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Gezien, de Heer
“Ik heb de Heer gezien”. 
Op Paasmorgen is dat wat we van Maria Magdalena 
horen. De duisternis ís voorbij. De toekomst is open. 
De vreugde van ons paasgeloof is dat Jezus, onschuldig 
gedood, niet in de dood gevangen is gebleven. Hij leeft! 
En sindsdien leeft Hij overal en altijd met ons mee. 
Daarom is er leven voor ieder die zich toevertrouwt aan 
Jezus. En met Hem hebben ook wij het lef en de kracht 
om zelf opstandig te zijn. 

Want ‘gezien de Heer’ is ons paasgeloof niet alleen 

vreugde om zijn leven, maar ook verzet tegen doodsheid 
en al wat het leven bedreigt. Gezien de Heer durven 
we alles onder ogen zien. Gezien de Heer zien wij 
alles en allen in het perspectief van Gods Liefde. We 
zien in hoe kostbaar elke mens is en elk schepsel. En 
we zullen niet bang zijn om los te laten, om te geven 
en te vergeven, om te versterven voor het leven, van 
onszelf en van anderen. Pasen is de tegenmaatregel 
van God, die ons door Jezus, met Hem en in Hem, doet 
opstaan tégen bestaan in armoede en tegen ongelijke 
kansen. 

Gezien de Heer is Pasen zowel de vreugde over zijn 
leven als de opstand tegen bestaan waarin we niet 
willen delen en niet voor anderen willen zorgen. Gezien 
de Heer durven we onszelf op het spel te zetten, zodat 
anderen zullen leven. Jezus noemde Maria Magdalena 
bij haar naam. Laten ook wij ons door Hem aanspreken? 

En zullen ook wij, gezien de Heer, leven op leven en 
dood om alle leven te dienen? 
Zalig Pasen! 

Paul Daggenvoorde

- Za lig Pasen -
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Zaterdag 8 april
16.30 uur Eucharistieviering met cantor, voorganger pastoor P. Daggenvoorde

Zondag 9 april Palmzondag
10.00 uur Peuter-kleuterviering in het Emmaüshuis
10.00 uur Eucharistieviering met het Liturgiekoor, 
 voorganger pastoor P. Daggenvoorde
Dinsdag 11 april
09.00 uur Eucharistieviering
Woensdag 12 april
19.00 uur Oliewijding, voorganger Kardinaal W. Eijk

Witte Donderdag 13 april
19.00 uur Eucharistieviering met het Liturgiekoor, 
 voorgangers pastoor P. Daggenvoorde en diaken R. Dashorst

Goede Vrijdag 14 april
15.00 uur Kruisweg
19.00 uur Goede Vrijdagviering met koor Lucente, 
 voorgangers pastor Sebastian pr.  en diaken R. Dashorst.
Zaterdag 15 april
16.30 uur Gezinsviering met JokoTrees en het kinderkoor, voorganger R. Dashorst
20.00 uur Eucharistieviering met het Liturgiekoor, 
 voorgangers pastor Sebastian pr.  en diaken R. Dashorst

1e Paasdag zondag 16 april
10.00 uur Eucharistieviering met koor Sostenuto, 
 voorgangers pastoor P. Daggenvoorde en diaken R. Dashorst
2e Paasdag maandag 17 april
10.00 uur Eucharistieviering met cantor, 
 voorgangers pastor Sebastian pr.  en diaken R. Dashorst

Dinsdag 18 april 
09.00 uur Eucharistieviering
Vrijdag 21 april
09.00 uur Eucharistieviering
19.30 uur Gebedsviering Sant’Egidio
Zaterdag 22 april
16.30 uur Eucharistieviering met samenzang, 
 voorgangers pastoor P. Daggenvoorde en diaken R. Dashorst
Zondag 23 april
10.00 uur Eucharistieviering met cantorgroep, 
 voorgangers pastoor P. Daggenvoorde en diaken R. Dashorst
12.00 uur Doopviering
Dinsdag 25 april 
09.00 uur Eucharistieviering
Vrijdag 28 april
09.00 uur Eucharistieviering
19.30 uur Gebedsviering Sant’Egidio
Zaterdag 29 april
16.30 uur Eucharistieviering met samenzang, 
 voorganger pastoor P. Daggenvoorde
Zondag 30 april
10.00 uur Eucharistieviering met cantor, voorganger pastor Sebastian pr. 
Dinsdag 2 mei
09.00 uur Eucharistieviering
Vrijdag 5 mei 
09.00 uur Eucharistieviering
19.30 uur Gebedsviering Sant’Egidio

DOOPVIERINGEN
Doopvieringen vinden één keer per maand op ’n zondag plaats. De data voor 2017 zijn:  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.

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

COLLECTE OPBRENGSTEN
week 12
pastoraat Emmaüsparochie € 331,09
Vastenactie  € 467,37
week 11
pastoraat Emmaüsparochie € 391,89
Vastenactie  € 667,30
week 10
pastoraat Emmaüsparochie € 193,95
Vastenactie  € 307,90

MISINTENTIES
Weekend 8-9 april: Mia Huissen-v.d. Velden, Jac. Kroese, Hendrikus Johannes Aartsen, 
Maria Verhey, familie Aartsen-Verhey, Gré Gijsbers, Paula van Jaartsveld-Bisterbosch, 
Griet Koernap-Bakker.
Weekend 15-16 april: Diny Geuke-Zandhuis, overleden ouders Harperink-Nijland en zoon 
Felix, Mia Huissen-v.d.Velden, Stephan Staijen en schoonzoon Twan, ouders en schoonouders, 
gezondheid en sterkte voor het gezin, Aad v.d. Maarel, voor dochter en gezin, Lambertus 
Gradus Nijhof, Everdina Maria Nijhof-Meurs, overleden familieleden, Gré Gijsbers, Paula van 
Jaartsveld-Bisterbosch, Griet Koernap-Bakker.
Weekend 22-23 april: Mia Huissen-v.d. Velden, Griet Koernap-Bakker.
Weekend 29-30 april: Mia Huissen-v.d. Velden, Franciscus Scheffer, overleden ouders Havekes-
Nienhaus en schoonzoon Kees.

PAROCHIEKRONIEK 
Dopen:
Door het H. Doopsel zijn in onze geloofsgemeenschap opgenomen: 
Anne Fleur Ruijsch en Mac Pannekoek.

Overleden: 
Jan Driessen van de Fortlaan. De uitvaart heeft plaatsgevonden op 15 maart in de kerk.
Paula van Jaartsveld-Bisterbosch. De uitvaart heeft plaatsgevonden op 24 maart in de H. 
Geestkapel in Assel.
Dré Gijsbers. De uitvaart heeft plaatsgevonden op 23 maart in de kerk.
Griet Koernap-Bakker. De uitvaart heeft op 30 maart plaatsgevonden in de kerk.

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

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

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

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

V I E R I N G E N  I N  D E  O N Z E  L I E V E  V R O U W E K E R K
8  A P R I L  T / M  5  M E I  2 0 1 7

K E R K

EMMAÜSPAROCHIE APELDOORN
Adres : Emmaüshuis, Stationsstraat 13, 7311 NL Apeldoorn
Centraal Secretariaat : 055 526 65 00, secretariaat@rkapeldoorn.nl
  Maandag t/m donderdag 09:00 - 12:00 uur, op vrijdag gesloten.  
Kerkbijdragen : NL40 INGB 0000941849 t.n.v. RK Emmaüsparochie
Website : www.emmaus-apeldoorn.nl
Parochiekerk :  Onze Lieve Vrouwekerk, Hoofdstraat 18, 7311 KB Apeldoorn
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We zijn samen met Jezus als zijn leerlingen 
op weg geweest in de veertig dagen richting 
Jeruzalem. 

We hebben veertig dagen met Hem 
opgetrokken en gehoord en gezien hoe Hij 
de liefde van God laat zien in zijn woorden 
en in zijn daden. 
Wij zijn getuige geweest van deze tocht 
waarin Hij ons steeds weer opriep om Hem 
te volgen door ons kruis op te nemen. 
We voelden de spanning stijgen hoe meer 
we in de buurt van Jeruzalem kwamen en 
hoe meer de dialogen met de geestelijk 
leiders in heftigheid toenamen. 
Wij wilden net als Petrus een andere kant 
uitgaan, een veilige weg kiezen, waarin wij 
niet iets van onszelf hoeven los te laten. 

