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Zweden: het land van Volvo, Scania en Ikea; 
veel bossen en een vriendelijke bevolking 
met een hoge levensstandaard. Zweden een 
land dat in sommige opzichten zoals sociale 
voorzieningen voorloopt op Nederland. 

Maar ook het land waar de Heilige Birgitta 
is geboren. Voor velen van u denk ik een 
onbekende heilige. In deze vakantietijd laat 
ik u graag nader kennis maken met deze 
bijzondere vrouw. Voor mij was een vakantie 
ook aanleiding haar te leren kennen. 

Vakantie-ontdekking
In 2003 hebben we onze vakantie in Zweden 
gehouden. We stonden aan het Vätternmeer 
in de buurt van Vadstena. In de omgeving 
kon je de vele vlaggen waar het 700ste 
geboortejaar van deze heilige op werd 
aangekondigd niet over het hoofd zien. We 
zijn naar het klooster geweest en hebben de 
kerk bezocht waar haar relieken bewaard 
worden. 
Bij de VVV kregen we spaarzame informatie 
en internet was toen nog niet zo makkelijk 
beschikbaar. Wie was deze bijzondere 
eigenzinnige vrouw, want van dat laatste 
was ik inmiddels overtuigd. Thuis ben ik 
meer over haar gaan lezen. Een vrouw van 
haar tijd en haar tijd ver vooruit. Midden in 
het leven, geen heilig boontje. Een vrouw 
met vele facetten; graag licht ik er enkele 
uit.

Haar adellijke afkomst
Birgitta (ook wel Brigitta genoemd) wordt 
in 1303 ten zuiden van Uppsala in Zweden 
geboren. Ze is dochter van een adellijke 
rechter en een moeder die nauwe banden 
heeft met het Zweedse koningshuis.  Al op 
13-jarige leeftijd wordt ze uitgehuwelijkt 
aan de edelman Ulf Gudmarsson. Ze legt zich 
neer bij deze keuze van haar ouders. Het 
echtpaar krijgt acht kinderen. In de eerste 
twee jaren van het huwelijk probeerde 
het paar letterlijk als broer en zus te leven. 
Birgitta had een afkeer van seksualiteit, het 
wordt door haar als zondig gezien.  
Met haar man, die net als Birgitta erg 
religieus is, maakt ze een bedevaart naar 
Santiago de Compostella, na deze bedevaart 
besluit Ulf in te treden in het klooster van 

De Heilige Birgitta van Zweden (deel 1)

de Cisterciënzers. Hoe dit door Birgitta 
is ervaren is me niet duidelijk geworden. 
Heeft ze zijn stap naar het klooster als een 
opdracht gezien die God aan haar man heeft 
gegeven? Of paste het ook in haar leven van 
strengheid en zo weinig mogelijk voor haar 
zelf vragen. Ze cijfert zichzelf voortdurend 
weg.

Stichten orde
In 1344 overlijdt Ulf. Birgitta gaat in 1346 
in Vadstena een klooster stichten. De orde 
krijgt de naam: Orde van de Allerheiligste 
Verlosser. De orde is beter bekend onder 
de naam Birgittinessen, de vrouwelijke tak 
en Birgittijnen de mannelijke tak. Na het 
overlijden van haar man volgen nog bijna 
30 intensieve jaren waarin ze haar idealen 
volgt. Birgitta overlijdt in Rome op 23 juli 
1373. Haar dochter Catharina, later ook 

Heilig verklaard, zorgt voor repatriëring 
van het lichaam naar Vadstena.

Een zwervend bestaan
Birgitta heeft in haar leven veel reizen 
gemaakt en op veel plaatsen langere tijd 
gewoond. In het midden der middeleeuwen 
en voor een vrouw een opmerkelijke 
onderscheiden levenswijze.  
Na Uppsala woont ze langere tijd in 
Stockholm, ze is gevraagd om het koninklijk 
paar te onderwijzen. Deze periode aan 
het hof bij koning Magnus levert haar 
innerlijke spanningen op. Hoe om te 
gaan met het sociale gezicht van het 
christendom terwijl de koning via dubieuze 
belastingmaatregelen en afperserijen zijn 
hofhouding in stand houdt. Ze heeft het 
moeilijk om een scheiding te hanteren 
tussen arm en rijk. Weelde, drinkgelag en 
braspartijen aan het hof zijn haar een doorn 
in het oog.                                                                              
Ze doet samen met haar man Ulf verwoede 
pogingen om de koning weer op het rechte 
pad te krijgen. Wie denkt dat ze dit als 
gezin doen komt bedrogen uit. Hun acht 
kinderen zijn ondergebracht bij kloosters 
en opvoeders om daar grootgebracht te 
worden. Hoe positief is het om je eigen 
gezin aan de kant te zetten voor een groter 
geheel, maar gaat ze daarin niet te ver? Of 
maakt haar dat juist tot een heilige. Ze stapt 
letterlijk, op een eigenwijze manier over 
haar eigen schaduw heen. Hoe ver moet je 
gaan voor je idealen. Voor Birgitta kennelijk 
nooit ver genoeg. 

Aan het eind van haar leven zal ze zich in 
Rome vestigen en daar komen te overlijden. 

Vanuit Rome maakt ze een pelgrimage naar 
het Heilige Land. Daar krijgt ze visioenen 
hoe de kerk terug moet naar haar basis. 

Birgitta als mystica
Al als jong meisje krijgt Birgitta visoenen en 
opdrachten. Ze neemt deze opdrachten op 
zich en overweegt ze in haar hart, ze gaat 
er mee aan het werk. Zo is er een vijftiental 
gebeden waarin ze haar visoenen in een 
gebed heeft omgezet. Deze gebeden zijn 
door de kerk geaccepteerd als reguliere 
erkende gebeden. Ik heb ze bekeken maar 
ze zijn voor mij van een taal die ver van mij 
afstaat. O, Jezus…. herinner u de bittere 
smart die Gij hebt geleden, toen de Joden 
uw heilige handen …. Als voorbeeld van een 
tekstgedeelte, zo blijft taal tijdgebonden en 
maakt het soms moeilijk een brug naar onze 
tijd te slaan. 

Ze schreef haar Openbaringen in het Zweeds 
en in het Latijn. De teksten zijn niet altijd 
even goed te ontsluiten, haar schrijfstijl is 
haperend.  Het literaire werk van Birgitta 
bevat zo’n 700 visioenen. Onder andere 
bestaande uit liturgische teksten en teksten 
over Jezus en Maria. Vaak hebben de 
teksten een stichtende boodschap. Voor 
de liefhebber zijn delen van de teksten te 
vinden op het internet.

