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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
055 526 65 03

Sebastian (S.) Gnanapragasam,
parochievicaris
pastorseba@gmail.com
055 526 65 04

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
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Zaterdag 17 december
16.30 uur
Eucharistieviering met cantor, voorganger pastor Sebastian pr.
Zondag 18 december
10.00 uur
Eucharistieviering met het Gregoriaans koor, voorganger pastor Sebastian pr.
Dinsdag 20 december
09.00 uur
Eucharistieviering
Vrijdag 23 december
09.00 uur
Eucharistieviering
19.30 uur
Gebedsviering Sant’Egidio
Kerstavond zaterdag 24 december
16.30 uur
Gezinsviering met het kinderkoor,
voorgangers pastoor P. Daggenvoorde en diaken R. Dashorst
18.30 uur
Eucharistieviering met koor Joko Trees,
voorgangers pastoor P. Daggenvoorde en diaken R. Dashorst
20.30 uur
Eucharistieviering met het groot Emmaüskoor,
voorgangers pastoor P. Daggenvoorde en diaken R. Dashorst
23.00 uur
Eucharistieviering met koor Lucente,
voorgangers pastoor P. Daggenvoorde en diaken R. Dashorst
1e Kerstdag 25 december
10.00 uur
Eucharistieviering met koor Sostenuto,
voorganger pastor Sebastian pr. en Diaken R. Dashorst
2e Kerstdag 26 december
10.00 uur
Eucharistieviering met koor Bel Canto,
voorgangers pastor Sebastian pr. en diaken R. Dashorst.
Dinsdag 27 december
09.00 uur
Eucharistieviering
Vrijdag 30 december
09.00 uur
Eucharistieviering
19.30 uur
Gebedsviering Sant’Egidio
Zaterdag 31 december
16.30 uur
Eucharistieviering met samenzang,
voorgangers pastoor P. Daggenvoorde en diaken R. Dashorst.
Zondag 1 januari
10.00 uur
Eucharistieviering met de cantorgroep, voorganger pastor Sebastian pr.
Geen kinderdienst en crèche.
Dinsdag 3 januari
09.00 uur
Eucharistieviering
Vrijdag 6 januari
09.00 uur
Eucharistieviering
19.30 uur
Gebedsviering Sant’Egidio
Zaterdag 7 januari
16.30 uur
Eucharistieviering met samenzang, voorganger pastoor P. Daggenvoorde
Zondag 8 januari
10.00 uur
Eucharistieviering met het Ned. Liturgiekoor, voorganger pastor Sebastian pr.
10.00 uur
Peuter-/kleuterviering in het Emmaüshuis (zie toelichting)
Dinsdag 10 januari
09.00 uur
Eucharistieviering
Vrijdag 13 januari
09.00 uur
Eucharistieviering
19.30 uur
Gebedsviering Sant’Egidio
DOOPVIERINGEN
Doopvieringen worden eens per maand op zondag, op een vastgestelde datum gehouden.
De data voor 2017 zijn: 22 januari, 26 februari, 26 maart, 23 april en 28 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, met
uitzondering van zondag 1 januari 2017.
PEUTER-/KLEUTERVIERING OP 8 JANUARI
8 januari is er in het Emmaüshuis een peuter/kleuterviering over Driekoningen tijdens de
eucharistieviering. U kunt met uw kind meevieren maar ook de keuze maken in de kerk
de eucharistieviering bij te wonen. Voor kinderen vanaf 6 jaar is er kinderdienst in het
Emmaüshuis.
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KOFFIEONTMOETING
Elke zondag is er na de viering van 10.00 uur gelegenheid tot koffiedrinken. 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 materiele als in immateriële zin. Zij is bereikbaar via 06 122 628 64.

COLLECTEOPBRENGSTEN
week 48
pastoraat Emmaüsparochie € 339,50 / Advent € 785,97
week 47
pastoraat Emmaüsparochie € 364,47 / Solidaridad € 451,77
week 46
pastoraat Emmaüsparochie € 358,25 / Jongeren € 360,50
MISINTENTIES
Weekend 17-18 december:
Joop Niekus, Henriette Niekus, Mia Huissen-v.d.Velden, overleden ouders Harperink-Nijland
en zoon Felix, Engelina de Voer-Gühnen, Wim Siliacus, Ita Siliacus-o’Donnell, Maureen
Siliacus, Gerard Rooijakkers, Hendrika Steehouwer-Dijkhof.
Kerstavond 24 december:
18.30 Johan Pronk. 20.30 Overleden familie Diesfeldt-Mulder, overleden familie van
Maaren-Diesfeldt, Aad v.d. Maarel, overleden ouders Harperink-Nijland en zoon Felix,
Martin Linthorst, overleden ouders Ferdinand Jozef Horst en Riek Horst-Wientjes, overleden
grootouders Frederik Wilhelm Horst en Willemina Horst-Schoolderman, Albert van Ieperen.
23.00 Henk Uijtendaal, overleden ouders Wensing-Boll.
1e Kerstdag 25 december:
10.00 uur Overleden familie Maijer-Emler en Boekhorst, Stephan Staijen, ouders en
schoonouders, voor een overleden schoonzoon en sterkte voor het gezin, Piet Hoogeveen,
overleden ouders Havekes-Nienhaus en schoonzoon Kees, Mia Huissen-v.d. Velden,
overleden ouders Hafkamp-Neuleman en zoon Bert, Aad v.d. Maarel, ouders Nijhof-Meurs en
overleden familieleden, Engelina de Voer-Gühnen, Jan van Stokkum, Hendrik Leopold van
Droogenbroeck, overleden familie van Droogenbroeck-Hagen, Hendrika Steehouwer-Dijkhof.
Weekend 31 december-1 januari:
Overleden ouders Hafkamp-Neuleman en zoon Bert, bij gelegenheid van het 40- jarig
huwelijk van Harrie en Cobi Huisintveld-van Nimwegen, overleden ouders Harperink-Nijland
en zoon Felix, Henk Uijtendaal, Hendrika Steehouwer-Dijkhof.
Weekend 7-8 januari:
Mia Huissen-v.d. Velden, Hendrikus Johannes Aartsen, Maria Aartsen-Verheij, overleden
families Aartsen-Verheij, Overleden ouders Hafkamp-Neuleman en zoon Bert.
PAROCHIEKRONIEK
Dopen:
Door het H. Doopsel zijn in onze geloofsgemeenschap opgenomen: Julius Alting en Tren
Hermkes.
Overleden:
Engelina de Voer-Gühnen van de Eendenweg 50.
De uitvaart heeft op 2 december plaatsgevonden in de kerk.
Hendrika Steehouwer-Dijkhof van de Ravelijn. Het afscheid heeft plaatsgevonden
op 12 december in de aula van rouwcentrum Rouwenhorst.
IN MEMORIAM
Nol van der Beek
Op 11 november overleed na maanden van ernstige ziekte Nol (Arnoldus, Paulus,
Cornelius, Maria) van der Beek. Op 19 november werd hij door zijn vrouw Marianne,
zijn zoon en vijf dochters uitgeleide gedaan in de Heilige Geestkapel in Assel. Nol was
een bijzonder en uniek mens. Zeer weetgierig, hij las alles en was zeer geïnteresseerd in
wat iemand te vertellen had. Kennis die hij graag gebruikte en doorgaf. En wat hij zag
konden zijn handen maken. Voor zijn kinderen was hij hiermee een heel liefhebbende
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en bijzondere vader. Hij was een man die zijn talenten niet verspilde zoals wij lazen uit
Matteus 25. Nol was ook een gelovig mens, wat hem in de laatste maanden van zijn leven
erg bezighield. Het gebed speelde daarbij voor hem een belangrijke rol. Zo hebben wij ook
voor hem gebeden opdat hij van de dood is overgegaan naar nieuw leven, toevertrouwd
aan God.
Tineke Breuer
Wim Hafkamp
Een zorgzame en actieve man, die altijd iedereen met raad en daad terzijde stond.
Naastenliefde en zorgzaamheid waren voor hem heel belangrijk. Een man die ook nog
volop in het leven stond en nog vol plannen zat. Jaren is Wim eigenaar geweest van zijn
eigen installatiebedrijf en nog steeds was hij hier bijna dagelijks om allerlei klusjes te doen.
Afgelopen maanden had hij ook nog een heel plan gemaakt voor zijn tuin. En juist toen
ze met de aanleg hiervan begonnen waren overleed Wim geheel onverwachts en stond de
wereld voor zijn vrouw Anneke en hun kinderen stil. Al jong hadden Anneke en Wim elkaar
leren kennen en 58 jaar waren ze getrouwd. En net als voor haar kinderen en kleinkinderen
is het gemis enorm. Maar ondanks haar grote verdriet kijkt Anneke terug op veel mooie en
gelukkige jaren samen met Wim. En in het vertrouwen dat de liefde die Wim heeft gegeven
ons de kracht geeft om verder te gaan hebben wij Wim op 22 november in crematorium
Heidehof uit handen gegeven aan de levende God.
Gerard van de Braak
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CONCERT
Op zaterdag 17 december geeft het Kamerkoor
Capella Arnhem een bijzonder concert in
de Onze Lieve Vrouwekerk in de beroemde
Engelse traditie van ‘A Festival of Nine Lessons &
Carols’. Het publiek kan genieten van prachtige
muziek in een warme, romantische kerstsfeer.
Oorspronkelijk afkomstig uit de Anglicaanse kerk,
is ‘A Festival of Nine Lessons & Carols’ inmiddels
wereldwijd een geliefde traditie. Het programma
bestaat uit een combinatie van koorzang,
lezingen en samenzang. In de uitvoering door
Capella Arnhem is de koormuziek Engelstalig
en zijn de samenzang en korte meditaties in het Nederlands. Naast bekende kerstliederen
staan werken van onder andere Parry, Gardner, Rutter, Lloyd Webber en Warlock op het
programma. De uitvoeringen staan onder leiding van dirigent Jan van Dijk. Verder werken
mee Henk Linker (organist), Peter Baas (lector) en Maaike Woertink (trompettiste).
Het concert in de Onze Lieve Vrouwekerk in Apeldoorn begint om
20.00 uur. Kaarten kosten € 12,50 (€ 7,50 voor kinderen/jongeren) en
zijn te bestellen via www.capella-arnhem.nl of verkrijgbaar aan de deur
van de kerk.
				

PASTORPRAAT

Kerstavondviering
JokoTrees
JokoTrees nodigt u van harte uit, om
samen met hen op 24 december om 18.30
uur de door hen voorbereide en gezongen
Kerstviering bij te wonen. Het thema van
de viering is: ‘Een wereld vol warmte’.
Het is een viering waarin bekende en
minder bekende kerstliederen met sfeer en
warmte de vertelling van het kerstverhaal
omlijsten. Een viering ook, waarin ruimte
is voor teksten die inspireren om de
wereld vol warmte niet alleen met kerst
uit te dragen en te beleven, maar ook
gedurende de rest van het jaar, wanneer
er zich een nieuw laagje stof op de
kerstballen vormt. Dat we ook dan zorg
mogen houden voor de kwetsbare mensen
om ons heen, zodat ook zij meer warmte
in de wereld mogen ervaren.

Lucente
Is er nog plaats voor Hem, kerstnachtviering
met Lucente
De Kerstnachtviering dit jaar krijgt als thema
mee: Is er nog plaats voor Hem?
Het jaarthema van de Emmaüsparochie gaat
over ontmoeting.
Ontmoeting met de vreemdeling van over de
landgrenzen.
Maar ook de ontmoeting met mensen die
anders zijn.
Anders, omdat ze misschien op
straat zwerven of dakloos zijn.
Anders door hun andere beleving van de
werkelijkheid.
Anders, vanwege hun eigen geaardheid.
Is er plaats voor hen en lukt het ons om in
hen ook Christus te herkennen?
Kortom: Is er plaats voor Hem in ons hart, in
de kerk?
Aan deze viering wordt meegewerkt door
het eigentijdse koor “Lucente”
Van harte welkom dus op 24 december om
23.00 uur

Eerste Kerstdag
met Sostenuto
In de viering op Eerste Kerstdag horen
wij over de komst van het Licht in onze
wereld, het Licht dat van God is uitgegaan,
het Licht dat de duisternis overwint.
We vieren de komst van een klein en
onschuldig kind, de Redder van de
wereld die alle angst van ons wegneemt.
Wij zullen zijn boodschap met vreugde
ontvangen.
Het evangelie vertelt over de Goddelijke
oorsprong van het Woord, het Woord
dat Vlees is geworden en onder ons heeft
gewoond: Christus, onze bevrijder, Redder
van de wereld.
Koor Sostenuto verzorgt de zang met
begeleiding van piano, orgel, viool en
percussie.
U bent welkom tegen 10 uur; vóór de
viering worden enkele kerstliederen
gezongen.

