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De zomer is voorbij, de meeste mensen 
zijn  terug van vakantie en de activiteiten 
in de Emmaüsparochie zijn weer van start 
gegaan. 

Op zondag 17 september vieren wij 
het nieuwe kerkelijke seizoen door het 
houden van onze jaarlijkse startzondag. 
De Eucharistieviering van 10:00 uur staat in 
het teken van het thema ‘De kracht van de 
verbeelding’. Alle koren zullen samen zingen 
om van deze viering een extra feestelijk 
geheel te maken. Tegelijkertijd is er ook een 
peuterviering en kinderdienst in de pastorie, 
dus u kunt de kinderen gewoon meenemen. 
De werkgroep Kind en Kerk verzorgt een 
eigen passend programma tijdens de viering 
en een eigen middagprogramma. 

Na de viering drinken wij koffie of thee 
en zal een herdenkingsteken van de 
Victorkerk gezegend worden. Dat is het 
startsignaal voor het begin van de maaltijd. 
Als Emmaüsgangers zullen wij samen eten 
op het plein aan lange gedekte tafels. Wij 
willen samen eten, als een grote familie, van 
het eten dat wij zelf hebben gemaakt. 

Voor deze maaltijd roepen wij iedereen op 
om zelf eten mee te nemen, dit bij elkaar 
te zetten, en de heerlijke gerechten te 
delen met elkaar. Hiervoor is het genoeg 
om voor jezelf en voor twee anderen 
eten mee te nemen, dan hebben wij 
genoeg voor iedereen. Net als bij de 
eerste christengemeenschap. Er is niet veel 
verbeelding voor nodig om het verhaal van 
de wonderbaarlijke broodvermenigvuldiging 
hierbij voor te stellen. Of de sfeer voor te 
stellen van grote Italiaanse families die de 
maaltijd gebruiken in de tuin aan lange 
tafels. Om deze maaltijd extra feestelijk te 

laten zijn roepen wij onze muzikale leden 
op om een instrument mee te nemen, om 
te spelen, om samen te zingen, terwijl wij 
genieten van de maaltijd en het samenzijn. 

In de kracht van mijn verbeelding hoor ik 
dan het slotlied van de viering nog zingen, 
de woorden gaan nog door in mijn hoofd 
en mijn hart en worden waar door samen 
te doen. Een vredeslied naar Jesaja 65: 
‘Dat een nieuwe wereld komen zal waar 
brood genoeg en water stroomt voor allen. 
Daar bouwen wij veilige buurten, wonen 
dooreen in wijken van vrede in schaduw 
van bomen. Geen kinderen zullen daar 
sterven oude mensen maken hun dagen vol 
en jonge mensen zullen daar pas op hun 
honderdste sterven. Wij zullen niet voor de 
leegte zwoegen geen kinderen baren voor 
de verschrikking. De wolf en het lam zullen 
weiden tezamen: wij leren de oorlog af. Dat 
een nieuwe wereld komen zal waar brood 
genoeg en water stroomt voor allen’. 

De kracht van
verbeelding
Heb jij dat zo nu en dan ook?
Dat gevoel van onmacht en hopeloosheid 
als je dag in dag uit met het onheil en de 
onrust in de wereld wordt geconfronteerd. 
De media staan er vol mee. Er is geen 
ontsnappen aan. De vrede op onze aarde 
lijkt zo meer dan ooit ver te zoeken. 
Onverschilligheid ligt dan al gauw op de 
loer. Kan ik er wat aan doen?

Het is daarom heel goed dat er zoiets als een 
Vredesweek bestaat. Niet om de wereldvrede 
als bij toverslag te vestigen. Maar wel om je 
te realiseren dat die vrede bij jou zelf begint. 
In hoe jij je ten opzichte van de mensen om 
je heen opstelt en gedraagt. Of je verschillen 
uitmeet of juist verkleint. De sleutel ligt hier 
in begrip en respect. Het gaat er niet alleen 
om dat je naar de ander luistert maar vooral 
ook of je die wilt begrijpen. Elkaar leren 
kennen en willen ontmoeten, daar draait het 
dan om. De Vredesweek wil in beleving en 
verhalen jou hierbij verder op weg helpen en 
je inspireren. De onverschilligheid voorbij.

Zo mag je dromen van een betere wereld 
waar mensen in vrede samen leven. Waar 
de wil naar beter en anders overheerst. 
Dat is immers de kracht van de verbeelding, 
het vredesthema van dit jaar. Dat voor wie 
wil niets onmogelijk is.

