vrijdag 5 mei 2017
46e jaargang, nummer

informatieblad voor katholiek apeldoorn

www.emmaus-apeldoorn.nl

10
(vierwekennummer)
volgende uitgave
vrijdag 2 juni 2017

kerk pagina 2 | huis pagina 4 | stad pagina 6 | kopij inleveren uiterlijk: woensdag 23 mei 2017

Bevrijding met een grote rouwrand…
Op de verschijningsdatum van deze OpWeg
– 5 mei – vieren we Bevrijdingsdag en
hebben we de Dodenherdenking net achter
ons.
De redactie ging op zoek naar iemand die
WOII bewust heeft meegemaakt en die daar
nog altijd sterke herinneringen aan heeft.
Zowel de mooie als de droevige. We vonden
Theo Linthorst bereid om zijn herinneringen
met ons te delen.

plaats van in de sloot te duiken om dekking
te zoeken, liep ik keihard met de fiets aan
de hand naar ons huis. Van bangigheid wist
ik niet meer wat ik moest doen, waardoor ik
juist het verkeerde deed.
Over het einde van de oorlog nog het
volgende. Mijn vader liet 2 bomen kappen
en liet daar planken uit zagen want hij dacht
als de bevrijding komt zal er wel veel kapot
zijn. Mijn grootvader van mijn moederskant
zag dat en zei tegen mijn vader: ‘Willem, dat
is heel verstandig’. Ik kom daar zo op terug.

Velen kennen Theo als bestuurder van de
Teresiaparochie en de Mariaparochie. Tijdens
zijn bestuursperiode is de Emmaüsparochie
tot stand gekomen. (Willem Olierook)

Wie was de jonge Theo?
Ik ben geboren in Apeldoorn op 21 september 1933 als oudste van een gezin van
uiteindelijk zeven kinderen. De kleuterschool
heb ik overgeslagen. In augustus 1939 heeft
mijn moeder mij, op 5-jarige leeftijd, naar de
lagere school gebracht. Zij huilde. Of ik dat
ook deed weet ik niet meer.
Ik ging erg graag naar school, leren vond ik
heerlijk. In 1944 werd de school gesloten in
verband met gevaar voor beschietingen of
bombardementen. De school stond namelijk
direct naast het station. Ik weet nog dat
ik zaterdags in de krant (De Gelderlander)
keek of de school weer openging. Pas na de
bevrijding is de school weer als zodanig gaan
dienen. In mijn jeugd moest ik veel helpen
thuis, want er was van alles te doen. We
hadden koeien, varkens en kippen en veel
land om te bewerken. Mijn moeder leerde
mij al heel vroeg koken. Als zij dan eens weg
ging zei ze wat ik moest koken en dat lukte
dan ook wel.

Oorlogservaringen
In mei 1940 kwamen de bezetters, de Duitse
‘Wehrmacht’, Apeldoorn binnen. Ik weet
nog heel goed dat Nederlandse soldaten “De
Tol” (hoek Deventerstraat-Zutphensestraat)
versperden door alle bomen op te blazen
met dynamiet. Als kleine jongen heb ik
mijn ogen uitgekeken. De eerste jaren
heb ik geen nare herinneringen aan de
oorlog. In die tijd marcheerden veel Duitse
muziekkorpsen door Apeldoorn. Dat vond ik
wel mooi.
Op een keer gingen we beukenblad harken
langs de Zutphensestraat om er kuilen mee
af te dekken. Om aardappels en appels te
bewaren werden ze in een kuil opgeborgen

Teresiakerk [bron: bevrijdingvandeveluwe.nl]

Theo Linthorst [links] in 1939 met 2 neven

en met grond afgedekt. Om bevriezen
te voorkomen werd er een dikke laag
beukenblad opgelegd. Bij dat bladharken
reed een auto van de Duitsers over mijn hark
die tegen mijn hoofd klapte. De chauffeur
vond het heel erg. Hij zei: ‘Let goed op want
ik laat zo nu en dan een brood vallen’. Van
zijn commandant mocht dat niet, maar
wij waren er heel blij mee want er was
steeds minder te eten voor veel mensen.
We verzamelden toen wel tien broden en
brachten die ’s avonds naar oude mensen.
Wij hadden thuis altijd wel eten, omdat we
zelf veel verbouwden op het land.

van de ondergrondse strijdkrachten die door
de bezetter werden gezocht.
Er zijn ook heel nare herinneringen. Op
een dag werd er een razzia gehouden. Mijn
vader is daarbij opgepakt en naar Duitsland
gebracht; met de trein van Apeldoorn
naar Wesel. In Duitsland werd de trein
beschoten door de Engelsen, die dachten
dat het een trein was met Duitsers. Veel
mensen zijn toen gedood, uit Apeldoorn
twintig. Mijn vader was lichtgewond door
een scherf in zijn buik. Toen de doden op
een vrachtwagen waren geladen, moesten
de lichtgewonden, zoals mijn vader, boven
op die wagen klimmen. Dat wilden ze
niet, maar de Duitsers richtten een geweer
op deze lichtgewonden en gaven bevel
dat toch te doen. Toen ze erop zaten
verordonneerde de Duitse commandant
dat de auto rechtstreeks naar Apeldoorn
moest vertrekken. Bij de grens werd de
auto geïnspecteerd door Duitse soldaten.
Toen ze zagen dat het dode en gewonde
mensen waren huilden ze. Die nacht is mijn
vader weer thuisgekomen. Hij huilde, dat
staat me na al die jaren nog helder voor de
geest. Natuurlijk waren we heel blij dat hij
teruggekomen was.

Nog een herinnering. Wij waren verhuisd
naar de Veenhuizerweg, dat was een meer
landelijke omgeving. In onze schuren stond
een paard van evacués uit Arnhem en 12
varkens van ons zelf. Toen we merkten
dat de Duitsers en de Nederlandse SS-ers
kwamen controleren of er ook dieren waren
die in beslag konden worden genomen,
gingen wij vlug met paard en varkens naar
een boer naast ons. Na die controle, waarbij
ze niets vonden, haalden wij heel snel paard
en varkens terug zodat ook daar niets kon
worden gevonden.
In het land was de bezetter de baas. Wel
herinner ik mij dat een brief van Kardinaal
de Jong in de kerk werd voorgelezen waarin
hij de mensen opriep zoveel mogelijk te
helpen bij het onderduiken van de Joden en

Angst en verschrikking
Een andere verschrikkelijke herinnering is de
volgende. Onze buren waren Joodse mensen,
die beiden Joodse mensen verpleegden in de
psychiatrische Inrichting ‘Het Apeldoornse
Bosch’. Op een avond en nacht zijn
alle patiënten en de meeste verplegers
en verpleegsters afgevoerd naar een
vernietigingskamp in Duitsland. Die avond
hadden onze buren geen dienst. Om halftien
’s avonds kwam er een Duitse vrachtwagen
bij hen voorrijden. Ik heb toen gezien hoe
deze mensen uit hun huis werden gehaald
en op die wagen werden geladen, hetgeen
met veel geweld gepaard ging. Dat beeld
staat in mijn geheugen gegrift.
Een andere herinnering gaat over mijn angst
voor de oorlog. Ik reed op de fiets naar huis
toen plotseling vliegtuigen begonnen te
schieten op de trein dicht bij ons huis. Ik was
zo bang dat ik van de fiets sprong, maar in

Bij de bevrijding zelf was de frontlinie van
de Duitse kant 150 meter van ons huis aan
de linkerkant en die van de Canadese kant,
onze bevrijders, was 150 meter aan de
rechterkant. Mijn vader en ik keken door
het wc-raampje naar de beschietingen over
en weer. Op een zeker moment hoorden
we schreeuwen voor het kelderraam
dat afgedekt was met boomstammen.
Samen gingen we kijken en vonden een
zwaargewonde Canadees, die we mee naar
binnen hebben gedragen. Zo goed mogelijk
hebben we zijn wonden verbonden en werd
hij rustig. Toen we naar de wc wilden bleek
die er niet meer te zijn; getroffen door een
granaat. Door het oorlogsgeweld hadden we
niet gehoord dat ons huis ook was geraakt…

