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Bidden: roepen vanuit het hart en verlangen
zonder ophouden
(Willem Olierook)
In de vorige OpWeg heb ik het gehad over
de ‘functie’ van het gebed in het Oude en
Nieuwe Testament.
Dit keer ben ik op zoek gegaan wat de
kerkvaders en andere wijzen over het gebed
(en het hoe te bidden) te melden hebben.
Ik vond op internet een prachtige bloemlezing over het gebed.
Bidden in oprechtheid van hart
(Afrahat de Wijze (270-345) zegt in
zijn Demonstratio 4,1)
De zuiverheid van hart is een uitmuntender
gebed dan alle gebeden die men met luide
stem opzegt. En de stilte, verenigd met een
oprecht geweten, overstijgt de stem van de
roepende mens.
Let op, mijn vriend, als je de gelegenheid
wordt gegeven om God te plezieren en je
zegt ‘het is het ogenblik van het gebed, ik ga
(eerst) bidden en zal daarna hierop bedacht
zijn’: nog voor je aan het einde van je gebed
gekomen bent heb je de gelegenheid om
God te plezieren reeds verspeeld. Je hebt
je afgesneden van het welbehagen en het
plezier dat je God kon geven, en door je
gebed zal je schuldig bevonden worden.
Doe wat God welgevallig is, dát is bidden.
Bidden met het hart (Ambrosius van Milaan
(339-397) in Over de geheimen, 6,13)
Uw gebed mag niet enkel van uw lippen
komen. Wees één en al aandacht, treed
binnen in het verborgene van uw hart, ga
er geheel in binnen. Dat Hij, die gij wilt
behagen, u niet nalatig vindt. Dat Hij moge
zien hoe gij bidt uit geheel uw hart, opdat
Hij zich verwaardigt u te verhoren, omdat gij
met een biddend hart tot Hem roept.
Bidden zonder ophouden (Augustinus in het
Commentaar op de Psalmen. Bij Ps. 37, 14)
Uw verlangen is uw gebed; indien u
onophoudelijk verlangt, dan bidt u ook
onophoudelijk. Niet voor niets heeft de
apostel gezegd: “Bidt zonder ophouden” (1
Thess. 5,17). Moeten wij nu voortdurend op
de grond knielen, het lichaam uitgestrekt

en de handen opgeheven, omdat hij ons
zegt: “Bidt zonder ophouden?” Indien wij
alleen dit bidden zouden noemen, dan
zie ik niet in dat wij het zonder ophouden
kunnen verrichten. Maar er rust in de ziel
een ander gebed, een inwendig gebed dat
geen einde kent, namelijk het verlangen.
Wat u ook doet, indien u de eeuwige
sabbat verlangt, dan houdt u niet op te
bidden. Uw voortdurend verlangen zal
uw voortdurend geroep zijn. U zult tot
verstomming vervallen, indien u uw liefde
laat verminderen. [...]
De vlam van de liefde is het roepen van het
hart. Als uw liefde zonder ophouden brandt,
dan roept u ook zonder ophouden; als u
zonder ophouden roept, dan verlangt u ook
zonder ophouden.
Bidden kan niet zonder nederigheid
(Isaac de Syriër (7de eeuw), I, 1-3)
Niemand kan zijn eigen zwakheid
proeven als hij niet, al was het maar even,
beproefd werd door lichamelijk lijden
of door het leed van de ziel. Als hij dan
zijn zwakheid vergelijkt met de hulp van
God, dan zal hij de grootheid van die hulp
ondervinden. Immers, als hij de veelheid
van zijn inspanningen beschouwt – de
waakzaamheid, de zelfbeheersing, de

onthechting en het afsluiten van de ziel –
waardoor hij haar het vertrouwen hoopt
terug te schenken maar zonder daarin te
slagen…
Of nog: wanneer zijn hart trilt en beeft, ver
van alle sereniteit laat hij dan begrijpen
en heel goed weten dat die angst in zijn
ziel betekent en openbaart hoezeer hij op
andermans hulp is aangewezen. Hier krijgt
de mens het bewijs dat hij niet in staat is
in vertrouwen bij zichzelf te verblijven. Er
is gezegd dat alleen Gods hulp redt. Beseft
een mens dat hij van alle hulp verstoken is,
dan bidt hij overvloedig. En hoe meer hij
bidt, hoe meer zijn hart zich zal vernederen.
Want bidden en smeken kunnen niet zonder
nederig te zijn. Een gebroken en vernederd
hart kan God niet misprijzen. Zolang het
hart niet tot nederigheid werd gebracht,
is het onmogelijk te ontsnappen aan de
verstrooiing . Immers, de nederigheid brengt
het hart tot ingetogenheid. Zodra een
mens zich nederig heeft gemaakt, komt het
medelijden hem omgeven, en het hart voelt
dan de goddelijke hulp. Hij ontdekt hoe in
hem een kracht opstijgt, nl. de kracht van
het vertrouwen.
Gebed en beproeving (Isaac de Syriër I,5)
God heeft de bekoringen met wijsheid
voorzien tot jouw voordeel, opdat je
aanhoudend zou kloppen aan zijn deur.
En opdat door de vrees voor wat je in
verdrukking brengt, de herinnering aan
Hem gezaaid mag worden in je hart. En
opdat je Hem naderbij zou komen door
je smeekbeden. En opdat je hart op deze
manier geheiligd mag worden, omdat je
Hem steeds in gedachten hebt. Als je bidt
zal Hij tot je naderen, en je zult leren dat
het God is die je bevrijdt. En je zult Hem
gewaarworden die je maakte en die je
beschermt. […]
God heeft deze ‘leermeesters’ talrijk
gemaakt voor jou. En wel hierom: als je
van deze leermeesters bevrijd en voor hen
immuun zou zijn en dus niet vatbaar voor
de verwarring die zij stichten, dan zou je

