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Nu bekend is dat de nieuwgevormde 
parochie (uit: HH Franciscus en Clara 
parochie en de Emmaüsparochie) de naam: 
Sint-Franciscusparochie heeft gekregen, lijkt 
het me goed om eens na te gaan wie deze 
man was, wat hij heeft gedaan (of juist niet) 
en wat anderen van hem vinden/vonden…

Wat meldt Wikipedia?
Bijna standaard als ik iets wil weten over een 
persoon, dan klap ik de laptop open en ga 
bij Wikipedia te rade wat daar over de man 
of vrouw te vinden is. In dit geval heel wat; 
ik selecteer de volgende teksten:
Franciscus van Assisi (ook wel Franciscus van 
Assisi of Sint-Franciscus; Italiaans: Francesco 
d’Assisi; Assisi, 1181 of 1182 - Portiuncula, 
3 oktober 1226), geboren als Giovanni di 
Pietro Bernardone, leefde als religieus, 
stichtte de kloosterorde van de franciscanen 
of minderbroeders en werd op 16 juli 1228 
heilig verklaard door paus Gregorius IX.

Jeugd
Franciscus was een zoon van Petrus van 
Bernardone, een welgestelde lakenkoopman 
uit Assisi. Zijn vader was op het moment van 
zijn geboorte voor zaken in Frankrijk. Pica de 
Bourlemont (zijn moeder) gaf hem de naam 
Giovanni (Johannes). Zijn vader maakte 
daar bij thuiskomst Francesco, ‘Fransman’, 
van. Het kan ook zijn dat hij die bijnaam 
pas later kreeg omdat zijn vader hem meer 
dan eens naar Frankrijk stuurde om handel 
te drijven. Volgens zijn eerste biograaf 
Thomas van Celano leefde Franciscus in zijn 
jeugdjaren als een wildebras: hij zwierf met 
zijn kameraden door de stad en gaf veel geld 
uit aan feestmalen en kleding. Thomas stelde 
dat waarschijnlijk zo voor om het contrast 
met zijn bekering beter uit te laten komen. 
Vermoedelijk was Franciscus echter ook in 
zijn jeugd al een creatief en fijngevoelig 
mens. Hij wijdde zich aan de liefde, streefde 
naar de ridderslag en gedroeg zich bij tijd en 
wijle als minnezanger of troubadour.

Vrouwe Armoede
Na een veldslag tussen zijn geboorteplaats 
Assisi en de stad Perugia in 1202 werd 
Franciscus krijgsgevangen genomen. Hij 
was toen ongeveer 20 jaar oud. Na een 
jaar kwam hij vrij maar was daarop lang 
en ernstig ziek. Weer aan de beterende 
hand werd Franciscus bijzonder getroffen 
door het leed van de melaatsen, die in zijn 
tijd volledig uit de samenleving werden 
verstoten. 

Volgens zijn “Testament” bracht God 
hem in hun midden en bewees hij hun 
barmhartigheid. Naar aanleiding daarvan 
bekeerde hij zich tot een leven van armoede, 
gebed en dienstbaarheid aan de armen, 
ontevreden over de leegheid van zijn leven. 
Later, in 1205, kreeg hij een visioen in 
het kerkje van San Damiano. Hij wist zich 
aangesproken door de daar afgebeelde 
Gekruisigde: ‘Franciscus, ga en herstel mijn 
huis’. Hij trok zich als een kluizenaar terug 
in de eenzaamheid en wijdde zich aan de 

Sint-Franciscus: in elkaars noden en behoeften voorzien

melaatsen, het herstellen van kerkjes en aan 
het gebed. Zelf wilde hij de allerarmste zijn. 
Hij bedelde zijn dagelijks voedsel bij elkaar, 
daarvan delend met anderen die nog minder 
hadden dan hij. Vanaf dat moment werd zijn 
enige geliefde ‘Vrouwe Armoede’.

Persoonlijke vroomheid
Franciscus was de belichaming van een nieuw 
persoonlijk gekleurd soort vroomheid binnen 
het christendom, waarbij de ontwikkeling 
van het individu en diens persoonlijke gaven 
en talenten van grote betekenis waren. 
Tegelijk hechtte hij grote waarde aan 
het behoren tot een groep gelijkgezinde 
gezellen, een broederschap, waarin men in 
elkaars noden en behoeften kan voorzien.
Franciscus schreef aan het einde van 
zijn leven een lofzang op de natuur, het 
Zonnelied. Hierin bezingt hij ‘de dingen van 
de hemel’ - broeder zon en zuster maan en 
de sterren -, ‘de dingen van de aarde’ of 
de vier elementen - broeder wind en zuster 
water, broeder vuur en zuster aarde -, en ten 
slotte de levensweg van de mens.
Franciscus zag het op zich nemen van wat 
het leven te dragen geeft als een van de 
manieren om dichter bij Christus te komen. 
Wanneer hij opmerkte ‘draag uw kruis’, 
bedoelde hij ‘neem uw lot op u’, ‘draag 
uw deel van het lijden’. Franciscus wees 
niet alleen het lijden niet af, hij hechtte 
ook grote waarde aan de natuur, die hij 
een prachtige weergave vond van hoe de 
Schepper voor de mens wil zijn, en de mens 
draagt en in leven houdt. Dat gebeurt 
volgens Franciscus’ lied door de afwisseling 
in het weer.

Laatste jaren
Rond 1219-1220 ontstonden er problemen 
in de broederschap. Franciscus, die in het 
Midden-Oosten verbleef, keerde daarom 
terug naar Italië en legde het ambt van 
minister-generaal van de broederschap neer. 
Petrus Catani volgde hem op en na diens 
dood broeder Elias Bombarone. 
Op 24 september 1224 zou Franciscus de 

stigmata hebben ontvangen die Jezus 
aan het kruis droeg. In de winter of lente 
daarna zong hij voor het eerst zijn bekende 
Zonnelied. 

Na zijn dood
Franciscus stierf op de avond van 3 oktober 
1226. De volgende dag werd zijn lichaam 
in een processie door de stad gevoerd, naar 
de kerk van San Giorgio in Assisi, alwaar 
hij begraven werd. In dezelfde kerk sprak 
paus Gregorius IX twee jaar later zijn 
heiligverklaring uit. Op verzoek van de paus 
begon Elias van Cortona met de bouw van 
de Sint-Franciscusbasiliek boven zijn graf.
De dag waarop de processie plaatsvond 
werd gekozen tot zijn feestdag. In 1929 
werd de dag van Sint-Franciscus tevens 
Werelddierendag. 
Tijdens het generale kapittel (algemene 
bestuursvergadering) van de Franciscanen 
in 1260 kreeg de generaal van de orde, de 
geleerde theoloog Bonaventura, de opdracht 
om een ‘officiële’ biografie te schrijven. Deze 
Legenda Maior (‘Grote Levensbeschrijving’) 
werd in 1263 goedgekeurd door het 
generale kapittel. In 1266 werd de broeders 
verboden andere levensbeschrijvingen over 
Franciscus te lezen. Alle andere ‘legenden’ 
moesten worden vernietigd.

Legenden
Er bestaan veel beeldende verhalen over 
Franciscus van Assisi. Zo zou hij een kar 
hebben verkocht aan een koopman tegen 
een veel te hoog bedrag. Maar toen hij 
wilde gaan slapen, zat dat hem toch niet 
lekker. Toen sprak God tegen hem dat hij 
te veel had gevraagd en dat hij niet goed 
zou kunnen slapen totdat hij het bedrag 
aan de koopman zou hebben terugbetaald. 
Na een lange zoektocht vond Franciscus de 
koopman en hij betaalde hem het te veel 
gekregen bedrag terug. Vanaf die dag kon 
Franciscus weer goed slapen.
Een tweede legende gaat over Franciscus 
van Assisi en de melaatse. Franciscus reed te 
paard op een bergweggetje, op weg naar 

een stad. Toen zag hij een melaatse. De man 
zag er vreselijk uit; hij miste vier vingers, 
had een verschrompelde huid en miste een 
oog. Franciscus schrok en gaf zijn paard 
de sporen. Terwijl hij vluchtte, herinnerde 
hij zich het evangelie: een christen moet 
iedereen liefhebben. Hij besloot terug te 
keren en kuste de melaatse op de mond. 
Die voelde zich meteen veel beter en begon 
te wenen bij de aanraking.