Geen feest
Op de dag van de bevrijding ging mijn
vader naar het huis van zijn ouders. Daar
hoorde hij van de dood van zijn moeder,
mijn oma dus; in die tijd noemden we haar
opoe. Zij had heel lang in de schuilkelder
gezeten. Toen ze even naar buiten ging
omdat het rustig leek, is zij getroffen door
een granaatscherf. Mijn vader kwam thuis
met deze verschrikkelijke boodschap. Daarna
ging hij naar het ouderlijke huis van mijn
moeder. Daar hoorde hij dat op de avond
voor de bevrijding de schuur in brand was
geschoten. Toen zijn schoonvader naar
buiten was gelopen met een groot mes om
de koeien los te snijden en uit de schuur te
halen kwam een SS-soldaat naar hem toe en
vroeg wat hij ging doen. Na het antwoord
zei hij: ‘dat is nergens voor nodig’ en hij
schoot hem dood.
Zo verloor ons gezin op de laatste dag van
de oorlog in Apeldoorn de moeder van mijn
vader en de vader van mijn moeder. Voor ons
was er geen bevrijdingsfeest.
Nu kom ik terug op de boom die in planken
was gezaagd. Die planken zijn gebruikt
voor twee doodkisten die door mijn vader
zijn gemaakt. De begrafenis ging vanuit
de Teresiakerk die getroffen was door 150
granaten. Eerst hebben we puingeruimd
voor een pad door de kerk…

Tenslotte
Ik denk dat de oorlog me gevormd heeft
tot de man die ik ben geworden met als
belangrijkste ‘opdracht’: ‘altijd het beste uit
jezelf naar boven halen en je in te zetten
voor alles en iedereen’.
Theo Linthorst
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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
6

M E I

T / M

Zaterdag 6 mei
16.30 uur
Eucharistieviering met samenzang, voorganger pastoor P. Daggenvoorde
Zondag 7 mei
10.00 uur
Eucharistieviering met het Gregoriaans Koor, voorganger pastor Sebastian pr.
Dinsdag 9 mei
09.00 uur
Eucharistieviering
Vrijdag 12 mei
09.00 uur
Eucharistieviering
19.30 uur
Gebedsviering Sant’Egidio
Zaterdag 13 mei
16.30 uur
Eucharistieviering met cantor, voorganger pastor Sebastian pr.
Zondag 14 mei
10.00 uur
Eucharistieviering met het Liturgiekoor, voorganger pastor Sebastian pr.
Dinsdag 16 mei
09.00 uur
Eucharistieviering
Vrijdag 19 mei
09.00 uur
Eucharistieviering
19.30 uur
Gebedsviering Sant’Egidio
Zaterdag 20 mei
16.30 uur
Eucharistieviering (Vormsel) met het kinderkoor en JokoTrees,
voorganger Mgr. Drs. H.W. Woorts, hulpbisschop van Utrecht
Zondag 21 mei
10.00 uur
Eucharistieviering met koor Sostenuto, voorganger pastor Sebastian pr.
Dinsdag 23 mei
09.00 uur
Eucharistieviering
Donderdag 25 mei Hemelvaartsdag
10.00 uur
Eucharistieviering met cantorgroep,
voorganger pastor Sebastian pr. en diaken R.Dashorst.
Vrijdag 26 mei
09.00 uur
Eucharistieviering
19.30 uur
Gebedsviering Sant’Egidio
DOOPVIERINGEN
Doopvieringen vinden doorgaans een keer per maand op een zondag plaats. De data voor
2017 zijn: 23 juli, 24 september, 22 oktober en 26 november. Ouders die hun kind willen laten
dopen, kunnen contact opnemen met het secretariaat.
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week 15
pastoraat Emmaüsparochie € 1857,64
Leprafonds € 335,31
week 14
pastoraat Emmaüsparochie € 559,10
Vastenactie € 754,08
week 13
pastoraat Emmaüsparochie € 383,30
Vastenactie € 527,46
MISINTENTIES
Weekend 6-7 mei: overleden ouders Harperink-Nijland en zoon Felix, Mia Huissen-v.d.
Velden, overleden ouders Hafkamp-Neuleman en zoon Bert, Lammert Sloots, Annie van
Elewout-van Gulik, Johanna Jonker-Trooster, Antoon Klomp, Leny Heuzen, Rens Ketelaar,
Jeanne de la Bretoniere.
Weekend 13-14 mei: Mia Huissen-v.d. Velden, Gertrudis Martha Maria Peters-Voskuilen,
Johannes Jan Cornelis Peters, Aad v.d. Maarel, Johanna Jonker-Troost, Lammert Wools,
Antoon Klomp, Jeanne de la Bretoniere, Stephan Staijen en schoonzoon Twan, ouders en
schoonouders. Gezondheid en sterkte voor het gezin.
Weekend 20-21 mei: Mia Huissen-v.d. Velden, Jeroen Wijnbergen, Jeanne de la Bretoniere.
PAROCHIEKRONIEK
Gedoopt:
Door het H.Doopsel zijn in onze geloofsgemeenschap opgenomen Franco Hendriks,
Sophie ter Heegde-Stejbach en Bethany Hendriks.
Overleden:
Wil Rodink-van der Vegt.
Het afscheid heeft plaatsgevonden op 19 januari in de aula van Heidehof.
Lida Kanne-Pol.
De afscheidsviering heeft plaatsgevonden op 6 april in de H. Geestkapel in Assel.
Lammert Sloots. De uitvaart heeft plaatsgevonden op 18 april in de kerk.
Annie van Elewout-van Gulik. De uitvaart heeft plaatsgevonden op 18 april in de kerk.
Johanna Jonker-Trooster. De uitvaart heeft plaatsgevonden op 24 april in de kerk.
Antoon Klomp. De uitvaart heeft plaatsgevonden op 25 april in de kerk.
Jeanne de la Bretoniere. Het afscheid heeft plaatsgevonden op 28 april in de aula van
Heidehof.

BIECHTGELEGENHEID elke vrijdag na de viering van 09.00 uur in de O.L. Vrouwekerk.
IN MEMORIAM
ROZENKRANSGEBED elke dinsdag- en vrijdagmorgen vanaf 8.30 uur, voorafgaand aan de
viering van 9.00 uur, in de O.L. Vrouwekerk.
KINDERDIENST EN CRÈCHE
Elke zondag is er tijdens de viering van 10.00 uur kinderdienst en crèche.