jezelf verheven voelen boven elke vrees en
zou je de Heer vergeten en jezelf van Hem
afwenden. Om die reden laat Hij toe dat
je jezelf te midden van allerlei kwellingen
bevindt.
Om die reden (nl. opdat je tot Hem zou
keren) zorgt Hij ervoor dat de herinnering
aan Hem overvloedig in je hart wordt
opgewekt door middel van beproeving en
tegenspoed. En Hij prikkelt je om je naar de
bron van zijn ontferming toe te halen door
de vrees voor de vijandige krachten. En door
je van die (vijandige) krachten te bevrijden
heeft Hij in jou de zaden van de liefde voor
Hem geplant. (...) Hoe zou je al deze dingen
hebben gekend, als je nooit tegenspoed was
overkomen? Want het is dankzij deze dat de
liefde voor God vermeerderd kon worden in
je ziel: dankzij het gewaarworden van zijn
genade en de herinnering aan de vele daden
van zijn voorzienigheid. Al deze goede
dingen worden in je geboren vanuit pijnlijke
omstandigheden opdat je zou leren dank te
zeggen.
Bidden met de Naam van Jezus
(Abba Philemon (6de-7de eeuw) in
Discours sur l’abbé Philémon)
Een broeder met de naam Johannes kwam
deze heilige vader, de grote Philemon,
opzoeken en zei hem: “Vader, wat moet
ik doen om gered te worden? Want ik zie
hoe mijn geest rondjes draait en her en der
ronddwaalt waar dat niet zou moeten.”
Hij wachtte een poos en antwoordde:
“De hartstocht (van dolende gedachten)
is eigen aan de mensen van de wereld. Hij
blijft duren omdat je nog geen volmaakt
verlangen hebt naar God. De gloed van
het verlangen en de kennis van God is nog
niet in je binnengegaan. De broeder zei:
“Wat moet ik doen?” Hij antwoordde: “Trek
je terug tot je in je hart een verborgen
overwegen hebt dat je geest van dit alles kan
zuiveren.” De broeder die niet wist waarover
hij sprak zei tot de grijsaard: “Vader, wat
is dat: de verborgen overweging?” Hij
antwoordde: “Trek je terug, wees sober en
bewaak je hart, en zeg in je geest: “Heer
Jezus Christus, ontferm u over mij.”
Verder zei de grijsaard nog: “Bewaar dit
in je hart op elk moment, of je nu eet of
drinkt, in gezelschap vertoeft, buiten je cel
bent of onderweg. Dat dit gebed je niet
verlaat: bid het, nuchter en waakzaam, met
een vastberaden en rechtgeaarde geest.
Zo geef je aan je geest een altijddurend
werk, om zo het woord van de Apostel te
vervullen die zegt: Bidt zonder ophouden
(1 Thess. 5,17). Bewaar dus nauwgezet je
aandacht en bewaak je hart, opdat het geen
slechte gedachten aanneemt. Maar dat op
elk ogenblik, of je nu neerligt of opgestaan
bent, of je nu eet of drinkt of iemand
ontmoet, je hart in het verborgene nu eens
de psalmen overweegt, dan weer het gebed
opzegt: “Heer Jezus Christus, Zoon van God,
ontferm u over mij.”
[bron: kerkvaders.be]
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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
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
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Zaterdag 4 februari
16.30 uur
Eucharistieviering met cantor, voorganger pastor Sebastian pr.
Zondag 5 februari
10.00 uur
Eucharistieviering met het Gregoriaans koor,
voorganger pastoor P. Daggenvoorde
11.45 uur
Kindervertelviering in de dagkapel
Dinsdag 7 februari
09.00 uur
Eucharistieviering
Vrijdag 10 februari
09.00 uur
Eucharistieviering
19.30 uur
Gebedsviering Sant’Egidio
Zaterdag 11 februari
16.30 uur
Eucharistieviering met Jokotrees en het kinderkoor,
voorganger pastor Sebastian pr.
Zondag 12 februari
10.00 uur
Eucharistieviering met het Liturgiekoor, voorganger pastor Sebastian pr.
Dinsdag 14 februari
09.00 uur
Eucharistieviering
Vrijdag 17 februari
09.00 uur
Eucharistieviering
19.30 uur
Gebedsviering Sant’Egidio
Zaterdag 18 februari
16.30 uur
Eucharistieviering met samenzang,
voorgangers pastoor P. Daggenvoorde en diaken R. Dashorst
Zondag 19 februari
10.00 uur
Eucharistieviering met koor Magnificat,
voorgangers pastoor P. Daggenvoorde en diaken R. Dashorst
Dinsdag 21 februari
09.00 uur
Eucharistieviering
Vrijdag 24 februari
09.00 uur
Eucharistieviering
19.30 uur
Gebedsviering Sant’Egidio
DOOPVIERINGEN
Doopvieringen vinden eens per maand op zondag, op een vastgestelde datum plaats.
De data voor 2017 zijn: 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.

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 materiele als in immateriële zin. Zij is bereikbaar via 06 122 628 64.

OPBRENGST COLLECTES
week 2
pastoraat Emmaüsparochie € 207,94 / Emmaüs Diaconie € 272,58
week 1
pastoraat Emmaüsparochie € 221,12 / Emmaüs Diaconie € 232,99
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MISINTENTIES
Weekend 3-4 februari: Overleden ouders Harperink-Nijland en zoon Felix, Mia Huissen-v.d.
Velden, overleden ouders Hafkamp-Neuleman en zoon Bert, Gertrudis Martha Maria PetersVoskuilen, familie Voskuilen, overleden familie Scheffer, Zus Voorpool-ter Braak, Hendrik
Bakker, Johannes Maas.
Weekend 11-12 februari: Mia Huissen-v.d. Velden, Hendrikus Johannes Aartsen, Maria
Aartsen-Verheij, Families Aartsen-Verheij, Stephan Staijen en schoonzoon Twan, ouders en
schoonouders, Sterkte en gezondheid voor het gezin, Lies Dölle-van Dantzig, Johannes Maas.
Weekend 18-19 februari: Mia Huissen-v.d. Velden, Lies Dölle-van Dantzig, Joop Niekus,
Henriette Niekus.
VIERING MET JOKOTREES
Zaterdag 11 februari om 16.30 uur heeft JokoTrees een
eigen viering voorbereid. Het thema is ‘God zichtbaar
weten te maken’. Hoe kunnen we dit doen? Is het een
kwestie van vroom naar de kerk gaan en de geboden
naleven? Of komt er toch meer bij kijken…
We hebben ons bij de voorbereiding mede laten
inspireren door woorden van Frère Roger van Taizé: Er
zijn mensen die God ‘zichtbaar’ weten te maken door
het vertrouwen dat ze om zich heen weten te wekken,
soms door een onverwacht woord. Houd de zuivere
werkelijkheid van het Evangelie in gedachten: juist
door het voorbeeld van je eigen manier van leven roep
je tot Christus op. Je draagt het leven van de Verrezene aan anderen over door een diepe
persoonlijke onbaatzuchtigheid, door niet langer ik-gericht te zijn. Zul je zo vastberaden van
hart worden om tot het einde toe trouw te blijven?
U bent van harte welkom om met ons mee te bidden en te zingen.
PAROCHIEKRONIEK
Gedoopt
Door het H. Doopsel is in onze geloofsgemeenschap opgenomen: Joanna de Voer.
Overleden
Co van der Zande-Kluijtmans van de Bas Backerlaan.
De afscheidsviering heeft plaatsgevonden op 13 januari in de aula van Heidehof.
Hendrik Bakker.
Het afscheid heeft plaatsgevonden op 17 januari in de aula van Heidehof.
Zus Voorpool-ter Braak.
De uitvaart heeft plaatsgevonden op 17 januari in de kerk.
Johannes Maas van de Korianderstraat.
De uitvaart heeft plaatsgevonden op 19 januari in de kerk.
IN MEMORIAM
Gerard de Brouwer
Gerard mocht 87 jaar worden. Een lang leven, maar hij kwam bepaald niet uit wat je
noemt “een gespreid bedje”. Geboren in 1929 heeft hij zijn vader, die in de oorlog tijdens
transport jammerlijk was omgekomen, nauwelijks gekend. Ook zijn moeder is veel te
jong gestorven. En van al zijn broers en zussen heeft hij inmiddels ook afscheid moeten
nemen. Hij was inderdaad de langst levende in de familie. En op de valreep, is het hem nét
niet gegund om te ervaren wat het is om opa te worden. Toch was Gerard niet zwaar op
de hand, gepokt en gemazeld als hij was met die typische humor, die je alleen hém kunt
toedichten. In ieder geval had hij de gave om te zeggen, wat een ander dàcht. Samen met
Betsy en zijn 2 kinderen Richard en Edwin, met aan hun zijde Renate en Jolien, was het gezin
zijn ankerplaats. Gerard heeft de kinderen nooit achter de broek gezeten, indachtig zijn
uitspraak: “als het niet gaat, dan is het ook goed”. Gerard stond ook altijd voor anderen
klaar, en nooit om er iets voor terug te verwachten. Des te erger was het voor hem, dat hij
de laatste jaren steeds meer werk uit handen moest geven. Wat dat betreft is het misschien
wel goed, dat Gerard nu (na een leven vol hartelijkheid, eenvoud, bezorgdheid en liefde)
van deze “kruisweg” verlost is, en dat hij ons achterlaat met de wens: “Herinner mij niet in
sombere dagen. Herinner mij in de stralende zon: hoe ik was, toen ik alles nog kon”.
Jaap Gussenhoven
Hendrik Bakker
Toen 12 januari het bericht kwam dat Hendrik bij een dramatisch verkeersongeval was
omgekomen stond de wereld voor zijn dierbaren stil. Hendrik een man die nog volop in de
bloei van zijn leven was. Slechts 29 jaar. Het druist ook in tegen al onze menselijke gevoelens
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om afscheid te moeten nemen van zo’n jong iemand. Als ouders afscheid te moeten nemen
van je kind. Veel heeft Hendrik in zijn leven aan liefde gegeven. Groot was zeker zijn liefde
voor Louisa, zijn kleine meisje, zijn dochtertje van net 10 maanden, die uit liefde geboren is
uit zijn relatie met Jessica. Het was zijn prinsesje, zijn pareltje en zijn grote trots. Heel kort
geleden heeft hij haar eerste woordje nog gehoord “papa” en ook haar eerste stapjes heeft
hij onlangs nog mee mogen maken. Tijdens de afscheidsdienst op 17 januari in crematorium
Heidehof zijn er veel herinneringen opgehaald aan Hendrik. Herinneringen die we zeker
moeten koesteren om ze door te kunnen vertellen aan Louisa, zodat ook zij straks zal
weten wie haar vader was. We hebben Hendrik uit handen gegeven aan de levende God
en de hoop uitgesproken dat de herinnering aan al het goede wat Hendrik heeft gedaan
en de liefde die hij heeft gegeven aan zijn dierbaren, het verdriet zal overschaduwen en zal
ombuigen tot troost en kracht.
Gerard van de Braak
John Maas
John Maas, een liefdevolle vader en voor zijn kleinkinderen een echte opa. In 1927
geboren in Amsterdam. Heeft jaren gewerkt bij de verzekeringskamer en in 1968 toen
de verzekeringskamer naar Apeldoorn ging, verhuisde John met zijn gezin mee. Bij zijn
pensioen werd hij geridderd tot ridder in de orde van Oranje-Nassau. Naast fotograferen
was bridgen een grote hobby van hem. Heeft bridgeclub “ICARUS” opgericht en
tot ongeveer een jaar geleden verzorgde hij op zijn computer hiervan ook nog alle
wedstrijduitslagen. Geen probleem want ondanks zijn hoge leeftijd wist hij goed met
computers om te gaan. John, een man die bleef genieten van het leven ondanks zijn
afnemende gezondheid. Zwaar heeft hij het gehad toen zijn vrouw Annie 3 jaar geleden
overleed. Maar John was een gelovig man en zijn geloof heeft hem de kracht gegeven dit
verlies een plek in zijn leven te geven. John was er ook van overtuigd dat de dood niet het
definitieve einde was, maar een nieuw begin. En in dit vertrouwen hebben wij John op 19
januari uit handen gegeven. Na een afscheidsviering in de O.L. Vrouwekerk hebben wij
John te ruste gelegd op de begraafplaats aan de Haagwinde bij zijn geliefde vrouw Annie
waar hij zo intens van hield.
Gerard van de Braak
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Afscheid Ineke van Jaarsveld-Kevelam
Op 5 februari
wordt Ineke van
Jaarsveld-Kevelam
67 jaar. Dit houdt
in dat in de
Emmaüsparochie
een eind komt
aan haar
werkzaamheden
als koordirigent.
Tegelijkertijd zal
ook het koor Magnificat zijn activiteiten beëindigen.
Dankviering 19 februari 10 uur
Omdat Ineke met veel dankbaarheid op haar lange actieve periode als dirigent
terugkijkt, heeft zij aangegeven in een Dankviering haar laatste bijdrage met het
koor Magnificat te willen leveren. Het zal een viering worden waarin de Kleine
Orgelmesse van Haydn, de keuze van Magnificat, zal worden uitgevoerd. Natuurlijk
met Fons Kronenberg op het orgel en met een aantal van haar collega’s van de SPMA
(Samenwerkende Particuliere Muziekdocenten Apeldoorn), die met Hilde Broekhuijsen
op de dwarsfluit een ensemble zullen vormen. Ook zal bariton en oud-Emmanuelkoorlid
Ton van Berkel als solist meewerken, evenals de jonge sopraan Bernadete Astari. Zij zal
onder andere de aria ‘Dank sei Dir Herr’ van Händel zingen.
Graag willen het koor Magnificat en Ineke eenieder die daar prijs op stelt na de viering
op 19 februari in de Onze Lieve Vrouwekerk de gelegenheid geven om ‘adieu’ te
zeggen.