Kerstavond-vieringen 2016 in de Onze Lieve Vrouwekerk
Hierbij willen wij u informeren over de geplande Kerstvieringen
die in de Onze Lieve Vrouwekerk worden verzorgd.
U kunt een keuze maken uit de volgende Kerstvieringen:
- 16:30 uur
		
- 18:30 uur
		
- 20:30 uur
		
- 23:00 uur
		

Gezinsviering
Gezinsviering/gebedsviering m.m.v. het Kinderkoor
Jongerenviering
Eucharistieviering m.m.v. JokoTrees
Kerstavondviering
Eucharistieviering m.m.v. het Groot Emmaüskoor
Kerstnachtviering
Eucharistieviering m.m.v. Lucente

Om al onze parochianen in de gelegenheid te stellen een keuze te
maken uit de verschillende vieringen zijn er maatregelen getroffen
om de veiligheid te waarborgen en om problemen rond parkeren
bij het begin en einde van de vieringen te voorkomen.
Uit de ervaringen van vorig jaar is gebleken dat met name de
20:30 uur viering volledig ‘uitverkocht’ was. De overige vieringen
waren goed bezocht maar er was nog ruimte.
Per viering zijn er in de kerk maximaal 800 zitplaatsen beschikbaar.
Toegangskaarten 20:30 uur viering benodigd!!
Op basis van deze ervaringen is er besloten om uitsluitend voor de
Eucharistieviering van 20:30 u gratis toegangskaarten uit te geven.
Al vanaf de derde zondag van de Advent, 10 december, waren
er voor deze viering (gratis) toegangskaarten te verkrijgen na de
vieringen in de Onze Lieve Vrouwekerk. U kunt de kaarten ook
afhalen bij het Emmaüssecretariaat (Stationsstraat 13)
op werkdagen (ma-do) tussen 09:00 en 12:00 uur.
Zolang de voorraad strekt.

Alleen met deze toegangskaart heeft u tot 10 minuten voor de
aanvang van de viering toegang tot de kerk, daarna worden de
dan nog beschikbare plaatsen vrijgegeven voor mensen zonder
kaart, maar er is dan geen garantie dat er voor iedereen die met
deze mogelijkheid rekening houdt, plaats is voor deze viering.
Op de kaarten worden de parkeermogelijkheden in de omgeving
van de kerk aangegeven.
Een vriendelijke groet en hopelijk tot ziens in een van de
Kerstvieringen,
Het Pastorale Team,
Het Bestuur van de Emmaüsparochie

Op de bijrijdersstoel
Ze zal bijna dertig zijn. Onderweg
richting Coevorden was ze geboren. De
weeën konden niet langer opgevangen
worden. Tanja zelf wel. Instinctief had
moeder haar vanuit het ondergoed
naar boven gehaald en onder haar
hemd direct op de huid geschoven. Op
de bijrijdersstoel was Tanja ter wereld
gekomen. Met geelzucht, zo bleek
in Coevorden. En ook met andere
complicaties. Daarom werd ze meteen
doorgestuurd naar het Academisch
Ziekenhuis in Groningen.
Als student geneeskunde stond ik
erbij toen Tanja en haar moeder met
de babylance binnenkwamen. Direct
gevolgd door haar vader. Tanja’s
korte nek, de stand van de oren
en de doorlopende plooien in haar
handpalmen deden vrezen dat de
bijrijdersstoel voor altijd Tanja’s plek
zou zijn. Haar vader zag dat. Wij ook,
maar zeiden dat we er niets van konden
zeggen tot een arts met de uitslag van
het onderzoek kwam.
“In den beginne” van Tanja’s leven sprak
haar vader evengoed een helder eigen
woord. Dat Tanja zijn kind is. Dat hij
in de auto de verwarming meteen op
de hoogste stand had gezet. En voor
haar door rood was gereden. En voor
altijd, alles op alles zou zetten, voor
haar.
We gaan kerstmis vieren. Dat God als
een kind geboren wordt; hulpeloos
naar het schijnt; klein, tegenbeeld van
alles en iedereen die machtig en groot
wil zijn. Wat is het toch, dat God niet
meteen achter het stuur kruipt, maar
kwetsbaar en tussen kleinen in de
wereld komt; op de bijrijdersstoel? Jezus
heet Hij.
God redt. Niet door van ons het stuur
over te nemen. Wel door het beste in
ons naar boven te halen uit zorg voor
wie onderweg zijn op de bijrijdersstoel.
Zalig kerstfeest,
‘zijt wellekome!’
Paul Daggenvoorde, pastoor
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De kerstnacht van Vladimir
(Gerard van de Braak)

heen en hijst zijn koffer met zijn accordeon
weer op zijn rug. De pijn in zijn knie is wat
gezakt en hij loopt hij de steeg uit, in de
richting van het plein.

Vladimir kan goed merken dat het buiten
stevig regent. In zijn hoed ligt nog maar
een handjevol muntjes. De klanken van
zijn accordeon klinken over het plein.
Voorbijgangers wandelen echter voorbij,
diep weggedoken in hun warme jassen. Hij
besluit eerst maar eens wat eten te gaan
zoeken.

Midden op het plein staat een grote kring
mensen. Een clown stampt koddig rond op
grote zwarte schoenen, struikelt over een
diplomatenkoffertje en neemt de eigenaar
flink te grazen. De gesproken grapjes kan
Vladimir wel verstaan, maar hij begrijpt ze
niet goed. Als het weer begint te regenen,
druipt het publiek af. De clown pakt zijn
spullen in en gaat naast Vladimir op een
bankje zitten.
“Het is geen doen met dit weer”, zucht de
clown.

Terwijl hij zijn accordeon opbergt, piept zijn
telefoontje. Een sms-bericht: “Kerstgroet van
een stille aanbidder.” Met een nijdig gebaar
stopt hij het apparaatje in zijn jaszak. Wat
moeten ze van hem? Zeker een flauwe grap.
Hij bergt de munten zorgvuldig op in de
binnenzak van zijn jas, zet zijn hoed op en
loopt de koude avond in, de wind waait hard
inzijn gezicht.
Onderweg komt hij een Heilssoldaat tegen
bij zijn kerstpot. Over diens arm hangt
een stapel krantjes. Uitgedaagd door de
vriendelijke groet van de man zegt Vladimir:
“Ik heb een stille aanbidder. Had je niet
gedacht hè, van zo’n ouwe vent.”
“En dat op kerstavond. Pas maar op dat je
haar niet tegenkomt”, lacht de Heilssoldaat.
“Ach, wie wil er nu een oude straatmuzikant
die zit te treuren op de brokstukken van een
veelbelovend leven?” Vladimir kruipt diep
in zijn kraag en wil alweer doorlopen, maar
de man steekt hem een kaartje toe. “Mocht
je haar tegenkomen, dan is het misschien
leuk om met zijn tweeën te komen?
Morgenochtend om half tien in de kerk om
de hoek. Lekker eten en mooie muziek.”
Vladimir propt het papiertje in zijn jaszak.
De kerk? Als jongen wilde hij er nog weleens
heen gaan. Maar toen hij in de problemen
zat, konden ze niets voor hem doen. Dus
laten ze niet denken dat hij daar ooit nog
komt!
In de afvalbak achter een bakkerij vindt
Vladimir een zak broodjes. Ze zijn over de
datum, maar als je niet te kritisch bent,
smaakt het nog prima. Hij duikt een donker
steegje in en haalt zijn telefoon tevoorschijn.
Toch eens kijken of hij de afzender van het
berichtje kan achterhalen. Plotseling ligt hij
languit op de natte klinkers en een felle pijn
schiet door zijn knie. Hij krabbelt overeind
en vloekt binnensmonds. “Dat waren míjn
benen”, klinkt het naast hem, “Wil je nog
een slokje? Je zult er ook al wel de nodige
op hebben.”
Vladimir neemt een slokje uit de fles die hem
wordt aangereikt en zakt op het stoepje
naast een donkere gestalte neer. Die steekt
hem de hand toe. “Ik ben Max. Je kunt
je hand beter uitsteken dan ophouden,
nietwaar?”

“Je laat je toch niet door een buitje uit het
veld slaan?”, reageert Vladimir, “Jij kijkt wel
heel erg droevig. Een clown hoort toch te
lachen.”
De clown kijkt hem aan. De regen maakt
van de schmink op zijn gezicht een warboel.
“Het leven is één groot theater. Mijn rol is de
clown die vrolijk moet zijn. Mensen lachen
om mij, maar ik ben helemaal niet leuk. Het
zijn de trucjes die het doen.” Vladimir hoort

“Deze wereld houdt niet van mensen die
niets te bieden hebben. Ik zal mijn hand wel
op moeten houden, wil ik niet doodgaan van
de honger. Waar liep jij nou zo ingespannen
naar te kijken?” Vladimir kijkt hem spottend
aan. “Ik heb een stille aanbidder.” Hij biedt
Max een broodje aan. “Heb jij ook een
aanbidder?”, vraagt Vladimir. Max aarzelt,
“Ik ben getrouwd geweest, maar ze heeft
me er 3 jaar geleden uitgezet. Sindsdien
ben ik zonder vaste woon- of verblijfplaats.”
Max lacht schamper om zijn eigen woorden.
Hij laat de laatste druppels uit de fles in zijn
mond lopen en vraagt aan Vladimir: “Is er
een vrouw in jouw leven geweest?”
Ze is weggelopen antwoordt Vladimir en
hij vertelt over zijn leven en zijn eerste
gelukkige jaren met Nina en de geboorte
van Valentine. Eindeloos had hij met
Valentine gewandeld en elke avond speelde

hij voor haar op zijn accordeon. Toen ging
het mis. Van de ene op de andere dag
namen hevige hoofdpijnen bezit van de
kleine meid. Valentine stierf een week na
haar tiende verjaardag. Nina vond afleiding
in haar dagelijkse bezigheden, maar Vladimir
begon de stilte te koesteren. Dagenlang
staarde hij zwijgend uit het raam van de
flat, tegen beter weten in wachtend op de
terugkeer van zijn dochter. Acht maanden
hield ze het nog bij hem uit. Toen Nina
vertrokken was daalde de stilte definitief
over de lege flat. Tot ook Vladimir de deur
achter zich sloot en vertrok naar het land dat
zijn droomland had moeten worden. Alles
vergeten, helemaal opnieuw beginnen als
een man zonder verhaal en zonder verleden.

het relaas van de clown hoofdschuddend
aan, “Jij bent clown. Jij moet gewoon raar
doen en als de mensen lachen, is het toch
goed? Dan hebben zij plezier gehad, en
jij je geld. Wat wil je nog meer?, Ik dacht
dat je een clown was, maar je lijkt wel een
geestelijke. Daar zitten mensen niet op te
wachten, vrees ik.” Vladimir raast verder.
Over zijn geboorteland, zijn dochter en de
kerk. “De priester kon er niets mee, met mijn
verhaal. Toen heb ik besloten om niet meer
naar de kerk te gaan.” De clown antwoordt
met een vraag: “Wat maakt jou dan aan het
lachen?” “Ik heb een stille aanbidder. Dát is
om te lachen!”. “Dan moet je een gelukkig
man zijn, want dan houdt er iemand van
je.”, antwoordde de clown.

