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Informatieavond op 28 maart in de Onze Lieve Vrouwekerk met burgemeester en panel

‘De nieuwe Nederlander’, een bedreiging of een verrijking?
(Willem Olierook)
Bovenstaande kop las ik in de vorige
OpWeg. De aankondiging dat burgemeester
John Berends op 28 maart in de Onze Lieve
Vrouwekerk komt spreken.
In het kader van het jaarthema –
‘Ontmoet de vreemdeling’ – binnen
onze Emmaüsparochie, is er een aantal
activiteiten opgezet die tot doel hebben om
kennis te maken met – meestal gevluchte
– medemensen. In een tijd waarin beelden gedachtevorming vaak plaatsvindt op
basis van ‘ze zeggen…’, ‘ze zullen wel…’
en uitspraken als ‘ze pikken onze banen,
huizen en dochters in’, is het belangrijk om
op basis van feiten, vanuit positivisme en
vertrouwen én – zeker niet op de laatste
plaats – vanuit ons christelijk geloof,
open te staan voor de ontmoeting met de
vreemdeling.

Initiatief pastoraatsgroep
In hetzelfde artikel werd meegedeeld
dat meer informatie in deze OpWeg zou
verschijnen, dus ‘op zoek’ naar de personen
die hier meer vanaf weten…
Luce van Gerwen en Jaap Gussenhoven
vormen binnen de pastoraatsgroep
het tweetal dat tekent voor de verdere
uitwerking van dit initiatief. Wat mij betreft
is dit een invulling van ‘Leren en Inspireren’
die laat zien dat we binnen onze parochie
ook lastige thema’s niet uit de weg gaan,
hetgeen ik persoonlijk alleen maar kan
toejuichen.
“Het onderwerp ‘vluchtelingen en
integratie’ is een van de meest besproken
en meest controversiële onderwerpen van
de laatste tijd”, zegt Luce, als antwoord
op mijn eerste vraag waarom er voor
dit thema is gekozen. “Als deze OpWeg
uitkomt zullen we net de verkiezingen
achter de rug hebben. In de aanloop
daarheen is in alle debatten dit vraagstuk
uitvoerig aan de orde geweest en ik denk
dat de verkiezingsuitslag ook voor een
groot deel bepaald zal worden door hoe
mensen aankijken tegen deze materie. Ook
in Apeldoorn hebben we aan noodopvang
gedaan en al in het eerste stadium zijn we
als Emmaüsparochie actief geweest in het
begeleiden en steunen van vluchtelingen.”

Onbekendheid
Toch is mij nog niet helemaal duidelijk
waarom deze avond georganiseerd wordt,
waarom onze burgemeester de spreker is en
wat de verdere invulling van de avond zal
zijn. Jaap licht het als volgt toe: “Mensen
krijgen van alles en nog wat te horen, vaak
negatieve en onjuiste zaken en dat maakt
hen – begrijpelijk – ongerust. Wat je in het
begin van de toestroom van vluchtelingen
meestal zag, was dat de tegenstanders
vaak met veel geschreeuw en gedreig
hun opvatting wilden opdringen als het
om besluitvorming ging. Degenen die er
anders, positiever, over dachten, durfden

vaak niet voor hun mening uit te komen.
Dit was wél de grootste groep. Zo’n 70
tot 80 procent van de mensen dachten er
anders over maar die groep hoorde je niet.
Onze burgemeester heeft in die periode
zijn rug recht gehouden, heeft de ‘stille
meerderheid’ – waarvan er velen direct als
vrijwilliger aan de slag gingen, niet met
woorden maar met daden, om de mensen
die in de COA-noodopvang zaten te gaan
helpen.”
Luce vult aan: “Het is vooral
onbekendheid – en je kent het
spreekwoord… – waardoor
mensen bang en onzeker
zijn geworden. Wat wij
met deze avond beogen is
om mensen van kennis te
voorzien; er kunnen vragen
gesteld worden in een open
en respectvolle sfeer. Is er
werkelijk sprake van een
‘bedreiging’ of zijn er wellicht
mogelijkheden om tot
‘verrijking’ te komen? Goede,
duidelijke en juiste informatie
vanuit een constructieve
opstelling kan volgens ons
leiden tot heldere inzichten.
We zoeken de verbinding om tegengas
te geven aan de polarisatie, waarvan wij
denken dat die niets oplost.”

Onze Lieve
Vrouwekerk
te Apeldoorn

Burgemeester
John Berends

Opzet avond
Graag wil ik weten hoe de avond er qua
programma op hoofdlijnen komt uit te zien.
Vanaf 19.45 uur zullen de deuren van de
Onze Lieve Vrouwekerk wijd open staan om
alle belangstellenden welkom te heten met
koffie/thee, waarbij een Syrisch koekje zal
worden gepresenteerd.
Om 20 uur zal Jaap eenieder welkom heten,
de panelleden voorstellen en het woord
geven aan burgemeester John Berends.
Naar verwachting zal zijn lezing 30 minuten
in beslag nemen.
Na een korte pauze zal er een uur
lang gelegenheid zijn om vragen te
stellen, waarbij de secretaris van het
parochiebestuur Perry van Gerwen als
‘procesbegeleider’ zal optreden.
Om 22 uur gaat eenieder hopelijk goed
geïnformeerd en wellicht zelfs geïnspireerd
huiswaarts.
Het panel zal bestaan uit de volgende
personen: Laurens Graven, teamleider
Vluchtelingenwerk Oost Nederland,
locatie Apeldoorn; Lisenka Schmitz,
projectleider ‘statushouders opnieuw thuis’,
gemeente Apeldoorn; Janneke Oude-Alink,
Activerium, werkbedrijf Lucrato (de nieuwe
naam van de voormalige Feluagroep);
Margien de Vries, GroenLinks; Eline van de
Laar, Taskforce Vluchtelingen Apeldoorn,
vanaf het eerste uur betrokken parochiaan;
zo mogelijk een statushouder. Het COA doet
zijn best om ook een afvaardiging te sturen.
Het is met name de bedoeling om
antwoorden op vragen te krijgen.

Verrijking
Samen met Luce en Jaap laat ik nog eens
de revue passeren wat er binnen onze
Emmaüsparochie allemaal al is gebeurd en
wat er nog steeds gedaan wordt.
Parochianen hebben vluchtelingen in
huis opgenomen. Vanaf de eerste week
is er in de pastorie taalles gegeven,
nog voor de inburgering van start ging.
Alle statushouders hebben inmiddels in
Apeldoorn een woning gekregen. De
gezinnen zijn inmiddels herenigd en er
worden voor hen regelmatig vieringen in
het Arabisch – Nederlands blijft een lastig
te leren en te begrijpen taal – verzorgd. Er
worden maaltijden met de vluchtelingen
georganiseerd en uitjes geregeld naar bij
voorbeeld Het Loo en Amsterdam. We zijn
met de gemeente (Activerium) in contact om
te bemiddelen bij het vinden van werk. En
de lijst is nog veel langer…
De Syrische mensen hebben ons veel
gebracht. Pastor Ronald Dashorst – ook een
van de Emmaüsparochianen die vanaf dag
1 zich heeft ingezet voor de vluchtelingen
– omschrijft het zo: “Ik heb een nieuwe
familie gekregen van mooie, vriendelijke,
beschaafde, gelovige mensen. Deze moedige
mensen die de oorlog zijn ontvlucht en alles
hebben opgegeven om hier een nieuw leven
op te bouwen, maken ons rijker met het
schenken van hun liefde en dankbaarheid

(om maar niet te spreken over hun
kookkunsten waardoor we al menig keer
van hun heerlijke maaltijden hebben kunnen
genieten!). Deze mensen die zo gemotiveerd
zijn om de taal te leren, om zich hier aan te
passen en onze samenleving een impuls te
geven van vitaliteit op meerdere vlakken.”

Dankbaar, blij en trots
Ik vertel Luce en Jaap dat mij in de discussie
in Nederland steeds weer het ‘napraten
van schreeuwers’ opvalt. Zelfs in plaatsen
waar helemaal geen asielzoekers zijn
klinken geluiden van ongerustheid en
vooringenomenheid. Daarom is het goed
en tijdig informeren en met elkaar op een
beschaafde manier in gesprek gaan een
noodzaak. In dat opzicht doet Apeldoorn
het goed.
Persoonlijk ben ik er trots op in een in veel
opzichten rijk en tolerant land te wonen
waar vluchtelingen welkom zijn, ze te
kunnen voorzien van de basisbehoeften en
waar we bereid zijn hen te steunen in hun
wens om mede-Nederlander te worden.
Dankbaar en blij ben ik dat er in Apeldoorn
en binnen onze Emmaüsparochie een breed
draagvlak is en dat we vele vrijwilligers
hebben die de ‘ontmoeting met de
vreemdeling’ handen en voeten geven.
En dát geluid mag óók vaker uitgedragen
en gehoord worden.
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KERK
EMMAÜSPAROCHIE APELDOORN
Adres
:
Centraal Secretariaat :
		
Kerkbijdragen
:
Website
:
Parochiekerk
:

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

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

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

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

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

VIERINGEN IN DE ONZE LIEVE VROUWEKERK
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Zaterdag 18 maart
16.30 uur
Gezinsviering met kinderkoor en/of Jokotrees,
voorganger pastoor P. Daggenvoorde
Zondag 19 maart
10.00 uur
Eucharistieviering met koor Sostenuto,
voorganger pastoor P. Daggenvoorde
Dinsdag 21 maart
09.00 uur
Eucharistieviering
Vrijdag 24 maart
09.00 uur
Eucharistieviering
19.30 uur
Gebedsviering Sant’Egidio
Zaterdag 25 maart
16.30 uur
Eucharistieviering met cantor, voorganger pastor Sebastian pr.
Zondag 26 maart
10.00 uur
Eucharistieviering met de Cantorij uit Deventer,
voorganger pastor Sebastian pr. en Diaken R. Dashorst
12.00 uur
Doopviering
Dinsdag 28 maart
09.00 uur
Eucharistieviering
Vrijdag 31 maart
09.00 uur
Eucharistieviering
19.30 uur
Gebedsviering Sant’Egidio
Zaterdag 1 april
16.30 uur
Eucharistieviering met samenzang,
voorganger pastoor P. Daggenvoorde
Zondag 2 april
10.00 uur
Eucharistieviering met het Gregoriaans Koor,
voorganger pastoor P. Daggenvoorde
Dinsdag 4 april
09.00 uur
Eucharistieviering
Vrijdag 7 april
09.00 uur
Eucharistieviering
19.30 uur
Gebedsviering Sant’Egidio
DOOPVIERINGEN
Doopvieringen vinden eens per maand op ’n zondag, op een vastgestelde datum plaats.
De data voor 2017 zijn: 23 april, 28 mei, 25 juni, 23 juli, 24 september, 22 oktober en
26 november. 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.
COLLECTEOPBRENGSTEN
week 9
pastoraat Emmaüsparochie € 547,56
Vastenactie € 814,53
week 8
pastoraat Emmaüsparochie € 292,57
Kledingbank € 250,77
week 7
pastoraat Emmaüsparochie € 595,18
Kledingbank € 589,41
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MISINTENTIES
Weekend 18-19 maart: Mia Huissen-v.d. Velden, Aly Hol-Kok, Willen van Eijk, Arthur
Gustafson, Miep Wijnbergen.
Weekend 25-26 maart: Mia Huissen-v.d. Velden, Joop Niekus, Henriette Niekus, overleden
ouders Nel v.d. Hoeff, Wim Esser en Willem v.d. Hoeff, overleden ouders Havekes-Nienhaus
en schoonzoon Kees, Willem van Eijk, Arthur Gustafson, overleden ouders van BentemVollebregt, Miep Wijnbergen
Weekend 1-2 april: overleden ouders Harperink-Nijland en zoon Felix, Mia Huissen-v.d.
Velden, Arthur Gustafson, Willem van Eijk, overleden ouders van Bentem-Vollebregt,
overleden ouders Hafkamp-Neuleman en zoon Bert, Miep Wijnbergen
PAROCHIEKRONIEK
Dopen:
Door het H. Doopsel zijn in onze geloofsgemeenschap opgenomen:
Lammert Sloots en Manuela ter Buurkes
Overleden:
Aleida Hol-Kok van de Hoenderloseweg.
De uitvaart heeft plaatsgevonden op 24-2-2017 in de kerk.
Arthur Gustafson van de Kalverstraat.
De uitvaart heeft plaatsgevonden op 10-3-2017 in de kerk.
Willem van Eijk van de Anklaarseweg.
De uitvaart heeft plaatsgevonden op 11-3-2017 in de H. Geestkapel in Assel.
Miep Wijnbergen van de Fortlaan.
Het afscheid heeft plaatsgevonden op 13-3-2017 in de aula van Heidehof.
GASTKOOR UIT DEVENTER, ZONDAG 26 MAART
Op zondag 26 maart komt een gastkoor uit Deventer zingen tijdens de eucharistieviering
van 10.00 uur. Het begon met een ‘toevallige’ ontmoeting in het Gelre ziekenhuis met Petra
Bouwmeester van De Cantorij uit Deventer. Toen is het idee geboren het koor uit te nodigen
om te komen zingen in Apeldoorn. We maken een afspraak om de viering voor te bereiden.
Ik ben blij dit koor, De Maria Cantorij, in de Onze Lieve Vrouwekerk te ontvangen. Bij de
voorbereiding komen mooie herinneringen naar boven van mijn tijd in Deventer. Onder
andere de prachtige viering van mijn diakenwijding in de Maria Koninginkerk.
Ronald Dashorst
HET KOOR STELT ZICHZELF VOOR: DE CANTORIJ
De Cantorij is in 1980 ontstaan als jongerenkoor in de toenmalige Maria Koninginparochie te Deventer. De maandelijkse vieringen werden in de begintijd met
de initiatiefnemer Cor van Raay bij hem thuis voorbereid. En natuurlijk werd er
liedrepertoire opgebouwd. In de loop van de jaren is er het nodige veranderd. De
gemiddelde leeftijd van het koor veranderde dusdanig dat we niet meer voor jongeren
door konden. En dus werden we de cantorij in plaats van het jongerenkoor.
Het repertoire werd ook anders. In de loop van de jaren kwamen er steeds meer liederen
van Antoine Oomen en Huub Oosterhuis. Sinds ongeveer 13 jaar is Rienus Oude Kempers
onze dirigent. Al heel erg lang is Yvonne Boog onze organiste, maar in de loop van de
jaren heeft zij zich ook voor de meest moeilijke begeleidingen bekwaamd op de piano.
Wat niet veranderd is, is het voorbereiden van de vieringen.
Onze maandelijkse vieringen in de verschillende kerken binnen de
Lebuïnusparochie worden altijd door onszelf voorbereid. Deze tekstgroep bestaat uit
de betreffende voorganger en een wisselend groepje koorleden, die hier belangstelling
voor hebben. We starten altijd met lezen van de lezingen. Van daaruit kiezen
we een thema, onze liederen en de teksten. We hopen dat de voorganger bij de
voorbereiding inspiratie vindt voor de preek.
De boekjes van onze vieringen worden door twee leden van ons koor opgemaakt. De
tekening op de voorkant komt zelfs van de hand van één van de cantorijleden. Tijdens
de vieringen zingen we liederen van Oosterhuis/Oomen, maar uiteraard ook andere
liederen. Wij zingen alles in het Nederlands, omdat we willen dat iedereen de teksten
begrijpt.
Tijdens zijn verblijf in Deventer hebben we ook vele vieringen mogen voorbereiden met
Ronald Dashorst, dat hebben we altijd als zeer waardevol ervaren. Op zijn uitnodiging
zingen we zondag 26 maart om 10.00 uur en hebben de viering ook met hem
voorbereid. We hopen dat het u aanspreekt. Voor informatie kun je mailen met petra62.
bouwmeester@gmail.com
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VERTROUWENSPERSOON
Mevr. Aafke Gussenhoven
kan vertrouwelijk worden
geraadpleegd aangaande
alle integriteitsvraagstukken
binnen de Emmaüsparochie,
zowel in materiële als in
immateriële zin.
Zij is bereikbaar via
06 122 628 64.
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GEBED VOOR DE MARTELAREN EN DE VREDE
In de week voor de Goede Week organiseert de Gemeenschap van
Sant’Egidio een wake om te herdenken en te bidden voor de Martelaren
van deze tijd en de vrede in de wereld.

indrukwekkend gebed te worden waarin de namen genoemd worden
van de christenen in de wereld die recent voor hun geloof hun leven
hebben gegeven. Het is een gebed uit solidariteit met alle christenen die
leven in de verdrukking en vervolgd worden voor hun geloof.

Dit gebed zal plaatsvinden op dinsdag 4 april om 19.00 uur in de
Onze Lieve Vrouwekerk.
De bisschop van de Syrisch-Orthodoxe kerk, mgr. Polycarpus zal
voorgaan, samen met hoogwaardigheidsbekleders uit onder andere
de Russisch-Orthodoxe Kerk, Koptische Kerk, Oud-Katholieke Kerk,
Protestante Kerk Nederland en de Rooms-Katholieke Kerk.
Ons gebed gaat uit naar de Christenen in Syrië, Iran, Irak en overal in
de wereld waar grote dreiging is en zoveel mensen slachtoffer zijn van
het aanhoudend geweld.

Iedereen is van harte welkom. Het gebed van velen is hard nodig voor
de vrede in de wereld.
Meer informatie over het Gebed voor de Martelaren en de kerk van
San Bartolomeo in Rome, een van de kerken waar de gemeenschap van
Sant’Egidio haar avondgebed houdt, en die in 2002 met de inzegening
van de icoon van de martelaren van de twintigste eeuw door de paus
werd toegewijd aan de herinnering van de geloofsgetuigen, vindt u op:
http://www.santegidio.org/nl/eventi/20021012/icona.htm

Het is passend om ter voorbereiding op het Paasfeest samen te komen
in deze oecumenische gebedsdienst. Wij hopen dat de verschillende
christelijke kerken ruim vertegenwoordigd zijn. Het belooft een

Namens de Gemeenschap van Sant’Egidio Nederland,
diaken Ronald Dashorst
www.santegidio.nl

En God, de Kunstenaar, hij schepte voort…
(Willem Olierook)
‘Waarom een impressie schrijven over iets
dat al achter ons ligt’ vraagt iemand zich
misschien af?
Wel, omdat ik na het vorige project
van Sostenuto en Robert la Boresa ‘BeeldSpraak Bezongen’ - weet dat het
beleven van hun voorstelling een andere kijk
op het/mijn bestaan geeft. Waardoor dat
bij mij ook nu weer gebeurde, wil ik graag
doorgeven in de hoop dat wellicht door mijn
beschrijving van het gebodene ter inspiratie
kan dienen voor de lezers van OpWeg…

A heaven of a job
Een project wijden aan ‘de Schepping’ is een
enorme uitdaging. Het koor Sostenuto heeft
zich er – gelukkig! – aan durven wagen.
Alleen al om het decor te bewonderen was
het de moeite waard om een kwartier voor
aanvang in de bank te schuiven. Zeven
prachtige affiches als - en met - een rode
draad verbeeldden ‘schepsgewijs’ de zeven
dagen waarin volgens het bijbelboek Genesis
God hemel en aarde schiep.
Op het toneel stonden zeven kunstwerken
die door leden van Sostenuto zelf waren
gecreëerd en die lieten zien dat ze meer in
hun mars hebben dan zingen – voortreffelijk
zingen – alleen.