Er is in de periode van 16 t/m 24 september 
een grote variëteit aan activiteiten gepland. 
Voor ‘elck wat wils’, zeggen we dan. Het is 
het resultaat van de samenwerking tussen 
verschillende geloofsgemeenschappen en 
levensbeschouwingen. Op zichzelf al een 
klein wonder.

Zo laat Apeldoorn zien dat het kan. 
In vrede samenleven.

Harm Bruins Slot, ambassadeur van de 
vrede voor Apeldoorn 2017

Email: vredesweekapeldoorn@hotmail.com
Facebook: http://www.facebook.com/

VredesweekApeldoorn 

Een compleet overzicht van de 
activiteiten vindt u in dit nummer 
onder ‘Oecumene’.

Een nieuw seizoen
Oproep
In het kader van ‘heel Emmaüs kookt, eet 
en maakt muziek’ roepen wij op om voor 
deze dag eten mee te nemen om te delen 
met elkaar en een muziekinstrument om de 
maaltijd muzikaal op te luisteren.

Om dit feest echt te laten slagen willen wij 
ook vragen om extra handen om voor de 
viering de tafels klaar te zetten en om na het 
feest alles weer op te ruimen. Vele handen 
maken licht werk, het geeft veel vreugde 
om samen aan iets moois te bouwen. 
Zo maken wij met elkaar de startzondag tot 
een bruisende start van het nieuwe seizoen. 
Graag opgave bij het secretariaat, telefoon 
055 526 65 00.

Wij hebben er veel zin in. Mooi om elkaar 
hierbij te ontmoeten.

Namens de voorbereidingsgroep, 
Ronald Dashorst

Beste mensen van de Victorgemeenschap 
en andere Emmaüsparochianen,

Weet u nog dat de spullen van de 
Victorkerk aan u te koop aangeboden 
werden? Sommigen komen hun aankoop 
nog iedere dag tegen en er zal vast nog 
wel aan die oude tijd worden gedacht. 
De opbrengst vormde een aardig potje en 
het Emmaüsbestuur heeft toen gevraagd 
er een bestemming voor te zoeken ter 
herinnering aan de Victor. Er heeft zich 
een groepje gevormd van enthousiaste 
Victormensen en wij hebben een heel 
traject van mogelijkheden doorlopen. 

Zo zijn we op bezoek geweest bij de 
huidige bewoners van de Victorkerk 
om te bezien of er op hun terrein 
een herinnering aan de voorgaande 
Victorgemeenschap kon worden geplaatst. 
De contacten waren heel hartelijk, maar 
de ideeën liepen erg uit elkaar. In goede 
verstandhouding hebben we de locatie 
aan de Jachtlaan laten vallen. De locatie 
van de Onze Lieve Vrouwekerk komt in 
het vizier. Alle leden van het groepje zijn 
het erover eens dat er niet nog iets moet 

worden toegevoegd aan het interieur 
van de kerk. Het glas-in-loodraam van 
St. Victor hangt al heel mooi tegen het 
raam aan de rechter kant van de kerk. 
Wij denken aan iets buiten de kerk waar 
niet alleen de kerkgangers maar alle 
voorbijgangers van kunnen genieten. 

Wij denken aan een drinkwaterpompje 
op het kerkplein. Het Emmaüsbestuur 
vindt dit een goed idee. Wij hebben op 
het pompje de tekst laten aanbrengen: 
WATER BRON VAN LEVEN. 
St. Victor. Hiermee willen we de relatie 
tussen kerk en maatschappij aangeven. 
Ieder mens immers heeft water nodig 
om te leven en de rituelen in de kerk 
benadrukken die behoefte ook ten 
aanzien van het bovennatuurlijke leven, 
denk maar aan het doopwater en de 
zegeningen. Het Emmaüs bestuur acht 
het een goed moment om het pompje 
officieel in gebruik te nemen bij de 
startzondag van het parochiejaar. Dus op 
17 september gaat het gebeuren!

Namens het Victorgroepje,
Miep Giezeman-Hendriks

Water
Water bron van eeuwig leven. Met deze 
woorden zal onze Onze Lieve Vrouwekerk 
vanaf Startzondag verrijkt worden.  