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

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

COLLECTEOPBRENGSTEN
week 16
pastoraat Emmaüsparochie € 282,64
Egidius € 364,18

Dré Gijsbers
Op indrukwekkende wijze en geheel passend bij zijn leven, met de tonen van de Last Post
en aansluitend de Reveille hebben we op 23 maart op de natuurbegraafplaats Assel afscheid
genomen van Dré Gijsbers, een markant persoon en een liefdevolle, betrokken vader. Dré
heeft een glansrijke militaire carrière gehad en door zijn werk was hij veel van huis. Maar
in de weekenden zorgde hij dat hij er was voor zijn vrouw en kinderen. En samen met zijn
gezin werd er dan gewandeld, geschaatst, gezeild en gekampeerd. En ook was hij erbij om
zijn kinderen altijd aan te moedigen bij het sporten. Toen Dré op zijn 55e met pensioen ging
was stilzitten en niets doen er niet bij. Enorm veel heeft hij toen nog aan vrijwilligerswerk
gedaan. Onder andere was hij voorzitter van de stichting “een orgel voor de Mariakerk”
en mede dankzij hem staat het orgel in de Onze Lieve Vrouwekerk er nu in volle glorie bij.
Tijdens de afscheidsviering in de Onze Lieve Vrouwekerk werden er veel herinneringen
opgehaald door zijn kinderen en daaruit kwam de liefde, de warmte en zeker ook de
zorgzaamheid van Dré duidelijk naar voren. Zorgzaamheid voor zijn gezin maar ook zeker
voor zijn manschappen. Dré was een erg gelovig man en in dat vertrouwen hebben we hem
losgelaten om dat nieuwe andere land binnen te kunnen stappen, een land van liefde en
barmhartigheid en waar elk moment de eeuwigheid omvat.
Gerard van de Braak
Griet Koernap-Bakker
Bezorgdheid en heel veel liefde geven, de trefwoorden die zo passend waren voor Griet
Koernap. Al op jonge leeftijd leerde ze Jan kennen, haar grote liefde, en 40 jaren waren ze
getrouwd en samen hebben ze een mooi liefdevol gezin gekregen. Griet en Jan waren één
en erg moeilijk heeft ze het gehad toen Jan 10 jaar geleden overleed. Ze stierf zelf ook. Maar
ze putte kracht uit haar geloof, bad elke dag haar gebeden en heel veel vreugde ondervond
ze van haar klein- en achterkleinkinderen die ook enorm hielden van hun opoe. Het liefste
had ze al haar kleinkinderen dan ook de hele dag om zich heen om ze heerlijk te verwennen.
Griet, de opoe eigenlijk voor alle kinderen die om haar heen woonden op “de Haere”. De
plek waar ze zich ook zo gelukkig voelde met veel van haar dierbaren zo vlak om zich heen.
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De deur stond er ook altijd open en iedereen was van harte welkom en iedereen kwam ook
graag bij Griet. Ze was een vriendin voor velen. En nu is daar die lege plek en zal ze enorm
gemist worden. Tijdens de avondwake, de afscheidsviering in de Onze Lieve Vrouwekerk en
in het crematorium hebben we gebeden tot God, die aan het leven vooraf gaat om Griet nu
ook aan het einde van haar weg in zijn armen op te nemen.
Gerard van de Braak
Annie van Elewout-van Gulik
“Leef, leef bij de dag, leef bij de tijd die je krijgt”. Een gedeelte van de tekst die we
gelezen hebben uit het boek Prediker op 18 april in de Onze Lieve Vrouwekerk bij het
afscheid van Annie van Elewout. En geleefd heeft Annie zeker, tot aan de laatste dag. Nog
een paar maanden en dan word ik 100, woorden die ze dagelijks zei en waar ze enorm
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naar toe leefde. En nee, honderd is ze net niet geworden. Maar wel heeft ze een rijk en
lang leven gehad, een leven waarvan ze tot het laatst toe heeft genoten. Een leven ook
waar ze gepassioneerd van hield. Als een echte Brabantse hield ze van de echte Brabantse
gezelligheid. In de stille week op woensdag 12 april is Annie rustig ingeslapen. De week
waarin we het lijden en sterven, maar ook de opstanding van Jezus hebben herdacht. In
zijn afscheidswoorden zei Jezus: Ik ga heen om een plaats voor u te bereiden. En met zijn
lijden en sterven heeft Jezus voor ons een weg geopend naar een nieuw leven. En daar
was Annie ook van overtuigd dat HIJ ons ontvangt in ZIJN licht, in ZIJN liefde en in ZIJN
barmhartigheid. In dat vertrouwen hebben we Annie dan ook uit handen gegeven en haar
te ruste gelegd bij haar man Willem op de begraafplaats Heidehof en naast haar geliefde
schoonzoon Eef.
Gerard van de Braak

Hemelvaart: de Verrezene ontstijgt het aardse
(Willem Olierook)
Op de veertigste dag van de Wederopstanding van Jezus vindt de viering van
Hemelvaartsdag plaats. Hiermee wordt
herdacht dat Christus is opgevaren naar
de Hemel en zijn plaats heeft ingenomen
naast God. Volgens de oude bronnen vindt
de feestdag al zijn oorsprong bij de eerste
apostelen, maar in de loop der eeuwen zijn
er nog aardig wat tradities toegevoegd aan
Hemelvaartsdag.
De Hemelvaart van Jezus maakt onder
andere onderdeel uit van het evangelie
van Marcus. Nadat de profeet zijn
Wederopstanding bekend had gemaakt aan
zijn apostelen ‘werd de Heer Jezus in de
hemel opgenomen en nam hij plaats aan
de rechterhand van God’ (Marcus 16:19).
Vervolgens verspreidden zijn discipelen het
nieuws en ‘De Heer hielp hen daarbij en
zette hun verkondiging kracht bij met de
tekenen die ermee gepaard gingen’ (Marcus
16:20).

Augustinus van Hippo
De oudst bekende bron van de viering
van Hemelvaartsdag is een geschrift van
Augustinus van Hippo (354-430) uit de 5e
eeuw. Hoewel er geen bewijzen zijn dat
het feest voor deze periode ook al in acht
genomen werd, beschrijft Augustinus het als
een traditie die al geobserveerd werd sinds
de eerste apostelen. De mogelijkheid bestaat
dat Hemelvaartsdag voor de 5e eeuw niet
apart werd gevierd, maar dat dit gebeurde
in samenval met Pasen of Pinksteren.

het beeld van Jezus boven het altaar via een
speciale deur naar het dak van de kerk te
takelen. Tot slot was het voor geestelijken in
Engeland traditie om een optocht te houden
met een banier van een leeuw voorop en
een banier van een draak in de achterhoede.
Hiermee symboliseerden zij de overwinning
van Christus op de duivel.

Moderne feestdag
Inmiddels zijn de historische tradities van
Hemelvaartsdag ook vermengd geraakt
met moderne tradities. Zo is het in vele
landen, waaronder België, gebruikelijk om
op deze dag ook aandacht te besteden
aan het ‘Rerum Novarum’, de door Paus
Leo XIII in 1891 geschreven encycliek over
sociale rechtvaardigheid. Daarnaast vindt
in Duitsland traditioneel ook Männerdag,
ofwel Vaderdag, plaats op dezelfde datum.
In Nederland tot slot gaat Hemelvaart
vandaag de dag vooral gepaard met vele
festivals, braderieën en boekenmarkten.
[bron: www.isgeschiedenis.nl]

hemel krijgt een afspiegeling is van hetgeen
je op aarde voor anderen hebt gedaan.
Beschaamd moet de man constateren dat hij
op aarde flink in gebreke is gebleven…

In India is maar drie procent van de inwoners
christen. Men kan wel wat meer merken van
het kerstfeest en Goede Vrijdag, omdat dat
vrije dagen zijn voor iedereen in India.

Ook vroeg ik aan pastor Sebastian welke
betekenis Hemelvaart heeft in India.
Hij vertelt me dat in India Hemelvaart niet
op donderdag veertig dagen na Pasen
wordt gevierd. Het wordt op zondag 28
mei gevierd. De zondag vóór Pinksteren is
het Hemelvaartsdag. In India is zondag de
vrije dag, daarom gebeurt het vieren van
Hemelvaartsdag op zondag. Men merkt in
het dagelijkse leven en in de maatschappij
weinig tot niets van het feest. Alleen in de
kerk zie je aan de versieringen en hoor je in
de overweging over het feest.

Aanhangers van de andere godsdiensten
weten dat het belangrijke dagen zijn voor
christenen. In het televisienieuws wordt
aan het kerstfeest en aan Goede vrijdag
aandacht geschonken, maar aan Hemelvaart
dus niet.
Ik kwam op internet nog een interessant
artikel tegen van de Belg Dick Wursten – die
zichzelf een post-moderne protestant noemt
– over het beeld dat het woord Hemelvaart
vandaag de dag oproept; zie: https://dick.
wursten.be/hemelvaart.htm

Hemelvaart in andere culturen
Ik sprak met Lina en Walid Farha over het
vieren van Hemelvaartsdag in Syrië.
’s Morgens is er een gewone viering en ook
thuis wordt er niet iets speciaals gedaan met
betrekking tot eten of andere gebruiken.
Het is niet zo’n groot feest als Kerstmis en
Pasen.

Kerkelijke rituelen
Zeker is in ieder geval dat de Hemelvaart
van Jezus zich in de middeleeuwen tot
een afzonderlijke kerkelijke feestdag
ontwikkelde. De nacht voor het feest was
het voor priesters gebruikelijk om een wake
te houden. In de ochtend doofden zij dan
vaak de Paaskaars, die sinds Pasen symbool
had gestaan voor de wederopstanding
van Christus. Vervolgens reciteerden zij
liturgische verzen waarmee de verlossing en
de hemelvaart van Christus voltooid werden.

