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Pastor Sebastian vertrekt op 30 april naar 
India. Daar zal hij waarschijnlijk een jaar 
verblijven. 

De redactie van OpWeg vroeg hem terug te 
kijken op zijn leven en werken tot nu toe.

Mijn jeugd
Ik kan me de eerste dag van de basisschool 
nog herinneren. De school was heel dichtbij 
in dezelfde straat waar we woonden.  Het 
was een openbare school van de overheid.  
Ik ging maar een paar dagen naar die school. 
Daarna hebben mijn ouders me naar een 
katholieke school gebracht. Die school lag 
op 2 km afstand. Ik vond het niet leuk om zo 
ver te moeten lopen, maar mijn broer die in 
groep 5 zat ging ook naar dezelfde school, 
dus liepen we samen naar school en Xaverius 
droeg mijn schooltas. 
Het kerkplein en de school lagen heel dicht 
bij elkaar. De kinderen verzamelden zich om 
9.00 uur voor de kerk en gingen naar binnen. 
Wij baden tien weesgegroetjes. Daarna 
mochten we naar het klaslokaal. Op school 
had ik elke dag 45 minuten catechismusles. 
We moesten allemaal eindexamen doen voor 
de catechismus. 

Toen ik in groep 4 zat zijn mijn ouders 
verhuisd en kwamen we dichtbij de 
parochiekerk te wonen.  Mijn ouders deden 
dit om op zondag op tijd in de kerk te 
kunnen zijn. Toen ik in groep 8 zat ging 
mijn vader al met pensioen. Samen met mijn 
ouders ging ik weer terug naar mijn eigen 
dorp (Kallery). In de naburige parochie was 
een katholieke school en daar ging ik tot 
groep 10 studeren. De parochiekerk (Onze 
Lieve Vrouw van Overwinning) was op 50 
meter afstand. In het dorp was ik veel bij de 
kerk, de pastoor en de nonnen betrokken. 
Ik ging vaak helpen om de kerk schoon 
te maken, te versieren en om de koster te 
helpen. Naast deze werkjes had ik ook tijd 
om met mijn vriendenclub te wandelen en 
om naar de bioscoop te gaan.

Waarom ik priester wilde worden
Toen ik in groep 4 zat had ik zuster 
Immaculata als lerares.  Zij wilde altijd 
de kinderen voor een goede toekomst 
motiveren. Zij stelde vaak een vraag aan 
de kinderen: “Wat wil je in de toekomst 
worden?”. Iedereen antwoordde dat ze 
advocaat, arts en leraar wilden worden. Ik 
gaf als antwoord dat ik graag priester wilde 
worden. Toen wist ik niet wat het betekende 
om priester te worden. Ik wist dat de 
priesters in de eucharistieviering voorgingen 
en dat zij een centrale figuur waren in de 
christelijke gemeenschap. Toen ik weer in 
mijn geboortedorp kwam wonen, kreeg 
ik meer motivatie om priester te worden. 
Er zijn veel jongens uit ons dorp priester 
geworden. Er was zelfs een kardinaal die 
uit mijn dorp kwam. Hij heeft jaren in het 
Vaticaan gewerkt. Als hij op vakantie kwam, 
waren alle priesters van het dorp bij hem om 
samen eucharistie te vieren. Dat wilde ik als 

Afscheid van pastor Sebastian… 
maar gelukkig niet voor lang

misdienaar ook. De pastoor van de parochie 
was een heel vrome priester. Hij was mijn 
inspiratie om priester te worden. Hij was 
heel eenvoudig en heel behulpzaam voor de 
armen van de parochie. 

Waarom ik naar Nederland kwam
Ik werd door mijn provinciaal (het hoofd 
van mijn kloosterorde) gevraagd om naar 
Nederland te gaan. Ik stond altijd open om 
naar het buitenland te gaan om als priester 
te werken. Toen ik op het kleinseminarie zat 
heb ik veel over het missiewerk van de paters 
gelezen. Tijdens de studieperiode kwam 
er een keer een pater uit Tanzania om een 
toespraak te houden. Daarna kregen wij een 
keuzeformulier om in te vullen. De meeste 
studenten hebben een keuze gemaakt om 
in Tanzania te gaan werken. De provinciaal 
vond dat niet fijn, omdat hij wilde dat wij 
in India zouden blijven om voor continuïteit 
van de missie van de congregatie te zorgen. 
Na mijn priesterwijding had ik interesse 
om op de Caribische eilanden te gaan 
werken. Toen mijn provinciaal mij vroeg in 
Nederland te gaan werken wist ik niets over 
dat land. Ik was wel geestelijk voorbereid 
om te vertrekken. Het duurde twee jaar om 
de visumprocedure af te ronden en naar 
Nederland te komen.  

Waar ik gewerkt en gewoond heb
Ik kwam op 5 januari in 2008 in Utrecht. 
Ik heb in het Ariënsconvict gewoond en 
ging naar het James Boswell-instituut 
om Nederlands te leren. De rector van 
het convict vroeg mij af en toe om in een 
viering voor te gaan en een kleine preek 
te verzorgen. Na een jaar ging ik naar de 
Heilige Lebuinus Parochie in Deventer om 
stage te lopen. Ik woonde in de pastorie 
van de Maria Koningin-kerk.  Ik werd door 
de gemeenschap van Maria Koningin goed 

ontvangen. Ik heb 
daar nog altijd fijne 
herinneringen aan. 
In 2011 werd ik als 
parochievicaris van de 
Goede Herder Parochie 
Hengelo benoemd. 
Ik heb daar drie jaar 
gewoond en gewerkt. 
In 2014 werd ik als 
parochievicaris voor de 
Emmaüsparochie en 
de Franciscus en Clara 
Parochie benoemd. Ik 
heb in Apeldoorn een 
jaar in de pastorie van de 
Victorkerk gewoond en 
drie jaar in de pastorie 
van de Teresiakerk. Ik 
woon nu alweer drie 
jaar in een huis in de 
Rangeerstraat. 

Mensen die mij 
geholpen hebben
In de eerste instantie 
heeft mij het aartsbisdom 

geholpen om alles te regelen. Toen ik in 
Deventer woonde kwam Annie Lubbers om 
een keer per week de huishouding te doen. 
Ik heb altijd een goede herinnering aan haar 
behulpzaamheid. De locatievoorzitter heeft 
mij geholpen als ik iets nodig had. Gerard 
Velner was de beheerder van de pastorie. Hij 
stond altijd klaar om mij te helpen. Ik heb 
aan hem ook fijne herinneringen. Zij zijn 
intussen overleden. Ik was ook betrokken bij 
hun uitvaart.
In Hengelo werd ik veel geholpen door 
Gerard Meijer en zijn vrouw Annie. Hun 
liefdevolle aandacht vergeet ik nooit. Annie 
Meijer is inmiddels ook overleden. Ik ben 
bij haar uitvaart geweest. Ik werd door 
mevrouw Spalburg met de Nederlandse 
taal geholpen. Ik ging op vrijdag naar haar 
toe om mijn preek te laten corrigeren. 
Die hulp wordt nu door Willem Olierook 
gedaan. Willem kwam naar Hengelo om een 
interview met mij te hebben. Hij vroeg mij 
of ik hulp nodig had als ik naar Apeldoorn 
kwam. Ik heb gezegd dat ik graag iemand 
had die mijn preken kan corrigeren en 
verbeteren. Hij heeft meteen die hulp 
aangeboden. Ik ben dankbaar voor alle tijd 
in de afgelopen zeven jaar dat hij dit voor 
mij heeft gedaan. Hij belooft mij nog via 
mail in het komende jaar te helpen mijn 
Nederlands te verbeteren. 