Niet binnen -in het kerkgebouw- maar 
buiten op het kerkplein zal dan een 
drinkfonteintje feestelijk in gebruik 
genomen worden. Buiten, dus niet voor  
exclusief gebruik door kerkbezoekers, 
maar in zijn volle openbaarheid voor 
iederéén; voor alles wat langs loopt 
en dorst heeft; gewoon trek heeft in 
een slokje, of zijn flesje wil vullen. Het 
fonteintje is het tastbare resultaat van 
wat de veiling uit de St. Victorkerk heeft 
opgebracht. Je zou kunnen zeggen: “een 
mooi (afscheids-)gebaar naar wat de St. 
Victor ons gegeven heeft, maar ook een 
blijvende aanvulling op wat de Onze Lieve 
Vrouwekerk en het Emmaüshuis ons in 
ons nieuwe collectief te bieden hebben”. 
Laat het een aansporing zijn om -met zijn 
allen-  vanuit alle hoeken van Apeldoorn 
samen verder te gaan. Een lessend slokje 
uit dit fonteintje zal ons daarbij zeker 
verder helpen!

Jaap Gussenhoven

Op 17 september gaat het gebeuren!
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Zaterdag 9 september
16.30 uur Eucharistieviering met cantor, 
 voorganger pastoor P. Daggenvoorde
Zondag 10 september
10.00 uur Eucharistieviering met het Liturgiekoor, 
 voorgangers pastoor P. Daggenvoorde en diaken R. Dashorst
12.00 uur Doopviering 
13.00 uur Doopviering
Dinsdag 12 september
09.00 uur Eucharistieviering
Vrijdag 15 september
09.00 uur Eucharistieviering
19.30 uur Gebedsviering Sant’Egidio
Zaterdag 16 september
16.30 uur GEEN viering
Zondag 17 september –Startzondag-
10.00 uur Eucharistieviering met alle koren, 
 voorgangers pastoor P. Daggenvoorde en diaken R. Dashorst
Dinsdag 19 september
09.00 uur Eucharistieviering
Vrijdag 22 september
09.00 uur Eucharistieviering
19.30 uur Gebedsviering Sant’Egidio
Zaterdag 23 september
16.30 uur Eucharistieviering met koor Sostenuto, 
 voorgangers pastoor P. Daggenvoorde en de Arabisch sprekende priester 
 George Al Kaed. De viering is gedeeltelijk in het Arabisch.
Zondag 24 september
10.00 uur Eucharistieviering met het Liturgiekoor, 
 voorgangers pastoor P. Daggenvoorde, 
 pastor Sebastian pr., diaken R. Dashorst en diaken R. den Hartog. 
 Viering met afleggen van de eeuwige professie van Zr Cécile Liem.
Dinsdag 26 september
09.00 uur Eucharistieviering
Vrijdag 29 september
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: 22 oktober en 26 november. Ouders die hun kind willen laten dopen, kunnen con-
tact 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 ver-
voersdienst 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 materiele als in immateriële zin.  
Zij is bereikbaar via 06 122 628 64.

COLLECTEOPBRENGSTEN
week 34
pastoraat Emmaüsparochie € 348,98 / Miva € 373,36
week 33
pastoraat Emmaüsparochie € 391,95 / Emmaüs diaconie € 366,40
week 32
pastoraat Emmaüsparochie € 343,62 / Emmaüs diaconie € 286,08
week 31
pastoraat Emmaüsparochie € 338,74 / Emmaüs diaconie € 263,62

MISINTENTIES
Weekend 9-10 september: Mia Huissen-v.d. Velden, Hendrikus Johannes Aartsen, 
Maria Aartsen-Verheij, overleden familie Aartsen-Verheij, Harrie de Haan, Daan de Lang. 
Lyda Spee.
Weekend 16-17 september: Mia Huissen-v.d. Velden, Stephan Staijen en schoonzoon 
Twan, ouders en schoonouders. Gezondheid en sterkte voor het gezin, Harrie de Haan, 
Daan de Lang, Lyda Spee.
Weekend 23-24 september: Mia Huissen-v.d. Velden, overleden ouders Havekes-Nienhaus 
en schoonzoon Kees, overleden ouders van Bentem-Vollebregt, Lyda Spee.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
PAROCHIEKRONIEK 
Dopen:
Door het H. Doopsel is in onze geloofsgemeenschap opgenomen Nicky Sint Nicolaas.
Overleden: 
Helena Kempers-Wensink. 
De uitvaart heeft plaatsgevonden op 7 augustus in de H. Geestkapel in Assel.
Harrie de Haan. De uitvaart heeft plaatsgevonden op 24 augustus in de H. Hartkapel het 
Wezenveld in Twello.
Daan de Lang. Het afscheid heeft plaatsgevonden op 29 augustus in de aula van Heidehof.
Lyda Spee. De uitvaart heeft plaatsgevonden op 5 september in de kerk.

