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ZaligPinksteren
Gebedsgroep “de Parel”: al 30 jaar in Gods hand
(Willem Olierook)
Er is afgesproken bij Mieke – we gebruiken
in dit artikel alleen de voornamen – en
daar ontmoet ik de andere drie dames die
gevieren de stuurgroep vormen, te weten:
Astrid, Bep, en Magda.
Ik zie op tafel een stapel fotoboeken liggen
die – ontdek ik later al bladerend – een
(tijds)beeld geven van heel veel activiteiten,
veelal buitenshuis. Het mag dan om een
gebedsgroep gaan, maar het is duidelijk dat
deze mensen meer met elkaar hebben. Later
tijdens het gesprek zal ik daar nog het een
en ander over te horen krijgen.

Hoe het begon
Gebedsgroep “de Parel” is voortgekomen uit
de Katholieke Charismatische Vernieuwing
(KCV). Een van de nieuwe bewegingen sinds
de jaren zestig van de vorige eeuw.
Je kunt deze gebedsgroep die ‘op haar top’
33 deelnemers telde best een constante
factor noemen in het katholieke Apeldoorn.
Begonnen in de Teresiakerk/-parochie
en inmiddels haar ‘stek’ gevonden in het
Emmaüshuis.
De ‘oprichters’ – als ik ze zo mag noemen
– zijn Lucie Nijhof en Bep (ze zegt: “zet
mijn achternaam er toch maar bij, want zo
kennen heel veel mensen mij”) Beerends.
“Ik heb afgelopen zondag nog een
wandeling met haar gemaakt”, vertelt Bep
en ze vraagt me ook te vermelden dat Jan
van Dijen (90) ook nog een van de in leven
zijnde mensen van het eerste uur is.”
Een snelle telling levert op dat er in die
dertig jaar al minstens veertien deelnemers
van de gebedsgroep zijn overleden.
“Vanuit ‘geloofsvormingen’, die namen
hadden als ‘Leven in de Geest’ en ‘Adem
van Leven’ met extra aandacht voor de
Heilige Geest, zijn we in 1987 gestart met
onze gebedsgroep”, gaat Bep verder. “Zelf
hebben we in de loop der jaren ook speciale
vormingen mogen geven. Niet alleen in
Apeldoorn maar ook daarbuiten. Misschien is
de bekendste daarvan de Alpha-cursus.”
Mieke neemt over met: “ik ben via zo’n
Alpha-cursus – een kennismaking met de
vele facetten van het christelijke geloof – bij
‘de Parel’ terecht gekomen. Eigenlijk kwam
het door het enthousiaste zingen van Bep”,
zegt Mieke lachend. “Dat doen we heel veel,
zingen, maar we zijn geen zangkoor”, is

blijkbaar een gevleugelde uitspraak binnen
de groep…

Bijeenkomst
Natuurlijk wil ik weten wat er allemaal
gebeurt tijdens de bijeenkomsten van de
gebedsgroep.
Astrid legt uit: “op donderdag komen we
tussen 9.00 en 9.30 uur samen in een zaal in
het Emmaüshuis. We zetten dan alles klaar
en er wordt een altaar gevormd, waar de
stoelen omheen worden gezet.
We beginnen met koffie, waarbij iedereen
z’n verhaal kan doen voor wat betreft het
lief en leed dat er te delen is.
Om 9.50 uur trekt de stuurgroep zich even
terug om in gebed te gaan, waarbij Gods
zegen wordt gevraagd voor de bijeenkomst.
Daarna begint om 10.00 uur volgens een
vaste structuur de Lofprijzing. Er wordt
gezongen uit de bundel ‘Zing een nieuw
lied’, te beginnen met een openingslied,
daarna een Heilige Geest-lied, een
vergevinglied, waarna weer een Heilige
Geest-lied, vervolgens een danklied en ten
slotte twee aanbiddingsliederen. Hierna is er
een stiltemoment.
Daarna spreken we over wat er bij ons
‘naar boven’ komt naar aanleiding van
de liederen. Soms hebben mensen daar
beelden of gedachten bij en die delen we
dan met elkaar; dit noemen we de ‘Gaven
van de Geest’. Dit gedeelte ronden we af
met gebed. Dan wordt er een gedeelte
uit de bijbel gelezen. Omdat we – helaas
– geen priester of theoloog in ons midden
hebben, wordt dit niet verder verklaard.
Wel vertellen we elkaar wat het ons doet of
zegt, zonder dat we erover in discussie gaan.
Het zijn immers persoonlijke gevoelens die

iedereen vrij moet kunnen uiten. Dan is het
weer tijd voor koffie en bidden we samen
voor bij voorbeeld een jarige of iemand
die aangeeft gebed nodig te hebben voor
zichzelf of een bepaald persoon. Dit bidden
doen we rond de ‘vrager’, waarbij we met
een handoplegging de Heilige Geest in ons
midden bidden.”
“O ja”, zegt Magda, “dat is waar ook: bij
het binnenkomen kan men een briefje met
daarin de vraag voor een gebed in een
schaal – in de vorm van twee geopende
handen als symbool van de ‘schenkende God
– neerleggen. Die worden aan het eind van
de bijeenkomst opgedragen.”

Hechte groep
De groep is meer dan een verzameling
eenlingen. Men is er voor elkaar in voor- en
tegenspoed.
“Je bent ook lid van een gemeenschap”,
zegt Magda. “We helpen elkaar, gaan
bij voorbeeld mee naar de dokter of het
ziekenhuis als er geen familielid mee kan.
Bij verhuizingen staan we voor elkaar klaar
en ook na een overlijden – laatst nog van
onze vriendin Ronella – helpen we de familie
zo goed mogelijk bij de uitvaart of bij
praktische zaken.”
Mieke: “In het begin realiseerde ik me
dat niet zo, maar later zag ik dat het
heel natuurlijk was om er ook buiten de
gebedsgroep om voor elkaar te zijn.”
Iedere gebedsgroep heeft een ‘herder’. Bep
is dat zesentwintig jaar geweest. Sinds 2013
heeft Astrid die taak op zich genomen. Zij
is het aanspreekpunt en ook de ‘hoeder’
daar waar het nodig is dat iemand de
leiding neemt, maar het is geen hiërarchisch
leiderschap. Iedereen in
de groep is gelijk.
“We gingen en gaan
soms ook samen naar
bezinningsdagen (3 tot

Op de foto v.l.n.r.: Magda, Mieke, Astrid en Bep

6 dagen) in Banneux (België), Medjugorje
(Bosnië) en Helvoirt”, zegt Bep. “Ook
bewaren we mooie herinneringen aan de
bedevaarten hier te lande.
Naar aanleiding van ons 30-jarig bestaan zijn
we onlangs naar de Mariatentoonstelling
in het Catherijne Convent geweest. Ook
gezellige en ontspannen uitjes worden door
ons niet vergeten.”

Kracht van het gebed
Ik vraag of er ook gebedsverhoringen
hebben plaatsgevonden.
Mieke: “ik ben er zelf het levende bewijs
van. Door vochtophoping achter mijn longen
heb ik al drie keer een hartstilstand gehad,
maar gelukkig ben ik er nog steeds.”
Ik krijg nog meer voorbeelden te horen,
maar men geeft ook aan dat niet alle
gebeden verhoord (lijken te) worden. Bep
zegt daarover: “Het is Gods werk en Hij
doet alles op Zijn tijd en naar Zijn Goddelijk
inzicht; dat hoort ook bij het geloof.”
Magda antwoordt op mijn vraag of er rond
Pinksteren nog iets speciaals plaatsvindt:
“Jazeker, op 26 mei beginnen we aan de
Pinksternoveen. Negen dagen lang wordt
er ononderbroken door heel Nederland
gebeden; daar wordt zelfs een speciaal
rooster voor gemaakt. Op 2e Pinksterdag
komen we allemaal in Ede bij elkaar; dat zijn
dan toch wel zo’n 750 mensen, waaronder –
heel fijn – ook veel jongeren.”
Astrid wil nog noemen dat Bep vijftien jaar
de drijvende kracht geweest is achter het
verzorgen van de Vredesweek namens de
r.k-Kerk.
“Wij vinden de oecumene heel belangrijk
en we hebben gemerkt dat de protestanten
graag bij ons komen vanwege onze ‘blije
roomse traditie’ met een koekje bij de
koffie”, zegt Bep lachend.
“Is er nog iets dat jullie vermeld willen
hebben”, vraag ik ter afsluiting.
Mieke: “het is nog wel aan de vroege
kant, maar wil je vermelden dat er op
zaterdag 18 november om 16.30 uur
een eucharistieviering is in de Onze
Lieve Vrouwekerk als afsluiting van dit
jubileumjaar?”
Hierbij van harte gehoor aan gegeven.
Ik spreek – namens alle lezers van OpWeg
– mijn gelukwensen uit bij het 30-jarig
jubileum en wens ‘de Parel’ Gods vrede en
alle goeds.
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KERK
EMMAÜSPAROCHIE APELDOORN
Adres
:
Centraal Secretariaat :
		