Mooie herinneringen
Ik heb goede herinneringen aan mijn 19-jarig 
feest van mijn priesterwijding. Daarvoor 
voelde ik dat er een tijd zou komen dat 
ik geen kans zou hebben om mijn 20ste 
jaarfeest van mijn priesterwijding te vieren. 
Ik wilde samen met de parochianen een 
dankviering voor mijn priesterschap houden. 
Uiteindelijk is het een groot feest geworden. 
Ik heb nooit gedacht dat het zo’n mooi feest 
zou worden. Ik had het gevoel dat het meer 

dan mijn priesterwijdingsfeest was. Ik heb 
goede herinneringen aan de gebedsgroep 
Rosa Mystica en de gebedsgroep Parel in 
Apeldoorn. Elke vierde zondag vond ik het 
heel fijn met de gebedsgroep Rosa Mystica 
samen te bidden en te eten. Ik vond het 
altijd een feestelijke zondag. Ik zal dat zeker 
in het komende jaar gaan missen.  

Wat er tegen is gevallen
Er zijn paar dingen tegengevallen zoals: 
sluiting van de kerken in Nederland en het 
vaak verhuizen. Voor de rest is alles goed 
gegaan. 

Waarom ik Nederlander ben geworden 
Ik ben al sinds 2017 bezig om dispensatie 
van mijn congregatie te krijgen om in het 
aartsbisdom Utrecht geïncardineerd te 
worden. Ik had het idee dat mijn provinciaal 
daar geen toestemming voor zou geven als 
ik niet eerst naar India zou komen om een 
korte tijd daar te verblijven. Geestelijk was ik 
al voorbereid om op zijn verzoek naar India 
te komen. 
Ik ben Nederlander geworden om na de 
periode in India geen visum nodig te hebben 
om weer terug naar Nederland te gaan en 
om voortaan hier te kunnen blijven. 

Wat ik de komende periode in India ga doen
Ik heb het plan om op muziekles te gaan 
en bepaalde geloofscursussen te gaan 
volgen. Ik zal de tijd nemen om dagelijks de 
Nederlandse bijbel te lezen.  

Hoe ik in verbinding wil blijven 
met de Sint Franciscusparochie
Ik zal af en toe een artikel schrijven 
over mijn ervaringen in India. Ik zal met 
de gebedsgroep Rosa Mystica op de 
vierde zondag via een online verbinding 
meebidden en verbonden blijven. Ik zal 
ook via de Facebookpagina van de parochie 
en de website met de parochie verbonden 
blijven. 
Ik zal op elke vrijdag een preek voorbereiden 
en per mail naar Willem sturen om 
te corrigeren. Ik ben van plan online 
Nederlandse taalles te volgen. Ook neem 
ik boeken mee om vaak te lezen en mijn 
Nederlandse taal bij te houden. 

Wil je ons als parochianen/lezers nog 
wat meegeven voor het komende jaar?
Ik wil aan alle parochianen één ding 
meegeven: Geloof. Wij mogen geloven 
in alle moeilijke tijden dat alles een keer 
goed komt. Het is een moeilijke tijd met de 
pandemie. Wij mogen vertrouwen op de 
terugkomst van de mooie tijd van het sociale 
leven zoals het was vóór 2020. 
Mijn geloof was mijn kracht. Toen ik 2006 
gevraagd werd om naar Nederland te 
vertrekken wist ik niets over Nederland. Ik 
kende niemand hier. Ik vertrok uit India met 
vertrouwen op God. Nu ga ik naar India 
terug vol geloof om terug naar Nederland te 
komen. Ons leven is een reis. Ons geloof in 
God is de brandstof voor onze reis.
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Voor de komende weken is het rooster: 
18 april locatie Bonifatius; 25 april locatie Fab & Seb; 2 mei locatie Maria. 
Op 21 maart jl. is er een bloemetje gegaan naar Dick Peeters, 
Krijgmansveld  te Apeldoorn.
Op 28 maart jl. is er een bloemetje gegaan naar mevrouw 
H.M.L. van Vuuren-Moerkerken, Badhuisweg te Apeldoorn.
Op 04 april jl. is er een bloemetje gegaan naar de familie H. Voogd, 
Zonnedauw te Apeldoorn.

VOEDSELBANK
Het product voor de inzamelingsactie van de Voedselbank voor de maand april is 
broodbeleg: jam, chocopasta, appelstroop, hagelslag (geen pindakaas). Ook hebben wij 
dringend behoefte aan tandpasta en tandenborstels voor volwassenen. U kunt het product in 
de bekende kratten achter in de kerk deponeren. Namens de voedselbank hartelijk dank.

DE KLEDINGBANK
De kledingbank is nog gesloten. De lock down is verlengd, maar er zijn ook in deze tijd vast 
mensen die met spoed kleding of linnengoed nodig hebben. Er hangt veel mooie kleding in 
de Kledingbank te wachten op een nieuwe eigenaar, zowel dames, heren als kinderkleding.
Bij nood is er door instellingen een individuele afspraak te maken voor cliënten om kleding 
te halen.
Het brengen van kleding is tot nader bericht helaas ook niet mogelijk.

COLLECTE OPBRENGSTEN
Week 9: eigen kerk en de vastenactie  €   169,54
Week 10: eigen kerk en de vastenactie      €    227,60
Week 11: eigen kerk en de vastenactie?  €    249,35 
Week 12: eigen kerk en de vastenactie?  €    476,55 

MISINTENTIES, VOOR ZOVER BIJ ONS BEKEND
3/4/5 april 2021 (Paasweekend)
Andrea Derks-Kosmis, voor het welslagen van een operatie, kinderen Derks.
Maria Johanna Geerdink en overleden familieleden; Nayer-Emler, Boekhorst;
familie Derks-Jansen en kinderen; Peter Steneker; Aad van de Maarel;
in dankbare herinnering aan de familie Bekker-van Mourik; Riet Willemsen-Kluts;
overleden ouders Nijhof-Meurs en familieleden; Evert van Stokkum;
Toos van Sister-Peters; Joop Niekus en Henriette Niekus; ouders van Bentem-Vollebregt;
De heer Boersma; familie Geerdink.

10/11 april 2021
Maria Aartsen-Verhey, Hendrikus Johannes Aartsen, overleden fam. Aartsen-Verhey;
Lies Dölle-van Dantzig; Toos van Sister-Peters.

18 april 2021
Overleden ouders Herman en Cilia van Nimwegen-Epskamp

25 april 2021
Annie Spronk-Post; Stephen Staijen, overleden ouders, schoonouders en schoonzoon;
gezondheid en voorspoed voor het gezin.

1/2 mei 2021
Maria Johanna Geerdink en overleden familieleden.

PAROCHIEKRONIEK 
Gedoopt:
Op dit moment is er geen doop bekend.

Overleden: 
De uitvaartdienst van Evert van Stokkum heeft 17 maart jl. plaatsgevonden 
op de natuurbegraafplaats te Assel.
De uitvaartdienst van Toos van Sister-Peters heeft 29 maart jl. in besloten kring 
plaatsgevonden.
De uitvaartdienst van Willy Bouwhuis-Roelofs heeft 3 april jl. plaatsgevonden 
in het Boshuis te Klarenbeek.

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

LITURGISCHE VIERINGEN

K E R K

VIERINGEN IN ONZE LIEVE VROUWEKERK   
Vanwege de nieuwe Coronamaatregelen worden de komende tijd de online vieringen 
zowel vanuit de O.L. Vrouwekerk te Apeldoorn als vanuit de H. Martinuskerk te Twello 
uitgezonden. Zie hiervoor de website van de Emmaüsparochie en de Franciscus en Clara.