DECREET VAN HET BISDOM
Van het Aartsbisdom Utrecht is een brief ontvangen met daarin het decreet van de onttrek-
king van de St. Bonifatius te Ugchelen aan de goddelijke eredienst.
Het decreet ligt ter inzage op het secretariaat.

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
9  T / M  2 9  S E P T E M B E R  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

Om vanuit de Emmaüsparochie mensen bij 
te staan in het verwerkingsproces van het 
verlies van hun partner is de werkgroep 
“Meeleven bij verlies” opgezet.

Na het overlijden van een partner worden 
er 15 brieven naar de nabestaanden 
gestuurd. Deze brieven zijn bedoeld als 
steun voor de verschillende stadia van het 
rouwverwerkingsproces. 
Uit de reacties die bij onze werkgroep 
binnenkomen blijkt dat er toch ook 
wel behoefte is aan ontmoeting en 
ervaringsuitwisseling.

Dit jaar organiseren wij dan ook een 
ontmoetingsmiddag in de dagkapel 
van de Onze Lieve Vrouwekerk (ingang 
Stationsstraat 13) op woensdag 11 oktober 
van 14:00 uur tot ongeveer 16:00 uur
Iedereen die een partner heeft 
verloren, ook al is het misschien al wat 
langer geleden, is hiervoor van harte 
uitgenodigd. Degenen die op dit moment 

nog brieven van ons ontvangen zullen 
overigens persoonlijk worden uitgenodigd. 

De middag beginnen we met een korte 
gebedsdienst in de dagkapel en tijdens de 
dienst zullen wij de namen noemen van 
de dierbare overledenen en voor hen een 
kaars aansteken.
Aansluitend is er een samenzijn in de 
parochiezaal, waarin ontmoeting en 
ervaringsuitwisseling centraal zullen staan.
Aanmelding voor deze middag kan 
schriftelijk, door een briefje te sturen naar:
Gerard van de Braak, p/a Stationsstraat 18, 
7311 NL Apeldoorn of door een e-mail te 
sturen naar:
gerardvandebraak@outlook.com

Ook kunt u zich telefonisch aanmelden bij: 
Gerard van de Braak, 06 285 509 04.
 
In verband met de voorbereiding 
zouden wij uw aanmelding graag uiterlijk 
1 oktober ontvangen. 

Uitnodiging ontmoetingsmiddag woensdag 11 oktober

Meeleven bij verlies
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(Joop Dölle)

Nee, niet in fysieke zin. De tijd dat Maria op 
afgelegen plekken in alle stilte aan jonge 
herderinnetjes kon verschijnen, lijkt wel 
voorbij. 

De titel van dit artikel verwijst evenwel 
naar de speciale Mariatentoonstelling in 
het Museum Catharijneconvent te Utrecht. 
Voor het eerst is in Nederland zo’n grote 
tentoonstelling aan Maria gewijd.
Maria is de meest afgebeelde en invloedrijke 
vrouw ter wereld. Wat kan dit museum er 
nog aan toevoegen? Maar de samenstellers 
van de tentoonstelling maakten gebruik van 
nieuwe inzichten en kennis. De objecten 
waaruit deze expositie is opgebouwd, 
kwamen uit nationale en internationale 
musea met een paar opmerkelijke 
eigentijdse werken, zoals een beeld van 
Zadkine. De verbeelding van Maria in de 
kunst zorgde voor een verrassende en 
interessante expositie. Voor mij alle reden 
om zelf te gaan kijken. 
Met schilderijen, beelden, altaarstukken, 
teksten en diverse objecten wordt het 
complete levensverhaal van Maria stap 
voor stap verteld, van moeder tot hemelse 
koningin. De bekende bijbelse momenten 
komen aan bod.

Thema’s als ‘Moeder Gods’ en ‘Moeder en 
Kind’ werden uitgebeeld door prachtige 
schilderijen, veelal uit Zuid-Nederland. Maar 
verwacht niet de beroemde schilderwerken 
“Madonna met Kind” van de Italiaanse 
schilder Rafaël. Daarvoor zul je toch echt 
naar Florence moeten gaan.
Het verhaal eindigt met schilderijen die haar 
sterven en tenhemelopneming laten zien. 
De paar neogotische Piëta’s ter expositie 
vertoonden een opvallende gelijkenis met de 
Piëta achter in onze kerk.