Fioretti
De Fioretti of “Bloempjes” van Sint-
Franciscus van Assisi is een bundel verhaaltjes 
over Franciscus en zijn eerste gezellen. Het 
werk dateert van het einde van de 14e 
eeuw en bestaat uit 53 korte hoofdstukken. 
De auteur is een onbekende Franciscaan. 
De Fioretti werden geschreven nadat de 
Franciscanen een moeilijke periode hadden 
doorgemaakt. De bundel was bedoeld om de 
orde weer een hart onder de riem te steken 
en een inspiratiebron te bieden. 

De Fioretti bieden geen historische 
beschrijving van het leven van Franciscus, 
maar het zijn religieuze legendes in een 
volkse taal. De belangrijke, bekende 
volgelingen van Franciscus als Bernardus van 
Quintavalle, Egidius van Assisi, Broeder Leo, 
Broeder Juniperus komen erin voor.
Ook Franciscus als dierenvriend, die 
met de dieren kon praten, komt in de 
Fioretti duidelijk naar voren. Een bekend 
verhaaltje gaat over de wolf van Gubbio. 
Een boosaardige wolf werd door Franciscus 
bekeerd, waarna hij als “broeder wolf” 
vreedzaam verder leefde tussen de mensen. 
Verschillende verhaaltjes werden door de 
eeuwen heen op uiteenlopende manieren 
afgebeeld.
De Fioretti waren lange tijd erg populair in 
veel landen, waardoor er vele vertalingen 
van verschenen. Ook in het Nederlands is het 
meerdere keren vertaald.

In een aantal volgende edities zullen we 
enkele van deze verhaaltjes publiceren.

Oudst bekende afbeelding 
[fresco 13e eeuw]

Francisco de Assis, Convento dos Capuchos 
[fresco anoniem 17e eeuw Kurken klooster]

Saint Francis
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Op 13 september jl. is er een bloemetje gegaan naar de heer en mevrouw 
Lukassen-van der Heide, Olieslagershorst te Apeldoorn.
Op 20 september jl. is er een bloemetje gegaan naar de familie Wijnbergen, 
Lupineweg te Apeldoorn en Gemma Driessen, Laan van de Mensenrechten te 
Apeldoorn.
Op 27 september jl. is er een bloemetje gegaan naar mevrouw N. Uytendaal. 
Woudhuizerallee te Apeldoorn.

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

COLLECTE OPBRENGSTEN
Week 35: eigen kerk en de MIVA € 362,25
Week 36: eigen kerk en meeleven met verlies € 335,86
Week 37: eigen kerk en de bezoekgroepen € 390,00

MISINTENTIES, VOOR ZOVER BIJ ONS BEKEND
3 / 4 oktober:
Annie Spronk-Post, Maria Johanna Geerdink en overleden familieleden, Ed Sijtsma, Caroline 
van Ditshuizen, Harold Croes, Bennie Lieferink.
10 / 11 oktober:
Sido Andela, Stephan Staijen, overleden ouders, schoonouders en schoonzoon, Gezondheid 
en voorspoed voor het gezin, Joop Dölle en Lies Dölle-van Dantzig, Maria Aartsen-Verhey, 
Overleden fam. Aartsen-Verhey, Hendrikus Johannes Aartsen, Joop Niekus, Henriëtte Niekus, 
Harold Croes, Bennie Lieferink.

PAROCHIEKRONIEK 
De volgende doopdiensten staan gepland:
Zondag 11 oktober a.s. om 12.00 uur; voorganger diaken R. Dashorst.
Zondag 18 oktober a.s. om 12.00 uur; voorganger diaken R. Dashorst.
Zondag 8 november a.s. om 12.00 uur; voorganger pastoor H. Hermens.
Vormseldienst:
Zaterdag 7 november a.s. om 16.30 uur is er een Vormselviering, dit is een besloten dienst. 
Géén opgave mogelijk voor buitenstaanders.

Overleden: 
Op 11 september jl. is Henk Lenders overleden, hij was lid van het Gregoriaans koor.
De afscheidsviering van Piet Nouwens heeft plaatsgevonden op 11 september jl. 
in rouwcentrum Rouwenhorst.
De afscheidsviering van Ed Sijtsma heeft plaatsgevonden op 15 september jl. 
in de aula van Heidehof.
De afscheidsviering van Caroline van Ditshuizen heeft plaatsgevonden op 17 september jl. 
in de O.L. Vrouwekerk.
De afscheidsviering van Harold Croes heeft plaatsgevonden op 22 september jl.  
in de O.L. Vrouwekerk.
De afscheidsdienst en begrafenis van Bennie Lieferink heeft 24 september jl. 
plaatsgevonden in besloten kring.

LITURGISCHE VIERINGEN

K E R K

Aanmelden voor de vieringen: www.franciscusenclara.com of www.emmaus-apeldoorn.nl 
of telefonisch bij Secretariaat Franciscus en Clara 0571 27 44 45 of Secretariaat Emmaüs 
055 526 65 04. De vieringen op de zondagavond 19.00 uur zijn - wegens te weinig deelname 
- komen te vervallen!

Zaterdag 3 oktober 27e zondag door het jaar
16.30 uur Eucharistieviering voor 100 personen met cantor M. Braam en 
 organist L. Huisman
 Voorganger pastoor H. Hermens
Zondag 4 oktober 27e zondag door het jaar
10.00 uur Eucharistieviering voor 100 personen met enkele leden van het 
 Gregoriaans koor
 Voorgangers pastoor H. Hermens en diaken R. Dashorst
Dinsdag 6 oktober
09.00 uur Eucharistieviering voor 100 personen 
Vrijdag 9 oktober
09.00 uur Eucharistieviering voor 100 personen
19.30 uur Gebedsviering Sant’Egidio voor 100 personen
Zaterdag 10 oktober 28e zondag door het jaar (1e Communieviering)
16.30 uur Eucharistieviering voor 100 personen met cantor J. Niekus en 
 organist R. van Drunen
 Voorgangers pastoor H. Hermens en diaken R. Dashorst
Zondag 11 oktober 28e zondag door het jaar
10.00 uur Eucharistieviering voor 100 personen met enkele leden van het 
 Gregoriaans koor 
 Voorgangers pastoor H. Hermens en diaken R. Dashorst
Dinsdag 13 oktober
09.00 uur Eucharistieviering voor 100 personen 
Vrijdag 16 oktober
09.00 uur Eucharistieviering
19.30 uur Gebedsviering Sant’Egidio voor 100 personen
Zaterdag 17 oktober 29e zondag door het jaar
16.30 uur Eucharistieviering voor 100 personen met cantor H. Veldkamp en 
 organist L. Huisman
 Voorganger pastor Sebastian
Zondag 18 oktober 29e zondag door het jaar
10.00 uur Eucharistieviering voor 100 personen met enkele leden van het koor Credo
 Voorganger pastor Sebastian
Dinsdag  20 oktober
09.00 uur Eucharistieviering voor 100 personen
Vrijdag 23 oktober
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
Er is kinderdienst in het Emmaüshuis. In verband met de corona maatregelen 
verzamelen de kinderen zich in de tuin en blijven de gehele mis in het 
Emmaüshuis. Voor de kleintjes is er crèche 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.