Projectmedewerkers
Als mist zich verspreidt over het toneel,
wordt het heel stil in een goed gevulde Onze
Lieve Vrouwekerk. Ik sluit mijn ogen en de
verbeelding van het Grote Niets valt over mij
heen…
Zacht tromgeroffel brengt me terug op
aarde. De ‘scheppingsklok’ – met een schop
als wijzer, wat een vondst! – wordt op
‘1’ gezet, de muzikanten zetten een stuk
in, waarvan later blijkt dat het steeds de
overgang naar een nieuwe scheppingsdag
markeert.
Nu meteen deze instrumentalisten noemen
en hun complimenteren met hun prachtig

Robert la Boresa

gespeelde muziek: Els Peverelli op de
vleugel, Maurits Bunt op orgel, Inge van
Egmond en haar viool, Emma Karels met
haar panfluit, Erik Woutersen met zijn cello,
Jochem Pannekoek en zijn saxofoon en Henri
Nijhof achter zijn slagwerk. Jaap Bodewitz
tekende voor de techniek.
Na een half jaar voorbereiden gaat het nu
eindelijk – zo zal het voor alle medewerkers
voelen – beginnen…

De Schepper openbaart zich
De betreffende bijbeltekst uit Genesis voor
Dag-1 wordt gelezen en ook dit zal telkens
bij elke nieuwe dag herhaald worden.
Het eerste lied is het schitterende ‘Die de
aarde boetseerde’, waarin de beloftevolle
woorden “…die haar niet geschapen heeft
als chaos…”.
Robert la Boresa (RlB) komt op als een
‘duister figuur’, het zicht op zijn aanblik is
verhuld door een kap. Maar de kap gaat af
en de flamboyante kunstenaarsbaret gaat
op. De Schepper openbaart zich. Hij pakt
een lepel en roert in de ‘oersoep’. Een simpel
gebaar verbeeldt de metamorfose van Chaos
tot Licht. Sostenuto zingt in het ‘Lied van
de Schepping’: “…de ban der duisternis
gebroken…”.
Bij Dag-2 zingen man en vrouw de klassieker
van Jules de Corte ‘Ik zou weleens willen
weten’ en vertelt RlB vervolgens “dat zonder
‘Onderscheid’ het goede niet goed is, het
kwade zonder verzet, de liefde nergens voor
nodig is…Geen lauwe soep!”.
In het lied ‘Levend Woord’ klinkt het
“…woord door klank, door heiligheid
aangeraakt…”.
Op Dag-3 zingt Sostenuto het prachtige
‘De wildernis zal bloeien’, met – bijna als
een mantra – “…als een roos…”. Noten en
tekst zijn afgedrukt op het kleine, maar
schitterend uitgevoerde - en bij binnenkomst
aangereikte - uitklapboekje. We mogen het
lied als toeschouwers/-hoorders meezingen.
Kippenvel!
Schep 3 verhaalt van ‘Vrijheid, Keuze,
Veelkleurigheid’
en RlB roert en
ontroert met
de woorden:
“Schepje hier,
schelpje daar…
een kleurrijk bos
van zingende
penselen. Vraagdragend en toch
ook zelf een
vraag… die mens
van Mij…”.
De aarde vult
zich en Sostenuto
zingt daarvan
met het lied ‘De
boom is de aarde
dankbaar’ en

Koor en combo

in de woorden: “…dat het mag kiemen en
dragen…” zie ik de oerwouden ontstaan
en groeit mijn ontzag voor ‘God als de
Kunstenaar’ per seconde…

Levende Wezens
Dag-4 breekt aan en door met het lied:
‘Kom naar ons toe’. Er mag weer worden
meegezongen en schuchter klinkt het: “Kom
naar ons toe, verjaag de nacht, kom met uw
licht: de wereld wacht!”
RlB schept weer uit de pan en benoemt:
‘Ontzag, Eerbied, Orde, Regelmaat’. Met zijn
‘dansende’ stem verhaalt hij: “Er is een tijd
van werken en een tijd van rusten, een tijd
om op te staan en een tijd om weer terug te
geven…”.
Deze tekst wordt versterkt in ‘Lied om de
tafel’, waarin deze prachtige woorden
klinken: “…het kome geladen met kracht,
als de opgaande zon…”.
Op Dag-5 schitteren koor en cellist in het
oude, maar heerlijke lied: ‘De profundis’.
We zingen: “Hadden wij nimmer nog
zwanen gezien, zouden wij hen op het
water ontwaren, o, wij zouden van vreugde
vervaren, lachen en schreien misschien.”
RlB vult verder in met: “Leven dat kakelt en
fluit, spettert en spat…Zó wil ik hem, dacht
de Ene: bruisend van verlangen en huiver
zoals Ik in een mens kan zijn…”.
Het lied ‘Ontkomen’ met “…zoals een vis
zwaarteloos vaart met vinnen en staart…”,
sluit Dag-5 af.
Dag-6 begint met het lied: ‘Dat wij
volstromen met levensadem’ en ook nu
worden wij weer door dirigent Ed van
Egmond – wat een rust straalt deze man toch
uit – uitgenodigd om mee te zingen: “…

(Foto’s: Frits van Cuijk)

en schreeuwen: eindelijk geboren … en
weten: eindelijk geboren…”. Door dit lied
besef ik weer temeer het unieke van mijn
mens-zijn, het Levend Wezen zijn door de
Wil van de Kunstenaar…
In het ‘Lied over de Schepping’ zingt
Sostenuto van: “…een zweempje van adem
is, waar schepping begint…”. Grootse
poëzie.
Schep 6 gaat over: ‘Vriendschap, Toewijding’
en RlB verduidelijkt dit met: “Grote Kunst…
hij zal er zijn zoals Ik, met al mijn Gunsten en
Gaven…Raak!...in Eén keer!...Daar stonden
wij…jij en ik…”. Inderdaad, wat een gunst
dat RlB de gave van het woord in zich heeft
ontdekt en zijn sprankelende teksten met
ons wil delen…
In ‘Lied van de mens’ mogen we weer (mee)
zingen van “…been van mijn gebeente,
iemand die mij aanziet, dat wij leven”.
Na de laatste bijbeltekst uit Genesis klinkt
het lied ‘Bij jou is de bron’ en horen we: “…
jij die in jouw vrijheid ruimte schept…”. Oh,
als wij mensen dit toch eens waar konden
maken, dan zou de wereld nog zoveel
mooier zijn…
Schep 7 gaat over: Rust, Vrede, Ontmoeting,
Dankbaarheid. RlB verhaalt het zo: “…het
waren immers zijn Eigen Kinderen…Zout van
zijn Eigen Grond…Ik heb je lief, zeven dagen
lang…Heel Goed!”.
Sostenuto zingt het lied ‘Zevenmaal’
en terwijl ik hoor: “…licht zal op water
stromen…”, voel ik het Licht en de Liefde
in en door mij stromen en kan ik enkel
verwonderd en dankbaar zijn…
Die Dankbaarheid zing ik – en velen met
mij – uit in het lied ‘Dat een nieuwe wereld
komen zal’. Een wens die voor mij ‘du
moment’ in vervulling gaat…
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De glorie van de Franse kathedralen (2)
(Joop Dölle)
Enige tijd geleden heb ik in OpWeg
geschreven over ‘De glorie van de
Franse kathedralen’. Deze glorie is nog
onverminderd, zodat dit artikel zeker nog
een vervolg verdient.

Toerisme
Al eeuwenlang staat in vele Franse steden
de kathedraal prominent in het centrum van
de stad. Vaak moest het bestaande centrum
worden gesloopt en huizen afgebroken om
ruimte te maken. Zo kwam de kerk in het
midden van de stad te staan zoals ook het
geloof in de Middeleeuwen midden in het
dagelijkse leven van de burgers stond.
Naast de religieuze betekenis heeft de
kathedraal in onze tijd nog een ander
belang gekregen. Het toerisme heeft de
Franse kathedralen ontdekt. Drommen
toeristen uit de hele wereld vergapen zich
aan de schoonheid van de gotiek. De stad
Chartres bijvoorbeeld zou een bescheiden
provinciestadje gebleven zijn, maar de
kathedraal met zijn gebrandschilderde
ramen heeft deze stad een wereldfaam
gegeven en is thans een toeristische
topper van de eerste orde waar en passant
de plaatselijke middenstand mede van
profiteert.

Chartres
Je kunt naar de kathedraal van Chartres
gaan voor de beelden aan de negen portalen
of voor de gotische architectuur, maar
je ontkomt niet aan de overweldigende
indruk van het beglaasde interieur. Als je
naar binnen gaat, is het schemerig want de
ramen laten weinig licht door. Maar daarna
zie je de bijna onaardse schoonheid van de
gebrandschilderde ramen die de kerk in
hemelsblauwe gloed zet.
Prof. Frits van der Meer (in mijn eerder
artikel al genoemd) heeft gezocht naar
een verklaring waarom
de techniek van de
gebrandschilderde
ramen voor het eerst
en op zo’n grote schaal
in deze kathedraal is
toegepast. Volgens hem
is het antwoord terug te
vinden in de liturgie van de
kerkwijding.
“De kathedraal is een
afbeelding van het hemels
Jeruzalem en daarom
sloten de bouwers het
natuurlijke licht buiten en
bouwden zij hun stad uit
louter edelstenen waar het
licht van de aardse zon kon Chartres raam
breken in de twaalf kleuren
van het Boek der Openbaring. Ziedaar de
sleutel tot de glorie van Chartres.”
Ieder raam beeldt een hoofdthema uit,
zoals een parabel, een heiligenleven en
andere onderwerpen. In hoofdzaak werden
de kleuren hemelsblauw, rood en groen
gebruikt.
Vanwege het verhalende karakter van
de ramen noemt men ze wel ‘bijbel van
de armen’, alhoewel de bovenste ramen
alleen met een verrekijker zijn waar te
nemen. De bezoeker anno 2017 kan beter
gebruikmaken van een audiofoon.