Kerkbijdragen
:
Website
:
Parochiekerk
:

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

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

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

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

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

VIERINGEN IN DE ONZE LIEVE VROUWEKERK
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Zaterdag 3 juni Pinksteren
16.30 uur
Eucharistieviering met samenzang, voorgangers pastoor P. Daggenvoorde en
diaken R. Dashorst
Zondag 4 juni Pinksteren
10.00 uur
Eucharistieviering met het Gregoriaans Koor,
voorgangers pastoor P. Daggenvoorde en diaken R. Dashorst
Dinsdag 6 juni
09.00 uur
Eucharistieviering
Vrijdag 9 juni
09.00 uur
Eucharistieviering
19.30 uur
Gebedsviering Sant’Egidio
Zaterdag 10 juni
16.30 uur
Eucharistieviering met cantor, voorganger pastor Sebastian pr.
Zondag 11 juni
10.00 uur
Eucharistieviering met het Ned. Liturgiekoor, voorganger pastor Sebastian pr.
Dinsdag 13 juni
09.00 uur
Eucharistieviering
Vrijdag 16 juni
09.00 uur
Eucharistieviering
19.30 uur
Gebedsviering Sant’Egidio
Zaterdag 17 juni
16.30 uur
Eucharistieviering met koor Sostenuto,
voorgangers pastoor P. Daggenvoorde en diaken R. den Hartog
Zondag 18 juni
10.00 uur
Eucharistieviering -1e Communie - met het kinderkoor en Jokotrees,
voorgangers pastoor P. Daggenvoorde en diaken R. den Hartog
Zondag 18 juni
13.00 uur
Eucharistieviering -1e Communie- met het kinderkoor en Jokotrees,
voorgangers pastoor P. Daggenvoorde en diaken R. den Hartog
Dinsdag 20 juni
09.00 uur
Eucharistieviering
Vrijdag 23 juni
09.00 uur
Eucharistieviering
19.30 uur
Gebedsviering Sant’Egidio

DOOPVIERINGEN
Doopvieringen vinden doorgaans een keer per maand op een vaste 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.
BIECHTGELEGENHEID elke vrijdag na de viering van 09.00 uur in de O.L. Vrouwekerk.
ROZENKRANSGEBED elke dinsdag- en vrijdagmorgen vanaf 8.30 uur, voorafgaand aan
de viering van 9.00 uur, in de O.L. Vrouwekerk.
KINDERDIENST EN CRÈCHE
Elke zondag is er tijdens de viering van 10.00 uur kinderdienst en crèche.

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

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

2 3

J U N I

2 017

COLLECTEOPBRENGSTEN
week 20
pastoraat Emmaüsparochie € 477,27 | Egidius € 412,77
week 19
pastoraat Emmaüsparochie € 332,38 | Diaconie € 348,36
week 18
pastoraat Emmaüsparochie € 366,42 | Roepingenzondag € 349,03
week 17
pastoraat Emmaüsparochie € 371,47 | Emmaüs Diaconie € 326,40
MISINTENTIES
Weekend 3-4 juni: overleden ouders Harperink-Nijland en zoon Felix, Mia Huissen-v.d.
Velden, overleden ouders Hafkamp-Neuleman en zoon Bert, Stephan Staijen en schoonzoon
Twan, ouders en schoonouders, gezondheid en sterkte voor het gezin, Willy Arnold
Kluytmans, Mientje Kroese, Jo van Gool.
Weekend 10-11 juni: Mia Huissen-v.d. Velden, Hendrikus Johannes Aartsen, Maria AartsenVerheij, Families Aartsen en Verheij.
Weekend 17-18 juni: Mia Huissen-v.d. Velden, Jac Kroese.
PAROCHIEKRONIEK
Overleden:
Maria Everdina van Beek-Dijkhof van de Soerenseweg.
Het afscheid heeft plaatsgevonden op 3 mei in de aula van Heidehof.
Ronella Josephina Scholsberg-Charles van de Elizabethshof.
De uitvaart heeft plaatsgevonden op 4 mei in de kerk.
Ruud Wolbrink van de Stationsstraat.
Het afscheid heeft plaatsgevonden op 6 mei in de aula van Heidehof.
Willy Arnold Kluytmans van de Jachtlaan.
Het afscheid heeft plaatsgevonden op 12 mei in de aula van rouwcentrum Rouwenhorst.
Jo van Gool. De herdenkingsviering heeft plaatsgevonden op 17 mei in de kerk.
IN MEMORIAM
Antonius Wilhelmus Klomp
Een echt natuurmens die genoot van alles wat met de natuur te maken had, het werken
in zijn eigen tuin, maar ook van de vele jaren dat hij als tuinman heeft gewerkt bij het
ziekenhuis. Antoon, geboren in Loenen, kwam uit een groot gezin waar hij al op jonge
leeftijd mee moest helpen op de boerderij. Een jeugd die zeker niet altijd gemakkelijk is
geweest. Als jongen van 11 verloor hij al zijn moeder. Geluk vond hij later bij zijn vrouw Riek.
Samen trokken ze er veel op uit met de fiets en onderweg werd dan vaak op een bankje de
rozenkrans gebeden. Een enorm zware slag voor hem was toen Riek overleed en nog geen
jaar later zijn dochter Wilma. Ook enorm zwaar zijn voor hem de jaren in Indië geweest. Een
periode die zijn leven voor een groot deel heeft beïnvloed. Zwaar zullen ook de laatste jaren
zijn geweest toen zijn wereld steeds kleiner werd. Maar ondanks al die zware periodes in zijn
leven vond hij het toch altijd weer de moeite waard om te leven. Antoon heeft op zijn manier
net als Jezus het kruis opgepakt en gedragen. Na een afscheidsviering op 25 april in de Onze
Lieve Vrouwekerk hebben wij Antoon teruggebracht naar de natuur op de begraafplaats
Heidehof waar hij nu rust bij zijn lieve vrouw Riek en vlak bij zijn dochter Wilma.
Gerard van de Braak

Van 16 op 17 juni 2017 in ‘de Ontmoeting’ te Apeldoorn

Nacht van Gebed
Aanslagen in Egypte eisten de levens van zeker 45 koptische christenen. Niet alleen in
Egypte is er veel geweld tegen christenen. Tienduizenden christenen in Irak sloegen op
de vlucht voor Islamitische Staat. Ze wonen verspreid over de hele wereld. En in Nigeria
werden opnieuw meisjes en vrouwen door Boko Haram ontvoerd. Wat is hun toekomst?
Dit is slechts een greep uit de nieuwsberichten van de afgelopen tijd. Het geweld tegen
christenen neemt toe. We kunnen ons nauwelijks voorstellen wat voor impact dit heeft op
de lokale kerk. Toch kunnen we een verschil maken in het leven van vervolgde christenen.
Landsgrenzen en gevangenismuren belemmeren ons gebed niet!
Uw gebed heeft impact op de vervolgde kerk! Bid mee tijdens Nacht van Gebed van 16 op
17 juni in ‘de Ontmoeting’ hoofdstraat 222 te Apeldoorn. De Nacht begint om 22.00 uur en
duurt tot 04.00 uur. U kunt er ook voor kiezen om een deel van de Nacht mee te bidden.
Schuif gerust aan! Tijdens de Nacht luisteren we naar verhalen van vervolgde christenen en
ondersteunen we hen door gebed. Neem voor vragen contact op met: Maaike van Gemeren,
055 521 12 02, meer informatie: www.opendoors.nl/nacht .
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Monument voor een onvervulde kinderwens

Op 17 juni vindt er een herdenking plaats van de onthulling van het monument in Park Berg
en Bos voor mensen die hun kinderwens nooit in vervulling hebben zien gaan. Voor mensen
die moeten leven met het gemis en het verdriet van geen kinderen kunnen krijgen is dit
monument drie jaar geleden geplaatst.
Het programma begint om 12.00 uur in de Jachtlaankerk. Na ontvangst met koffie/thee is
er een korte dienst met zang en een ervaringsverhaal. Aansluitend een wandeling naar het
monument in Park Berg en Bos. Bij het monument een korte bijeenkomst en daarna een
afsluiting in het restaurant.
Iedereen is van harte welkom om bij deze herdenking aanwezig te zijn.
Start 17 juni om 12.00 in de Jachtlaankerk.