Wij hebben misschien moeite om onze oude 
patronen en gewoonten kritisch onder ogen 
te zien, moeite om te veranderen. ‘Scheur 
uw hart en niet uw kleren’ hoorden wij de 
profeet Joël zeggen aan het begin van onze 
tocht van veertig dagen. 
Het vraagt moed om de weg van Jezus te 
volgen en te volharden in ons vasten, ons 
gebed en onze inzet voor de armen. 
Het vraagt doorzettingsvermogen om te 
blijven werken aan uitzuivering, het loslaten 
van alles wat tussen ons en God instaat. 
Maar we zullen samen met Jezus, gezeten 
op een veulen, als zijn leerlingen de poorten 
van Jeruzalem binnengaan. We zullen 
samen met de mensen ‘Hosanna’ roepen op 
Palmzondag. 
Op deze feestelijke dag lopen de kinderen 
met hun palmpaasstokken en vieren 
deze intocht van de Heer. De hele stad is 
in beweging, loopt uit om de Verlosser 
tegemoet te gaan, degene die ons zal 
bevrijden van elke vorm van slavernij. 

Vol vreugde beginnen wij aan de Goede 
Week. Vol vreugde horen wij het Evangelie, 
de Blijde Boodschap van God die ons komt 
bevrijden van alles wat ons afgescheiden 
houdt van zijn liefde en van de liefde voor 
elkaar. Jezus komt de stad en daarmee ook 
ons hart en ons leven binnen. Hij heeft 
daarbij niet het gelaat van een sterke 
strijder op een groot paard of machtige 
koning in een gouden koets. Nee, Hij komt 
ons leven binnen met het gelaat van een 
zachtmoedige, nederige man gezeten op 
een ezel, in alle eenvoud.

Met vreugde komen wij deze week 
Jeruzalem, de stad van vrede binnen, 
de laatste etappe van onze tocht. Wij 
vermoeden wat ons te wachten staat, de 
vreugde van de intocht zal omslaan naar de 
angst, het lijden en de pijn. 

In de liturgie van Palmzondag beleven 
wij deze paradox, we luisteren naar het 
evangelie van de intocht en de opgang naar 
de Calvarieberg. Op deze dag beleven we 
de vreugde van het evangelie van bevrijding 
en de passie van de liefde tot het einde toe. 
Op Jezus’ Weg zullen we beide tegenkomen. 
De barmhartigheid en het kruis zijn niet van 
elkaar te scheiden. 
Het goede gelaat dat de stad binnenkomt en 
het lijdende gelaat van op het kruis. 
Jezus heeft ons verteld dat ook wij ons kruis 
moeten opnemen, dat ook van ons wordt 
gevraagd om Hem te blijven volgen op 
zijn Weg. Maar voor Hij wordt gevangen 
genomen gaan we eerst nog met Hem 

aan tafel, om het laatste maal met Hem te 
gebruiken.

‘Vurig heb ik ernaar verlangd om dit 
paasmaal met jullie te eten voor mijn lijden’, 
zegt Jezus aan het begin van het Laatste 
Avondmaal tegen zijn leerlingen. In feite is 
dat altijd de wens van Jezus. Ook op deze 
avond wil Hij met zijn leerlingen samen 
zijn, met de leerlingen van gisteren en van 
vandaag: ook met ons. 
Wij vieren dit elke week, doen dit na in zijn 
gedachtenis. Ook donderdag zullen wij de 
woorden herhalen die Jezus uitsprak toen 
hij met de twaalf aan tafel ging, het brood 
nam en het uitdeelde: ‘Dit is mijn Lichaam, 
dat voor u gegeven wordt’. Ook nam Hij de 
beker met wijn: ‘Dit is mijn bloed, voor u 
vergoten’. 

Jezus wil in dit eenvoudige gebaar niet 
alleen dichtbij, maar in zijn leerlingen 
zijn: Jezus wordt eten voor ons, vlees van 
ons vlees. Dat brood en die wijn zijn het 
voedsel dat uit de hemel tot ons gekomen 
is, tot ons mensen, pelgrims op de wegen 
van de wereld. Dit brood en deze wijn zijn 
de geneesmiddelen en de steun voor ons 
arme leven: ze genezen ons van ziekte, ze 
bevrijden ons van de zonde, ze redden ons 
uit de angst en het verdriet. 

Maar dat niet alleen. Ze maken ons meer 
zoals Jezus, ze helpen ons om te leven zoals 
Hij leefde, en om te verlangen naar wat Hij 
verlangde. Dat brood en die wijn laten ons 
groeien in de geest van het goede, van de 
dienst aan de naaste, van de genegenheid, 
de tederheid, de liefde en de vergeving, ja in 
de Geest van Jezus.

En daartoe stelde Jezus aan het einde van 
de maaltijd een eenvoudig gebaar. Om te 

laten zien wat het voor Hem betekent om 
brood te zijn dat wordt gebroken, en om 
wijn te zijn die wordt vergoten voor ons en 
voor iedereen. De maaltijd is al geruime tijd 
aan de gang als Jezus van tafel opstaat, zijn 
kleren aflegt en zich omgord met een linnen 
doek. 
Dan neemt Hij een bekken met water, loopt 
naar één van de twaalf toe, knielt voor hem 
neer en wast zijn voeten. Dat doet Hij bij 
elke leerling, zelfs bij Judas, die Hem dadelijk 
zal verraden. Jezus weet dit, maar ook voor 
hem knielt Hij neer en wast zijn voeten. 
Jezus houdt oneindig van zijn leerlingen 
en van ieder van ons tot het einde toe. Hij 
knielt voor ons en wast ons de voeten. Het 
is de laatste grote les die Hij in zijn leven 
geeft. Toen Hij de voeten van de leerlingen 
gewassen had zei Hij: ‘Begrijpen jullie wat 
Ik gedaan heb? Jullie behoren elkaar ook de 
voeten te wassen. Ik heb jullie het voorbeeld 
gegeven: je moet doen zoals Ik jullie heb 
voorgedaan’. 

We krijgen op Witte Donderdag een nieuw 
gebod. Het is een groot geschenk dat wij 
deze avond mogen ontvangen. Jezus heeft 
het als eerste voorgeleefd. Zalig zijn wij 
als we het begrijpen. In de liturgie van 
vanavond is de voetwassing een teken dat 
ons de juiste Weg toont: elkaar de voeten 
wassen, te beginnen met de zwaksten, de 
zieken, de ouderen, de armen, met diegenen 
die zonder enige bescherming leven. 
Witte Donderdag leert ons hoe we moeten 
leven en waar we moeten beginnen. Het 
echte leven is niet dat waarbij je trots 
neerkijkt op anderen. Een leven volgens 
het evangelie betekent je buigen over 
onze medemensen, te beginnen met de 
zwaksten. Het is een Weg die uit de hemel 
komt, en toch is het de meest menselijke 
manier die we ons kunnen wensen. Want we 

De Weg ten leven

hebben allemaal behoefte aan vriendschap, 
genegenheid, begrip en hulp. We hebben 
allemaal iemand nodig die zich over ons 
buigt, zoals ook wij ons buigen over elkaar. 

Witte Donderdag is een menselijke dag: 
de dag van de liefde van Jezus, die knielt 
bij de voeten van zijn vrienden. Wij willen 
in de viering ook hetzelfde gebaar stellen 
en de voeten wassen van een aantal van 
de parochianen. Wij zullen doen wat Jezus 
heeft voorgedaan, niet als gebaar voor 
alleen op deze avond, maar als een manier 
van leven. 

Op het einde van de maaltijd gaat Jezus naar 
de Olijfberg, om daar opnieuw te knielen. 
Hij werpt zich neer op de grond en zweet 
bloed van pijn en angst. Laten wij aan het 
einde van de viering van Witte Donderdag 
met Hem waken, Hem nabij zijn in zijn 
lijden. Laten wij alle mensen nabij zijn in 
hun lijden en hun pijn. Laten wij deze dagen 
blijven waken. In de stilte van het waken 
zal ons hart zich openen en kunnen wij 
ons verbinden met de liefde die Jezus ons 
wil schenken. Laten wij die liefde stromen 
naar al die mensen in de wereld die leven in 
angst, in armoede, in eenzaamheid. 
Zo kunnen wij ons voorbereiden op het feest 
van Pasen. Zo kunnen wij gehoor geven aan 
het verzoek van Jezus: ‘Blijf hier, en blijf 
waken met Mij’. 