Als Vladimir is uitverteld, valt het hem op dat
het stil is naast hem. Max is in slaap gevallen.
Vladimir trekt een vuile deken over Max

Door de kou loopt Vladimir terug naar
zijn vaste stek. Er valt weinig meer te
verdienen. Vladimir pakt zijn telefoon en
voor de zoveelste keer die avond spelt hij de
woorden. Een stille aanbidder? Kan er nog
liefde voor hem bestemd zijn? Liefde zoals
hij die gekend heeft?
Zijn gedachten gaan terug naar die laatste
kerstviering die Valentine zou meemaken.
Ze speelde Maria in het kerstspel in de kerk.
Nina had een mooie jurk voor haar gemaakt,
want de moeder van Jezus mocht dan arm
zijn, op het toneel moest ze stralen. Muisstil
was het in de zaal, toen ze haar zinnetje had
gezegd. Het enige wat ze moest zeggen.
Wel duizend keer had ze het geoefend,
staande voor de spiegel. “Hier ben je, mijn
Zoon, voor alle mensen die jouw Vader
liefheeft.” Het spel ging verder. De herders
kwamen, met lege handen. De wijzen, met
grote cadeaus. Aarzelend drukt Vladimir
op ‘beantwoorden’. Zijn vingers zijn stijf
geworden van de kou. Onhandig gaan ze
over de toetsjes: “Vertel me wie je bent.”
Kerstgroet van Vladimir.
[Bewerkte versie naar een oorspronkelijk
verhaal van Arie Kok]
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Het (over)leven van zwerfjongeren indringend weergegeven
(Willem Olierook)
Nadat ik aanbel bij Stimenz aan de
Asselsestraat 65 gaat er een luikje open in
de deur. Daarachter een hoofd dat op mij
overkomt als ‘een kop met karakter’. Dit
moet Marco zijn. Ja dus.
Binnen tref ik Roelof – een hug, ‘hé man,
lang niet gezien!’ – waar ik al eerder
mooie gesprekken mee heb gevoerd en
waarvan ik de betrokkenheid bij ‘mensen
met een rafelrandje’ – zijn eigen woorden
– meerdere malen heb meegemaakt en die
ik zeer waardeer.
Natuurlijk eerst koffie voordat we samen
gaan vaststellen wat het doel van dit
interview moet zijn…

Bijzondere titel
Waarom hebben jullie als titel voor
het boek ‘Buitenspel en van de radar
verdwenen’ gekozen?
Marco zegt: “Als je niet meedoet, niet
meetelt in de maatschappij, dan sta je
‘buitenspel’, dan hoor je er voor veel
mensen niet bij. Zwerfjongeren vallen
in het straatbeeld ook niet echt op. Ze
dragen moderne kleding en hebben een
mobieltje. Van ouderen zie je eerder dat
het een thuisloze is.”
Roelof vult aan: “En als je geen
postadres hebt, geen uitkering, geen
identiteitsbewijs, dan verdwijn je ‘van
de radar’, dan word je als het ware
‘onzichtbaar’ voor instanties.”

Waarom dit boek? Waarom jullie?
Waarom nu?
[van de website uit: ‘Aanleiding voor het
boek’]
Op een zomerse dag treffen Marco
Betman (Outreachend hulpverlener,
Stimenz) en Roelof Rump (Sociaal
fotograaf en levensbeschrijver) elkaar
op een terras. Zij praten over wat hen
bezighoudt in het leven. Er is een klik,
beiden zijn geïnteresseerd in de randen
van de samenleving, de kreukelzone.
Geïnteresseerd in mensen die voorbij
worden gelopen, mensen die niet gezien
worden. Vaak zijn die ongeziene mensen
randfiguren, maar wel mensen die met al
hun sores proberen te overleven, overleven
in de schaduw van een kooplustig publiek.
Een publiek dat niet ziet of niet wil zien.
Zowel Marco als Roelof hebben de passie
om dit leven en overleven in de marge van
het bestaan, zichtbaar te maken.

hebben in hun jeugd te maken gehad
met mishandeling, verwaarlozing, ouders
die aan de drank of drugs waren of het
betreft kinderen die in tehuizen hebben
gezeten.”
“Je kunt ook zeggen”, vervolgt
Roelof, “dat deze kinderen geen of te
weinig liefde, aandacht en waardering
hebben gekregen. Dat is funest voor de
ontwikkeling van jonge mensen, waardoor
ze ontsporen en niet mee kunnen of
willen komen in onze, vaak keiharde,
samenleving.”

Wie zijn Marco en Roelof?
Willen jullie wat meer over jezelf
vertellen?
Roelof trapt af: “Ik heb heel veel
bestuursfuncties gehad en ben onder
andere hier in Apeldoorn raadslid
geweest. Acht jaar voor de Partij van de
Arbeid; daar ben ik door het steeds verder
opschuiven naar het neoliberalisme diep
teleurgesteld vertrokken. Daarna werd
Leefbaar Apeldoorn de partij van waaruit
ik me – ook acht jaar lang – heb ingezet
om beleidsmatig zaken te veranderen.
Omdat ze zeer slechte wethouders
leverden, kon ik mij daar niet meer aan
verbinden en maakte ik de overstap naar
Groen Links. Vanwege mijn eigenzinnig
karakter, dat heb ik nu eenmaal, ben ik er
daar uitgegooid – ja, schrijf dat maar op –
waar ik nog steeds een trauma van heb.
Wat ik met beleid niet heb kunnen
realiseren, wil ik nu in de praktijk wel
waarmaken met als ‘missie’: ‘maak
zichtbaar wat anderen niet zien’.
Ik ben nu in de ‘Indian summer’ van mijn
leven; ik doe alleen maar dingen waar
ik me goed bij voel en waar ik helemaal
achter sta en dat bevalt me uitstekend!”
Marco neemt het over met: “Dat met
mij is een heel verhaal… Via de LTS ben
ik begonnen als installatiemonteur in
de bouw. Daar ontdekte ik dat ik goed
kon luisteren naar collega’s die in de
problemen zaten. Omdat mijn hart niet

bij de bouw lag maar wel bij mensen, heb
ik me omgeschoold. Sociale opleidingen
gevolgd en me – nu alweer ruim
vijfentwintig jaar geleden – in Amsterdam
met zwerfjongeren bezig gaan houden.
Toen heette dat nog ‘straathoekwerker’.
Omdat ik geboren en getogen was in
Apeldoorn was mijn droom om dat ooit
hier te gaan doen.”

Betrokkenheid en passie
Waar komt jullie betrokkenheid en passie
vandaan?
Roelof verzucht het bijna met: “Ik kan
nu eenmaal niet tegen onrecht en
onverdraagzaamheid. Ieder mens heeft
recht op geluk. Er is soms maar weinig
voor nodig om aan de zelfkant van de
maatschappij te belanden. Maar laat
je die mensen dan stikken, ook als het
misschien hun eigen schuld was? Nee
toch! Als ‘sociaal fotograaf’ breng ik
de vaak schrijnende, mensonwaardige
leefomstandigheden in beeld en ik teken
de verhalen van mensen op omdat het
vaak met luisteren begint. Aandacht
hebben, aandacht schenken is zo
belangrijk. Ieder mens wil gekend, gezien
zijn, ertoe doen. Als ik daar een beetje bij
kan helpen, dan doe ik dat heel graag.”
“Ja, je moet echt geven om deze gasten”,
gaat Marco verder. “Als je het niet meent
dan prikken ze daar zo doorheen. Dit is
ook geen baan van 9 tot 5. Zo werkt dat
niet als je werkt met mensen die in de
penarie zitten. Je moet ook een beetje gek
zijn om dit te kunnen doen; het kost ook
heel veel vrije tijd.
We zijn een jaar met dit boekproject bezig
geweest. Als ik van tevoren had geweten
wat er allemaal bij komt kijken, dan weet
ik niet of ik het zou hebben gedaan, maar
nu deze fase is afgerond weet ik: het is het
allemaal waard geweest!”
“Daar heb ik een mooi voorbeeld van.”,
zegt Roelof, ‘Onlangs hadden we een
symposium over dit onderwerp waar
twaalf zwerfjongeren bij aanwezig waren.
Als ik dan zie hoe supertrots ze zijn dat

Aanpak
[van de website uit: ‘Aanleiding voor het
boek’]
Roelof heeft van een vorig project acht
fototoestellen werkeloos in zijn kast
liggen; Marco komt op het idee om
zwerf- en risicojongeren hun leven te
laten fotograferen. ‘Durf te dromen’ is
het credo van beiden. Na wat heen en
weer mailen is een heus project geboren.
Financiers worden gevonden, een
fototentoonstelling en een boek worden
de eindproducten. Hoewel, eindproduct is
eigenlijk de verkeerde term, het boek en
de fototentoonstelling zijn pas een begin.
Boek en tentoonstelling beogen dus
meer begrip voor de jongeren te kweken,
inzicht te geven in hun karakters, hun
eigenaardigheden. Voor ouders een stukje
voorlichting, attent zijn in de pubertijd,
waarschuwen voor loverboys, laten
zien dat drugsgebruik leidt tot totale
afhankelijkheid en ontsporing.

Rode draad
Is er een rode draad te ontdekken in de
levens van deze zwerfjongeren?
Marco: “We kennen zo’n 120 Apeldoornse
jongeren, waarvan ongeveer een derde
vrouw/meisje, in de hulpverlening.
Zeventig tot tachtig procent van hen
heeft ‘een slechte start’ gehad. Die

Deze foto (gemaakt door Roelof) siert de voorkant van het boek

ze de kans krijgen om over hun leven met
anderen te praten, dan weet ik dat al die
honderden uren die we hierin hebben
gestoken goed besteed zijn geweest
en dat motiveert me tot op het bot om
hiermee door te gaan.”

Stichting zwerfjongeren Apeldoorn
Ik heb gezien dat er een Stichting
zwerfjongeren Apeldoorn is. Wat doet
deze stichting Marco?
“De stichting zwerfjongeren Apeldoorn wil
de problematiek van zwerfjongeren en
straatervaren-jongeren in Apeldoorn
inzichtelijk maken.”, legt Marco uit. “Deze
jongeren hebben vaak geen geld om iets
extra’s te doen. Denk hierbij aan een keer
uit eten gaan of andere leuke activiteiten
doen, zoals een bezoek aan een pretpark
of bioscoop. Zaken die voor de meeste
mensen gewoon zijn, maar voor deze
jongeren totaal niet. Daarom vraag ik via
mijn stichting om donaties. Op Facebook
kun je de stichting vinden onder Stichting
zwerfjongeren Apeldoorn.”

Voor wie is dit boek?
Tenslotte, voor wie hebben jullie dit
boek, dat via de website van Stimenz
(www.stimenz.nl/buitenspel/) gratis als
e-book of pdf te downloaden is, gemaakt?
Roelof: “Voor iedereen die in dit ‘veld’
werkzaam is om met name de kokervisie
bij al die instanties die hiermee te maken
hebben, en niet altijd goed samenwerken,
te doorbreken. Ook is het bedoeld voor
jongeren die opleidingen op dit gebied
volgen of die zelf in de problemen dreigen
te raken.
We willen ook graag op scholen dit
onderwerp bespreekbaar maken,
presentaties verzorgen.
En niet in de laatste plaats voor ouders om
te laten zien wat een gebrek aan aandacht
en liefde voor negatieve gevolgen kan
hebben; noem het maar ‘de preventieve
werking’, dat is misschien wel het
allerbelangrijkste!”
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Van noodopvang naar wonen en werken
welk beroep of met welke ervaring er werk
wordt gezocht. Dat kan natuurlijk om te
beginnen met stageplekken, die hopelijk
uitgroeien tot (vaste) dienstverbanden.

(Willem Olierook)
Het begon voor de meesten een ruim
jaar geleden. Gevlucht uit Syrië, waar het
geweld nog steeds dagelijks plaatsvindt.
Honderden mannen en een enkele vrouw
kwamen naar Nederland om weg te zijn
uit een barbaarse oorlog die alleen maar
verliezers kent….

In fase-3 tenslotte zal iedereen aan het werk
zijn en zal er gemonitord worden hoe dit
wordt ervaren en of er nog aanvullende hulp
of steun nodig is.

Noodopvang

Succes

De Emmaüsparochie – met als ‘gangmaker’
Ronald Dashorst – trok zich het lot aan van
een groep christelijke (jonge) mannen die in
het COA-kamp achter de Americahal in de
noodopvang terecht kwamen. We raakten
met hen in gesprek, hun verhaal deden ze
al eerder in OpWeg, en er werd gekeken
hoe we deze mensen konden helpen. Al
heel snel werd er twee keer in de week
taalles gegeven in het Emmaüshuis. Er werd
geholpen met het aanvragen van asiel en
andere zaken om hier zelfstandig hun weg
te kunnen laten vinden. Na enkele maanden
werden de eersten – wat een spannende tijd
– tot statushouder verklaard.
Elke week was er wel iemand te feliciteren;
iedereen was zo blij!
Daarna, de eersten die een woning
kregen toegewezen. Opnieuw feest!
Gezinshereniging werd in gang gezet en ook
dat verliep en verloopt over het algemeen
voorspoedig. Ook daar mochten we u/jou in
OpWeg enthousiast over informeren.

Het eerste succes – met dank aan Perry – is
al geboekt! Manuel, de man van Ruba
– zij is al langer in Nederland -, die via
gezinshereniging weer bij echtgenote en
zoontje kan wonen, loopt bij Cor van As als
automonteur – specialisatie ‘Dacia’ – twee
dagen per week stage. De andere drie
dagen is Manuel, samen met zijn andere
zestien lotgenoten, bezig met de (verplichte)
inburgeringscursus.