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

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 11.00 uur mailen 
naar receptie@rkapeldoorn.nl.  
Voor de komende weken is het rooster: 11 oktober locatie Bonifatius; 
18 oktober locatie Maria; 25 oktober locatie Victor.

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

Wim Vroom
pastoraal werker
vroom@franciscusenclara.com
06 589 591 05

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

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

Per 1 januari zal de HH. Franciscus en Claraparochie 
gaan fuseren met de Emmaüsparochie van Apeldoorn. 

Dit zal ook gevolgen hebben voor de parochiebladen 
van de beide parochies. In de loop van 2021 hopen we 
te komen tot een nieuw blad, dat bestemd is voor alle 
parochianen van de nieuwe parochie. Half september 
kwamen de beide redacties voor het eerst bij elkaar 
om elkaar te leren kennen en om verwachtingen naar 
elkaar uit te spreken. Het was een goede bijeenkomst 
waarin iedereen over zijn of haar passie vertelde als 
redactielid. Alhoewel er nog veel moet gebeuren om 
tot één nieuwe redactie te komen was het een goede 
start!

Wim Vroom, p.w.

Op weg naar een nieuw parochieblad
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De huidige omstandigheden beperken 
het vieren van een afscheid. Om toch 
een maximaal aantal belangstellende 
parochianen gelegenheid te geven het 
afscheid van Ivan Kantoci mee te maken 
was besloten in het weekend van 12/13 
september met twee vieringen hier aandacht 
aan te besteden. Bij de eerste viering op 
zaterdagavond in de St. Martinuskerk te 
Twello ging - op Ronald Dashorst na - het 
hele pastorale team voor. 

In het openingswoord dat Ivan zelf hield 
nam zijn dankbaarheid voor zijn 32 jaar 
pastoraatswerk, waarvan de laatste 18 jaar 
in de IJsselvallei, al een grote plaats in. 
Daarnaast haalde hij de lezingen van de dag 
aan welke als thema ‘vergeving’ hadden. 
Het belang hiervan ziet hij benadrukt met 
het welbekende antwoord van Jezus op de 
vraag van Petrus hoe vaak wij onze broeder 
moeten vergeven: Niet 7 maal, maar 70 maal 
7 maal. 

Uiteraard borduurde voorganger Hans 
Hermens in zijn preek hierop voort. Maar 
eerst ging deze in op de zin waarmee Ivan 
de aanwezigen had begroet: ‘We zijn bij 
elkaar om, zoals we iedere keer dat we 
in de Naam van de Heer in de eucharistie 
bij elkaar zijn, aan God de Vader door 
zijn Zoon in de Geest die ons leidt, dank 
te zeggen voor alles wat wij van God 
ontvangen en wie we zijn.’ Een zin met veel 
theologie, reageerde hij, en daarnaast een 
zichtbaar worden van doorleefd geloof, dat 

daarmee vertrouwen is geworden. 
Dat vertrouwen karakteriseerde Ivan 
op vele momenten. Een bij de collega’s 
bekende uitspraak van hem was in 
voorkomende gevallen: ‘Maak je niet druk, 
zo is het nu eenmaal.’ Dit was volgens 
Hermens geen uiting van onverschilligheid 
maar juist van relativerend vertrouwen.

Dat vertrouwen werd ook aangehaald door 
Wim Vroom. Die kreeg voorafgaand aan 
de zegen het woord namens het pastoraal 
team omdat hij het langst collega van Ivan 
is geweest. Wim memoreerde de vele taken 
die Ivan in zijn werkzame periode hier 
heeft gehad. Te beginnen bij de diaconie. 
Later was hij verantwoordelijk voor Kerk en 
Opbouw. Jaren was hij teamleider van het 
pastoraal team. Hij was verantwoordelijk 
voor het ontstaan van de website, 
voorbereider van de Clara en vanaf het 
begin hoofdredacteur. Hij participeerde 
in de oecumene in verschillende locaties 
van de parochie. Maar bovenal, bovenal, 
haalde Wim aan hoe Ivan te allen tijde de 
stabiele factor was in het team. Stimulerend 
en inspirerend. En dat ondanks de pijn die 
veel veranderingen met zich meebrachten. 
Zoals het teruglopende kerkbezoek, de 
terugloop van vrijwilligers en de moeite 
nieuwe te werven, de wijzigingen in de 
bevoegdheden van pastoraal werkers die 
de functie pijnlijk uithollen. Ivan bleef in 
overgave benadrukken: het is niet anders. 
Het komt goed. Misschien niet zoals jij ‘goed’ 
had voorgesteld, maar het komt goed! Geen 

wonder dat Wim geëmotioneerd aangaf dat 
het team hem 
zal missen.

Na Wim sprak ook Maarten Heere, vice-
voorzitter van het Parochiebestuur warme 
woorden van dankbaarheid en waardering. 
Tekenend voor Ivan vond hij diens antwoord 
toen hij hem had gevraagd of hij nog een 
wens had voor een tastbaar afscheidscadeau. 
‘Ik ben een tevreden mens, ik heb niets 
nodig’, kreeg hij te horen. Gelukkig kwam 
na enig nadenken alsnog een verlangen: 
het verzamelde werk van Chopin. Dit werd 
hem dan ook aangeboden, waarbij nog 
een geldbedrag resteerde voor de aankoop 
van meer muziek. Deze overhandiging 
ging gepaard met een bos bloemen voor 
Christien, Ivans steun en toeverlaat door al 
deze jaren heen.

Andere muziek klonk nu door de kerk. 
Ivans hart zal hier mogelijk sneller van zijn 
gaan kloppen. Het was het Kroatische lied 
‘Krist na žalu’ (Christus op het strand; eng. 
Lord You Have Come to the Seashore), 
een weergave van een optreden van het 
parochiële Kroatië-koor in de kathedraal 
van Zagreb. De dirigent van dit koor, Martin 
Rothengatter memoreerde de reis die een 
50-tal parochianen naar Kroatië vorig jaar 
maakte. Dit op initiatief van Ivan. Een 
gedegen en langdurige voorbereiding was 
hieraan voorafgegaan waarbij Ivan zich 
samen met zijn vrouw Christien had ontpopt 
als een enthousiaste reisleider en gastheer. 

Afscheid pastoraal werker Ivan Kantoci
Ineke Bouwmeester, koorlid van ‘In Between’ 
waar Rothengatter ook dirigent van is, vulde 
dit aan met woorden van dankbaarheid en 
grote waardering voor de wijze waarop Ivan 
deze reis tot een onvergetelijke ervaring had 
gemaakt.

Uiteraard nam Ivan zelf nogmaals het woord 
om te bedanken voor alle mooie woorden 
en blijken van waardering. Maar vooral om 
te bedanken voor alles wat hij aan goeds 
en moois heeft mogen ervaren aan en 
met de mensen met wie hij de afgelopen 
jaren zijn zending vorm heeft gegeven: zijn 
geroepen zijn om het Woord van Jezus over 
te brengen en anderen te inspireren hiernaar 
te handelen met tot doel een beter leven op 
aarde waar te maken.

Alle sprekers waren ook zondag de 13e weer 
present om in aanwezigheid van de tweede 
lichting belangstellenden dezelfde woorden 
te herhalen, waarbij kleine nuances maakten 
dat de uitgesproken woorden authentiek en 
gemeend bleven. Bij beide gelegenheden 
defileerde na afloop van de afscheidsviering 
een groot aantal parochianen bij de uitgang 
langs Ivan en Christien om hun dank te 
betuigen voor zijn inspirerende en betrokken 
inzet voor de parochie als geheel en in 
het bijzonder voor de wijze waarop hij als 
gelovig en vertrouwend mens naast collega’s 
en mede-parochianen heeft gestaan. Als die 
mens kunnen wij hem als mede-parochiaan 
gelukkig blijven ontmoeten.