Een schilderij trof mijn speciale belang-
stelling en wel vanwege een curieuze 
bijkomstigheid:

Maria in Utrecht
“De ontmoeting van Maria en haar nicht 
Elisabeth”. Een emotioneel moment, Het 
Magnificat is eraan ontleend. Je ziet twee 
hoogzwangere vrouwen afgebeeld met een 
duidelijk zichtbare dikke buik.
Na het concilie van Trente werd echter 
verboden om Maria in verwachting af te 
beelden.

Misschien is dit vanwege haar onbevlekte 
ontvangenis?
Natuurlijk is er ook veel aandacht voor de 
Mariadevotie, voor herinneringen aan Maria.
Een lange zaal vol beelden, glazen stolpen 
met Maria’s omringd door bloemen en 
vruchten, processievaandels geput uit het 
Rijke Roomse Leven. Je waant je in een 
bedevaartsoord. Onwillekeurig roepen deze 
herinneringen nostalgische gevoelens bij 
de bezoeker op. Even terug in de tijd “toen 
geloven nog gewoon was”.

De Mariaverering
In de Westerse kerk was er in de 
eerste eeuwen nauwelijks sprake van 
Mariaverering.
Pas op het concilie van Efeze in 431 werd 
bepaald dat Maria niet alleen de moeder 
van Jezus maar ook de moeder van God 
was. De Mariaverering bereikte vooral in 
de middeleeuwen zijn hoogtepunt.
De reformatie evenwel wees de Maria-
verering af. Vele protestanten en zeker 
de calvinisten gruwen van deze verering. 
In hun ogen is het pure afgodendienst en 
echte Roomse poppenkast. 

In katholiek Nederland heeft de 
Mariaverering met name in de 19e en de 
20e eeuw uitbundige vormen aangenomen. 
De Mariadogma’s en de verschijningen in 
Lourdes en Fatima hebben het Mariagevoel 
nog eens extra gestimuleerd.
Pastoors wedijverden met elkaar in 
Maria-activiteiten zoals processies, 
Mariacongregaties, bedevaarten en 
Mariafeesten. Als het ruimtelijk geen 
probleem gaf, lieten ze vaak in de 

pastorietuin een namaak Lourdesgrot 
bouwen (ook in Apeldoorn).
In de meimaand haalden de pastoors alles 
uit de kast om het Mariafeest nog eens extra 
luister bij te zetten. Haar beeld kreeg een 
prominente plek voor in de kerk en prijkte in 
een zee van bloemen.
De Mariakapellen, vooral in Zuid-Nederland, 
stroomden vol.

Ook de katholieke gezinnen sloten zich bij 
de Mariadevotie aan. In elk huis was wel een 
Mariabeeld of een schilderijtje. waarvoor een 
kaarsje aangestoken werd om de gebeden 
kracht bij te zetten. De Marialiedjes met van 
die brave teksten galmden door het huis. 
Weet U nog: Gebenedijd zijt Gij, O reinste 
der schepselen, Maria te minnen enzovoort. 
En niet te vergeten al die weesgegroetjes die 
gebeden werden. Persoonlijk bewaar ik aan 
deze jaren warme herinneringen. De devotie 
voor Maria is eigenlijk kenmerkend voor de 
katholiek uit die jaren. Het gevoel was diep 
geworteld, zat in je genen en werd je met de 
paplepel ingegoten.
Soms lijkt het wel eens of Jezus in de 
schaduw van zijn moeder staat. Maar 
van alle heiligen is Maria nu eenmaal de 
meest toegankelijke. Ze komt warmer en 
zorgzamer over en heeft een luisterend oor. 
Dit alles heeft geleid tot een massale en 
wereldwijde Mariadevotie.
Maria spreekt nog steeds tot de verbeelding 
en een kaarsje bij haar beeld opsteken blijft 
een vertrouwd ritueel.

Toch kunnen wij niet om de vraag heen 
in hoeverre de Mariadevotie nog spoort 
met de huidige hedonistische instelling. 
In Nederland zeker minder. De jeugd is te 
druk bezig met hun mobieltjes en voor 
vele anderen gelden inmiddels afwijkende 
prioriteiten, zoals Lowlands.