N.B. Vanwege het vertrek van pastor Sebastian pr. is er vanaf 17 april in de O.L. Vrouwekerk 
geen viering meer op zaterdagmiddag. De zondagsviering in de O.L. Vrouwekerk is vanaf 
18 april om 11 uur.

Zaterdag 10 april 2e zondag van Pasen
16.30 uur Eucharistieviering voor 30 personen met cantor 
 Voorgangers pastoor H. Hermens en pastor Sebastian
Zondag 11 april 2e zondag van Pasen
10.00 uur Eucharistieviering voor 30 personen met enkele leden van het Gregoriaans koor
 Voorganger pastoor H. Hermens
Dinsdag 13 april
09.00 uur Eucharistieviering voor 30 personen 
Vrijdag 16 april
09.00 uur Eucharistieviering voor 30 personen
Zondag 18 april 3e zondag van Pasen
11.00 uur Eucharistieviering voor 30 personen met enkele leden koor Credo
 Voorgangers pastoor H. Hermens en diaken R. Dashorst
13.00 uur Doopviering
 Voorganger pastoor H. Hermens
Dinsdag 20 april
09.00 uur Eucharistieviering voor 30 personen
Vrijdag 23 april
09.00 uur Eucharistieviering voor 30 personen
Zondag 25 april 4e zondag van Pasen
11.00 uur Eucharistieviering voor 30 personen met enkele leden van koor Credo
 Voorganger pastoor H. Hermens
Dinsdag 27 april (Koningsdag)
09.00 uur Eucharistieviering voor 30 personen
Vrijdag 30 april
09.00 uur Eucharistieviering voor 30 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
De kinderdiensten blijven online t/m 4 april Paasmorgen 09.45 uur. 
Vanaf zondag 11 april is er geen fysieke kinderwoorddienst of crèche. 
Elke week is er voorafgaand aan de viering op Kerk TV een verhaal over 
Jezus tussen Pasen en Pinksteren.  
Zo leren we Jezus kennen na zijn opstanding en zijn aanwezigheid 
op een nieuwe manier. 
Er is geen kinderopvang zolang de coronamaatregelen gelden. 
Zie informatie bij Kind en Kerk.

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

BLOEMETJE VAN DE WEEK
Hiervoor is een rooster samengesteld door de bezoekgroepen. 
Aan hen is gevraagd om aan het secretariaat een naam en adres door te geven 
van iemand die ziek is. Dit graag uiterlijk op woensdag vóór 11.00 uur mailen 
naar receptie@rkapeldoorn.nl.  
Om een beter zicht te krijgen wat er speelt in de parochie vragen wij uw hulp. 
Weet u iemand die ook voor een bloemetje in aanmerking komt, wilt u dit dan 
doorgeven aan het secretariaat. Maar wilt u er dan zelf voor zorgen dat het 
bloemetje ook bij deze persoon bezorgd wordt, daar heeft de bezoekgroep 
echter geen mogelijkheden voor.

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 Apeldoorn: ma, di, wo, do: 09.00-12.00 uur, emmaus@rkapeldoorn.nl 055 526 65 04.
Secretariaat Twello: di, do: 09.00-17.00 uur, secretariaat@franciscusenclara.com 0571 27 44 45.

Pastoraal team

Hans Hermens
pastoor
hanshermens7@gmail.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
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(Willem Olierook)

Omdat de HH. Franciscus en Claraparochie 
en de Emmaüsparochie samen worden 
gevoegd tot één nieuwe parochie die 
de naam Sint Franciscus heeft gekregen, 
leek het me een goed idee om eens 
nader kennis te gaan maken met deze 
“oude buren” die nu onze “nieuwe 
medeparochianen” gaan worden.

De HH. Franciscus en Claraparochie
Waar en – belangrijker – over wie hebben 
we het eigenlijk als we kijken naar de 
HH. Franciscus en Claraparochie? Er 
zijn drie kerken in deze parochie, te 
weten in: Loenen, Vaassen en Twello. 
De kerk in Twello is door de bisschop 
tevens aangewezen als eucharistisch 
centrum. In een eucharistisch centrum 
vindt elke zondag om 10.00 uur een 
eucharistieviering plaats. Een andere 
vraag is: “Welke mensen zetten zich naast 
de pastores en het bestuur in voor deze 
parochie?”

Na mijn bezoek aan ‘de mannen van 
Loenen’, de ‘vertellers van Vaassen’, en 
‘het orakel van Twello’ waar ik de vorige 
keer mee in gesprek ging, om wat meer 
te weten te komen over respectievelijk 
de H. Antoniuskerk, H. Martinuskerken 
en de geloofsgemeenschappen aldaar, 
wil ik nu als afsluiting van deze serie 
de overige geloofsgemeenschappen 
die binnen de HH. Franciscus en 
Claraparochie vallen nader introduceren. 
Daartoe nam ik contact op met de 
vier (Epe-Heerde, de Vecht, Bussloo en 
Klarenbeek) secretariaten van deze lokale 
gemeenschappen. Als tweede, na Epe-
Heerde (H. Martinus), wil ik inzoomen op 
de Vecht (H. Antonius). Van de website 
haalde ik onderstaande geschiedkundige 
informatie en van mevrouw Riet Simons 
ontving ik het boekje “75 Jaar de Vecht”, 
waaruit een aantal anekdotes zijn 
overgenomen.

De bouw van de kerk
De winter van 1919 was belangrijk voor 
de parochie, toen ging de eerste schop 
de grond in voor de bouw van de kerk, 
pastorie en school op het “Vechter Hul” 
nabij de Nieuwe Wetering. Katholieken 
en ook niet Katholieken zetten zich in 
om het grondwerk te klaren. Van de Ned. 
Heide Mij. kon men een aantal kiepkarren 
huren, die eerder dienst hadden gedaan 
bij het graven van het toevoerkanaal 
naar Terwolde. De zwarte grond werd 
afgegraven en de ophoging gebeurde 
met hoogzand uit de gracht. Inmiddels 
was men al bezig met de bouw van 
de school en in juni 1920 werd met de 
kerk begonnen. De eerste steenlegging 

vond plaats op 14 juli. Architect van de 
kerk was de heer Kroes uit Amersfoort. 
Hoofdaannemer was bouwbedrijf Gebr. 
v.d. Belt uit Twello. Het was voor dit bedrijf 
de eerste grote opdracht in hun 25-jarig 
bestaan en tevens een uitdaging om hier 
iets moois meer te zetten.
De aanneemsom was f 14.711,00. Gebr. de 
Haan deden het timmerwerk. Ook in de 
bouwperiode werd een beroep gedaan 
op vrijwilligers voor transport van stenen 
van de steenfabrieken De Scherpenhof en 
de Vooruitgang. Dat gebeurde met paard 
en wagen. Slepersbedrijven Vredenburg 
en Lubberts en Zn uit Terwolde werden 
ingehuurd om te helpen. Zij vervoerden 
totaal 300.000 stenen, twee keer rijden 
kostte f 15,00.

Opening en inwijding
Onder geweldige belangstelling vond 
op 20 januari 1921 de inwijding van de 
kerk plaats door deken P. van Beurden 
van Apeldoorn. De plechtige H. Mis 
werd opgedragen door kapelaan W. 
Boelens met assistentie van de kapelaans 
Hageman uit Apeldoorn en Scholtens uit 
Duistervoorde. Bij dit feestelijk gebeuren 
hield deken C. van Elmpt uit Zutphen 
de predicatie en onder leiding van de 
heer Althof zong het eigen zangkoor. 
Vanzelfsprekend waren er enige 
notabelen aanwezig zoals baron van Feltz, 
burgemeester van Voorst, wethouder 
Scholten, de gemeentesecretaris, baron 
van Hövell, architect Kroes, de ontwerper 
van het kerkgebouwen liefst twintig 
geestelijken uit de omgeving. Diezelfde 
avond werd het geestelijk Triduüm 
geopend door pater M. Mulder uit Vorden. 