Thea Bakker 
 

Op 18 oktober is het Missiezondag. 
Onder het motto ‘Gelukkig de vrede-
stichters’ (Matteüs 5,9) richt Missio de 
aandacht op de regio West-Afrika, in 
het bijzonder Niger en Nigeria.
 
Niger en Nigeria waren lange tijd, samen 
met buurlanden in de Sahelregio, een 
voorbeeld van vreedzaam samenleven van 
mensen van verschillende religies en etnische 
groepen. Ondanks grote problemen als 
armoede en honger was er sprake van een 
relatieve stabiliteit. Maar de laatste jaren 
is die vrede onder druk komen te staan. 
Islamitische terreurgroepen breiden zich 
over steeds meer landen uit. 

Te midden van oplaaiende conflicten en 
problemen als honger, armoede en nu 
ook de coronapandemie klinken echter 
ook stemmen van hoop. Stemmen van 
zusters, priesters, bisschoppen, leken van de 
katholieke kerk die zich actief inzetten voor 
vrede tussen christenen en moslims en tussen 
etnische groepen. Want alleen samen kan 
men de problemen het hoofd bieden.

Deze stemmen van hoop wil Missio in 
de Wereldmissiemaand laten horen. Zoals 
zuster Maria Vitalis Timtere in Yola, Nigeria. 

Zij zorgt voor families die gevlucht zijn voor 
Boko Haram en al jaren in provisorische 
hutten wonen op het terrein van de kerk, 
dat bisschop Stephen Mamza meteen ter 
beschikking stelde. Zuster Maria: “Ik ging 
naar de gezinnen. Eerst spraken we over 
hygiëne en gezondheid. Daarna echter 
vertelden de mensen mij hun verhalen van 
de vlucht. Ik luisterde en bemoedigde hen 
om niet op te geven.” Niet opgeven is ook 
nu met de coronacrisis het motto. 
MISSIO ondersteunt het pastorale werk in 
West-Afrika, ook nu in tijden van corona. 
Help mee!

Doneren
Geef aan Missio Pauselijke Missiewerken 
in de collecte op Missiezondag 18 oktober 
of stort uw bijdrage op rekeningnummer 
NL80 RABO 0105 242 063 t.n.v. 
Emmaüsparochie Apeldoorn, ovv: 
missio wereldmissiemaand 2020.

Meer informatie? 
www.missio.nl 

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.

Werkgroep Em-missie 
Rens, Luce, Ronald en Virginie

Missio Wereldmissiemaand 2020
Gelukkig de vredestichters - Stemmen van hoop in West-Afrika

Bisschop Stephen Mamza
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H U I S

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 0000 9418 49 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 geraad-
pleegd bij ongewenste omgangsvormen binnen de parochie 
(bijvoorbeeld bij agressie, pesten, intimidatie).
Zij is bereikbaar via 06 122 628 64.

DOOPVIERINGEN
Doopvieringen vinden doorgaans een keer per maand op ’n vastgestelde zondag plaats. 
Voorlopige planning: zondag 11 oktober a.s. om 12.00 uur (diaken R. Dashorst); zondag
18 oktober a.s. om 12.00 uur (diaken R. Dashorst); zondag 8 november a.s. om 12.00 uur 
(pastoor H. Hermens). Ouders die hier vragen over hebben 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
Vacature : 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)

misschien ‘dat begrijpen ze toch niet’, maar 
geloof is ook ‘voelen’ en minder ‘willen 
begrijpen’. Kinderen zijn daar heel goed in!

Kerk en School 
Als team zijn we op enkele scholen gestart 
met openingsvieringen. Ook het Godly Play 
project is weer van start gegaan. Mooi om te 
zien hoe zelfs kleuters al kunnen ‘filosoferen’ 
over het Scheppingsverhaal. Enthousiaste 
leerkrachten en blije kinderen omdat ze 
‘Godsdienst’ krijgen. Geweldig toch! Naast 
het Godly Play programma kunnen ook 
schoolklassen dit schooljaar gebruik maken 
van het programma “Speuren naar het 

K I N D  E N  K E R K

Tieneractiviteit 
weer gestart
Gelukkig lukte het Erna en 
David-Jan van de werkgroep 
Kind en Kerk om weer een groep tieners bij 
elkaar te krijgen voor een speurtocht door 
bos en hei van ’t Leesten, want ook voor hen 
lagen alle geplande activiteiten en uitstapjes 
stil door Corona. Met prachtig weer gingen 

Geheim”, rondleidingen door de kerk en de 
‘Verhalen vertelroute’. Nu maar hopen dat 
dit allemaal door kan gaan en corona geen 
roet in het eten gaat strooien. 

Eerste communievieren 
Het is niet mogelijk binnen de huidige 
richtlijnen om de kinderen de eerste 
communie te laten doen in grote groepen. 
Daarom zullen op 10 oktober, 24 oktober, 
21 november, 28 november en 12 december 
elke keer 4 á 5 kinderen hun eerste 
communie doen in de zaterdagavondviering 
van 16.30 uur. Communicanten mogen een 
beperkt aantal mensen meenemen zodat er 
plaatsen overblijven voor de kerkgangers 
die gewend zijn om de mis op dit tijdstip 
bij te wonen. Graag reserveren via: www.
meevieren.nl

Heilig Vormsel Op 7 november zullen 14 
tieners in Apeldoorn en 7 tieners in Twello 
hun heilig vormsel doen om 16.30 uur 
(Apeldoorn) en 19.00 uur in Twello. Beide 
viering zijn besloten vieringen. 

ze van start om allerlei opdrachten uit te 
voeren en via coördinaten en aanwijzingen 
de tocht te volbrengen. De jongens tegen 
de meiden, waarbij de meiden als groep 
wonnen en Keandro de meeste punten 
binnenhaalde van de jongens en Danique 
van de meiden. Fijn om weer zo bij elkaar 
te zijn!

Meespeelvieringen 
voor peuters en kleuters 
Ook hiermee hebben we een voorzichtige 
start gemaakt in de grote zaal van het 
Emmaüshuis. Alles op 1,5 meter organiseren 
is een uitdaging. Gelukkig geldt deze regel 
voor de kinderen niet en dat maakt het 
leven alweer gemakkelijker. De volgende 
Meespeelviering is op 1 november. We willen 
dan met de kinderen stilstaan bij Allerzielen 
en denken aan iedereen die er niet meer is. 
Voor kinderen is dat vaak het verdriet voor 
een dier dat ze verloren hebben. Maar ook 
dat mag er zijn! 
Op een laagdrempelige manier maken we 
de kinderen vertrouwd met de gebruiken 
en verhalen in onze katholieke traditie. 
Zo maken we ook altijd het kruisteken 
en bidden we het Onze Vader. U denkt 

Dank aan u!
Hartelijk dank aan u die betrokken bent geweest bij het mooie en warme 
afscheid van mijn werk in de parochie HH. Franciscus en Clara en de 
Emmaüsparochie op 12 en 13 september in de Martinuskerk te Twello. 

Bijzonder hartelijk dank aan u die mij en mijn echtgenote na de afscheidsdienst 
persoonlijk toegesproken hebben. Dank voor de cadeaus, de mooie bloemen. 
Hartelijk dank ook aan u die mij kaarten en brieven geschreven hebt met 
prachtige woorden en zeer mooie boodschappen. Hartelijk dank aan u die op 
welke manier dan ook betrokken bent geweest bij mijn afscheid. 