Help de voedselbank helpen
De actie om maandelijks een product in te zamelen voor de voedselbank loopt heel goed.
Elke maand weer kunnen we iets aanbieden waaraan grote behoefte bestaat. Voor de
maand juni is gekozen voor knäckebröd. U kunt uw gaven weer kwijt rechts achter in de
kerk in de kratten van de voedselbank.
Bij voorbaat dank.
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PASTORPRAAT

In deze tijd tussen Hemelvaart en
Pinksteren kwam ik regelmatig bij mensen
die op sterven liggen.
Voor de laatste maal een ontmoeting
aan het bed, een ziekenzegen, een
troostend woord en een gebed. Vaak is
de familie daar bij en worden verhalen
gedeeld van vader of moeder van wie
afscheid genomen moet worden. Dit roept
ook regelmatig de herinnering van het
afscheid van mijn eigen vader en moeder
op. Het is een dubbel gevoel; afscheid
nemen van iemand van wie je houdt, die
je los moet laten, die je straks zult missen
met pijn in het hart. Tegelijkertijd is het
ook vaak een verlossing van iemand die
niet meer kan, met een lichaam dat op is,
uitgeput, benauwd of met pijn. Bij degene
die dit leven moet verlaten zie ik dan vaak
berusting, soms angst voor de overgang
naar de andere wereld, verdriet om je
kinderen, je geliefden achter te laten.
Soms zie ik ook nieuwsgierigheid naar
het leven aan de andere kant, of ze de
overledenen die eerder zijn gegaan weer
tegenkomen. Dit afscheid nemen doet
sterk denken aan het feest van Hemelvaart
dat we onlangs gevierd hebben. Op een
icoon van het feest van Hemelvaart is het
afscheid van Jezus geschreven. Daarop is
Jezus te zien die opstijgt naar de hemel.
Onder Hem staat Maria die alles bewaarde
in haar hart, in rust en vrede. Ook zijn
olijfbomen te zien, zij vormen de brug
tussen boven en beneden: Zij staan voor
vrede, hoop en toekomst, maar zijn

SANT’EGIDIO
Agenda
Kledingbank
Inzameling op woensdag van 10.30 tot 12.00
uur en zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur aan
de Oude Beekbergerweg 157.
We zijn heel dankbaar voor alle mooie

kleding die u ons brengt, toch willen
we u speciaal vragen om herenjassen
herenschoenen, handdoeken en twee
persoons dekbedhoezen. Ook kinderkleding
is heel erg welkom.
Onze vrijwilligers zullen de ingebrachte
kleding uitzoeken, strijken om mooi op te

hangen in de zaal. Kleding waar wij anderen
weer blij mee kunnen maken.
Mensen die in financiële moeilijkheden
zitten zijn welkom op woensdag van 10.30
tot 12.00 uur en op zaterdag van 13.00 tot
15.00 uur.
School van vrede
In de Kledingbank komt elke
woensdagmiddag een groep kinderen samen
voor de School van Vrede. Daar praten wij
met elkaar over thema’s die met vrede te
maken hebben, we helpen met huiswerk,
knutselen of kleuren en spelen met elkaar.
Hierbij helpen o.a. vrouwen uit Irak die een
driejarige theologische vorming hebben
gehad om kinderen te begeleiden. Het is
mooi dat zij hun kennis en kunde hier in ons
land in kunnen zetten.

geworteld in de grond van vandaag. Daar
moeten wij ook gaan staan. Dan verdwijnt
misschien onze angst en verdriet en vinden
wij troost en vrede.
Met Pinksteren vieren wij dat de Helper
en Trooster tot de leerlingen komt,
de heilige Geest. Ook daar zijn vele
iconen over geschreven. Meestal met de
leerlingen die bij elkaar zitten. Alsof ze
geslagen zijn, aangeslagen, overweldigd.
Ze zitten daar rond de lege troon van
God. Toch is Hij aanwezig, voelbaar,
als vuur, hoorbaar als het ruisen van
de wind. Zijn plaats is in hun midden,
maar onzichtbaar: ‘Waar twee of drie
in Mijn Naam verenigd zijn, ben ik in
hun midden’. De twaalf leerlingen op
de icoon staan voor de twaalf stammen
van Israël, voor alle mensen in de wereld.
De leerlingen hebben op de icoon de
houding van luisteren, ze zijn overweldigd
en krijgen de opdracht om moedig naar
buiten te treden, samen en eensgezind.
Dat is de voorafbeelding van Kerk zijn.
Dat is gemeenschap willen zijn die zelf het
evangelie hoort en in broederlijke liefde
beleeft en uitnodigend, enthousiast van
die beleving getuigt. Ieder op zijn of haar
eigen wijze: er zijn vele gaven, maar één
Geest. Gemeenschap zijn is nabij zijn in
vreugde en verdriet en ons troosten en
sterken met de woorden uit de Schrift en
de Liturgie. Als gemeenschap gedenken
wij onze zieken en onze doden. We
branden kaarsen voor hen en wierook. We
bidden voor hen en voor allen die achter
blijven. Wij herinneren ons de mensen
van wie wij afscheid moeten nemen.
Wij herinneren ons ook de woorden die
Jezus sprak toen Hij afscheid nam van zijn
leerlingen. Woorden die wij uitspreken
in onze kerk. Hier en op zoveel plaatsen
in de wereld, ontvangen wij van de Heer
een grote, beslissende belofte. Wij zijn
niet alleen, wij zijn niet alleen met onze
beperkingen, met onze inspanningen, met
ons verdriet, met de lastige dingen van
ons leven. Jezus zegt ook vandaag tot ons:
“Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de
voltooiing van deze wereld.”
Ronald Dashorst

www.santegidio.nl | www.santegidio.org

Toekomst
Een nieuwe activiteit voor in het gebouw
van de Kledingbank is de opzet van een
ontmoetingsmiddag en een naaiatelier. Dit
is een wens van vrouwen die als vrijwilliger
werken in de kledingbank om een activiteit
te hebben voor de ouderen uit de wijk. Een
ontmoeting, samen breien, haken en praten
met een kopje koffie. Maar ook kleding
herstellen van gasten van de kledingbank
en eventueel naailes geven aan vrouwen die
dat willen leren.
Voor deze activiteit hebben wij
naaimachines nodig, lappen stof, wol, ritsen,
knopen en garen.
Het is de bedoeling dat wij hiermee na de
zomer kunnen starten, bijvoorbeeld op
maandagmiddag.
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HUIS
Onthulling monument Fab&Seb

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.

Jaarverslag 2016 PCI Emmaüsparochie
Apeldoorn
Het bestuur van de PCI wil op hoofdlijnen
verantwoording afleggen in onderstaande
samenvatting van het officiële jaarverslag.
Samenstelling bestuur, vergaderfrequentie,
bestuursaangelegenheden
Het bestuur van de PCI van de Emmaüsparochie bestond in 2016 uit de heer J. Hase voorzitter, de heer J. Scheffer penningmeester en
mevrouw. L. Vermeulen secretaris.
Als adviseur was bij de meeste vergaderingen aanwezig de heer R. Dashorst, diaken
van de Emmaüsparochie.
De vergaderingen hadden een vaste opbouw
waarbij naast de hulpvragen aandacht werd
besteed aan beleidszaken. Elke vergadering
begon met een moment van bezinning. In
2016 is getracht het bestuur te vergroten en
door nieuwe benoemingen de continuïteit te
waarborgen, dit is helaas niet gelukt.