Moge onze gemeenschap dankzij de 
beleving van Pasen, leven en helpen leven 
in de liefde door te doen opstaan met Jezus. 
Dat het een echt Pasen van bevrijding mag 
worden. Dat wij bewoond mogen worden 
door de Geest van de Verrezene.
Zalig Pasen!

Ronald Dashorst

Gezien de Heer, icoon voetwassing

GEZONGEN KRUISWEG OP GOEDE VRIJDAG
Op de avond van Goede Vrijdag wordt traditioneel het Passieverhaal 
gelezen. Eeuwen geleden gebeurde dat op muziek, denk maar aan 
de beroemde Johannes Passion.
Lucente brengt daarom een eigentijdse versie op muziek ten gehore. 
In deze viering, waarin pastor Sebastian voorgaat bidden we ook de 
voorbede voor de wereld. We sluiten af met de Kruisverheffing en 
de kruishulde, waarbij meegebrachte bloemen bij het kruis worden gelegd. Bij die kruishulde 
zingen we samen een negro-spiritual en een bekend lied van Johan Sebastian Bach.
Van harte welkom aan jong en oud. 
 

WAKEN IN DE DAGKAPEL
Na de viering van Witte Donderdag geven wij gehoor aan de oproep van 
Jezus om met Hem te waken. Dit heeft vorig jaar een grote indruk gemaakt 
op hen die in Rome zijn geweest om Pasen te vieren. In Apeldoorn willen wij 
ook waken, in stilte waken in de dagkapel en ons verbinden met het lijden 
van Jezus en het lijden in de wereld.

Witte Donderdag 13 april van 20.00 tot 22.00 uur,
Goede Vrijdag 14 april van 20.00 tot 22.00 uur,
Stille Zaterdag 15 april van 11.00 tot 14.00 uur.
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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.

H U I S

R E D A C T I E N I E U W S

(Willem Olierook)

Op initiatief van de redactie van 
OpWeg heeft op 7 maart j.l. een ‘Breed 
Communicatieoverleg’ plaatsgevonden. 
Daarbij waren aanwezig: pastores Paul 
Daggenvoorde en Ronald Dashorst, 
parochiebestuurssecretaris Perry van Gerwen, 
Facebook-verantwoordelijke Marjolein 
Ribbink, Kind&Kerk-verantwoordelijke 
Mariska Litjes, webteamlid Johannes Rutgers 
en OW-redactieleden Ineke Franken, Max 
Lamper en Willem Olierook.

Beleid en visie
Paul licht toe dat er niet een kant-en-
klare visie is op de toekomst van de EP. De 
parochie heeft geen ‘koepelstructuur’ (niet 
hiërarchisch) maar is meer als ‘netwerk’ 
(gelijkwaardig met nadruk op contacten) 
ingericht. 

Het grootste belang is om alle (pastorale) 
taken zo goed mogelijk uit te voeren. 
Onderkend wordt dat goede communicatie 
daarbij van groot belang is. Paul geeft aan 
blij te zijn met en tevreden te zijn over de 
middelen die hierbij worden ingezet en de 
mensen die zich hiermee bezighouden.
Ook geeft Paul aan dat het lastig is om 
vooruit te kijken, omdat er organisatorisch 
de komende jaren nog belangrijke 
beslissingen (vanuit het bisdom) genomen 
zullen gaan worden.

Uitstralen
We spreken over de vraag: “wat willen 
we als parochie uitstralen” en “welke 
doelgroepen willen we bereiken”? 
We hebben te maken met de huidige 
parochianen (senioren, kinderen, jongeren, 
nieuwe Nederlanders) die we proberen zo 
goed en snel mogelijk te informeren. Ook is 
er een groep rand- en buitenkerkelijken die 
informatie zoekt over de parochie of over 
katholicisme in het algemeen. In hoeverre 
willen we ook die groep gaan ‘bedienen’?
Bereiken we jongeren via OpWeg, website 
en Facebook? Of moeten we ook gebruik 
gaan maken van andere media zoals: 
Instagram en Twitter?

Aandachtspunten
We zijn het er met z’n allen over eens dat 
de huidige communicatiemiddelen goed 
op elkaar aansluiten en goed functioneren. 
Toch zijn er een aantal aandachtspunten die 
er met name op gericht zijn om informatie 
actueel te houden en om meer inspirerend 
te zijn naar de parochianen toe. We spreken 
met elkaar het volgende af:
- Informatie op de website moet meer 
 up-to-date en er mogen meer foto’s 
 op; daartoe contentverantwoordelijken 
 aanwijzen die zorgen voor de actualiteit 
 van de informatie waarbij de webmasters 
 hierin een bewakende taak zullen krijgen;
- We gaan de website ook gebruiken 
 om vieringen terug te kunnen luisteren 
 (en misschien wel rechtstreeks te kunnen 
 volgen);
- De webmasters lopen aan tegen de 
 technische beperkingen van de website;
 met het bestuur zal worden gesproken 
 over een oplossing hiervoor;
- Het webteam uitbreiden met een jongere 
 om enerzijds de continuïteit te waar-
 borgen en anderzijds om in verbinding te 
 blijven met de doelgroep ‘jongeren’;
- We zien een steeds meer diverse groep
 kerkgangers; velen beheersen de Neder-
 landse taal onvoldoende en zullen vooral 
 in het Arabisch of Engels geïnformeerd 
 willen worden; we gaan onderzoeken hoe
 we dat het beste kunnen aanpakken;
- Het is goed om minimaal 1x per jaar in 
 deze samenstelling bij elkaar te komen.

Redactiewisselingen
Gerard van de Braak heeft te kennen 
gegeven dat hij stopt als redactielid. Wel 
blijft hij op ad hoc basis artikelen schrijven. 
We wensen Gerard het allerbeste en de 
anderen veel genoegen en succes met het 
schrijven.
Gelukkig ook goed nieuws: wellicht zult u 
al gemerkt hebben dat Joop Dölle weer met 
enige regelmaat zijn gewaardeerde artikelen 
inlevert, gaat Paul Orth, die al eerder 
artikelen voor OpWeg heeft geschreven, nog 
frequenter zijn aandeel leveren en komt Ans 
Boon-Jacobs mogelijk binnenkort de redactie 
versterken.

K I N D  E N  K E R K

Palmpasen lopen in de Onze 
Lieve Vrouwekerk voor 
kinderen: loop je mee? 

Breng je versierde 
palmpaasstok mee!!!
9 april in de viering van 10.00 uur!
Alle kinderen verzamelen zich 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 daarna door 
naar het Emmaüshuis voor de kinder(woord)
dienst. Daar horen ze wat de betekenis van 
alles wat aan de palmpaasstok hangt. En 
waarom zit er een haantje op? 
Voor de kleintjes van 0-5 jaar is er dan na 
de processie in het Emmaüshuis een peuter/
kleuterviering. 

Ook daar gaat het over het verhaal van Jezus 
die op een ezel Jeruzalem binnen trekt en 
alle mensen die heel blij zijn. Ze verwachten 
immers een koning!
Aan het einde van de peuter/kleuterviering 
en de kinderwoorddienst verzamelen we alle 
kinderen weer en trekken we weer de kerk 
in om samen met de volwassenen Palmpasen 
af te sluiten. 

“Paaswake” voor kinderen 
Op 15 april om 16:30 uur is er een 
paasviering voor kinderen waarin de laatste 
week van Jezus leven wordt uitgespeeld. Het 
koor Jokotrees zingt liederen die aansluiten 
bij het teksten van het verhaal. De viering 
bestaat uit verschillende ‘scenes’, startende 
bij de intocht, dan het laatste avondmaal, 
de kruisiging en daarna de opstanding. Op 

deze manier krijgen kinderen een beeld van 
de context waarin we Pasen vieren. Want 
Pasen vieren we! Door allemaal een kaars 
te ontsteken maken we in de kerk een feest 
van licht!