Middeleeuwse tradities
In de loop der tijd werden er op Hemelvaartsdag ook eigen tradities ontwikkeld.
Zo was het in veel christelijke gebieden
gebruikelijk om op deze feestdag de eerste
fruitoogst van het seizoen te zegenen.
Daarnaast werden er in vele steden
kerkelijke processies gehouden of werd de
Hemelvaart van Christus uitgebeeld door

Hemelvaart betekent voor hen dat Jezus een
plaats gaat bereiden voor zijn volgelingen bij
de Vader.
Het houdt voor het echtpaar ook in dat we
niet bang hoeven te zijn voor de dood en
dat we mogen weten eens bij Jezus in de
hemel te zullen zijn.
Walid heeft daar nog een mooi verhaal
over: Op zekere dag komt er een man te
overlijden die de hemel binnentreedt; daar
neemt een engel hem mee en hij ziet er de
prachtigste villa’s met schitterende tuinen.
Maar de engel voert hem verder mee en de
huizen worden steeds minder groot en mooi.
Hij zegt tegen de engel dat hij niet verder
wil, maar hij moet nog dieper de hemel
in. Uiteindelijk komt hij bij een huisje dat
niet veel meer is dan een hok. Hij vraagt de
engel waarom hij niet mag verblijven in een
villa vooraan in de hemel. De engel geeft
hem ten antwoord dat de plek die je in de

Kunst in het Emmaüshuis
Op zondag 28 mei staat in het kader van “Ontmoeting met de vreemdeling” de kunst
centraal. Wij denken aan kunst uit de verschillende landen van herkomst van mensen in onze
geloofsgemeenschap met uiteraard vooral aandacht voor de Nederlandse kunst. De inleiding
over de kunst zal door Joop Dölle worden verzorgd. Deze middag wordt gehouden in het
Emmaüshuis, Stationsstraat 13 van 11:30 tot 13:00 uur. Aanmelding vooraf wordt op prijs
gesteld via secretariaat@rkapeldoorn.nl of tel. 055 526 65 00.
U kent vast wel het programma “Tussen Kunst en Kitsch”. Zo interessant kan deze middag
ook worden. Wist u bijvoorbeeld dat 40.000 jaar geleden al kunstwerken zijn gemaakt?
En waarom smeet Karel Appel de verf op het doek in plaats van fatsoenlijk de penseel te
hanteren? En nog veel meer zal ter sprake komen.
Het moge duidelijk zijn; deze middag mag u niet missen. Daarom tot de 28e mei.
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HUIS
Openingstijden Centraal Secretariaat

Onthulling monumentje Fab&Seb

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.

We zouden u op de hoogte houden betreffende de bestemming van de veilingopbrengst.
Tijdens de high tea van 27 januari jl. in de Veste is het
model getoond van het kunstwerk. Er werden nog wel
enkele aanpassingen gedaan maar het was bijna klaar.

Bidden met de Benen
De oecumenische
wandelgroep Bidden met de
Benen kan terug kijken op
een mooi wandelseizoen.
Om door te kunnen gaan is
er dringend behoefte aan
versterking van de voorbereidingsgroep,
met name mensen die de wandelingen
willen uitzetten.
De laatste wandeling van dit seizoen is op
13 mei 2017. Dan starten we in de Onze
Lieve Vrouwekerk, Hoofdstraat 18, 7311 KB

Apeldoorn. Het jaarthema is “Een toegewijd
lichaam” en het thema is deze dag: “Hart/
geraakt worden”.
Er zijn weer twee afstanden, ±10 en 15 km.
We willen deze wandeling afsluiten met een
drankje in de pastorietuin van de kerk om
het afgelopen jaar te evalueren en ideeën
uit te wisselen voor het nieuwe seizoen. Ook
oude routebeschrijvingen zijn dan te koop.
Alle wandelaars zijn hiervoor van harte
uitgenodigd! Aanvang 9:30 uur.

Nu is het dan zover, het wordt geplaatst op het stukje groen
tussen de Arnhemseweg en de kerk. De gemeente heeft op
ons verzoek al een mooi plekje betegeld, de kunstenaar gaat
het plaatsen, nu nog de onthulling.
Zondag 21 mei om 12:00 uur is het zover. Wij nodigen u allen
uit hierbij aanwezig te zijn. Voor een drankje wordt gezorgd
en we hopen dat het weer meezit. Daarom heb ik de nieuwe eigenaar van de kerk
gevraagd of we de kerk voor de laatste keer nog even mogen gebruiken.
Zijn antwoord was JA.
Namens projectgroep monumentje,
Gerard Kroese

Rens Smit, nieuw lid van de Pastoraatsgroep
(Gerard van de Braak)
De pastoraatsgroep binnen de
Emmaüsparochie is een aanspreekpunt voor
alle parochianen. Zij zijn er onder andere
om vragen te beantwoorden van alle
parochianen, voor hen een aanspreekpunt
te zijn. Sinds kort is deze pastoraatsgroep
uitgebreid met Rens Smit, een bekend
gezicht voor velen, want Rens is al vele jaren
actief als vrijwilliger binnen de Emmaüs
parochie.

Wie is Rens Smit?
Ben 55 jaar geleden geboren in Rotterdam
en opgegroeid in Berkel, iets ten noorden
van Rotterdam. Ik ben dus geen echte
Apeldoorner. Ik heb al op veel plekken in het
land gewoond, onder andere in Nijmegen,
ben daar afgestudeerd, heb daarna nog
gewoond in Utrecht, in Zeist en woon nu
inmiddels zo’n 20 jaar in Apeldoorn.
Ik woon alleen, ben niet getrouwd en heb
ook geen kinderen.
Ik werk bij Stater in Amersfoort
als automatiseerder. Stater doet
het beheer van hypotheken voor
banken, verzekeringmaatschappijen
en beleggingsfondsen. Een soort van
serviceprovider voor geldverstrekkers.

Je woont in Apeldoorn en werkt in
Amersfoort?
Ja, destijds ben ik in Apeldoorn komen
wonen omdat ik toen werkte bij de
Belastingdienst. Maar op een gegeven
moment beviel dat niet meer en ik ben toen
eens verder om me heen gaan kijken. Na wat
tijdelijke banen had ik geluk dat mijn oude
werkgever in Amersfoort me wel weer terug
wilde hebben. En daar had ik best geluk mee
want als je de 50 eenmaal gepasseerd bent
zitten ze niet meer zo op je te wachten.
Hier in Apeldoorn heb ik overigens in de
periode 2002-2010 ook nog een aantal
jaren in de gemeenteraad gezeten. Dat was
dan naast mijn werk ook nog een halve
dagtaak erbij. Op zich wel heel leuk werk
want je krijgt met heel veel tegenstellingen
te maken en daar moet je dan een gulden
middenweg in zien te vinden. En dat is niet
altijd even gemakkelijk. Beslissingen voor
de een hebben altijd weer gevolgen voor de
ander.

Kun je nog eens aangeven waar de
pastoraatsgroep voor is bedoeld?
De pastoraatsgroep is een groep die let op

de geluiden die er zijn binnen de parochie.
We zijn de oren en ogen van de parochie en
proberen signalen die vanuit de parochie
komen te vertalen, de stemmingen te peilen
en eventuele conflicten te signaleren. En
als ze er al zijn deze proberen op te lossen.
En zeker ook belangrijk is dat we proberen
alle vrijwilligersgroepen goed draaiende
te houden. We gaan dan ook regelmatig
in gesprek met groepen vrijwilligers om te
kijken hoe zij vinden dat alles gaat. Er zijn
binnen de parochie veel mensen actief als
vrijwilliger met allemaal een eigen mening,
hun eigen verlangens en gewoontes en soms
werkt dat weleens tegenstrijdig.

Inspiratievieringen zijn eigenlijk geënt
op woord- en communievieringen. Lange
tijd had je in veel kerken woord- en
communievieringen omdat er gewoon niet
elke week een priester aanwezig kon zijn.
Nu heb je in de O.L. Vrouwekerk iedere
week 2 eucharistievieringen en dan is de
behoefte aan woord- en communievieringen
ook minder. In feite mag het ook niet.
Als er een eucharistieviering is mag je dat
weekend niet ook nog eens een woord- en
communieviering doen. Dus je moet al heel
veel werk verzetten om dat goed op de rit te
krijgen en dat is best lastig.