Tijdens de dienst van volgende zondag 
had de officiële afkondiging plaats van 
de oprichting van de parochie en de 
grensbeschrijving van de parochie, een 
besluit van de aartsbisschop van Utrecht, 
mgr. H. van de Wetering. Op deze zondag 
werd ook het nieuwe kerkbestuur bekend 
gemaakt. Tot kerkmeesters werden 
benoemd Lambertus Koekkoek, Hermanus 
ten Have en Hermanus Albertus de Haan. 
De bisschop stelde ook de leden vast van 
het Armbestuur («voor het richtig beheer 
van de stoffelijke belangen van de armen 
in de parochie»). Armmeesters werden Jan 
van ‹t Erve, Gerardus Keurentjes en Jan 
Flierman. Zondag 30 januari installeerde 
deken Van Beurden de eerwaarde heer 
Boelens tot eerste pastoor van de parochie 
van de H. Antonius van Padua.

Kerkconsecratie
Eindelijk was het zover dat mgr. van de 
Wetering de nieuwe kerk kon komen 
consacreren en dat gebeurde op dinsdag 
19 juli 1921 onder grote belangstelling 
van de parochianen en veel priesters uit de 
omgeving. Kapelaan Molder uit Arnhem, 
afkomstig uit de parochie Duistervoorde, 
hield de feestpredicatie en het zang koor 
onder leiding van de heer Althof, het 
hoofd van de school, zong de gregoriaanse 
mis «Solemnibus». Opmerkelijk was dat 
pastoor Haagen uit Vaassen, die zo tegen 
het stichten van de nieuwe parochie was, 
bij deze belangrijke gebeurtenis optrad als 
organist.

Klok en uurwerk als geschenk
Bij het koperen priesterfeest van pastoor 
Boelens in 1922 besloot men de pastoor 
als feestgave een torenklok en uurwerk te 
schenken. Een rondgang door de parochie 
bracht f. 1.300,00 op en de overige f 
1.200,00 werden verkregen uit bijzondere 
gaven. De levering werd opgedragen aan 
de firma Eysbouts te Asten.

Jongeren spaarden voor een altaar
Jongeren in de nieuwe parochie starten 
in 1919 een actie om gelden bijeen te 
brengen voor de aanschaf van een Sint 
Antonius-altaar. Het duurde toch nog 
vier jaar voor het beoogde bedrag bijeen 
was. Op 13 juni, de feestdag van de 
patroonheilige, kon het altaar worden 
geplaatst. Een jaar later kwam ook het 
hoofdaltaar in de kerk gereed en kwam er 
een kruis op het kerkhof.

Uit het boekje “75 jaar parochie de 
Vecht”
<<In juni 1947 had de (uitgestelde) 
jubileumviering plaats. Voorafgegaan door 
een triduüm volgden enkele dagen met 
grote kerkelijke vieringen. Zo was er een 

Eerste Communieviering inde vroegmis 
van half zeven. In de hoogmis gaf pastoor 
Tutert een overzicht van de eerste 
vijfentwintig jaar waarin de parochie 
tot grote bloei was gekomen. Na het lof 
vertoonde een missionaris lichtbeelden 
over zijn werk onder de Eskimo’s. op 
dinsdagmorgen 1 juli volgde de eigenlijke 
viering met een plechtige hoogmis 
door deken Oostveen. Hierna werd het 
kerkbestuur op de pastorie uitgenodigd. 
Limonade en koeken waren er voor de 
kinderen tijdens een diavertoning over 
het missiewerk op Ceylon. De aanwezige 
geestelijken zijn die middag gebleven 
voor een bescheiden bij de pastoor. Voor 
dit jubileum hadden de dames van de St. 
Elisabethvereniging en de meisjes van 
de Maria Congregatie in de kerk een 
schitterende versiering aangebracht.>>
Dat er ook wel eens “stekeligheden” 
waren wordt ondersteund door het 
volgende voorval.

<<Pastoor Tutert had een humoristische 
inslag, hoewel hij niet altijd begrepen 
werd. Zijn overplaatsing naar Fleringen 
viel niet in goede aarde. Met collega-
pastoor IJsselmuiden van Duistervoorde 
kon hij slecht opschieten en wellicht 
was het volgende voorval daarvan 
wel de oorzaak. Pastoor Tutert vroeg 
schriftelijk een doopbewijs aan bij pastoor 
IJsselmuiden. Deze kon er geen wijs uit 
worden en stuurde bericht terug met 
de volgende opmerking: “U kunt niet 
schrijven”. Op zijn beurt schreef pastoor 
Tutert terug: U kunt niet lezen”.>>
En wat te denken van de volgende 
gebeurtenissen.

<<Het kerkbestuur ging niet altijd akkoord 
met alle voorstellen van pastoor Molthof 
(de opvolger van pastoor Tutert). Zo vond 
hij het nodig dat er een biechtstoel werd 
gebouwd in de kerkmuur en gedeeltelijk 
daarbuiten. Zonder fiat liet hij het werk 
uitvoeren. Later bestelde hij voor het 
priesterkoor andere tegels eveneens 
zonder goedkeuring. Naderhand bleek 
deze tegelsoort moeilijk schoon te houden. 
Pastoor Molthof was de pastoor van de 
vernieuwingen omdat er achterstand was. 
Hij moest rigoureus aanpakken, maar dit 
alles vroeg vele financiële offers van de 
parochianen. Een (gewaagd) gezegde van 
pastoor Molthof was: “De boeren zijn net 
meelzakken, zolang men er op slaat komt 
er wat uit”.

Tot slot een beschrijving van (de 
voorbereidingen van) het parochiefeest.
<<Inmiddels waren veel parochianen in 
de weer om de feestelijkheden rond het 
75-jarig bestaan goed te laten verlopen 
in het weekend van 13 en 14 juli 1996. 
Bewoners van de Kerkstraat zorgden voor 
een fraaie versiering van het kerkplein 
waarbij de kleuren geel en wit de 
boventoon voerden. Andere parochianen 
waren in de kerk bezig om ook daar een 
passende versiering aan te brengen. In het 
feestweekend kwam ’s avonds de revue 
“Antonius vertelt” op de planken van zaal 
De Groot. Parochianen, schoolkinderen 
en leden van het Jongerenkoor lieten in 
beeld, zang en woord de 75 jaren historie 
van de parochie passeren. Duidelijk kwam 
naar voren dat de eerste parochianen 
zich vele offers hebben getroost om 
op de Vecht een eigen kerkgebouw te 
krijgen. Vanzelfsprekend kwamen ook 
de veranderingen binnen het kerkelijk 
leven aan de orde en zo ook de inbreng 
van de vrijwilligers in de parochie. De 
revue had een nostalgisch karakter vooral 
omdat er sprake was van veel herkenbare 
situaties. De gesproken tekst was door 
de uitvoerenden zelf samengesteld en de 
tekst van de liederen, gezongen door het 
Jongerenkoor, was van mevr. Koekkoek.>>

“Oude buren – nieuwe medeparochianen” (deel 5b)

Bezoek van bisschop Hoogenboom

Pastoor Paul Daggenvoorde tijdens de eerste viering in de Vecht
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H U I S

EMMAÜSPAROCHIE APELDOORN

Adres : Emmaüshuis, Stationsstraat 13, 7311 NL Apeldoorn

Centraal Secretariaat : 055 526 65 04, emmaus@rkapeldoorn.nl

  Maandag t/m donderdag 09:00 - 12:00 uur, op vrijdag gesloten.  