Toekomst

Leest u/lees je dit en denk je: ‘ja, ik wil hier
ook bij helpen’ dan is het in eerste instantie
van belang te weten om welke beroepen het
gaat. Die zijn heel divers: 2 koks, engineer
assistant, tandarts, witgoedmonteur,
biologieleraar, nagelstyliste, bankier,
restaurantmedewerker, steenhouwer,
bouwtekenaar, kapper, elektronicamonteur,
chauffeur/koerier en een supermarkteigenaar.

Nu is er een groep van zestien mannen en
één vrouw die in Nederland/Apeldoorn aan
een toekomst willen gaan bouwen. Of dat
altijd hier zal zijn is heel onzeker. Zolang de
strijd rond Aleppo en andere steden blijft
plaatsvinden, zal die keuze niet moeilijk zijn.
Ze wonen nu hier en ze willen heel graag
aan het werk.
Het liefst – maar dat zal niet altijd kunnen
– in het beroep dat ze in hun vaderland ook
uitoefenden.
Ook hierbij wil onze Emmaüsparochie deze
mensen heel graag helpen.

Fasegewijs
Dat helpen doen we – met name in
de persoon van Ernst Voogd en Perry
van Gerwen – in nauwe samenwerking
met het Activerium. Daar komen alle

Ook Ernst Voogd probeert via zijn werk en
zijn netwerk mensen ‘geplaatst’ te krijgen.
Het parochiesecretariaat fungeert als ‘spin
in het web’ om centraal alle gegevens bij te
houden.
In de contacten met het Activerium
moet nog duidelijk worden hoe het
plaatsingsproces precies in elkaar zit en aan
welke voorwaarden voldaan moeten worden
om iemand daadwerkelijk en verantwoord
bij een werkgever aan de slag te kunnen
laten gaan.

Manuel en Ruba eindelijk weer bij elkaar
bijstandsgerechtigden om te bekijken of
men weer in het betaalde arbeidsproces
kan gaan deelnemen. Maar men daar is
zwaar overbelast. Het komt voor dat een
klantenmanager wel zo’n honderd mensen
‘bedient’ waar hij/zij ‘netto’ twintig minuten
per drie weken per persoon aan kan
besteden!
Om dit proces te versnellen heeft
de ondersteuningsgroep van de
Emmaüsparochie een driefasenaanpak
opgesteld.
In fase-1 is er een inventarisatie gedaan met
betrekking tot: de persoonlijke gegevens,
de manier van contact onderhouden en

de mogelijkheden op de arbeidsmarkt
(uitgaande van wat men als beroep had in
Syrië). Hiertoe werd een zogenaamd ‘eurocv’
ingevuld.
In fase-2 – waar we nu inzitten – gaat het
erom de mensen ‘in de markt te kunnen
zetten’. Hierbij is het belangrijk om zo
breed mogelijk bekend te maken dat deze
statushouders aan de slag willen. Media
als de Stentor, OpWeg, de Emmaüswebsite,
de Emmaüsfacebookpagina en het
mededelingenbord bij de ingang van de
Onze Lieve Vrouwekerk zullen worden
ingezet om uit te dragen voor wie –
rekening houdend met de privacy – en in

Ziet u/zie je mogelijkheden of heb je vragen/
suggesties neem dan contact op via het
parochiesecretariaat.
Het zou geweldig zijn als we met Kerstmis
2017 kunnen melden dat alle zeventien werk
hebben gevonden!
Via OpWeg gaan we u/jou op de hoogte
houden via de rubriek ‘Statushouders aan
het werk!’.

HUIS
Openingstijden Centraal Secretariaat

Jongerenexcursie komende zomer naar Israël

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.

Heb jij al vakantieplannen? Ik neem
deze zomer als begeleider deel aan een
8-daagse excursie naar Israël, speciaal
voor jongeren in de leeftijd van 16 tot
ongeveer 30 jaar.

Nieuwe gemeentelijke verkeersmaatregelen
Hoofdstraat en Stationsstraat
Vanaf de zomermaanden
heeft o.a. het straatgedeelte
Hoofdstraat voor de kerk
een opknapbeurt gekregen.
De planning is, dat aan het
eind van het jaar het werk zal
zijn voltooid. Na voltooiing
worden er door de Gemeente
Apeldoorn een aantal
maatregelen ingevoerd met
eenrichtingsverkeer. Op bijgaand
kaartje kunt u zien voor welke
straten dan eenrichtingsverkeer
gaat gelden.

De reis wordt georganiseerd door pastoor
Gerben Zweers uit Arnhem en pastoor
Peter Ambting uit de Achterhoek. Hij
is bovendien een officiële gids in Israël.
Ook vanuit onze parochies op de Veluwe
kunnen er jongeren mee.
In Israël/Palestina maken we een rondreis
langs plaatsen uit de bijbel. Denk aan
Jeruzalem, de Jordaan en de woestijn van
Judea, het meer van Tiberias, Nazareth en
Bethlehem in Palestijns gebied. Je maakt
kennis met de bronnen van onze eigen
cultuur- en godsdienst. En tegelijk ervaar
je de huidige sfeer in het Midden Oosten.
Uiteraard gaan we voorbereid en
veilig op reis. Met een erkende en zeer

vertrouwde reisorganisatie: namelijk
de VNB. Er zal vooraf een uitgebreide
info- en kennismakingsbijeenkomst
worden gehouden. En tijdens de reis is er
deskundige begeleiding, zowel praktisch
als inhoudelijk.
Waarschijnlijk wordt de reis gehouden
van 20 t/m 28 juli 2017, maar afhankelijk
van boekingsmogelijkheden kunnen
de data in deze periode nog iets
wijzigen. De reiskosten zullen ongeveer
€ 1.000,00 bedragen. Binnenkort kan
ik meer melden. Nu alvast doe ik deze
vooraankondiging. Een excursiereis als
deze is echt een belevenis en een ervaring
voor heel je leven. Neem gerust en
vrijblijvend per e-mail contact met me op
als je belangstelling hebt. Of als je jouw
belangstelling wilt onderzoeken.
Paul Daggenvoorde, pastoor
p.daggenvoorde@rkapeldoorn.nl
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5 dagen in de hemel
“5 dagen in de hemel”, met deze zin begon
Fady Alnaqola toen ik aan hem vroeg hoe
hij Rome had ervaren. Fady is als Syrische
vluchteling naar Nederland gekomen. Hij
woont nu al twee jaar in Apeldoorn samen
met zijn vrouw en drie zoons.
Vanaf het moment dat hij in Rome
aankwam, voelde het voor Fady alsof hij
weer even in Syrië was. Dit vond hij soms
erg confronterend maar het was ook heel
erg mooi. Vooral de gebouwen en de natuur
deden hem heel erg aan Syrië denken. Hij
voelde zich meteen thuis.
Ik vroeg aan Fady wat hem het meeste
van de reis was bijgebleven. “In Trastevere
hebben we een dienst bijgewoond in de
St. Bartholomeuskerk. Dit was een viering
van Sant’Egidio. Hier waren heel veel
kinderen bij. Ik zag hier de toekomst van de
Katholieke kerk. Dit heeft mij diep geraakt.
Toen ik naar Nederland kwam dacht ik dat
ik in een Christelijke maatschappij zou gaan
wonen. Heel veel vluchtelingen dachten
dit. Het was voor ons een teleurstelling dat
dit niet het geval was. Toen ik in de kerk in
Trastevere was gaf me dat weer hoop voor

de toekomst van onze kerk. De kinderen
waren blij en van allerlei verschillende
afkomsten. Het geluid van kleine kinderen
die aan het zingen waren, het geluid van
de Tiber, het werk van God en het werk van
mensen komen samen.” Dit alles maakte het
voor Fady dat hij zich in de hemel waande,
“De tranen kwamen vanzelf. Samen met
mijn vrienden was het gezellig en een hele
mooie ervaring. Die ervaring kan niemand
mij meer afnemen. Woorden schieten te kort
om mijn gevoelens te beschrijven.”
Sant’Egidio is in Rome ontstaan. Tijdens
onze reis in Rome hebben we veel van de
werken van Sant’Egidio gezien. Ik was dan
ook wel heel erg benieuwd naar hoe Fady
Sant’Egidio nu ziet.
“Sant’Egidio doet heel goed werk. In het
eerste kerkje van Sant’Egidio zagen we een
beeld van Jezus zonder armen. Dit beeld is
in Duitsland gevonden. Ik vind dat dit beeld
laat zien wat Sant’Egidio is. Sant’Egidio is
voor mij de armen van Jezus. Ik leer van
Sant’Egidio hoe je onvoorwaardelijke liefde
moet geven. Er wordt niet gekeken naar
hoe je eruitziet, waar je vandaan komt maar
iedereen is gelijk en verdient liefde.”

Als laatste vroeg ik Fady wat hij als
hoogtepunt van de reis had ervaren. “Het
hoogtepunt voor mij was de Nederlandse
dag in de Sint-Pieterkerk. Ik dacht dat we
op het plein buiten de Sint-Pieter zouden
staan. Eenmaal daar aangekomen, bleek
dat we de Sint-Pieter in mochten. Daarna
hoorden we dat we op de eerste rij mochten
zitten. Aan het einde van de viering kreeg
ik te horen dat ik de Paus een boekje over
vluchtelingen mocht overhandigen. Ik wist
niet wat ik met mezelf aan moest. Dit was
zo’n verrassing. Voordat ik de Paus het
boekje mocht geven, stond ik eerst nog 5
minuten op het altaar. Dit voelde voor mij als
een halfuur. Daarna was het zover, ik mocht
het boekje overhandigen. Ik voelde op dat
moment zoveel emoties. Ik had niet durven
dromen dat ik ooit de Paus van zo dichtbij
kon zien, laat staan dat ik hem een hand
mocht geven.”
Het verhaal van Fady heeft mij ook weer
eventjes teruggebracht naar die 5 dagen in
de hemel. Ik vond het een heel bijzonder
gesprek en ben blij dat Fady zijn gevoelens
met ons wilde delen.
Mariah Veenhof

Verwarming
De verwarming in de kerk is al enkele
jaren aan renovatie toe. Dat dit nog
niet is gebeurd had alles te maken
met de verbouwingsplannen van het
Emmaüshuis. Nu daar wat meer zicht
op komt (zie ook de rubriek “Van de
bestuurstafel”) en we ook weten of de
verwarming en de toegangsdeur op
dezelfde plaats blijven, staat niets de
renovatie meer in de weg. Afgelopen
week heeft het bestuur daarvoor dan
ook de opdracht aan aannemer Linthorst
verstrekt. Komende weken zal Linthorst
deze renovatie uitvoeren. Linthorst heeft
beloofd dat de werkzaamheden voor
kerst zijn afgerond, zodat we in een
lekkere warme kerk kerst kunnen vieren.
uw secretaris, Perry van Gerwen

Brouwen voor… brood!
(Willem Olierook)
Brouwen levert niet alleen (mooi) bier op,
het restant van de gebruikte mouten is ook
nog eens een prima grondstof om brood
mee te maken. Alleen… nu de bakker(s)
nog…

Brouwdag
Ik brouw een keer of vijf per jaar. Dat doe
ik niet thuis maar op een club. Om precies
te zijn bij AWA85 aan de Oranjestraat. Daar
zijn de ketels, de gasbranders en andere
onmisbare attributen, maar bovenal zijn
daar een aantal medebrouwers die ervoor
zorgen dat het op zo’n dag een heel gezellig
samenzijn wordt.
Op zaterdag 10 december j.l. had ik een
gast uit onze Emmaüsparochie, die weleens
een brouwdag mee wilde maken. Hij heet
Paul van Hoften, ik kende hem nog niet, en
op alle momenten dat er gewacht moest
worden, hadden we mooi de gelegenheid
om uitgebreid kennis met elkaar te maken.

Adventsproject 2016
Op 4 december jl. sprak projecthouder Hilde
Sluiter (Fidesco) over ons Adventsproject
“Straatkinderen terug naar huis in Rwanda”.
Ze legde in haar verhaal de nadruk op
solidariteit. Solidariteit mag zich niet
beperken tot onze eigen kring van familie en
bekenden maar zou zich moeten uitbreiden
tot alle mensen op deze wereld. Immers alle
mensen zijn door God geschapen. Ze riep
dan ook alle aanwezigen op om wat extra
geld te geven voor het straatkinderenproject
in Kigali. Het leven van elk kind in het
centrum kost vijf euro per dag. Daarvoor
krijgt het voormalig straatkind onderdak,
voedsel, kleding, scholing en wordt er actief
gezocht naar een (pleeg)gezin waar hij terug
naar toe kan.
Wilt u ook iets doneren? Dat kan op IBAN:
NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie,
Den Haag.