Dit alles heeft mij en mijn echtgenote diep geraakt, hartelijk dank daarvoor! 
Ivan Kantoci  

MijnRKK-app
De MijnRKK-app van de “St. Franciscusparochie”
(Franciscus en Clara parochie te Twello en de 
Emmaüsparochie te Apeldoorn)
Ook volledig up-to-date zijn met informatie over 
de parochie? Gebruik dan de gratis parochieapp! 
U kunt zich voor toegang tot de app opgeven door 
een e-mail te sturen naar het parochiesecretariaat 
(emmaus@rkapeldoorn.nl), o.v.v van ‘deelname 
MijnRKK-app’, uw emailadres en naam. U ontvangt 
dan binnen enkele dagen een bevestiging waarmee 
u kunt inloggen met uw eigen e-mailadres en een 
eigen gekozen wachtwoord.
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Het verlies van een dierbare is een gemis 
dat iedere dag gevoeld en ervaren wordt. 
Dat verdwijnt niet. Door de realiteit van 
alle dag gedwongen probeer je er mee om 
te gaan en tracht je het een plek te geven.

In dat moeilijke proces van verwerken 
kan de viering van Allerzielen steun 
geven. Samen met anderen even op een 
bijzondere wijze stilstaan bij het overlijden 
van een dierbare, kan een bijdrage hierin 
zijn.
Naast de viering in de Onze Lieve 
Vrouwekerk wordt er tijdens Allerzielen 
op onze begraafplaatsen speciale wijze 
aandacht besteed aan deze bijzondere 
dag: Op de Arnhemseweg, de Haagwinde 
en de Oude Beekbergerweg door middel 
van gedichten, waarmee wij steun 
willen bieden aan de nabestaanden en 
respect willen tonen aan hen die ons zijn 
ontvallen.
Op de begraafplaats Haagwinde middels 
een viering (zie hieronder).

In verband met de beperkingen die 

voortkomen uit de afspraken die landelijk 
gemaakt zijn als gevolg van Covid 19 is de 
viering op de Haagwinde dit jaar aangepast. 
Omdat er maximaal 100 personen aanwezig 
mogen zijn, hanteren wij de volgende 
procedure:

• De nabestaanden van de parochianen die
tussen 1 oktober 2019 en 1 oktober 2020 
zijn overleden en hun rustplaats op een 
van onze drie begraafplaatsen hebben 
gevonden, worden per brief uitgenodigd. 
Zij mogen met maximaal 2 personen 
deelnemen aan de viering. Aan hen wordt 
gevraagd om uiterlijk 15 oktober kenbaar 
te maken of zij van de uitnodiging gebruik 
maken. Als men zich aanmeldt, geldt de 
uitnodigingsbrief als toegangsbewijs tot 
de viering.
Vanaf 15 oktober worden de overige 
belangstellenden in de gelegenheid 
gesteld zich aan te melden. Ook hier geldt 
een maximum van twee personen per 
familie. Zij die zich aanmelden krijgen 
via mail of brief een bevestiging van 
aanmelding. Wij zijn ons ervan bewust 

dat wij u mogelijk teleur moeten stellen 
vanwege het beperkte aantal personen 
dat wij mogen toelaten. Aanmelden is 
mogelijk via een mail naar administratie@
rkbegraafplaatsenapeldoorn.nl of een 
telefonische aanmelding op 06 833 464 60.

• Wij zijn genoodzaakt belangstellenden
bij de begraafplaats te vragen naar 
hun toelatingsbewijs. Bij het betreden 
en verlaten van de kerk dient u de 
aanwijzingen van het organisatieteam te 
volgen.

De viering is een plechtigheid die bedoeld 
is ter nagedachtenis aan alle parochianen 
die zijn overleden, ook zij die elders in 
Apeldoorn hun laatste rustplaats vonden. 

Speciaal voor deze groep wordt een 
lichttafel klaargemaakt die symbool 
staat voor hun nagedachtenis. Daarnaast 
worden de namen van hen genoemd die 
in het afgelopen jaar op de drie rooms 
katholieke begraafplaatsen hun laatste 
rustplaats vonden. Voor hen wordt een 
gedachteniskaars ontstoken aan de 
paaskaars. Als u ook een gedenklicht aan 
de paaskaars wilt ontsteken, dan kunt u 
die zelf meenemen en naar voren komen 
om deze aan te laten steken.

Op zondag 1 november om 16.30 uur zal 
er een plechtigheid worden gehouden 
in de Teresiakerk en aansluitend op 
de begraafplaats, waarbij ook alle 
graven zullen worden gezegend. De 
koffieontmoeting na afloop van de viering 
kunnen wij vanwege Covid 19 dit jaar niet 
door laten gaan.
De organisatie is in handen van het 
bestuur van de Rooms Katholieke 
Begraafplaatsen Apeldoorn en 
vrijwilligersteam van de begraafplaats 
Haagwinde.

Allerzielen 2020

De Onze Lieve Vrouwekerk, aflevering 25

Het voormalige hoogaltaar uit 1909, 
een pronkstuk in onze kerk (deel 2)
(Huub Ummels)

In de vorige aflevering schreven we 
dat het oude hoogaltaar een aantal 
belangwekkende afbeeldingen bevat. 
Omdat de meeste bezoekers of kerkgangers 
deze nooit van dichtbij kunnen zien, wordt 
er hier een beschrijving van gegeven. Als 
wij onze blik van boven naar beneden laten 
gaan, dan valt als allereerste het kunstzinnig 
gesneden houtsnijwerk op, dat bovenop en 
in de expositietroon en op de panelen van 
de vleugels is aangebracht. 

In het midden van het altaar in de 
expositietroon, is een eveneens uit 
hout gesneden pelikaan uitgebeeld als 
symbolische verwijzing naar Jezus, die zijn 
eigen bloed heeft gegeven voor ons mensen. 
Ook de roos aan de voet van de troon is een 
zinnebeeld van Jezus liefde. Het tabernakel 
onder de expositietroon laat op de 
deurtjes op koper achter glas geschilderde 
voorstellingen van twee engelen zien, wat 
een bijzonder effect oplevert. Beide dragen 
een spreukband, met links de tekst “Ecce 
Tabernaculum Dei Cum Hominibus” – rechts 
“Et Habitavit Cum Eis”. Dat zijn teksten uit 
het (bijbel)Boek Openbaring (21,3). In de zo 
genoemde ‘predella’ links en rechts van het 
tabernakel zijn in hoogreliëf profetenfiguren 
uitgebeeld: links ‘Malachias’ met een 
spreukband waarop zijn naam en de cijfers 

I – XI en rechts ‘Endras’ met zijn naam en 
IX – XV. Eronder aan de voorzijde net boven 
het altaarblad op de kaarsenbank waarop 
de kandelaars staan, de tekst: “Altare 
Privilegiatum Quotidiatum Perpetuum”, wat 
betekent: “Bevoorrecht altaar, van dag tot 
dag en voor altijd”.
De beide vleugels van het altaar, bestaande 
uit vier grote panelen, geven in hout 
gesneden scènes weer, zoals ze in het 

Nieuwe Testament zijn beschreven. Zo zijn 
van links naar rechts uitgebeeld:
- Jezus in gesprek met de Samaritaanse 
 vrouw aan de put van Sichar. (Joh. 4,10);
- Jezus geboorte te Bethlehem (“Heden is 
 u een Redder geboren, Christus de Heer, 
 in de stad van David”, Luc. 2,11);
- De aanbidding door de Wijzen (“Zij 
 haalden hun schatten tevoorschijn en 
 boden hun geschenken aan: Goud, 
 wierook en mirre”, Matth.2,11);
- De Emmaüsgangers (“Terwijl Hij met hen 
 aanlag nam Hij het brood, sprak de zegen 
 uit, brak het en gaf het hun. Nu gingen 
 hun ogen open en zij herkenden Hem”, 
 Luc.24,30-31).