Een probleem waar je momenteel tegenaan
loopt is dat de leeftijd van de vrijwilligers
in de groepen vrij hoog is. Uiteraard erg
fijn dat ze er zijn en dat ze nog steeds
vrijwilligerswerk willen doen maar er komt
natuurlijk een moment dat ze gaan stoppen.
En helaas is het niet zo dat je simpelweg een
blik vrijwilligers kunt opentrekken.
Een vraag die je dan als groep gaat stellen
is of we door zullen gaan of helaas toch
moeten besluiten om te stoppen.
Onlangs hebben we als pastoraatsgroep
ook gesproken over de inspiratievieringen.

Er is me gevraagd om wat meer richting
de MOV-actiepunten te gaan kijken.
Zien of we dat weer een beetje op gang
kunnen krijgen. Voor mezelf vind ik het
wel belangrijk om een beetje vat te hebben
op alle ontwikkelingen die er zijn. Er bij
betrokken zijn en ook betrokkenheid tonen.
Belangrijk is dat je ook weet wat er speelt.
Menselijke interactie blijft belangrijk vind ik.

Heb je een speciaal aandachtsgebied?

Hoe ben je ertoe gekomen om bij de
pastoraatsgroep te komen?
Ik ben hiervoor gevraagd. Ik was al
vrijwilliger bij de ‘open kerk’ en
daar kenden ze me al van. Ik had
ook al eens meegedraaid met de
startzondag en als ze je eenmaal
kennen word je al gauw gevraagd
voor andere taken.

Je geeft aan dat je ook al
vrijwilliger was bij de ‘open
kerk’?
Ja, sinds 2010 is de O.L. Vrouwekerk
open voor publiek op de
zaterdagmiddag. In het begin was
het alleen in de maanden juli en
augustus om mensen de gelegenheid
te geven de kerk van binnen te
bekijken zonder dat er een viering
aan de gang was. De mogelijkheid
is er dan om een praatje te maken
maar ook is er uiteraard de
mogelijkheid om in alle rust even te
bidden. We proberen ook de vragen
van de bezoekers te beantwoorden.
Mooi is het dat je de gemeenschap
nu ook laat zien dat een kerk niet
alleen maar een gesloten gebouw is
waar allen op zondag wat gebeurt
voor ingewijden.
Leuk is ook dat je van bezoekers nog
weleens hoort hoe het vroeger was.

Waar nu bijvoorbeeld het hoofdaltaar staat
stonden vroeger banken. Het altaar wat
helemaal tegen de achterwand aan staat,
in de huidige dagkapel, was vroeger het
hoofdaltaar.
Bij de ‘open kerk’ ben ik eigenlijk vrijwilliger
van het eerste uur, ik ben er ook de
coördinator van, maak de roosters zodat het
allemaal een beetje goed loopt, de mensen
zich er ook prettig voelen en het naar hun
zin hebben.
De O.L. Vrouwekerk is een rijksmonument en
we hebben bijvoorbeeld subsidie gekregen
om het dak te vernieuwen. Maar de
subsidiegever vraagt dan wel wat je eigenlijk
doet om je monument aan de gemeenschap
te laten zien. Toen werd besloten de kerk te
openen.
In 2015 hebben we de openstelling
uitgebreid en nu zijn we het hele jaar
geopend op zaterdagmiddag.
Het liefste zouden we ook doordeweeks
open zijn, maar daar zitten nog veel haken
en ogen aan. Wel zijn we momenteel
met het voorportaal bezig om te kijken
of het gaat lukken om dit in ieder geval
doordeweeks open te stellen.

Wat doe je zoal in je vrije tijd?
Ik mag graag wandelen in het bos, of in een
van de stadsparken hier in Apeldoorn, lekker
inspannend en ontspannend. Het ontbreekt
me helaas vaak aan tijd en eigenlijk zou je er
meer tijd voor vrij moeten maken.
Ik zou best ook wel meer creatieve dingen
willen oppakken, maar ik werk nog en
inclusief reizen ben je al gauw zo’n 10 uur
kwijt op een dag. Dan moet je nog eten, je
wilt je krantje lezen en helaas komt het er
dan niet altijd van.
Hoe vind je het om vrijwilliger te zijn?
Ik vind het belangrijk dat als je de
gemeenschap een warm hart toedraagt
je dan ook je steentje eraan bijdraagt.
Dan krijg je ook een beetje dat
gemeenschapsgevoel. Een kerk is ook meer
dan alleen maar een viering en bidden.
Het is ook een sociaal gebeuren, een
groepsgebeuren.
Vaak, als je een tijd niet meer in de kerk
bent geweest is het soms best moeilijk de
eerste stap weer te zetten, maar juist als je
dan vrijwilligerswerk gaat doen maakt het
de stap weer wat gemakkelijker. Je leert
mensen kennen en het is dan niet meer een
vreemde kerk voor je.
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Op maandag 15 mei draait VONC de
speelfilm Luther over het leven van de
bekende Duitse kerkhervormer (1483-1546).
Luther probeerde het geloof dichter bij
het gewone volk te brengen door de
bijbel in het Duits te vertalen en de macht
van de kerkleiders af te zwakken. Het
verhaal begint in 1505, als Maarten Luther
ternauwernood een blikseminslag overleeft.
Hier ziet hij de hand van God in en hij besluit
Augustijner monnik te worden.

Tijdens een reis naar Rome ziet Luther
monniken zo’n beetje alles doen wat
de bijbel verboden heeft: ze bezoeken
prostituees, ze verkopen heilige voorwerpen
als merchandise en vragen grof geld voor
aflaten, certificaten die mensen uit de
hel zouden houden. Geschokt door deze
taferelen zoekt Luther naar een nieuwe
vorm waarin het geloof volgens hem
beleden moet worden.
In 1517 spijkert hij zijn beroemde 95
stellingen op de deur van de slotkerk in
Wittenburg, met als gevolg een breuk met
de rooms-katholieke kerk en het begin
van de Reformatie. De katholieke kerk
probeert Luther de mond te snoeren, maar
diens leer wint aan populariteit. Opgehitst

K I N D
De Goede Herder in de
peuter/kleuterviering
Op 28 mei nodigen we de
kleine kinderen en hun
(groot)ouders uit om naar
de peuter/kleuterviering te komen in het
Emmaüshuis om 10:00 uur.
De schatkist zal opengaan en ons het verhaal
van de Goede Herder laten zien en horen.
Dit verhaal zal verteld worden met een
vertelkastje, voor kinderen een mooie
manier om het verhaal te beleven. We
zullen, met instrumenten, liedjes zingen over
de Goede Herder en is er een doe-moment
voor de kinderen. De peuter/kleuterviering is
een viering waarin
stilte van gebed
wordt afgewisseld
met een activiteit.
We zingen liedjes
en luisteren naar
een bijbelverhaal.
Hierdoor is het
voor kinderen
een boeiende
viering waarin
ze spelenderwijs
de verhalen uit
de Bijbel leren
kennen.

Vormsel
Zaterdag 20 mei om 16:30 uur is zullen de 17
jongeren hun vormsel ontvangen. Iedereen is

door interpreten van Luthers teksten komt
het volk in opstand. In deze roerige tijden
vindt Luther troost bij Katharina Von Bora,
een gevluchte non, met wie hij uiteindelijk
trouwt.
Met mooie beelden toont de film een stukje
kerkgeschiedenis. Het is het begin van de
reformatie. De anti-joodse geschriften van
Luther komen overigens in de film niet aan
de orde. Aardig om vast te stellen dat de
katholieke kerk zelf sindsdien van binnenuit
aanzienlijk is hervormd. De film geeft
duidelijk een tijdsbeeld en het religieuze
denken in die tijd weer.
De film wordt vertoond in de kleine kerkzaal
van de 3Ranken en begint om 19.30 uur.

E N

van harte uitgenodigd voor deze viering. Het
jongerenkoor Jokotrees zal zingen!
Er is nog één bijeenkomst te gaan ter
voorbereiding. De jongeren zullen daarin
bezig gaan met het sacrament en de
symbolen en rituelen die daarbij horen,
zoals de zalving en de handoplegging. Op
11 mei zullen we met de groep naar Utrecht
gaan. Daar wacht ons een tocht door de stad
en een ontmoeting met de vormheer mgr.
Woorts. Dat belooft weer een mooie dag te
worden!