Brood

Bidden met de benen
Acht keer per jaar organiseert oecumenische werkgroep Bidden met de
Benen een wandeling in of
rondom Apeldoorn met een
meditatief thema.
Deze wandelingen beginnen steeds om
9:30 u. in een kerk of kapel. Na een korte
meditatie, een pelgrimszegen en de
uitreiking van de route kunnen mensen
individueel of in groepjes op pad gaan.
Op zaterdag 14 januari 2017 wandelen wij
vanuit de Dorpskerk van Twello, aan de
Dorpsstraat 10, 7391 DD Twello. Het is een
wandeling van ± 10 kilometer.
Het jaarthema is “Een Toegewijd Lichaam”,
en het thema van deze wandeling: “Neus/
ruiken”.
Wandelen brengt je dichterbij jezelf,

en de thema›s zijn zo gekozen dat deze
dat ook doen. In elke route zit ook een
stiltewandeling, waarin alle ruimte is om de
verbinding te zoeken met de natuur om je
heen en de meditatieve vragen die worden
aangereikt.
De deelnemers vinden elkaar weer bij een
horecagelegenheid waar onder het genot
van koffie of thee bijgepraat kan worden
en daarna loopt iedereen weer terug naar
het beginpunt van de tocht. Deelname is
gratis; een vrijwillige bijdrage in de kosten is
welkom. Aanmelden is niet nodig. Voor meer
informatie over de wandelingen kun
je contact opnemen met: Henri ten Brinke,
055 301 50 15, henritenbrinke@upcmail.nl
of Ronald Dashorst, 06 169 127 27,
r.dashorst@rkapeldoorn.nl .
De nieuwsbrief kunt u aanvragen op
biddenmetdebenen@gmail.com.

Zo vertelde ik Paul dat het de bedoeling
van de werkgroep ‘Leren en inspireren’
was om het residu van het brouwen, bostel
genaamd, te gebruiken om brood mee
te bakken. Echter, door omstandigheden
was er nog geen bakker gevonden die
dit zou kunnen en willen doen. Voor
het ‘bostelbrood’ hadden we al een
mooie bestemming: een deel zou met de
Sant’Egidiokar meegaan om uitgedeeld te
worden aan dak- en thuislozen.
Een ander deel wilden we in het kader
van het meer bekend maken van onze
Emmaüsparochie in de omgeving van de
Onze Lieve Vrouwekerk aanbieden aan
passanten met bij voorbeeld – ik bedenk het
nu al schrijvende – een ‘boodschap’ als “Een
mens leeft niet van brood alleen”…
Paul hoorde mij aan en reageerde toen
met: “ik bak zelf ook brood en wil best
eens proberen of er iets goed eetbaars
van te maken valt.” Enthousiast vervolgde
hij met: “ik ga wel wat experimenteren
– waarschijnlijk is er 1 deel bostel nodig
op 2 delen meel – en als ik een bruikbaar
recept heb ontwikkeld dan stel ik dat graag
beschikbaar, want er zijn ongetwijfeld meer
mensen die hun eigen brood bakken en zo
nu en dan ook een brood voor dit goede
doel zouden willen maken.”

Broodbak-estafette
Een heel mooi idee van Paul om nog
meer medeparochianen te betrekken bij

de uitvoering van dit plan. Wat zou het
geweldig zijn als we er een ‘broodbakestafette’ van zouden kunnen maken,
zodat we het hele jaar door ons eigen
‘Emmaüsbrood’ kunnen (uit)delen. Want
waren het niet de Emmaüsgangers die de
opgestane Heer herkenden aan het breken
van het brood…
Wie willen hieraan mee gaan doen (en
echte bakkers zijn natuurlijk ook van harte
welkom, met name om kleine broodjes
te maken)? Laat het weten aan het
parochiesecretariaat (voor contactgegevens
zie elders in dit blad). Alvast heel hartelijk
bedankt!
Op zondagmorgen – ik heb de eerste
versie van dit artikel al bij de eindredactie
ingeleverd – krijg ik deze mail van Paul:
“Nou Willem, het eerste baksel uit het blik
gehaald. De smaak is onovertroffen, ook
al is het brood wat ingezakt. Jannemarie
heeft het kapje en een boterham met enkel
roomboter gegeten. Als een gebakkie! Met
warme groet van Paul.”
Dit wilde ik u/jou toch niet onthouden (en
snel deze tweede versie van het artikel
ingeleverd)…
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Nieuw kerkelijk jaar

VAN HET BESTUUR

Ook na het Jaar van Barmhartigheid is het
nog steeds een ‘tijd van barmhartigheid’.
Dat schrijft paus Franciscus in zijn
apostolische brief “Barmhartigheid
en ellende”, naar aanleiding van het
barmhartigheidsjaar dat hij 20 november
afsloot. De brief is maandag 21 november
door het Vaticaan vrijgegeven.
De paus roept daarin de voorlaatste zondag
van het kerkelijk jaar uit tot ‘Werelddag
van de armen’ en heeft de Nederlandse
katholieken opgeroepen ‘werktuigen van
barmhartigheid’ te worden en op te komen
voor de allerarmsten.
Hij deed dat in een korte toespraak na
afloop van een eucharistieviering in de
Sint-Pietersbasiliek van de Nederlandse
bisschoppen met tweeduizend pelgrims uit
Nederland bij gelegenheid van de afsluiting
van het Jaar van Barmhartigheid. De paus
sprak de pelgrims in het Italiaans toe,
maar aansluitend werd een Nederlandse
vertaling voorgelezen. De mis op een
speciale ‘Nederlandse Dag’ in Rome vormde
het hoogtepunt van de pelgrimage die
Nederlandse katholieken ondernamen.
De tekst van de paus luidt in Nederlandse
vertaling als volgt:
“Dierbare broeders en zusters. Het is
mij een grote vreugde u hier in de SintPietersbasiliek te mogen begroeten bij
gelegenheid van de Nederlandse Dag in
het Jubeljaar van de Barmhartigheid. Het
is goed dat u hier samen gekomen bent
in een gemeenschappelijke bedevaart
naar Rome met herders en gelovigen uit
alle Nederlandse bisdommen. Op deze
manier geeft u uiting aan het leven en de
gemeenschap van de kerk in Nederland
en aan haar eenheid met de opvolger van
Petrus. Het Heilig Jaar brengt ons tot een
nog hechtere band met Jezus Christus, die
het gezicht is van de barmhartigheid van de
Vader.
Het is onmogelijk dit grote mysterie van
Gods liefde ooit volledig te doorgronden.
Het is de bron van ons heil: heel de
wereld, ieder van ons heeft de goddelijke
barmhartigheid nodig. Zij is het die ons
redt, die ons leven geeft die ons herschept
tot ware zonen en dochters van God. En
deze heilbrengende goedheid van God is
op een bijzondere manier te ervaren in
het sacrament van boete en verzoening.
De biecht is de plek waar we het geschenk
van God vergeving en barmhartigheid
ontvangen. Het is daar dat de omvorming
van ieder van ons begint, alsook de
hervorming van het leven van de kerk.
Ik moedig u daarom aan om uw hart te

Uitbreidingsplannen
Emmaüshuis
Hebt u zich ook al eens de vraag gesteld: wat
gebeurt er met het geld dat de verkochte kerken
opgebracht hebben?

openen en u te laten vormen door Gods
barmhartigheid. Zo zult ook u op uw beurt
werktuigen van barmhartigheid worden.
Eenmaal omhelsd door de almachtige Vader
die ons altijd zijn vergeving schenkt, zult u
in staat zijn om van zijn liefde te getuigen
in het leven van alledag. De mannen en
vrouwen van vandaag dorsten naar God,
ze dorsten naar zijn goedheid en liefde. En
ook u als ‘kanalen’ van barmhartigheid kunt
helpen deze dorst te lessen. Er zijn zoveel
mensen die u kunt helpen Christus opnieuw
te ontdekken, de Redder en Verlosser van
de mensheid. Als missionaire leerlingen van
Jezus kunt u de samenleving ‘bevloeien’
met de verkondiging van het evangelie en
met uw liefde voor de naaste, vooral jegens
de allerarmsten en de mensen die niemand
anders hebben dan zichzelf.
Ik vertrouw u allen en heel de kerk
in Nederland toe aan de moederlijke
schutse van de heilige Maria, Moeder van
Barmhartigheid en schenk u van harte mijn
zegen. En alstublieft, bidt u ook voor mij.”
Kardinaal Wim Eijk had paus Franciscus
samen met onze Syrische vluchteling Fady
tevoren na een welkomstwoord namens
de bisschoppen een boekje overhandigd
met een overzicht van de inzet op veel
plaatsen in katholiek Nederland ten behoeve
van vluchtelingen. Het boekje is getiteld:
Herbergzaam Nederland. De praktijk in de
Nederlandse kerkprovincie.
“In het licht van het evangelie en op
basis van een lange kerkelijke traditie
van barmhartigheid, zijn katholieken op
diverse plekken in Nederland vluchtelingen
en vreemden tegemoet getreden met
een herbergzaam hart”, constateert de
Rotterdamse bisschop Hans van den Hende,

K I N D

Op weg naar een Nieuwe Wereld
Elke week is er door de kinderen van de
kinderdienst gebouwd aan de weg naar

Ook in het nieuwe kerkelijk jaar, dat
wij met de Advent zijn binnengegaan,
worden we als gelovigen opgeroepen
barmhartig te blijven, dat is een
voortdurende oefening, daarvoor is
één jaar niet genoeg, dat vraagt een
heel mensenleven. En de armen en zij
die lijden, mogen ook in het nieuwe
kerkelijke jaar ons hart raken en ons
oproepen om te delen, te troosten
en te helen, omdat zij onze broeders
en zusters zijn. Met hen mogen wij
uitkijken naar de komst van de Heer.
Wij mogen Hem zien en laten zien in
de tekenen van Barmhartigheid.
https://jaarvanbarmhartigheid.
wordpress.com/2016/11/11/boekjevluchtelingenwerk-kerkprovincievoor-paus/

E N

Ga je mee op zoek
naar het Koningskind!
Kinderkerstfeest op
kerstavond
Voor de kinderen is er om
16:30 uur een kinderviering. We spelen en
zingen het verhaal waarin we op zoek gaan
naar het koningskind. Deze korte viering is
speciaal voor kinderen van de basisschool.
We spelen met elkaar een kerstspel waarin
we het kindje Jezus zullen ontmoeten. Een
kind dat ons de weg zal wijzen naar de
nieuwe wereld. Het kinderkoor zingt en het
verhaal wordt gespeeld door kinderen. Wil
je graag een herder, koning of misschien wel
Jozef of Maria zijn, laat het dan weten! Mail
naar kindenkerk@rkapeldoorn.nl. Meezingen
in het koortje? Ook dat kan!
Elke vrijdag repeteren we
van 18:30 tot 19:30 uur in
het parochiehuis naast de
kerk. Je mag gewoon komen
meedoen.

voorzitter van de Nederlandse
bisschoppenconferentie in het
voorwoord. “Dit boekje is niet bedoeld
als een etalage van barmhartigheid,
maar om getuigenis af te leggen en
tot bemoediging. Momenteel zijn
wereldwijd meer dan 60 miljoen
mensen op de vlucht, het hoogste
aantal sinds de Tweede Wereldoorlog.
Het is belangrijk om als christenen niet
bij de pakken neer te zitten en niet een
hek om ons hart te plaatsen, wanneer
wij vanwege het enorme aantal
vluchtelingen ontmoedigd raken of
angstig zouden worden”, aldus de
bisschop.
Het boekje wordt niet alleen uitgereikt
aan paus Franciscus, maar zal ook
worden verstuurd naar alle parochies.