Bronnen: Wikipedia,
Visioenen en openbaringen van de Heilige 
Birgitta van Zweden, Prophecyfilm januari 
2016;
“Openbaringen” van de Heilige Birgitta 
van Zweden, Masterverhandeling Ilse 
Uyttenhove, Gent 2009De Vårfrukyrkan te Skänninge De Heilige Birgitta

Klooster te Vadstena Altaarstuk in de kerk te Salem

Rode blokhut te Vadstena
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Zaterdag 15 juli
16.30 uur Eucharistieviering VERVALT
Zondag 16 juli
10.00 uur Eucharistieviering met het vakantiekoor, voorganger pastoor P. Daggenvoorde
Dinsdag 18 juli
09.00 uur Eucharistieviering VERVALT
Vrijdag 21 juli
09.00 uur Eucharistieviering
19.30 uur Gebedsviering Sant’Egidio
Zaterdag 22 juli
16.30 uur Eucharistieviering met cantor, voorganger pastor Sebastian pr. en diaken R. Dashorst
Zondag 23 juli
10.00 uur Eucharistieviering met het vakantiekoor, 
 voorganger pastor Sebastian pr. en diaken R. Dashorst
12.00 uur Doopviering
Dinsdag 25 juli
09.00 uur Eucharistieviering
Vrijdag 28 juli
09.00 uur Eucharistieviering
19.30 uur Gebedsviering Sant’Egidio
Zaterdag 29 juli
16.30 uur Eucharistieviering met samenzang, Arabische viering, 
 voorgangers pastoor P. Daggenvoorde, G. Al Kaed en R. Dashorst.
Zondag 30 juli
10.00 uur Eucharistieviering met het vakantiekoor, voorganger pastoor P. Daggenvoorde
Dinsdag 1 augustus
09.00 uur Eucharistieviering
Vrijdag 4 augustus
09.00 uur Eucharistieviering
19.30 uur Gebedsviering Sant’Egidio
Zaterdag 5 augustus
16.30 uur Eucharistieviering met cantor, voorganger pastor Sebastian pr.
Zondag 6 augustus
10.00 uur Eucharistieviering met het vakantiekoor, voorganger pastor Sebastian pr.
Dinsdag 8 augustus
09.00 uur Eucharistieviering
Vrijdag 11 augustus
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: 10 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
In de periode 16 juli t/m 13 augustus is er GEEN 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 aan-
gaande alle integriteitsvraagstukken binnen de Emmaüsparochie, zowel 
in materiële als in immateriële zin. Zij is bereikbaar via 06 122 628 64.

COLLECTEOPBRENGSTEN
week 26: pastoraat Emmaüsparochie € 431,63 / Voedselbank € 407,62
week 25: pastoraat Emmaüsparochie € 310,65 / Kledingbank € 288,78
week 24: pastoraat Emmaüsparochie € 853,29 / Voedselbank € 802,70

MISINTENTIES
Weekend 15-16 juli: Mia Huissen-v.d. Velden, Doortje Wesselink-Huisman, 
Dinie Tijhuis-Folkert, Ronella Josephina Scholsberg-Charles, Hanneke v.d. Belt, 
Vincenzo Porcu, Miny Mölder-Nieuwenhuis.

Weekend 22-12- juli: Mia Huissen-v.d. Velden, Dinie Tijhuis-Folkert, Ronella Josephina 
Scholsberg-Charles, Miny Mölder-Nieuwenhuis, Hanneke v.d. Belt, Vincenzo Porcu.

Weekend 29-10 juli: Mia Huissen-v.d. Velden, Overleden ouders Havekes-Nienhaus en 
schoonzoon Kees, Ronella Josephina Scholsberg-Charles.

Weekend 5-6 augustus: 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, voor gezondheid en sterkte voor het gezin, Ronella 
Josephina Scholsberg-Charles.

PAROCHIEKRONIEK 
Gedoopt:
Door het H. Doopsel zijn in onze geloofsgemeenschap opgenomen: Anna van Harten, Daley 
Spijkerman, Myllena Mae Xhofleer, Livia Strok, Sofija ten Ham, Matheus Sebastiqo, Nathaniel 
Sebastiqo, Stefania ten Ham, Albertino Kersten. 

Overleden: 
Vincenzo Porcu. De afscheidsviering heeft plaatsgevonden op 20 juni in de aula op Heidehof.
Doortje Wesselink-Huisman. 
De afscheidsviering heeft plaatsgevonden op 24 juni in rouwcentrum Rouwenhorst.
Dinie Tijhuis-Folkert. 
De afscheidsviering heeft plaatsgevonden op 30 juni in de aula van Monuta.
Miny Mölder-Nieuwenhuis. Het afscheid heeft plaatsgevonden op het Wezeveld in Twello.
Hanneke van den Belt. De uitvaart heeft plaatsgevonden op 4 juli in de kerk.

 
ARABISCH IN DE VIERING
Op zaterdag 29 juli komt de Grieks-Katholieke priester George Al Kaed opnieuw naar 
Apeldoorn om mee voor te gaan in de eucharistieviering van 16.30 uur. De viering zal 
dan voor een deel in het Arabisch zijn. Dat betekent dat de Evangelielezing naast het 
Nederlands ook in het Arabisch zal klinken evenals het Onze Vader en een deel van 
het Eucharistisch gebed. Op deze wijze komen wij de medeparochianen uit Syrië en 
Irak tegemoet die het fijn vinden om in de viering hun moedertaal te horen, de taal 
van hun hart. Iedereen is van harte welkom om samen met onze Arabische broeders 
en zusters mee te vieren.

Namens het pastoresteam, 
Diaken Ronald Dashorst

IN MEMORIAM

Doortje Wesselink-Huisman 
Op de gezegende leeftijd van 97 jaar overleed op 20 juni Doortje Wesselink-Huisman en op 
23 juni hebben wij in de aula van rouwcentrum Rouwenhorst stilgestaan bij haar leven. Een 
leven dat voor haar zeker niet altijd gemakkelijk is geweest. Op 13-jarige leeftijd overleed 
haar moeder, wat zeker een grote impact op haar leven zal hebben gehad. Als middelste 
van een gezin van 6 kinderen nam ze, nadat haar moeder was overleden, de taak op zich 
om te zorgen voor de andere vijf kinderen. Nadat ze Herman leerde kennen, haar man, 
hebben ze jaren aan de Anklaarseweg in Apeldoorn gewoond. Hier werden ook hun beide 
dochters Willemien en Thea geboren. Voor Doortje heeft het geloof altijd een belangrijke rol 
gespeeld in haar leven en Maria was alles voor haar. De rozenkrans werd dan ook vaak door 
haar gebeden. Vlak voor haar overlijden heeft Doortje de laatste sacramenten nog mogen 
ontvangen. We hebben haar na de afscheidsdienst begraven op de begraafplaats aan de 
Haagwinde, in het vertrouwen dat haar leven nu rust in Gods veilige hand.