Kinderdienst op paasmorgen
Op paasmorgen kunnen de kinderen die met 
hun ouders, opa of oma meegekomen zijn 
naar de kerk meegaan naar de kinderdienst 
die gelijktijdig met de hoogmis gehouden 
wordt in het Emmaüshuis. 
Na de Veertigdagentijd is nu het paasfeest 
aangebroken. We vieren de opstanding 
van Christus. We lezen deze morgen hoe 
de vrouwen bij het lege graf aankomen en 
de schrik hen om het hart slaat. Maar hun 
ontzetting slaat om in blijdschap wanneer ze 
daarna ook Jezus zelf zien. Pasen betekent 

dat het leven doorgaat, dat er toekomst is. 
Daarom is het feest en wensen we elkaar 
‘Zalig Pasen!’

Deze eerste zondag van Pasen gaan we 
met de kinderen op zoek naar de vreugde 
van het ‘weerzien’. Opstaan uit de dood is 
moeilijk te begrijpen en roept veel vragen 
op. Maar de vreugde van het weerzien 
kennen we allemaal. Mogen we de 
opstanding van Christus in dit licht zien?
Voor onze zelfgemaakte paaskaars maken 
we deze ochtend een kaarsenstandaard.

Op zondag 21 mei a.s. ontvangt Ronald 
’s middags om 15:00 uur de diakenwijding 
in de kapel van ‘Priester- en Diakenopleiding 
Bovendonk’, in Hoeve (dichtbij Breda). 
Dat is het opleidingsinstituut waar 
hij de afgelopen zes jaar in deeltijd 
heeft gestudeerd. Ronald ontvangt 
de diakenwijding op weg naar het 
priesterschap.

De priesterwijding zal naar alle 
waarschijnlijkheid in het najaar plaatsvinden 
in Utrecht. Ronald zal dan elders in het 
bisdom benoemd zijn, en niet meer in Twello 
wonen.

Belangstellenden uit de beide parochies 
waar Ronald stage loopt, bieden we tegen 
onkostenvergoeding graag de mogelijkheid 
per bus gezamenlijk naar Hoeve te reizen om 
zijn diakenwijding mee te maken 
(max. € 20,00 per persoon, retour). 

Deze busreis voor zestig personen 
wordt georganiseerd vanuit het 
parochiesecretariaat in Twello, en is 
bedoeld voor parochianen en andere 
belangstellenden vanuit zowel de 
parochie HH. Franciscus en Clara als de 
Emmaüsparochie.

We zullen zowel in Apeldoorn als in 
Twello opstapmogelijkheid bieden rond 
het middaguur. U zult daarom zelf een 
lunchpakket moeten meenemen. Aan 
boord schenken we koffie. We zullen dan 
tijdig in Hoeve zijn waar de viering van 
de diakenwijding om 15.00 uur begint. 

Nadien kunt u Ronald feliciteren tijdens een 
receptie. We verwachten vanaf 18.30 uur 
de terugreis naar Apeldoorn en Twello te 
kunnen maken. U bent midden in de avond 
weer thuis. 

Om met een busmaatschappij goede 
afspraken te kunnen maken, vragen we 
belangstellenden zich vóór 1 mei op te 
geven bij het parochiesecretariaat in Twello:
secretariaat@franciscusenclara.com; 
0571 27 44 45 (di. en do.).

Uitnodiging om samen naar de diakenwijding te reizen

Diakenwijding Ronald den Hartog: 
Zondag 21 mei 2017
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Aan het begin van de Stille 
Week is een mooi moment 
om in alle rust tijdens een 
wandeling van 10 of 15 
kilometer te genieten van 
elkaar, de natuur en van 
een onderwerp dat aangereikt wordt door 
de voorbereiders van de oecumenische 
wandelgroep “Bidden met de Benen”.

Dit jaar is het centrale thema: “Een 
toegewijd lichaam”. We lopen op onze 
voeten, met een helder hoofd, leggen onze 
oren te luisteren en houden soms ons hart 
vast; we zijn min of meer vertrouwd met 
ons lichaam, en zolang we niet ziek worden, 
nemen we het voor lief. Doordat tijdens 
elke wandeling een ander lichaamsfunctie 
centraal staat gaan we dieper in op wat het 
betekent een lichaam te hebben/een lichaam 
te zijn. 
Zoals gebruikelijk zal tijdens elke wandeling 
een stuk in stilte gelopen worden. Daarna 
komt er een pauze-moment waarop 
ervaringen uitgewisseld kunnen worden. 

Elke wandeling begint om 9:30 uur in de 
aangegeven kerk en er is een variant van 
10 km en een van 15 km. In de kerk is er 
een korte inleiding en daarna gaat men 
individueel of in kleine groepen op pad.
Deelname is gratis; een vrijwillige bijdrage in 
de kosten is welkom.

Aanmelden is niet nodig. Als u op de 
hoogte wilt blijven van onze wandelingen 
kunt u de nieuwsbrief aanvragen bij: 
biddenmetdebenen@gmail.com .

Let op: in tegenstelling tot eerdere berichten 
is deze wandeling op 8 april 2017 en is 
de start bij het Assel Don Bosco Centrum, 
Pomphulweg 104/106, 7346 AN Hoog Soeren.
Het thema is: Longen/ademen.
Welkom om 9:30 uur!

Verdere informatie is te krijgen bij:
Henri ten Brinke, 055 301 50 15, 
henritenbrinke@upcmail.nl en Ronald 
Dashorst, 06 169 127 27, r.dashorst@
rkapeldoorn.nl .

Bidden met de Benen

Donderdag 20 april, 
De Drie Ranken, zaal 6, 19:30 uur

Film: Still Life 
  
Op donderdag 20 april draait VONC de 
veelvoudig bekroonde film Still Life van 
regisseur Uberto Pasolini met in de hoofdrol 
de geweldige acteur Eddie Marsan.  

Een korte beschrijving: John May is een 
gemeenteambtenaar die belast is met het 
vinden van nabestaanden van mensen die in 
eenzaamheid zijn gestorven. Hij doet dit met 
een enorm oog voor detail, gedreven door 
een gevoel dat hij hen een eervolle uitvaart 
moet bezorgen. Hij zoekt in hun huis naar 
details om te achterhalen hoe ze in het leven 
stonden en baseert daar hun grafrede op. Hij 
kiest muziek voor ze uit, waarvan hij denkt 
dat ze die mooi zouden hebben gevonden. 

Waar mogelijk probeert hij mensen over 
te halen om naar de begrafenis te komen. 

Maar vaak is er een reden dat mensen alleen 
zijn gestorven (en pas na weken gevonden 
worden) en weigeren zelfs kinderen van de 
overledenen om een laatste eer te bewijzen. 
In die gevallen staat May er in zijn eentje 
voor en is hij degene die de door hem 
geschreven grafrede en uitgezochte muziek 
aanhoort. 

De film is een sprekend voorbeeld van 
‘omzien naar elkaar’ Opkomen voor de 
kwetsbare, onaanzienlijke mens. Een 
voorbeeld van toewijding en inzet voor de 
(overleden) naaste. Een vormgeving van 
grenzeloze dienstbaarheid.  
 

Vorig jaar kregen we een fantastische 
bijdrage voor ons werk met de Kerkelijke 
Basisgemeenschappen in het bisdom 
Caruaru – in het Noordoosten van Brazílië. 
Met die bijdrage hebben we 200 stoelen 
kunnen kopen voor ons dienstencentrum 
“Santuário das Comunidades”. 

Het Dienstencentrum krijgt bijna 
wekelijks mensen uit de basisbeweging 
over de vloer, hetzij van de Kerkelijke 
Basisgemeenschappen, hetzij van 
volksorganisaties die zich inzetten voor 
de rechten van de minstbedeelden. 
Zo hadden we vorige week een 50-tal 
jongeren te gast tijdens een driedaagse 
bijeenkomst van de Commissie van het 
Grondpastoraat (Comissão Pastoral da 
Terra). Eind december vierden we voor 

1.500 europot
de 36ste keer het Kerstfeest van de 
Basisgemeenschappen, met een kleine 
1.000 mensen, waarvan hierbij een paar 
foto´s. De kerstviering had als centraal 
thema: de weerbaarheid en de hoop van 
de armen.

Bij deze wil ik, namens de Stichting van 
de Kerkelijke Basisgemeenschappen u 
allen hartelijk danken voor uw bijdrage. 
Het valt namelijk niet mee om het 
Dienstencentrum draaiende te houden, 
de mensen betalen een laag dagtarief 
als ze bij ons verblijven en het meeste 
werk wordt op vrijwillige basis gedaan. 
Vriendelijke groeten en een warme 
braziliaanse abraço/omhelzing.