De Missiepost in Bagamoyo (2)
In OpWeg 03 van 25 november 2016 heeft
u kunnen lezen over de vestiging van
een missiepost door een groep Franse
geestelijken in Bagamoyo aan de kust van
Tanzania. Omdat er nog veel meer over valt
te vertellen volgt hier dan nog een tweede
deel met een aantal foto’s.
In het museum bij het missiekerkje waren
naast afbeeldingen, voorwerpen en andere
bijzonderheden ook vele teksten te zien, die
ik ijverig fotografeerde om er later verslag
over te kunnen doen. Het was niet nodig
bleek achteraf, want er was een boekwerkje
over uitgegeven onder redactie van de
paters Frits Versteijnen en Johannes Henschel
CSSp (beide van de orde van de Heilige
Geest) onder de titel ‘1868-2012 The catholic
church in Bagamoyo’.
Het was bisschop Armand Maupoint van
de katholieke diocese St. Denis op het
eiland Reunion (bijna 500 km ten oosten
van Madagascar), die het plan opvatte
een missiepost te vestigen op het eiland
Zanzibar. Van daaruit zou een overstap
volgen naar het vasteland van Oost-Afrika
om er de christelijke boodschap over te
brengen. De missie in Zanzibar was een
groot succes. Een ziekenhuisje, schooltje,
een timmerwerkplaats en een voor
metaalbewerking kwamen tot bloei en
sultan Seyyid Majid, bestuurder van Zanzibar,
zelf moslim, was zeer ingenomen met deze
geestelijken die vol toewijding en liefde hun
werk deden. Er was alle reden om aan te
nemen, dat een missiepost op het vasteland
van Oost-Afrika even succesvol zou zijn.
De paters Horner en Baur zeilden korte tijd
later een groot deel van de kust van het
vasteland af om uiteindelijk te besluiten
Bagamoyo als vestiging te kiezen voor de
nieuwe missiepost. Om zich daar te kunnen
settelen was toestemming nodig van de
leider van een lokale stam, de Wazaramo’s.
Sultan Majid van Zanzibar gaf onmiddellijk
opdracht aan zijn vertegenwoordiger in dat
gebied, Sjeik Nasibu, de paters behulpzaam
te zijn en hen elke dag op te zoeken. Het
werk van de laatste werd bemoeilijkt door
de vijandige houding van de Shomvi-Divans,
een Arabische groepering, die de komst
en activiteiten van de missionarissen met
argusogen volgde.
De paters waren vaak te vinden op de lokale
slavenmarkt om er slaven vrij te kopen en
deze een nieuw bestaan en toekomst te

van de eerste wereldoorlog werd een groot
gebied aan de Afrikaanse oostkust in naam
van de Duitse keizer gekoloniseerd. Het
Duitse bestuur liet zich in het algemeen zeer
lovend uit over de paters. Met de komst van
de Engelsen als nieuwe overheersers aan het
eind van de eerste wereldoorlog, veranderde
de relatie met het bestuursapparaat. De toen
aanwezige Duitse paters werden uitgezet.
En de missiegeestelijken werden in bijna al
hun activiteiten beperkingen opgelegd. De
Engelse bestuursautoriteiten toonden zich
in al die jaren tot aan de onafhankelijkheid
van Tanzania in 1961 zeer R.K. missieonvriendelijk.