Kerkbalans : NL40 INGB 0000 9418 49 t.n.v. RK Emmaüsparochie

Overig op rekening : NL80 RABO 0105 2420 63 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. 
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
W.G.J. (Wilbert) van Breukelen : secretaris
H.P.M. (Eric) Krukkert : penningmeester
T.G. (Trees) Hendriks-Ganzevles : bestuurslid
H.H. (Harrie) Huis in ’t Veld : bestuurslid
Vacature : bestuurslid

Het parochiebestuur vergadert maandelijks. 

Voor vragen aan het bestuur kunt u zich wenden tot de secretaresse 
I. (Ineke) Bouwmeester-Bloem via: secretariaat@franciscusenclara.com, 
tel. 0571 27 44 45 (di. en do. van 09.00-17.00 uur).

Het was dan ook enorm genieten om 
éénmalig met 30 kinderen een Palmpasen- 
en Paasviering en de Kruisweg met kinderen 
te houden in de kerk. Dit doet vooral 
beseffen hoe we dit allemaal missen. Maar 
we moeten nog even volhouden! En dat 
zullen we ook doen en via andere wegen 
elkaar blijven opzoeken, al is het dan via een 
‘schermpje’.

Kinderdienst online tussen Pasen 
en Pinksteren “Jezus leren kennen 
op een nieuwe manier”
Voorlopig houdt corona ons nog in de greep. 
Dat maakt dat we nog geen fysieke 

K I N D  E N  K E R K

Terugblik 40 dagentijd 
en Pasen
Online viel er vanuit Kind en 
Kerk het nodige te beleven. 
Samen met het jongerenkoor 
JokoTrees maakten we ‘Op Weg naar Pasen’, 
een vertelling in beeld en muziek over het 
lijdensverhaal en de opstanding van Jezus. 
De kinderdienst was elke week met 
het project ‘ik ben de wijnstok’ online, 
voorafgaand aan de mis. Kinderen ontvingen 
een vastenkalender met elke dag een klein 
opdrachtje zoals bijvoorbeeld ‘bouw de kerk 
in Lego, help iemand met huiswerk maken of 
geef 1 van je knuffels weg’. 

Ook voor scholen heb ik vanuit verhalen 
filmpjes gemaakt van het Paasverhaal die 
zij in hun Paasviering in de klas konden 
gebruiken. 

We speelden we een pubquiz via teams 
met vragen over de Goede Week en Pasen. 

We doen op deze manier ons best om 
verbinding te houden, maar het blijft toch 
behoorlijk éénrichting verkeer. Gelukkig 
krijg ik regelmatig positieve berichtjes via de 
app dat er gekeken is, met leuke foto’s, en 
dat het werk wordt gewaardeerd. Maar niks 
gaat toch boven ‘live’. 

kinderdiensten gaan starten in april en er 
geen opvang is voor de kinderen tijdens 
de mis. Aankomende weken zal ik voor de 
kinderen, voorafgaand aan de vieringen een 
verhaal vertellen dat uitgezonden wordt. 
Het Godly Play verhaal “Jezus leren kennen 
op een nieuwe manier’’ biedt tussen Pasen 
en Pinksteren een serie verhalen waarin 
Jezus zich laat zien aan zijn leerlingen. 
Wanneer we weer fysiek kinderdienst gaan 
draaien hangt helemaal af van de lockdown. 
We hopen in mei weer wat meer ruimte te 
hebben en te kunnen starten. Voorlopig 
maken we dus pas op de plaats. Ook voor d
e veiligheid van onze kind en kerkers!

Communie en vormsel
Ook communie en vormsel zijn nog 
niet gestart.
Ook daarvoor hopen we in mei wat 
ruimte te krijgen. 
Nog steeds druppelen aanmeldingen binnen 
en kinderen kunnen nog steeds opgegeven 
worden. Er is contact met het bisdom over 
hoe we de groep vormelingen uit 2020 nog 
dit voorjaar kunnen vormen. 

Vizier op Pinksteren
Ondertussen richten we ons op de tijd 
na Pasen en proberen creatief te blijven 
en te vertrouwen op de kracht van de 
heilige geest. 
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I N S P I R E R E N D E  V E L U W E N A R E N

(Willem Olierook)

Aan- en inleiding
De aanleiding voor dit artikel was een 
bericht van Dirk op Facebook. Op 2 januari 
(was het een voornemen?) plaatste hij 
een tekst met als kop “Een soort van 
persoonlijke geloofsbelijdenis.” 

Nu had ik een paar maanden daarvoor van 
goede vrienden voor mijn verjaardag “Het 
eerste Boek van Sjaak (de openbaringen 
van een gesjeesde engel)” gekregen. 
Ik begon eraan en kon het nauwelijks 
wegleggen zo boeiend en tegelijkertijd 
geestig was het geschreven.

Toen ik ook nog eens op de website 
van Dirk, voormalige docent 
levensbeschouwelijke vorming, keek en zag 
hoeveel hij al heeft gedaan en geschreven 
en met welke projecten hij bezig is of nog 
bezig wil gaan, ontstond bij mij het idee 
om ook de lezers van OpWeg kennis te 
laten maken met Dirk en zijn inspirerende 
teksten. 

Ik besloot te beginnen met zijn 
‘geloofsbelijdenis’. Die las ik zorgvuldig 
enkele malen en het viel me op dat 
ondanks dat het woord ‘God’ er niet in 
voorkomt, het toch een hele liefdevolle 
en rijke tekst is geworden, die praktisch 
van aard is en wellicht daardoor ook veel 
mensen zal aanspreken die niet gelovig/
kerkelijk zijn.

Een soort van persoonlijke 
geloofsbelijdenis

1. Ik geloof dat wie en wat wij als mensen 
 ten diepste zijn, mooi, gaaf en goed is: 
 dat wij in wezen liefde zijn.

2. Ik geloof dat we de verantwoordelijkheid 
 hebben de liefde die wij naar ons wezen 
 zijn, zo zuiver mogelijk aan het licht te 
 brengen in de manier waarop wij ons 
 leven leiden.

3. Ik geloof dat geluk beleefd wordt 
 wanneer we leven volgens de liefde 
 die wij zijn. En dat ongeluk, haat, agressie 
 en geweld ontstaan wanneer wij ons 
 wezen verloochenen of het contact ermee 
 kwijtraken.

4. Ik geloof dat wij volkomen gelijkwaardig 
 zijn aan elkaar. Ongeacht geslacht, 

Dirk van der Glind: een jongetje dat schelpen raapt
 cultuur, geloof, ras, leeftijd of seksuele 
 geaardheid. En dat we dan ook allemaal 
 even veel recht hebben op omstandig-
 heden waarin we ons ten volle kunnen 
 ontplooien.

5. Ik geloof dat wij allemaal het volste 
 recht hebben die weg te kiezen die 
 ons het beste helpt onze kern van liefde 
 aan het licht te brengen.

6. Ik geloof dat religies menselijke pogingen 
 zijn te dealen met de grote vragen van 
 het leven en dat we er beter van worden 
 wanneer de waarheidsclaim losgelaten 
 wordt en de bereidheid groeit van elkaar 
 te leren.

7. Ik geloof dat religies waardevol zijn 
 wanneer ze mensen stimuleren en helpen 
 te groeien in liefde in menselijkheid.

8. Ik geloof dat het wezen van elke religie 
 bestaat in onvoorwaardelijke liefde. 
 Liefde die de ander niet veroordeelt tot 
 de hel of oproept tot geweld of mensen 
 hoe dan ook afschrijft. En dat iedereen 
 dan ook geroepen is alles wat in de 
 naam van zijn of haar religie aanzet tot 
 intolerantie en geweld, af te wijzen en te 
 boven te komen.