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

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

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

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

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

K E R K

EMMAÜSPAROCHIE APELDOORN
Adres : Emmaüshuis, Stationsstraat 13, 7311 NL Apeldoorn
Centraal Secretariaat : 055 526 65 00, secretariaat@rkapeldoorn.nl
  Maandag t/m donderdag 09:00 - 12:00 uur, op vrijdag gesloten.  
Kerkbijdragen : NL40 INGB 0000941849 t.n.v. RK Emmaüsparochie
Website : www.emmaus-apeldoorn.nl
Parochiekerk :  Onze Lieve Vrouwekerk, Hoofdstraat 18, 7311 KB Apeldoorn
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Dinie Tijhuis-Folkert
In de nacht van 25 juni is Dinie Tijhuis-Folkert in haar eigen huis rustig In haar slaap 
overleden. Zij was een lieve moeder, schoonmoeder, oma en overgrootmoeder. Haar 
plotselinge dood betekent een groot gemis voor haar kinderen en al haar dierbaren, die 
allemaal graag bij haar kwamen. Dinie was iemand die overal van genoot, zelfs van de 
kleinste dingen. Een liefdevol iemand ook. Alle kinderen en kleinkinderen deden op hun 
manier wel iets met haar samen en ze deden dat met liefde. Dinie was ook positief ingesteld 
en zeker iemand die met de tijd mee ging. Dinie was een gelovige vrouw, dagelijks bad ze 
haar gebed. Bij haar afscheid hebben we gelezen uit het boek Prediker: ‘Alles heeft zijn tijd’ 
en voor Dinie was haar tijd, haar uur nu gekomen en door haar geloof was Dinie er ook van 
overtuigd dat er leven is na de dood. Veel heeft Dinie in haar leven aan liefde gegeven en 
iedereen die lief heeft is een kind van God. In dat vertrouwen hebben we haar uit handen 
gegeven aan de levende God. Op de R.-k. begraafplaats in Twello hebben we haar op 30 juni 
te ruste gelegd in het graf bij haar man Tonny. 

Gerard van de Braak

(Willem Olierook)

Berry van den Hout en Mark Braam hebben 
allebei van heel dichtbij de grote veranderin-
gen meegemaakt die onze Emmaüsparochie 
de afgelopen jaren heeft ondergaan.
Vanuit verschillende rollen maar met een 
gezamenlijk doel: aan een gemeenschap 
bouwen waar zoveel mogelijk mensen zich 
thuis voelen.

Dat ‘bouwen’ vertoont overeenkomsten met 
‘druiven krenten’ (zie foto), zal later blijken.
Hoe blikken zij terug op dit heftige proces 
en hoe kijken ze naar de toekomst?

Van Emmanuel naar Emmaüs
“Er is de laatste vijf, zes jaar heel veel ge-
beurd in De Drie Ranken”, zo begint Mark 
zijn terugblik. “Nadat we de locatieraad 
en de pastoraatsgroep weer goed draaiend 
gekregen hadden en de samenwerking met 
de PKN-gemeente De Maten weer op de rit 
stond, belandden we in het fusieproces. Eerst 
leek er sprake van te zijn dat er drie sectoren 
zouden komen, waarbij de Fab&Seb-paro-
chie en de Emmanuelparochie het samen ‘uit 
moesten vechten’ welke kerk er open zou 
blijven – en natuurlijk ook welke er dicht zou 
moeten. Gelukkig – zeg ik nu – is het niet 
zover gekomen. Niet lang daarna werd de 
beslissing genomen dat alle kerken aan de 
eredienst zouden worden onttrokken en dat 
alleen de Onze Lieve Vrouwekerk – de oude/
nieuwe naam van de Mariakerk – de enige 
kerk zou zijn waar de sacramentele activitei-
ten konden plaatsvinden. Dat was enerzijds 
natuurlijk heel vervelend voor de parochia-
nen van de Emmanuel, maar anderzijds was 
het wel duidelijk.
Er was wel een verschil met de andere paro-
chies omdat De Drie Ranken, voorlopig, wel 
beschikbaar bleef voor oecumenische activi-
teiten en dat je als katholiek betrokken kon 
blijven bij de geloofsgemeenschap aldaar, la-
ter zelfs geformaliseerd in het ‘gastlidschap’. 
Daar hebben uiteindelijk negentig mensen 
voor gekozen.”

Jij bent toen toch gevraagd om ouderling te 
worden, meen ik me te herinneren, vraag ik 
Mark.
“Ja, dat klopt. Met name om de katholieke 
inbreng te borgen. Waarschijnlijk ben ik de 
enige katholiek die als ouderling – waar ik 
overigens per 1 juli mee ga stoppen – binnen 
de PKN actief is geweest. Ik blijf wel betrok-
ken bij het visieproject, waarin we met zo-
veel mogelijk mensen proberen een beeld te 
krijgen van wat voor Kerk we in 2030 willen 
zijn. Een uitermate boeiend proces!”

Zijn er privé nog belangrijke veranderingen 
geweest in de afgelopen periode, wil ik van 
Mark weten.
“Jazeker”, zegt Mark, “onze zoons Jorn en 
Stan zijn het huis uit en wonen en werken/
studeren in respectievelijk Nijmegen en 
Utrecht.
Zelf ben ik van werkgever veranderd. Van 
het Kadaster overgestapt naar de Belasting-

dienst waar ik als IT-manager me met ‘aan-
giftes inkomstenbelasting’ bezighoud.”

Van verdriet naar verlangen
Berry, hoe heb jij als vicevoorzitter de afge-
lopen periode ervaren en hoe kijk je naar de 
toekomst?
Berry: “Ik kan me aansluiten bij Mark als het 
gaat om de enorme impact die het sluiten 
van zes kerken met zich mee heeft gebracht. 
Vooral heel veel verdriet. Gelukkig hebben 
heel veel mensen die pijn een plek kunnen 
geven in hun leven en hebben ze de weg 
naar de Onze Lieve Vrouwekerk in fysieke 
zin, maar misschien nog belangrijker het 
blijven werken aan en in de Emmaüsgeloofs-
gemeenschap in emotionele zin door kunnen 
zetten of weer op kunnen pakken. Dat is een 
heel groot goed! 
Ik denk dat we die fase nu af kunnen slui-
ten en een volgende fase in kunnen gaan, 
namelijk die van verder kunnen bouwen 
aan onze geloofsgemeenschap. En ook dat 
in dubbel opzicht. Nu we onze financiën op 
orde hebben – een hele knappe prestatie 
van degenen die zich daarmee hebben be-
zig gehouden – kunnen we de verbouwing 
van het Emmaüshuis gaan realiseren. Over 
deze plannen zijn de parochianen al eerder 
geïnformeerd en is ook al in OpWeg gecom-
municeerd, maar het doet me deugd om te 
kunnen melden dat er de laatste tijd weer 
belangrijke stappen zijn gezegd – o.a. in 
overleg net de gemeente – zodat ik verwacht 
dat we binnenkort naar het bisdom kunnen 
om toestemming voor de uitvoering van 
onze plannen te krijgen. 

Wat verwacht je van een verbouwd Emmaüs-
huis, Berry?, wil ik graag weten.

“We willen letterlijk een verbinding tot 
stand brengen tussen de kerk en het Emma-
ushuis om een aantal hele praktische zaken, 
denk aan voldoende en makkelijk bereikbare 
toiletten, te kunnen realiseren, maar ook 
om een verbinding te maken tussen wat er 
in de kerk gebeurt en wat dat met mensen 
doet en ruimte bieden om daar met elkaar 
over verder te kunnen praten. Kerk en maat-
schappij meer en makkelijker in elkaar over 
te kunnen laten vloeien. 
Ik neem ook waar dat er bewegingen en 
groepen ontstaan, bij voorbeeld Sant’Egidio 
en de Syrische vluchtelingen, die we meer 
met elkaar willen verbinden. Het Emmaüs-
huis moet een gemeenschapshuis worden 
waar iedereen zich thuis voelt en waar het 
goed is om samen te zijn.”

