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Gea en Ronald Dashorst: “Thuis en gesetteld!”
Toekomstplannen

(Willem Olierook)

Prachtig om te horen en op de gezichten van
Gea en Ronald af te lezen hoe ze genieten
van het goede dat er in hun drukke en volle
leven gebeurt. Hebben ze het nu allemaal
wel zo’n beetje gezien of zijn er nog
plannen en wensen? Willen ze bij voorbeeld
in Apeldoorn blijven en zo ja, wat zouden ze
nog in gang willen zetten of er hun bijdrage
aan willen leveren?

Het is alweer tien jaar geleden dat ze vanuit
Deventer naar Apeldoorn kwamen. Ronald
was hier zelfs nog nooit eerder geweest!
Heel spannend natuurlijk wat je allemaal te
wachten staat. Ze begonnen met een groot
vertrouwen in God en in het afgelopen
decennium is dat vertrouwen en hun geloof
alleen maar gegroeid. Waardoor is dat zo
gekomen? Wat heeft het hen gebracht?

Karakteriseren
Mijn eerste vraag aan Gea – terwijl
Ronald ons allen van een dampende kop
thee voorziet – luidt: als je de voorbije
tien jaar met maar één woord zou
moeten karakteriseren, welk woord zou
dat dan zijn?
Gea neemt even de tijd om erover na te
denken en zegt dan: “LEERZAAM”.
En ze licht dit toe met: “Ja, bijzonder
leerzaam mag ik wel zeggen. Het heeft mij
zoveel gegeven. De ervaringen die ik heb
meegemaakt, de mensen die we hebben
leren kennen, meestal hele mooie, fijne
mensen. Maar vaak ook mensen in moeilijke
leefomstandigheden. Dat heb ik vooral
ondervonden toen we met het fotoproject
van ‘De Ongeziene Gezien’ bezig gingen.
En later ‘de mensen van de straat’ die via
Sant’Egidio in mijn leven kwamen. Ik stapte
in zo’n andere wereld.”
Als Ronald bij ons is komen zitten en Gea
haar zelfgemaakte gebak-met-appelstroop
gaat aansnijden, vraag ik de man waar altijd
zo’n heerlijke rust van afstraalt hoe hij die
tien jaar met één woord zou omschrijven.
Ronald gaat ook even in de denkmodus en
zegt dan: “GROEI”.
Ook Ronald wil die keuze natuurlijk
toelichten en hij vervolgt: “Groeien in mijn
manier van pastor zijn, maar ook de groei
van mijn spiritualiteit, de groei in het ons –
Gea en mezelf – inzetten voor medemensen
met voortdurend de intentie om Jezus
na te volgen. Dit alles heeft me ook veel
voldoening gegeven en nogmaals, om dit
samen te kunnen doen, samen te kunnen
delen is geweldig.”

Verrijking
Ik stel vast dat de woorden waarmee Gea
en Ronald hun tijd in Apeldoorn en onze
Emmaüsparochie karakteriseren heel mooi
op elkaar aansluiten. Op de manier waarop
zij over hun ervaringen praten blijkt dat
‘verrijking’ de rode draad is, die in de
afgelopen tien jaar is gesponnen.
Zien Gea en Ronald dit ook zo?
Gea: “Ja, beslist! Een van mijn eerste
ervaringen was de ‘winterinloop’ bij De
Herberg. Je ontvangt daar mensen in de
kou, maar met het schenken van koffie,
thee of soep wordt het fysiek al wat warmer
en door het luisteren naar de verhalen
krijg je het ook warm vanbinnen. Je geeft
je tijd maar krijgt er karrevrachten aan
‘goed gevoel’ voor terug. Die ontmoetingen
groeien uit tot intense contacten, je leven

wordt er groter, rijker door. Je wordt als
mens liefdevoller. Het is ook echt ‘het
evangelie doen’. Dat is ook best wel
spannend, maar mijn geloof geeft me dan
die duw in de rug, die me wil zeggen: ga
maar, doe maar, durf het maar aan! En nu
is het bijna een ‘heilig moeten’ geworden.
Ik ervaar: ‘dit is wat er van mij gevraagd
wordt, ik hoef niet bang te zijn. Dat zo te
voelen, daar word ik heel blij van.”
Ronald: “Je verbonden voelen met
andere mensen, vooral met hen die
vluchteling zijn of aan de zelfkant van
de maatschappij leven, ervaar ik echt
als rijkdom. Dan krijgen de woorden
‘kinderen van één Vader’ daadwerkelijk
inhoud.
Ik ben onze buurvrouw uit Deventer nog
altijd dankbaar dat zij met een boek
aankwam van Sant’Egido in Antwerpen.
Nadat we daar zelf ook geweest zijn is het
gaan stromen. Juist dat hand-in-hand-gaan
van bijbel en krant, de blijde boodschap
handen en voeten geven maar het wel met
beide benen midden in de samenleving
staan, is voor mij een eye-opener geweest.
Daarna is er voor mij echt iets veranderd.
Ik heb geleerd dat de Kerk vandaag-dedag ook zo heel zinvol kan zijn, door het
evangelie te doen.”

Concretiseren
Ik weet dat Gea en Ronald
initiatiefnemers waren bij het opzetten
van een aantal voorzieningen die met
name voor minderdraagkrachtigen en
voor dak- en thuislozen in het leven
zijn geroepen: de Kledingbank, de
Franciscustafel en de Sant’Egidio-Bakfiets
om er maar drie te noemen. Hoe is dit
ontstaan en wat brengt het hen?

Gea: “Het is allemaal klein en voorzichtig
begonnen. Neem nu de Kledingbank,
gestart in de Fab&Seb-kerk, daarna de
oude Sebastiaanschool met een handvol
vrijwilligers. Uitgegroeid in de nieuwe
locatie tot een ‘bedrijf’ waar iedere maand
meer dan vijfhonderd personen kleding –
we krijgen vaak prachtige kledingstukken
– maar ook schoeisel of verzorgingsspullen
komen halen en waar zo’n veertig
vrijwilligers zó graag behulpzaam zijn
dat inroosteren niet eens nodig is, omdat
er altijd genoeg helpende handen zijn.
Iedereen vindt het zo leuk en gezellig om
te doen en dat stralen ze af op de mensen
die kleding komen halen. Die vragen ook
regelmatig of zij ook mee mogen helpen.
Geweldig toch?!”
Ronald: “Je kunt wel zeggen dat na het
fotoproject alles in een stroomversnelling
is geraakt. Niet veel later kwam het
aanbod van een cateraar om veertig –
mooi bijbels getal – maaltijden te leveren,
waaruit de maandelijkse Franciscustafel
is voortgekomen, genoemd naar de
‘medemenselijke paus’ die toen net was
gekozen.
Al die dingen die je toevallen, ik durf
het wonderen te noemen, precies op
de momenten dat het nodig was. Zoals
vorig jaar met Kerstmis een cateraar voor
honderd (!) personen gekookt heeft of
een pizzabakker die zomaar vijftig mensen
laat smullen of laatst nog een schilder
die het pand van de Kledingbank aan de
Oude Beekbergerweg van een nieuwe
verflaag heeft voorzien. En zo kan ik nog
wel even doorgaan. We voelen ons echt
gezegend door zoveel lieve, mooie mensen
die dit werk een warm hart toedragen. Ja,
wonderbaarlijk!”

Gea: “We blijven graag nog heel lang
bezig – en het liefst samen – om de wereld
menselijker te maken. En dat vanuit
Apeldoorn doen bevalt ons heel goed!”
Ronald vult aan: “We hebben eindelijk het
gevoel thuis te zijn, ‘gesetteld’ te zijn, zoals
dat zo mooi heet. En ja, plannen en wensen
zijn er zeker nog genoeg! Het pand waar de
Kledingbank nu in zit is van de gemeente.
Dat zouden we graag willen kopen en het
geschikt willen maken om er nog meer
activiteiten in plaats te laten vinden. Het
zou toch geweldig zijn als we onze Syrische
broeders en zusters die zo graag willen
werken daar als fietsenmaker of kapper een
onderdak zouden kunnen bieden! Of wat
te denken van een Syrisch restaurant? Ook
deze ex-vluchtelingen hebben ons leven zo
verrijkt, die gun je ook een goed bestaan,
een toekomst met hun gezinnen.
Maar ook nog vaker en verdiepend de
dialoog blijven voeren met moslims staat
hoog op mijn ‘verlanglijst’. Vrede kan alleen
vanuit Liefde bereikt worden.”

Geestelijk leven
Ik kan me goed voorstellen dat jullie rijke
leven tot dankbaarheid stemt, maar ik
weet zelf ook dat bidden in moeilijke
tijden makkelijker is en sneller gebeurt
dan in tijden van voorspoed. Hoe ervaren
jullie dat?
Gea: ”Ik ben heel dankbaar dat dit ons
gegeven is. Het heeft ons gebed veranderd.
Er is veel gebed nodig. Voor wie ziek is, voor
wie in nood is, voor de moeder met kleine
kinderen en te weinig geld, voor wie geen
thuis heeft, voor wie vluchten moest enz.
Afstemmen met God hoort daar voor ons
zeker bij.
Het steeds weer lezen in de bijbel geeft
ons geestelijk voedsel om in vertrouwen de
dingen te kunnen blijven doen.“
Ronald: “Op dit moment lezen we het boek
Handelingen, waarin beschreven staat hoe
de eerste christengemeenschap groeit en
hoe de mensen bij elkaar komen om het
verhaal van Jezus te delen met elkaar, samen
te eten en zich inzetten voor met name de
zwakkeren in de samenleving.
In die lijn willen wij ook staan. Voortdurend
aan God vragen: ‘zegt U het maar, uw wil
geschiedde’.
In die houding wil ik graag blijven staan, in
het werk voor de armen en in de liturgie, in
het begeleiden van mensen in hun ziekte en
bij uitvaarten, bij doop, huwelijk en in de
weekeindliturgie. Dit alles bij elkaar maakt
mij heel dankbaar om zo instrument van God
te zijn.”
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KERK
EMMAÜSPAROCHIE APELDOORN
Adres
:
Centraal Secretariaat :
		
Kerkbijdragen
:
Website
:
Parochiekerk
:

Emmaüshuis, Stationsstraat 13, 7311 NL Apeldoorn
055 526 65 00, secretariaat@rkapeldoorn.nl
Maandag t/m donderdag 09:00 - 12:00 uur, op vrijdag gesloten.
NL40 INGB 0000941849 t.n.v. RK Emmaüsparochie
www.emmaus-apeldoorn.nl
Onze Lieve Vrouwekerk, Hoofdstraat 18, 7311 KB Apeldoorn

Pastores:
Paul (P.F.) Daggenvoorde, pastoor
p.daggenvoorde@rkapeldoorn.nl
06 391 704 07

Ronald (R.G.Th.) Dashorst, diaken
r.dashorst@rkapeldoorn.nl
06 169 127 27

Sebastian (S.) Gnanapragasam,
parochievicaris
pastorseba@gmail.com
06 227 795 44

Secretaresse pastores en bestuur
ma, di, wo, do: 09:00 - 12:00 uur
emmaus@rkapeldoorn.nl
055 526 65 04

VIERINGEN IN DE ONZE LIEVE VROUWEKERK
11

N OV E M B E R

T / M

Zaterdag 11 november
16.30 uur Eucharistieviering met cantor, voorgangers pastor Sebastian en diaken R. Dashorst
Zondag 12 november
10.00 uur Eucharistieviering met koor Credo, voorgangers pastor Sebastian en diaken R. Dashorst
11.45 uur Kindervertelviering, voorganger diaken R. Dashorst
Dinsdag 14 november
09.00 uur Eucharistieviering
Vrijdag 17 november
09.00 uur Eucharistieviering
19.30 uur Gebedsviering Sant’Egidio
Zaterdag 18 november
16.30 uur Eucharistieviering met samenzang, voorganger pastoor P. Daggenvoorde
Zondag 19 november
10.00 uur Eucharistieviering met koor Lucente, voorganger pater W. Boerkamp
Dinsdag 21 november
09.00 uur Eucharistieviering
Vrijdag 24 november
09.00 uur Eucharistieviering
19.30 uur Gebedsviering Sant’Egidio
Zaterdag 25 november
16.30 uur Eucharistieviering met Jokotrees en het kinderkoor,
voorgangers pastor Sebastian, diaken R. Dashorst en pastor George al Kaed
Zondag 26 november
10.00 uur Eucharistieviering met koor Credo,
voorgangers pastor Sebastian en diaken R. Dashorst
12.00 uur Doopviering
Dinsdag 28 november
09.00 uur Eucharistieviering
Vrijdag 1 december
09.00 uur Eucharistieviering
19.30 uur Gebedsviering Sant’Egidio
DOOPVIERINGEN
Doopvieringen vinden doorgaans een keer in de maand op een vastgestelde zondag plaats.
Voor het eerste halfjaar van 2018 zijn de data: 28 januari, 18 februari, 18 maart, 15 april
en 27 mei. Ouders die hun kind willen laten dopen, kunnen contact opnemen met het
secretariaat.
BIECHTGELEGENHEID elke vrijdag na de viering van 09.00 uur in de O.L. Vrouwekerk.
ROZENKRANSGEBED elke dinsdag- en vrijdagmorgen vanaf 8.30 uur, voorafgaand aan de
viering van 9.00 uur, in de O.L. Vrouwekerk.
KINDERDIENST EN CRÈCHE
Elke zondag is er tijdens de viering van 10.00 uur kinderdienst en crèche.

KOFFIEONTMOETING
Elke zondag is er na de viering van 10.00 uur gelegenheid tot koffie drinken.
Een leuk en gezellig moment om even bij te praten of iemand wat beter te leren
kennen.
KERKTAXI
Voor parochianen die niet zelfstandig naar de kerk kunnen reizen, is er
de vervoersdienst verzorgd door vrijwilligers. Voor info en aanmelding:
secretariaat@rkapeldoorn.nl of tel. 055 526 65 00.

VERTROUWENSPERSOON
Mevr. Aafke Gussenhoven kan vertrouwelijk worden geraadpleegd aangaande alle integriteitsvraagstukken binnen de Emmaüsparochie, zowel
in materiële als in immateriële zin. Zij is bereikbaar via 06 122 628 64.

COLLECTEOPBRENGSTEN
week 43
pastoraat Emmaüsparochie € 346,19 / Egidius € 405.66
week 42
pastoraat Emmaüsparochie € 354,82 / Missiedag € 438,57
week 41
pastoraat Emmaüsparochie € 275,10 / Emmaüs diaconie € 261,98
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MISINTENTIES
Weekend 11-12-november: Stephan Staijen en schoonzoon Twan, ouders en schoonouders;
gezondheid en sterkte voor het gezin, Johannes Jan Cornelis Peters, Gertrudis Martha Maria
Peters-Voskuilen, Hendrikus Johannes Aartsen, Maria Aartsen-Verheij, overleden familie
Aartsen-Verheij, uit dankbaarheid bij een 60-jarig huwelijk, Jean Lemaire, Willemina RoozeWolters, Ben Klei.
Weekend 18-19 november: Jeroen Wijnbergen, Aad v.d. Maarel, Ben Klei.
Weekend 25-26 november: overleden ouders Havekes-Nienhaus en schoonzoon Kees.
PAROCHIEKRONIEK
Dopen:
Door het H. Doopsel is in onze geloofsgemeenschap opgenomen: Melody Kroes
Overleden:
Mientje Rooze-Wolters. De uitvaart heeft plaatsgevonden op 21 oktober in de kerk.
Ben Klei. De uitvaart heeft plaatsgevonden op 28 oktober in de kerk.
IN MEMORIAM
Willemina Rooze-Wolters
Op de leeftijd van 91 jaar kwam er een einde aan het leven van een lieve zorgzame moeder.
Een leven waarin de zorg voor een ander altijd een belangrijke rol heeft gespeeld. Als jong
meisje al was zij aan het werk om geld te verdienen voor het gezin. Samen met haar broertje
trok ze erop uit om muziek te maken, zij speelde dan op de foekepot en haar broertje op
de accordeon. En in de oorlogsjaren trok ze erop uit om bonnen te ruilen en mede dankzij
haar inzet is het gezin toen bij elkaar kunnen blijven. Tot op hoge leeftijd heeft tante Miena
(zoals ze eigenlijk bij iedereen bekend was) altijd hard gewerkt. Alles wat gedaan moest
worden deed ze. Belangrijk vond ze het dat haar kinderen het goed zouden hebben. Veel
heeft ze gereisd, samen met haar man Frits die kermisexploitant was, maar later is zij ook
veel op vakantie geweest en ze genoot van het leven, ze wist overal een feest van te maken.
Toen Frits 31 jaar geleden overleed verdween ook de glans in haar leven. Maar tante Miena
was een erg gelovige vrouw en haar geloof heeft haar altijd gesterkt in de moeilijke periodes
om door te gaan. Ze was een sterke vrouw en met die woorden hebben we ook afscheid
genomen op 21 oktober in de O. L. Vrouwekerk en haar op de begraafplaats Heidehof te
ruste gelegd in het vertrouwen dat God, die aan het leven vooraf gaat, haar nu ook aan het
einde van haar leven, in ZIJN armen op zal nemen.
Gerard van de Braak
IEDER NAAR ZIJN EN HAAR BEKWAAMHEID
In de viering van zondagmorgen 19 november gaat Lucente met de liederen
mee met de lezingen die gaan over de talenten. Talenten zijn ongelijk
verdeeld. Toch is elkeen geroepen om zijn en haar talenten te ontwikkelen
in dienst van het geheel. Gods schepping wordt mooier wanneer we onze
talenten ontplooien en wanneer we samen meebouwen aan Gods wereld. De situatie en
het milieu waarin we leven, kan er toe leiden dat talenten in de grond verstopt blijven. De
armoede belet dat kinderen de gepaste scholing krijgen. Zoveel jongeren waren begaafd,
maar de economische toestand van het gezin dwong hen vroegtijdig hun studies te stoppen.
Christus beoordeelt ons niet op de kwantiteit van onze goederen, maar op de kwaliteit van
onze inzet. Erasmus heeft dat met de volgende woorden mooi weergegeven: “We mogen
projecten ontwerpen en plannen maken alsof ons leven hier eeuwig duren zal en we moeten
tevens leven alsof we morgen zullen sterven.” We heten u van harte welkom bij deze viering
waarin pater Wil Boerkamp voorgaat.
CHRISTUS KONING
Eind september zijn wij begonnen met de viering van zaterdag 25
november. Je kunt immers nooit te vroeg beginnen, zullen we maar
zeggen. In dit weekend wordt het hoogfeest van Christus Koning
gevierd. We hebben dan ook geprobeerd er een feestelijke viering
van te maken, met onder andere een gezongen mis, waarbij iedereen
natuurlijk mee mag zingen.
Het thema van onze viering is: Zorg voor de andere. Dit thema is voortgekomen uit de
lezingen die voor dit weekend zijn voorgeschreven, waaronder Matteüs 25, vers 31-46. U
weet wel, die lezing met de tekst ‘Want Ik had honger, en gij hebt Mij te eten gegeven, Ik
had dorst en gij hebt Mij te drinken gegeven…’.
Op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar dwingen de lezingen ons als het ware ons
doen en laten van het voorbije jaar de revue te laten passeren. De centrale boodschap
in het evangelie is zorg/liefde geven aan een ander. Betrokken zijn bij elkaar, aandacht
hebben voor elkaar. Nu de advent voor de deur staat begint ook de tijd van de warme en
gezellige dagen waarin we samen zijn met degenen die ons lief zijn. Laten we dan met z’n
allen niet alleen nu, maar juist het gehele jaar naar elkaar omkijken. U bent allen van harte
uitgenodigd met ons mee te bidden, zingen en vieren.
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De Reformatie (deel 1)
(Joop Dölle)

met zijn stellingen te protesteren tegen de
aflatenhandel en andere misstanden vin
de kerk. Het betekende het begin van de
Reformatie. De handel in aflaten stortte
geheel in elkaar en is daarna door de kerk
stopgezet. De aflaat als zodanig bestaat
nog steeds maar dan onder duidelijke
voorwaarden.