Hermien Boudens

(Ans Boon-Jacobs)

Mag ik u in dit stukje meenemen naar 
Landgoed Het Wezeveld in Twello?
Ja, Twello, dichterbij dan U denkt, en deze 
buitenplaats, goed zichtbaar vanaf de N 344, 
ligt -vanuit Apeldoorn- net vóór de rotonde 
links. 

Verleden
Het landhuis, oorspronkelijk gebouwd in 
1351, is later afgebroken en in 1856 weer 
opgebouwd in opdracht van Baron van 
Hövell tot Westerflier.
In 1947 werd het geheel aangekocht door 
de Salesianen van Don Bosco, die er een 
priesteropleidingsinstituut in vestigden. Een 
seminarie dus. In die fase was de kapel in het 
koetshuis gevestigd. De paters werden door 
veel families uit de omgeving gewaardeerd 
als biechtvader en vertrouwensman. Deze 
families, meestal behorende bij de parochie 
Sint Martinus in Duistervoorde/Twello, 
vormen nog, voor een groot deel, de vaste 
bezoekers van de diensten in De Kapel.
In 1960 kreeg het plan vorm om een echte 
kapel te bouwen. Geen bijeenkomsten meer 
in in het koetshuis. Er werd hard gewerkt 
door veel vrijwilligers en ook de paters in 
opleiding (de novicen) hielpen mee. Heel 
veel stenen zijn door die jonge mannen 
‘gebikt’, dat moet een ‘heidens’ karwei 
geweest zijn, en zo is de totstandkoming van 
de huidige kapel mogelijk gemaakt. 
In de zestiger jaren vestigden ‘de paters’ (zo 
spraken we in Twello over Het Wezeveld) 
op het landgoed een orthopedagogisch 
instituut, een opvang voor ontspoorde en 
moeilijk opvoedbare jongens.
De kapel is er een van een grote schoonheid, 
sober en strak met een vleugje nostalgie.

Mooie, gebrandschilderde ramen, in 
kooframen met een romaans accent. Maar 
vooral de gewelven zijn van een uniek 
metselwerk. Onderaan beginnend en 
bovenaan eindigend met een sluitsteen. 
Die kunst bestaat bijna niet meer....maar 
toen..., in de zestiger jaren, was de daarvoor 
benodigde kennis nog aanwezig bij Twellose 
aannemers.
Veel is er ook daar veranderd. Door Paus 
Johannes XXlll in gang gezette wijzigingen, 
in de manier waarop we de eucharistie 
vieren, die veranderingen werden ook bij de 
vieringen in deze kapel doorgevoerd.
Maar ook de werkzaamheden van de 
Salesianen gingen met de tijd mee. Eerst 
was er een samenwerking met en later een 
overname door de Hoenderloo-groep (1990).

Heden
En nu.....nadat het landhuis tien jaar leeg 
heeft gestaan, is het compleet in oude luister 
hersteld en zijn er luxe appartementen 
bij gebouwd, specifiek voor vermogende, 
demente personen en de verzorging is 
daar ook op gericht. Het huis heet nu 
Martha Flora. De kapel, die door een kleine 
verbouwing nu los staat van het landhuis, 
is door een vaste groep kapelbezoekers 
nog steeds in gebruik. Iedere eerste zondag 
van de maand is er om 9.30 uur een 
Eucharistieviering. De andere zondagen, 
ook steeds om 9.30 uur, is er een dienst 
van woord en tafel. Daartoe is er een goed 
functionerend team van leken actief.
Bij deze bent U van harte uitgenodigd om 
er eens een kijkje te nemen. Op de eerste 
zondag van de maand is er in het zaaltje 
gezamenlijk koffie drinken,en daarbij zijn 
boeren, burgers en buitenlui, allemaal, altijd 
van harte welkom!

Kapel Het Wezeveld - heden en verleden

U bent van harte welkom op onze 
schrijfavond op woensdag 19 april van 
19.30-21.00 uur bij mevr. Lauw, Rozenlaan 10 
te Apeldoorn. (Er zijn voorbeeldbrieven (om 
over te schrijven). 

We schrijven naar:  
De Verenigde Staten 
Voor Ivan Teleguz uit Oekraïne. Hij kreeg 
in 2006 in de Amerikaanse staat Virginia de 
doodstraf omdat hij iemand zou hebben 
ingehuurd om zijn vriendin te vermoorden. 
Zijn executie staat gepland voor 25 april 
2017. Er zijn echter twijfels of hij terecht is 
veroordeeld. 

Indonesië 
Voor de vrijlating van drie leiders van de 
verboden religieuze Gafatar-beweging. 
De autoriteiten pakten Mahful Muis 
Tumanurung, Ahmad Mushaddeq en Andry 
Cahya in mei vorig jaar op. Zij kregen lange 
celstraffen vanwege “godslastering”. 

Egypte 
Een Egyptische militaire rechtbank 
veroordeelde vorig jaar Ahmed Amin Ghazali 
Amin en zeven andere mannen tot de 
doodstraf. Sindsdien zit hij in eenzame opslui
ting. Ghazali zou lid zijn van de verboden 
politieke oppositiebeweging de 
Moslimbroederschap. Ghazali vecht zijn 
veroordeling aan in hoger beroep.
 Als het beroep wordt afgewezen kan hij elk 
moment worden geëxecuteerd. 

Greetje Jansen 
schrijfgroep Amnesty Apeldoorn 

www.amnestyapeldoorn.nl 

Schrijfavond Amnesty International Apeldoorn
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koken en 
meenemen. 
Bij elkaar zal 
het weer een 
veelzijdige en 
veelkleurige 
maaltijd worden 
waar de gasten 
van zullen 

genieten. Elk jaar kijken zij en wij er naar uit.

Gebedsdiensten
Zoals elke vrijdag komen wij bij elkaar 
om 19.30 uur in de dagkapel van de Onze 
Lieve Vrouwekerk om samen te bidden en 
te zingen voor de vrede, de zieken en de 
armen. Het gebed is de basis van onze inzet 
in de stad; vanuit het lezen van de Schrift 
en het gebed willen wij de armen, in de 
breedste zin van het woord, nabij zijn in 
onze stad en de wereld. Het gebed voor de 
Vrede op de derde vrijdag van de maand is 
samen met de vluchtelingen uit Syrië en Irak 
een indrukwekkende bijeenkomst waarbij 
de dagkapel vol zit. In dit gebed wordt het 
Evangelie en de overweging in het Arabisch 
vertaald en branden de vluchtelingen 
kaarsen voor de landen waar oorlog is en 
bidden wij om vrede. Van harte welkom, ook 
jouw gebed is heel hard nodig.

straten, totaal 19 adressen, en de tweede de 
Burg. Quarles van Uffordlaan en omgeving, 
totaal 17 adressen. Het zou jammer zijn als 
hier geen OpWeg meer wordt bezorgd. Zijn 
er mensen die dit op zich willen nemen ? 
U kunt zich opgeven bij het secretariaat. 

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

Uitnodiging voor de Oecumenische 
Witte Donderdagviering
13 april in Mandala
Sportlaan 2, aanvang: 14.30 uur
Plaats: De Ontmoetingszaal
Midden in de Goede Week, waarin vooral 
het lijden van Jezus aandacht krijgt, is er een 
feestelijk moment. Het gaat om een maaltijd 
van vrienden. Dit maaltijdgebeuren wordt 
de vorm waarin wij Jezus’ hele persoon en 
leven present stellen: zijn lichaam en bloed 
en zijn hele manier van leven, zijn sterven en 
verrijzen. “Doe dit om mij te gedenken”. Dat 
het niet alleen bij gedenken moet blijven, 
laat Jezus zien door een schort voor te doen, 
door de knieën te gaan en de voeten van 
zijn vrienden te wassen. Het zijn spannende 
beelden die ons worden voorgehouden om 
na te volgen. Hierover gaan we lezen, zingen 
en nadenken. De bewoners van Mandala 
en de parochianen van de Emmaüsparochie 
worden van harte uitgenodigd om aan deze 
viering deel te nemen.

Namens de voorbereidingsgroep,
Miep Giezeman-Hendriks

H U B E R T U S
T E R E S I A

V I C T O R

Paasviering in Rumah Saya
Op 13 april is er om 16.00 uur een R.K. 
Paasviering in Rumah Saya, Klein Hattem 
34 in Ugchelen. De voorganger is pastor 
A. Goes. Wilt u komen, maar heeft u geen 
vervoer, belt u dan met de familie Beems 
tel. 055 542 97 80.