Overlegmomenten
In 2016 heeft de PCI als mogelijke participant
vergaderd over een op te richten Noodfonds
voor kerkelijk Apeldoorn. Een definitief besluit is nog niet genomen, de verwachting
is dat dit besluit op zijn vroegst eind 2017
genomen kan worden. Er vonden twee keer
overlegmomenten plaats met het bestuur
van de Emmaüsparochie. Daarbij is de noodzaak tot ontvlechting van de PCI en Diaconie
aan de orde geweest.
De samenwerking met de PKN is structureel
en positief. Als de hulpvraag veelomvattend
is of in financieel opzicht hoog, wordt er
contact gelegd met de PKN Diaconie. Deze
diaconie beschikt over een goederendepot
waar de RK PCI ook gebruik van maakt.

Behandelde hulpvragen
De hieronder weergegeven hulpvragen willen geen uitputtend overzicht zijn. De hulpvragen zijn geanonimiseerd.
Er kwamen 10 aanvragen voor noodhulp
binnen, dit via verschillende wegen. In eerste
aanleg werden er drie rechtstreeks in behandeling genomen, na aanvullende informatie
werden dat er uiteindelijk zes. Bij de hulpvragen ging het bijvoorbeeld om een huisuitzetting te voorkomen of om een bijdrage
te doen bij een noodzakelijke treinreis. Voor
het toekennen van een hulpvraag is kennis nodig van wet en regelgeving en van de
sociale kaart. Een enkele keer is niet helpen

de enige optie die in aanmerking komt.
De PCI houdt nu al enkel jaren geen actie
met de kerst maar kiest ervoor om rond de
paasdagen een beperkte groep een geldelijke bijdrage te geven.

Financiën
Het bestuur van de caritasinstelling beheert
daartoe het werkkapitaal, het beleid van het
bestuur van de PCI is inkomsten en uitgaven
in evenwicht te houden.
Hieronder de rekening en verantwoording
van 2016:
Lasten
Bijstandverlening
Vrijwillige en verplichte
bijdrage
Kosten van beheer
Subtotaal
Afschrijving leningen
Voordelig saldo
Totaal lasten

2016
2104
1220

2015
2432
1278

207
3531
0
3500
7031

177
3887
0
2683
6570

De bijstandverlening wordt geheel besteed
aan de plaatselijke hulpvragen, die waren
in 2016 in tegenstelling tot de verwachting minder. De begroting hiervoor was €
4130,00. Tot de verplichte bijdragen behoort
de bijdrage aan schuldhulpmaatje Apeldoorn. Een groot deel van de ontvangen
inkomsten wordt besteed aan het plaatselijke werk van de PCI. Daarnaast worden de
inkomsten ook besteed aan de kosten van de
eigen organisatie. Onder kosten van beheer
zijn opgenomen de bankkosten en de kosten
voor de organisatie.
Baten
collecten
giften
rente
subtotaal
nagekomen baten
voorgaande jaren
Totaal baten

2016
6821
210
169
7000
31

2015
5526
115
247
5888
682

7031

6570

Toelichting
De inkomsten van de Parochiële Caritas
Instelling van de Emmaüsparochie zijn
vooral de collecte met Kerstmis en Pasen.
De opbrengst van de collecte was € 1200,00
hoger dan begroot, hartelijk dank voor uw
bijdrage.

Het is zondag 21 mei 2017, precies 12:00 uur,
het is zover. Er hebben zich ca 40-50 mensen
verzameld, voornamelijk oud Fab&Seb-ers.
We hebben er schitterend weer bij met
als bijkomstigheid dat we de kerk mogen
gebruiken bij slecht weer. Is niet nodig maar
wel heel leuk.
Nadat Gerard Pannekoek een welkom
had uitgesproken en had aangegeven
wat de bedoeling was, gaf hij het woord
aan Herman Meuleman. Die zette de
totstandkoming van de kerk, midden op de
hei, uiteen, vertelde wie de architect was en
welke ambities die had met de bouw en het
waarom van de sluiting in 2012.
Hij bedankte alle aanwezigen, de
omwonenden, de commissie die dit tot
stand heeft gebracht, de kunstenaar Frans
Pohlman en de gemeente die kosteloos dit
stukje heeft ingericht en beschikbaar heeft
gesteld.
De kosten van dit monument zijn door u
allen opgebracht tijdens de goederenveiling
in 2015. Daarna gaf hij het woord aan pastor

Goes die de officiële opening zou verrichten.
Hij sprak mooie woorden over vooral de
betekenis en doel van dit monument: “Kijk
goed naar de schaapjes. De een kijkt naar de
kerk, het verleden, de volgende kijkt naar
de Onze Lieve Vrouwekerk, de toekomst en
de derde kijkt naar ons allemaal. De sluiting
van deze kerk geeft ook weer een nieuwe
toekomst.”
Daarna onthulde hij het monument door het
doek omhoog te trekken en daar stond het
monument in volle glorie. Ten slotte werden
er een toost uitgebracht en veel foto’s
gemaakt en veel gepraat. Het is volgens
velen een prachtig gedenkteken geworden
waar we trots op terug zijn.
Namens de commissie willen wij nogmaals
iedereen bedanken voor zijn/haar
aanwezigheid,
Pastor Antoon Goes, Herman Meuleman,
Lambert Ruijsch en Gerard Kroese

Rommelmarkt Assel Don Bosco
Op Tweede Pinksterdag, maandag 5 juni
2017, organiseert DeeBeetje jeugdkampen
bij Assel Don Bosco Centrum, Pomphulweg
104, Hoog Soeren haar jaarlijkse
rommelmarkt.
Dit met veel steun van de bewoners van de
Mariahoeve. Vanaf 10:00 uur gaat de poort
open en start er een gezellige bedrijvigheid
rondom de oude stal en de Kampschuur
waarbij de inwendige mens zeker niet
vergeten wordt. De rommelmarkt duurt tot
16:00 uur.
De opbrengst van deze rommelmarkt gaat volledig naar de Don Bosco jeugdkampen en
maakt het mogelijk dat de stichting de kampprijs voor deelnemers zo laag mogelijk kan
houden. Daarnaast biedt het ruimte om kinderen, waar het thuis financieel niet mogelijk
is om op kamp te gaan, toch een weekje vakantie te geven.
Van harte uitgenodigd en welkom! Het is altijd een gezellige dag waarbij volop ruimte is
voor ontmoeting. www.jeugdkampendonbosco.nl

Eerste Nederlandse ‘school-van-vrede’-dag
Na een aantal maanden van voorbereiden
was het dan zover: de Nederlandse
school-van-vrede-dag. Het leek een aantal
vrijwilligers mooi om met alle vrijwilligers
van de ‘school van vrede’ samen te komen.
In Nederland is er een ‘school van vrede’
in Amsterdam, Utrecht en Apeldoorn. De
school-van-vrede-dag werd gehouden in
Amsterdam. Vanuit Apeldoorn gingen we
met zes personen. We hadden zelfs bezoek
van iemand uit Antwerpen. Een vrijwilliger
van de ‘school van vrede’ in Antwerpen
kwam naar Nederland om met ons wat
liedjes te oefenen. De ‘school van vrede in
Antwerpen heeft een cd met verschillende
liedjes opgenomen. Elke ‘school van vrede’ in
Nederland en België kent dezelfde liedjes.