Reims interieur

Reims exterieur

Laon ossekoppen

torens met hun vele openingen en de drie
grote, uitspringende portalen. Het interieur
is overweldigend door het licht dat door
de hoge ramen schijnt, door de enorme
afmetingen en door de serene stilte.

onthoofd en werd de kerk omgedoopt
tot Tempel van de Rede. Later zijn al deze
beschadigingen zorgvuldig gerestaureerd.
Trouwens in de loop van de eeuwen hebben
in Frankrijk kathedralen, kerken en kloosters
veel te lijden gehad van de Hugonoten,
de Revolutie en de twee wereldoorlogen.
Een wonder dat er nog zoveel gespaard is
gebleven. In de jaren van de wereldoorlogen
zijn de beroemde glas-in-lood ramen van
Chartres uit voorzorg verwijderd.

wilde Amiens en alle andere Franse steden
overtreffen. De gewelven van de kerk
verhieven zich 48 m boven de grond. Maar
vier jaar na de bouw stortte een deel van
het gewelf in. Pijlers, vensters en enkele
luchtbogen werden in de val meegesleept.
Een dure les voor de bouwmeesters.
In 1220 werd in Amiens met de bouw
begonnen, tegen het eind van de eeuw
was het grootste deel van het bouwwerk
opgeleverd. De kathedraal heeft ook als
voorbeeld gediend bij de bouw van onder
andere onze Sint- Jan in Den Bosch.
Bijzonder is het labyrint dat in de vloer van
de kathedraal is verwerkt. Als symbool is
het labyrint al duizenden jaren oud. Er is
een christelijke uitleg aan gegeven. Het
labyrint is een soort levensweg, met vele
hindernissen en problemen. De weg naar het
midden is de innerlijke weg naar God. Het
midden kan ook een plek van stilte, van rust
betekenen.
Nu, in 2017, pronkt de kathedraal als nooit
tevoren in de stad en wijzen de torens
nog altijd naar boven. Het heeft verval, de
Revolutie, de Verlichting en in onze dagen
de secularisatie overleefd. Het massatoerisme
is goed op gang gekomen en heeft de
kathedraal op zijn lijstje staan. In Parijs
bijvoorbeeld bezochten vorig jaar 12 miljoen
mensen de kathedraal.

Saint-Denis
In de kathedraal van Saint-Denis, een
voorstad van Parijs, de eerste echte gotische
kerk, heeft onze groep een hoogmis
bijgewoond. Mij viel de verzorgde dienst
op en de devote houding. Maar ik wist
niet dat de tekst van het Onze Vader is
veranderd. De Fransen tutoyeren God. Ik bad
nietsvermoedend het Onze Vader mee, fout
dus.
“Notre Père qui es aux cieux, que votre (uw)
nom soit sanctifié” werd “que ton (jouw)
nom” enz.
In Nederland is men met de wijzigingen niet
zover gegaan.
Saint-Denis is ook een
koninklijk mausoleum.
Veel Franse koningen,
koninginnen en
familieleden zijn er in
praalgraven begraven. Aan
hun eeuwige rust kwam
echter een einde door
de Franse Revolutie. De
graven werden vernield,
de stoffelijke resten
weggesleept en in kuilen
met ongebluste kalk
gesmeten.
In hun blinde woede
richtte de Revolutie zich
tegen de gevestigde
orde, waaronder ook de
Kerk. Honderden priesters
zijn vermoord, kerken vernield, beelden
kapotgemaakt. Zo zijn alle beelden aan
de voorgevel van de Parijse Notre-Dame

Parijs
De Notre-Dame van Parijs is met de
Eiffeltoren uitgegroeid tot de bekendste
icoon van Parijs en is het historische hart
van de stad. Een vroeg-gotische kathedraal
van een bijzondere schoonheid. Bij
belangrijke gebeurtenissen in de stad staat
de kerk vaak in het middelpunt, zoals bij
staatsbegrafenissen en recentelijk bij de
aanslagen in Parijs.
Opvallend zijn de waterspuwers. Ze
zorgen ervoor dat het regenwater niet
langs de gevel naar beneden stroomt. De
waterspuwers aan de balustrade van de
voorgevel zijn door de ambachtslieden als
monsterlijke figuren uitgebeeld.
De schrijver Victor Hugo, geïnspireerd
door de kathedraal, schreef het boek :»De
klokkenluider van de Notre Dame». Het
verhaal speelt zich bijna volledig af in en om
de Notre-Dame.

Amiens
De laatste kathedraal die ik samen met
de groep bezocht, was de Notre-Dame
van Amiens (Noord-Frankrijk). Het is de
grootste gotische kathedraal van Frankrijk
en is door de Unesco uitgeroepen tot een
van de wereldwonderen en is een prachtig
voorbeeld van de gotische architectuur.
De afmetingen zijn kolossaal: lengte 1145
meter, hoogte 43 meter. De stad Beauvais

Misschien gaat u naar Frankrijk en staat
u voor een monumentale kathedraal (er
zijn er bijna 80). Ga dan naar binnen en
laat u overdonderen door het majestueuze
interieur, het licht en de kleuren. Sta een
moment stil bij de bouwers die hun hele ziel
in de kathedraal hebben gelegd. Loop door
een zijbeuk naar het Mariabeeld, steek daar
een kaarsje op en kom tot een ogenblik van
rust.
Even, heel even is dan de hectische wereld
van alledag ver weg.

Laon
De Notre-Dame van Laon, een kathedraal die
al van ver aan de kim opdoemt, heeft een
curieuze bijzonderheid.
Aan de bovenste verdieping zijn namelijk de
koppen van zestien ossen zichtbaar. Niemand
weet waarom dit is toegevoegd. Men
houdt het maar op een aardige verklaring:
dag in dag uit sleepten de ossen karren
zwaarbeladen met stenen uit de steengroeve
buiten de stad naar de bouwplaats. Ze
hebben een plek gekregen op de toren als
hommage voor hun jarenlange sleepwerk.
Opvallend aan deze kerk zijn vooral de vier

Amiens labyrint

(Foto’s: Joop Dölle en Wikipedia)

Chartres
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HUIS
Openingstijden Centraal Secretariaat
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.

B O E K B E S P R E K I N G

Vasten….???

Over dat vasten las ik onlangs een artikel in
dagblad ‘Trouw’ van zaterdag 25 februari
dat misschien hulp kan bieden.
Hoofdpersoon in het artikel is een Vlaamse
Jezuïet Nikolaas Sintobin, op dit moment
overste van een kleine, tien man tellende,
Jezuïetencommuniteit, die gevestigd is in
het Xaverius huis, naast de Krijtberg, in
Amsterdam.
Sintobin komt uit een welgestelde familie in
Brugge waar zijn vader notaris was. De jonge
Sintobin wordt advocaat civiel- en handels
recht in Brussel. Hij is dan beslist geen vrome
jongen, zo zegt hij zelf. Carrière en een
huwelijk waren zijn doel.

Op dit moment is hij werkzaam in
Amsterdam waar hij probeert de
Ignatiaanse spiritualiteit op eigentijdse

D E

B E S T U U R S T A F E L

Afscheid nemen, bouwen en verbouwen
De informatieavond van 23 januari ligt
al weer een tijdje achter ons; deze avond
hebben we in het bestuur geëvalueerd en
de verbeterpunten nemen we mee voor de
volgende informatieavond. Op dit moment
zitten we volop in het nieuwe jaar. Van de
veertigdagentijd leven we naar Pasen toe.
Het besturen gaat gewoon door en het
informeren over de actuele gebeurtenissen
blijft daarbij ook van belang. Op 14 februari
hadden we de 135e vergadering van het
parochiebestuur. Vele zaken passeerden de
revue zoals de opbrengst van de veiling van
de Victorkerk. De betrokken commissieleden
willen de opbrengst besteden aan een
drinkwaterfontein op het kerkplein. Een
goed plan en de commissie gaat - binnen de
gestelde kaders - verder met het realiseren
hiervan.

Ja, dat vasten... We zijn al zowat halverwege
maar lukt het een beetje? Of weten we er
eigenlijk niet zo goed raad mee?
Een chocolaatje minder, je favoriete tvprogramma zes en een halve week niet
aanzetten, je buurman/vrouw eens wat extra
vriendelijk bejegenen?
Je kunt natuurlijk, afhankelijk van je eigen
situatie, van alles bedenken en dat dan ook
nog zes en een halve week volhouden...?

Op de katholieke universiteit Leuven echter
komt de ommekeer. Hij ontmoet er een
groepje studenten dat zich liet inspireren
door Ignatius van Loyola, de stichter van de
Jezuïetenorde. Sintobin ontdekt dan voor
het eerst iets van een persoonlijk geloof. Hij
gaat bidden.
Over ‘bidden’ zegt hij: “Bidden is het vijfde
evangelie: Jouw verhaal met God”.
Sintobin zwerft vervolgens over de wereld.
Negen jaar Parijs waar hij pastor is van het
Jezuïetencollege, een jaar in Chili. Overal
komt hij eenzaamheid tegen. Studenten,
Parijse clochards, drugsverslaafden en, zegt
hij: “Allemaal riepen ze om hetzelfde: Houd
van mij”.

V A N

Over de Bonifatiuskerk in Ugchelen kunnen
we zeggen dat deze onder voorbehoud van
een bouwvergunning is verkocht. De kerk is
inmiddels ontruimd.

Tegenvaller

wijze te verbreiden. Hij is internetpastor
(zie www.bidden onderweg.org en www.
gewijderuimte.org).
Vorig jaar verscheen ook op internet een
gebedsoefening voor de vastentijd. Die
oefening is nu onder de titel “Eindeloos
geduldige liefde. Veertig dagen dichter
bij God” als boekwerkje verschenen bij
uitgeverij Meinema (€ 12,50).
Ik heb het sterke vermoeden dat dit boekje
je zal helpen om echt in de loop van die
veertig dagen dichter bij God te komen
en dat betekent, volgens Sintobin: “Geen
zwarte kousen, geen zuur gezicht of
ingevallen wangen”, want, zo zegt hij, “De
mens is gemaakt voor de vreugde. Doe wat
je vreugde brengt, dan kom je God op het
spoor.”
Mies Duzijn-van Zeelst

Wat een tegenvaller is, is de vertraging van
de renovatie van de verwarming. We hadden
voor ogen dat dit al opgelost zou zijn, echter
we zijn geconfronteerd met asbestsanering.
We kunnen nu helaas nog niet zeggen
hoe lang dit gaat duren. In overleg met
gespecialiseerde bedrijven kijken we naar
de meest efficiënte en prijsvriendelijke wijze
van saneren. Het verwijderen van de asbest
is, gelet op de technische installatie, een
gecompliceerde klus. Met betrekking tot
de kou mogen we ons misschien gelukkig
prijzen dat we de winter achter ons laten.