Een ding is zeker. Het is niet in een oude sok
gestopt. Of om het in Bijbelse termen te zeggen:
niet in de grond verstopt. Het wordt gebruikt
om de rekeningen te betalen. Wat niet meteen
daarvoor nodig is wordt voorzichtig belegd.
De opbrengst daarvan moet zorgen voor een
sluitende begroting. Dan zijn we eindelijk van de
frustrerende tekorten af.
Het spaargeld is ook bestemd voor investeringen.
Zo wordt er nu intensief nagedacht om een
gedeelte van verkoopopbrengsten te besteden
aan het opknappen en uitbreiden van het
Emmaüshuis. Door de sluiting van de kerken is er
veel ruimte voor allerlei activiteiten van koren en
werkgroepen verloren gegaan. Het Emmaüshuis
heeft niet genoeg ruimte om alle gewenste
activiteiten in onder te brengen. Dat kan alleen
maar door het gebouw uit te breiden. Daarvoor
is een Bouwcommissie ingesteld. Die is al
voortvarend aan het werk gegaan. De eerste taak
was het zoeken van een geschikte architect. Die
taak is al afgerond, er is een architect gevonden.
Aan de hand van een aantal randvoorwaarden
en wensen van het parochiebestuur is die
architect al aan het werk gegaan. Op basis van
die gegevens en zijn eigen inzichten heeft hij een
schetsontwerp gemaakt en gepresenteerd. Dat
schetsontwerp dient als basis voor een gesprek
met het bisdom. Pas als het bisdom akkoord
gegaan is met de voorgestelde uitbreiding
(inclusief de begroting) kan de architect verder.
Ook moet er een inventarisatie zijn van de
juiste behoeften aan ruimte van alle gebruikers,
medewerkers, werkgroepen, koren enz. Zij
moeten er uiteindelijk gebruik van maken. Die
gegevens moeten dan weer verwerkt worden
in een nieuwe schets en passen binnen het
budget. Al met al een hele klus. Die ook nog eens
veel tijd vraagt. Om nog maar niet te spreken
van het officiële aanvraagtraject voor een
bouwvergunning van de gemeente. We zijn dus
zeker nog een aantal maanden verder eer er een
compleet plan ligt. Toch kunnen we nu al zeggen:
de eerste stappen op wegnaar een uitbreiding
van het Emmaüshuis zijn gezet. We hopen zo
snel mogelijk met meer concrete informatie te
kunnen komen. Vanaf nu zullen we proberen
om u maandelijks op de hoogte te houden van
allerlei ontwikkelingen binnen de parochie,
waaronder het Emmaüshuis.

K E R K

naar emmaus@rkapeldoorn.nl
of kindenkerk@rkapeldoorn.nl.
13 januari zal de startavond voor de
vormelingen zijn in de Drie Ranken. We
hopen dat iedereen zich voor die datum zal
aanmelden! Het is leuker om samen met
elkaar te starten.

Gelukkig Nieuwjaar!

de Nieuwe Wereld. U kunt de kijktafel
bewonderen voor in de kerk of op het altaar
tijdens de eucharistieviering. Kerstochtend
zullen de wegwijzers ons hebben geleid naar
het licht en het kind dat is geboren.

Communicanten en vormelingen
opgelet!
Voor zowel het vormsel als de eerste
communie zijn er informatieavonden voor
ouders geweest in november en december.
Mocht u deze gemist hebben en heeft u
een kind dat mee wil doen met vormsel of
eerste communie, neem dan snel contact op
met het parochiesecretariaat door te mailen

Het parochiebestuur

De werkgroep Kind en Kerk bestaat uit
veel ouders die zich enthousiast inzetten
voor de kinderen in onze parochie. We
kennen diverse werkgroepen die activiteiten
voorbereiden. Zoals: crèchegroep, peuterkleutervieringgroep, gezinsviering-/
boekenkastvieringgroep, kinderdienstgroep,
communie- en vormselwerkgroepen.
Daarnaast zijn er ook mensen die ik, als
kind-/jeugdwerker, altijd kan vragen om
mee te denken met bijvoorbeeld startzondag of andere ‘tussendoor’-activiteiten.
Ik prijs me gelukkig met zoveel
enthousiastelingen die zich zo enorm
inzetten om het voor de kinderen een
fijne plek te laten zijn in de onze kerk!
Ik wens alle KindenKerkers een gezegend
en gelukkig Nieuwjaar toe en hoop dat we

er samen weer een mooi jaar van mogen
maken.

Geen kinderdienst op 1 januari
Elke zondag is er kinderdienst, maar
1 januari nemen we als werkgroep een
keertje vrijaf. Er is deze zondag geen
kinderdienst en geen crèche.

Driekoningen voor peuters en kleuters
We beginnen 2017
met een peuterkleuterviering op 8
januari om 10:15 uur
in het Emmaüshuis.
Daarin gaan de
kleintjes de Drie
Koningen ontmoeten
en een liedje leren over Driekoningen.
We zingen en we bidden maar we maken
ook een mooie knutsel om mee naar huis te
nemen.
Ouders kunnen met de kinderen meevieren
of zelf naar de eucharistieviering gaan.
Kinderen vanaf 6 jaar kunnen naar de
kinderdienst die ook in het Emmaüshuis
plaats vindt.
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SANT’EGIDIO
Kerstpakkettenactie
Op zaterdag 10 december hebben weer
veel vrijwilligers van de gemeenschap,
outreachwerkers van Stimenz, exzwerfjongeren en vluchtelingen hard
gewerkt om 150 kerstpakketten te
vullen. Bij de verschillende winkels
van winkelcentrum de Eglantier in de
Maten werd mensen gevraagd om een
extra boodschap te doen voor in de
kerstpakketten. Veel mensen kenden
de actie nog van vorige jaren en deden
enthousiast mee. In het jongerencentrum
van Don Bosco werden alle ingezamelde
producten gesorteerd en in mooie
kerstdozen gedaan.
Bij elkaar hebben wij 50 pakketten gevuld

voor de zwerfjongeren, die ze uitgereikt
krijgen bij de Kerst-pizzaparty, 50 pakketten
voor de gasten van de Franciscustafel en
50 voor de vluchtelingen die op Tweede
Kerstdag een kerstdiner krijgen in de
pastorie van de kerk. Daarnaast zullen er
nog pakketten gaan naar tienermoeders.

Kerstfeesten
Kerst is bij uitstek een familiefeest, daarom
viert de Gemeenschap van Sant’Egidio over
de hele wereld met Kerst een feest met
hen die hun familie missen. In Apeldoorn
doen wij dit ook. Wij vieren Kerstfeest
met zwerfjongeren bij de Pizzaparty op
16 december in De Herberg.
Op Eerste Kerstdag houden wij een

kerstlunch na de viering van 10.00 uur.
Op Tweede Kerstdag vieren wij in de
middag Kerst in Omnizorg met de daklozen
en verslaafden, met een kerstverhaal en
kerstliederen.
Op Tweede Kerstdag vieren wij ’s avonds
Kerst met een diner met de gasten van de
Franciscustafel en met de vluchtelingen in
ons midden.

Nieuwjaarsvredeswandeling
Op 1 januari 2017, de internationale dag
van de vrede, houden wij nu voor de derde
maal een wandeling voor de vrede in
Apeldoorn. Vanaf het gemeentehuis, bij het
monument van Kamp Rees, lopen wij langs
de synagoge, de moskee en het station,

www.santegidio.nl | www.santegidio.org

langs de plaquette van de gevallenen en
De Kus naar de Onze Lieve Vrouwekerk
aan de Hoofdstraat. In de wandeling met
fakkels worden borden meegedragen met
de namen van landen in oorlog of conflict
en woorden van vrede in alle talen. Wij
lopen als mensen samen, ongeacht religie,
geloofsovertuiging, schouder aan schouder
om een teken af te geven dat het kan. Het
thema van de wandeling is ‘Vrede maak je
samen’.
Wij willen u graag uitnodigen om mee te
lopen in de hoop dat u samen met ons het
nieuwe jaar wilt beginnen met een teken
voor de vrede.
Start: 1 januari 2017 om 17.00 uur bij het
gemeentehuis (monument Kamp Rees).

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

B O N I F A T I U S
Kerstviering in Rumah Saya
Op 22 december om 16.00 uur is er een
kerstviering in Rumah Saya, Klein Hattem
34 in Ugchelen. De voorganger is pastoor
A. Goes. Wilt u komen, maar heeft u geen
vervoer, bel dan na 19 december met de
familie Beems tel. 055 542 97 80

‘Jouw hand, mijn glimlach’ –
oecumenische viering 15 januari 2017
Het thema van de
oecumenische viering
in deze Week van
Gebed voor de Eenheid
is: ‘Jouw hand, mijn
glimlach’. Het materiaal
voor deze viering is
voorbereid door de
kerken uit Duitsland.
In deze dienst worden
we herinnerd aan de
muren die we opbouwen tussen landen,
tussen volken, tussen mensen. Muren staan
symbool voor verdeeldheid. We zijn ons
ook bewust van de verdeeldheid onder
christenen. In deze dienst eren we Christus
en zijn verzoenend handelen. Het afbreken
van de muur - ook letterlijk in deze dienst
- is een hoopvol teken van verzoening
voor elke situatie waarin verdeeldheid
onoverbrugbaar lijkt. De Oecumenische
Stuurgroep Ugchelen (OSU) nodigt u van
harte uit voor de oecumenische viering
op zondag 15 januari a.s. om 10.00 uur
in de Bronkerk te Ugchelen. Voorgangers
zijn Gerard Disberg en ds. Hannie van
Boggelen. Er is muzikale ondersteuning uit
de Bonifatiusgemeenschap en de Bronkerk
o.l.v. Ingeborg van Dokkum. Na afloop is er
gelegenheid elkaar te ontmoeten bij een
kopje koffie of thee. Van harte welkom!

DE DRIE RANKEN
Voor informatie: http://www.3ranken.nl/
Contactpersoon: Mark Braam, tel. 055-543 09
56, e-mail: rk.ouderling@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

Koffieochtend
Nieuwjaar wensen op maandag 2 januari
2017 tijdens een gezellige koffieochtend.
Iedereen is van harte welkom vanaf 9.45 uur.
Corrie Jonker

Oliebollenactie 2016
De voorbereidingen voor de oliebollenactie
zijn in volle gang, de bemensing begint
al aardig gevuld te raken en de eerste
bestellingen zijn binnen.
Meehelpen? De planning begint langzaam
vol te lopen, we zitten nu met 50% mooi
op schema. Overal kan nog hulp bij, alleen
de nacht is op dit moment nog ruim
onderbedeeld. Als het je leuk lijkt om mee te
helpen ben je van harte welkom. Opgeven
kan per mail naar oliebollen@3ranken.nl.
We staan ook de komende weken na de
ochtendvieringen in de hal. Wij hopen
er ook dit jaar met zijn allen weer een
gezellige actie van te maken. Bestellen?
Bestellen kan met het bestelformulier uit
de Drieklank. Het ingevulde formulier
kan in de oliebollendoos in de hal van De
3-Ranken. Hier liggen eventueel ook nieuwe
bestelformulieren. U kunt ook via de e-mail
op oliebollen@3ranken.nl uw bestelling
doorgeven.
Goede doel. De opbrengst van de
oliebollenactie 2016 is voor 50% bestemd
voor het diaconale project van dit jaar: Help
een vluchteling in ons midden. De andere
50% van de opbrengst komt ten goede
aan de wijkkas en zijn ter dekking van
wijkgerichte activiteiten. Wij hopen daarom
ook dit jaar weer op een mooi resultaat!
Met vriendelijke groeten, de
oliebollencommissie;
Bert Wolters, Karel Stolk, Tijs Winkels

F A B & S E B
High-Thea voor de ouderen
van de Fab&Seb
Ja het is weer bijna zover, vrijdag 27 januari
van 14.30 tot 16.30 is het weer tijd voor een

gezellige high-tea. Wij nodigen u allen uit
om te komen en te genieten van de lekkere
zoete en hartige hapjes en de vele soorten
thee. Natuurlijk is er ook koffie of wat fris
voor degenen die geen thee wensen. Wij als
bezoekersgroep gaan weer ons best doen
om er iets leuks van te maken. Dit jaar komt
de accordeonist weer. Dus het wordt vast
heel gezellig! Het is een fijne mogelijkheid
om elkaar weer eens te ontmoeten en eens
te praten over hoe het eenieder vergaat.
We nodigen het pastoresteam ook uit en
hopen dat één van hen de tijd kan vinden
om een hapje en een drankje mee te doen
met ons. We hopen dat het een ontspannen
middagje wordt waar iedereen met plezier
op terug kan kijken. Het is weer zoals andere
jaren in “De Veste” aan de Fabianusstraat 4.
Wij willen ook dit jaar een kleine bijdrage
vragen van € 3.50 p.p
U kunt zich opgeven tot 23 jan. Bij Wil van
Schaaik 055 541 25 96 of bij Anneke Klein
Hofmeijer 055 506 32 25.
					