De school-van-vrede-dag was bedoeld om
verhalen met elkaar uit te wisselen. Er
werden hele mooie belevenissen gedeeld. Er
was een heel programma opgesteld, maar

daar zijn we eigenlijk niet aan toegekomen.
Omdat iedereen zo enthousiast aan het
vertellen was vloog de tijd voorbij. We zijn
met elkaar tot de conclusie gekomen dat het
enthousiasme van de kinderen aanstekelijk
werkt. Hierdoor is het voor ons elke keer
weer een feestje om bij de ‘school van vrede’
te helpen.
Hierna was er nog tijd om de liedjes met
elkaar te oefenen. Dit heeft voor veel
hilarische momenten gezorgd. Zo hebben
we het olifantenlied geoefend. Bij dit liedje
hoort ook een dansje. Het maken van de
olifantenslurf was toch wat moeilijker dan
het eruit zag. Iedereen zat met zijn armen
in de knoop. We hopen heel hard dat de
kinderen toch wat beter zijn in het maken

van de olifantenslurf. Uiteindelijk lukte het
dansje ons dan toch ook toen we het liedje
in slow-motion afspeelden.
Na het oefenen van de liedjes was het weer
tijd om naar huis te gaan. We hebben met
elkaar afgesproken om een uitje voor de
kinderen te organiseren. We willen met alle
kinderen samen iets ondernemen. Zo kunnen
de kinderen elkaar ook leren kennen en zien
ze dat er nog meer ‘scholen van vrede’ zijn.
Dit wordt vast een hele mooie samenkomst,
waar we nu al erg naar uitkijken. We zijn
met veel nieuwe energie naar huis gegaan
en kunnen haast niet wachten om het
olifantenlied aan de kinderen te leren.
Mariah Veenhof
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De Gregoriaanse gezangen van Pinksteren
Uitnodiging vrijwilligers Dank-je-wel Party

Tijdens de viering van het hoogfeest van
Pinksteren zal de Schola de Gregoriaanse
gezangen van deze dag zingen. Wat kun je
dan horen, wat kun je ervaren?

Op vrijdag 30 juni 2017 zijn alle vrijwilligers van de vele werkgroepen
van de Emmaüsparochie uitgenodigd voor een gezellige avond in de
tuin van het Emmaüshuis.
Alle bij de parochie bekende contactpersonen van de werkgroepen
hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen en deze onder hun leden
verspreid. Als parochiebestuur vinden wij het vervelend als er mensen
vergeten worden.
Daarom: bent u vrijwilliger bij een van de ons bekende werkgroepen en u heeft geen
uitnodiging ontvangen, neemt u vooral contact op met het secretariaat en geef u vóór
25 juni a.s. op!
U mag ook een email sturen naar: emmaus.apeldoorn.vrijwilligers@gmail.com
U bent van harte welkom.
Namens het parochiebestuur, Ernst Voogd

Paus moest in Caïro op eieren lopen…
Zo kopte dagblad Trouw op maandag 01 mei
jl. en inderdaad dit ‘bezoekje’ aan Egypte
was een staaltje van grote moed, maar
vooral van vastberadenheid om het hoge
prikkeldraad dat de verschillende religies
om hun eigen terrein hebben opgericht
te slechten. Onderling respect en vooral
naastenliefde was zijn boodschap . Moslims
en christenen moeten samen strijden tegen
geweld , omdat “geen terroristische daad
uitgevoerd kan worden in de naam van God,
want dat zou zijn naam ontheiligen”.
“Het enige extremisme dat een gelovige is
toegestaan is dat van naastenliefde”, zo was
Franciscus’ boodschap en die boodschap is in
de Islamitische wereld goed ontvangen.
Een beeld dat de hele wereld is rondgegaan
is dat van zijn innige omhelzing met Ahmed
al-Tahyeb, de imam van de Al-Azhar moskee
annex universiteit in Cairo, zo’n beetje het
Vaticaan van de Islam.
De paus had de moed zijn hand te leggen
op de met bloed bespatte muur van de kerk
waar afgelopen december 25 Koptische
christenen werden vermoord. Maar, toen hij
in Caïro een stadion met 15.000 Egyptische
christenen toesprak begon hij met het ‘Assalaam Alaikum’, de traditionele begroeting
onder moslims.
Op de nieuwssite Al Jazeera prees een
commentator (Halim Shebaya) het pauselijk
verzet tegen de “triomfalistische en zelfs
vaak wraakzuchtige toon” waarmee in
Europa soms gesproken wordt van door
moslims schijnbaar bedreigde christelijke
waarden.
“Tegen een achtergrond van islamofobie
heeft paus Franciscus gepleit voor meer
openheid en interreligieus begrip”, aldus
Shebaya.

Paus Franciscus bleek ook hier weer een
meester in het kleine gebaar. Terwijl het
stadion waar de paus de Mis zou opdragen,
zwaar beveiligd was met tanks, prikkeldraad,
helikopters en tot de tanden bewapende
soldaten liet Franciscus zich rondrijden in
een open onbeveiligde auto, een nederige
blauwe Fiat met open ramen. Ook dat beeld
bereikte de media overal ter wereld.
Op news.va (de site van het vaticaan) vond
ik een commentaar op dit bezoek en daarin
een belangrijk stukje uit de boodschap die
Franciscus richtte tot de christenen in Egypte
en die geldt voor Christenen overal ter
wereld, dus ook in Nederland:
“Jullie zijn het gist van broederschap. Alles is
mogelijk vanuit de eenheid met Christus. Van
daaruit zal er vrede zijn. Een vrede die niet
berust op de wet van de macht, maar op de
macht van de wet.”
Toevallig las ik deze week in Time Magazine
(1 mei 2017 ) een lovende getuigenis over
paus Franciscus, geschreven door kardinaal
Cupich, aartsbisschop van Chicago, die
ik u niet wil onthouden. Bij diens eerste
kennismaking met deze paus zei de paus
“Ik ben een zondaar.. en dit is een juist
oordeel over mij en niet zo maar een cliché.”
De kardinaal vertelt ook hoe Franciscus
eens in een toespraak tot medekardinalen
waarschuwde voor een zelfgenoegzame
kerk. “De Kerk moet naar buiten treden naar
de uithoeken van de mensheid, er zijn voor
de lijdende mens. Dat is de plaats waar God
ons nodig heeft.”
Met dat ‘ons’ bedoelt de paus u en mij, wij
allen die proberen Christus te volgen. Niet zo
eenvoudig trouwens.
Mies Duzijn

K I N D
Gefeliciteerd
vormelingen!
Lars Blokhuis, Danny Bosch,
Dennis van Bussel, Emma
Hendriksen, Vincent Jonkers,
Jordey Kruitwagen, Zefanya Marthijnes,
Andrew van Otterlo, Fleur Pannekoek, Joey
Poernama, Amber Schaake, Lefania di Sousa,
Victoria van der Veen, Philip Wortelboer,
Sophia Wortelboer, Luuk Zweverink.
Al deze tieners hebben het heilig vormsel
ontvangen op 20 mei!
Wij feliciteren hen van harte en wensen hen

Het Gregoriaans is vooral liturgische muziek,
muziek die niet zozeer bedoeld is als
concertmuziek, maar om de teksten uit te
leggen. Met Pinksteren zingen wij over de
Heilige Geest, de Inspiratie. En we horen
deze inspiratie in de schoonheid van de
melodieën; we kunnen nu nog ervaren dat
de monniken van destijds, geïnspireerd door
de teksten, deze melodieën vanuit hun diepe
geloof hebben gecomponeerd. En we horen
in de teksten zelf (via de vertalingen in het
liturgieblaadje) dat de Heilige Geest de
aarde vernieuwt, en de mensen begeestert.
Nadat de leerlingen na de hemelvaart
van Jezus gespannen afwachten op wat
komen gaat, gaan ineens de deuren open
en spreken zij in alle talen van Gods grote
daden, zij zijn zelf veranderd en geïnspireerd
geraakt.
Wij hopen als koorzangers van de Schola

Eerste Communie vieringen op 18 juni
Om 10.00 uur en om 13.00 uur zullen in
twee groepen kinderen hun eerste heilige
communie ontvangen. Na een intensieve
maar vooral ook leuke voorbereiding zijn de
kinderen er klaar voor!
De namen van de kinderen zijn: Angelina
Bakker, Chinapath Derksen, Danna
Juliet Alvarez Carmona, Diego Gnijs, Evi