Kerkhof waar de overleden religieuzen
bijeen liggen
geven in de missievestiging. Deze bevrijde
Afrikanen maakten kennis met de leer van
Christus en traden toe tot het christelijke
geloof. Merkwaardig genoeg hadden
de geestelijken weinig succes in hun
bekeringswerk onder de Wazaramo’s. Zij
werden liever moslim dan het geloof aan te
nemen waarin talloze ex-slaven hen waren
voorgegaan. Het christelijk geloof werd door
de Wazaramo’s gezien als een geloof voor
slaven. Overgang tot dit geloof werd dan
ook beschouwd als een devaluatie.
De droom van de paters van de Heilige
Geest was nieuwe missieposten oprichten,
steeds verder het binnenland in. Uiteindelijk
zouden zij dan de paters en broeders van
hun orde in Congo, in het westelijk deel van
het Afrikaanse vasteland, de hand kunnen
schudden. Helaas ontbrak het hen aan een
pleitbezorger in het Vaticaan om dit plan
te realiseren. En bisschop Lavigerie, een
invloedrijke prelaat in Rome, had in 1878
soortgelijke plannen met de door hem
opgerichte orde van de Witte Paters (nu de
Afrikaanse missionarissen genoemd). Hij
kreeg in Rome gedaan, dat zijn orde zich
bezig zou houden met het stichten van
nieuwe missieposten in het binnenland,
terwijl het werkterrein van de orde van de
Heilige Geest beperkt zou moeten blijven tot
de kuststrook.
De paters van de Heilige Geest kregen wel
opdracht vanuit Rome de Witte Paters te
assisteren bij het uitrusten van expedities
naar het binnenland. Er zijn in totaal vier
expedities geweest en de geestelijken van
Bagamoyo hebben zich trouw aan deze
opdracht gehouden. Voor elke karavaan
waren wel 300 dragers nodig, naast proviand
voor onderweg en allerlei materiaal voor het
opzetten van een nieuwe missiepost.

Vanaf 1915 waren er ook Ierse, Amerikaanse
en Nederlandse geestelijken in Bagamoyo
werkzaam. Het pastorale en andere
werk werd in de jaren daarna door velen
gedragen.

Glas in loodraam uit Duitsland
De paters van de Heilige Geest hielden zich
naast hun evangelisatiewerk ook bezig
met studie en wetenschappelijk werk op
het gebied van linguïstiek, plantkunde en
antropologie. Met nog enkele anderen
verdiepte pater Charles Sacleux zich in het
Swahili, dat over een uitgestrekt gebied
in oost- Afrika wordt gesproken. Hij stelde
een grammatica en woordenboek samen en
vertaalde vele religieuze werken en liederen
in het Swahili. Een andere pater, Charles
Leroy, kreeg een hoge Franse onderscheiding
vanwege publicaties op het gebied van
etnologie en cultuur onder Pygmeeën en
Masai.
Met de dood van bisschop Maupoint
in Reunion in 1872 werd ook de band
verbroken met de prefectuur van Zanzibar.
Na een tussenstap van apostolisch vicariaat
werd er op dit laatste eiland een bisdom
gevestigd. De eerst-benoemde bisschop
Xaver Vogt koos de missie in Bagamoyo
uit – de moeder van alle missies – als
residentie. De geestelijkheid daar vond haar
kerk een bisschop onwaardig en besloot
een echte bisschopskerk te bouwen met
bouwstenen van het fijnste zeekoraal. Er
kwamen gebrandschilderde ramen in uit
Duitsland en net voor het geweld van de
eerste wereldoorlog losbarstte, werd de kerk
ingewijd.
In de Duitse tijd, van 1886 tot het einde

Echter, naarmate de betekenis van
Bagamoyo als missiepost afnam door de
uitbreiding van andere missievestigingen
in het binnenland, waren er ook steeds
minder personen werkzaam. In de jaren
negentig was pater Versteijnen de enige
nog beschikbare priester voor het pastorale
werk. Na zijn vertrek naar Nederland
wegens ziekte raakte de missiepost enige
tijd in verval. Niet lang, want een groep
Afrikaanse geestelijken die begin 1960
tot de congregatie van de Heilige Geest
was toegetreden en van de situatie in
Bagamoyo op de hoogte kwam, besloot in
te grijpen. Bagamoyo, de plaats van waaruit
het Christelijk geloof was verspreid in
oost- Afrika, moest nieuw leven in worden
geblazen!!!
Thans is de missiepost in Bagamoyo weer
in volle bloei. Onder leiding van de paters
van de Heilige Geest en de eerwaarde
zusters, Dochters van Maria, kwam er op het
terrein van de missie opnieuw een internaat
gekoppeld aan een middelbare school
voor meisjes. Verder een ambachtsschool
voor timmerlieden en metselaars. Veel
jongeren grepen de kans aan een vak te
leren om daarmee weer richting te geven
aan hun leven. De criminaliteit onder
jongeren in Bagamoyo-stad is daardoor
sterk afgenomen. Op andere locaties zijn
de religieuzen betrokken bij het kleuter- en
lager onderwijs en een gezondheidscentrum.
De Bagamoyo missiepost is opnieuw tot bloei
gekomen!!
Paul Orth
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De Nederlandse paus
U wist het wellicht niet maar echt, er is een
Nederlandse paus geweest, Adrianus VI
(1459-1523) was zijn naam.

Adrianus had al voor zijn paus-benoeming
belangrijke functies in het Europa van toen.
Zo was hij een van de opvoeders van Karel V
(de latere keizer van het Heilige Roomse
Rijk) Karel V benoemde hem in 1515 tot
gezant in Spanje en in 1520 tot gouverneur
van dat land.
Dat laatste werd niet gewaardeerd door de
Spaanse edelen. Zij komen in opstand tegen
de keizer en dus tegen Adrianus. Toch heeft
deze het niet slecht gedaan blijkens studies
van documenten en correspondenties uit die
tijd.
Adrianus verblijft nog gewoon in Spanje
als hij op 9 januari 1522 onverwacht door
39 Kardinalen tot paus benoemd wordt.
De Romeinen zijn verbijsterd. Zij zien
Adrianus als een vreemde barbaar, een
Vlaming, totaal onbekend bij eenieder.

Hij is weliswaar slechts anderhalf jaar paus
geweest, maar heeft het blijkbaar in die
korte tijd niet slecht gedaan. Toch weet
niemand eigenlijk veel van hem af, sterker
nog, de meeste Nederlanders hebben nooit
van hem gehoord.
Onlangs is er een boek over deze Paus
verschenen, “De Nederlandse Paus, Adrianus
van Utrecht” (1459-1523), geschreven door
Twan Geurts en uitgegeven bij Balans
(€ 27,50).
In dagblad Trouw verscheen op 14-01-2017
een verslag van deze studie, geschreven
door Stijn Fens, als katholiek verslaggever
verbonden aan Trouw.
Ik wil proberen u een korte samenvatting
van dit verslag te geven.
Tijdens het leven van deze paus bestond het
Nederland van nu eigenlijk nog helemaal
niet. Onze ‘Lage landen’ maakten in die
tijd deel uit van het Heilige Roomse Rijk
(Duitsland, Vlaanderen en onze Lage
Landen). Maar Adrianus werd wel geboren
in Utrecht als zoon van een ambachtsman.
Vorig jaar is er, na vijf eeuwen, aldaar een

standbeeld voor hem opgericht. Adrianus
zelf liet aan een van de grachten van Utrecht
in 1517 een monumentaal pand zetten
om er te gaan wonen Dat laatste heeft hij
nooit gedaan. Het pand is nu eigendom van
de provincie. Je kunt er trouwen of een of
andere receptie geven. Tot zover Adrianus’
Utrechtse sporen.