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

Helaas kan niet 
iedereen altijd 
beschikken over 

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

Hulp gevraagd bij bezorging OpWeg 
in de wijk Emmanuel
De heer de Vries heeft vele jaren OpWeg 
bezorgd in de Tingietersdonk; hij heeft 
aangegeven te stoppen met deze bezorging. 
Vanaf deze plaats willen wij hem hartelijk 
danken voor alle jaren waarin hij OpWeg 
trouw heeft rondgebracht. Wij zijn nu 

op zoek naar een bezorger/ster voor de 
Tingietersdonk (13 exemplaren). Wilt u ons 
helpen door eens per 3 weken deze adressen 
te voorzien van OpWeg? Dan kunt u zich 
opgeven op tel. 055 366 92 00 en/of per mail 
emmausleden@gmail.com.
Mogen wij op u rekenen?

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

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

Werkgroep Welzijn 
Hubertusgemeenschap 
Werkgroep Welzijn Hubertusgemeenschap 
kan weer terugkijken op een sfeervolle 
en druk bezochte Eucharistieviering met 
aansluitend een lunch. De belangstelling op 
23 maart was weer bijzonder groot, waaruit 
blijkt dat er een behoefte bestaat aan samen 
zijn en samen kerk vieren. Voorganger 
was Pater Theo Roelofs met assistentie 
van de heer Ben Pol en Wim Timmer resp. 
als acoliet en lector. Het Hubertuskoor 
met medewerking van enkele dames o.l.v. 
Dominique Molenkamp en met muzikale 
ondersteuning van Miriam Keuls verzorgden 
de zang. Thema van deze viering was: “Hoe 
vaak kunt u vergeven?” De voorzitter heette 
alle aanwezigen uit de Hubertusgemeenschap 
en andere belangstellenden van harte 
welkom. Na dit welkom ging Pater Roelofs 
voor in gebed. Het koor zong de vaste 
gezangen van de XVIIde Mis. Hierna ging 
men over tot de Dienst van het Woord. In 
zijn overweging kwam Pater Roelofs terug 
op de lezingen waarin wordt gezegd dat je 
70 maal 7 keer, dus altijd bereid moet zijn om 
te vergeven. Dit is gemakkelijker gezegd dan 

gedaan. Je kunt door anderen zo gekwetst 
of zeer pijnlijk tekort gedaan zijn dat 
vergeven niet eenvoudig is. Dit heeft soms 
heel veel tijd nodig om enigszins te slijten. 
Hij memoreerde aan het televisieprogramma 
“Het Familiediner”, hetgeen op het eerste 
gezicht heel feestelijk klinkt, maar in feite 
gaat het vaak over diep gewortelde pijnlijke, 
jaloerse gevoelens of intriges die families 
elkaar hebben aangedaan. En die al of niet 
bewust zijn ontstaan. In de lezing gaat het 
niet over financiële zaken , maar eigenlijk 
over morele schuld en verdraagzaamheid 
t.o.v. elkaar. Wij beseffen dat niemand van 
ons volmaakt is en dat wij elkaar onbewust 
soms pijn kunnen doen en dan kan uitpraten 
en vergeven bevrijdend werken en daarmee 
geven we elkaar weer de kans om met een 
schone lei elkaar weer recht in de ogen te 
kijken. Aan het eind van de viering bedankte 
de voorzitter iedereen voor de medewerking, 
maar bracht vooral dank aan de aanwezigen 
voor het meevieren. Met dankbaarheid kijken 
we terug dat zo velen de moeite hebben 
genomen om deze viering mee te maken. 
Hierna werden allen uitgenodigd voor de 
lunch in de volle en mooi aangeklede zaal. 
Iedereen kreeg soep, vooraf gesmeerde 
broodjes, een heerlijke kroket en tot slot 
nog krentenbrood. Het was een gezellig 
en ongedwongen samenzijn. Iedereen had 
het goed naar zijn zin ook al omdat men 
elkaar weer kon ontmoeten en elkaar weer 
spreken kon. Ondanks dat er zoveel mensen 
waren liep alles op rolletjes. Compliment 
aan de Werkgroep. Aan het eind van dit 
gezellig samenzijn bedankte de voorzitter de 
Werkgroep Welzijn en activiteitencommissie, 
waarop een daverend applaus volgde. Tot slot 
bedankte hij alle aanwezigen. De volgende 
activiteit is op woensdagmiddag 17 mei a.s. 
Dan is er de gebruikelijke Voorjaarsmiddag. 

G.T. 

Wij hebben helaas nog steeds voor 2 wijken 
van OpWeg bezorgers nodig. De eerste 
wijk betreft de Kalverstraat en aanliggende 

S T A D

Kopij voor de volgende OpWeg graag 
inleveren uiterlijk woensdag 25 april 2017 
per e-mail aan secretariaat@rkapeldoorn.nl

B O N I F A T I U S

www.santegidio.nl  |  www.santegidio.org

S A N T ’ E G I D I O

Kledingbank
De Kledingbank aan de Oude Beekberger-
weg 157 is nu ook woensdagmorgen open 
van 10.30 uur tot 12.00 uur voor mensen die 
kleding komen brengen en halen. Steeds 
meer mensen vinden ook op deze dag de 
weg naar de Kledingbank. Op woensdag en 
zaterdag samen ontvangen wij nu tussen de 
400 en 500 gasten die wij kunnen helpen aan 
goede kleding, linnengoed en boeken. Er is 
nog steeds veel vraag naar actuele, goede en 
schone kleding om te delen met wie minder 
heeft.

School van Vrede
De School van vrede is inmiddels uitgegroeid 
tot een wekelijkse bijeenkomt met 13 
kinderen van de basisschool die direct uit 
school komen om daar hun brood te eten. 
Mariah, Amal, Nazdar en Patricia vullen de 

rest van middagen met een gesprek over 
een actueel onderwerp, huiswerk en taalles, 
om af te sluiten met knutselen. Als het 
mooi weer is buiten spelen op het plein. De 
kinderen willen elke dag wel naar de school 
van Vrede. In de wijk kunnen wij bouwen 
aan een wereld van vrede. In de Goede Week 
gaan we met de kinderen paaseitjes brengen 
in Sainte Marie.

Bijbelles
Vanaf 1 april (het is geen grap) starten wij 
in de pastorie aan de Stationsstraat met een 
groepje kinderen om verhalen uit de bijbel 
te lezen en met creatieve werkvormen en 
zang de kinderen met de verhalen uit de 
bijbel vertrouwd te maken met hoe God met 
mensen omgaat. Wij hebben ervoor gekozen 
om de bijbel centraal te stellen in de pastorie 
en de School van Vrede neutraal te houden 
om ook open te zijn voor de kinderen uit de 
moslim traditie of kinderen die niet gelovig 
zijn uit de wijk.

Sainte Marie
Jongeren van Sant’Egidio gaan elke maand 
naar woon- en zorgcentrum Sainte Marie 
voor een gezellige middag en ontmoeting 
met de ouderen. In maart hebben de 
jongeren pannenkoeken gebakken en 

de ouderen hebben ervan genoten. De 
pannenkoeken met spek waren het meest 
populair. Ook de Syrische jongeren hebben 
de weg gevonden naar het huis en willen 
vaker de activiteiten ondersteunen. 
Wij zijn heel blij met hun inzet en de 
vitaliteit die ze meebrengen. Ook bij de 
Franciscustafel en andere activiteiten kunnen 
wij hen steeds meer inzetten nu ze de 
Nederlandse taal beter beheersen.