Door te vieren en te zingen in de liturgie
van Pinksteren kan vernieuwing en
inspiratie geactualiseerd worden; de aarde
en de mensheid snakken ernaar dat wij de
Schepping koesteren en vrede stichten: “het
gelaat van de aarde vernieuwt Gij” (ps. 104).
Orgelmuziek in de viering van Pinksteren
Twee koraalvoorspelen over melodieën van
Pinksteren van Johan Sebastian Bach: Vooraf
aan de viering het voorspel over Veni Creator
Spiritus en als naspel een fantasie over
“Komm, heiliger Geist, Herre Gott”. Beide
composities als vermeld van Bach, die zijn
muzikale scheppingen altijd ondertekende
met een verwijzing naar de grote Schepper:
Soli Deo Gloria.
Fons Kronenberg

Zangers gezocht
Sinds kort zing ik mee met het gregoriaans
koor van de Onze Lieve Vrouwekerk.
Nou is zingen mijn hobby dus het zal je
niet verbazen dat ik geniet van zingen
in zo’n prachtige akoestiek. Maar dat is
het niet alleen. Het gregoriaans stamt uit
een zeer lange traditie en het is bijzonder
dat na zo veel eeuwen die muziek nog
steeds aanspreekt. Het zingen ervaar ik als
rustgevend of misschien wel als meditatief.
Het is mooi om met elkaar al zingend die
éne klank en dat specifieke ritme te vinden
dat maakt dat de tekst wordt gezongen met
één stem.
Nou ben ik met mijn 51 jaar al de ‘volgende
generatie’ in het koor dus we kunnen wel
wat versterking gebruiken om de traditie
van het gregoriaans zingen levend te
houden. Los daarvan is het gewoon mooi
om te doen. Het is niet moeilijk, je hoeft
thuis niet te studeren, de repetitietijd is
beperkt (dinsdag van 19:30 - 21:00) en we

E N

alle goeds toe en vooral dat zij de kracht van
de heilige Geest op hun levensweg mogen
ervaren.

ons eigen enthousiasme over deze muziek
over te brengen. Het is of wij, door het
zingen van het Gregoriaans, ook zelf weer
geïnspireerd raken door het vuur van
Pinksteren.

hebben het vooral ook gezellig met elkaar.
Zo op zondag hoor ik in de kerkbanken
genoeg goede stemmen die uitstekend
meezingen….. Voor meer informatie kun je
terecht bij Fons Kronenberg, 06 199 348 80,
fonskronenberg@gmail.com .
Ik hoop je binnenkort te ontmoeten.
Mark Braam

K E R K

Zweverink, Fleur van ’t Verlaat, Fleur
Brokelman, Gabriel Gnijs, Jasmijn Penders,
Karlijn de Wilde, Marit de Winter, Massimo
Iaquinandi, Mina Abawi, Olivia Brouwer,
Rachel Esther Beukhof, Simon Oosthoek,
Stefany Veeneman, Tessa Hendriksen, Bence
Mèzàros, Brad de Leeuw, Christian Hato,
Connor Beckman, Corrina Steenbergen,
Daevid Susena, Demian Jozić, Dennis Nutbey,
Ferron Heirath, Kiven Waro, Melvin Waro,
Leentje van der Linden, Mirko Cutunić,
Rinkie Roossien, Ronald Anušić, Bethany Vos,
Victoria Kedra en Marit op de Haar.
Jongens en meiden alvast gefeliciteerd!

Pinksteren vieren met kinderen
Pasen tot Pinksteren zijn samen één groot
feest van 50 dagen. Pinksteren is de vijftigste
dag (Grieks: pentakosta). Met Hemelvaart
gaat Jezus voorgoed naar de hemel. Hij
heeft zijn leerlingen een helper, een
trooster beloofd. De opdracht van Jezus is
om mensen over hun grote held Jezus te
vertellen. Daarbij krijgen ze een duwtje in

de rug. Als een windvlaag wordt de heilige
Geest als helper voelbaar. Ze voelen het
vuur van binnen en zijn niet bang meer. Nu
nog ontdekken hoe wijzelf die heilige Geest
zouden kunnen ervaren.
Dat is wat de kinderen gaan ontdekken in de
kinderdienst.
Na de gezamenlijke start in de kerk gaat
de kinderen naar hun eigen ruimte in het
Emmaüshuis en komen weer terug in de kerk
tijdens de communie.
Ze laten op het einde van de viering zien hoe
zij de heilige Geest ervaren.
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STAD
Kopij voor de volgende OpWeg graag
inleveren uiterlijk woensdag 14 juni 2017
per e-mail aan secretariaat@rkapeldoorn.nl

B O N I FAT I U S
Oecumenische Pinksterviering:
In de Geest verbonden
Vijftig dagen na Pasen vieren we het,
van oorsprong Joodse Wekenfeest, ons
Pinksterfeest. Op verschillende plaatsen
in de Bijbel kunnen we de voorschriften
voor het Wekenfeest vinden. In Ex.
34:22 staat: ‘het feest der weken, der
eerstelingen van de tarweoogst, zult gij
vieren’. In Lev. 23-16 staat dat Israël zeven
volle weken moet tellen vanaf de sabbat
die volgt op het paasfeest: vijftig dagen.
Hieraan heeft het Pinksterfeest zijn naam
te danken. Het werd ook wel het feest
van de ‘vijftigste’ genoemd. In het Grieks
is dat: pentacosta. Daarvan is onze naam
‘Pinksteren’ afgeleid. Met het wekenfeest
vieren we het begin van de oogst, we
brengen een dankoffer uit aan God. Het is
ook het feest van de geestelijke invulling
van de oogst, die vanaf het Pinksterfeest
wordt binnengehaald voor Christus. De
eerste discipelen worden geoogst, de
eerstelingen van de grote oogst die voor
Christus gewonnen zal worden. Deze
oogst wordt op het feest van de eersteling
zichtbaar. Door zeven weken na Pasen
af te tellen en dan de wetgeving bij de
berg Sinaï te gedenken, wordt beleefd
en gevierd dat de bevrijding van het volk
uit de slavernij van Egypte geen doel in
zichzelf is. De bedoeling daarvan was
en is dat het volk van God met zijn God
zou gaan leven. Vandaag, tijdens de
oecumenisch viering, oogsten ook wij
de Geest. Net zoals de eerste discipelen
werden geoogst, worden wij nu geoogst.
Het zaad nemen we mee naar huis, als een
kiem die we overal uitzaaien in de vorm
van initiatieven, nieuwe ontmoetingen,
inspiratie. In die Geest willen wij
verbonden zijn. De Oecumenische
Stuurgroep Ugchelen nodigt u van harte
uit voor de oecumenische Pinksterviering
op 1e Pinksterdag, zondag 4 juni om 9.30
uur in de Bronkerk te Ugchelen.

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

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. v. 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

Gespreksgroep ouderen
Gespreksgroep ouderen gaat een dagje
uit op maandag 12 Juni. Degenen die zich
opgegeven hebben krijgen een programma
in de bus. Een hartelijke groet van Corrie
Jonker

gaven met het lied Adieu mein kleiner
Gardenoffizier. Iedereen zong ook dit uit
volle borst mee.
De Werkgroep Welzijn kan terugkijken op
een zeer geslaagde en gezellige middag.
De volgende activiteit wordt gehouden op
22 juni a.s.

Bevrijdingstafel
Als de Open Tafel
gelijk valt met
Bevrijdingsdag moet
je er ook aandacht
aan besteden. Dat
hebben dan ook
gedaan. We vonden
geen geschikt
bijbels hapje dat
de bevrijding
symboliseerde. We
dachten natuurlijk wel aan de bevrijding
uit Egypte. Toch is een verschil tussen die
bevrijding en onze Bevrijdingsdag. Bij ons
was het feest meteen na de ondertekening
van de capitulatie. De verstopte vlaggen
gingen uit. De Joden waren zeker ook blij
toen ze uit Egypte mochten vertrekken.
Het was pas echt feest toen ze weer in
hun eigen land aankwamen. Dat was
wel 40 jaar later. Of toen de vlaggen uit
gingen weten we niet. Met enige fantasie
kon je in de maaltijd die we op tafel
zetten de kleuren van onze nationale
vlag herkennen. Bij de tomatensoep was
dat niet zo moeilijk. De aardappelen
en het yoghurttoetje kon je wel als wit
beschouwen. Bijpassende blauwe groente
was moeilijk. Die hadden we dan ook
niet. We hadden wel een soort alternatief.
Gekookte worteltjes gaven een oranjekleur.
Dus toch nog iets dat bij onze nationale
vlag paste. We hadden het over bevrijding.
Maar waar werden we dan bevrijd?
Voor degenen die de bezetting hebben
meegemaakt was het duidelijk. Bevrijding
betekent ook vrij zijn voor iets. Bij de Open
Tafel zou je kunnen zeggen: we staan
vrijelijk open voor elkaar. We delen niet
alleen het eten maar ook de gezelligheid.
Wilt u die gezelligheid en het gezonde
eten ook proeven? Voel u vrij vrijdag 2 juni
2017 om 17.00 uur naar de Open Tafel te
komen.
Jacques Daenen