Het zal u waarschijnlijk niet ontgaan zijn
dat in deze weken herdacht wordt dat
vijfhonderd jaar geleden op de 31e oktober
van het jaar 1527 een Augustijner monnik
Maarten Luther zijn 95 stellingen op de
deuren van de slotkapel in Wittenberg
(Duitsland) spijkerde.
Deze gebeurtenis wordt beschouwd als het
startschot van de Reformatie en heeft een
verandering zonder weerga in heel Europa,
dus ook in Nederland, teweeggebracht.
Luther, in katholieke ogen een afvallige
ketter, heeft met zijn actie niet alleen de
eenheid van de ene heilige Katholieke Kerk
voorgoed verstoord, maar ook op sociaal,
economisch en politiek gebied heeft zijn
eenmansactie grote gevolgen gehad.
Vijfhonderd jaar later wordt de breuk met
de Katholieke Kerk en het ontstaan van
het protestantisme in vele landen herdacht.
Speciaal in Duitsland werd de dag van
de Reformatie (31 oktober) uitgeroepen
tot een vrije feestdag en zijn er meer dan
tweehonderd Lutherexposities in Duitsland
georganiseerd.

Tentoonstelling in Utrecht
Ook in ons land wordt een Luthertentoonstelling gepresenteerd. U kunt hiervoor in
het Museum Catharijneconvent te Utrecht
terecht. Uitgangspunt van deze expositie
is kennismaken met een onbekende
monnik, de tijd waarin hij leefde en de
onverwacht grote weerklank van zijn
acties. Een interessante en vooral een
leerzame tentoonstelling. Bij mij heeft het
meer begrip voor Luther opgeroepen. In
mijn achterhaalde perceptie van Luther
was hij gewoon een ketter die de Kerk en
zijn orde in de steek liet. Dit beeld moet
bijgesteld worden. Hij hekelde terecht
misstanden in de Kerk en manifesteerde een
moedig en krachtig gedrag. Ook heeft de
tentoonstelling inzicht gegeven in het grote
effect van de Reformatie in het Europa van
de zestiende eeuw.

Vooraf
Al voor de actie van Luther waren er al
priesters die aandrongen op hervormingen
en zich verzetten tegen de Kerk, zoals de
Boheemse priester Jan Hus, Geert Groote
en ook Erasmus. Deze laatste hekelde de
heiligenverering. Voorlopers waren ze, maar
soms liep het niet goed af. Hus bijvoorbeeld
eindigde op brandstapel. Met name in de
vijftiende eeuw was het pausdom in moreel
verval. Corruptie, decadentie en nepotisme
verlamden de geloofwaardigheid.
Paus Leo X (1513-1521) hield teveel van
het goede leven. Hij verwaarloosde de
hervormingen binnen de Kerk en gaf geen
aandacht aan Luther maar was meer bezig
met financiële problemen op te lossen door
middel van handel in nieuwe aflaten. Wel
heeft hij Luther op 3 januari 1521 in de
ban gedaan en tot ketter verklaard, maar
Luther was er niet van onder de indruk
en verbrandde de pauselijke banbrief
demonstratief.

Wittenberg nu

PASTORPRAAT

De bijbel
Luther, geboren in 1483, heeft theologie
gestudeerd en heeft als hoogleraar colleges
gegeven aan de universiteit van Wittenberg.
Hij verdiepte zich bijzonder in de bijbel. Daar
vond hij ook de teksten die hij gebruikte
in zijn verzet tegen de katholieke leer over
de aflaten. Luther heeft de gehele bijbel
vertaald in het Duits maar het is niet zo dat
Luther voor het eerst de bijbel toegankelijk
maakte voor het gewone volk. Onderzoek
van historici heeft uitgewezen dat in de
late Middeleeuwen de bijbel wijd verspreid
was, met name in de stedelijke gebieden, in
andere talen dan het Latijn. Luther trouwde
in 1525 met Katharina van Bora, een uit
het klooster gevluchte non. Zij kregen zes
kinderen. Luther overleed in 1546.
De Nederlander paus Adrianus (1522-1523)
die Leo X opvolgde, wilde wel degelijk
hervormen maar hij leefde te kort om
iets te bereiken.

Aflaathandel
De middeleeuwer leefde dicht bij de dood.
Vele rampen, zoals de pest, maakten het
leven ongewis. Hij geloofde dat na zijn
dood een oordeel over hem geveld zou
worden en hij voor de begane zonden zou
worden gestraft. Maar met een aflaat zou
hij zijn tijdelijke straf aanzienlijk kunnen
bekorten. Een aflaat kon je verkrijgen
door goede werken te verrichten of tegen
betaling. De kerk speelde handig in op deze
ontsnappingsroute en verkocht aflaten. Er
ontstond een levendige handel in aflaten,
soms zelfs tegen woekerprijzen. Zo werd de
bouw van de Utrechtse Dom gefinancierd
met de opbrengst van aflaten. Dat de arme
sloebers die geen geld hadden om aflaten
te kopen daardoor wel gedoemd waren om
hun tijdelijke straf onverkort uit te zitten,
deerde de kerk niet. Er werd zelfs nog een
nieuwe aflaat gelanceerd. Een aflaat die
verkregen kon worden om met de opbrengst
hiervan de bouw van de Sint Pieter in Rome
te bekostigen. Maar de maat was nu vol.
Voor Luther was het de directe aanleiding

Reformatie en de muziek
Op de tentoonstelling in Utrecht is een
fantasieschilderij (uit 1866) te zien, waarop
Luther heel huiselijk musiceert in de kring
van zijn familie. Luther hield van muziek. Hij
bevorderde het zingen van kerkliederen in
de volkstaal en maakte psalmberijmingen.
De bekende psalm “Een vaste burcht is onze
God” noemt men dan ook graag het Lutherlied. De Reformatie is voor vele componisten
een bron van inspiratie gebleken.
Buxtehude, Schütz schreven kerkmuziek,
Mendelssohn componeerde een Reformatiesymfonie (nr. 5) en het orgel kreeg een
belangrijke plaats. Maar de allergrootste is
de Lutheraan J. S. Bach. Hij componeerde
prachtige kerkmuziek en schreef voor de
Lutherse eredienst honderden cantates.
Zijn muziek brengt nog steeds, ook in de 21e
eeuw, velen in vervoering.

Boekdrukkunst
De uitvinding van de boekdrukkunst is
van grote betekenis geweest voor de
verspreiding van het gedachtegoed van
Luther. Zijn stellingen werden razendsnel
verspreid. Luther maakte gebruik van de
kracht van het gedrukte woord. Hij schreef
veel niet alleen voor vakgenoten maar
hij richtte zich ook tot het volk. Op de
tentoonstelling is een gedrukte brief te zien
die Luther in de zomer van 1523 aan de
christenen in Nederland heeft geschreven.

Stellingen Luther:
27. Het is puur menselijk gedoe als men
beweert dat de ziel uit het vagevuur springt
zodra de klank van het geld in de kist klinkt.
62. De ware schat der kerk is het heilig
evangelie van de heerlijkheid en de genade
van God.

Aflaat ten behoeve van de bouw van
De Dom in Utrecht.

Luther met gezin

[* De Luther-tentoonstelling in Museum
Catharijneconvent is tot en met 28 januari
2018 te bezoeken]

Tijd van het jaar
De wintertijd is ingegaan, het wordt
elke dag vroeger donker en de eerste
nachtvorsten dienen zich weer aan.
Stormen hebben de prachtig gekleurde
bladeren inmiddels voor een groot deel
van de bomen geschud. Vanuit mijn raam
kijk ik uit op de kale takken en prachtige
wolkenlucht die elk moment weer anders
is, waar elk moment de zon in door kan
breken.
In deze tijd gedenken wij de mensen
die afgelopen jaar overleden zijn; op
begraafplaats Haagwinde, in de Onze
Lieve Vrouwekerk en bij de Drie Ranken
kwamen velen samen om kaarsen
aan te steken en namen te noemen.
Herinneringen aan onze lieve doden raken
de snaren van onze ziel. Net als de muziek
die wij in deze tijd horen. Vorige maand
klonk op Radio 4 de ‘Hart en Ziel Lijst’, een
week lang de mooiste klassieke muziek. In
de top drie staat, na de ‘Matteüs Passion’,
twee maal een requiem, van Mozart en
Fauré. Veel muziek die het hart raakt en
herinneringen oproept aan het afscheid
van een geliefde. Het zou mooi zijn om
als Emmaüsparochianen samen te komen
met de muziek die ons raakt, muziek die
een herinnering oproept. Welk muziekstuk
heeft voor u, voor jou zo’n speciale
betekenis? Wat een mooie verhalen zou
dat niet opleveren. Zo brengt Arvo Pärt
met zijn, ‘Spiegel im Spiegel’, mij terug bij
het afscheid van mijn moeder, het raakt
een diepe snaar en maakt dat ik haar even
dichtbij kan voelen.
Eind van de maand gaan we de
Adventstijd in, de weken van uitkijken
naar de geboorte van Jezus met Kerstmis.
In die weken klinkt het ‘Rorate Caeli’,
de muziek die zo past bij het ingetogen
verwachten en verlangen naar de komst
van de Heer in ons midden. In deze tijd
zullen we elke week een extra kaars
aansteken op de Adventskrans. Hiermee
richten wij ons in deze donkere weken op
het licht dat groeit op de groen blijvende
krans. Dit groeiende licht brengt ons
naar het Kerstfeest waarop wij vieren
dat het Kind geboren wordt in de stal
van Betlehem en in ons hart. Hiervoor
komen velen naar de kerk om dit met ons
te vieren. Rond de stal verzamelen zich
dan vier keer op kerstavond mensen die
verlangen naar de warmte en de sfeer
van het oude verhaal en de bekende
kerstliederen. Om 23:00 uur, de laatste
viering, de nachtmis, klinkt het Sweet
Child in Time. Voor velen bekende klanken
van een song van Deep Purple, maar nu in
een nieuw jasje, geactualiseerd. Het lied
krijgt in de ruimte van de kerk, in deze
nacht, een nieuwe betekenis. “Zie het
Kind in mij” zingt het koor, “maak mijn
dromen zacht, wijs mij de richting in de
verre nacht”.
Er wacht een nieuwe tijd. Kijken wij daar
naar uit, zien wij de sporen van het licht
en de liefde van Christus groeien in ons
hart en in onze wereld? Ook aan deze
donkere tijd zal weer een einde komen.
Wij mogen er op vertrouwen dat ook dit
jaar na de kortste dag, het licht weer toe
gaat nemen, dat de dagen weer zullen
lengen en de lente weer zal komen. Tot
die tijd mogen wij de kerk en onze huizen
vullen met het licht van de kaarsen die
we branden en de verhalen die wij delen.
Onze zielen mogen zich laven aan de
muziek die wij horen, de liederen die wij
zingen, wetende dat God liefdevol en
troostend aanwezig is, juist in deze tijd.
Ronald Dashorst
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HUIS
De speciale Eucharistieviering van 28 oktober
Openingstijden Centraal Secretariaat

Zoals al aangekondigd was, zou in deze
viering ook Arabisch gesproken worden.
Pastor George al Kaed, concelebrant, nam
dit op zich. Het begin van de dienst was het
meest indrukwekkend.