Franciscustafel
Elke week is het weer een goed bezet 
restaurant voor dak- en thuisloze 
medemensen. De Praktijkschool de Boog 
verzorgt trouw de maaltijden voor 40 tot 
50 mensen. Sinds kort verzorgt Olga Lucia 
de toetjes, en dat maakt de maaltijden heel 
compleet. Op maandag Tweede Paasdag 
houden we het traditionele paasbuffet, 
waarbij de vrijwilligers allemaal iets lekkers 

D E  D R I E  R A N K E N

O . L .  V R O U W E K E R K
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Vieringen H. Martinuskerk Twello
Zondag 9 april, Palmzondag
10.00 uur Eucharistieviering, 
 voorganger pastor Sebastian pr. 
Witte Donderdag 13 april
19.00 uur Eucharistieviering, 
 voorganger pastor Sebastian pr. 
Goede Vrijdag 14 april
15.00 uur Kruisweg, voorganger 
 pastoor P. Daggenvoorde
19.00 uur Goede Vrijdagviering, voorganger 
 pastoor P. Daggenvoorde
1e Paasdag zondag 16 april
10.00 uur Eucharistieviering, voorganger 
 pastor Sebastian pr. 
2e paasdag maandag 17 april
10.00 uur Eucharistieviering, voorganger 
 pastoor P. Daggenvoorde
Zondag 23 april
10.00 uur Eucharistieviering, voorganger 
 pastor Sebastian pr. 

Casa Bonita
09 apr  Ds. J. Karelse, orgel dhr. 
 W. Brinkman, solist dhr. H. Heinen
14 apr  Goede Vrijdag Pastor 
 J. van Steenhoven  
16 apr  Pasen Mw. M. Hoekstra, 
 orgel dhr. E. Pleijsant 
23 apr  Dhr. G.R. Bloemendal, orgel dhr.
 J. van Veen, solist Rianne Blankestijn
30 apr RK Pastor J. van Steenhoven
De kerkdiensten beginnen om 10.30 u 
op de 3e verdieping.

De Drie Ranken
9 april Palmzondag
09.30 uur ds. G.A.J. van der Maas, 
 mmv kinderkoor spRANKel. 
19.00 uur Avondgebed, begin van de Stille 
 Week/Goede Week
10, 11 en 12 april 19.30 uur avondgebed
13 april Witte Donderdag
19.30 uur ds. G.A.J. van der Maas, 
 Maaltijd van de Heer

K E R K D I E N S T E N  E L D E R S

 

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

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

14 april Goede Vrijdag
15.00 uur ds. G.A.J. van der Maas + Henka 
 de Jong, Oecumenische Kruisweg, 
 gericht op kinderen en wie er bij 
 wil zijn.
19.30 uur ds. A.A. Wijlhuizen, Goede 
 vrijdagviering
15 april Stille Zaterdag
17.00 uur ds. G.A.J. van der Maas, 
 Paasmaaltijd met kinderen en 
 (groot)ouders
21.00 uur ds. H.J. ten Brinke, Paasnacht-
 viering, m.m.v. Pur Sang
16 april 1e Paasdag
09.30 uur ds. A.A. Wijlhuizen, 
 m.m.v. zanggroep
23 april
09.30 uur ds. G.A.J. van der Maas + mevr. 
 T. Breuer, Open Kring Viering 
09.30 uur ds. A.A. Wijlhuizen, De LichtBoot, 
 kinderkerk voor basisschoolleeftijd
17.00 uur Zangdienst, m.m.v. Apeldoorns 
 Christelijk Mannenkoor
30 april
09.30 uur ds. H.J. ten Brinke

De Heemhof
09 apr Palmzondag, Dhr. R. Bloemendal, 
 Koor Crescendo
14 apr  Goede Vrijdag, Mw. I.M. Bossen-
 broek-Baller & Pastor W. 
 Achtereekte, orgel dhr. W. Kroon 
16 apr  Pasen Mw. I.M. Bossenbroek-
 Baller, orgel mw. S. Goldbach 
23 apr  RK Mw. Pastor G. Groenland, 
 Koor Con Spirito
30 apr  Mw. M. Visch-de Bruin, 
 orgel dhr. W. Kroon 

De kerkdiensten beginnen om 10.30 uur.

‘s Heeren-Loo (Groot Schuylenburg)
09 apr eredienst, Ds. Fockens, 
 orgel Peter van Essen m.m.v. 
 PKN gemeente de Fontein

W I J  B I D D E N

Wij bidden in de Goede Week
Heer, onze God,
Gij toont ons uw gezicht in een man vol 
zachtmoedigheid,
in Jezus, die zich ten dode toe prijsgaf 
voor ons allen.
Wij bidden U 
dat wij zijn lijden waardig mogen zijn in 
deze goede dagen
en heel ons leven.

H. Jongerius

Bijbelrooster jaar A
09 april 2017  Palmzondag, Mt. 21,1-11; Jes. 50,4-7; Ps. 22; Filip. 2,6-11; Mt. 26,14 - 27,66. 
15 april 2017  Paaszaterdag, Paaswake, Gen. 1; Ex. 14; Jes. 55; Ps. 104; Rom. 6,3-11, Mt. 28,1-10
16 april 2017  Paaszondag, Hand. 10,34a.37-43; Ps. 118; Kol. 3,1-4; Joh. 20,1-9.
17 april 2017  Tweede Paasdag, Hand. 2,14.22-32; Ps. 16; Mt. 28,8-15.
23 april 2017  Tweede zondag van Pasen, Hand. 2,42-47; Ps. 118; 1 Petr. 1,3-9; Joh. 20,19-31. 
30 april 2017  Derde zondag van Pasen, Hand. 2,14.22-32; Ps. 16; 1 Petr. 1,17-21; Lc. 24,13-35 

Pasen
De steen is weg, het graf is leeg. 
De Heer is waarlijk opgestaan. 
De engel heeft het ons gezegd: 
“De Heer is waarlijk opgestaan, 
Hij heeft de dood verslagen”. 
Maar zie, er is veel tijd vergleden, 
en velen zijn er overleden. 
wij wachten op de jongste dag 
dat Jezus terug komen mag. 
Daar blijven wij op hopen 
dan gaan de graven open. 
Dan is er een einde aan al het leed, 
en is het ieder die dan weet: 
De Heer is waarlijk opgestaan 
Halleluja!

16 apr 1e Paasdag, eredienst, Drs. 
 Constance Schouwstra-Dijkman, 
 orgel Chris Noteboom, koor 
 Mannenkoor Schuylenburg o.l.v. 
 Dhr. Zwier v.d. Weerd, The 4 of Us
23 apr  Verteldienst o.l.v. Harm Siebesma, 
 orgel Maurits Bunt
23 apr  Zangdienst o.l.v. Hetty de Reus, 
 orgel Chris Notenboom
30 apr  Combidienst o.l.v. Harm Siebesma, 
 orgel Arjan van Hees

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

De Herberg: Zondagse Ontmoetingen
09 apr  Palmzondag, Mevr. T. van 
 Stormbroek
16 apr  Pasen, mevr. M. Giezeman-
 Hendriks
23 apr mevr. L. Benschop

De Zondagse Ontmoetingen vinden plaats 
op de tweede en vierde zondag van de 
maand van 13.30-14.00 uur, alsmede op 1e 
paasdag. Vanaf 13.15 uur wordt er een kop 
koffie of thee geschonken.

Koningin Wilhelmina 
Woonzorgcentrum
Elke eerste dinsdag van de maand wordt om 
16.00 uur een Woord- en Communieviering 
gehouden. Voorganger is de heer 
Anton Derksen, met assistentie van Siny 
Bouwmeester
We nodigen u van harte uit met ons mee 
te vieren. Ook als u buiten het woon- en 
zorgcentrum woont, bent u van harte 
welkom.

Marken-Haven
08 apr  Palmpasen Dhr. R. Bloemendal, 
 orgel dhr. L. Jacobs
14 apr  Goede Vrijdag, mw. I.M. Bossen-
 broek-Baller & Ds. C. Manuputty, 
 piano Dhr. G. de Groot
15 apr  Pasen (Stille Zaterdag), Mw. I.M. 
 Bossenbroek-Baller, orgel mw. 
 S. Goldbach
17 apr  2e Paasdag Markenhof, Mw. 
 I.M. Bossenbroek-Baller 
22 apr  RK Mw. Pastor G. Groenland, 
29 apr  Mw. M. Visch-de Bruin, orgel 
 mw. S. Goldbach

De kerkdiensten vinden plaats op 
zaterdagmiddag om 14.30 uur.

Randerode
09 apr  Dhr. M. Visscher, orgel Bert 
 Riphagen met Cantorij Hofstad
14 apr  Goede Vrijdag, Ds. E. Idema, 
 orgel Dhr. F. v.d. Kraats  
16 apr  Pasen Ds. E. Idema, 
 orgel dhr. W. Brinkman  
23 apr  Dhr. B. Bredijk met koor Hosanna
30 apr  Dhr. M. Visscher, orgel Jacob 
 Wubs, solist Jaap Vermaat 

De kerkdiensten beginnen om 10.30 uur.