Eerste Communie
Elk jaar sparen de communicanten voor
een goed doel. Dit keer wordt ze gevraagd
boodschappen te verzamelen voor de
voedselbank. We vragen de kinderen om
echt op pad te gaan en bijvoorbeeld een
klusje te doen waarbij ze dan als ‘beloning’
een voedingsmiddel krijgen om in de
boodschappentas te doen die we op 1 juli
naar de voedselbank gaan brengen.
We hebben nog twee bijeenkomsten voor
de boeg. En dan zullen op zondag 18 juni 40
kinderen hun eerste communie doen. Er zijn
twee vieringen, om 10:00 uur en om 13:00
uur.
Voorbereidingen op school waren vroeger
heel normaal voor de eerste communie.
In onze tijd is dat anders. Nu is er voor
de scholen de mogelijkheid om een
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‘communieles’ aan te vragen, als er kinderen
in een klas zitten die de eerste communie
doen. In mei zal ik als jeugdwerker een
aantal scholen hiervoor bezoeken. Op deze
manier weten ook de klasgenootjes wat
het nou betekent als een van hen de eerste
communie doet.

Bijbelvertelproject op katholieke
basisscholen
Vorig schooljaar (2015/2016) is met groot
succes een Bijbelvertelproject aangeboden
aan de katholieke basisscholen. Dat heeft
ons doen besluiten om ook voor het
schooljaar 2016/2017 subsidie aan te vragen
waardoor we opnieuw de scholen dit project
konden aanbieden. De scholen die meedoen
aan dit project zijn erg enthousiast. Ook
voor 2017/2018 willen we graag opnieuw dit
project aan de scholen kunnen aanbieden.

om daar uitdrukking aan te geven en ervan
te genieten. Door Godly Play kunnen we
gelijkenissen, stilte, verhalen en rituelen
binnengaan en daar God ontdekken,
onszelf, elkaar en de wereld om ons heen.
Om met Godly Play te mogen en kunnen
werken is een verteltraining verplicht met
bijbehorende certificering. Godly Play heeft
een ruime keuze uit verhalen o.a. rondom
Advent en Kerst, de paascyclus, gelijkenissen
en liturgische verhalen (doop, eucharistie
etc.).

Over de vertelmethode
Godly Play is de naam die Jerome Berryman
heeft gegeven aan zijn benadering van
religieuze vorming in de traditie van
Montessori. Het is een benadering van
werken met kinderen die de verbeelding
inzet, en die kinderen helpt, uitdaagt,
voedt en leidt in hun spirituele zoektocht.
De methode gaat ervan uit dat kinderen
van nature enige ervaring hebben met het
mysterie van de aanwezigheid van God in
hun leven, maar dat het hen in onze cultuur
ontbreekt aan taal, toestemming en begrip

Godly Play is niet alleen
voor kinderen!
Wilt u zelf een verhaal beleven dan kan dat
in “De Verwondering”. Een bijbelvertelplek
gevestigd in een gebouw achter de Grote
Kerk. Informatie van de vertelavonden
vindt u op de website www.verwonderingapeldoorn.nl

OECUMENE
Mijn Kerk Drie Ranken in 2030
Onder de noemer Mijn Kerk zijn er de
afgelopen maanden veel gesprekken
gevoerd over de toekomst van onze
geloofsgemeenschap. Hierbij is veel
waardevolle input verzameld, die we
als regiegroep hebben verzameld en
samengevat in onderstaande tekst. Deze
tekst is daarmee een verwoording van een
gedeeld verlangen voor de toekomst van
onze geloofsgemeenschap. Dit verlangen is
een richtpunt voor de toekomst, en daarmee
dus ook nu nog niet altijd werkelijkheid.

Verlangen verwoord
Verlangen voor de toekomst van de
geloofsgemeenschap:
Wij zijn mensen die zoeken naar geloof,
hoop en liefde, als inspiratie voor ons
dagelijks leven. Iedereen is en voelt zich
bij ons welkom. Door elkaar te ontmoeten
buiten en binnen onze gemeenschap
verbinden wij ons. We hebben zorg voor
elkaar en helpen elkaar. We zijn trots
op wat we doen, wie we zijn en hebben
plezier samen. De behoefte aan ontmoeting

kan voor iedereen anders zijn, maar door
aandacht en gesprek geven wij ruimte en
respecteren wij elkaar.
Ons geloof willen we met elkaar vieren.
We komen samen om elkaar en God te
ontmoeten en inspiratie te halen uit zang,
dans, muziek, woord, rituelen en stilte.
Deze vieringen zijn afgestemd op de
behoeften van de diversiteit aan mensen
die de gemeenschap rijk is, maar biedt ook
een gevoel van verbondenheid met de
gehele gemeenschap. Naast de vieringen is
er een breed aanbod van andere activiteiten
waarin mensen elkaar ontmoeten,
inspireren en van elkaar leren. We staan
open voor nieuwe ideeën en sociaal- en
maatschappelijke ontwikkelingen.
We vormen met elkaar een organisatie die
flexibel kan omgaan met veranderende
omstandigheden, doelgericht en
pragmatisch is. Mensen krijgen de ruimte en
het vertrouwen om hun talenten in te zetten
en met elkaar te doen wat er gedaan moet
worden. Naar buiten laten wij met openheid
en trots aan iedereen zien, wie wij zijn.

Drie thema’s
In alle input die we verzameld hebben,
komen drie thema’s regelmatig terug:
• Omzien naar mensen
• Vieren & Ontmoeten
• Organiseren & Communiceren
Voor ieder van deze thema’s zal een
werkgroep gevormd worden om verzamelde
dromen en verlangens om te zetten in
werkelijkheid. Naast deze drie thema’s is
een rode draad dat in alles gezocht wordt
naar inspiratie (God) en naar openheid als
kenmerk van de geloofsgemeenschap.
De werkgroepen gaan hierbij aan de slag
met bovenstaande tekst als uitgangspunt en
een bijlage waarin de persoonlijk verwoorde
dromen en verlangens van mensen zijn
verzameld. Zo nemen we de input die
ieder gegeven heeft serieus bij de verdere
uitwerking.

Positieve insteek
De inzet van het proces van Mijn Kerk is
steeds geweest in te zetten bij wat positief

wordt ervaren en dat naar de toekomst toe
te versterken. Dat blijft ook de insteek bij
de taken van de werkgroepen. Vanuit het
huidige, waarin veel als goed wordt ervaren,
wordt het verlangen voor de toekomst
concreet vorm gegeven, rond omzien naar
mensen, vieren & ontmoeten en organisatie
& communicatie.
Namens de regiegroep,
Harro, Tjade, Elise, Mark en Gertrudeke
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Ik ga ermee stoppen
Kopij voor de volgende OpWeg graag
inleveren uiterlijk woensdag 23 mei 2017
per e-mail aan secretariaat@rkapeldoorn.nl

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

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

Zondag 7 mei om 19.00 uur:
laatste Taizévesper voor de zomer
Dit jaar worden de vespers gehouden in
het kader van het thema “Vrede in je hart”.
Op deze dag denken we daarbij speciaal
aan “Bezielde vrede” aansluitend bij de
lezing. Naast het zingen van Taizéliederen
lezen wij dan Johannes 10, vers 14. Over
de vespers na de zomer zullen wij nog
berichten. Iedereen is van harte welkom
in de sfeervol ingerichte kleine kerkzaal.
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

Eten en gelijk er even uit?
Op woensdag 17 mei om 17 uur gaan we
weer samen eten. Vooraf is er een drankje.
We zijn geen restaurant op de gebruikelijke
manier, maar willen juist op een andere
manier samenkomen, elkaar ontmoeten. We
vragen een bijdrage van € 8. Aanmelden kan
op maandag 8 mei vanaf 13 uur bij Dorien
Walter, vanaf heden alleen telefonisch 055
542 14 51. We zijn wel gebonden aan een
maximum aantal deelnemers. Doet u mee?
Komt u een keer mee eten? Dan kunt u ook
ervaren wat onze koks allemaal presteren.
Het is elke keer weer een “feest” om zó
samen te zijn. En lukt het deze keer niet,
straks in juli, is er een high tea, dan kunnen
we de hal gebruiken, dus ook meer ruimte.
Vriendelijke groet, namens de koks van
Samen-Eten van De Drie Ranken,
Kees Walter