9. Ik geloof in de diepe verbondenheid van 
 alles wat is, dus ook in de waarde van alle 
 leven om ons heen en dat dit alleen maar 
 recht gedaan kan worden wanneer wij er 
 met liefde en respect mee omgaan. 

10. Ik geloof dat ons persoonlijke geluk 
 samenhangt met de vrede op onze aarde 
 en dat het onze levensopdracht is ons 
 voor beide in te zetten.

Aanvullende vragen
Als ik zo’n geloofsbelijdenis lees, een die 
mij aanspreekt en inspireert, dan wil ik 
meer weten over de opsteller ervan.
Daarom stelde ik Dirk – via de mail – nog 
enkele vragen.

Wie is Dirk in drie woorden? 
(die je daarna in het kort mag toelichten)
Gevoelig: Ik ben altijd een gevoelig jochie 
geweest. Dat is niet altijd gemakkelijk, 
maar ik zou het toch niet willen missen.
Creatief: Die gevoeligheid zie ik terug 
bij kunstenaars, om scheppend bezig te 
kunnen zijn, moet je diep kunnen en 
durven gaan.

Betrouwbaar: Het is altijd m’n streven 
geweest eerlijk en oprecht te zijn. Voor 
anderen, maar ook voor mezelf – die twee 
hangen nauw samen. Dat lukt me niet 
altijd. Maar alleen wanneer een mens echt 
en oprecht is, kan het leven goed zijn.

Hoe was je jeugd?
Ik heb natuurlijk sowieso alle geluk van 
de wereld gehad dat ik in ons welvarende 
land geboren ben. Van jongs af aan was ik 
een dromer en ik heb me niet altijd thuis 
gevoeld in het leven. Het geloof dat ik 
meekreeg zette teveel een domper op het 
bestaan. Toch heeft dat geloof ook gezorgd 
voor een diep besef van zin en betekenis: 
we zijn hier niet zomaar.

En je leven tot nu toe?
Ook ik ben er niet aan ontkomen dat ik 
een paar opdoffers moest incasseren en 
een aantal stommiteiten heb uitgehaald. 
Desalniettemin beschouw ik mezelf als 
een geluksvogel. Het leven heeft me veel 
kansen geboden en ik weet me rijk met 
lieve mensen om me heen. 

Wanneer is je liefde voor schrijven 
begonnen?
Vanaf het moment dat ik leerde lezen ben 
ik gefascineerd geweest door het wonder 
van de taal: dat je in een tekst een zuster 
of een broeder kunt herkennen. En dát 
over de grenzen van tijden, plaatsen en 
culturen heen. Als jongen schreef ik m’n 
eerste verhaaltjes en bespiegelingen 
en ik ben dat m’n hele leven blijven 
doen. Schrijven is voor mij een soort 
ademen.

Voor wie schrijf je en wat wil je 
ermee bereiken?
Voor wie het lezen wil en er 
plezier aan beleeft. Ik denk dat 
dat vooral degenen zijn die met 

gangbare waarheden en conventies niet 
zoveel meer kunnen en op zoek zijn naar 
vuur onder het as en naar een hoopvol 
perspectief. Het stemt me dankbaar 
wanneer ik van mensen terugkrijg dat het 
hen verder brengt. 

Productief
Dirk heeft een eigen website, heel fraai 
en heel toegankelijk. Daarop valt te zien 
hoeveel hij al heeft geproduceerd (hoewel 
dat woord wellicht geen recht doet aan de 
manier waarop zijn teksten en boeken tot 
stand zijn gekomen).

Ik zie dat hij inmiddels zeven boeken heeft 
geschreven met titels als: ‘LEEF wat je bent’, 
‘HET LEF om op te staan’, ‘Stille aandacht’ 
en ‘Opvliegende duiven’.

Ook staan er op de website prachtige 
‘mijmerijtjes’ zoals Dirk ze zelf noemt. 
Zomaar ‘gratis en voor niets’ te lezen (zo 
gul is Dirk dan ook wel weer).

Zijn website begint met de kop van dit 
artikel. Dirk licht dat als volgt toe: “Wijs 
ben je als je naar waarheid zoekt, dwaas 
ben je als je denkt haar gevonden te 
hebben.” Aldus een joodse spreuk die me 
lief is geworden.’

Inmiddels is Dirk een eigen (kleine) 
uitgeverij begonnen met de mooie naam: 
“Morgenland”. 

Als laatste nieuwtje kan ik 
ook nog melden dat Dirk 

een (gratis) Ideeënbrief 
(via e-mail met o.a. 
inspirerende spreuken, 
citaten en teksten) 
heeft waar men zich 
op kan abonneren via: 

dvdglind@hotmail.com 

Vorig jaar hebben zevenhonderd 
huishoudens in de gemeente Apeldoorn 
een mooie gift ontvangen via 
Vakantiegeld Samen Delen, dat waren 
honderd huishoudens meer dan het jaar 
ervoor. 

Dat was mogelijk dankzij uw giften (een 
recordbedrag van 125.000 euro) en de 
inzet van veel vrijwilligers. En natuurlijk 
ook dankzij het vertrouwen van de 
aanvragers. Was het juist de coronacrisis 
die extra solidariteit heeft losgemaakt? 

De vanzelfsprekendheid om een of 
meerdere keren per jaar met vakantie te 
gaan, soms naar verre oorden, is er niet 
meer vanwege de coronapandemie. Voor 
de mensen die vakantiegeld ontvangen 
uit deze actie, is op vakantie gaan al veel 
langer niet vanzelfsprekend. Simpelweg 

omdat er geen geld voor is. Een dagje weg 
of eenvoudig kamperen in de buurt, dat is 
al heel mooi. Andere dingen gaan voor: een 
wasmachine, kleding, schoolspullen, een 
laptop ...

De groeiende kloof tussen rijk en arm 
in onze samenleving kunnen we met 
deze actie vanuit de kerken niet dichten. 
Wel kunnen we een belangrijk gebaar 
maken. Want geloven in delen schept 
verbondenheid tussen mensen met een 
volle en een krappe portemonnee. Mensen 
weten zich gezien. Daar gaat het om. Via 
deze actie brengen we ook hulpinstanties 
onder de aandacht, zoals het Christelijk 
Noodfonds Apeldoorn (CNAP). Dat is er 
voor hulpvragen als men niet in aanmerking 
komt voor bestaande regelingen en 
voorzieningen. 
Zie https://cnap-apeldoorn.nl

Dit jaar wordt de actie Vakantiegeld 
Samen Delen voor de tiende keer 
gehouden. Ook onze kerk doet mee, 
samen met meer dan vijfentwintig 
andere kerken. Dit jaar doen Beekbergen 
en Loenen ook mee, net als de stad 
Apeldoorn, Ugchelen, Beemte Broekland, 
Wenum Wiesel, Het Loo en Hoog Soeren. 

Vanaf half april is het mogelijk om een 
aanvraag in te dienen en is de folder van 
de actie beschikbaar. Alle informatie over 
de actie zal dan ook op de website staan. 
Schroom niet om voor uzelf aan te vragen 
of anderen te wijzen op deze actie. We 
gaan heel zorgvuldig om met privacy. 
Aanvragen en giften zijn welkom t/m 
3 juni. 