H U B E R T U S
Werkgroep Welzijn/Ziekenbezoek
Als u weet dat iemand wordt opgenomen
in het ziekenhuis licht dan even de
werkgroep Welzijn in mevr. 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

Huiskamer groep 3 Lucas 9 51-56
Vuur afroepen uit de hemel
Wat doe je wanneer je niet welkom bent?
Wil je dan straffen? Zoals de leerlingen
vroegen. Ga je de confrontatie aan? Het
aangaan van de confrontatie betekent dat je
kan verliezen. Of ga je zoals Jezus aangeeft
de confrontatie uit de weg. Is dit wijs of is dit

laf? In Nederland zijn er ook mensen die niet
welkom zijn. Hoe ga je hiermee om? Ook
zijn er mensen die een mening hebben die
niet met jouw mening overeenkomt, ga je
met deze mensen in gesprek, negeer je ze of
doe je niets. In de toelichting bij deze tekst
staat dat in Nederland al 70 jaar geen oorlog
is. Wat betekende oorlog voor jou? Een
deelnemer moest tijdens de oorlog op eigen
terrein blijven. Dit is geen vrijheid, een ander
was bang een familielid was afgevoerd naar
een kamp. In andere landen is er sprake van
oorlog of geweld. Er was een schets van
de beeldenstorm dit is een voorbeeld van
religieus geweld. Kunnen we ons voorstellen
dat de gedachte hierover in de loop der
jaren is gewijzigd of wordt het verschil van
inzicht uit de weg gegaan? Op dit moment
is er religieus geweld in andere landen, dit
kost mensenlevens. Wij mogen dankbaar zijn
dat er in Nederland geen oorlogsgeweld is
en bidden dat de vrede ons mag inspireren
dat we in onze dagelijkse verhoudingen de
vrede bewaren
J. Scheffer

Pietentafel
De Open Tafel
zo kort bij het
Sinterklaasfeest
nodigt uit daar
rekening mee
te houden.
Sinterklaas
met zijn Pieten heeft altijd iets te maken
met verwachten en delen. Als er lootjes
getrokken worden voor surprises: wie zou
mij hebben? Wat zou hij met mij willen
delen? Als we het over verwachtingen
hebben kunnen we ook vooruit kijken naar
het Kerstfeest. Misschien is dat ook wel de
reden dat er nu al volop met kerstbomen
wordt geadverteerd. Misschien staan
er daarom al zoveel kerstbomen al dan
niet opgetuigd in huizen? Bij de Open
Tafel hebben we ons vooral gericht op
de Zwarte Pieten en het strooigoed waar
zij onlosmakelijk mee verbonden zijn. Bij
binnenkomst stonden er kommetjes met
pepernoten uitnodigend op tafel. Het toetje
was helemaal in pietenstijl. Een schaaltje met
chocoladevla. Lekker donkerbruin. Zonder
roetvegen. Met behulp van gekleurde
snoepjes en een mandarijnenpartje was
er duidelijk een gezicht in te herkennen.
Voor iedere gast was een zakje pepernoten.
Dan was er thuis ook nog iets te delen.
Het hoofdgerecht had niets te maken met
Sinterklaas. Dat was heel gewoon Hollands.
Dat mag je toch wel zeggen van zuurkool
met gehakt en niet te vergeten een kuiltje
met jus. In het nieuwe jaar gaan we gewoon
door met de Open Tafel. Op 3 januari 2017

vrijdag 16 december 2016

komen we weer samen. Dat is dan meteen
een mooie gelegenheid om wensen uit te
wisselen en een toast uit te brengen op het
nieuwe jaar. Wilt u er ook bij zijn? U bent
welkom vanaf 17.00 uur.
Jacques Daenen

Kerstmiddag Hubertusgemeenschap
De werkgroep
Welzijn
organiseert op
woensdag 21
december 2016
haar jaarlijkse
Kerstmiddag
voor ouderen uit de Hubertusgemeenschap.
Ook dit keer weer voorafgegaan door een
H. Eucharistieviering. Het thema voor de
viering zal zijn “Bent u blij met Zijn Komst?”
Pater Th. Roelofs pr. zal hierin voorgaan en
het Hubertuskoor zal tijdens deze viering
de zang verzorgen. Na de Eucharistieviering
wordt er een prachtig kerstverhaal verteld.
Het Hubertuskoor zal enkele meerstemmige
liederen zingen en zal ook samen met de
Werkgroep meedoen aan de samenzang,
die ons dichterbij Kerstmis, de geboorte van
Jezus, zal brengen. Aan het eind van deze
middag zal Pater Theo Roelofs u op zijn
eigen wijze een Kerstgedachte meegeven. In
de pauzes willen wij u graag verwennen met
een hapje en een drankje in de sfeervolle en
in kerstsfeer aangeklede zaal bij de Open
Hofkerk, Boerhaavestraat 60, Apeldoorn.
De middag begint om 13.30 uur, dus een
half uur vroeger dan anders en eindigt om
16.30 uur. Dit vanwege de Eucharistieviering
die aan de Kerstmiddag vooraf gaat. Alle
parochianen, die vallen onder de doelgroep

Kerkdiensten in
Verpleeghuis Heemhof
In verpleeghuis Heemhof in de Maten vindt
elke zondagmorgen een kerkdienst plaats.
Het zijn oecumenische vieringen met één
keer in de maand een RK viering. Voor
deze kerkdiensten zijn wij op zoek naar
kerkvrijwilligers.

van de Werkgroep Welzijn, zullen een
uitnodiging ontvangen, maar mocht u op 16
december a.s. nog niets hebben gekregen
dan kunt u hierover contact opnemen met
Mevr. Diny Van Bussel, Marconistraat 71,
Apeldoorn, tel. 055 521 80 06 of Gerard
Tiemessen, Hoefblad 1, Apeldoorn tel. 055
521 3928. Ook andere belangstellenden zijn
van harte welkom maar dan wel graag even
aangeven. Graag tot 21 december 2016.
Werkgroep Welzijn Hubertusgemeenschap

ONZE LIEVE VROUWE
Gezocht bezorgers voor OpWeg
Voor 2 wijken zijn wij op zoek naar
nieuwe bezorgers. De eerste wijk betreft
Molenstraat-Centrum, Molendwarsstraat,
totaal 11 adressen, De tweede is de wijk
Kalverstraat en omgeving in totaal 18
adressen. Is dit iets voor u? U kunt zich
opgeven bij het secretariaat.

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, tel. 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.

Trees-Voices en de Koninklijke
Stedelijke Harmonie
“Samen één: Op weg naar kerst”

De kerkvrijwilliger haalt de bewoners die
naar de kerkdienst willen gaan een half
uur voor aanvang op (vanaf 10:00 uur).
Tijdens de dienst wordt een oogje in het
zeil gehouden en zo nodig helpt u met het
meelezen van de orde van dienst. Na de
dienst kan er gezamenlijk koffie worden
gedronken, daarna worden de bewoners
weer teruggebracht naar de afdeling.
Bent u op zoek naar zinvol vrijwilligerswerk
dan bent u van harte welkom in Heemhof.

Een kerstconcert uitgevoerd door het koor
Trees-Voices en de Koninklijke Stedelijke
Harmonie op 18 december om 14:30 uur in
de Open Hofkerk.
Na het enorme succes van vorig jaar van
de kerstconcerten van Trees-Voices in
de Teresiakerk en Koninklijke Stedelijke
Harmonie (KSH) in het Kruispunt, is dit jaar
gekozen voor een unieke samenwerking.
Vandaar het thema : “Samen één: Op weg
naar kerst”

Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met de vrijwilligerscoördinator van
Heemhof Hermien van Beek 055 578 33 89 of
via vrijwilligerscoordinator.heemhof@atlant.nl
of met ondergetekende.
Ellie Eijlander-Nagel, Secretaresse,
dienst geestelijke verzorging Heemhof,
055 578 33 04, e.eijlander@atlant.nl.

In de aanloop naar kerst zullen zij een
grandioos concert geven met bekende en
minder bekende kerstliederen, waarbij
samenzang zeker ook aan bod komt.
Het is een gevarieerd concert waarbij de
kerstgedachte volop aandacht krijgt. Vele
bekende kerstliederen worden te gehore

Levend Kerstspel
Vrijdag 16 december organiseert ’s Heeren
Loo Zorggroep Apeldoorn, locatie GrootSchuylenburg, Regenboogbrink 12,
Apeldoorn, een levend kerstspel. Iedereen
is welkom op het terrein van Groot
Schuylenburg. De toegang is gratis.
• Kerstmarkt 18.00 uur
• Samenzang Vierhuis 19.00 uur
• Levend Kerstspel
• Wandelroute met feestverlichting
• Muziek en doe programma
• Kameel rijden en huifkar rijden
• Schminken in de Brasserie
• Papiermakerij en volop oliebollen
Het kerstspel wordt gesponsord door:
BAM Techniek Regio Oost, Veeneman
BV Bouwonderneming, Rouwcentrum
Rouwenhorst.
Stichting vrienden van Groot-Schuylenburg,
Regio Apeldoorn | ‘s Heeren Loo Zorggroep

Wiegers (366 76 16) en Cita Pol (366 19 23
graag tussen 17.30-19.00 uur). Wij wensen u
allen gezegende Kerstdagen en alle goeds
voor 2017.

Nieuwe bezorger OpWeg gevraagd

Gezellige 75+ middag in Don Bosco –
Adventslunch
Vrijdag 9 december 2016 was er weer een
gezellige middag vanuit Teresia-activiteiten
75+ in Don Bosco georganiseerd. Dit jaar is
er gekozen voor een Adventslunch. Bijna 80
parochianen uit Apeldoorn Noord smulden
deze middag van een uitgebreide lunch met
o.a. een lekkere, grote kroket en heerlijk
kerstbrood.
Het Hubertuskoor zorgde voor de muzikale
omlijsting met mooie adventsliederen..
Het was een gezellig samenzijn en elkaar
weer ontmoeten. Daarbij wordt uitgebreid
bijgepraat onder het genot van de drankjes.
Het was dan ook moeilijk afscheid nemen,
maar ja volgend jaar komen er weer 2 leuke
middagen.
De vele vrijwilligers van Teresia-activiteiten
75+ worden van harte bedankt voor hun
inzet van dit jaar.

Nieuwe coördinator en transporteur
OpWeg
Na jaren stoppen Charles Wijngaard en
Marjolein Ribbink met hun taken als
transporteur en coördinator voor OpWeg
van de wijk Teresia. Per 1 januari worden
deze taken overgenomen door Willem

K O R E N
Zondag 18 december, 14:30 uur,
Open Hofkerk, Boerhavestraat 60,
7316 JD Apeldoorn
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Voor de straten Abrikozenweg, gedeelte
Deventerstraat en Hollaenderstraat zijn wij
op zoek naar een nieuwe bezorger. Het
gaat om 16 exemplaren. Heeft u een half
uurtje over, eens in de 3 weken, dan is dit
misschien iets voor u? U kunt zich opgeven
bij Marjolein Ribbink, tel. 367 07 98 (meestal
tussen 17.00 en 18.30 uur te bereiken).

V I C T O R
Bezorgers OpWeg
Wij gaan van 2 bezorgsters van OpWeg
afscheid nemen. Mw. Achtereekte stopt
met bezorgen, na ruim 40 jaar. Wij danken
haar dat zij zoveel jaren lang OpWeg
heeft bezorgd. Nu zoeken wij een nieuwe
bezorger voor de wijk: Govert Flinckstraat,
Jacob Marisstraat, Pieter de Hoochlaan en
van Miereveltstraat dit zijn 7 exemplaren.
Tevens stopt Mw. Babirye met het bezorgen.
Wij danken haar eveneens voor de
bezorging van OpWeg.
Nu zoeken wij een bezorger voor de wijk:
Gerard Terborchstraat, Pieter Saenredamstraat, Mauvestraat dit zijn 14 exemplaren.
Heeft u tijd en voelt u hier iets voor dan
verzoeken wij u contact op te nemen
met het secretariaat of een mail naar
Victoropweg@gmail.com
Bezorging OpWeg St. Victor
Aukje Hetterscheid

C O N C E R T E N

gebracht. Het publiek kan hier veelal
actief aan mee doen.
Het concert wordt gehouden in de
Open Hofkerk aan de Boerhaavestraat in
Kerschoten. De deuren gaan open om
14:00 uur. Het concert begint om 14:30 uur.
De toegang is gratis!
Over de KSH
De Koninklijke Stedelijke Harmonie
(De KSH) is Apeldoorns oudste (blaas)
orkest. Het werd opgericht op 20 december
1850 met de naam “Harmonie”. KSH is een
actieve vereniging en is vaak te horen tijdens
uitvoeringen zoals in het Oranjepark, in de
muziektent in Hoenderloo en in het Kristal.
Over Trees-Voices
Trees-Voices is een voormalig kerkkoor van
de Teresiakerk. Zij werd op initiatief van
pastor Theo Roelofs, salesiaan van Don
Bosco, in 2002 opgericht. De meeste leden
zijn voormalige jongerenkoorleden. Jonge
ouders die een muzikale boodschap willen
uitdragen. Het koor bestaat, anno 2016,
uit 30 leden en staat onder leiding van Elni
Vaassen.

