdag 5 september 
23e zondag door het jaar
19.00 uur Eucharistieviering 

 met 88 personen
 Voorganger pastoor H. Hermens
Zondag 6 september 
23e zondag door het jaar
09.30 uur Eucharistieviering 
 met 88 personen
 Voorganger pastoor H. Hermens
Woensdag 9 september
09.00 uur Eucharistieviering 
 met 88 personen 
Donderdag 10 september
09.00 uur Eucharistieviering 
 met 88 personen

Vieringen H. Martinuskerk Vaassen
Zaterdag 22 augustus 
21e zondag door het jaar
18.30 uur Gebedsviering met 100 personen
 Voorganger pastor I. Kantoci 

 (onder voorbehoud)
Zondag 30 augustus 
22e zondag door het jaar
10.00 uur Gebedsviering met 100 personen
 Voorganger pastor W. Vroom
Zaterdag 5 september 
23e zondag door het jaar
18.30 uur  Gebedsviering met 100 personen
 Voorganger pastor I. Kantoci
    
Vieringen H. Antonius Abt Loenen
Zondag 23 augustus 
21e zondag door het jaar
10.00 uur Gebedsviering met 50 personen
 Voorgangers pastor I. Kantoci
Zaterdag 30 augustus 
22e zondag door het jaar
10.00 uur Gebedsviering met 50 personen
 Voorganger pastor W. Vroom

dit jaar geen viering te organiseren. In deze 
onzekere tijd, waarin het corona-virus nog 
steeds niet beteugeld is, vinden we het 
niet verantwoord om een bijeenkomst te 
organiseren. De gasten zijn allemaal mensen 
die in de risicogroep vallen en ook het 
grootste deel van de vrijwilligers is niet erg 
jong meer. Wij vinden het jammer dat we dit 
besluit moeten nemen, omdat veel mensen 
wel weer graag zouden samenkomen om 
de eucharistie te vieren en daarna gezellig 
samen te zijn. Wij hopen dat er volgend jaar 
wel weer een viering kan zijn en dat u dan 
allemaal gezond aanwezig zult zijn.                                           
 Werkgroep Teresia en Hubertus Compleet

Bezorging OpWeg
De oproep in de vorige OpWeg voor het 
bezorgen van een aantal exemplaren aan 
Malrove en Salomonszegel heeft resultaat 
gehad: de heer Simons heeft zich aangemeld 
om óók deze adressen -naast zijn eigen wijk- 
van OpWeg te voorzien! 

Nog gezocht
Een tijdelijke bezorger voor de adressen 

1x Dennenkamp, 3x Deventerstraat, 
3x E. Hillesumplantsoen, 6x Gooiland, 
2x Mergelland, 1x Ommeland wordt 
nog gezocht.

U kunt zich hiervoor aanmelden bij Cita Pol 
055 366 19 23 (graag tussen 18-19 uur) of   
s.a.pol-vandenberg@online.nl. Alvast 
bedankt!

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.

 

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

Bijbelrooster jaar A

23 augustus 2020 Een en twintigste zondag door het jaar 
Jes. 22,19-23; Ps. 138; Rom. 11,33-36; Mt. 16,13-20 
30 augustus 2020 Twee en twintigste zondag door het jaar
Jer. 20,7-9; Ps. 63; Rom. 12,1-2; Mt. 16,21-27; 
06 september 2020 Drie en twintigste zondag door het jaar 
Ez. 33,7-9; Ps. 95; Rom. 13,8-10; Mt. 18,15-20

Van hart tot hart – Ware troost

Je troost vooral wanneer je woorden spreekt die weer 
zingeving bieden te midden van de zinloosheid die 
altijd in eerste instantie wordt veroorzaakt door een 
verlies. Maar deze woorden mogen geen schrale troost 
bieden. Want met schrale troost raak je de ander 
niet. Bij schrale troost spreek je niet echt tot de ander, 
maar langs hem heen. Je zegt iets waarvan je zelf niet 
overtuigd bent. Je neemt woorden in de mond die 
geen houvast en geen zingeving bieden. Maar troosten 
betekent: spreken tot de ander, woorden zeggen die 
hem bereiken, woorden die voor hem persoonlijk 
bedoeld zijn, woorden die doordringen tot zijn hart. 
Troosten betekent: woorden vinden van hart tot hart, 
woorden die uit jouw hart komen en niet teruggrijpen 
op bepaalde holle frasen, woorden die het hart van de 
ander raken, woorden die hem houvast geven en voor 
hem een nieuwe horizon openen. 

Uit: Anselm Grün ‘Het kleine boek geluk’

E V E N  S T I L S T A A N
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Postadres: SIKA, p/a Regentesselaan 16a, 
7316 AD 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: NL10 INGB 0002 3955 46, 
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

055 - 312 56 89
dag en nacht

Verzekerd van persoonlijke 

uitvaartbegeleiding in de 

regio Apeldoorn, waar u 

ook verzekerd bent. 

www.mooi-afscheid.nl

Youth Pilgrimage Nederland (YPNED), een 
samenwerking van jongeren uit Nederlandse 
bisdommen, organiseert op 31 oktober in 
Den Bosch een landelijke jongerendag waar 
geloof en ontmoeting centraal zullen staan.

“Aangezien pelgrimeren centraal staat in 
YPNED beginnen we de dag met gezamenlijk 
lopen naar de Sint Janskathedraal om daar 
samen de Heilige Mis te vieren,” zo meldt 
YPNED over het programma van de dag. 
“Na de verzorgde lunch begin je aan de 
workshop van je keuze. Daarna komen we 
samen om de dag af te sluiten met een 
maaltijd en een borrel. Benieuwd wat de 
workshops zijn? Houd de website en social 
media in de gaten!”

De Drie Ranken: 
Zondag 20 september: startzondag!

“In Nederland kennen wij meer dan 600 
bedevaartsplaatsen, waarbij iedere plaats 
zijn eigen betekenis en historie heeft,” aldus 
YPNED. “Elk jaar zullen we in een ander 
bisdom een bedevaartsplaats bezoeken en 
aan de hand van verschillende workshops 
erachter komen wat deze plaats zo speciaal 
maakt. Voor de komend 600 jaar hebben we 
dus genoeg plaats waar wij naar toe kunnen 
gaan.”

YPNED werkt aan een veilige, ‘corona-proof’ 
editie waarbij de actuele maatregelen in 
acht worden genomen.

Meer informatie: 
www.facebook.com/ypned/

Youth Pilgrimage Nederland (YPNED) 
op 31 oktober

‘OP GOeD VERTROUWEN’ luidt ons nieuwe 
jaarthema. Je moet maar durven in tijden 
van corona om met zo’n thema aan te 
komen. En dan ook nog een startzondag? 
Is dat niet onverantwoord? Wij denken dat 
het belangrijk is om toch een startmoment 
te kiezen, natuurlijk anders dan andere 
jaren, maar toch! 

Zondag 20 september willen we een 
programma voorschotelen dat geheel en 
al volgens de richtlijnen veilig is. Op dit 
moment denken we nog hard na over de 
wijze waarop we dat kunnen doen, en de 
plek (of plekken) waar dat kan plaatsvinden. 
Informatie wordt gegeven via de website, 

weekbrief en de (digitale) kerkdiensten. 
Reserveer alvast zondagochtend 
20 september: tussen 9.00 en 13.00 uur.
Ergens daartussen zullen we elkaar weer 
ontmoeten! Heel graag tot dan!

Ad Wijlhuizen