Sinds 1 oktober
2009 ben ik in
allerlei rollen
actief als
vertegenwoordiger
van de katholieken
in de Drie Ranken.
Eerst als voorzitter
van “de locatieraad
Emmanuelkerk”,
lid van de
Maatschap en later
voorzitter van wat
we de “RK stuurgroep oecumene” zijn gaan
noemen. Uiteindelijk ben ik als katholiek
ouderling in de Kerkenraad van de Drie
Ranken actief geworden. Ik merk dat de fut
er na 8 jaar een beetje uitraakt en daarom
heb ik besloten in september mijn functie als
RK ouderling neer te leggen. Als ik terugkijk
hebben we als Drie Ranken-gemeenschap,
maar zeker als katholieken, een spannende
tijd doorgemaakt met veel onzekerheid en
veranderingen. Nu we als één gemeenschap
verder zijn gegaan wordt het tijd voor een
volgende stap. Met de verdere uitwerking
van de toekomstvisie zullen we gaan zien
hoe de geloofsgemeenschap in de Drie
Ranken zich verder gaat ontwikkelen. De
vernieuwbouw zal een extra inspiratie zijn
om er samen wat moois van te maken.
Natuurlijk blijf ik betrokken bij deze
prachtige geloofsgemeenschap in de Maten
én bij de Emmaüsparochie, maar dus niet
meer in een formele functie.
Tot ziens,
Mark Braam

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

De tafel was op zijn “paasbest” gedekt. De
gele servetjes gevouwen als een enveloppe.
Daarin een chocolade of paashaas. Voor
christenen heeft Pasen natuurlijk nog
een diepere betekenis. Daar kun je je ook
geestelijk op voorbereiden. Voor sommigen
betekent dat op een of andere manier
minder consumeren. Voor sommigen zelfs
vasten. Dat hoeft dan niet per se op water
en brood. Ongemerkt hebben we dat bij
de Open Tafel toch gedaan. Met veel verse
groenten, kruiden en vermicelli blijft water
toch water. Al noemen we het dan verse
groentesoep. Meel is niet alleen de basis van
brood maar evengoed van pasta. Samen met
een kleurrijk en gevarieerd toetje hebben
we er een aantrekkelijke en vooral gezonde
maaltijd van gemaakt. Die maaltijd hoef
je dan niet in je eentje op te eten maar
gezellig samen. Hoe zeer de maaltijd in de
smaak viel bleek wel uit de vele gasten die
voor een tweede portie langs kwamen. Om
alvast een beetje paasgevoel mee naar huis
te nemen kreeg iedereen bij het weggaan
nog een zakje met paaseitjes mee. Wat er bij
de volgende Open Tafel op het menu staat is
nog niet bekend. Dat het geen paaseitjes zijn
kunt u zelf ervaren op 5 mei 2017 van 17.00
tot 19.00 uur.
Jacques Daenen

Voorjaarsmiddag in de Open Hofkerk aan de
Boerhaavestraat 60. Aan deze middag wordt
medewerking verleend door het duo “The
Neighboursisters” uit Gorssel, een duo dat
regelmatig optreedt in een straal van 100 km
rondom Deventer en garant staat voor een
uitstekende sfeer. Er is zangtalent, kleinkunst
en een vleugje cabaret. De dames brengen
warmte en gezelligheid en daarbij zijn het
nog echte buurvrouwen ook. 10 jaar geleden
traden zij al eens succesvol op voor de
Werkgroep Welzijn Hubertusgemeenschap,
vandaar dat we ze gevraagd hebben om
opnieuw bij ons te komen. Uit onze ervaring
weten we dat het weer een fantastische
middag zal worden. De middag begint
om 14.00 uur en vanaf 13.30 uur is men
van harte welkom. Zoals altijd krijgen alle
parochianen boven de 75 jaar persoonlijk
een uitnodiging. Mocht u de uitnodiging op
12 mei a.s. nog niet ontvangen hebben dan
verzoeken wij u contact op te nemen met
Mevr. Van Bussel, Marconistraat 71,
tel. 055 521 80 06 of met G. Tiemessen,
Hoefblad 1, tel. 055 521 39 28.

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

Voorjaarsmiddag
Op woensdag 17 mei a.s. organiseert de
Werkgroep Welzijn weer haar jaarlijkse

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.

Gezellige middag 7 april 2017
Gezelligheid troef! Een klein gezelschap
heeft, n.a.v. de uitnodiging van de
werkgroep Teresia activiteiten 75+, zich
prima vermaakt met het Matrozenkoor.
Vele bekende en minder bekende liedjes
passeerden de revue, al dan niet uit volle
borst meegezongen. Onder het genot
van een hapje en drankje kon men in de
pauze en na afloop gezellig bijpraten. De
volgende gezellige middag is gepland op
15 december 2017. Noteert U dit vast in
uw agenda!
Werkgroep Teresia activiteiten 75+

BijnaPasentafel
Onder herfstachtige weersomstandigheden
zijn we bij de Open Tafel begonnen aan
de tocht naar Pasen. Dat waren juist
omstandigheden waarbij je bij uitstek
ideale beelden krijgt van Pasen. Je ziet dan
in gedachten volop bloeiende narcissen,
lammetjes in de wei, nestelende vogels,
lichtgroene bladeren aan de bomen,
overvloedige aanbod van zomerbloeiers
in de tuincentra en uitbundige
reclameaanbiedingen van winkelcentra.

Bedevaart naar Den Briel op 8 juli 2017
We zijn van plan dit jaar een bedevaart te organiseren
naar Den Briel, de plaats waar in 1572 de ‘martelaren
van Gorcum’ door de watergeuzen werden opgehangen
omwille van hun geloof.
Ondergetekenden hebben daarom het initiatief
genomen om deze bedevaart voor de parochie en andere
belangstellenden te organiseren. Het is de bedoeling dat
we op zaterdag 8 juli om ca. 8:00 uur vertrekken en om
uiterlijk 19:00 uur terug zijn.
Graag willen we inventariseren of er voor deze bedevaart

genoeg deelnemers zijn. Het minimaal aantal deelnemers
is 30. De kosten voor deze bedevaart bedragen maximaal
25 euro.
Als u voor deze bedevaart belangstelling heeft, wilt u dit
dan meedelen aan het parochiesecretariaat:
secretariaat@rkapeldoorn.nl
Voor nadere informatie kunt u bellen naar diaken Theo
van Driel 06 18193612.
diaken Theo van Driel,
Arjan Driessen

vrijdag 5 mei 2017

Schrijfavond Amnesty International Apeldoorn
U bent welkom op woensdag 17 mei van
19.30-21.00 uur bij mevr. Lauw, Rozenlaan 10
te Apeldoorn. (Er zijn voorbeeldbrieven (om
over te schrijven)).
We schrijven naar:

China
Voor de vrijlating van Su Changlan. De
rechter veroordeelde haar 31 maart 2017
tot 3 jaar celstraf voor het verspreiden van
valse informatie over de communistische
partij en de regering op sociale media
en internationale websites. Ze vroeg
online aandacht voor vrouwenrechten,

Vieringen H. Martinuskerk Twello

geheime gevangenissen en democratische
verkiezingen.