Sainte Marie
9 apr Eucharistieviering, A. Goes pr. 
14 apr  Goede Vrijdag 15.00 u dhr 
 A.J. Derksen 
16 apr  Pasen Eucharistieviering, 
 A. Goes pr. 
23 apr  Geen viering 
30 apr  Woord- en communiedienst, 
 dhr A.J. Derksen 

De vieringen beginnen om 09.30 uur, 
op Goede Vrijdag om 15.00 uur

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

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

H. Geestkapel Assel
Elke zondag is er om 10.00 uur een 
zondagsviering.
Elke 1e zondag van de maand 
Eucharistieviering met ondersteuning door 
het Hubertuskoor.
Elke 2e zondag van de maand Woord- en 
Communieviering.
Overige zondagen Eucharistievieringen met 
volkszang.

In de Eucharistievieringen gaat een van de 
Salesianen van de nabijgelegen Mariahoeve 
voor: Theo Roelofs sdb.
De Woord- en Communievieringen worden 
bij toerbeurt verzorgd door Ruud Pragt, 
Anton Derksen en Hans Bosch.

Wij proberen ook kinderen een warme plek 
te bereiden en nodigen hen uit actief aan de 
vieringen mee te doen o.a. door het luiden 
van de kerkklok en het aansteken van de 
kaarsen bij de voorbeden.

De gemeenschap van de H. Geestkapel is 
zeer betrokken bij het straatkinderenproject 
Bosco Boys in Nairobi. Zij uit dat vooral 
in financiële ondersteuning van het 
project als geheel en een forse bijdrage 
aan studiekosten van individuele (ex-)
straatkinderen.

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

Zondag 9 april 2017, 16:00 uur, Onze Lieve 
Vrouwekerk Hoofdstraat 18, Apeldoorn
Apeldoorns Christelijk Mannenkoor: 
Passieconcert 
Liederen rondom Passie
U hoort een grote verscheidenheid van 
muziekstijlen die invulling geven aan de tijd 
rondom Pasen. 

Zaterdag 15 april 2017, 20:00 uur, Eben-
Haëzerkerk, Zonnedauw 8, Apeldoorn
Gelders Vocaal Ensemble: Meditatie
The Crucifixion
Een meditatie over lijden en sterven van de 
Heilige Verlosser, dat is de ondertitel van The 
Crucifixion. 

Zaterdag 22 april 2017, 13:30-15:30 uur, 
Kobald, Asselsestraat 167, Apeldoorn
Mannenkoor Bel Canto: gratis workshop
Workshop Zingen
Voor mannen uit de hele Stedendriehoek 
die hun stem willen ontdekken. 
www.mannenkoorbelcanto.nl. 

Zaterdag 22 april 2017, 20:00 uur, Bronkerk, 
Hoenderloseweg 10, Ugchelen
Zondag 23 april 2017, 15.00 uur, Dorpskerk, 
Schoolstraat 16, Voorst
Apeldoorn Renaissance en Barokensemble 
En Suite: “Rondom Bach”
Concerten “Rondom Bach”
Op zaterdag 22 en zondag 23 april geeft het 
Apeldoorn Renaissance en Barokensemble En 
Suite een concert met werken van o.a. Johan 
Sebastian Bach. Op zondag kan voorafgaand 
aan het concert een natuurwandeling 
gemaakt worden. Zie hiervoor de website. 
www.ensemble-ensuite.nl

Zaterdag 22 april 2017, 14:30 uur, Onze Lieve 
Vrouwekerk Hoofdstraat 18, Apeldoorn
Apeldoorns Vocaal Ensemble en 
Koperkwartet Embrass: O che bon echo
Meerkorige Renaissancemuziek 
De titel van het concert is ontleend aan een 
beroemd dubbelkorig chanson van Lassus, 
met een humoristische knipoog naar het 
echo zingen.
www.apeldoornsvocaalensemble.nl

K O R E N  E N 
C O N C E R T E N
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informatieblad voor katholiek apeldoorn

OpWeg is een uitgave van de SIKA 
Stichting Informatieblad Katholiek Apeldoorn
Postadres: SIKA, p/a Regentesselaan 16a, 
7316 AD Apeldoorn. 

Stichting SIKA is ANBI-erkend, u kunt uw giften 
aftrekken van de belasting.

Bestuur
Voorzitter: 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

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

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

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

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.

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. 

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

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 .

 

Zondagviering: tweede en vierde zondag van de 
maand om 13.30 uur (Inloophuis vanaf 14.00 uur). 
Rek.nr. NL11INGB0006240608 
t.n.v. St. Citypastoraat

Apeldoorns Beraad van Kerken
www.apeldoornsberaadvankerken.nl , 
beraadvankerkenapeldoorn@hotmail.com .

Inloophuis ’de druif’
Een ontmoetingsplaats in De Maten.
Openingstijden: dinsdag van 09.30 tot 11.30 uur, 
donderdag van 10.00 - 12.00 uur en vrijdag van 
14.30 - 16.30 uur. Ingang: Violierenplein, De Drie 
Ranken, direct achter de deur. Iedereen is welkom.

Jeugd- en Jongerencentrum Don Bosco Apeldoorn
Instuif en internetcafé voor jeugd en jongeren, 
toegang gratis.
Locatie: Don Bosco De Maten, Eglantierlaan 203, 
055 542 59 51, openingstijden: elke middag van 
13.00 tot 17.00 uur, behalve zaterdag. 

’s Avonds van 19.00 tot 22.00 uur 
op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag. 
Locatie: Don Bosco Zevenhuizen, Sluisoordlaan 200, 
055 366 46 38, openingstijden: elke middag van 
13.00 tot 17.00 uur, behalve maandag en zaterdag. 
’s Avonds van 19.00 tot 22.00 uur op maandag, 
woensdag en vrijdag.

Katholieke Belangenorganisatie 
voor Senioren KBO
Afdeling Apeldoorn en Epe - Belangenbehartiging, 
dienstverlening en ontspanning op lokaal, provinciaal 
en landelijk niveau, voor senioren vanaf 50 jaar.
Secretariaat: kboapeldoorn@gmail.com.
Website landelijke organisatie Unie KBO: 
www.uniekbo.nl, provinciale organisatie: 
www.kbogelderland.nl .

KRO/RKK-mediapastoraat
Van dinsdag t/m vrijdag (09.00-10.00 uur) bereikbaar 
onder 0346 33 25 55, rkkmediapastoraat@kro.nl , 
www.rkk.nl .

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 Apeldoorn- 
brede activiteiten van de Protestantse Gemeente 
Apeldoorn en daarmee het gezicht naar buiten.
Aandachtsgebieden: missionair werk, jeugdwerk,
communicatie, vorming & toerusting, ouderen-
pastoraat en gemeenteopbouw. 
Ook de pioniersplekken vallen hieronder. 
www.kerkplein7.nl , info@kerkplein7.nl .

De administratie van de kerkelijke instelling RK 
Begraafplaatsen te Apeldoorn zoekt contact 
met de familie, erven of contactpersoon van 
onderstaande overledenen, die op het kerkhof 
aan de Haagwinde begraven zijn en waarvan de 
grafrechten per 31-12-2016 zijn verlopen.

Zij verzoekt de belanghebbenden zich schriftelijk 
te melden aan het correspondentieadres: 
Anklaarseweg 175, 7323 AB Apeldoorn of een 
telefonische melding aan J. Mulder: 055 366 73 80.

Oproep Kerkhof Haagwinde

-  L.C.M. van der Spek † 30-12-1996

-  M.Th. Bouwmeesters † 12-07-1975

-  M.H. Amse † 15-03-1984 en A.M.G. Pot † 12-03-1996

-  A.F. van Rooijen † 25-03-1985

-  M.J. Bouwmeester † 31-10-1994 en J.G. Simons † 04-10-1996

-  E.J. van de Ende † 07-02-1983 en J.H.G. vd Stap † 05-12-1996

-  L.G.A. Lieferink † 18-04-1996

-  O.C. Cooke †19-02-1996

-  F.A.M. de Klein † 06-07-1956 en J.G. van Beek † 11-05-1943

-  J. Streppel † 26-08-1955 en B. Borgonje † 07-12-1956

-  H.J.Dolman † 03-04-1956