Giften kunnen worden overgemaakt 
op rekeningnummer NL69 RABO 037 37 

40 298 t.n.v. de Diaconie Protestantse 
Gemeente Apeldoorn 
o.v.v. Vakantiegeld Samen Delen. 
U kunt ook geld geven via een QR-code. 
Dat maakt geven nog gemakkelijker! 
Zie ook de website: www.
vakantiegeldsamendelenapeldoorn.nl

Diaken Ronald Dashorst

Vakantiegeld Samen Delen, doet u weer mee?
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S A N T ’ E G I D I O

De Onze Lieve Vrouwekerk, aflevering 33

Theresia en Antonius, 
twee vergeten 
heiligenbeelden
(Huub Ummels)

Wij komen nog even terug op de serie 
artikelen over de rondgang door de Onze 
Lieve Vrouwekerk en wel op een van twee 
heiligenbeelden. 

Beelden die in de jaren zeventig van 
de vorige eeuw vanwege het inferieure 
gips waaruit ze gemaakt zijn, naar de 
koorzolder waren verbannen. Inmiddels 
is het Theresiabeeld weer prominent in 
de kerk geplaatst, vlakbij de uitgang naar 
de Stationsstraat. Bovendien kreeg het 
een kleurtje, terwijl het voorheen van 
een grauwgrijze verflaag was voorzien. 
St. Antonius werd eveneens uit de kerk 
verbannen. Verwijderd van een vrijwel 
onzichtbare plek in het voorportaal om de 
hoek bij de deur naar de koorzolder. Bij 
velen was het de heilige die steevast werd 
benaderd als je iets kwijt was met de bede 
“Heilige Antonius beste vrind, maak dat ik 
mijn ….. terugvind!” 

De heilige Theresia
Theresia, eigenlijk Thérèse Martin 
geheten, maar van Lisieux genoemd, 

omdat zij met speciale toestemming van 
paus Leo XIII, op 15-jarige leeftijd aldaar 
in het klooster trad en er negen jaar later, 
op 30 november 1897 overleed. Nu bij de 
beeltenis van Theresia de oorspronkelijk 
kleuren zijn aangebracht is te zien dat zij 
is gekleed als karmelites. Zij draagt een 
kruis met rozen in haar linkerhand. In de 
rechterhand heeft ze een roos. Deze rozen 
herinneren aan haar gezegde: “Ik zal 
rozen doen regenen”.

Theresia van Lisieux wordt ook wel 
Theresia van het kindje Jezus genoemd, 
omdat haar ideaal ‘de kleine weg’ was, 
wat wil zeggen het opvolgen van Jezus’ 
gebod ‘te worden als de kinderen’ (Marcus 
10: 13-16). Haar eenvoudige leer, als 
waarin het christelijk volmaaktheidideaal 
voorgesteld wordt als te realiseren 
in ieders eigen omstandigheden 
(haar ’kleine weg’), heeft een grote 
invloed uitgeoefend op de christelijke 
spiritualiteit, vooral die van de eerste helft 
van de twintigste eeuw. In 1925 werd 
Theresia heilig verklaard en twee jaar later 
uitgeroepen tot patrones van de missies en 
de missionarissen.

Nieuwe penningmeester 
stelt zich voor
‘Eind vorig jaar las ik een oproep in de 
Op Weg voor een penningmeester. Met 
de activiteiten van de stichting was ik 
enigszins bekend en in deze coronatijd was 
ik weer meer opzoek naar mogelijkheden 
om een maatschappelijke bijdrage 
te kunnen leveren. Inmiddels heb ik 
meerdere overleggen mogen bijwonen 
en raak zo steeds verder op de hoogte 
van alle mooie en nuttige activiteiten van 
de gemeenschap.  Graag stel ik mij kort 
aan u voor. Mijn naam is Ruben Altink, 
ben 40 jaar en ik woon in Ugchelen. Ik 
ben getrouwd en heb twee zoontjes van 
zes en drie jaar oud. In de loop van het 
jaar zal ik de rol van penningmeester 
gaan overnemen. Hopelijk zullen de 
activiteiten de komende tijd weer steeds 
‘normaler’ kunnen gaan plaatsvinden, 
waarbij wij elkaar ongetwijfeld zullen gaan 

ontmoeten. Ik kijk in ieder geval uit naar 
een mooie en hartelijke samenwerking’.

Kledingbank
Deze weken wordt het steeds drukker bij 
de Kledingbank. Op afspraak komen steeds 
meer mensen om kleding te halen, van het 
AZC en via verschillende instanties, zoals 
van Opvang Lichtpunten, een kleinschalig 
wooninitiatief voor jongeren. De vraag kwam 
binnen om voor 10 jongeren een afspraak te 
maken. Wij hebben hen ontvangen in drie 
groepen, om niet teveel mensen tegelijk in 
de winkel te krijgen. De jongeren waren heel 
blij met het aanbod van kleding. Ik hoorde 
dat de moeder van een van de jongeren altijd 
de kledingkast op slot had, zij legde kleding 
voor hem klaar. Hier kon hij zelf kleding 
uitzoeken, zijn dag kon niet meer stuk.

Praktijkschool
Via IVN, die de ecospot heeft aangelegd op 

het terrein van de Kledingbank, komen wij 
in contact met de Praktijkschool Apeldoorn 
aan de Fabianusstraat. De jongeren van 
de school hebben afgelopen maand 
nestkastjes opgehangen aan de muren 
van de Kledingbank. Hiermee hebben wij 
ook mezen, zwaluwen, boomklevers en 
boomkruipers een plek gegeven om hun 
nestje te bouwen. De jongeren zijn ook 
actief geweest om de pergola te maken 
waarin de druiven kunnen klimmen. De 
omgeving van de Kledingbank wordt zo 
steeds mooier.

Roderick zoekt licht
Vrijdag 19 maart ging Roderick Vonhögen, 
de mediapriester, op zoek naar licht in 
Apeldoorn. Hij kwam op de fiets naar 
de Kledingbank om daar te zien wat wij 
doen voor mensen in financiële nood. 
Vervolgens ging hij met ons naar de 
Herberg, waar wij zwerfjongeren op 

pizza’s trakteerden die de Proeftuin uit 
Hoenderloo beschikbaar heeft gesteld. 
Ook mochten wij 20 pizza’s van de 
Proeftuin brengen bij Omnizorg, die 
samen met heerlijke soep en broodjes 
zorgden voor een feestelijke avond. 
Roderick heeft vooraf ook opnames 
gemaakt in de keuken van de pastorie 
waar alles voor het straatteam werd 
klaargemaakt. Het belooft een dynamische 
uitzending te worden die in mei 
uitgezonden zal worden op NPO2.

Pasen
Op Tweede Paasdag hebben wij zelf een 
maaltijd gekookt in de pastorie voor de 
bezoekers van de Franciscustafel. Hiervoor 
is zalm aangeboden, samen met tagliatelle, 
spinazieroomsaus en een feestelijk toetje 
was dit een heerlijke paasmaaltijd voor onze 
gasten die dit hebben afgehaald. Ook voor 
hen een Zalig Pasen!
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Vanwege de nieuwe Coronamaatregelen 
worden de komende tijd de online vieringen 
zowel vanuit de H. Martinuskerk te Twello, 
de H. Martinuskerk te Vaassen, de 
H. Antonius Abt te Loenen als vanuit de 
O.L. Vrouwekerk te Apeldoorn uitgezonden. 
Zie hiervoor de website van de parochies 
Emmaüs en Franciscus en Clara. 
     