Hoe zit het met de meer inhoudelijke kant 
van de geloofsbeleving, zoals ‘Leren en inspi-
reren’, Berry?
“We hebben helaas moeten vaststellen dat 
met het verdwijnen van de professionele 
krachten die het project ‘Als Emmaüsgangers 
Verder’ hebben ingericht en invulling heb-
ben gegeven, ook een bepaalde ‘drive’ ver-
loren is gegaan. Het is heel moeilijk om dat 
met vrijwilligers goed in te vullen. De pasto-
res zijn heel druk met hun pastorale taken 
en kunnen dit er niet ‘even bijdoen’. 
Persoonlijk vind ik het jammer dat er geen 
Inspiratievieringen meer zijn en dat er wei-
nig mogelijkheden zijn om andersoortige 
vieringen, naast de eucharistievieringen, in 
te kunnen vullen.
We blijven zoeken naar parochianen die 
de kwaliteiten en de passie hebben om dit 
belangrijke inhoudelijke stuk weer goed 
ingericht te krijgen. Verband in het geheel 

krijgen is noodzakelijk om – net als in De 
Drie Ranken – een visie te kunnen neerleg-
gen voor de toekomst. Mijn verlangen is om 
dat op korte termijn goed voor elkaar te 
krijgen.”

Heb jij privé nog opmerkelijke zaken te mel-
den, Berry?
“Het megaproject met zoon Bram is zo goed 
als afgerond. Het was echt geweldig om 
samen zo’n 1000 m3 ruimte ‘aan te pakken’ 
en leefbaar te maken. 
Bovendien zijn Jetje en ik ook nog eens zelf 
verhuisd van de Bloemheuvellaan naar het 
Wilhelminapark, waar we met veel plezier 
wonen.”

Druiven krenten
Voor wat foto’s gaan we de prachtige tuin 
van Mariska en Mark in en ik ontdek daar de 
vakkundig gesnoeide wijnrank met al aardig 
wat druiventrosjes. 
Ik vraag aan Berry en Mark of ze weten wat 
‘druiven krenten’ is. Mark kent het niet, 
maar Berry wel en legt uit dat het bedoeld 
is om de onderontwikkelde druifjes weg te 
halen om zodoende ruimte te scheppen voor 
de goede korrels, zodat er uiteindelijk een 
prachtige grote tros ontstaat.

Ik zie parallellen met de opbouw van mijn 
persoonlijk geloof: het (laten) verwijderen 
van de minder mooie kanten, zodat er ruim-
te ontstaat om mijn talenten te laten groei-
en tot eer van mijn Schepper en tot vreugde 
van mijn medemensen en mijzelf…

Berry en Mark, bedankt voor het fijne ge-
sprek! Het ga jullie goed en wie weet tot 
over vijf jaar.

Berry en Mark 5 jaar later in: 

“Hoe is het toch met…?”

Hanneke van den Belt 
Een openhartige vrolijke vrouw en een lieve moeder, die heel veel liefde gaf. Een 
echt familiemens ook, die genoot van het samenzijn. Je kon haar alles vragen en ze 
was zeker iemand die je altijd in je waarde liet. Heel veel liefde heeft ze gegeven 
aan haar kinderen en aan al haar dierbaren. Zette zich tijdens haar leven ook heel 
veel in voor anderen, bood hulp in het AZC, deed oppaswerk en gaf ondersteuning 
bij het lesgeven aan kinderen. Hanneke, die heel veel mooie momenten in haar 
leven heeft meegemaakt, maar ook hele moeilijke periodes. Vorig jaar zomer heeft 
ze nog genoten van mooie vakanties en er leek niets aan de hand. Vlak hierna 
openbaarde zich een ongeneeslijke ziekte bij haar. Een ziekte die ze dapper en 
nuchter aanvaardde. Haar veerkracht en haar positieve energie heeft ze altijd weten 
te behouden. Hanneke overleed op de leeftijd van 59 jaar in het vertrouwen dat 
de dood niet het definitieve einde zou zijn maar dat ze nu het nieuwe land van 
zachtheid, barmhartigheid en liefde binnen zou gaan. Op 4 juli hebben wij in de Onze 
Lieve Vrouwekerk afscheid genomen van Hanneke en haar aansluitend begraven op 
de begraafplaats aan de Arnhemseweg.

Gerard van de Braak

Vervolg van pagina 2
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 Openingstijden 
Centraal Secretariaat
Het centraal secretariaat van de parochie 
is geopend op maandag t/m donderdag 
van 9.00-12.00 uur. Op vrijdag is het 
centraal secretariaat gesloten. 
De secretaresse is Gerda Eeninkwinkel.

H U I S

K I N D  E N  K E R K

Kind en Kerk sluit 
het seizoen af met de 
schepping
Elk jaar voor de 
zomervakantie sluiten we 
als “Kind en Kerkers” het seizoen af met 
een gezellige avond met een zingeving 
tintje. Dit keer hoorden we het Godly Play-
verhaal van de Schepping en voerden we een 
“verwonderings”-gesprek. Hierin worden 
filosofische vragen gesteld waarmee je 
aan het denken gezet wordt over wat de 
schepping jou te zeggen heeft.  
Verbinden, ontmoeten, zaaien en 
gezelligheid dat zijn voor mij de 
scheppingswoorden die horen bij deze 
Kind en Kerkers. We toosten op een nieuw 
seizoen, met een ontzettende mooie club 
mensen!

Vakantie
De laatste kinderdienst zal zijn op 9 juli. 
We beginnen weer op 20 augustus. 
Iedereen een mooie vakantie gewenst!

Communicanten op bezoek bij de voedselbank
Met tassen vol gingen we op zaterdag 1 juli richting de voedselbank.  
Daar kregen we uitleg en mochten de kinderen overal kijken.  
We sloten het communieproject daarna af met een “dank je wel”-viering met als thema 
“voedsel om van te leven”. 

Zaterdag 1 juli had de School van Vrede haar 
eerste echte schoolreisje. We zijn met de 
School van Vrede Apeldoorn, Amsterdam en 
Utrecht naar Monkey Town geweest. 

Om 11.00 uur werden we met de bus 
opgehaald op het plein bij de Onze Lieve 
Vrouwekerk. Dit was erg spannend voor de 
kinderen. Wij waren de laatste halte en de 
bus was al aardig gevuld met kinderen uit 
de andere steden. Deze kinderen kenden wij 
nog niet. We gingen met 37 kinderen, in de 
leeftijd van 4 tot en met 12 jaar,  en met 18 
begeleiders. 16 van deze kinderen kwamen 
van de School van Vrede Apeldoorn. 