Het centraal secretariaat van de parochie is geopend op maandag t/m donderdag
van 9.00-12.00 uur. Op vrijdag is het centraal secretariaat gesloten. De secretaresse
is Gerda Eeninkwinkel.

Pastor Ronald Dashorst heette alle
kerkgangers welkom en sprak van een aantal
aanwezigen de naam uit, van mensen uit
een ver vreemd land die hier hun toevlucht
hadden gezocht en gevonden. Mens worden
met een naam, zomaar gekend. Dat was
prachtig.
Op het voorblad van het verstrekte
misboekje stond de tekst uit Matteüs 22,
38-39: “Wees gastvrij. God beminnen is het
voornaamste en eerste gebod. Het tweede,
daarmee gelijkwaardig: gij zult uw naaste
beminnen als uzelf”.

Kerstherbergen 2017
De Kerstherbergen bieden ook dit jaar de
gelegenheid om samen met anderen het
feest van licht en warmte te vieren.
Iedereen die, om welke reden dan ook,
niet thuis Kerstmis kan of wil vieren is er
van harte welkom. In ‘De Herberg’ aan de
Deventerstraat 40 staat de deur open op
Kerstavond en de middagen van Eerste
en Tweede Kerstdag. ‘De druif’ aan de
Eglantierlaan 202 is op Tweede Kerstdag
geopend.
De Kerstherberg draait op goede wil,
vrijwilligers en giften. Wilt u ook uw steentje
bijdragen? Dat kan! U kunt gastvrouw of
gastheer worden, tijdens een dienst van
ongeveer 2,5 uur op een van de kerstdagen.
Er is van alles te doen: koffie zetten en
schenken, een lunchbuffet verzorgen, een
spelletje doen, afwassen. U kunt zich als
vrijwilliger melden bij Lodewijk Versluis,
e-mail: versluizen@hetnet.nl.
Kunt of wilt u geen vrijwilliger worden?
Steun de Kerstherberg dan met een gift. Met
€7,50 zorgt u al voor lunch, koffie of thee en

lekkers voor een bezoeker. Zo maakt u het
mogelijk dat de Apeldoornse Kerstherberg
doorgaat.
Giften zijn welkom op rekening NL 94 INGB
0002 0756 80 ten name van Werkgroep
Kerstherbergen, Apeldoorn. Bij voorbaat
dank!
Openingstijden De Herberg,
Deventerstraat 40, ingang Griftstraat:
Kerstavond:
17.00 - 19.30 uur
1e Kerstdag:
13.00 - 16.30 uur
2e Kerstdag:
13.30 - 16.00 uur
Openingstijden ‘de druif’, Eglantierlaan 202,
achteringang De Drie Ranken
2e Kerstdag:
11.00 - 15.00 uur

Hoe mooi en toepasselijk kan een zo oude
tekst nu nog steeds zijn. Ieder mens wil
graag gekend worden, zijn naam genoemd
horen. Ronald deed dat. Een mooi begin.
Na de evangelielezing in het Nederlands las
pastor George in het Arabisch. Als het voor
Arabisch sprekende mensen net zo moeilijk is
om Nederlands te verstaan, als het voor ons
moeilijk is Arabisch te begrijpen, dan weet
je op dat moment dat taal – letterlijk en
figuurlijk – de belangrijkste brug is naar een
begripvolle samenleving. Een jonge man die
naast me zat, zei: “Ik versta er niets van”, ik
fluisterde terug, “Ik ook niet”. Hij weer: “en
ik wil het ook niet leren”. Ik zweeg, want …
ik dan? Wij dan?

De eerste
lezing kwam
uit het boek
Exodus, waarin
wij worden
opgeroepen om
de vreemdeling
niet slecht te
behandelen en
hem het leven niet moeilijk te maken. Veel
bezoekers van deze kerkdienst hebben zelf
een Exodus meegemaakt. Hun leven is tot
nu toe ook heel anders verlopen dan dat ze
10 jaar geleden dachten. Ze waarderen de
gastvrijheid van de Apeldoorners en doen
heel erg hun best om hier een bestaan op
te bouwen. Gastvrij zijn betekent ook hulp
te bieden om gezinshereniging mogelijk te
maken. Dat ook Serious Request, dit jaar
hier in Apeldoorn, daar in het Glazen Huis
aandacht aan besteedt, is voor iedereen
belangrijk.
Het Onze Vader werd ook in het Arabisch
gebeden. Wie weet hoeveel Arabische talen
er zijn? Hoeveel verschillende stammen
en daarmee weer andere talen? Hier in
Nederland hebben de Groningers al moeite
de Limburgers te verstaan (en omgekeerd
natuurlijk ook). Ronald Dashorst gaf het
in het begin al aan: “Noem de mensen bij
naam, wees gastvrij en interesseer je voor de
ander”. Met die opdracht gingen we naar
huis.
Net als aan het eind van het Evangelie:
“Wij danken God”.
Ans Boon-Jacobs

Vrijwilligerswerk met straatkinderen in ontwikkelingslanden
stagiaire te werken.
Tijdens dit weekend
worden presentaties
gegeven van
vrijwilligers en
stagiaires die recent
terug zijn gekomen
van een project.
Daarnaast zijn er
workshops waarin
jongeren actief
aan de slag gaan
met onderwerpen
als verantwoord
vrijwilligerswerk
doen, de achtergrond van straatkinderen
en interculturele communicatie. Het is een
interactief weekend waarin jongeren in

Informatieweekend in Assel
Heb jij interesse in internationaal
vrijwilligerswerk? Wil jij meer weten
over de achtergrond van straatkinderen
en straatjongeren? Wil jij weten tegen
welke uitdagingen je als vrijwilliger kan
aanlopen? Kom dan van 24-26 november
naar het informatie- en trainingsweekend
van “SAMEN”. Het weekend is een goede
manier om te kijken of vrijwilligerswerk met
straatkinderen iets voor je is. Het weekend
wordt georganiseerd door jongeren met
ervaring op projecten in Latijns-Amerika,
Afrika en Azië. Meer informatie en
aanmelden via: www.samen.org en SAMEN
op Facebook. “SAMEN” heeft contact met
straatkinderenprojecten in Azië, Latijns-

Amerika en Afrika en biedt jongeren de
mogelijkheid om daar voor een periode
van 3 tot 6 maanden als vrijwilliger of

K I N D
Doorlopen of helpen?
Wie is je naaste? Die vraag
wordt gesteld in het verhaal
door een man aan Jezus.
Jezus antwoordt door een
verhaal te vertellen over de Samaritaan die
hulp biedt, terwijl de priester en de Leviet
de man laten liggen. Een man die pijn heeft,
alles is ontnomen door de rovers die hem
aanvielen en hem half dood laten liggen
langs de kant van de weg. Doorlopen of
helpen? Deze vraag stellen we de kinderen.
De boekenkast is een kindervertelviering
voor kinderen van de
basisschool leeftijd.
We starten op 12
november om 12:00 uur
in de dagkapel. Ouders
zitten in een kring om de
kinderen heen. Uit een
boekenkast wordt een
Bijbelverhaal gehaald
dat centraal staat in
deze viering. Verhaal,

E N

verwerking, stilte, gebed zijn onderdeel van
deze viering.
Na de viering is er ontmoeting en
eten we samen een broodje. In deze
boekenkastviering zal het kinderkoor
zingen!

Zing je mee?
Kinderen die het leuk vinden om met ons
kinderkoor mee te zingen zijn van harte
welkom! Elke vrijdag repeteren we van 18:30
tot 19:30 uur in het Emmaüshuis naast de
kerk.

contact komen met oud-vrijwilligers en
andere jongeren met vergelijkbare plannen.
De kosten voor deelname aan het
informatieweekend inclusief verblijf en
maaltijden zijn 35 euro.

Straatkinderen
In veel derde wereldlanden heerst grote
armoede. Vaak concentreert deze armoede
zich in en rond grote steden. Daar vind je
dan ook vaak duizenden kinderen die de
dupe zijn van de armoede: straatkinderen.
Sommigen van hen leven op straat en slapen
nog thuis, voor anderen is de straat hun
thuis geworden.
Meer informatie is te vinden op
www.samen.org.

K E R K

Tijdens de schoolvakanties is er geen koor.
We oefenen leuke liedjes die we tijdens de
kinderdiensten kunnen zingen. Heb jij zin
om mee te zingen? Kom dan meedoen na de
vakantie! Het kinderkoor gaat ook meedoen
in het voorjaar 2018 met een kleine
musicalachtige uitvoering over fabeldieren.
Er zal een uitvoering zijn op 27 mei en een
op 10 juni in CODA. Meer informatie: elni.
vaassen@planet.nl

Aanmelden eerste communie
en vormsel
De brieven aan de ouders van de kinderen
die in ons bestand zitten zijn verzonden.
Ook via de katholieke scholen zijn via
mailbestanden uitnodigingen verspreid.
Mocht u geen brief hebben ontvangen
maar wilt u uw kind wel de eerste communie
of vormsel laten doen, kom dan naar
de informatieavond.
Eerste communie: 14 december 20:00 uur
in het Emmaüshuis.
Vormsel: 13 november 20:00 uur in het

Emmaüshuis.
Op deze informatieavonden zult u alles
horen over de gang van zaken tijdens de
voorbereidings-bijeenkomsten voor de
kinderen, de activiteiten en de vieringen.