Donderdag 22 december 2016, 19:30 uur,
Grote Kerk, Loolaan 16,
7315 AB Apeldoorn.

Choir of Clare College Cambridge
“Christmas Carols”
De Grote Kerk in Apeldoorn brengt vol trots
dit wereldberoemde koor naar Apeldoorn.
Met het Choir of Clare College is echt een
muzikaal zwaargewicht binnengehaald. Het
koor is in 1971 opgericht, zingt nog steeds
drie keer per week in de kapel van het
college, maar onderscheidt zich vooral door
haar internationale reputatie; uitgebreide
tours van de Verenigde Staten tot aan Japan,
t.v.-optredens voor de BBC, producties samen
met uitstekende orkesten als het Orchestra
of the Age of Enlightenment o.l.v. René
Jacobs, de Academy of Ancient Music o.l.v.
Richard Egarr, maar b.v. ook het Freiburger
Baroque Orchestra, samenwerking met
eigentijdse componisten als John Tavener,
Niko Muhly en Giles Swayne en een
uitgebreide cd-productie op vooraanstaande
labels als Harmonia Mundia en Naxos. Met
name de Tavener-kerst- cd is een bestseller in
het Verenigd Koninkrijk.
In het programma van 22 december komen
de traditionele kerstliederen uitgebreid
aan bod, plus door de kerst geïnspireerde
werken van diverse componisten uit
periodes, van Bach tot Mendelssohn, waarin
een zeer hoog vocaal niveau samen zal gaan
met een hopelijk behaaglijk kerstgevoel.
“Here is music with the power to transform
your life.” (The Times)
Dirigent: Graham Ross
Kaartverkoop via www.orpheus.nl .
Prijs van de kaarten: € 25,00 per stuk,
incl. consumptie.

vrijdag 16 december 2016

K E R K D I E N S T E N
Vieringen H. Martinuskerk Twello
Kerstavond 24 december
20.00 uur Kerstnachtviering,
		 voorganger pastor Sebastian pr.
1e Kerstdag 25 december
10.00 uur Eucharistieviering, voorganger
		 pastoor P. Daggenvoorde
Zondag 1 januari
10.00 uur Eucharistieviering, voorganger
		 pastoor P. Daggenvoorde
Zondag 8 januari
10.00 uur Eucharistieviering,
		 voorganger pastor Sebastian pr.
Maandag 9 januari
18.30 uur Eucharistieviering,
		 voorganger pastor Sebastian pr.

Casa Bonita
18 dec Ds. E. Idema, organist dhr J. van
Veen, solist mw. V. Simonett
25 dec 1e Kerstdag Pastor H. de Jong
met koor
01 jan Dhr. A.G. v.d. Beek		
08 jan Mw. L. van Geenen,
organist Mw. Scherpenzeel,
solist Gemma Scherpenzeel
De kerkdiensten beginnen om 10.15 uur
in het restaurant.

De Drie Ranken
18 dec 12.15 u, Hemels Gelag,
voor jongeren,15-25 jr.
24 dec Kerstnacht
19.00 u, ds. G.A.J van der Maas,
m.m.v. SpRANKel, Kinderkerstviering.
21.00 u, ds. A.A. Wijlhuizen,
m.m.v. Projectkoor
25 dec 1e Kerstdag
09.30 u, ds. G.A.J. van der Maas
+ mevr. M. Litjes, m.m.v. Pur Sang,
Open Kringviering
09.30 u, ds. A.A. Wijlhuizen, De
LichtBoot, kinderkerk voor de
basisschoolleeftijd
09.30 u, Peuter-/kleuterviering
Dit jaar is er, in plaats van het
‘Kindje Wiegen’ op Eerste Kerstdag
een Peuter/Kleuterviering, gelijk
met de Lichtboot en de Open
Kringviering. Kinderen van 2 tot
en met 6 jaar kunnen, net als bij
‘Kindje Wiegen’ kijken en luisteren
naar een spannend kerstverhaal.
Natuurlijk gaan we volop kerstliedjes
zingen. De kinderen mogen
zelf een muziekinstrumentje
meenemen. Daarna maken we nog
een mooie kerstversiering. Ouders

WIJ BIDDEN

of opa’s en oma’s zijn van harte
welkom, maar kunnen er ook voor
kiezen de Open Kring viering bij te
wonen (er is genoeg begeleiding).
31 dec Oudejaarsavond
19.00 u, Ds. G.A.J. van der Maas,
Oecumenisch avondgebed
01 jan 10.30 u, ds. A.A. Wijlhuizen,
Oecumenisch morgengebed.
(vanaf 09.45 u koffie)
Géén Next Step, voor jongeren,
12-15 jr. verzet naar 08/01
12.15 u, Hemels Gelag, voor
jongeren,15-25 jr. Nieuwjaarsbijeenkomst + Lunch
Taizévesper verzet naar 08/01
8 jan 09.30 u, Next Step, voor jongeren,
12-15 jr.
19.00 u, Taizévesper

Gelre Ziekenhuis
18 dec 4e Advent RK, Gastvoorganger,
organist E. Pleijsant, zangsolist
Marian Köpcke
24 dec Kerstnacht 19.30 uur,
Ds. Dick Luijmes
31 dec Oudjaarsavond RK 19:30 uur,
Laura v.d. Kam, organist E. Pleijsant
31 dec RK 19:30 uur, Laura van de Kam
01 jan Geen viering
08 jan Prot. Ds. Dick Luijmes, organist
E. Pleijsant, zangsolist mw. Netty Heij
De kerkdiensten op zondag worden
gehouden om 10.00 uur in het auditorium
op de 1e verdieping, boven de hoofdingang.
Iedereen wordt van harte uitgenodigd.

De Heemhof
18 dec 4e Advent Dhr. R. Bloemendal,
organist dhr. W. Kroon		
25 dec 1e Kerstdag Mw. M. BossenbroekBaller, organist mw. S. Goldbach
01 jan Nieuwjaarsdag, Dhr. R. Bloemendal,
organist dhr. W. Kroon		
08 jan Mw. M. Hoekstra, mw. S. Goldbach
De kerkdiensten beginnen om 10.30 uur.

‘s Heeren-Loo (Groot Schuylenburg)
18 dec Verteldienst o.l.v. Harm Siebesma,
organist Maurits Bunt
18 dec Zangdienst o.l.v. Hetty de Reus,
organist Arjan van Hees
24 dec 19.30 uur Kerstnacht drs. Constance
Schouwstra-Dijkman, organist Arjan
van Hees, koor The News Singers
25 dec 1e Kerstdag, eredienst, drs.
Constance Schouwstra-Dijkman,

E V E N
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organist Chris Noteboom,
koor The 4 of Us
01 jan Combidienst o.l.v. Dhr. Harm
Siebesma, organist Arjan van Hees
08 jan eredienst Corma Baas, organist
Maurits Bunt, koor Crescendo
o.l.v. Rien van Heerde
Aanvang diensten: eredienst 10.30 uur,
verteldienst 10.30 uur, zangdienst 14.30 uur,
combidienst 14.30 uur.

24 dec Kerstavond, 19.00 Eucharistieviering
A. Goes pr. Zang: Loes de Bakker en
Jeanette Hoek
01 jan Woord- en Communiedienst
A.J. Derksen
08 jan Woord- en Communiedienst
A.J. Derksen

De Herberg: Zondagse Ontmoetingen

Talma Borgh

25 dec Kerstmis, Werkgroep Kerstherbergen
08 jan Doop van de Heer, dhr. H. van
Leeuwen

Elke eerste maandag van de maand om
14.30 uur een communieviering.
Op maandag 19 december is er om
14.30 uur een kerstviering.
Voorganger is de heer A.J. Derksen.

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

De vieringen beginnen op zondag om
09.30 uur.

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

Om de vier weken wordt op vrijdag om
15.00 uur een Woord- en Communieviering
gehouden. De eerstvolgende vrijdag is
23 december a.s. Dan wordt Kerstmis
gevierd. Voorganger is de heer Anton
Derksen, met assistentie van Siny
Bouwmeester.

H. Geestkapel Assel

Marken-Haven

Elke 2e zondag van de maand Woord- en
Communieviering.

17 dec 4e AdventDhr. R. Bloemendal,
organist dhr. L. Jacobs
24 dec Kerstviering mw. M. BossenbroekBaller, organist mw. S. Goldbach,
mmv Veronika Simonett, dwarsfluit
31 dec Geen viering		
07 jan mw. M. Visch-de Bruin, organist dhr.
J. van Veen

Elke zondag is er om 10.00 uur een zondagsviering.
Elke 1e zondag van de maand Eucharistieviering met ondersteuning door het
Hubertuskoor.

Overige zondagen Eucharistievieringen met
volkszang.

De kerkdiensten beginnen om 10.30 uur.

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.

Sainte Marie

De Vier Dorpen Beekbergen

18 dec Woord- en Communiedienst
A.J. Derksen

Elke laatste vrijdag van de maand om
11.00 uur een gebedsdienst.

De kerkdiensten vinden plaats op
zaterdagmiddag om 14.30 uur.

Randerode
18 dec Mw. E. Groeneveld, organist dhr.
B. Riphagen, Cantorij de Hofstad
25 dec Dhr. G.R. Bloemendal, koor
Crescendo
01 jan RK Pastor H. de Jong, Ensemble
Klein Cantique
08 jan Ds. E. Idema, organist Bert Riphagen,
solist Ben v.d. Velden

S T I L S T A A N

BIJBELROOSTER
Bijbelrooster jaar A
Zondag 18 december 2016 Vierde zondag
van de Advent
Jes. 7, 10-14; Rom. 1, 1-7; Mt. 1, 18-24.
Zaterdag en Zondag 24/25 december 2016
Kerstavond en Kerstnacht
Jes. 9, 1-3 + 5-6; Tit. 2, 11-14; Lc. 2, 1-14.
Zondag 25 december 2016 Eerste Kerstdag
Jes. 52, 7-10; Heb. 1, 1-6; Joh. 1, 1-18.

voor mensen die op zoek zijn naar warmte
en geborgenheid,
voor mensen die getroffen zijn door
rampen en oorlog
en treuren om verloren familieleden,
voor mensen die niet te eten hebben en
geen dak boven hun hoofd,
voor mensen die uitkijken naar vrede,
harmonie en geluk,
dat zij in deze dagen niet verloren lopen,
maar worden opgevangen
in een warme kerstsfeer.

Maandag 26 december 2016 Tweede
Kerstdag – H. Stefanus Martelaar
Hand. 6, 8-10 + 7, 54-60; Mt. 10, 17-22.
Zondag 1 januari 2017 Hoogfeest van
Heilige Maria, Moeder van God
Num. 6, 22-27; Gal. 4, 4-7; Lc. 2, 16-21.

Verschenen is de Morgenster
als een baken in de nacht
voor ieder mens die komt van ver
en veiligheid verwacht

Zondag 8 januari 2017 Hoogfeest van de
Openbaring des Heren (Driekoningen)
Jes. 60, 1-6; Ef. 3, 2-3a + 5-6; Mt. 2, 1-12.

vrijdag 16 december 2016
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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.J.C. Spallek, spallekf@telfort.nl
Financiën en advertenties
F.P.J.C. 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
R.-K. Diaconie Apeldoorn
R.G.Th. Dashorst, diaken. Centraal punt voor diaconie
van de Emmaüsparochie. Emmaüshuis, Stationsstraat
13, 7311 NL Apeldoorn. R.K. Diaconie Apeldoorn:
rek.nr. NL14 INGB 0002 9586 56, PCI Emmaus:
rek.nr. NL53 RABO 0113 9644 98
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.

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

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.
’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 .

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.

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 .
ABRI
055 576 36 61, abri@deherberg-apeldoorn.nl .
Cora Krispijn: abri.cora@deherberg-apeldoorn.nl .
Apeldoorns Beraad van Kerken
beraadvankerkenapeldoorn@hotmail.com .
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
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