De buitenste panelen zijn scharnierbaar 
en daardoor inklapbaar. In die gesloten 
toestand worden er afbeeldingen zichtbaar 
die in feite niemand ooit meer ziet. Het 
betreft door Wijnand Geraedts geschilderde 
doeken met als voorstellingen het mirakel 
van Amsterdam. Het laat een vrouw zien 
knielend voor het vuur, waarboven een 
hostie, met op de achtergrond een zieke. Het 
andere luik laat een priester zien geknield 
voor een kelk en enige omstanders. Vroeger 
werden in de lijdenstijd de luiken van het 

altaar gesloten, iets wat tegenwoordig niet 
meer voorkomt.
In de beide schildjes in de hoeken aan de 
voorzijde naast de predella staat (links) 
“ANNO” en (rechts) het jaartal ”1909”, 
het jaar waarin F.W. Mengelberg het 
retabel voor de Onze Lieve Vrouwekerk 
vervaardigde.
Het feitelijke altaar, de altaartombe
Van de tombe is het altaarblad, de feitelijke 
altaartafel, vervaardigd uit zwart marmer 
waarin ook de altaarsteen is aangebracht. 
Onder deze steen, voorzien van de 
bekende vijf kruisjes ter herinnering aan 
de vijf wonden van Jezus, bevinden zich 
de relieken van twee vroegchristelijke 
martelaren Innocentius en Vitalis. De tombe 
zelf, van zandsteen, laat aan de voorzijde 
Jezus Christus in zijn grafrust zien. Links en 
rechts wordt hij geflankeerd door de vrome 
vrouwen, die bij het aanbreken van de eerste 
dag van de week zijn lichaam wilden gaan 
balsemen, maar bij het lege graf slechts 
een engel vonden. De afbeelding heeft als 
begeleidende tekst: “Foderunt manus meas 
et pedes meos” (“Zij hebben mijn handen en 
voeten doorboord”) uit psalm 22. Het altaar 
staat zoals gebruikelijk op een verhoging, te 
betreden via een drietal optreden.
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S A N T ’ E G I D I O

Kledingbank
Oude Beekbergerweg 157
Inleveren van goede en schone kleding 
alleen op maandag van 9.30 uur tot 15.00 
uur. Nu de dagen en nachten kouder 
worden is er vraag naar handschoenen, 
sjaals en mutsen. Zaterdag komen 
mensen met een uitkering, die financieel 
moeilijk zitten, kleding halen van 9.30 
tot 15.00 uur. Wij zien de laatste weken 
dat er weer meer gebruik gemaakt wordt 
van de Kledingbank. Wij kunnen zo weer 
heel wat mensen blij maken met het 
goede aanbod. Hartelijk dank voor uw 
inbreng.

Boekenbank
Op vrijdag middag is van 13.00 tot 
15.00 uur de Boekenbank geopend. 
U kunt langs komen om boeken uit 
te zoeken en een praatje te maken. 
Ook is er taalles mogelijk voor 
nieuwe Nederlanders. 
Wees welkom?

O E C U M E N E

In de week van 19 tot en met 27 september 
hebben wij meegedaan met de landelijke 
Vredesweek. Op veel plaatsten in Apeldoorn 
zijn bijeenkomsten geweest, zijn lezingen 
gehouden, ontmoetingen, een filmavond 
en een gebed gehouden. Alles met 
inachtneming van de corona maatregelen 
en daardoor anders, meer ingetogen, 
maar daardoor wellicht nog intenser dan 
voorgaande jaren. Alles draagt eraan bij om 
te bouwen aan een wereld van vrede. Die 
wereld begint in ons eigen hart, in de liefde 
en het licht dat wij ontvangen van de Ene 
God. De liefde die wij mogen delen met de 
mensen om ons heen, verbonden met elkaar. 
Zijn wij niet allemaal broeders en zusters die 
mogen wandelen in het licht van de Heer? 
Die het visioen van Jesaja, de droom van 
Martin Luther King waarmaken in de wereld 
van vandaag.

Woensdagavond stonden we op een 
grasveld bij het Apostolisch genootschap. 
Moslims, joden, boeddhisten en hindoes en 
niet-gelovigen waren aanwezig in een grote 
kring op anderhalve meter van elkaar. Nadat 
de eerste speeches hadden geklonken en de 
eerste fakkels waren aangestoken speelden 
viool en accordeon de bekende melodie van 
Schindlers List. Verhalen werden gedeeld 
van wat 75 jaar vrijheid en vrede met je 
deed. Nog meer muziek klonk daar in het 
donker terwijl steeds meer fakkels werden 
aangestoken in die kring van licht. 

Bij mij kwamen de herinneringen boven aan 
de Internationale Vredesontmoeting die elk 
jaar in een Europese stad wordt gehouden 
in de Geest van Assisi, waar in 1986 een 
eerste ontmoeting was, door de toenmalige 
paus Johannes Paulus II georganiseerd. De 
Gemeenschap van Sant’Egidio zet deze 
traditie jaarlijks voort. Duizenden mensen, 
van over de hele wereld, uit vele tradities, 
komen samen om elkaar te ontmoeten en 
te bidden voor vrede in de wereld. Ik mocht 
er zelf een aantal jaren bij zijn, in Sarajevo, 
Rome, Antwerpen, Assisi, Barcelona, Munster 

en Osnabrück. Dit jaar was het gepland in 
Rome, maar door de Covid-19 pandemie 
gaat dat helaas niet door.
Ik zie de beelden van eerdere jaren nog voor 
me; al die religieuze leiders in hun mooie 
gewaden en bijzondere hoofdtooien lopen 
in de straten van de vaak oude steden. Uit 
verschillende richtingen stromen de groepen 
samen en ontmoeten elkaar. Dat was ook 
in Antwerpen op de grote markt, een 
warme ontvangst en applaus voor elkaar, 
waardering en respect. Kippenvel! Bijzonder 
om daarbij te zijn. Het was het resultaat van 
drie intensieve dagen, samen praten, samen 
eten, elkaar ontmoeten en leren kennen en 
respecteren. Een hoopgevend resultaat dat 
doorwerkt op vele niveaus, in vele landen. 
Jongeren uit de hele wereld brengen aan 
het slot getekende vredesmanifesten naar de 
politieke leiders. Elk jaar weer een prachtige 
afsluiting met vele kaarsen, met vlaggen, 
muziek en iedereen op een groot plein die 
elkaar de vrede wenst met een handdruk 
of een warme omhelzing. Helaas nu niet 
mogelijk. Maar met videoverbinding en 
andere vormen krijgt de vrede toch gestalte.

‘I have a dream’ zei Martin Luther King. 
‘Dat wij leven in een land en een wereld 
waarin wij niet beoordeeld worden op 

onze huidskleur, geaardheid, geloof of 
levensovertuiging, maar op de waarde van 
ons karakter’. 
En wij? Durven wij nog te dromen van een 
betere wereld? Durven wij nog te geloven 
dat het kan?
Durven wij nog te dromen van een planeet 
waarin wij als mensen verbonden met elkaar 
leven in vrede, dat wij verbonden met onze 
moeder aarde als ons gemeenschappelijk 
huis, zorg dragen voor haar en elkaar, 
zonder uitbuiting delen van wat wij hebben, 
zonder angst dat we tekort komen?
Durven wij ons uit te spreken tegen 
ontspoorde vrijheid van meningsuiting die 
kwetsend is, en verdeeldheid en haat zaait? 
Durven wij ons uit te spreken tegen het 
toenemend antisemitisme en moslimhaat, 
tegen onderdrukking en mensonterende 
wapenhandel, tegen de angstig gesloten 
grenzen voor vluchtelingen uit de oorlog, 
tegen de waanzinnige overtuiging dat je 
beloond zal worden voor het vermoorden 
van andere mensen, dat je daarin de 
rechtvaardiging kan vinden in je geloof, 
omdat zij van een andere religieuze 
stroming zijn? 
Vrijdagmiddag was er een dreiging van 
Pegida, de anti-islam beweging die zich 
als een virus over Europa verspreid en 

demonstraties houdt in verschillende steden. 
Zij hadden een demonstratie aangekondigd 
in Apeldoorn waarbij een Koran verbrand 
zou worden bij de moskee. 
Een oproep volgde om solidair te zijn en bij 
de moskee een lint van mensen te maken om 
dat te voorkomen. Met een groepje mensen 
van verschillende achtergronden stonden wij 
‘schouder aan schouder’, maar dan wel op 
1 ½ meter afstand van elkaar, bij de moskee 
met borden van vrede in vele talen. Een stil 
protest vóór de vrede: Salaam, Shalom, Pace, 
Vrede, Peace, Pax. Het gebed van Franciscus 
van Assisi ging door mijn hoofd en mijn 
hart: ‘Heer, maak mij een instrument van 
uw vrede, Laat mij liefde brengen waar haat 
is, laat mij hoop geven aan wie niet meer 
hoopt, geloof aan wie twijfelt, laat mij licht 
brengen waar het duister is en vreugde 
waar mensen bedroefd zijn, Heer help mij 
daartoe!’