Donderdag 23 maart, 19:30 uur,
de Drie Ranken, kleine zaal

Film: “Le Havre”
Op donderdag 23
maart draait VONC
de Franse speelfilm
Le Havre van de
Finse regisseur Aki
Kaurismăki. In deze
Franse havenstad
ontmoeten we Marcel
Marx en zijn vrouw
Arletty. Hun rustige
wereldje, waarin
Marcel zich overdag
dienstbaar maakt als schoenpoetser
en zich ‘s avonds laat verwennen door
Arletty’s liefdevolle verzorging, wordt
plotseling opgeschud. Arletty wordt ziek,
waardoor Marcel voor zichzelf moet gaan
zorgen. Hij gaat zich bekommeren om
de tienjarige illegale immigrant Idrissa
die aan het begin van de film met een
groep lotgenoten in een container wordt
gevonden. Le Havre gaat in feite over de
immigratieproblematiek, over hoe wij in
Europa om kunnen gaan met vluchtelingen.
Over het grenzeloze verlangen van een
jonge Afrikaanse vluchteling die naar
Engeland wil en het omzien naar die
hulpeloze mens door die andere Europese
mens die het zelf al niet zo breed heeft.
De filmvertoning is in de kleine zaal van de
3Ranken en begint om 19.30 uur.

Verbouwing Emmaüshuis
We informeerden u in de vorige OpWeg
over de uitbreidingsplannen van ons
Emmaüshuis. In overleg met gebruikers van
het Emmaüshuis (denk o.a. aan Sant’Egidio
en vertegenwoordigers van de koren)
weten we wat de wensen en behoeften
zijn. Dat zijn belangrijke uitgangspunten
voor de gesprekken met de architect.
Uiteraard proberen we zoveel mogelijk
tegemoet te komen aan alle wensen waarbij
uitgangspunt is dat het functioneel en sober
moet worden.

Magnificat
We mogen terugkijken op een mooi en
waardig afscheid van het Magnificatkoor
waarbij we het voltallige koor nogmaals
willen danken voor hun jarenlange inzet. In
een overvolle kerk ontvingen de leden na
afloop een oorkonde, uitgereikt door Paul
Daggenvoorde.

Elizabeth Center Tanzania
Zoals u wellicht al weet, wordt de opbrengst
van de Vastenactie wederom besteed
aan het Elizabeth Center in Tanzania.
Daarmee kunnen opnieuw acht jongeren de
middelbare school volgen. Meer informatie
daarover is te vinden op de website. Al
met al staan we volop in het leven. We
nemen afscheid, dat is altijd weer moeilijk.
En met alle ontwikkelingen waar we
mee te maken hebben verbouwen we én
bouwen we samen ook verder aan een
vitale Emmaüsparochie waarin we samen
oplopen. En het is fijn dat er zovelen zijn die
willen bijdragen aan de opbouw van een
gemeenschap ver weg.
Perry van Gerwen

NB: in de programmaflyer van VONC staat
op de omslag dat op 23 maart de film
Luther wordt vertoond maar dat is onjuist.
Luther doen we op maandag 15 mei zoals
verderop in het programmaoverzicht wordt
vermeld.
Donderdag 30 maart, woensdagen 12 en
19 april, 19:45-20:45 uur. de Drie Ranken

Dansen: Sacred Dance
Op drie avonden in
de 40 dagentijd. Een
tijd van inkeer en
bezinning waarin we
toegroeien naar het
licht. Na Pasen dansen
we nog een vierde
keer en vieren we het nieuwe leven.
De avonden kunnen ook apart bezocht
worden.
Sacred (heilzame, helende) Dance is
een meditatieve vorm van dansen die is
ontstaan in de jaren 60/70 van de vorige
eeuw. De dansvorm is meestal in een kring
met passen en patronen die we met elkaar
oefenen. Het gaat niet om prestatie, maar
om de beleving van plezier, concentratie
en verbondenheid.
Er wordt gebruik gemaakt van muziek uit
diverse tradities zoals klassieke-, wereld-,
religieuze- en folkloremuziek.
Voor mensen met en zonder danservaring.
Kosten: € 2,50 per avond. Opgave: via
VONC, (vonc@3ranken.nl), aangeven welke
avonden. Minimale deelname: 7 personen.
Leiding: Els Lagerweij.
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Een teken van armoede, Brandstof wordt blootsvoets verzameld.
Deze foto is op 100 meter afstand van het ziekenhuis gemaakt

Een nieuwe ziekenhuisvleugel voor The Leprosy Mission in Purulia, India

Collecte op Witte Donderdag
India, heel bekend maar ver weg en de
meesten zullen er nooit geweest zijn.
Een enorm land met een heel klein beetje
rijkdom maar vooral ontzettend veel
armoede.

zijn een paar keer ter plaatse geweest en
hebben kunnen zien dat beide werkplaatsen
nog steeds bestaan. Er zijn ook nog mensen
werkzaam die mijn schoonvader heeft
opgeleid!

Deze bijdrage is een verhaal met
persoonlijke betrokkenheid over een van
de armste streken van het land, in de
deelstaat West-Bengalen. Bekende steden
zijn Kolkatta (voorheen Calcutta) en
Darjeeling. In Purulia, een van de grotere
steden, is The Leprosy Mission al sinds 1888
aanwezig om lepra* te helpen bestrijden.
Bij het ziekenhuis van Purulia begint het
persoonlijke verhaal.

Lepra werd in de streek langzaam
teruggedrongen en hoefde minder
behandeld te gaan worden. Mensen gaan
echter ook naar dit ziekenhuis voor allerlei
andere kwalen waarvoor ze bij de reguliere
gezondheidszorg niet terecht kunnen.

The Leprosy Mission
Mijn schoonouders besloten voor The
Leprosy Mission te gaan werken en kwamen
in 1967 aan in Purulia. Mijn vrouw heeft haar
jeugd in Purulia doorgebracht en het gezin is
teruggekomen toen zij naar de middelbare
school moest.
Mijn schoonvader was orthopedisch
instrumentmaker en ging in het ziekenhuis
aan het werk. Kennis was een enorm
probleem dus er waren meerdere
westerlingen, meest Engelsen, als arts of
fysiotherapeut.
Mijn schoonvader kreeg daar het beheer
over de bestaande schoenenwerkplaats
waar speciaal schoeisel voor de door lepra
aangetaste voeten op maat kon worden
gemaakt, en heeft de orthopedische
werkplaats in het ziekenhuis opgezet. Wij

Andere patiënten
De laatste paar jaar is er een enorme groei
van het aantal lepra-patiënten die lange
reizen vanuit de omgeving maken naar
Purulia toe. Het aantal patiënten is in
een paar jaar tijd verdriedubbeld(!). Het
ziekenhuis heeft het beleid nooit niemand
de deur te wijzen maar de capaciteit van het
huidige ziekenhuis is te klein. Dit ondanks
het feit dat voor lepra geen opname meer
noodzakelijk is maar dat het poliklinisch
behandeld wordt. De directeur wil
daarom graag een nieuwe vleugel aan het
bestaande ziekenhuis bouwen en men is een
internationale inzamelingsactie gestart. Deze
directeur, Dr. Darlong, is een hoogopgeleid,
gepassioneerd en kundig man die het
ziekenhuis al 16 jaar onder zijn hoede heeft.
Een paar jaar geleden zijn wij als gezin
nogmaals naar Purulia geweest en hebben
we hem mogen ontmoeten.
Er is een filmpje gemaakt door The Leprosy

Weg naar het ziekenhuis

Orthopedische werkplaats

Mission dat u via bijgevoegde link kunt
bekijken. Voor ons zijn de beelden, en
ook verschillende mensen, allemaal heel
herkenbaar en dat maakt het uiteraard heel
bijzonder.
https://youtu.be/8zNoPOz1d1E
U kunt ook direct de QR-code
scannen:

Tweede collecte op Witte Donderdag
Op Witte Donderdag gedenken we het
Laatste Avondmaal, tijdens dit maal staat
Jezus op om de voeten van de leerlingen te
wassen als voorbeeld van dienstbaarheid.
Jezus roept ons op om te doen als Hij: elkaar
te dienen, elkaar te helpen. Mensen in nood
dichtbij en ver weg. Daarom willen wij juist
op deze dag collecteren voor mensen met
lepra in India. Uw gift kan bijdragen aan het
behandelen en het voorkomen van lepra bij
armen in India.
Mag The Leprosy Mission, en in het bijzonder
Dr. Darlong en zijn team, op uw bijdrage
rekenen?
Marc Ettema
[* Lepra is een eeuwenoude medische
aandoening die ook wel wordt aangeduid
met melaatsheid, een oude ziekte waar
we in de bijbel al over lezen. Lepra
wordt veroorzaakt door een bacterie. De
ziekte komt nog steeds veel voor en treft
jaarlijks miljoenen mensen, met name in
Azië, Zuid-Amerika en Afrika. Vooral in

armere gebieden waar de gezondheid
slecht is lopen veel mensen lepra op.
Ieder jaar worden er zo’n 200.000 mensen
met lepra geregistreerd, waarvan 18.000
kinderen. Het werkelijke aantal ligt nog
veel hoger. De eerste verschijnselen zijn
vaak één of meer vlekken op de huid. Er
ontstaan verlammingen en verlies van gevoel
waardoor de zieke kleine verwondingen
niet meer opmerkt. Wonden, infecties,
verlammingen en weefselverlies leiden tot
handicaps zoals het verlies van vingers,
tenen, een been of blindheid. Miljoenen
mensen ondervinden daar dagelijks de
gevolgen van en moeten leren omgaan met
hun handicap (fysiotherapie) en blijven, ook
als ze weer genezen zijn, aangewezen op
orthopedische voorzieningen en speciaal
schoeisel.
Mensen met een goede gezondheid zijn
minder vatbaar voor lepra waardoor het in
de westerse wereld nauwelijks voorkomt.
In ontwikkelingslanden, waar mensen
vaak noodgedwongen in primitieve
omstandigheden, met slechte voeding en
hygiëne moeten overleven is dat anders.
Lepra is goed te genezen met medicijnen
mits de patiënt op tijd ontdekt wordt.
Gebeurt dit niet dan volgt vaak een
vicieuze cirkel van ellende door lichamelijke
beperkingen en sociale uitsluiting. Leprapatiënten verliezen vaak hun plaats in de
maatschappij en hun menswaardigheid;
een van de ergste dingen die je kunnen
overkomen.]