De nieuwe paus wordt al meteen
geconfronteerd met drie enorme perikelen:
1 ) Luther, de man die in opstand is
gekomen tegen Rome en een grote
aanhang heeft.
2 ) Het pauselijk hof dat zowel moreel als
financieel op de rand van de afgrond
staat
3 ) De Turkse expansiedrift, een gevaar voor
Europa.

Adrianus probeert hulp te krijgen van
zijn grote, invloedrijke vriend, Desiderius
Erasmus. Tevergeefs. Deze waagt zich niet
aan inmenging in deze gevaarlijke perikelen.
Intussen begrijpen de Romeinen niets van
deze Vlaming met zijn sobere levensstijl.
Adrianus raakt steeds meer geïsoleerd en
sterft vroegtijdig in 1523.
De Romeinen zijn blij en gaan in feestelijke
optocht naar het huis van Adrianus’ lijfarts.
Ze bevestigen een krans aan diens huis
met de tekst “Liberatori patriae” (voor de
bevrijder van het vaderland ) waarmee ze,
neem ik aan, die lijfarts bedoelen.
Er bestaat een vermoeden dat Adrianus zou
zijn vergiftigd. Onderzoek op een stukje bot
of een kies zou uitsluitsel kunnen geven.
Maar dat is tot op heden niet gebeurd.
Reden voor ons Nederlanders om in actie te
komen?
Na dit wat trieste verhaal over onze
Nederlandse sporen in pauselijk Rome
moeten we misschien maar eens aan de slag
om tot een nieuw avontuur te komen.
Dat wordt hard werken en heel veel
barrières verwijderen,ook in kerkelijk
Nederland.
Mies Duzijn-van Zeelst

HUIS
Beter laat dan niet!

Helpt u mee onze administratie te redden?
De ledenadministratie van onze parochie is in het geding. In de Tweede Kamer
is een motie aangenomen die ertoe zal leiden dat al in 2018 de gemeenten geen
adreswijzigingen meer zullen verstrekken aan SILA. Met als gevolg dat onze
ledenadministratie niet meer actueel blijft.
De bisschoppen in Nederland hebben protest aangetekend. De overheid start daarom
een zogenaamde internetconsultatie o.a. om het protest van de kerk te kunnen wegen.
Het is daarom van groot belang dat zoveel mogelijk parochianen er aan meedoen.
Reageren is nog mogelijk tot 3 februari.
Ga naar: https://www.internetconsultatie.nl/inschrijftermijnbrpvreemdelingen

De bisschop roept op tot actie en vraagt dat bij alle vieringen of andere bijeenkomsten
in elke parochie en locatie aandacht gevraagd wordt voor deze overheidsconsultatie.

Wereldmuziek
Zondag 12 februari, 11:30 uur, Dagkapel,
ingang Stationsstraat 13 Apeldoorn
De volgende themamiddag van het
jaarprogramma ‘Ontmoeting met
de vreemdeling’ zal in het teken
staan van muziek. Veelkleurig is de
geloofsgemeenschap van de Emmaüsparochie, we hebben het kunnen zien op
de Startzondag. Indrukwekkend waar alle
mensen vandaan komen, uit alle delen van
de wereld. Om elkaar beter te leren kennen
willen wij door het jaar heen verschillende
aspecten van de verschillende culturen met
elkaar delen.
Op zondag 12 februari, na de viering
van 10.00 uur, luisteren wij naar muziekinstrumenten uit verschillende landen
van de wereld. We horen een Duduk, een
blaasinstrument uit Armenië, een Tar, een
snaarinstrument uit Perzië en een Oed uit
Syrië. Farid, een Perzisch geschoolde zanger,
zal mystieke gedichten zingen van filosoof
en Perzische dichter Rumi.
Muziek raakt je hart, gaat over alle
grenzen heen en verbindt. Het belooft een
bijzondere ervaring te worden waarvoor u
allen uitgenodigd bent. We zullen genieten
van muziek uit verschillende culturen. Neem
vooral ook je eigen instrument mee om
samen te spelen.

Pastores en bestuur
We houden deze muzikale ontmoeting
onder leiding van multi-instrumentalist
Henk Glabbeek.
Iedereen van harte welkom.

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.
Op 11 februari 2017 om 9:00 uur begint onze
volgende wandeling in Het Bolwerk, Ravelijn
55, 7325 NT, Apeldoorn. Het jaarthema is
“Het Toegewijde Lichaam” en het thema van
deze ochtend is: “Mond/proeven”.
Na een korte meditatie, een pelgrimszege
en de uitreiking van de route gaan mensen
individueel of in groepjes op pad. Onderweg
wordt er een stuk in stilte gelopen, dit wordt
in de routebeschrijving aangegeven. Hierin
is alle ruimte om de verbinding te zoeken
met de natuur om je heen en de meditatieve
vragen die worden aangereikt. En er is een
pauze-plek waar men koffie, thee e.d. kan
gebruiken en elkaar kan ontmoeten.
De wandeling is ongeveer 10 kilometer.
Het belooft weer een mooie wandeling te
worden!

Deelname is gratis: een vrijwillige bijdrage
in de kosten is welkom.
Aanmelden is niet nodig. Voor informatie
kunt u zich wenden tot Henri ten Brinke,
055 301 50 15, henritenbrinke@upcmail.
nl, en Ronald Dashorst, 06 169 127 27,
r.dashorst@rkapeldoorn.nl .
De nieuwsbrief kunt u aanvragen op
biddenmetdebenen@gmail.com
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Startbijeenkomsten
vormelingen en
communicanten
15 vormelingen en
39 communicanten hebben
een start gemaakt met hun
traject. Misschien heeft u op Facebook de
foto’s gezien van de startbijeenkomsten.
Het is mooi om met kinderen van
verschillende leeftijden op zoek te gaan
naar wat hen raakt in het geloof. We
doen dit door middel van Bijbelverhalen,
gesprekken en verschillende werkvormen.
Elkaar leren kennen, gezelligheid en
de daarbij ontstane verbinding is een
belangrijk middel om tot een mooie tijd
te hebben met elkaar, waar ze (wat wij
hopen) later met een goed gevoel op
zullen terug kijken en die hen vormt in hun
geloof.
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gevolgen aan de orde en ook de ethische
kant van de nieuwe ontwikkelingen: mag
alles wat kan?
Info: www.3ranken.nl/activiteiten,
aanmelden: vonc@3ranken.nl , kosten:
vrijwillige bijdrage € 5,00.

Hoor jij het?
Op 5 februari om
11.45 uur is er “De
Boekenkast”, een
kindervertelviering
voor kinderen van de
lagere schoolleeftijd.
We nemen uit de boekenkast het boek van
Samuel. Samuel wordt geroep door God in
zijn droom als hij ligt te slapen. We vragen
ons af: “Hoor jij God wel eens roepen?” Hoe
laat God zich horen dan? Een spannende
vraag waar we zeker weten uit gaan komen!
Een viering met muziek, spel, verhalen en
een stiltemoment waarin we een kaars
aansteken en bidden. Ouders zijn welkom
en zitten in een kring om de kinderen heen.
Na de viering eten we met elkaar gezellig
een broodje knakworst als afsluiting (het is
immers etenstijd!).

Donderdag 15 februari, 19:30 uur, de Drie
Ranken, Eglantierlaan 202, Apeldoorn

Terug naar Ithaque
Spaanstalige film over vriendschap

Maandag 6 februari, 20:00 uur, Drie Ranken,
Eglantierlaan 202, Apeldoorn

De dood te slim af...!
Bezinning op de nieuwe medische
technologie.
Lezing: prof. dr. D. Post
Emeritus hoogleraar D. Post uit Wezep
neemt ons mee in de wereld van de
medische technologie en de ethische vragen
die daarbij gesteld kunnen worden onder de
titel: “Mag alles wat kan?”.
Hij heeft over dit onderwerp een boek
geschreven onder de titel: “De dood te slim
af!”
Zelf schrijft hij:
“De nieuwe mens komt er aan. Binnen
een aantal decennia zullen er mensen zijn
die voor een belangrijk deel uit techniek
bestaan. De biotechnologie bijvoorbeeld,
zal ons het genetisch paspoort geven. We
kunnen dan de kansen gaan inschatten
op het krijgen van bepaalde ziekten. De
hersenen zullen aangevuld worden met
geheugenchips en kunstmatige intelligentie.
Door deze revoluties zal het mogelijk zijn de
veroudering tegen te gaan. Aan het eind van
de eeuw is de levensverwachting 150 jaar.”