Kinderdienst
Elke zondag is er tijdens de mis een
kinderdienst.
De groep kinderen die deze dienst bezoeken
hebben daar hun eigen viering. Geopend
wordt er aan de viertafel met het aansteken
van een kaars en het zingen van een gebed.
Daarna lezen we het evangelie van de
zondag in de vorm van een navertelling en
hebben we een gesprek met elkaar.
De verwerking kan heel verschillend zijn.
Soms in de vorm van een spel of toneel, soms
een knutsel.
Hiervan koppelen we altijd wat terug in
de kerk. We zijn als werkgroep blij met het
enthousiasme van de kinderen, maar ook
van de kerkgangers, als de kinderen hun
verhaal doen.
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Inschrijving Bijbellezen gestart

Paus Franciscus

Woensdag 1 november, de feestdag van
Allerheiligen, was het een gezellige drukte
in de pastorietuin van de Onze Lieve
Vrouwekerk. Het was 12 uur en tijdens
het luiden van het Angelus werd door de
voorzitter van College van Diakenen van
de Protestante Gemeente en door koster
Ben Pol, de vlag gehesen als startsein van
de inschrijving van het Wereld Record
Bijbellezen.

Ik weet niet of u ooit gehoord hebt
van de Rohingya’s? Welnu, dat is een
bevolkingsgroep, voornamelijk moslims,
die woont (of liever woonde) in het
overwegend boeddhistische Birma.

RTV Apeldoorn en de krant waren
aanwezig om dit bijzondere moment vast
te leggen. Gebakjes met het logo van de
actie en appelgebak van de buurman,
het Turks Restaurant Galippos, en koffie
en thee mochten de feestvreugde
onderstrepen.
Het is mooi dat we samen met andere
kerken naar buiten treden met het Boek
dat centraal staat in onze verschillende
tradities. Rond het Boek komen wij samen
en met het verhaal van de Bijbel mogen
wij aansluiten bij de landelijke actie
van Serious Request, die voor de Kerst
duizenden mensen naar Apeldoorn zal
halen. Met velen gaan wij de inzameling
van 3FM voor de hereniging van gebroken
gezinnen van vluchtelingen ondersteunen.
Wij willen dit doen door 110 uur uit de
Bijbel lezen, zonder pauze, dag en nacht,

om geld op te halen voor het goede doel.
Iedereen die mee wil lezen betaalt €1,– per
minuut en leest minimaal tien minuten.
De opbrengst zal dus minstens €6600,–
zijn! De 110 uur gaan in op zaterdag 16
december, om 10:00 uur zal burgemeester
John Berends de eerste tien minuten voor
zijn rekening nemen. We stoppen 110 uur
later, op woensdag 20 december om 24:00
uur. Er zal gelezen worden in en rondom
de Onze Lieve Vrouwekerk, Hoofdstraat 18
te Apeldoorn.

Tegen deze bevolkingsgroep is sinds
augustus van dit jaar een hevige
uitroeiingsactie gaande. Hele dorpen worden
platgebrand. Het leger plaatst landmijnen
langs alle eventuele ontsnappingsroutes.
Meer dan 200 dorpen zijn platgebrand.
420.000 Rohingya’s, waarvan 2/3 kinderen,
vluchtten naar vluchtelingenkampen. De
organisaties UNICEF en Artsen zonder
Grenzen wordt de toegang tot deze kampen
ontzegd. Intussen houdt Nobelprijswinnares
Aung San Suu Kyi, momenteel leidster van
de Birmese regering, zich stil en bemoeit zich
er niet mee, wat haar in het Westen zeer
kwalijk wordt genomen.

Om deze recordpoging succesvol te laten
zijn, hebben we natuurlijk vele lezers
nodig die gezocht worden bij alle kerken
in Apeldoorn. Als Emmaüsparochie willen
wij natuurlijk ook meedoen. Het is leuk om
als groep in te schrijven om met elkaar een
bepaald dag- of nachtdeel te reserveren;
dit hebben wij als bestuur en pastoresteam
al gedaan, maar andere groepen wordt
ook gevraagd mee te doen, als koor,
als collectanten, acolieten bijvoorbeeld.
Inschrijven bij het secretariaat van de
parochie om zoveel mogelijk lezers te
bundelen.

Maar wie bemoeit zich er wel mee?
Dat is paus Franciscus!
Paus Franciscus wil in november Birma
bezoeken, niet echt een christelijk land! Wat
een durf! Daarna wil hij naar het naburige
Bangladesh, het land waar veel Rohingya’s
naartoe zijn gevlucht.
Het Vaticaan heeft 4 maanden geleden
onder deze paus diplomatieke betrekkingen
aangeknoopt met Birma. En de paus heeft
zich al meerdere malen veroordelend laten
horen over Birma’s behandeling van de
Rohingya’s.
De Rohingya’s proberen massaal de Naf
rivier over te steken naar veiligheid, naar
Bangladesh. Ze hebben allemaal hetzelfde
verhaal: Hun dorpen platgebrand, hun
familie verkracht of vermoord. Geen familie
wordt gespaard.
En daar gaat deze fantastische paus
naartoe…! Niet alleen maar krantenkoppen
of mooie woorden maar Actie!! Fantastisch!!

Meer informatie op de site
www.wereldrecordbijbellezen.nl.
R.D.

Mies Duzijn-van Zeelst
[bron: Time Magazine, 2 oktober 2017]

Adventsactie 2017
Straatkinderen terug naar huis in Rwanda
Vorig jaar Advent haalde onze
parochie geld op voor “CECYDAR”: een
straatkinderenproject in Rwanda.
Door het goede verloop van die Adventsactie
kon het beloofde bedrag van 70.000 euro
aan dit project worden overgemaakt.
Dat geld was met name nodig voor goed
onderwijs en eten.

30 kinderen meer
Ik zag met eigen ogen dat dit geld echt
nodig is toen ik vorig jaar over het busstation
in Kigali (hoofdstad Rwanda) liep. Tientallen
straatkinderen probeerden hun hachje te
redden door zwaar fysiek werk te doen of
te stelen. De stank was vreselijk. Gelukkig
volgde CECYDAR in 2016 ruim 160 kinderen
op straat; daarvan konden 110 in het
centrum worden opgenomen. 46 kinderen
vonden een plek terug in een familie. Bij de
andere kinderen bleek de thuissituatie te
moeilijk voor re-integratie. Deze kinderen
bleven langer in het centrum en er werd
naar wegen gezocht om de situatie thuis te
verbeteren. Inmiddels heeft de Rwandese
overheid gevraagd om meer kinderen op te
nemen. In plaats van gemiddeld 40 zullen
er nu 70 kinderen in het centrum zijn. De
nieuwe groep kinderen komt direct van de

straat of uit opvangcentra van de overheid.
Ze moeten apart opgevangen worden en
naar integratie met de reeds aanwezige
groep begeleid worden. Dat vraagt extra
personeel en gebouwen. Bovendien zijn de
prijzen voor levensmiddelen ongeveer 30%
gestegen.

Vonc presenteert in Kerkcentrum De Drie
Ranken, Eglantierlaan 202 Apeldoorn;
Donderdag 16 november, 20:00 uur
Lezing door: Rodaan Al Galidi

Hulp aan families
Vandaar dat onze parochie heeft besloten
om tijdens de Adventsactie 2017 weer geld
in te zamelen voor CECYDAR. Dat geld
zal worden gebruikt om de positie van de
families te verbeteren. Bijvoorbeeld door
hen te helpen met een huis te bouwen of
een kleine winkel te beginnen, of gewoon
de ziektekostenverzekering voor hun te
betalen. Door een verbeterde situatie thuis,
kunnen straatkinderen eerder worden
teruggeplaatst. Ook wordt de verleiding van
het leven op straat geringer en kunnen de
kinderen in een veilige omgeving opgroeien.

3 december 10:00 uur
Op zondag 3 december 2017 hoort u tijdens
de preek meer over het Adventsproject in
Rwanda. U bent van harte welkom.
Ook kunt u meer informatie lezen op
www.adventsactie.nl of www.fidesco.nl.
Hilde Sluiter-Harren

‘Hoe ik talent voor het leven kreeg’
Rodaan Al Galidi, asielzoeker
des vaderlands, verbleef 9
jaar in asielzoekerscentra.
Nog steeds is de vluchtelingenproblematiek actueel
en onderwerp van gesprek in politiek, kerk,
kroeg en huiskamer. Apeldoorners blijken
betrokken en sommigen zetten zich in door
bijvoorbeeld een taalcursus te geven of
door activiteiten te organiseren. Rodaan
passeerde heel wat grenzen in zijn leven.
Wat is Rodaan’s visie op het onderwerp
Grenzeloos Verlangen? Bijdrage richtbedrag:
€5,-. Voor deze lezing graag aanmelden.
Mail naar: vonc@3ranken.nl
Donderdag: 23 nov en 7 dec.
van 19:45 – 20:45 uur

Sacred Dance: Els Lagerweij
In het vorige VONCprogramma voor het
eerst geprogrammeerd
en wegens succes ook nu
weer aangeboden! Sacrale
(heilzame, helende) dans is een meditatieve
vorm van dansen. De dansvorm is meestal
in een kring met passen en patronen die
we met elkaar oefenen. Het gaat niet om
prestatie, maar om de beleving van plezier,
concentratie en verbondenheid. We dansen

in de herfst- en adventtijd. De herfst geeft
kleur, de bladeren vallen, de wind waait
en we gaan de weken van Advent, van
verwachting in. Daar dansen we over. Er
wordt gebruik gemaakt van inspirerende
muziek uit diverse tradities, zoals klassieke-,
wereld-, religieuze- en folkloremuziek. De
avonden kunnen ook apart bezocht worden.
Danservaring is niet nodig. Deze avonden
gaan door bij minimaal zeven deelnemers.
Bijdrage richtbedrag: €2,50
Vrijdag 8 december, 20:00 uur
Wolfried Kaper, Jos Mulder, koor Arise