Casa Bonita

Egypte

07 mei
14 mei

De Egyptische ngo El Nadeem, die zich
inzet voor slachtoffers van marteling en
geweld, moest begin februari sluiten. De
autoriteiten bevroren eind vorig jaar alle
bankrekeningen. De activisten hangt een
gevangenisstraf van 25 jaar boven het hoofd.
In de brief roepen we de autoriteiten op om
ngo activisten niet te vervolgen.
Greetje Jansen
schrijfgroep Amnesty Apeldoorn
www.amnestyapeldoorn.nl

WIJ BIDDEN
Goede God, U hebt uw Zoon als het ware
licht in de wereld gezonden.
Stort de Heilige Geest uit om voortdurend
het zaad van het Evangelie
in de harten van de mensen te zaaien.
Geef dat velen in ons vaderland door het
enthousiaste getuigenis van uw Kerk
mogen komen tot de vreugde van het
geloof.
Geef dat allen, door het doopsel herboren
tot nieuw leven, deel uitmaken van uw
ene volk.
Dat vragen wij U door Christus onze Heer.
Amen.
Gebed op Roepingenzondag 7 mei 2017

E V E N

K E R K D I E N S T E N
Zondag 7 mei
10.00 uur Eucharistieviering, voorganger
pastor Sebastian pr.
Donderdag 25 mei Hemelvaart
09.00 uur Eucharistieviering, voorganger
pastoor Daggenvoorde

Iran
Voor de vrijlating van Atena Daemi, die 7
jaar celstraf kreeg vanwege haar kritiek
op de doodstraf. November 2016 vielen
agenten haar huis binnen. Toen Daemie
een arrestatiebevel wilde zien gebruikten
ze pepperspray. Haar zussen probeerde de
agenten te stoppen en werden daarom ook
veroordeeld tot 3 maanden celstraf.
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S T I L S T A A N

21 mei

28 mei

Dhr. H. Scherrenburg		
Mw. L. van Geenen, orgel dhr.
W. Brinkman, zang dhr. H. Heinen
RK Pastor H. de Jong, orgel dhr.
F. v.d. Kraats, solist Veronika
Simonett
RK Dhr. H. Hase		

06 mei
13 mei

20 mei

Mw. M. Visch-de Bruin, orgel dhr.
J. van Veen
HA Mw. I.M. Bossenbroek-Baller,
orgel mw. S. Goldbach, Veronika
Simonett, dwarsfluit
Mw. Ds. C. Manuputty, orgel dhr.
G. de Groot
RK Pastor W. Achtereekte, orgel
Mw. W. Berends

De kerkdiensten vinden plaats op
zaterdagmiddag om 14.30 uur.

07 mei

14 mei
21 mei
25 mei

28 mei

09.30 uur, ds. A.A. Wijlhuizen
09.30 uur, Next Step, voor
jongeren,12-15 jr.
12.15 uur, Hemels Gelag, voor
jongeren,15-25 jr.
19.00 uur, Taizévesper
09.30 uur, ds. H.J. ten Brinke
09.30 uur, ds. A.A. Wijlhuizen,
Bediening Heilige Doop
Hemelvaartsdag 09.00 uur, dhr.
E. Fokkema, Twello, morgengebed, Maaltijd van de Heer
09.30 uur, ds. A.A. Wijlhuizen +
mevr. M. Litjes, Open Kring
Viering
09.30 uur, ds. G.A.J. van der
Maas, De LichtBoot, kinderkerk
voor de basisschoolleeftijd

De Heemhof
07 mei

Mw. M. Hoekstra, orgel dhr. J. van
Veen, dwarsfluit Gemma Scherpenzeel
14 mei
HA Mw. I.M. Bossenbroek-Baller,
orgel mw. S. Goldbach,
Taizé zanggroep
21 mei
Ds. D. Luijmes, Koor Gelders
Vocaal Ensemble
28 mei
RK Pastor H. de Jong,
Koor Spirit Klarenbeek
De kerkdiensten beginnen om 10.30 uur.

Verteldienst o.l.v. Piet Rosenbrand,
orgel Maurits Bunt
Zangdienst o.l.v. Coby van de
Hoorn, orgel Arjan van Hees
Eredienst, Luitenant Kolonel
mw. Ine Voorman, orgel Arjan van
Hees, Gelders Vocaal Ensemble
Verteldienst o.l.v. Hanke van
’t Hof, orgel Maurits Bunt
Zangdienst o.l.v. Lies Mijnsbergen,
orgel Chris Notenboom
Eredienst Drs. Constance
Schouwstra-Dijkman, orgel Freek
Koster, Kinderkoor de Merels o.l.v.
Mw. Jenny van Ark

Randerode
07 mei
14 mei
21 mei
28 mei

RK Pastor J. van Steenhoven
HA Ds. E. Idema, orgel dhr. J. van
Veen, solist Netty Heij
Dhr. B. Bredijk, m.m.v. KSH
Dhr. G.R. Bloemendal, orgel Jacob
Wubs, solist Rianne Blankestijn

De kerkdiensten beginnen om 10.30 uur.

Sainte Marie
07 mei
14 mei

21 mei
28 mei

Eucharistieviering, A. Goes pr.
Woord- en Communieviering,
A.J. Derksen
Moederdag. Muzikale
ondersteuning: koor Trees-Voices.
Eucharistieviering, A. Goes pr.
Woord- en Communieviering,
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

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.

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
pater Theo Roelofs sdb voor. 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.

Koningin Wilhelmina Woonzorgcentrum

De Vier Dorpen Beekbergen

Elke eerste dinsdag van de maand wordt om
16.00 uur een Woord- en Communieviering

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

14 mei

21 mei
21 mei
28 mei

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

De Herberg: Zondagse Ontmoetingen

07 mei 2017 Vierde zondag van Pasen; zondag van de Goede Herder;
Roepingenzondag Hand. 2,14a.36-41, Ps. 23, 1 Petr. 2,20b-25, Joh. 10,1-10
14 mei 2017 Vijfde zondag van Pasen; Hand. 6,1-7 Ps. 33, 1 Petr. 2,4-9, Joh. 14,1-12
21 mei 2017 Zesde zondag van Pasen; Hand. 8,5-8.14-17 Ps. 66, 1 Petr. 3,15-18, Joh. 14,15-21
25 mei 2017 Hemelvaart van de Heer; Hand. 1,1-11 Ps. 47, Ef. 1,17-23, Mt. 28,16-20
28 mei 2017 Zevende zondag van Pasen; Hand. 1,12-14 Ps. 27, 1 Petr. 4,13-16, Joh. 17,1-11a

Marken-Haven

De Drie Ranken

07 mei

Bijbelrooster jaar A

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.

27 mei

07 mei

BIJBELROOSTER

gehouden. Voorganger is de heer
Anton Derksen, met assistentie van Siny
Bouwmeester

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

‘s Heeren-Loo (Groot Schuylenburg)

Lied tot Maria
Verheug u, maagd, moeder van God,
Maria, vol van genade, de Heer is met u,
Gij zijt gezegend boven alle vrouwen
en gezegend is de vrucht van uw schoot,
omdat gij de Redder hebt voortgebracht.

E L D E R S

14 mei
28 mei

Mevr.T. Breuer
Dhr. H. Hase

vrijdag 5 mei 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
Apeldoorns Beraad van Kerken
www.apeldoornsberaadvankerken.nl ,
beraadvankerkenapeldoorn@hotmail.com .
Inloophuis ’de druif’
Een ontmoetingsplaats in De Maten.
Openingstijden: dinsdag van 09.30 tot 11.30 uur,
donderdag van 10.00 - 12.00 uur en vrijdag van
14.30 - 16.30 uur. Ingang: Violierenplein, De Drie
Ranken, direct achter de deur. Iedereen is welkom.
Jeugd- en Jongerencentrum Don Bosco Apeldoorn
Instuif en internetcafé voor jeugd en jongeren,
toegang gratis.
Locatie: Don Bosco De Maten, Eglantierlaan 203,
055 542 59 51, openingstijden: elke middag van
13.00 tot 17.00 uur, behalve zaterdag.

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

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

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

Kopij voor STAD
Berichten en mededelingen uit de parochie dienen
vóór of op de woensdag van de week vóór de datum
van verschijning (is 9 dagen vóór de verschijningdatum)
bij het secretariaat (secretariaat@rkapeldoorn.nl)
te worden ingeleverd. Het secretariaat zorgt voor
aanlevering bij de eindredactie.

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

Overige kopij
Artikelen moeten vóór of op de donderdag van de
week vóór de datum van verschijning (is 8 dagen
vóór de verschijningsdatum), uiterlijk 13:00 uur, bij de
redactie (op-weg@rkapeldoorn.nl) ingeleverd zijn.
De redactie behoudt zich het recht voor om:
- zonder overleg artikelen in te korten, later te
plaatsen of niet te plaatsen,
- te laat ontvangen of ongevraagd ontvangen
kopij niet te plaatsen.

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

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

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