De demonstratie van Pegida is op het laatste 
moment afgebroken, omdat zij zich beperkt 
voelden in hun vrijheid van meningsuiting.

De profeet Jesaja zegt: ‘Op het einde der 
dagen zal het gebeuren, dat de berg van het 
huis van de Heer vast zal staan als de eerste 
der bergen, verheven boven de heuvels; en 
alle volken stromen naar hem toe, naties 
gaan op weg en zeggen: ‘Komt, laat ons 
gaan naar de berg van de Heer, naar het huis 
van Jakobs God: dan zal Hij ons zijn wegen 
wijzen, en wij zullen zijn paden bewandelen. 
Ja, uit Sion komt Gods onderricht, uit 
Jeruzalem het woord van de Heer.› Hij 
zal recht doen tussen de vele volken, en 
machtige naties tuchtigen. Dan smeden zij 
hun zwaarden om tot ploegscharen en hun 
speerpunten tot sikkels. Geen volk heft het 
zwaard meer tegen een ander en de oorlog 
leren ze niet meer. Huis van Jakob, komt, 
laat ons wandelen in het licht van Heer’.
Dat het zo mag zijn, dat wij daarin blijven 
geloven dat we daar voor blijven opkomen.

Ronald Dashorst

Vredesweek een terugblik

Nuran Florissen-Kapikiran van het Deventerse initiatief ‘Vrouwen 
voor Elkaar’ wint de Ab Harrewijnprijs 2020. Dit maakte de jury 
bekend tijdens een bijeenkomst in de Rotterdamse Pauluskerk op 
donderdag 10 september. Vrouwen voor elkaar is een plek waar 
vrouwen uit allerlei culturen samenkomen voor verschillende 
activiteiten en om ervaringen uit te wisselen.

Het juryrapport: “De jury was onder de indruk van de vele 
initiatieven die Nuran Florissen-Kapikiran in de loop der jaren 
ontplooid heeft en de vasthoudendheid die ze daarbij betracht. Ze 
is er daarbij in geslaagd een hechte, veelkleurige groep vrijwilligers 
om zich heen te verzamelen. Het is een voorbeeld van het opbouwen 
van een gemeenschap die zich voor en met elkaar ontwikkelt.”

De prijs bestaat uit een kunstwerk en een bedrag van € 5.000 
dat de winnaar naar eigen inzicht aan het project kan besteden. 
‘De Franciscustafel’ uit Apeldoorn was ook genomineerd en ging 
met € 1.500 naar huis. Het was een mooie bijeenkomst in de 
Pauluskerk met indrukwekkende verhalen over de genomineerde 
projecten en Turkse muziek van fluit en saz. 
Helaas geen hoofdprijs, maar toch een mooi bedrag om de 
Franciscustafel mee te ondersteunen. We kunnen er nieuwe pannen 
van kopen en de komende maaltijden van bekostigen. De uitreiking 
werd muzikaal onderstreept door een fluit en een saz (baglama).

Ronald Dashorst

[https://www.abharrewijnprijs.nl/uitreiking-ab-harrewijn-prijs-op-10-september/]

‘Vrouwen voor Elkaar’ wint Ab Harrewijnprijs 2020

Bij de Ayup Sultan Moskee
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Vieringen H. Martinuskerk Twello
Zaterdag 3 okt. 27e zondag door het jaar 
19.00 uur Eucharistieviering 
 met 88 personen
 Voorganger pastor Sebastian
Zondag 4 okt. 27e zondag door het jaar 
10.00 uur Eucharistieviering 
 met 88 personen
 Voorganger pastor Sebastian
Woensdag 7 oktober
09.00 uur Eucharistieviering 
 met 88 personen
Donderdag 8 oktober
09.00 uur Eucharistieviering 
 met 88 personen
Zaterdag 10 okt. 28e zondag door het jaar
19.00 uur Eucharistieviering 
 met 88 personen
 Voorganger pastoor H. Hermens
Zondag 11 okt. 28e zondag door het jaar 
10.00 uur  Eucharistieviering 
 met 88 personen
 Voorganger pastor Sebastian
12.00 uur Doopviering
 Voorganger pastor Sebastian
Woensdag 14 oktober
09.00 uur Eucharistieviering 
 met 88 personen
Donderdag 15 oktober
09.00 uur Eucharistieviering 

 met 88 personen
Zaterdag 17 okt. 29e zondag door het jaar
19.00 uur Eucharistieviering 
 met 88 personen
 Voorganger pastor Sebastian
Zondag 18 okt. 29e zondag door het jaar
10.00 uur Eucharistieviering 
 met 88 personen
 Voorganger pastoor H. Hermens
Woensdag 21 oktober
09.00 uur Eucharistieviering 
 met 88 personen 
Donderdag 22 oktober
09.00 uur Eucharistieviering 
 met 88 personen

Vieringen H. Martinuskerk Vaassen
Zaterdag 3 okt. 27e zondag door het jaar  
18.30 uur Eucharistieviering 
 met 100 personen
 Voorganger pastoor H. Hermens
Zondag 11 okt. 28e zondag door het jaar  
10.00 uur Gebedsviering 
 met 100 personen
 Voorganger diaken R. Dashorst
Zaterdag 17 okt. 29e zondag door het jaar
18.30 uur Eucharistieviering 
 met 100 personen
 Voorganger pastoor H. Hermens

Vieringen H. Antonius Abt Loenen
Zondag 4 okt. 27e zondag door het jaar  
10.00 uur Gebedsviering 
 met 50 personen
 Lekenvoorganger A. v.d. Werff
Zaterdag 10 okt. 28e zondag door het jaar  
19.00 uur Gebedsviering met 50 personen
 Voorganger diaken R. Dashorst
Zondag 18 okt. 29e zondag door het jaar
10.00 uur Gebedsviering met 50 personen
 Voorganger pastor W. Vroom 
In de Apeldoornse vezorgingshuizen worden 
voorlopig geen kerkdiensten gehouden.
 
Vieringen in De Drie Ranken 
te Apeldoorn
04 oktober
09.30 uur Ds. G.A.J. van der Maas, 
 Heilige Doop (?)
16.00 uur Ds. G.A.J. van der Maas en mevr. 
 Geerten Groenland, Zegenviering
11 oktober
09.30 uur Ds. A.A. Wijlhuizen, 
 Maaltijd van de Heer
09.30 uur Next Step, viering voor jongeren 
 van 12-15 jr.
12.00 uur Connect@, viering voor jongeren 
 van 15- 25 jaar
18 oktober
09.30 uur A.A. Wijlhuizen

N.B.  Met ingang van 1 november 
beginnen de vieringen om 10.00 uur.