Advent met Bach en Händel
VONC organiseert een
bijzonder muziek-event
in de grote kerkzaal
van de 3Ranken.
Dirigent, componist
en koorleider Wolfried
Kaper neemt u dan mee in de muzikale
wereld van deze twee grote componisten
van barok kerkmuziek. Kaper zal de
muziek van Bach en Händel niet alleen
laten horen maar ook vertellen hoe deze is
ontstaan en oorspronkelijk werd bedoeld.
Delen van Händels Messiah en Bachs
Weinachtsoratorium zullen
worden gezongen door het koor Arise uit
Kampen. Ook de bezoekers in de zaal zullen
bepaalde fragmenten kunnen meezingen.
Muzikale ondersteuning op de vleugel door
repetitor Jos Mulder. Dat belooft dus een
prachtige avond te worden.
VONC doneert de opbrengst van de avond
aan het goede doel van Serious Request.
Toegangsprijs: €3,- met een vrijwillige
bijdrage aan Serious Request.
Kaartjes reserveren via vonc@3ranken.nl en
op 8 december in de 3Ranken.

vrijdag 10 november 2017
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Samen deelnemen aan de Bisdombedevaart naar Lourdes

Uitnodiging naar Lourdes
Vanuit de beide parochies op de Veluwe
willen we met parochianen en andere
belangstellenden als groep deelnemen aan
de Bisdombedevaart naar Lourdes.
Dat is van 28 april tot en met 5 mei 2018. De
reis gaat per TGV (sneltrein). De trein doet
er ongeveer zeven uur over. Van en naar
de trein gaan we gezamenlijk met een bus
vanuit onze parochies. En in Lourdes zitten
we als groep samen in een driesterren hotel.
De kosten voor reis en verblijf zijn € 899,00
op basis van tweepersoonskamer. Jongeren
(t/m 25 jaar) € 599,00, kinderen (t/m 11 jaar)

€ 499,00. In Lourdes nemen we deel aan
het programma voor alle pelgrims uit het
bisdom; meer dan duizend. Kardinaal Eijk
gaat mee op bedevaart. En ook hulpbisschop
Woorts en Vicaris Cornelissen. Hij is de
hoofdaalmoezenier.
Het programma in Lourdes is inspirerend en
ook gewoon gezellig. De Eucharistieviering
aan “de Grot van de Verschijning” is
een unieke ervaring van ons geloof. De
lichtprocessie en de sacramentsprocessie zijn
indrukwekkend sfeervol. En onvergetelijk
is ook de gezamenlijke eucharistieviering
met iedereen die vanuit heel veel landen

Informatiebijeenkomsten worden gehouden
op: Donderdag 18 januari 2018 om 19.30 in
Twello, Kerklaan 18
Maandag 22 januari 2018 om 14.30 uur in
Apeldoorn, Stationsstraat 13

tezelfdertijd als wij in Lourdes zijn. Toch
ga je niet op in de massa. Dat komt omdat
we als groep deelnemen. We zullen ter
voorbereiding een informatieavond
organiseren. Bezoek nu alvast de website
van het bisdom (www.aartsbisdom.nl), of
zoek naar de folders achter in de kerken.

Opgave via het secretariaat in Twello: Ineke
Bouwmeester, tel. 0571 274 445 (op dinsdag
en donderdag van 9:00-17:00 uur), e-mail:
secretariaat@franciscusenclara.com
Trees Hendriks, lid pastoraatsgroep
eucharistisch centrum Twello
Paul Daggenvoorde, pastoor

KOREN & CONCERTEN
zijn te bestellen via www.orpheus.nl of
tel: 055 527 03 00 (dagelijks van 10:00 tot
22:00 uur)

Bachkoor Apeldoorn en Het Gelders
Orkest, Drie keer Mozart

Actie: Maak kans op gratis kaarten
Bestelt u via Orpheus in de periode van
17 oktober tot en met 14 november 2017
kaarten voor ons concert op 25 november?
Dan maakt u kans op 2 gratis kaarten
voor het najaarsconcert volgend jaar (Die
Jahreszeiten van Joseph Haydn, 2 november
2018). We verloten 2×2 gratis kaarten!

The Young Church Singers en Next
Generation met Bigband Apeldoorn
Donderdag 14 december, 20:00 uur,
De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KA Apeldoorn
Bigband Gospel Christmas Celebration

Zaterdag 25 november, 20:00 uur,
Hanoszaal Orpheus, Churchillplein 1,
7314 BZ Apeldoorn
Bachkoor Apeldoorn, onder leiding van
dirigent Joop Schets, voert op zaterdag
25 november a.s. aanvang 20:00 uur in
de Hanoszaal van Orpheus drie prachtige
werken van W.A. Mozart uit: de Mis in
c-klein, de Krönungsmesse en Regina Coeli.
Met medewerking van solisten: Heleen
Koele (sopraan), Hanneke de Wit (sopraan),
Sara Klein Horsman (mezzosopraan), Leon
van Liere (tenor) en Frans Fiselier (bas), Dirk
Luijmes, orgel.
Toegangsprijs € 32 - € 47, incl. garderobe,
koffie vooraf en drankje in de pauze. Voor
kinderen tot 18 jaar, studenten en CJPhouders geldt een vaste korting van € 15
voor alle rangen. Kaarten voor het concert

kerstnummers als ‘Joy to the World’ en
‘Mary’s Boy Child’ zorgen de 3 topformaties
voor een fantastische kerstsfeer. Emotionele
gevoelens van hoop, blijdschap en
ontroering zullen je overspoelen in dit
daverend muziekspektakel.

Zaterdag 9 december, 15:00 uur (zaal open
14:30 uur), het Bolwerk, Ravelijn 55,
7325 NT Apeldoorn
Kerstconcert met onder andere samenzang
Dit jaar hebben we gekozen voor het thema
“Verwachtingsvol samenzijn”. Er is een
programma samengesteld met mooie warme
kerstliederen. Tijdens het concert zijn er
bekende en minder bekende kerstliederen
om samen met ons te zingen. Het koor
nodigt u uit om de kerstgedachte en het
vertrouwen in de toekomst met u te delen.
Graag verwelkomen wij u in het Bolwerk.
De toegang is gratis.

Op donderdagavond 14 december 2017
organiseren 2 koren The Young Church
Singers en Next Generation samen met
Bigband Apeldoorn een kerstconcert. Het
wordt een grote muzikale happening met
als thema “Joy To The World”. Een swingend
programma vol gospel, soul en jazz in een
hartverwarmende kerstsfeer.

Steun aan 3FM Serious Request
Tijdens deze Bigband Gospel Christmas
Celebration delen beide koren en bigband
hun passie voor jazz, pop, black gospel en
traditionele kerstnummers. Enkele nummers
worden samen uitgevoerd. De formaties
laten ook los van elkaar nummers horen.
Daarnaast ondersteunen wij van harte 3FM
Serious Request. Het ingezamelde bedrag
tijdens deze concertavond doneren wij voor
de volle 100% aan 3FM Serious Request.
Kaartverkoop en locatie
Kaarten voor het kerstconcert zijn online te
bestellen op www.ycs.nl/kerstconcert. Een
kaart is € 10,- per persoon. En aan de deur
kost een toegangskaart € 12,50.

Daverend muziekspektakel
De Bigband Apeldoorn o.l.v. dirigent Arjan
Stam staat bekend om haar energieke
arrangementen en sound die varieert van
jazz en soul tot popmuziek. Daarnaast
zijn The Young Church Singers en Next
Generation o.l.v. dirigent André Bijleveld
de meest swingende gospelkoren van
Apeldoorn en omstreken. Met bekende

OECUMENE
Allerzielen in Irak: Rituelen rondom gedenken
‘Dat de ander in jouw leven mag
blijven’. Met deze wens, vrij vertaald
uit het Arabisch, begroet men in Irak de
nabestaanden als men na een overlijden zijn
medeleven komt betuigen.
Voor Amal en Linda, beiden afkomstig uit
Noord Irak, zijn het vertrouwde woorden.
Zij zijn christenen uit de katholieke traditie
en hebben als vluchteling in Nederland
een veilige plek gevonden. Inmiddels zijn
zij trouwe bezoekers van de vieringen in
de Onze Lieve Vrouwekerk, al zijn ook hier
de verschillen in cultuur merkbaar. In deze
dagen voor Allerzielen willen ze ons kennis
laten maken met hun rituelen rondom de
dood en het gedenken, rituelen die vaak ook
in de Syrische cultuur terug te vinden zijn.
Het gesprek vindt plaats bij de kledingbank
van Sant’Egidio waar zij beiden actief zijn en
ook pastor Ronald Dashorst schuift aan.

Irak
In Irak vindt de begrafenis plaats op de
tweede dag na het overlijden. Op deze dag

zijn het alleen de mannen die het lichaam
begeleiden naar het graf en toedekken met
aarde. Op de derde dag nemen de vrouwen
afscheid. Zij brengen bloemen en kaarsen
mee naar het graf. In tegenstelling tot de
ingetogen manier waarop wij in Nederland
ons verdriet uiten, wordt daarbij door de
vrouwen luidkeels gehuild en gejammerd.
Het verdriet is groot en iedereen mag dat
horen. Na afloop is er voor de mannen
sterke, zwarte koffie: bitter als het verdriet.
Voor de vrouwen is er thee en er wordt
‘rouwgebak’ rondgedeeld. Veertig dagen
lang bezoekt men elke week het graf en een
jaar na overlijden komt men weer bij elkaar
om de overledene te gedenken.
Eten neemt in het rouwproces een
belangrijke plaats in. In de dagen na het
overlijden zorgt men ervoor dat er de hele
dag meer dan voldoende eten en drinken
is voor alle bezoekers. Er wordt door de
mensen rondom de rouwende familie
geslacht, gekookt en gebakken zodat het
hen aan niets ontbreekt. Elke dag wordt

vers eten bereid. Het eten dat aan het eind
van de dag over is, wordt gedeeld met de
mensen buiten de familie en met de armen.