Startbijeenkomsten vormelingen en communicanten

Vijf Cubaanse vrienden komen voor het
eerst in jaren weer samen als een oude
vriend na zestien jaar terugkeert uit Spanje.
Op een dakterras, uitkijkend over Havana
vieren de vrienden de terugkeer van deze
Amadeo in de ondergaande zon. Er wordt
gegeten, gedronken en gedanst, maar vooral
heel veel gepraat. Amadeo heeft met zijn
plotselinge vertrek al die jaren geleden veel
achtergelaten, en hoewel de vrienden blij
zijn elkaar weer te zien, wordt hem dat nog
steeds kwalijk genomen. Het wordt een
avond waarin veel herinneringen worden
opgehaald en oud zeer opnieuw naar boven
komt.
De film sluit zowel aan bij het thema
“vriendschap” als het thema “grenzeloos
verlangen”. Het gaat over het weerzien van
vrienden, over wat mensen bindt en weer
bij elkaar brengt, over vervlogen dromen,
over het gemeenschappelijk verwerken van
teleurstellingen, over wat vrienden uit elkaar
drijft, over de spanning tussen dromen en de
realiteit.

Fascinerend, maar tegelijkertijd bedreigend.
In de lezing komen ook de maatschappelijk

SANT’EGIDIO
Product van de maand:
pakken houdbare melk

Voedselbank
De voedselbank Apeldoorn
bestaat sinds 2006 en heeft in
de beleidsnotitie 2013-2016 als
belangrijkste doelstellingen

geformuleerd: het ter beschikking stellen
van levensmiddelen die over zijn aan minder
draagkrachtigen en het tegengaan van
(voedsel)verspilling. Momenteel worden
iedere week tussen de 250 en 300 pakketten
verstrekt waarvoor 55 vrijwilligers – van
leverancier tot klant – in de weer zijn. Sinds
september 2008 is de Voedselbank gevestigd
in het gebouw aan Kanaal Noord 147.

Omdat producten van bedrijven niet
voldoende zijn om de pakketten te vullen
is de Voedselbank een actie begonnen om
op te roepen een ondersteuning te geven.
De actie “product van de maand“ is hieruit
geboren en loopt heel goed. In verschillende
kerken wordt op deze wijze een bijdragen
geleverd aan onze minder draagkrachtige
medemensen. De Voedselbank is elke maand

www.santegidio.nl | www.santegidio.org

weer heel tevreden over het resultaat. Voor
de maand februari is gekozen voor pakken
houdbare melk. U kunt de melk weer op de
bekende plek, rechts achter in de kerk in de
daarvoor bestemde kratten doen.
Namens de mensen van de Voedselbank
hartelijk dank voor uw medewerking.
RD

STAD
Kopij voor de volgende OpWeg graag inleveren uiterlijk woensdag 15 februari 2017
per e-mail aan secretariaat@rkapeldoorn.nl

B O N I F A T I U S
Ziekenzalving 2017
Woensdag 15 februari om 16.00 uur in
Rumah Saya. Wilt u zo vriendelijk zijn om
ons te melden of U wilt komen, en of U
eventueel vervoer nodig heeft. M. Beems,
tel. 055 542 97 80

DE DRIE RANKEN

Kerk Ontruimd

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

Na de laatste viering, het onttrekken
aan de eredienst, het plaatsten van
de handtekening onder het voorlopig
koopcontract is het tijd om de kerk te
ontruimen voor de overdracht en afscheid
te nemen van een vertrouwde plek.
Op zaterdag 4 februari 2017 is er van
10.00 tot 12.00 uur gelegenheid om de
kerk te bezoeken en misschien een
souvenir mee te nemen.

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 of hulp bij verhuizing. 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

OpWeg gemeenschap Emmanuel
Wij kregen het bericht dat een van onze
vrijwilligers, Ruud Hetterscheid, geheel
onverwachts is overleden. Ruud was een man
die zich voor iedereen inzette, niets was hem
teveel. Wij wensen Aukje en de kinderen
heel veel sterkte met dit verlies.
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Hulp gevraagd bij bezorging OpWeg
in de wijk Emmanuel
Ruud was al jaren een trouw bezorger
van OpWeg in de Maten voor de
Emmanuelgemeenschap. In de wijk
Emmanuel zijn we op zoek naar een
bezorger voor de Kunstenaarshoeve, een
wijkje met 9 adressen. Wij zoeken ook
iemand voor een wijkje met 5 adressen
aan de Tichelaarsdonk. Wilt u ons uit de
brand helpen door eens per 3 weken deze
adressen te voorzien van OpWeg? Dan
kunt u zich opgeven bij het secretariaat van
de Emmaüsparochie 055 526 65 00, of bij
ondergetekende 055 366 92 00. Het kan ook
per mail emmausleden@gmail.com
Mogen wij op u rekenen?

Vanuit de kleine Kerkenraad
Sinds juli 2014 is ds. Ad Wijlhuizen voor
8 uur per week werkzaam bij het project
Thirsty van de Protestante Gemeente
Apeldoorn. Naast het feit dat Ad dit een
leuke uitdaging vindt is een belangrijke
reden voor detachering het financieel tekort
van ca. € 50.000,00 op de exploitatierekening
van onze geloofsgemeenschap. In juli 2017
zouden deze werkzaamheden bij Thirsty
mogelijk voor hem eindigen. Eind vorig jaar
kwam er bij Kerkplein7 een vacature vrij voor
een missionair werker (12 uur per week). Ad
leek dit een uitdagende functie en hij heeft
na overleg met de kleine Kerkenraad hierop
gesolliciteerd. In de kleine Kerkenraad is
besproken wat de consequenties voor de
geloofsgemeenschap zijn als Ad 12 uur i.p.v.
8 uur wordt gedetacheerd. De pastores
hebben toegezegd dat er niet bezuinigd
wordt op Pastoraat, het aantal preekbeurten
en de aandacht voor de jeugd. Wel moeten
we ons als kerkenraad afvragen of we
alles kunnen/moeten blijven doen, zoals
we dat nu doen. Misschien moeten we
een aantal activiteiten afstoten of daar
andere (semi) professionals voor vragen.
We hebben met zijn allen afgesproken, dat
elke detachering de goedkeuring behoeft
van de Wijkkerkenraad. Op een ingelaste
wijkkerkenraadsvergadering op 9 januari
heeft men unaniem ingestemd met deze
detachering. Ds. Ad Wijlhuizen gaat vanaf
1 februari zijn werkzaamheden t.b.v.
Thirsty afbouwen (binnen de 12 uur voor
Kerkplein7) en start zijn werkzaamheden
voor Kerkplein7. De Algemene Kerkenraad
van de Protestante Gemeente Apeldoorn
moet dit op 19 januari nog formeel
goedkeuren, maar de verwachting is, dat dit
geen problemen op zal leveren.
Evert Schut, scriba