Vieringen H. Martinuskerk Twello
(online en via livestream)
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2185

Zondag 11 april 2e zondag van Pasen
10.00 uur Eucharistieviering 
 voor 30 personen  
 Voorganger pastor Sebastian
Woensdag 14 april
09.00 uur Eucharistieviering 
 voor 30 personen
Donderdag 15 april
09.00 uur Eucharistieviering 
 voor 30 personen
Zondag 18 april 3e zondag van Pasen
09.00 uur  Eucharistieviering 
 voor 30 personen 

 Voorganger pastoor H. Hermens
Woensdag 21 april
09.00 uur Eucharistieviering 
 voor 30 personen
Donderdag 22 april
09.00 uur Eucharistieviering 
 voor 30 personen
Zondag 25 april 4e zondag van Pasen
09.00 uur Eucharistieviering 
 voor 30 personen 
 Voorganger pastoor H. Hermens
Woensdag 28 april
09.00 uur Eucharistieviering 
 voor 30 personen 
Donderdag 29 april
09.00 uur Eucharistieviering 
 voor 30 personen
  
Vieringen H. Martinuskerk Vaassen
(online en via livestream) 
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21182

Zaterdag 10 april 2e zondag van Pasen
18.30 uur  Eucharistieviering 
 voor 30 personen
 Voorganger pastor Sebastian

Zaterdag 17 april 3e zondag van Pasen
18.30 uur Woord- en Communieviering 
 voor 30 personen
 Voorganger pastor W. Vroom
Zaterdag/Zondag 24 en 25 april 
4e zondag van Pasen
Geen viering in Vaassen

Vieringen H. Antonius Abt Loenen
(online en via livestream) 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1031

Zaterdag 10 april 2e zondag van Pasen
19.00 uur Eucharistieviering 
 voor 30 personen
 Voorganger pastoor H. Hermens

Zondag 18 april 3e zondag van Pasen
10.00 uur Woord- en Communieviering 
 voor 30 personen
 Voorganger pastor W. Vroom

Zaterdag 17 april 4e zondag van Pasen
19.00 uur Eucharistieviering 
 voor 30 personen
 Voorganger pastoor H. Hermens

H.Geestkapel, Assel
Met inachtneming van alle corona-
maatregelen lukt het aardig om de 
beschikbare 30 plaatsen eerlijk te verdelen. 
Het is dringen en daarom is telefonisch 
aanmelden een vereiste. Dat kan uitsluitend 
bij Hans Bosch op maandag en dinsdag 
tussen 14.00 en 16.00 uur of via de email 
bosc2999@planet.nl.

Trouwe bezoekers waarvan het 
e-mailadres bekend is ontvangen dan 
een overzicht van degenen die die week 
zijn ingeloot.

Er zijn geen vieringen in de Maria Hoeve 
te Assel.

Elke 2e zondag van de maand is er een 
Woord- en Communieviering. Alle andere 
zondagen zijn er Eucharistievieringen waarin 
Dominiek Deraeve sdb voorgaat.

In de verzorgingshuizen in Apeldoorn en 
omstreken worden tot nader order geen 
diensten gehouden.

Bezorgers 
OpWeg gezocht!
Om verschillende redenen, 
maar wél na jarenlange trouwe 
bezorging hebben mevrouw 
Hackmann, mevrouw Van 
Langen-De Haan en de heer Simons 
(2 wijken!) aangegeven te willen stoppen 
met de bezorging van OpWeg. Hartelijk 
dank namens de Emmaüsparochie voor 
uw jarenlange inzet!
Mevrouw Zonnenberg-Wiegers neemt de 
bezorging over van mevrouw Van Langen 
en één wijk van de heer Simons. Hartelijk 
dank daarvoor!
Dan zoek ik een bezorger voor de 
volgende wijken:
1.  Medeastraat-Normastraat-
 Operaplein-Parsivalstraat-
 Rusalkastraat-Siegfriedstraat-
 Tanhauserstraat (27 exemplaren).
 Deze adressen liggen allemaal heel 
 dicht bij elkaar en is maximaal 
 20-25 minuten lopen.
2.  Malrove-Salomonszegel-Zilverschoon 
 (26 exemplaren) en ook een 
 wandeling van 20-25 minuten.

Het mooiste zou zijn als iemand van 
de betreffende adressen zich meldt, 
maar uiteraard ben ik blij met élke 
aanmelding!!  Bent u degene die dat wil 
doen? Dan graag een berichtje aan Cita 
Pol 055-3661923 (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.

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 

Werkgroep Welzijn/Ziekenbezoek
Als u weet dat iemand wordt opgenomen 
in het ziekenhuis, licht dan even de 
werkgroep Welzijn in: mevrouw 
D. van Bussel, tel. 055 521 80 06 of de 
heer G. Tiemessen, tel. 055 521 39 28. 

Stilteruimte St. Hubertus 
De stilteruimte is voor persoonlijk bezoek 
open als het Multifunctionele Centrum 
“ De Groene Hoven” open is.  Het MFC 
is open van maandag t/m vrijdag tussen 
9.00 en 17.00 uur. 

Gebedsgroep de Parel is tot nader bericht 
stopgezet.

Kopij voor de volgende OpWeg graag in-
leveren uiterlijk woensdag 21 april 2021 
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

S T A D

T E R E S I A

Beroepsonderwijs  
aan volwassenen uit  

sloppenwijken van Brazilië

IBAN: NL21 INGB 000 000 5850    www.vastenactie.nl

Dit is een Eigen Doel van:
HH. Petrus en Paulusparochie in Leiden 
HH. Petrus en Pauluskerk in Amsterdam 
HH. Franciscus en Claraparochie in Twello 
Emmausparochie Apeldoorn 
Gemeenschap Emmanuel Nederland

Maak uw bijdrage over o.v.v.  
401616 of gebruik de QR-code.
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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
Lid: G. Kroese

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 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 (rkapd2ow@gmail.com) 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
R. Dashorst en W. Olierook
Eindredactie
I. Franken en M. Lamper 
Opmaak
E* D.SIGN te Lunteren (www.e-ster.biz)
Druk
Vellendrukkerij BDU - Barneveld

Een veilige haven in moeilijke dagen
De wereld staat even stil wanneer u afscheid moet nemen van een dierbare.

In deze moeilijke periode kunt u rekenen op de goede zorgen van Rouwcentrum 
Rouwenhorst. Wij zijn er om u te ondersteunen bij het vormgeven van een stijlvol 
en persoonlijk afscheid. Door noodzakelijke formaliteiten uit handen te nemen, 
geven wij u de tijd en ruimte om bij uw dierbare te zijn.

Wij helpen u dag en nacht

055-541 40 89
www.rouwcentrum-rouwenhorst.nl

 

Ik ben de Goede Herder, zegt de Heer
Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij

(Johannes 10, 14)

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

Bijbelrooster jaar B

11 april 2021 Tweede zondag van Pasen, Beloken Pasen
Hand. 4,32-35; Ps. 118; 1 Joh. 5,1-6; Joh. 20, 19-31; zondag van de Goddelijke 
Barmhartigheid. 

18 april 2021 Derde zondag van Pasen 
Hand. 3,13-15 + 17-19; Ps. 4; 1 Joh. 2,1-5; Lc. 24,35-48

25 april 2021 Vierde zondag van Pasen; Zondag van de Goede Herder/Roepingenzondag
Hand. 4,8-12; Ps.118; 1 Joh 3,1-2; Joh. 10,11-18

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

Om roepingen  
dat er mensen opstaan die dienstbaar 
willen zijn aan Kerk en wereld.

God, U wilt zorgen voor herders die uw 
volk leiden en schenkt uw Kerk telkens 
opnieuw bedienaren die uw volk leiden 
op de weg naar U. Stort uw Heilige Geest 
uit en roep velen om U te volgen in uw 
liefde voor mensen. Geef ons priesters en 
diakens, die in woord en daad getuigen 
van uw liefde tot het uiterste toe; die hun 
broeders en zusters nabij zijn in uw Naam. 
Dat vragen wij U door Christus onze Heer. 

Amen

W I J  B I D D E N