Schoeisel werd goedkoop gemaakt met afgedankte autobanden

Water putten

Orthopedische werkplaats
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Springplank naar werk
In de Emmaüsparochie worden statushouders geholpen
bij vinden van een baan. Esa uit Syrië loopt naast zijn
inburgeringsprogramma, waarbij hij de Nederlandse taal
eigen moet maken, twee dagen in de week stage bij

K I N D

Witgoed Outlet als monteur. Dit is een mooie springplank
naar werk in onze Apeldoornse samenleving. Rtv Apeldoorn
heeft een reportage gemaakt op zijn stageplek, ook
een oproep om nog meer Nieuwe Nederlanders aan een

E N

werkplek te helpen. Zo zijn wij nog op zoek naar een
werkplek voor een kapper, een chef kok, een chauffeur, een
elektronica monteur, een biologieleraar en een bankier. Alles
natuurlijk in goed overleg met het Activerium.

K E R K

Startviering eerste
communie
Op 18 maart in de
eucharistieviering om 16.30
uur zullen de communicanten
zich voorstellen aan de parochianen.
Deze viering kent als thema “Bron van
levend water”. De communieboom
wordt weer gevuld met foto’s en
deze blijven hangen tot aan de eerste
communievieringen op 18 juni. Jokotrees
zingt samen met het kinderkoor in deze
viering.

Eerste communietraject
in volle gang
Veertig kinderen zijn op weg en hebben
de eerste drie bijeenkomsten gehad.
Vooral de speurtocht in de kerk was een
groot succes. Zomaar overal rond mogen
kijken en vragen oplossen. En in de
sacristie, onder groot enthousiasme, van
Ernst Voogd even mogen proeven van het
ongeconsecreerde brood, mogen kijken in
de ‘kleding’kast van de pastoor, informatie
krijgen over de liturgische kleuren. Het
was allemaal even interessant. Zo worden
zij stap voor stap voorbereid op de eerste
communie. Nog drie bijeenkomsten te
gaan tot de grote dag. De meesten vinden
het een spannende gebeurtenis waar ze
naar uitkijken.

Het vormsel
Het vormseltraject heeft inmiddels ook
drie bijeenkomsten gehad. En ook zij
hebben ‘gespeurd’ in de kerk en zo kennis

K O R E N E N
C O N C E R T E N
gemaakt met onze rijke cultuur en liturgie.
Ook hebben zij bezoek gehad van Ronald
Dashorst die ze meenam in de wereld van
de diaconie zoals wij die kennen in de
vorm van Sant’Egidio. Repen chocolade
en lekkers werden meegenomen voor de
dak- en thuislozen die komen eten bij de
Franciscustafel of die de vrijwilligers van
Sant’Egidio tegenkomen als ze met de
bakfiets op pad gaan.

Palmpasen voor kinderen:
loop je mee?
Het duurt nog even, want palmpasen is
pas op 9 april, maar noteer het vast in uw
agenda! In de viering van 10.00 uur zal er
gestart worden met een kinderprocessie
door de kerk. Alle kinderen kunnen komen
met een versierde palmpaasstok. We
verzamelen achter in de kerk. Daar vertelt
pastoor Paul Daggenvoorde het verhaal van
de intocht en gaan wij een palmpaasoptocht
houden in de kerk. De kinderen gaan dan
door naar het Emmaüshuis. De kleintjes
van 0-5 jaar kunnen naar de peuter/
kleuterviering. De kinderen vanaf 6 jaar
gaan naar de kinderdienst. We komen op het
einde van de viering weer terug in de kerk.

Concert Vocaal Ensemble
De Firma Cantus
Vocaal Ensemble De Firma Cantus geeft
op 19 maart 2017 om 16.00 uur een
concert in de Onze Lieve Vrouwekerk
te Apeldoorn. Uitgevoerd wordt de ‘Via
Crucis’ van Franz Liszt, een werk waarin
de kruisweg van Christus bezongen
wordt. Daarbij wordt het koor begeleid
door een strijkkwintet en een pianist.
Daarnaast worden motetten uit de
lijdenstijd van Lassus, Byrd en Praetorius
ten gehore gebracht. Het concert zal ca.
een uur duren en de entree is € 12,50.

Passieconcert ACM
Het Apeldoorns Christelijk Mannenkoor
geeft traditiegetrouw weer haar jaarlijks
Passieconcert. Op zondag 9 april 2017 in
de Onze Lieve Vrouwekerk, Hoofdstraat
18 te Apeldoorn, Aanvang 16.00 uur.
Liederen rondom Passie. Dat is de inhoud
van het programma waar we in een
grote verscheidenheid van muziekstijlen
invulling geven aan de tijd rondom
Pasen. Naast bekende Nederlandse
Passiemuziek gaat u ook luisteren naar
muziek uit de ons omliggende landen.
De sopraan Annelies Schep zingt deels
met het koor en zal daarnaast solistisch
optreden. Onze dirigent Jacob Schenk
is te beluisteren in het Eli, Eli lama
Sabachtani . De kerk beschikt over een
fraai orgel. Dit orgel wordt bespeeld
door Fons Kronenberg, organist van de
Onze Lieve Vrouwekerk. De begeleiding
is in handen van Arjo Hovenberg, Wilco
Veldkamp en Fons Kronenberg. Algehele
leiding, Jacob Schenk, dirigent van het
ACM.
Het ACM wenst u een fijn concert en
gezegende Paasdagen.

vrijdag 17 maart 2017

8

SANT’EGIDIO

Pannenkoekenparty
Jongeren van Sant’Egidio komen elke
maand bij ouderen in Sainte Marie voor
een gezellige zondagmiddag. Het was een
stralende middag op 12 maart. Een mooie
gelegenheid om met de ouderen een
wandeling te maken in de zon. Hiervan krijg
wel je trek en de ouderen keken uit naar de
beloofde pannenkoeken. Op deze dag was
het woon- zorgcentrum omgetoverd tot een
pannenkoekenhuis.
Speciaal hiervoor zijn ook jongeren uit Syrië
komen helpen bij het bakken en serveren.
Het was een gezellige drukte in de zaal en
de ouderen en jongeren hebben heerlijk
gegeten van de pannenkoeken, waarvan de
versie met spek het meest favoriet was.

www.santegidio.nl | www.santegidio.org

Kleding halen en
brengen bij de
Kledingbank
Oude Beekbergerweg 157, open op
woensdag van 10.30 tot 12.00 uur en
zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur om
goede en schone kleding te brengen
en van 13.00 tot 15.00 uur voor
mensen die het nodig hebben om
kleding te halen.
Om alle ingebrachte kleding te
sorteren, te strijken en mooi op te
hangen in de winkel zijn woensdag
en zaterdag bijna veertig dames
en twee heren actief. Daarnaast
zijn twee heren druk om alle
technische klussen te verrichten.
Met deze gemeenschappelijke inzet
wordt er enthousiast gewerkt om
de Kledingbank steeds mooier en
waardiger te maken voor onze
gasten.
Het verlanglijstje voor deze week is:
Kinderkleding vanaf maat 110 tot
176, herenkleding, dekbedhoezen en
handdoeken.

Rekeningnummer
Vastenactie 2017
Het is hartverwarmend dat mensen
geld overmaken voor de vastenactie
Elizabeth Center.
Het gebeurt echter dat het geld dan
wordt overgemaakt op een rekening
van onze kerk. Wellicht zijn wij hier niet
helemaal duidelijk in geweest.
Daarom hierbij nogmaals het
nummer waarop u uw bijdrage voor
de Vastenactie 2017 kunt storten:
NL79 TRIO 0781 374 162, tnv Florentina
Foundation onder vermelding van
Elizabeth Center.
Onze excuses voor het ongemak en
alvast dank voor uw bijdrage.

vrijdag 17 maart 2017

9

STAD
Kopij voor de volgende OpWeg graag
inleveren uiterlijk woensdag 29 maart 2017
per e-mail aan secretariaat@rkapeldoorn.nl

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

Omzien naar elkaar
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

Taizévesper De Drie Ranken
Zondag 2 april 2017 is de volgende
Taizévesper.
Dit jaar worden de vespers
gehouden in het kader
van het thema “Vrede
in je hart”. Op deze
zondag denken we daarbij
speciaal aan “Vrede met je
levensweg”, aansluitend bij
de lezing. Iedereen is van harte welkom in de
sfeervol ingerichte kleine kerkzaal. Naast het
zingen van Taizéliederen lezen wij Johannes
12, vers 27. 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

Harmelink in het JWO krijgen, is ook op
dit gebied Kerkplein7 voor onze wijk een
welkome ondersteuning!

Vernieuwbouw De Drie Ranken
Samen eten
We gaan weer Samen-Eten op woensdag
5 april om 17 uur. Vooraf is er een drankje.
We vragen een bijdrage van € 8.00.
Aanmelden kan maandag 27 maart vanaf
13 uur bij Dorien Walter, vanaf heden alleen
telefonisch: 542 14 51. Opmerkingen: In
verband met de kosten van huur zijn we
genoodzaakt de bijdrage iets te verhogen.
En aanmelding via mailen is vanaf heden
niet meer mogelijk. Mede omdat het te
weinig werd gebruikt.
Het team
Misschien is het goed om eens te vermelden,
dat het team bestaat uit: Els Beers, Willy van
de Bos, Franklin Hermes, Eef Moens, Betsy
Meurs, Jenny Schut, Lenie Sokken, Anneke
Venema en Dorien Walter. Sommige leden
enkele jaren, anderen al meer dan 10 jaar!!!
Zij verzorgen allen steeds met veel liefde,
aandacht en plezier, graag een goed menu.
Doet u mee? Komt u een keer mee-eten?
Dan kunt u ervaren wat onze koks allemaal
presteren. Het is elke keer weer een “feest”
om zó samen te zijn.
Vriendelijke groet, namens het team van
Samen-Eten,
Kees Walter

Uit de kerkenraad
Kerkplein7
Afgelopen maand hebben wij kennis
gemaakt met de PR-medewerkster van
Kerkplein7.
In een interessante discussie hebben wij
gesproken over thema’s als ‘wat willen
wij uitstralen’, ‘hoe bereiken wij onze
doelgroepen’, ‘wie zijn onze doelgroepen
eigenlijk’.
In een uurtje ontvingen we een hoop
tips waarmee wij de komende periode
aan de slag kunnen. Naast de geweldige
ondersteuning die wij al via Jennie

Na jaren van plannen maken, plannen
uitstellen, denken dat het niet meer
zal gebeuren en hopen op nieuwe
ontwikkelingen is het nu dan toch
echt zover: door intensief overleg het
projectbureau, de gebruikersgroep van De
Drie Ranken en de projectontwikkelaar
ligt er nu een definitief ontwerp voor de
verbouwing van De Drie Ranken. Tijd dus om
deze plannen toe te lichten!
Op dinsdag 28 maart wordt u daarom van
harte uitgenodigd om kennis te nemen
van het definitief ontwerp, en daarover uw
vragen te stellen.
Vanaf 19.30 u bent u welkom voor een kop
koffie en 19.45 begint de prestentatie.
Aansluiten aan de wijkavond zal een (korte)
wijkkerkenraadvergadering plaatsvinden
waarin een besluit wordt genomen over
de te nemen vervolgstappen. Mocht
de wijkkerkenraad positief besluiten
dan zal aan het centraal college van
kerkrentmeesters gevraagd worden de
financiële onderhandelingen met de
projectontwikkelaar te starten.