aangemeld voor de jaarlijkse high tea van de
Fab&Seb op 27 januari jl.
De dames o.l.v. mevr. Anneke Klein
Hofmeijer hebben er weer iets moois en
lekkers van gemaakt. Er was zoveel dat er na
afloop een gedeelte overbleef.
We werden verwelkomd door mevr. Bout; zij
wenste ons een gezellige middag en sprak
de hoop uit dit ook volgend jaar weer te
organiseren. Ze gaf aan dat al het lekkers
gemaakt is door de dames van de “vaste”
groep.
Het geheel werd opgevrolijkt met gezellige
meezing-accordeonmuziek door dhr. Arie
Jansen.
De bijeenkomst was zo gezellig dat er
spontaan een aantal mensen gingen dansen
en tijdens dat dansen werd er ook nog een
polonaise gehouden.
Tijdens deze high tea is ook gebruik gemaakt
van de gelegenheid om het model, op ware
grootte, van het toekomstige monumentje
(opbrengst veiling Fab&Seb) te tonen en aan
te geven waar dit komt te staan en welke
voorziening er gemaakt gaat worden door
de gemeente. Wanneer het geplaatst wordt
is nog niet bekend de gedachte is nog deze
zomer.
Na afloop werd iedereen bedankt voor de
gezellige middag en iedereen kreeg nog
een leuk presentje. Leuker kan het toch niet
gemaakt worden!
Als laatste denk ik dat het op z’n plaats is om
vooral de dames van de organisatie die ook
al het lekkers belangeloos hebben gemaakt
bij deze heel hartelijk te bedanken.
Gerard Kroese

H U B E R T U S

Taizévesper De Drie Ranken

Werkgroep Welzijn/Ziekenbezoek

Zondag 5 februari 2017 is de volgende
Taizévesper.
Dit jaar worden de
vespers gehouden
in het kader van het
thema “Vrede in je
hart”. Op 5 februari
denken we daarbij
speciaal aan “Geroepen
tot vrede”, aansluitend bij de lezing.
Iedereen is van harte welkom in de sfeervol
ingerichte kleine kerkzaal. Naast het zingen
van Taizéliederen lezen wij Lucas 5, 8 – 11.
Een uur van verstilling, meditatie, rust en
zingen. Een uur om tot jezelf te komen én
tot God na de drukte van alle dag. Voor
aanvang is het mogelijk een kaarsje aan te
steken bij de Vriendschapsicoon. Nadere
informatie: Peter Kruitbosch, tel. 533 54 31,
taizevespers@3ranken.nl

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.

Gespreksgroep Ouderen
Maandag 6 februari gespreksgroep
ouderen. Gast: Mevr. Van Ommen. Thema:
Verhalenverteller. Vanaf 9.45 uur bent U
allen van harte welkom.
Corrie Jonker

F A B & S E B
High tea
Het was er weer gezellig.
Zo’n 40-45 mensen hadden zich deze keer

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.

Nieuwjaarsbijeenkomst
Werkgroep Welzijn
Donderdag 12 januari werd door de
Werkgroep Welzijn Hubertusgemeenschap
weer een Nieuwjaarsbijeenkomst
georganiseerd.
Ongeveer 100 mensen hadden zich
opgegeven voor deze middag, die stond in
het teken van ontmoeten en gezellig praten.
Men wenste elkaar dan ook onder het genot
van een kopje koffie of thee met daarbij
een heerlijke oliebol van harte een gelukkig
en gezegend Nieuwjaar toe. Om 14.00
uur opende de voorzitter in de feestelijk
aangeklede zaal de middag en wenste alle
aanwezigen nogmaals een gezond, gelukkig
en gezegend nieuwjaar 2017.
Daarna kwam het “Klein Piratenkoor” ten
tonele en werden er verschillende liederen
gezongen. De aanwezigen zongen uit volle
borst mee. De hele zaal was dol enthousiast

en kenden de vele liederen uit hun hoofd.
Het gehele optreden werd aan elkaar
gepraat door Wim Mulder. Maar niets
vermoedend trad hij deze middag ook
solo op met o.a. het lied door hem zelf
geschreven “Het Apeldoornsche Kanaal”.
Zeer toepasselijk gezien de recente berichten
over dit item. De aanwezigen vonden het
prachtig. Na weer een optreden van het
Piratenkoor werden de aanwezigen in de
zaal verrast door Miriam Keuls met het lied
“Het rijke roomse leven” op de wijze van
Het Dorp. Voor velen was de terugblik naar
de tijd van vroeger een herinnering aan
een streng geloof, niet meer vergelijkbaar
met nu. Toen de voorzitter dan ook vroeg
wie van de aanwezigen nog ging biechten
stak niemand de hand op. Na dit optreden
kwam er plotseling een clown de zaal in
en onder begeleiding van weer Miriam
Keuls vertolkte hij het prachtige lied van
Ben Cramer “Hij was maar een clown”. De
zaal zong enthousiast mee. Er ontstond
zowaar een wave. Later bleek achter het
clownsgezicht de voorzitter te zitten. Dit
werd erg gewaardeerd. Hierna bracht Wim
Mulder nog een schetsje van “de Bok” en hij
koos Anton v.d. Bogaard uit om hem daarbij
te assisteren. Gedurende dit optreden was de
hilariteit niet van de lucht. Door de inbreng
van het koor en de diverse optredens vierde
de gezelligheid hoogtij. Tijdens de pauzes
werden er drankjes en hapjes uitgedeeld en
geproost op het nieuwe jaar 2017. Na de 2de
pauze gaf de voorzitter een overzicht van de
activiteiten voor het komende jaar. Aan het
eind zong het Klein Piratenkoor nog enkele
meezingnummers die weer door iedereen uit
volle borst werden meegezongen.
Tot slot bedankte de
voorzitter het Klein
Piratenkoor voor
hun inbreng en de
gezelligheid die ze
hadden meegebracht.
Ook bedankte de voorzitter alle aanwezigen
voor hun komst en hun enthousiasme
bij deze middag en wenste iedereen een
wel-thuis. Hij gaf nu reeds door dat er op
donderdagmorgen 23 maart weer een
Eucharistieviering met aansluitend een lunch
zal worden gehouden.
GT

Toosttafel
Toosten op
het nieuwe
jaar. Daar
begonnen we
de Open Tafel
van januari
mee. De toost
wordt meestal
vergezeld door wensen. Die hoor je dan in
allerlei uitvoeringen. Meestal een “gelukkig”
Nieuwjaar. Vaak een “gezegend” of ook wel
een “zalig” Nieuwjaar. Heel veel mensen
wensen je een “gezond” jaar toe. Dat
wil elk mens wel. Iedereen heeft zo zijn
eigen verwachting en eigen wens van het
toekomstige jaar. Het is een mooie traditie
om het glas te heffen op het nieuwe jaar.
Dat deden wij dus ook. De vorm van het
glas en de kleur van de inhoud was voor
iedereen gelijk. De smaak kon verschillen.
Wijn of vruchtensap. Dat was ieders eigen
keus. Die toost ging goed samen met de
toast, belegd met een plakje Franse kaas.
Een typisch bijbels hapje was er niet. Wel een
typisch bijbels drankje. Want zo mag je wijn
toch wel noemen. Zo vaak komt hij voor in
de bijbel. Het mooiste voorbeeld blijft toch
wel de bruiloft van Kana. Om het bruidspaar
een afgang te besparen grijpt Jezus in.
Maar niet meteen en ook niet uit zich zelf.
Zijn moeder maakt hem deelgenoot van

het probleem. Zijn moeder is zo overtuigd
van zijn bereidheid om te helpen dat ze het
personeel al inseint. Het resultaat is een erg
royale hoeveelheid wijn van een uitstekende
kwaliteit. De hoeveelheid erwtensoep bij
de Open Tafel was zo royaal dat menigeen
nog een portie voor de volgende dag kon
meekrijgen. Over de kwaliteit kon iedere
gast zelf wel een oordeel geven. Een toetje
rondde de maaltijd af. Wilt u zich van de
kwaliteit en de hoeveelheid van de maaltijd
van de Open Tafel zelf overtuigen. Dan krijgt
u daarvoor de kans op vrijdag 3 februari
vanaf 17.00 uur in de Open Hofkerk.
Jacques Daenen

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.