Andere traditie
Het Allerzielen zoals dat hier op 2 november
gevierd wordt, kennen zij in Irak niet.
Maar er is wel een andere dag waarop zij
gezamenlijk hun doden herdenken: de
vrijdag vóór de vastentijd. Alle nabestaanden
komen dan naar de begraafplaats om een
viering bij te wonen en daarna het graf
van hun geliefde(n) te bezoeken. Om God
gunstig te stemmen in het belang van het
zieleheil van de overledenen neemt men
tassen vol eten mee, dat gedeeld wordt met
de andere bezoekers.
Een traditie die ze in Nederland voortzetten,
ook al kunnen ze tot hun verdriet de
graven van hun geliefden in Irak niet
meer bezoeken. Op de sterfdag van een
familielid wordt ook hier in Nederland
door de vrouwen gekookt en gebakken.
Vervolgens delen zij dit eten met de mensen

om hen heen en met de mensen uit onze
geloofsgemeenschap. Het samen eten nodigt
uit tot gesprek over de overledene en het
ophalen van herinneringen, maar zorgt
tevens voor verbinding.
Zoals ook het kennis nemen van elkaars
rituelen verbindingen kan leggen, zo blijkt in
dit gesprek. Het brengt Ronald op het idee
om ook hier in Apeldoorn op de vrijdag voor
de vastentijd voortaan stil te staan bij het
herdenken van de overledenen en zo aan te
sluiten bij de Irakese en Syrische christelijke
traditie.
Want waar we ook vandaan komen: we
weten allemaal wat het is om een geliefde
te moeten missen. En welke datum je ook
kiest, welke woorden je ook spreekt, welke
rituelen je ook uitvoert: de behoefte aan
het gedenken van onze overleden dierbaren
voelen we allemaal.
Annelies Brinkhuis
[Annelies Brinkhuis schrijft regelmatig voor
Perspectief]
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K E R K D I E N S T E N

STAD
Kopij voor de volgende OpWeg graag inleveren uiterlijk woensdag 22 november 2017
per e-mail aan secretariaat@rkapeldoorn.nl

DE DRIE RANKEN
Voor informatie: http://www.3ranken.nl/

Helaas kan niet
iedereen altijd
beschikken over familie, buren of goede
bekenden die in de gelegenheid en in staat zijn
hulp te bieden. Omzien naar Elkaar wil hulp
bieden aan mensen die kortstondig hulp nodig
hebben. Bij hulp kunt u denken aan vervoer
naar ziekenhuis voor bezoek arts, boodschap
doen i.v.m. ziekte, huishoudelijke hulp, lamp
repareren, hulp bij verhuizing, kamer behangen
of tuinonderhoud. Heeft u zelf hulp nodig of
wilt u zich aanmelden als vrijwilliger, neem dan
contact op met:
Hans Westdijk, telefoon 541 13 38
Irene Schiphorst, telefoon 541 58 31
E-mail: omziennaarelkaar@3ranken.nl

H U B E R T U S
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.

Herfstmiddag Werkgroep Welzijn
Hubertusgemeenschap
Op woensdag
15 november
a.s. organiseert
de Werkgroep
Welzijn weer een
Herfstmiddag
voor ouderen.
Ook nu zijn we welkom in de zaal van de
Open Hofkerk aan de Boerhaavestraat 60.
Aan deze middag wordt medewerking
verleend door ”Cabaretgroep Pandora” uit
Apeldoorn met hun nieuwe programma
“Famili(Air)”. Deze groep is alom bekend
en treedt reeds 25 jaar op. Vele jaren
geleden hebben zij ook al eens bij ons
opgetreden en de ervaring toen heeft ons
geleerd dat U zult kunnen uitzien naar een
fantastische middag waarin veel gelachen
kan worden en waarbij u zich kostelijk
zult vermaken bij de sketches en de door
hen naar voren gebrachte liedjes. De
middag begint om 14.00 uur en vanaf 13.30
uur is men welkom. Zoals altijd krijgen
alle parochianen boven de 75 jaar weer
persoonlijk een uitnodiging. Mocht u nog
geen uitnodiging hebben ontvangen dan
verzoeken wij u contact op te nemen met
Mevr. van Bussel, Marconistraat 71, 7316
PA Apeldoorn, tel. 055 521 80 06 of met
Gerard Tiemessen, Hoefblad 1, 7322 EG
Apeldoorn, tel. 055 521 39 28. U bent van
harte welkom.

Open Tafel op omvallen
Om ontmoetingen
mogelijk te maken
tussen wijkbewoners
zijn leden van de Open
Hofgemeente en de
Hubertusgemeenschap
in 2009 gestart met
de Open Tafel. Met uitzondering van twee
zomermaanden is er vanaf de start elke

Vieringen H. Martinuskerk Twello

eerste vrijdag van de maand een warme
maaltijd geserveerd. Gezien de maandelijkse
belangstelling van voornamelijk ouderen
blijkt het initiatief in een behoefte
te voorzien. Een enthousiaste groep
vrijwilligers gaat daarvoor aan het werk.
Bedenken van een thema, een daarbij
passend menu, een bijbels hapje met
een toelichting, inkopen, voorbereiden,
tafels gereedzetten en dekken. Zonder de
bekwaamheid van de kok komt er natuurlijk
niets op tafel. Vanzelfsprekend moet na
afloop alles afgewassen, opgeruimd en
teruggezet worden. De meeste vrijwilligers
doen al mee vanaf het begin. Een aantal
heeft moeten afhaken vanwege de
gezondheid. Een werkgroepslid is overleden.
Een is langdurig ziek. Als dat dan ook nog
de kok is wordt het wel problematisch.
De gemiddelde leeftijd van de werkgroep
is zelfs hoger dan die van de gasten. Op
dit moment is de werkgroep zo klein en
kwetsbaar dat we de Open Tafel alleen
met kunst- en vliegwerk overeind kunnen
houden. We hebben dringend versterking
nodig. Kunt u ons helpen? Weet u iemand
die we zouden kunnen vragen? Alleen dan
kunnen we voorkomen dat de Open Tafel
echt omvalt en aan een gewaardeerde
activiteit een einde komt.
Jacques Daenen

Werkgroep Welzijn/Ziekenbezoek
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T E R E S I A
Welzijn
Het groepje vrijwilligers van
‘Welzijn’ wil, speciaal voor zieken
en voor parochianen van 75 jaar
en ouder, ‘mens voor een mens’
zijn. Heeft u behoefte aan contact
of wilt u informatie dan kunt u
bellen met mevrouw E. Schilder 055 367
08 04 of met de heer R. Santhagen tel. 055
367 09 53. Voor vragen of aanmelden kunt
u contact opnemen met bovengenoemde
personen.

Helpende handen gevraagd
Voor het verwerken van de acceptgiro’s
van OpWeg ben ik op zoek naar een
aantal vrijwilligers die willen helpen om
de acceptgiro’s en een begeleidende brief
in enveloppen te doen en op bezorger te
sorteren. Dit is een paar uurtjes werk, maar
onder het genot van een kopje koffie/thee
met wat lekkers moet dit toch zeker gaan
lukken!
Dit zal plaatsvinden op dinsdag 21 november
vanaf 14.00 uur in een ruimte van het
parochiehuis van de Teresia (Zilverschoon). U
kunt zich aanmelden bij de coördinator van
OpWeg/Teresia: Cita Pol. Telefoonnummer
055 366 19 23 (graag tussen 18.00-19.00 uur)
of per e-mail: s.a.pol-vandenberg@online.nl.
Alvast hartelijk dank voor uw aanmelding!

V I C T O R
OpWeg-bezorging
Door omstandigheden is de heer Willems
niet meer in de gelegenheid om OpWeg te
bezorgen. Hartelijk dank voor uw inzet van de
afgelopen paar jaar.
De heer Van Straaten kan de komende
maanden OpWeg niet bezorgen. Wij wensen
hem veel goeds met het revalideren.
Dank aan de familie Ribbink die de wijk van
dhr. Willems heeft overgenomen en aan
mevrouw Leeflang en de heer Wijnbergen die
voorlopig de wijk van de heer Van Straaten op
zich hebben genomen.

OpWeg Victor
Mevrouw Bakker is gestopt met het bezorgen
van OpWeg; wij danken haar voor de jaren
dat zij deze taak vervuld heeft. Haar wijk is
overgenomen door de heer Bel.

Zondag 19 november
10.00 uur Eucharistieviering, pastor Sebastian
Zondag 26 november
10.00 uur Eucharistieviering,
pastoor P. Daggenvoorde

Casa Bonita
12 nov
19 nov
26 nov

Mw. Ds. C. van Dijk, orgel mw.
T. Schoonheim, solist dhr. H. Heinen
HA Ds. E. Idema, orgel dhr. F. v.d. Kraats
RK Pastor J. van Steenhoven

De kerkdiensten beginnen om 10.30 u op de
3e verdieping.

De Drie Ranken
12 nov
19 nov

26 nov

09.30 uur, ds. A.A. Wijlhuizen
09.30 uur, ds. G.A.J. van der Maas
12.15 uur, Hemels Gelag, voor
jongeren,15-25 jr.
17.00 uur, ds. G.A.J. van der Maas,
zangdienst mmv Chr. Gem. Zangver.
Hosanna (Beekbergen)
09.30 uur, ds. A.A. Wijlhuizen + mevr.
M. Litjes, Open Kring Viering,
Maaltijd van de Heer
09.30 uur, ds. G.A.J. van der Maas,
De LichtBoot, kinderkerk voor de
basisschoolleeftijd

De Heemhof
12 nov
19 nov

Dhr. C.J. Droger, orgel dhr. A. van Hal
RK Mw. Pastor J. Havekes, Koor
Mennokoor & Trees-Voices
26 nov
Mw. M. Hoekstra, orgel mw.
S. Goldbach
De kerkdiensten beginnen om 10.30 uur.