In Monkey Town hadden we een eigen 

ruimte tot onze beschikking. Tijdens de 
lunch hebben we een vriendenboekje en 
een school-van-vrede-T-shirt aan de kinderen 
uitgedeeld. In het vriendenboekje konden de 
kinderen hun nieuwe vrienden opschrijven. 
Het was de bedoeling dat we na de lunch 
wat kennismakingsspelletjes zouden gaan 
doen. De kinderen waren alleen zo vol 
spanning dat dit er niet van kwam. Bij 
binnenkomst zagen ze natuurlijk meteen 
wat er allemaal in Monkey Town te doen 
was. We hebben wel samen gezongen en 
gedanst. Het olifantenlied was toch wel het 
leukst. Het was erg leuk om te zien dat alle 
kinderen hetzelfde liedje kenden en ook het 
dansje dat daarbij hoort. Hierna was het dan 
tijd om te spelen. 

Monkey Town

De Eucharistieviering van 10:00 uur staat in het teken van 
het thema ‘De kracht van de verbeelding’. 

Tegelijkertijd is er ook een Peuterviering en Kinderdienst in 
de pastorie. Na de viering gaan wij als Emmaüsgangers samen 
eten op het plein aan een lange gedekte tafel.
Wilt u deze dag alvast vrij houden om als Emmaüsparochie 

samen het nieuwe seizoen feestelijk te beginnen? Zo ervaren 
wij dat wij samen een bruisende parochie zijn. 
In de volgende OpWeg komt meer informatie en een oproep 
om voor de maaltijd eten mee te nemen en muziek te maken.
Heel Emmaüs kookt, eet en maakt muziek.
 

De voorbereidingsgroep

Vooraankondiging: Startzondag 17 september

Na 5 minuten was een groepje jongens 
uit Apeldoorn al aan het voetballen met 
een groepje jongens uit Amsterdam en 
Utrecht. De kinderen leerden elkaar dus 
vanzelf kennen, ze hadden hier geen 
kennismakingsspelletjes voor nodig. Bij 

kinderen lijkt het kennismaken vaak een stuk 
makkelijker. We zagen hier ook meteen waar 
de School van Vrede nou eigenlijk voor staat; 
het in vrede leven met elkaar, ongeacht 
waar de ander vandaan komt of waar hij in 
gelooft. Dit was erg mooi om te zien. 

Nadat we nog wat gegeten hadden, was het 
om 16:00 uur weer tijd om naar huis te gaan. 
We werden weer met de bus teruggebracht 
naar de Onze Lieve Vrouwekerk. Het 
allereerste School van Vrede schoolreisje 
was een groot succes. De kinderen gingen 
blij naar huis en hebben een hoop nieuwe 
vrienden gemaakt. 

Mariah Veenhof
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(Willem Olierook)

De kop van dit artikel bestaat uit de vraag 
die ik stelde aan Marcel Stouten, een van 
de organisatoren van deze avond, en het 
antwoord dat hij mij gaf. Zo treffend dat ik 
hem meteen bedankte voor het leveren van 
deze mooie kop.

Het feest dat het parochiebestuur op vrijdag 
30 juni organiseerde voor alle vrijwilligers 
van onze Emmaüsparochie was weer een 
heerlijk samenzijn met goed weer en prima 
‘verzorging’.

Geweldige opkomst
Ernst Voogd vertelde me met gepaste trots 
dat er van de circa 320 vrijwilligers er zo’n 
190 de gang naar het Emmaüshuis hadden 
gemaakt. 
Voor alle (weer)zekerheid was er een grote 
partytent neergezet, maar gelukkig bleef het 
de hele avond droog. 

Een vast onderdeel van deze avond is het 
gezamenlijk zingen van het lied ’Eén kerk 
(melodie: O Waterlooplein):

Vier jaren t’rug, kwam het bericht: 
de kerken sluiten ze gaan dicht
We zullen samen verder gaan 
onder één naam
Oud en vertrouwd raakten we kwijt, 
we moesten wennen, ‘t kostte tijd
We hebben goed ons best gedaan 
voor ons voortbestaan

Refrein

Wij samen heel sterk, wij, samen één kerk
We zijn hier welkom allemaal, 
saamhorigheid staat hier centraal
Dus waar je ook vandaan komt nu 
samen één kerk

Breng mensen samen, ‘t is me wat, 
de één wil dit, de ander dat
We hielden met z’n allen vast, 
aan hoe het ooit was
Maar door te luister’n naar elkaar, 
zonder oordeel zonder maar
Heeft al die diversiteit, tot eenheid geleid; 

Refrein

De kerk is thuis voor iedereen, 
daar ben je samen niet alleen
Kom je voor rust, een goed gesprek, 
dan is dit je plek
En daarom zetten wij ons in, voor kerk, 
de ouderen, het gezin
Voor lief en leed en nog veel meer 
zijn wij er steeds weer; 

Refrein

Rondje langs de vrijwilligers
Met de vraag ‘wat breng je de 
Emmaüsparochie en wat krijg je ervoor 
terug’ schoof ik hier en daar aan en ik kreeg 
het volgende te horen:
Hans: “Ik geef mijn stem als cantor en help 
mee met de zomeractie ‘Open Kerk’; ik krijg 
daar gemeenschapszin, het gevoel deel uit te 
maken van de kerk van Christus, voor terug, 
plus gezelligheid en het zien dat anderen er 
blij van worden.”
Rikie: “Ik breng OpWeg rond en ben sinds 
kort betrokken bij ‘Meeleven met verlies’; 
ik merk dat het goed voelt als anderen hun 
verhaal bij je kwijt kunnen.”
Jeroen: “Ik doe aan ‘vuilprikken’ (actie 
‘Teresia Schoon’) waar we ca € 7.000 per jaar 
mee verdienen die worden gebruikt voor 
allerlei welzijnsactiviteiten.”
Elly: “Ik breng ook – al 25 jaar – OpWeg 
bij de mensen thuis, heb vroeger de crèche 
gedraaid en heb ook een aantal jaren – 

voor de huidige redactie – vormgeving van 
OpWeg gedaan; werkzaamheden waar ik 
nog steeds met plezier aan terugdenk.”
Saakje: “Ik ben gastvrouw en heb twee 
kinderen die ook heel actief zijn – ben ik 
trots op – binnen de Emmaüsparochie; ik wil 
nog even kwijt dat ik het heel jammer vind 
dat de vieringen in het Gelre-ziekenhuis zijn 
gestopt.”
Monique: “Ik ben betrokken bij Kind&Kerk, 
omdat de jeugd de toekomst heeft breng 
ik hen graag wat van het/mijn geloof over; 
zingen bij Sostenuto is ook nog steeds 
heerlijk om te doen, we hebben een mooi 
repertoire en iedereen kan er zichzelf zijn en 
daar ben ik heel blij om!”
Sander: “Als ‘nieuwe katholiek’ ben ik vorig 
jaar gevormd, zing sinds kort bij Lucente en 
vind dat erg leuk; ik voel me heel welkom!”
Kirsten: “Ik zing bij JokoTrees en begeleid 
het kinderkoor; ik word blij van zingen en 
kom door de koren vaker in de kerk dan ik 
waarschijnlijk anders zou doen.”
Marcel: “Ik ben te nieuwsgierig om aan de 
zijkant te blijven staan, daarom zit ik in het 
bestuur: om samen kerk te zijn, niet alleen 
in het gebouw maar ook daarbuiten en kijk 
eens om je heen wat het me brengt!”