H U B E R T U S

maar ook andere belangstellenden zijn van
harte welkom. De viering wordt gehouden
op donderdag
23 maart a.s. om
10.30 uur in de
Open Hofkerk,
Boerhaavestraat
60 in Apeldoorn.
Kerk open
10.00 uur.
Het thema voor deze viering zal zijn:
“Hoe vaak kunt u vergeven?” Pater
Theo Roelofs sdb is de voorganger en
het Hubertuskoor verzorgt de zang. De
ouderen van 75+ en langdurige zieken
uit de Hubertusgemeenschap krijgen
een persoonlijke uitnodiging. Mocht
u deze uitnodiging op 19 maart 2017
nog niet hebben ontvangen dan kunt u
contact opnemen met Mevr. D. van Bussel,
Marconistraat 71, Apeldoorn. tel. 055 521
80 06 of de heer G. Tiemessen, tel. 055 521
39 28. Graag zien wij u. U bent van harte
welkom.
Werkgroep Welzijn Hubertusgemeenschap

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.

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

T E R E S I A
Welzijn

Evenals voorgaande jaren organiseert
de Werkgroep Welzijn Hubertusgemeenschap weer een Eucharistie-viering
met aansluitend een lunch voor de ouderen
van 75+ en langdurige zieken uit de
Hubertusgemeenschap,

Het groepje vrijwilligers van
‘Welzijn’ wil, speciaal voor
zieken en voor parochianen
van 75 jaar en ouder, ‘mens
voor een mens’ zijn. Heeft
u behoefte aan contact of
wilt u informatie dan kunt
u bellen met mevrouw E.
Schilder 055 367 08 04 of met de heer R.
Santhagen tel. 055 367 09 53. Voor vragen
of aanmelden kunt u contact opnemen met
bovengenoemde personen.

Tafel biedt de mogelijkheid voor een
gezonde maaltijd, die men niet zelf hoeft
klaar te malen en die men samen met
anderen kan genieten. Je zou kunnen
zeggen een maaltijd : warm, gezond en

gezellig. U kunt dat zelf ook meemaken
en wel op vrijdag 7 april 2017 in de
Open Hofkerk. U bent dan welkom van
17.00 tot 19.00 uur.
Jacques Daenen

Donderdag 23 maart a.s.
Eucharistieviering met aansluitend
een lunch

Veertigdagentafel
Vrijdag 17 maart activiteit:

Escape room
Cafe de Veste, Fabianusstraat 4, 7333 BM
Apeldoorn
Kom je ook naar The Wave? Samen
de race tegen de klok aangaan om te
ontsnappen uit een ruimte.
The Wave biedt leuke, spannende
en soms leerzame
activiteiten voor
jongeren die de
basisschool verlaten
hebben, maar nog geen 17 zijn. The
Wave staat bovenal voor gezelligheid
en organiseert daarvoor maandelijks
activiteiten voor deze jongeren binnen
de Emmaüsparochie.
Aanmelden.
Ben je tussen de 12 en 17 jaar en lijkt het
je leuk om deel te nemen aan een van
onze activiteiten? Meld je dan aan via
e-mailadres: info@jpthewave.nl .
Kijk voor informatie: www.thewave.nl .
De entree bedraagt 4 euro inclusief 2
drankjes van het huis. Een activiteit start
rond de klok van 19:30 uur en eindigt
rond de klok van 22:00 uur.

Terwijl de meteorologen al met de lente
bezig zijn, voor de gewone mensen
de lente nog moet beginnen en de
weersomstandigheden eerder aan de
herfst doen denken, wordt voor de gasten
aan de Open Tafel winterkost gereed
gemaakt.
Zo mag je stamppot met andijvie met
een gehaktbal en een lepel jus toch wel
noemen. Behalve het weerkundig seizoen
is er ook nog een kerkelijk seizoen.
De veertigdagentijd is net begonnen.
Het is geen aftelperiode zoals voor
kinderen rond Sinterklaas. Het is eerder
een periode van bezinning. Van alle
kanten wordt aandacht gevraagd voor
consuminderen. Wel consumeren maar dan
minder dan je zou willen. Dat is niet alleen
goed voor het milieu maar ook nog voor je
zelf.
Voor sommigen is het echt een tijd van
vasten. Een tijd waarin men bewust om
gaat met eten. Dat hoeft echt niet een
leven op water en brood te zijn. Iedereen
kan de veertigdagentijd zelf invullen en
bepaalt zelf hoe hij zich voorbereidt op
Pasen.
De Open Tafel wil er ook in de veertigdagentijd zijn voor de gasten. De Open
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We zoeken mooie verhalen!

De Internationale Bouworde bestaat 60 jaar
Al sinds 1957 organiseert St. IBO-Nederland
de inzet van vrijwilligers in hulpprojecten
wereldwijd. Dat willen we vieren! We
brengen daarom dit jaar een extra dikke
Jubileumeditie uit van onze nieuwsbrief,
met daarin de verhalen van vrijwilligers
die in het (verre) verleden met ons zijn
meegegaan.
Bent u zelf vrijwilliger geweest van de
Bouworde en wilt u uw Bouworde avontuur
delen? Neem dan vóór 1 juni 2017 contact
met ons op via info@ibo-nederland.org
of bel 024 322 60 74. We maken dan een
afspraak voor een (telefonisch) interview.

De Bouworde in Nederland
De Nederlandse tak van de
Internationale Bouworde werd in
1957 in Nijmegen opgericht als
zusterorganisatie van de Vlaamse
Bouworde, die in 1953 het licht
zag. Pater Werenfried van Straaten
(de ‘spekpater’) verzamelde in dat
jaar voor het eerst enkele groepen
Katholieke jonge vrijwilligers om in
Duitsland huizen te bouwen voor
Duitse vluchtelingen. Sindsdien
zetten vele vrijwilligers zich via IBONederland belangeloos in voor een
ander. Projecten overal ter wereld
worden met de hulp van vrijwilligers
een stap verder gebracht en de
vrijwilligers krijgen er de ervaring van
hun leven voor terug.
IBO-Nederland stimuleert culturele
uitwisseling door de inzet van
internationale groepen vrijwilligers in
praktische projecten. Door samen te
werken aan een bouwklus, een ecologisch
project of een sociale activiteit leren
internationale vrijwilligers en lokale
medewerkers elkaar bijzonder goed kennen.
De projecten worden met zorg uitgezocht
en hebben allemaal een hulpvraag
waarbij de ondersteuning van vrijwilligers
daadwerkelijk nodig is.
Wilt u zelf vrijwilligerswerk in het
buitenland gaan doen? Of kent u anderen
die hier interesse in hebben? Kijk gerust
op onze website: www.ibo-nederland.org ,
stuur een mailtje naar info@ibo-nederland.
org of bel 024 322 60 74. Zo zoeken we
voor deze zomer nog vrijwilligers die
willen klussen aan huizen van ouderen in
Moldavië of activiteiten willen organiseren
voor kinderen met een beperking in
Kroatië en Kameroen. Ook hebben we
mogelijkheden voor (kerk) groepen die
op zoek zijn naar een project waar ze zich
nuttig kunnen maken.

50 jaar jeugdkampen Don Bosco

‘Met z’n allen festivallen’
Met dit jaar als thema ‘Met z’n allen
festivallen’ organiseert Stichting Jeugd- en
jongerenvakanties Don Bosco, bij velen
beter bekend als DeeBeetje-kampen, in de
periode van 23 juli t/m 12 augustus weer
een viertal kampweken voor kinderen
en tieners die er behoefte aan hebben
lekker op vakantie te gaan in de prachtige
omgeving van Assel, nabij Apeldoorn. Van
21 t/m 23 april is er een voorjaarsweekend
voor kinderen van 8 t/m 12 jaar , voor
tieners is er van 20 t/m 22 oktober een
najaarsweekend.
Stichting Jeugd- en jongerenvakanties Don
Bosco heeft als doelstelling het organiseren
van vakantieweken voor kinderen en
jongeren in de leeftijd van 8 t/m 15 jaar.
Kinderen die het leuk vinden om er een
weekje lekker tussenuit te zijn maar vooral

ook voor die kinderen en jongeren voor wie
een weekje vakantie niet zo vanzelfsprekend
is vanwege sociaal en/of financiële
problemen. De stichting streeft naar een
relatief lage kampprijs zodat het ook voor
minder draagkrachtige jongeren mogelijk
is om een week of weekend op vakantie
te gaan. De kampen werken volgens het
gedachtegoed van Don Bosco.
Al vanaf 1967 biedt de organisatie kinderen
de kans op een onbezorgde vakantieweek.
In 1967 besloten een aantal mensen om op
kamp te gaan, toen nog in tenten. Zouden
zij hebben kunnen bedenken dat er 50 jaar
later nog steeds DeeBeetje kampen worden
georganiseerd in Assel? 50 jaar vraagt om
een feestje. En dat komt er ook met als
hoogtepunt een festival op 23 september
2017.
De stichting draait volledig met vrijwilligers
die zich met hart en ziel inzetten om de
kampweken voor de kinderen tot een succes
te maken. De prijzen voor de kampweken
en weekenden worden zo laag mogelijk
gehouden, om zoveel mogelijk deelnemers
de gelegenheid te geven mee te gaan. Een
kampweek kost slechts 125 euro. Maar juist
in deze economisch moeilijke tijd kan ook
dit bedrag nog te hoog zijn. Dat mag nooit
een belemmering vormen om een kind mee
te laten gaan op kamp. Daarom kunnen
gezinnen die de eindjes aan elkaar moeten
knopen voor hun kinderen reductie krijgen
op het kampgeld.