H. Geestkapel Assel
Er zijn weer vieringen in de H Geestkapel. 
Vanwege het coronagevaar wel met de 
nodige restricties. We volgen natuurlijk 
het door de overheid opgelegde protocol. 
Dus 1,50 meter onderlinge afstand, handen 
wassen bij het binnengaan van de kapel 
en heeft U gezondheidsklachten, blijf dan 
lekker thuis en geniet van de vieringen op tv 
of internet. Als U naar de kapel wil komen 
dient U zich wel van tevoren aan te melden, 
want er mogen voorlopig maar 30 personen 
bij een viering aanwezig zijn.
Opgave kan bij Hans Bosch, telefonisch 
tussen 14.00 en 16.00 uur op 
telefoonnummer 
055 505 1687. Mocht het aantal 
aanmeldingen het maximum overschrijden 
hoort U dat meteen en kunnen we samen 
voor een andere keer afspreken.
Overige gedragsregels hoort U bij 
binnenkomst in de kapel.
We zien U graag weer terug.

In de verzorgingshuizen in Apeldoorn 
kunnen nog geen vieringen worden 
gehouden. 

Vrijdagavond 30 oktober steken we in 
De Maten, op het voorterrein van de 
Drie Ranken, duizenden kaarsjes aan. 

Dat doen we op een corona-veilige manier, 
met behoud van de beleving van de vele 
kaarsen en de troost die daarvan uitgaat. 
De impact van corona op sterven en 

“All Souls All Mates”

rouwverwerking is groot. In eenzaamheid 
sterven en los moeten laten zonder je 
geliefde te kunnen steunen maakt de rouw 
extra zwaar. Een kaarsje branden drukt 
betrokkenheid uit op elkaars verdriet om 
mensen die gestorven zijn. “All Souls All 
Mates” brengt mensen samen. Help jij mee 
“All Souls All Mates” mogelijk te maken? 

wat aan de korte kant vinden. Aanmelden 
verplicht vonc@3ranken.nl graag met 
telefoonnr. voor Covid registratie.

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. 

Teresia en Hubertus Compleet 2020 
Helaas heeft de werkgroep Teresia en 
Hubertus Compleet moeten besluiten 
om dit jaar geen viering van Teresia en 
Hubertus Compleet 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.

Gebedsgroep de Parel is tot nader bericht 
stopgezet.

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
Om diverse redenen heb ik afscheid moeten 
nemen van een aantal bezorgers van 
OpWeg. Een woord van dank aan mevrouw 
M.H. v.d. Bergh, de heer F.J. van Essen en de 
heer J.H. Mosman voor de jarenlange trouwe 
inzet. Het goede toegewenst voor de tijd 
die voor u ligt. Van het een komt het ander. 
Ik zoek nu 3 bezorgers voor de vrijgevallen 
wijken. Informatie en aanmelding bij de 
wijkcoördinator Kick Janssen: 06 538 189 31 
of victoropweg@gmail.com 

Woensdag 7 oktober 19.30 uur: 
Film The story of the weeping camel
Deze film vertelt het waargebeurde verhaal 
over het leven van een herdersfamilie in 
de Mongoolse Gobi woestijn. Het mooie 
van  deze film is dat je ook in een volstrekt 
andere cultuur universele dingen herkent; de 
band tussen mens en dier bij boerenfamilies, 
de menselijke solidariteit en het zorgen 
voor elkaar. De lokroep van de moderne 
wereld. Kinderen die spelen en huilen en 
luisteren naar de ouders en grootouders 
en het beroep dat mensen doen op hogere 
machten als laatste redmiddel. Een prachtige 
warme docu-achtige film. Toegang € 5,00 
gepast betalen. Aanmelden verplicht: 
vonc@3ranken.nl graag met telefoonnr. Voor 
Covid registratie.

Donderdag 8 oktober 19.30 uur:
Sacrale dans
Meditatie in beweging. Dit is een 
meditatieve vorm van bewegen, waarbij 
plezier en beleving voorop staat. Het thema 
sluit steeds aan bij de tijd van het jaar. 
Aanmelden verplicht vonc@3ranken.nl graag 
met telefoonnr. Voor Covid registratie.

Donderdag 8, 15 en 22 oktober 19.30 uur: 
Het Open Vuur voor alle leeftijden
Voor iedereen die ruimte zoekt voor stilte 
en reflectie. Iedere week een ander thema, 
met inspiratie vanuit diverse achtergronden. 
Rustige luistermuziek en beelden die korte 
teksten ondersteunen. Nadien kun je elkaar 
ontmoeten en wat drinken bij de bar. Een 
half uur, met een kwartier vooraf en een 
kwartier na voor degenen die een half uur 

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, tel. 541 58 31
Adri Hulst, tel. 541 61 64
E-mail: omziennaarelkaar@3ranken.nl 

Kopij voor de volgende OpWeg graag in-
leveren uiterlijk woensdag 14 oktober 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

V I C T O R

ONZE LIEVE VROUWE

Doneer dan en geniet van het geven én 
van de vele kaarsjes én van het Lichtuur 
vanaf 19:00 uur. 

Doneren kan via de crowdfunding actie 
op website: www.voorapeldoorn.nl 

Dank daarvoor! (Foto: Roelof Rump)
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informatieblad voor katholiek apeldoorn

OpWeg is een uitgave van de SIKA 
Stichting Informatieblad Katholiek Apeldoorn
Postadres: SIKA, p/a Regentesselaan 16a, 
7316 AD Apeldoorn. 
Stichting SIKA is ANBI-erkend, u kunt uw giften 
aftrekken van de belasting.

Bestuur
Voorzitter: J.W.J. Scheffer 
Secretaris: M. Oomen-Pragt, mfaoomen@gmail.com
Penningmeester: F.P.C.J. Spallek, spallekf@telfort.nl

Financiën en advertenties
F.P.C.J. Spallek, De Zeis 53, 7335 KE Apeldoorn, 
055 542 64 24, spallekf@telfort.nl

Rekening: 2395546; IBAN: NL10 INGB 0002 3955 46, 
t.n.v. SIKA OpWeg

Bezorgklachten, verhuizingen, aanmeldingen, opzeggingen:
Secretariaat: Emmaüsparochie Apeldoorn, 
Stationsstraat 13, 7311 NL Apeldoorn, 
055 526 65 00, e-mail: receptie@rkapeldoorn.nl . 

Vrijwillige bijdrage
Het uitgeven van OpWeg kost geld. Het blad kan 
dan ook alleen maar blijven verschijnen dankzij 
bijdragen van lezers. Jaarlijks wordt een acceptgiro 
verspreid waarmee een vrijwillige bijdrage kan 
worden overgemaakt. 

Men hoeft natuurlijk niet op deze acceptgiro 
te wachten, spontane bijdragen zijn ook zeer 
welkom op rekening: 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

 

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

Bijbelrooster jaar A

04 oktober 2020 zeven en twintigste zondag door het jaar 
Jes. 5,1-7; Ps. 80; Fil. 4,6-9; Mt. 21,33-43; Wereldmissiedag voor kinderen 

11 oktober 2020 acht en twintigste zondag door het jaar 
Jes. 25,6-10a; Ps. 23; Fil. 4,12-14 + 19-20; Mt. 22,1-14 of 1-10 

18 oktober 2020 negen en twintigste zondag door het jaar 
Jes. 45,1 + 4-6; Ps. 96; 1 Tess. 1,1-5b; Mt. 22,15-21 Wereldmissiedag 

Wereldmissiedag 18 oktober 2020
Deze dag verwijst naar de missionaire beweging in de negentiende eeuw, die als 
lekenbeweging begon en aanleiding gaf tot het ontstaan van vele missiecongregaties. 
In 1926 wees paus Pius XI de een-na-laatste zondag van oktober aan als 
Wereldmissiezondag.

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

Wij bidden op Wereldmissiedag

Barmhartige God, 

Wij zijn van U, arm en rijk, gering en 
voornaam. Help ons om in beweging te 
komen, om met hart en ziel in Uw dienst 
te staan, om ons opgenomen te weten in 
Uw gemeenschap wereldwijd en over alle 
grenzen heen: Uw Rijk op aarde. 

Amen.

W I J  B I D D E N