Vrijwilliger van het jaar
Op enig moment pakte pastoor Paul 
Daggenvoorde de microfoon om de 
naam van de ‘Vrijwilliger-van-het-jaar’ 
mee te delen. Nadat hij had geschetst 
wat deze persoon al jarenlang voor de 
Emmaüsparochie doet op het gebied 

“Wat krijg je ervoor terug? – “Kijk eens om je heen!”

Impressie ‘Dank-je-wel-party’
van OpWeg-coördinatie, administratieve 
ondersteuning en haar inspanningen om 
ook de parochie op het internet prominent 
aanwezig te laten zijn, was voor de meeste 
aanwezigen het raden van de naam een 
koud kunstje: Marjolein Ribbink. 
Ze ontving een oorkonde, de toezegging 
dat de bijbehorende Emmaüsspeld 
onderweg is en ze kreeg van Ernst Voogd, 
als ‘portefeuillehouder’ Vrijwilligers 
een prachtige bos bloemen én van alle 
aanwezigen een daverend applaus!

Hapjes, drankjes en muziek
Ook de innerlijke mens werd niet vergeten. 
Er kwam regelmatig een schaal met 
(hmmm) Turkse pizzahapjes voorbij en de 
‘Schoutenzoon#2barman’ was druk met bier 
tappen en wijn inschenken.

In de karaoke-muziektent had inmiddels het 
vriiwilligerskoor (bijna alle Emmaüskoren 
waren vertegenwoordigd!) plaatsgenomen 
en weldra klonk de muziek van de Seventies 
t/m anno-nu uit de boxen.
Na enkele nummers te hebben meegebruld 
hield uw verslaggever het voor gezien en 
wenste hij iedereen nog een hele gezellige 
avond (en ik twijfel er niet aan dat het lang 
onrustig bleef in de Emmaüstuin).

Wat fijn dat het vrijwilligerswerk zo 
gewaardeerd wordt en wat is het evenzo 
fijn dat de vrijwilligers het waarderen dat 
er zo’n heerlijk feest voor hen/ons wordt 
georganiseerd!
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was iedereen muisstil en luisterde met 
volle aandacht. Tijdens de viering zong het 
Hubertuskoor aangevuld met 5 dames en 
onder leiding van Dominique Molenkamp 
en Miriam Keuls bijzonder mooie en 
toepasselijke liederen. De gedichten 
in het Liturgieboekje waren weer met 
zorg gekozen. Het was een bijzondere 
waardevolle viering, waarin iedereen 
weer bemoedigd werd en er kracht uit 
putte. Na de H. Mis was het tijdens het 
samenzijn in de zaal heel gezellig. Alles 
was weer met liefde voorbereid. Aan het 
eind ging iedereen voldaan naar huis. Heel 
veel dank weer aan de vrijwilligers van de 
Werkgroep Welzijn voor hun enthousiasme 
en inzet op deze prachtige en sfeervolle 
middag. De volgende activiteit is weer een 
eucharistieviering op donderdagmiddag 14 
september a.s. Ook dan bent u weer van 
harte welkom. 

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.

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

H U B E R T U S

T E R E S I A

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

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

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

Eucharistieviering Werkgroep Welzijn 
Hubertus
De eucharistieviering met na afloop een 
gezellig samenzijn van de Werkgroep 
Welzijn Hubertusgemeenschap werd 
ondanks de hitte druk bezocht. De kerk 
was ruimschoots gevuld op 22 juni. Hieruit 

blijkt dat er een grote behoefte bestaat 
aan samen kerk zijn. Pater Theo Roelofs 
ging voor en het thema in deze viering 
was “Weet uw linkerhand wat uw rechter 
doet”. Deze woorden komen voort uit het 
H. Evangelie van Mattheüs. En alhoewel 
hierin over aalmoezen wordt gesproken 
geldt dit uiteraard ook voor andere 
goede zaken. Bij zijn overweging geeft 
Pater Roelofs aan dat we zojuist hebben 
gezongen van “Handen heb je om te 
geven van je eigen overvloed…“. Daar is 
geen sprake van een soort mechanische 
handeling of rivaliteit tussen beide handen, 
maar juist harmonie en samenwerking. Er 
kunnen echter situaties zijn waarbij men 
iets “achter de hand houdt” en de schijn 
oproept dat de handen iets te verbergen 
hebben t.o.v. van elkaar of voor een ander. 
Hoe dan ook, handen zijn zeer veelzijdig 
en zeer kostbare ledematen die van grote 
waarde zijn bij ons functioneren. Zonder 
hen ben je letterlijk “onthand” en zwaar 
gehandicapt in je doen en laten. Naast 
dat handen kunnen geven, kunnen zij 
ook ontvangen en iets teweeg brengen, 
bemoedigen en in bepaalde situaties: 
“de hand boven het hoofd houden voor 
iemand die in de problemen zit”. Het is het 
meest gebruikte gebaar van begroeting, 
elkaar een hand geven. Gelukkig zijn er 
ook nog steeds verzorgende handen aan 
het ziekbed. Maar als u goed doet, doe 
dit dan niet met veel ophef of bombarie 
of om gezien te worden. Mogen onze 
handen scheppend bijdragen aan een 
leefbare wereld. Tijdens de overweging 

S T A D

Kopij voor de volgende OpWeg graag in-
leveren uiterlijk woensdag 2 augustus 2017 
per e-mail aan secretariaat@rkapeldoorn.nl

Een musical 
met jou in 
de hoofdrol!
Ben je tussen de 4 en 12 jaar en lijkt het 
jou leuk een keer te schitteren in een 
musical? Nou, dat kan! Op zaterdag 
21 oktober verzorgt theatergroep De 
Vliegende Speeldoos een heel bijzonder, 
leuk en flitsend programma, waarbij we 
in maar liefst één dag de musical “Mozes” 
gaan instuderen! Een onvergetelijke 
ervaring!
De musical wordt met jullie ingestudeerd 
onder begeleiding van echte acteurs, 
zangers en dansers. Aan het eind van 
de dag verzorgen jullie samen met hen 
een fantastisch en stralend optreden. 
Uiteraard voor echt publiek! Want voor de 
voorstelling zijn natuurlijk al jullie ouders, 
verzorgers, broertjes en zusjes, opa’s en 
oma’s, ooms en tantes en vriendjes en 
vriendinnetjes van harte welkom om te 
komen kijken!
De dag begint om 10:15 uur voor de 
kinderen van groep 3 t/m 8. Kinderen 
van groep 1 & 2 worden om 12:30 uur 
verwacht. De voorstelling van de musical 
begint om 16:00 uur en zal tot ca. 17:30 
uur duren. 
Waar? Berea - de Maten, Heemradenlaan 
125 (Heemgaard), Apeldoorn
Wil je meedoen met deze bijzondere 
musical en deze leuke dag, mail dan 
voor 1 oktober je naam, leeftijd, 
basisschoolgroep en telefoonnummer naar 
mozesindematen@gmail.com.
Later ontvang je dan van ons nadere 
informatie over de dag. 
Wilt u als ouder of belangstellende 
helpen om deze musicaldag tot een succes 
te maken? Graag! Meld u dan aan via 
bovenstaand emailadres.