Op de website:
www.jeugdkampendonbosco.nl en
www.facebook.com/deebeetjekamp staat
meer informatie over de kampactiviteiten
evenals een aanmeldingsformulier.

Don Bosco
Bij de DeeBeetje-kampen staat het
gedachtegoed van Don Bosco centraal. Hij
werkte aan het eind van de 19de eeuw
met jeugd en jongeren in de arme wijken

van Turijn. Centraal binnen zijn jeugd- en
jongerenwerk zijn de volgende punten:
- Aansluiting zoeken bij de belevingswereld
van kinderen.
- Een ontspannen en veilige sfeer bieden
waarin kinderen zichzelf mogen zijn.
- Duidelijk aangeven wat de mogelijkheden
en grenzen zijn.
- Kinderen laten weten dat je in hen bent
geïnteresseerd.
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Bijzondere zesdaagse reis voor 50-plussers
Van 12 tot 17 juni 2017 organiseert de
Gemeenschap Emmanuel een bijzondere reis
voor 50-plussers naar de stad van het Heilig
Hart, Paray-le-Monial in Midden-Frankrijk.
In dit plaatsje is Jezus in de 17de eeuw
verschenen aan een kloosterzuster.
Op de schitterende fresco in de visitatiekapel
in Paray-le-Monial is te zien hoe de Heilige
Margaretha Maria Alacoque Christus voor
zich zag. Hij toonde Zijn Heilig Hart en zei
daarbij: ‘Zie hier het Hart dat de mensen zo
heeft liefgehad’. Jaarlijks komen er - vooral
in de zomermaanden - honderdduizenden
jongeren, gezinnen en ouderen naar deze
Franse plaats om deze woorden tot zich te
laten doordringen.
Op het programma staan boeiende lezingen,
bezoek aan de verschijningsplaats, gezongen
ochtend- en/of avondgebed, gezamenlijke
maaltijden en tijd voor ontspanning. Een van
de deelnemers van voorgaande jaren zei:
“Er werd met elkaar gewandeld, gelachen,
gezongen en gebeden. Het plaatsje Paray
ervoer ik als een oase van rust. Een stukje

K E R K D I E N S T E N
Vieringen H. Martinuskerk Twello
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De Herberg: Zondagse Ontmoetingen
26 mrt 4e z 40 dgn, Mevr. L. Benschop

hemel op aarde.” De reis wordt begeleid
door een Nederlandse priester.
Vervoer is per luxe touringcar en het verblijf
op basis van volpension in een goed hotel
in Paray-le-Monial. Kosten zijn € 495 ,- p.p.
voor een tweepersoonskamer. Voor een
eenpersoonskamer komt er een toeslag van
€ 80 bij.
Meer informatie en aanmelding:
www.emmanuelnederland.nl of bel:
077 382 82 49 (Jan & Tilly Hol-Schlooz)

WIJ BIDDEN
Almachtige God,
U die de bron van alle wijsheid en recht
bent.
Leid allen die geroepen werden
om vertegenwoordigers van ons volk te
zijn:
dat zij allen mogen werken
met een eerlijk besef van
verantwoordelijkheid.
Geef aan hen die zijn gekozen
de geest van wijsheid en verstand,
dat zij voorwaarden mogen scheppen
voor een goed en eerlijk leven
voor allen die in dit land wonen.
Door Jezus Christus, onze Heer. Amen.

Zondag 19 maart
10.00 uur Eucharistieviering, voorganger
pastor Sebastian pr.
Maandag 20 maart
18.30 uur Eucharistieviering, voorganger
pastoor Daggenvoorde
Zondag 26 maart
10.00 uur Eucharistieviering, voorganger
pastoor Daggenvoorde
Zondag 2 april
10.00 uur Eucharistieviering, voorganger
pastor Sebastian pr.

Casa Bonita
19 mrt
26 mrt
02 apr

S T I L S T A A N

Ds. E. Idema, orgel Dhr. F. v.d.
Kraats, solist Veronika Simonett
RK Pastor H. de Jong		
CG/NG/GV Dhr. J. van Raalte

Marken-Haven

25 mrt

19 maart
12.15 uur Hemels Gelag, voor jongeren,
5-25 jr.
17.00 uur ds. G.A.J. van der Maas, zangdienst mmv Gospelkoor Good
News
26 maart
09.30 uur ds. G.A.J. van der Maas + mevr.
M. Litjes, Open Kringviering
09.30 uur ds. A.A. Wijlhuizen, De LichtBoot,
kinderkerk voor de basisschoolleeftijd
17.00 uur ds. G.A.J. van der Maas, viering
Maaltijd van de Heer in kring
2 april
09.30 uur Next Step, voor jongeren,12-15 jr.
12.15 uur Hemels Gelag, voor jongeren,
15-25 jr.
19.00 uur Taizévesper

Gelre Ziekenhuis

26 mrt

Prot 3e z 40 dgn, Ds. Dick Luijmes,
Anne Tolsma, orgel, Margo van
der Eng, klarinet
RK 4e z 40 dgn, Geerten
Groenland, Duo Van Weerdenburg/Hozemans

De Heemhof
19 mrt
26 mrt
02 apr

3e z 40-dgn Mw. ds. L.H. de Bruin,
orgel dhr. W. Kroon
4e z 40-dgn RK Mw. Pastor
J. Havekes, Koor Spirit Klarenbeek
5e z 40-dgn Mw. M. Hoekstra Mw.
S. Goldbach, Taizé zanggroep

De kerkdiensten beginnen om 10.30 uur.

‘s Heeren-Loo (Groot Schuylenburg)
19 mrt
19 mrt

19 maart 2017 Derde zondag van de veertigdagentijd
Ex. 17,3-7; Rom. 5,1-2.5-8; Joh. 4,5-42 of 5-15.19b-26.39a.40-42;

Elke eerste dinsdag van de maand wordt om
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 Drie Ranken

Vanaf 26 maart zijn er geen
zondagsvieringen meer in het Gelre
Ziekenhuis.
Incidenteel zullen er in 2017 nog vieringen
gehouden worden. Gegevens daarover
worden hier gepubliceerd.

BIJBELROOSTER

Koningin Wilhelmina
Woonzorgcentrum

18 mrt

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

Wij tikken de ander op de vinger
en scheppen daarmee afstand,
Jezus tikt de ander op de schouder
en komt daarmee dichterbij

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.

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

19 mrt

E V E N
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26 mrt

02 apr

Verteldienst o.l.v. Trudie
Buitenhuis, orgel Maurits Bunt
Zangdienst o.l.v. Harm Siebesma,
orgel Chris Notenboom
Drs. Constance SchouwstraDijkman, orgel Maurits Bunt,
Gospelkoor The New Relations
o.l.v. Tatiana Laryna
Verteldienst o.l.v. Frans van Loon,
orgel Maurits Bunt
Zangdienst o.l.v. Tine Menkveld,
orgel Arjan van Hees

26 maart 2017 Vierde zondag van de veertigdagentijd
1 Sam. 16,1b.6-7.10-13a; Ef. 5,8-14; Joh. 9,1-41 of 1.6-9.13-17.34-38; zondag Laetare

02 apr

02 april 2017 Vijfde zondag van de veertigdagentijd
Ez. 37,12-14; Rom. 8,8-11; Joh. 11,1-45 of 3-7.17.20-27.33b-45

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

01 apr

3e wk 40 dgn Mw. M. Visch-de
Bruin, orgel dhr. G. de Groot,
klarinet Margo van der Eng
4e wk 40 dgn RK Mw. Pastor
J. Havekes, orgel dhr. J. van den
Berg
5e wk 40 dgn Ds. A.W.J.
Theunisse, orgel dhr. J. van Veen

De kerkdiensten vinden plaats op
zaterdagmiddag om 14.30 uur.

Randerode
19 mrt
26 mrt
02 apr

Dienst met Berea
Ds. E. Idema, m.m.v. The 4 of Us
RK Pastor H. de Jong m.m.v. Spirit

De kerkdiensten beginnen om 10.30 uur.

Sainte Marie
19 mrt
26 mrt
02 apr

Woord- en Communiedienst,
voorganger A.J. Derksen
Eucharistieviering, voorganger
A. Goes pr.
Woord- en Communiedienst,
voorganger A.J. Derksen

De vieringen beginnen om 09.30 uur.

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

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

H. Geestkapel Assel
Elke zondag is er om 10.00 uur een
zondagsviering.
Elke 1e zondag van de maand
Eucharistieviering met ondersteuning
door het Hubertuskoor.
Elke 2e zondag van de maand 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.

vrijdag 17 maart 2017
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OP WEG OP HET WEB
Emmaüsparochie Apeldoorn:
www.emmaus-apeldoorn.nl

Surfende katholieken: 		
www.isidorusweb.nl/

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

Kritische katholieken: 		
www.marienburgvereniging.nl/

Onafhankelijk katholieke nieuws:
www.rorate.com/

Bisdom Utrecht: 			
www.aartsbisdom.nl/

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

Verdieping: 			
www.geloofskwesties.nl/

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

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

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

informatieblad voor katholiek apeldoorn
OpWeg is een uitgave van de SIKA
Stichting Informatieblad Katholiek Apeldoorn
Postadres: SIKA, p/a Regentesselaan 16a,
7316 AD Apeldoorn.
Stichting SIKA is ANBI-erkend, u kunt uw giften
aftrekken van de belasting.
Bestuur
Voorzitter: Th.J. Linthorst, thj.linthorst@gmail.com
Secretaris: M. Oomen-Pragt, mfaoomen@gmail.com
Penningmeester: F.P.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 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.

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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