Bezorging OpWeg
Om gezondheidsredenen stopt mevr.
Belamide met haar taak als hoofdbezorger
en bezorger.
Ook de hr. C. Boon stopt als bezorger.
Allebei hartelijke dank voor de periode dat
u zich hebt ingezet voor de bezorging van
OpWeg!
De taak van hoofdbezorger mevr. Belamide
wordt overgenomen door de hr. J. van
Breemen, de bezorging van enkele
exemplaren wordt toegevoegd aan een
andere wijk.
En de bezorgwijk van hr. Boon wordt
overgenomen door hr. Sekar.
Fijn dat u zich allebei wilt inzetten voor een
goede bezorging!
Wel wordt nog gezocht naar een bezorger
voor de wijk Deventerstraat (11 ex. tussen
nr 63 en 141) en Abrikozenlaan (4 ex. tussen
nr. 16 en 27).
Concreet betekent dit een gezonde
wandeling van plm. 30 minuten!!
Hopelijk meldt u zich bij Cita Pol, tel. 055 366
19 23 (graag tussen 17.30-19.00 uur)

V I C T O R
Overlijden Ruud Hetterscheid
Op maandag 9 januari 2017 is volkomen
onverwacht Ruud Hetterscheid
overleden. Ruud was jarenlang koster,
hoofdbezorger en bezorger van OpWeg
in de Victor. Ruud was een zorgzame
man met een groot en warm hart voor
mensen. Altijd behulpzaam en galant op
zijn eigen unieke wijze. Wij zullen hem
missen.

Hulp gevraagd bij bezorging
OpWeg in de Victor
In verband met het overlijden van Ruud
Hetterscheid zoeken wij iemand die deze
taak wil overnemen.
Dit betekent dat er bij ongeveer 12
bezorgers de OpWeg bundels bezorgd
dienen te worden.
Tevens zoeken wij nog steeds bezorgers voor
de wijken:
Wijk 1: Govert Flinckstraat, Jacob Marisstraat,
Pieter de Hoochlaan en van Miereveltstraat,
dit zijn 7 exemplaren.
Wijk 2: Gerard Terborchstraat, Pieter
Saenredamstraat, Mauvestraat, dit zijn
14 exemplaren
Wijk 3: Waltersingel, dit zijn 14 exemplaren.
Heeft u tijd en voelt u hier iets voor dan
verzoeken wij u contact op te nemen met
het secretariaat:
tel. 055 526 65 00 of e-mail
secretariaat@rkapeldoorn.nl
Mogen wij op u rekenen?
Team bezorging OpWeg Victor
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K E R K D I E N S T E N
H. Martinuskerk Twello
5 februari
10.00 uur Eucharistieviering, voorganger
pastor Sebastian pr.
10.00 uur Eucharistieviering, voorganger
pastoor P. Daggenvoorde

Casa Bonita
05 feb
12 feb
19 feb

WIJ BIDDEN

CG/NG/GV Ds. H.R. v.d. Kamp
Dhr. B. Bredijk, orgel dhr.
W. Brinkman, solist dhr. H. Heinen
HA Ds. E. Idema, orgel dhr. J. van
Veen, solist Gemma Scherpenzeel

Prot, Ds. Dick Luijmes, Ans Kuus,
orgel, Anke v.d. Horst, zangsoliste
RK Laura v.d. Kam, Rubato
Prot Ds. Koos Bentveld,
Chr. Gemengd Koor Hoog Soeren

05 feb
05 feb
12 feb

19 feb
19 feb

Verteldienst o.l.v. Harm Siebesma,
orgel Maurits Bunt
Zangdienst o.l.v. Hetty de Reus,
orgel Arjan van Hees
Eredienst Dhr. G. de Graaf, orgel
Gerwin v.d. Plaats, zang Dirk-Jan
Roozeboom
Verteldienst o.l.v. Piet Rosenbrand,
orgel Maurits Bunt
Zangdienst o.l.v. Hanke van ’t Hof,
orgel Chris Notenboom

Aanvang diensten: eredienst 10.30 uur,
verteldienst 10.30 uur, zangdienst 14.30 uur

05 februari 2017 Vijfde zondag door het jaar
Jes. 58, 7-10; 1 Kor. 2, 1-5; Mt. 5, 13-16
12 februari 2017 Zesde zondag door het jaar
Sir.15, 15-20; 1 Kor. 2, 6-10; Mt. 5, 17-37
19 februari 2017 Zevende zondag door het jaar
Lev. 19, 1-2 + 17-18; 1 Kor. 3, 16-23; Mt. 5, 38-48

19 feb

De kerkdiensten beginnen om 10.30 uur.

Sainte Marie
05 feb

Woord- en Communiedienst,
A.J. Derksen
12 feb
Eucharistieviering, A. Goes pr.
19 feb
Woord- en Communiedienst,
A.J. Derksen
		
De vieringen beginnen om 09.30 uur.

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

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

‘s Heeren-Loo (Groot Schuylenburg)

Bijbelrooster jaar A

12 feb

RK Pastor J. van Steenhoven,
Mennokoor
HA Ds. E. Idema, orgel Dhr.
E. Pleijsant, solist Netty Heij
Mw. J. Koornstra, koor The New
Relations

De Veenkamp

HA Mw. I.M. Bossenbroek-Baller,
orgel mw. S. Goldbach, solist
Ben van der Velden
Mw. ds. L.H. de Bruin, orgel dhr.
J. van Veen, Taizé zanggroep
Mw. F.J. Volkers-van der Torren,
orgel dhr. L. Jacobs, koor Sursum
Corda

De kerkdiensten beginnen om 10.30 uur.

BIJBELROOSTER

05 feb

05 febr

19 febr

Haiku – Lia Barbiers

Randerode

De Heemhof

12 febr

In het duin langs het
pad naar de zee - bloeiende
sneeuwklokjes - zo teer

11 feb

HA Mw. I.M. BossenbroekBaller, orgel dhr. J. van Veen,
solist Rianne Blankestijn
Mw. M. Visch-de Bruin,
orgel Mw. S. Goldbach
Mw. F.J. Volkers-van der Torren,
orgel dhr. G. de Groot

De kerkdiensten vinden plaats op
zaterdagmiddag om 14.30 uur.

05 feb
09.30 uur ds. H.J. ten Brinke, Maaltijd van
de Heer
09.30 uur Next Step, voor jongeren,12-15 jr.
12.15 uur Hemels Gelag, voor jongeren,
15-25 jr.
19.00 uur Taizévesper
19 feb
09.30 uur ds. G.A.J. van der Maas,
bediening heilige doop
12.00 uur Géén Hemels Gelag,
ivm HHG weekend

12 feb
19 feb

S T I L S T A A N

04 feb

De Drie Ranken

De kerkdiensten worden gehouden om
10.00 uur in het auditorium op de
1e verdieping, boven de hoofdingang.
Iedereen wordt van harte uitgenodigd.

E V E N

Marken-Haven

18 feb

05 feb

Amen.

16.00 uur een Woord- en Communieviering
gehouden. Voorganger is de heer Anton
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.

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

Gelre Ziekenhuis
Goede God, maak ons tot uw
medewerkers in deze wereld.
Brengers van vrede en getuigen
van uw liefde.

E L D E R S

De Herberg: Zondagse Ontmoetingen
12 feb

mevr. T. Breuer

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

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 Woorden 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.
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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

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 Emmaüs:
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.

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

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
Opmaak
E* D.SIGN te Barneveld
Druk
Koninklijke BDU Uitgeverij te Barneveld