Tot ziens op 21 oktober!

Corianne Scheltens (Berea - de Maten)
Susan Vink (De Drie Ranken)

Bij de parochieavond op 23 januari 2017 
presenteerde onze architect, Ronald Plug, 
een schets van de gewenste uitbreiding 
van het Emmaüshuis. Voor de meeste 
parochianen is het sinds die presentatie 
akelig stil geweest. Het leek wel of er niets 
meer gebeurde. Niets is minder waar. 

Nogal wat wensen
De door de het parochiebestuur ingestelde 
bouwcommissie is samen met de architect 
voortvarend aan het werk gegaan. Allereerst 
maakten zij een ronde langs alle groepen 
die gewoonlijk gebruik maken van het 
Emmaüshuis. Je bent verbaasd hoeveel er 
dat zijn en hoe intensief het Emmaüshuis 
gebruikt wordt. Elke groep heeft zo zijn 
eigen wensen. Mensen die vergaderen willen 
geen last hebben van een koor dat repeteert. 
Dat geldt natuurlijk ook omgekeerd. 
De secretaresse moet een goed zicht hebben 
op mensen die aanbellen. De gastvrouwen 
die de koffie verzorgen na de viering willen 
niet meer trap-op trap-af met hun zware 
koffieketels. 
Er moeten voldoende toiletten zijn. En nog 
goed bereikbaar ook. Dat geldt zeker voor 
het invalidentoilet. 

Sant’Egidio wil zijn gasten hartelijk 
ontvangen en hen een warme maaltijd 
kunnen serveren. Dat kan alleen maar 
in een royale ruimte en met passende 
keukenvoorzieningen. 
Een douchegelegenheid zou zeer welkom 
zijn. 
Na de vieringen moet er een plek zijn voor 
spontane ontmoeting. Daar is ruimte voor 
nodig die direct vanuit de kerk te bereiken 
is. Zo werden er heel wat wensen voor het 
gebruik geformuleerd. 

Uitwerking
Er moet natuurlijk ook nog rekening 
gehouden worden met de kerk als 
monument. Je kunt er niet zo maar een 
gebouw tegenaan plakken. Daarnaast 
heb je nog de bestaande pastorie (het 

Emmaüshuis). Dat is een beeldbepalend 
gebouw. Dat beeld mag je niet te veel 
verstoren. En dan staat er nog een machtige 
boom in de tuin. Die moet toch zeker 
blijven staan en kunnen blijven groeien. 
Aan de architect en de bouwcommissie de 
uitdagende taak om al die wensen uit te 
werken in een schets. 

Op de tekening wordt duidelijk hoe creatief 
ze zijn geweest. Ook is te zien hoe ze 
verschillende praktische problemen opgelost 
hebben. Om genoeg leefruimte voor de 
boom te garanderen dient de vloer van de 
nieuwe zaal wat hoger te liggen. Zo ontstaat 
er een overkapping voor de boomwortels. 
Het hoogteverschil tussen de kerk en het 
parochiehuis wordt opgevangen met 
hellingbanen en trapjes. 
Er is een royale entree vanuit de tuin. Ook 
die is toegankelijk voor rolstoelen. Aan de 
achterkant is de brandtrap naast het gebouw 
geplaatst. 
Tussen de kerk en het parochiehuis is een 
soort binnenplaats ontstaan. Echt een plek 
voor ontmoeting na de viering of tijdens de 
pauze in een vergadering. Een cafeetje met 
terras ontbreekt er nog maar aan. De keuken 
is uitgebreid zodat ook Sant’Egidio uit de 
voeten kan. De toiletten liggen zo centraal 
dat ze van alle kanten te bereiken zijn. 
Daarbij is ook aan minder-validen gedacht. 
De nieuwe zaal heeft twee ingangen. Die 
zijn ook goed bereikbaar met een rollator en 

met een rolstoel. Van uit het kantoor is zicht 
op iedereen die aanbelt. 
De hoofdingang komt aan de zijkant. Het 
huidige stalen hek blijft. Er komt een echte 
toegangsdeur. De voordeur van de pastorie 
wordt de toegang tot het appartement. 
Daar zou de pastoor of een pastor in kunnen 
wonen. 
Voor een persoonlijk gesprek is er een 
spreekkamer beschikbaar. 

Sober
Uit de tekening is niet af te leiden hoe 
de uitvoering en de afwerking wordt. 
Wees niet verbaasd als je zo maar tegen 
de onderkant van het dak aan kijkt en 
leidingen ziet lopen. Het wordt een sober 
maar multifunctioneel gebouw, dat past 
bij kerk, pastorie en portemonnee. De 
tekening is ingediend bij de gemeente. De 
ontvangstbevestiging is gedateerd 12 juni 
2017. Dat betekent dat vanaf die datum de 
gemeentelijke termijn voor het afgeven van 
een omgevingsvergunning begint te tellen. 
Dat houdt niet in dat er in die tussentijd 
niets kan gebeuren. Integendeel. Er is dan 
bijvoorbeeld overleg met het bisdom en 
wordt er uitgekeken naar een geschikte 
aannemer. 

Verwarming enz.
Los van de nieuwbouw loopt er nog een 
ander traject. De verwarming van de kerk 
is aan vervanging of in ieder geval aan 
renovatie toe. Er moet nogal wat werk 
verzet worden om tot een verantwoorde 
keuze te komen. Alsof dat nog niet genoeg 
werk is moet er ook nog een oplossing 
bedacht worden voor het verwijderen van 
de asbesthoudende brandbeveiliging in de 
stookruimte. Alles bij elkaar genomen lijkt 
het er op dat we met de uitbreiding van het 
Emmaüshuis een stap verder gekomen zijn 
maar in de praktijk blijkt het maar een klein 
stapje te zijn. 
Toch richten we ons op de stip op de 
horizon: een eenvoudig, functioneel maar 
vooral gastvrij parochiecentrum.

Uitbreiding Emmaüshuis een stap verder
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B I J B E L R O O S T E R

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

W I J  B I D D E N

God, geef mij een hart dat vakantie 
kan nemen,
zich even kan losmaken uit het gareel 
van de zorgen 
en verantwoordelijkheid, 
dat, los en vrij, de aarde kan proeven 
en ruiken,
en de lucht en het water en de 
mensen erbij.
Geef mij een hart dat nog kan luisteren
naar de vogels en kan glimlachen
bij de verre geluiden van koeien als 
de morgen begint.
Geef mij een hart dat nog op de 
uitkijk staat
naar vreemde mensen en andere dingen
en gelukkig is, om hun anders-zijn.
Geef mij een hart, dat nog kan spelen 
en alles kan vergeten 
bij een bal in het water of een kind in 
het zand.