Huiskamergesprek
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

andersom. Dus een overgang van de ene
situatie naar de andere. Wat er met zoveel
nadruk staat, dat wie door deze deur
binnengaat gered zal worden. Hij/zij zal
vinden een weide van leven in overvloed.
Samen komen wij tot het inzicht als je durft
te geloven en te vertrouwen in het goede
van ieder mens, maar vooral geloven in
de liefde van Jezus, dan zal je eens door
die deur gaan waar eeuwig leven is. We
sluiten deze morgen af met een gedicht
van Marinus van de Berg over hoop en het
aansteken van de kaarsjes.
Bep Scheffer

Vandaag zijn wij te gast bij Leida. Na even
bijgepraat te hebben hoe het met iedereen
de afgelopen maand is gegaan, lezen wij
het Johannesevangelie Hoofdstuk 10, vers 1
tot 10. Het is een vertrouwd verhaal; Jezus
als de goede herder. Dit verhaal belicht de
persoon van Jezus met behulp van beelden
die in die dagen heel herkenbaar waren.
Men zag ze dagelijks om zich heen. Als er
sprake is van een schaapskooi, kunnen we
ons dat voorstellen als een omheind stuk
grond met een deur en een bewaker. De
eigenaars van de kudde konden hun dieren
daar laten overnachten. De volgende dag
kwamen de eigen herders ze dan weer
verzamelen om erop uit te trekken. Wij
kijken samen welke beelden er op Jezus
worden toegepast? Welke verhouding is
er tussen Jezus en zijn schapen. Al gauw
komen wij op vertrouwen en zorgzaam.
Wat ons verder opvalt: hij gaat voor ze uit
als wegwijzer, ze luisteren naar de stem
van de herder. En dan de deur, een deur is
een doorgang van binnen naar buiten of

Eucharistieviering Werkgroep Welzijn
Hubertusgemeenschap

Voorjaarsmiddag Werkgroep Welzijn
Hubertusgemeenschap
Woensdag 17 mei jl. werd de voorjaarsmiddag georganiseerd voor de ouderen
van de Hubertusgemeenschap.
Deze middag werd opgeluisterd door het
zang- en cabaretduo “De Neighboursisters”
uit Gorssel. Deze twee dames, echte
buurvrouwen, treden veel op in
bejaardenhuizen en op feesten en partijen
door heel Nederland. Ze brengen zang,
kleinkunst en cabaret ten gehore.
Tien jaar geleden waren de dames ook al
onze gast. Toen hadden ze veel succes en
dat was nu ook weer het geval en daarbij
leken ze bijna niet ouder geworden. Ze
vertelden leuke anekdotes en zongen veel
bekende liedjes van Annie M.G. Schmidt
uit de oude doos zoals Ja Zuster - Nee
Zuster, enz. Ze hadden zich daarbij als
verpleegster verkleed en de mensen in de
zaal zongen de bekende liederen allemaal
mee. Ze haalden vanuit de aanwezigen
mensen naar voren die met hen mee
mochten zingen en ook nog een dansje
maken. Ook vertolkten ze eigengemaakte
liederen met wel heel bijzondere
teksten. Zoals bv. Van oud terug naar de
moederschoot. Het was een geweldig
optreden en iedereen genoot met volle
teugen. En onder het genot van koffie of
thee en later in de pauzes met een hapje
en een drankje, kon iedereen gezellig met
elkaar praten.
Op het eind van de middag bedankte de
voorzitter de beide dames, die het zelf
ook erg naar hun zin hadden gehad, en
zij werden verrast met een mooi boeket
bloemen.
Onder een daverend applaus namen
ze afscheid nadat ze nog een toegift

Op donderdagmiddag 22 juni a.s.
organiseert de Werkgroep Welzijn
Hubertusgemeenschap weer een
Eucharistieviering met aansluitend een
gezellig samenzijn voor de ouderen
van 75+ en langdurige zieken uit de
Hubertusgemeenschap. Maar ook andere
belangstellenden zijn van harte welkom.
De viering wordt gehouden in de Open
Hofkerk, Boerhaavestraat 60 in Apeldoorn,
aanvang 14.00 uur, kerk open om 13.30 uur.
Het thema in deze viering zal zijn: “Weet
uw linkerhand wat uw rechter doet?”.
Pater Theo Roelofs is de voorganger en
het Hubertuskoor verzorgt de zang. Na de
eucharistieviering is er koffie of thee in de
zaal van de Open Hofkerk en ook zal er door
de leden van de Werkgroep Welzijn nog een
drankje en een hapje worden geserveerd. De
ouderen van 75+ en de langdurige zieken uit
de Hubertusgemeenschap krijgen allemaal
een persoonlijke uitnodiging. Mocht u op
zaterdag 17 juni a.s. onverhoopt nog geen
uitnodiging hebben ontvangen dan kunt u
contact opnemen met de heer G. Tiemessen,
tel. 055 521 39 28 of mevr. D. van Bussel, tel.
055 521 80 06.
U bent van harte welkom.
Werkgroep Welzijn Hubertusgemeenschap

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
055 367 08 04 of met de heer R. Santhagen
tel. 055 367 09 53. Voor vragen of
aanmelden kunt u contact opnemen met
bovengenoemde personen.

Bezorging OpWeg
Mevr. Hogerbrugge is verhuisd en zal dus
geen OpWeg meer bezorgen. Hartelijk
dank voor uw jarenlange inzet voor
OpWeg! Mevr. Mourits heeft de bezorging
overgenomen, waarvoor alvast onze
hartelijke dank.
Algemene vraag aan alle Op Wegbezorgers -Teresia: indien u een keer
verhinderd bent om OpWeg te bezorgen,
wilt u dan in eerste instantie zélf voor een
vervanger zorgen, bv. een buurman/vrouw,
of één van de mede-ontvangers OpWeg.
Geeft u dat dan wel op tijd door aan mij,
zodat ik kan zorgen dat het stapeltje bij de
vervangende bezorger wordt afgeleverd.
Alvast bedankt, Cita Pol 055 366 19 23
(graag tussen 18-19 uur).
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Bedevaart naar Den Briel op 8 juli 2017
Als kind groeide ik op in de omgeving van
de Kloosterkerk te Rugge (Brielle), waar de
martelaren van Gorcum in 1572 de dood
vonden, omwille van hun geloof in de
eucharistie.

was lag een deel van de relieken van de
martelaren van Gorcum. Het laatste deel van
de relieken vond ik terug in Brussel, waar
ik in 2007 verbleef. Ik zocht ze niet op, ze
achtervolgden mij, zo vertelde ik vaak.

Het was de eerste katholieke kerk die ik als
protestants jongetje betrad, elk jaar met de
Kerstnachtmis. Ondanks die achtergrond
was ik me op die plek bewust van de
aanwezigheid van Christus in het heilig
Brood dat aangereikt werd. De geschiedenis
van Den Briel was eenvoudig te duiden in
mijn ogen: tijdens de tachtigjarige oorlog
hadden vreemde overheersers ons land bezet
en het waren de watergeuzen die ons van
hen hadden bevrijd. Elk jaar op 1 april wordt
deze gebeurtenis nagespeeld door geuzen,
die de poort rammeien met een scheepmast
en Den Briel innemen.

Het was de diepe eerbied voor de
aanwezigheid van Christus in de tekenen
van Brood en Wijn, die me met hen verbond.
De laatste jaren komt daar steeds meer
het besef bij dat we tolerant moeten
zijn naar elkaar, ondanks ons verschil in
geloofsovertuiging.