‘s Heeren-Loo (Groot Schuylenburg)
12 nov

Eredienst Ds. Fockens, Gezinscombo
Prijs Hem
19 nov
Verteldienst o.l.v. Trudie Buitenhuis,
orgel Maurits Bunt
19 nov
Zangdienst o.l. Dhr. Harm Siebesma,
orgel Chris Notenboom
26 nov
Herdenkingsdienst Drs. Constance
Schouwstra-Dijkman, orgel Chris
Noteboom, Mannenkoor
Schuylenburg o.l.v. Zwier v.d. Weerd
en The 4 of Us
Aanvang diensten: eredienst 10.30 uur,
verteldienst 10.30 uur, zangdienst 14.30 uur

De Herberg: Zondagse Ontmoetingen
12 nov
Mevr. T. van Stormbroek
26 nov
Mevr. L. Benschop
De Zondagse Ontmoetingen vinden plaats op
de tweede en vierde zondag van de maand van
13.30-14.00 uur. Vanaf 13.15 uur wordt er een
kop koffie of thee geschonken.

Koningin Wilhelmina Woonzorgcentrum
Elke eerste dinsdag van de maand wordt om
16.00 uur een Woord- en Communieviering
gehouden. Voorganger is de heer Anton

E V E N

E L D E R S

Derksen, met assistentie van Siny Bouwmeester
We nodigen u van harte uit met ons mee
te vieren. Ook als u buiten het woon- en
zorgcentrum woont, bent u van harte welkom.

Marken-Haven
11 nov

Ds. A.W.J. Theunisse, orgel Mw.
S. Goldbach, Solist Joke van ReenVeeneman,
18 nov RK Mw. Pastor J. Havekes,
orgel mw. W. Berends
25 nov
Mw. ds. A. Melzer,
orgel dhr. G. de Groot
De kerkdiensten vinden plaats op
zaterdagmiddag om 14.30 uur.

Randerode
12 nov
19 nov

Ds. E. Idema m.m.v. CGZ Sions Lofzang
HA Mw. Ds. M. Doesburg,
orgel dhr. J. Tiemens
26 nov
Dienst verzorgd door Berea
De kerkdiensten beginnen om 10.30 uur.

Sainte Marie
12 nov
Eucharistieviering A. Goes
19 nov
Geen viering
26 nov
Eucharistieviering A. Goes
De vieringen beginnen om 09.30 uur.

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

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

H. Geestkapel Assel
Elke zondag is er om 10.00 uur een zondagsviering.
Elke 1e zondag van de maand Eucharistieviering
met ondersteuning door het Hubertuskoor.
Elke 2e zondag van de maand Woord- en
Communieviering.
Overige zondagen Eucharistievieringen met
volkszang.
In de Eucharistievieringen gaat een van de
Salesianen van de nabijgelegen Mariahoeve
voor: Theo Roelofs sdb.
De Woord- en Communievieringen worden
bij toerbeurt verzorgd door Ruud Pragt,
Anton Derksen en Hans Bosch. Wij proberen
ook kinderen een warme plek te bereiden en
nodigen hen uit actief aan de vieringen mee te
doen o.a. door het luiden van de kerkklok en
het aansteken van de kaarsen bij de voorbeden.
De gemeenschap van de H. Geestkapel is zeer
betrokken bij het straatkinderenproject Bosco
Boys in Nairobi. Zij uit dat vooral in financiële
ondersteuning van het project als geheel
en een forse bijdrage aan studiekosten van
individuele (ex-)straatkinderen.

De Vier Dorpen Beekbergen
Elke laatste vrijdag van de maand om 11.00 uur
een gebedsdienst.

S T I L S T A A N

Psalm 93
Geen koning onze god
geen leuzen en geen vaandel
geen bodem en geen bloed
geen god dan Gij alleen.
De zee verheft haar stem
de golven staan in horden –
daarbovenuit de Naam

die storm en vloed weerstaat.
Van eeuwigheid uw woord
als een kompas onfeilbaar.
Gij spreekt ons in de tijd
een weg die niet verwaait.
Huub Oosterhuis
uit ‘150 psalmen vrij’

BIJBELROOSTER JAAR A
12 november 2017 Twee-en-dertigste zondag door het jaar
Wijsh. 6,12-16; Ps. 63; 1 Tess. 4,13-18 of 13-14; Mt. 25,1-13
19 november 2017 Drie-en-dertigste zondag door het jaar
Spreuken 31,10-13 + 19-20 + 30-31; Ps. 128; 1 Tess. 5,1-6; Mt. 25,14-30 of 14-15 + 19-20
26 november 2017 Vier-en-dertigste en laatste zondag door het jaar
Hoogfeest van Christus Koning van het heelal
Ez. 34,11-12 + 15-17; Ps. 23; 1 Kor. 15,20-26 + 28; Mt. 25,31-46

vrijdag 10 november 2017
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OP WEG OP HET WEB
Emmaüsparochie Apeldoorn:
www.emmaus-apeldoorn.nl

Surfende katholieken: 		
www.isidorusweb.nl/

R.-K. nieuws: 			
www.katholieknederland.nl/

Kritische katholieken: 		
www.marienburgvereniging.nl/

Onafhankelijk katholieke nieuws:
www.rorate.com/

Bisdom Utrecht: 			
www.aartsbisdom.nl/

Jonge(re) katholieken: 		
http://jongkatholiek.nl/
www.jpthewave.nl/

Verdieping: 			
www.geloofskwesties.nl/

Bijbel en kennis: 			
www.biblija.net/biblija.cgi
www.willibrordbijbel.nl/

Emmaüsparochie Apeldoorn
Stationsstraat 13, 7311 NL
Apeldoorn, 055 526 65 00,
emmaus@rkapeldoorn.nl .

Bestuur
P.F. Daggenvoorde pr., voorzitter,
emmaus@rkapeldoorn.nl .
R.-K. Begraafplaatsen Apeldoorn
Stationsstraat 13, 7311 NL Apeldoorn.
www.rkbegraafplaatsenapeldoorn.nl
info@rkbegraafplaatsenapeldoorn.nl
Citypastoraat
Oecumenisch Centrum ’De Herberg’, Deventerstraat
40, 7311 LW Apeldoorn, 055 521 10 02.
Het inloophuis ’De Herberg’ is elke middag vanaf
13.30 uur geopend. www.citypastoraat.nl ,
citypastoraat@deherberg-apeldoorn.nl .

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: Th.J. Linthorst, thj.linthorst@gmail.com
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

Egidiusbeweging: 		
www.santegidio.be/
				
Vaticaan: 			
www.vatican.va/

Zondagviering: tweede en vierde zondag van de
maand om 13.30 uur (Inloophuis vanaf 14.00 uur).
Rek.nr. NL11INGB0006240608
t.n.v. St. Citypastoraat
Apeldoorns Beraad van Kerken
www.apeldoornsberaadvankerken.nl ,
beraadvankerkenapeldoorn@hotmail.com .
Inloophuis ’de druif’
Een ontmoetingsplaats in De Maten.
Openingstijden: dinsdag van 09.30 tot 11.30 uur,
donderdag van 10.00 - 12.00 uur en vrijdag van
14.30 - 16.30 uur. Ingang: Violierenplein, De Drie
Ranken, direct achter de deur. Iedereen is welkom.
Jeugd- en Jongerencentrum Don Bosco Apeldoorn
Instuif en internetcafé voor jeugd en jongeren,
toegang gratis.
Locatie: Don Bosco De Maten, Eglantierlaan 203,
055 542 59 51, openingstijden: elke middag van
13.00 tot 17.00 uur, behalve zaterdag.

Rekening: 2395546; IBAN: NL10 INGB 0002395546,
t.n.v. SIKA OpWeg

’s Avonds van 19.00 tot 22.00 uur
op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag.
Locatie: Don Bosco Zevenhuizen, Sluisoordlaan 200,
055 366 46 38, openingstijden: elke middag van
13.00 tot 17.00 uur, behalve maandag en zaterdag.
’s Avonds van 19.00 tot 22.00 uur op maandag,
woensdag en vrijdag.
Katholieke Belangenorganisatie
voor Senioren KBO
Afdeling Apeldoorn en Epe - Belangenbehartiging,
dienstverlening en ontspanning op lokaal, provinciaal
en landelijk niveau, voor senioren vanaf 50 jaar.
Secretariaat: kboapeldoorn@gmail.com.
Website landelijke organisatie Unie KBO:
www.uniekbo.nl, provinciale organisatie:
www.kbogelderland.nl .
KRO/RKK-mediapastoraat
Van dinsdag t/m vrijdag (09.00-10.00 uur) bereikbaar
onder 0346 33 25 55, rkkmediapastoraat@kro.nl ,
www.rkk.nl .

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

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 (secretariaat@rkapeldoorn.nl)
te worden ingeleverd. Het secretariaat zorgt voor
aanlevering bij de eindredactie.

Vrijwillige bijdrage
Het uitgeven van OpWeg kost geld. Het blad kan dan
ook alleen maar blijven verschijnen dankzij bijdragen
van lezers. Jaarlijks wordt een acceptgiro verspreid
waarmee een vrijwillige bijdrage kan worden
overgemaakt.
Men hoeft natuurlijk niet op deze acceptgiro te
wachten, spontane bijdragen zijn ook zeer welkom
op rekening: 2395546; IBAN: NL10 INGB 0002395546,
t.n.v. SIKA OpWeg

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.

ABRI
055 576 36 61, abri@deherberg-apeldoorn.nl .
Cora Krispijn: abri.cora@deherberg-apeldoorn.nl .
Protestantse Diaconie diaconaal consulent
06 295 977 80, www.diaconieapeldoorn.nl ,
diaconaalconsulent@pkn-apeldoorn.nl .
Stichting Kerk en Vluchteling
055 521 91 74
Kerkplein7
Kerkplein7 is verantwoordelijk voor alle
Apeldoornbrede activiteiten van de Protestantse
Gemeente Apeldoorn en daarmee het gezicht
naar buiten.
Aandachtsgebieden: missionair werk, jeugdwerk,
communicatie, vorming & toerusting, ouderenpastoraat en gemeenteopbouw.
Ook de pioniersplekken vallen hieronder.
www.kerkplein7.nl , info@kerkplein7.nl .

Als uw bijdrage groter is dan 300 woorden, wordt u
verzocht van tevoren contact op te nemen met de
redactie.

Algemene redactie
G. van de Braak, R. Dashorst en W. Olierook
Eindredactie
I. Franken en M. Lamper
Opmaak
E* D.SIGN te Barneveld
Druk
Koninklijke BDU Uitgeverij te Barneveld