Bijbelrooster jaar A
16 juli 2017 Vijftiende zondag door het jaar 
Jes. 55,10-11; Rom. 8,18-23; Mt. 13,1-23 of 1-9
23 juli 2017 Zestiende zondag door het jaar 
Wijsh. 12,13.16-19; Rom. 8,26-27; Mt. 13,24-43 of 24-30
30 juli 2017 Zeventiende zondag door het jaar 
1 Kon. 3,5.7-12; Rom. 8,28-30; Mt. 13,44-52 of 44-46
6 augustus 2017 Gedaanteverandering v.d. Heer 
Dan. 7,9-10.13-14; 2 Petr. 1,16-19 Mt. 17,1-9

Zon

Wat zit ik hier op deze stoel en achter de gordijnen,
ik wil wel werken maar ik mag op deze magnifieke dag
de zon toch niet voor noppes laten schijnen

Toon Hermans

Vieringen H. Martinuskerk Twello
Zondag 30 juli
10.00 uur Eucharistieviering, voorganger 
 pastor Sebastian pr. 
Zondag 6 augustus
10.00 uur Eucharistieviering, voorganger 
 pastor P. Daggenvoorde

Casa Bonita
16 juli  Mw. Hoekstra, 
 orgel dhr. F. v.d. Kraats  
23 juli  Dhr. B. Bredijk, 
 Ensemble Klein Cantique
30 juli  RK Dhr. H. Hase   
6 aug  CG/NG/GV Ds. M. Oppenhuizen 
  
De kerkdiensten beginnen om 10.30 u 
op de 3e verdieping.

De Drie Ranken
16 juli  ds. W. Westerveld
23 juli  ds. G.A.J. van der Maas
30 juli  mevr. L. Benschop
6 aug  dhr. H. Hase

De diensten beginnen om 09.30 uur

De Heemhof
16 juli  Mw. Ds. A. Melzer, orgel dhr. 
 J. van Veen, solist Gemma 
 Scherpenzeel, dwarsfluit
23 juli  RK Pastor W. Achtereekte, 
 orgel mw. W. Berends 
30 juli  Mw. M. van der Veen, 
 orgel mw. S. Goldbach, solist 
 Veronika Simonett
6 aug  Dhr. R. Bloemendal, orgel dhr. 
 W. Kroon (koor is vervallen)

De kerkdiensten beginnen om 10.30 uur.

‘s Heeren-Loo (Groot Schuylenburg)
16 juli  Verteldienst o.l.v. Piet Rosenbrand, 
 orgel Maurits Bunt
16 juli  Zangdienst o.l.v. Coby van de 
 Hoorn, orgel Chris Notenboom
23 juli  Eredienst Drs. Constance 
 Schouwstra-Dijkman, KOJ, 
 orgel Maurits Bunt, zang en 
 gitaar Erik Smit
30 juli  Combidienst o.l.v. Mw. Hanke 
 van ’t Hof, orgel Arjan van Hees
06 aug  Verteldienst o.l.v. Frans van Loon, 
 orgel Maurits Bunt
06 aug  Zangdienst o.l.v. Tine Menkveld, 
 orgel Arjan van Hees

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

De Herberg: Zondagse Ontmoetingen
23 juli  Mevr. L. Benschop

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

Koningin Wilhelmina 
Woonzorgcentrum
Elke eerste dinsdag van de maand wordt om 
16.00 uur een Woord- en Communieviering 
gehouden. Voorganger is de heer Anton
Derksen, met assistentie van Siny Bouwmees-
ter. 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
15 juli  Mw. Ds. C. Manuputty, orgel 
 dhr. G. de Groot, klarinet 
 Margo van der Eng 
22 juli  RK Pastor W. Achtereekte, 
 orgel mw. W. Berends
29 juli  Mw. J.A. Stolte, orgel mw. 
 S. Goldbach
05 aug  Dhr. R. Bloemendal, 
 orgel dhr. J. van Veen

De kerkdiensten vinden plaats op 
zaterdagmiddag om 14.30 uur.

Randerode
16 juli  Dhr. G.R. Bloemendal, 
 orgel mw. H. Vrij, 
 solist Veronika Simonett
23 juli  Dhr. M. Visscher, orgel Bert 
 Riphagen, solist Ben v.d. Velden
30 juli  Dhr. B. Bredijk, 
 orgel Gert de Groot 
06 aug  RK Pastor J. van Steenhoven
  
De kerkdiensten beginnen om 10.30 uur.

Sainte Marie
16 juli  Geen viering 
23 juli  Eucharistieviering A. Goes pr.
30 juli  Geen viering 
06 aug  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
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.

God, geef mij een hart dat vakantie 
kan nemen
zoals Gij, op die zevende dag,
toen alles zeer goed was, wat Gij 
had gemaakt.

Zomerstop
Van 14 juli tot 18 augustus houdt de 
Gemeenschap van Sant’Egidio een 
zomerstop.

Kledingbank
De kledingbank is in deze peridode gesloten, 
we rusten even uit van het afgelopen 
seizoen en bereiden nieuwe activiteiten voor.
Met alle kleding en linnengoed die u ons 
bracht hebben we weer een groot aantal 
mensen kunnen helpen, waarvoor hartelijk 
dank!
Vanaf zaterdag 19 augustus is de 
kledingbank weer open. Dan zouden we 
graag weer herenjassen willen ontvangen 
en linnengoed, vooral twee persoons 
dekbedhoezen worden veel gevraagd.

School van de Vrede
De School van Vrede is in deze vakantie-

www.santegidio.nl  |  www.santegidio.org

S A N T ’ E G I D I O

periode ook gesloten, evenals de Taalschool 
en de Bijbelles.

Franciscustafel
De Franciscustafel zal de deuren van het 
dak- en thuislozenrestaurant gesloten 
houden. Op 21 augustus zullen we onze 
gasten weer ontvangen in de pastorie voor 
een gratis driegangendiner.

Straatteam
Het Straatteam zal in deze periode niet 
uitrijden met de bakfiets, maar 18 augustus 
pakken we de draad weer op om fruit, 
koffie, thee, chocolademelk en brood te 
brengen naar de mensen van de straat.
Het avondgebed zal ook even stilvallen 
en zal ook op 18 augustus weer starten 
met het gebed voor de armen.
Een goede zomer gewenst en veel dank voor 
de ondersteuning van onze activiteiten.

voor verandering die er toe doet
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R.-K. Begraafplaatsen Apeldoorn
Stationsstraat 13, 7311 NL Apeldoorn.
www.rkbegraafplaatsenapeldoorn.nl
info@rkbegraafplaatsenapeldoorn.nl

Citypastoraat
Oecumenisch Centrum ’De Herberg’, Deventerstraat 
40, 7311 LW Apeldoorn, 055 521 10 02. 
Het inloophuis ’De Herberg’ is elke middag vanaf 
13.30 uur geopend. www.citypastoraat.nl , 
citypastoraat@deherberg-apeldoorn.nl .

 

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

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

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

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

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

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

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

ABRI 
055 576 36 61, abri@deherberg-apeldoorn.nl .
Cora Krispijn: abri.cora@deherberg-apeldoorn.nl . 

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, ouderen-
pastoraat en gemeenteopbouw. 

Ook de pioniersplekken vallen hieronder. 
www.kerkplein7.nl , info@kerkplein7.nl .
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