Het zou nog jaren duren voor ik in 2001
tot diaken gewijd zou worden. Ik was
inmiddels pastor van een kerk, waar voor
de ingang de beelden stonden van Nicolaas
Pieck en Lennaert Veghel, twee van de
martelaren. De diakenstola die ik kreeg
had de afbeelding van mijn patroonheilige
gekregen: Theodorus ter Eem, eveneens
martelaar. Onder het altaar van het
seminarie waar ik studeerde en docent

Ko Schuurmans dichtte daarom:
Standvastig hun geloof in Jezus, die als
brood en wijn voor ons zijn leven geeft tot in
de dood. / Wat vragen zij? / Volg Jezus in zijn
woord en daad, Hij maakt je vrij. / Goddank
zijn wij bevrijd van meer dan vreemde
macht, de grenzen van een kerk zijn minder
dan gedacht. / Wat maakt ons één? / Gods
weg naar recht en vrede voor elkaar alleen!
Op 8 juli maken we een bedevaart naar
Den Briel en u kunt mee, voor slechts € 25
per persoon. U bent van harte uitgenodigd.
Opgave via het parochiesecretariaat
secretariaat@rkapeldoorn.nl .Voor
inlichtingen belt u met: 06 181 936 12.

K E R K D I E N S T E N
Vieringen H. Martinuskerk Twello
Zondag 4 juni
10.00 uur Eucharistieviering, voorganger
pastor Sebastian pr. en diaken
R. den Hartog
Zondag 11 juni
10.00 uur Eucharistieviering, voorganger
pastoor P. Daggenvoorde
Zondag 18 juni
10.00 uur Eucharistieviering, voorganger
pastor Sebastian pr.

Casa Bonita
04 juni
11 juni
18 juni

Pinksteren Dhr. K.J. de Jong
Dhr. B. Bredijk, orgel dhr. J. van
Veen, zang dhr. H. Heinen
HA Ds. E. Idema, m.m.v. Ensemble
Klein Cantique

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

De Drie Ranken
04 juni,

Diaken Theo van Driel
11 juni
18 juni

WIJ BIDDEN

Pinksteren
09.30 uur, ds. G.A.J. van der Maas,
Maaltijd van de Heer
09.30 uur, Next Step,
voor jongeren,12-15 jr.
12.15 uur, Hemels Gelag,
voor jongeren,15-25 jr.
09.30 uur, ds. M. Bassa te Voorst
09.30 uur, ds. A.A. Wijlhuizen,
m.m.v. Pur Sang

De Heemhof
04 juni
Pinksteren Mw. I.M. BossenbroekBaller, orgel Mw. S. Goldbach
11 juni
Dhr. C.J. Droger, Koor The News
Singers
18 juni
Mw. M. Hoekstra,
orgel dhr. J. van Veen

Kom, Heilige Geest,
daal over mij neer.
Kom, Heilige Geest,
woon in mijn hart.
Kom, Heilige Geest,
geef mij vrede en licht.

De kerkdiensten beginnen om 10.30 uur.

Kom, Heilige Geest,
neem van mij weg alle angst.
Kom, Heilige Geest,
maak mij enthousiast en blij.
Kom, Heilige Geest,
vuur mij aan voor al wat goed is.

‘s Heeren-Loo (Groot Schuylenburg)
04 juni

11 juni
Kom, Heilige Geest,
laat mij op Jezus lijken.
Kom, Heilige Geest,
help mij te leven als een kind van God.
Kom, Heilige Geest,
schenk mij geloof, hoop en liefde.

11 juni
Gebed Kindernevendienst
zondag 21 mei 2017

18 juni

1e Pinksterdag Dhr. Harm
Siebesma, orgel Maurits Bunt,
zang en gitaar dhr. Erik Smit
Verteldienst o.l.v. Henriëtte v.
Ieperen, orgel Maurits Bunt
Zangdienst o.l.v. Tine Menkveld,
orgel Arjan van Hees
Drs. Constance SchouwstraDijkman, orgel Chris Noteboom,
Gospelkoor Ichtus o.l.v. Mw.
Annet Diderik

Amen.

E V E N

S T I L S T A A N

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

De Herberg: Zondagse Ontmoetingen
04 juni
11 juni

Pinksteren, Mevr. M. GiezemanHendriks
Trinitatis, Dhr. H. Hase

De Zondagse Ontmoetingen vinden plaats
op de tweede en vierde zondag van de
maand en op Hoogfeesten van 13.30-14.00
uur. Vanaf 13.15 uur wordt er een kop koffie
of thee geschonken.
Even staren naar wat vroeger was
Even stilstaan bij het verleden:
Klank, geloof en elkaar gedragen,
De paden vernieuwd en begaanbaar
gemaakt

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

E L D E R S

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
03 juni

10 juni
17 juni

Pinksteren Mw. I.M. BossenbroekBaller, orgel dhr. J. van Veen,
solist Rianne Blankestijn		
Mw. ds. A. Melzer, orgel mw.
S. Goldbach
Ds. A.W.J. Theunisse,
orgel dhr. G. de Groot

De kerkdiensten vinden plaats op
zaterdagmiddag om 14.30 uur.

Randerode
04 juni
11 juni
18 juni

Pinksteren Pastor H. de Jong
Voorganger niet bekend,
Cantorij Bronkerk
Dienst verzorgd door Berea

De kerkdiensten beginnen om 10.30 uur.

Sainte Marie
04 juni
11 juni
18 juni

Pinksteren Gezamenlijke viering
Geen viering
Geen opgave ontvangen

De vieringen beginnen om 09.30 uur.

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

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

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

Gezongen bij de onthulling
van het Fab&Seb-monument
op zondag 21 mei 2017

BIJBELROOSTER
Bijbelrooster jaar A
04 juni Pinksteren Hand. 2,1-11; 1 Kor. 12,3b-7 + 12-13; Joh. 20,19-23
05 juni Tweede pinksterdag Hand. 19,1b-6a; Joh. 14,15-17
11 juni Feest van de H. Drie-eenheid Ex. 34,4b-6 +.8-9; 2 Kor. 13,11-13; Joh. 3,16-18
18 juni Feest van het H. Sacrament Deut. 8,2-3.14b-16a; 1 Kor. 10,16-17; Joh. 6,51-58

voor verandering die er toe doet

vrijdag 2 juni 2017

8

Op de vlucht
Als vrijwilliger ben ik, sinds de noodopvang
in de Americahal opende in september
2015, vanuit de Emmaüsparochie zeer
nauw betrokken bij de hulp aan de Syrische
vluchtelingen in Apeldoorn.
Uit al deze contacten zijn hechte
vriendschappen onstaan en in de vele
persoonlijke gesprekken heb ik veel
gehoord over de lange en vreselijke reis
van hun vlucht naar ons land.
Om hen te eren en om geld op te halen
voor vluchtelingen die nog altijd geen veilige plek hebben, ga ik, samen met mijn zoon
Jort, de uitdaging aan om op 16 en 17 juni 24 uur ‘op de vlucht’ te gaan.
We hebben sponsoren nodig. Met het geld worden de eerste levensbenodigheden voor
mensen op de vlucht aangeschaft. Het geld is dus niet voor onszelf!!!
Meer info op: www.opdevlucht.nl .
Geen internet, wel willen sponsoren, dan kunt u uw gift overmaken op:
NL51 INGB 0003 1596 53 t.n.v. E.W.T.M. van de Laar o.v.v.: Op de Vlucht.
Alvast heel hartelijk dank namens de vluchtelingen!

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

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

informatieblad voor katholiek apeldoorn
OpWeg is een uitgave van de SIKA
Stichting Informatieblad Katholiek Apeldoorn
Postadres: SIKA, p/a Regentesselaan 16a,
7316 AD Apeldoorn.
Stichting SIKA is ANBI-erkend, u kunt uw giften
aftrekken van de belasting.
Bestuur
Voorzitter: Th.J. Linthorst, thj.linthorst@gmail.com
Secretaris: M. Oomen-Pragt, mfaoomen@gmail.com
Penningmeester: F.P.J.C. Spallek, spallekf@telfort.nl
Financiën en advertenties
F.P.J.C. Spallek, De Zeis 53, 7335 KE Apeldoorn,
055 542 64 24, spallekf@telfort.nl

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