Tekenend is dat de naam Maria als 
meisjesnaam bijna achterhaald is. Ook een 
echte Roomse feestdag als Maria Hemelvaart 
is in ons land van de kalender verdwenen.

Des te opmerkelijker is het artikel in de 
Volkskrant van 16 augustus. Paginagroot 
wordt bericht over de bedevaart 
naar het putje van Heiloo. Op Maria 
Tenhemelopneming trekt elk jaar het putje 
meer pelgrims. Dit jaar waren er meer dan 
vijfhonderd belangstellenden. Ook elders 
in Nederland groeit de Mariaverering, 
aldus dit artikel. Maar de Kerk is groter dan 
Nederland.  

Fatima
Ik was in de maand juni in Portugal en 
bezocht onder andere het bedevaartsoord 
Fatima. Het immense plein (2,5 x groter 
dan het Sint Pietersplein, vroeger een 
schapenweide) werd overspoeld door 
duizenden en nog eens duizenden Portugese 
families. Van heinde en verre waren zij 
gekomen. Sommigen te voet, een enkeling 
zelfs op zijn/haar knieën (over het pad van 
boetedoening). Als je openstaat voor deze 
manifestatie van pure volksdevotie, dan 
verstommen kritische meningen over de 
echtheid van de verschijningen en krijg je 
een intens gevoel van saamhorigheid met al 
die pelgrims.

Zo te zien eenvoudige mensen, mensen 
die dichtbij Maria staan. Ze sjouwen 
onvermoeid met meterslange votiefkaarsen 
naar de basiliek om te bidden, om Maria 
voorspraak te vragen. Dit jaar 2017 is het 
een jubeljaar. Het is immers honderd jaar 
geleden dat Maria zou zijn verschenen 
aan drie herderskinderen in het Portugese 
dorpje Fatima. De aantrekkingskracht van 
dit bedevaartsoord is nog onverminderd. 
Elk jaar stromen miljoenen pelgrims uit alle 
delen van de wereld toe en dan golft het 
lied weer over het uitgestrekte plein: Ave, 
ave, ave Maria.

**Als u dit artikel leest, is de tentoonstelling 
inmiddels gesloten. Helaas, u mist niet alleen 
de tentoonstelling maar ook het onvervalste 
Mariakoekje dat, geheel in stijl, bij de koffie 
werd aangeboden.

Maria met kind - Adriaen Isebrant - ca. 1520 Maria bezoekt haar nicht 
Elizabeth - anoniem - 15e eeuw

Fatima
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Het thema is “samen eten 
en samen delen”. We 
horen het verhaal van de 
vijf broden en de twee 
vissen. We gaan ontdekken hoe het is om te 
vinden en te delen. Voor de hele kleintjes is 
er crèche. 

Middagprogramma voor kinderen
De volwassenen 
gaan na de 
kerkdienst buiten 
eten. Voor de 
kinderen is er een 
middagprogramma 
in de tuin (bij goed 
weer) of binnen in 
de grote zaal. Er zijn drie workshops waar 
ze aan mee kunnen doen. Alle kinderen 
worden omgetoverd tot koks en serveerders. 
Ze gaan toetjes maken voor de volwassenen 
en henzelf! Ze knutselen zelf hun koksmuts 
en een placemat. 

 
 
 
 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 en ook in de periode van 
18 tot en met 29 september. Het Emmaüshuis is in de genoemde periode wel geopend.

H U I S

K I N D  E N  K E R K

Kinderdienst weer 
begonnen! 
Elke zondag wordt een 
groep kinderen die in de 
kerk zijn na de begroeting 
toegezongen door de gemeenschap op 
weg naar hun eigen ruimte om daar een 
kinderdienst te volgen. 
We openen met het aansteken van de 
kaars die we gemaakt hebben tijdens de 
40-dagentijd en zingen het gebedslied “met 

mijn handen samen”. Daarna horen we het 
evangelie van de zondag. De evangelielezing 
is een navertelling of uit de bijbel in gewone 
taal. We hebben een gesprek met de 
kinderen over het evangelie en koppelen dit 
aan hun eigen ervaringen.  
De verwerking sluit altijd aan bij het gesprek 
en het verhaal.  
Het is mooi om te zien dat er een vaste 
groep is die de kinderdienst bezoekt. 
Hierdoor ontstaat er ook binding tussen de 
kinderen en de leiding. Het was dan ook fijn 
om elkaar na de vakantie weer terug te zien.  
De kinderdienst is elke zondag met 
uitzondering van de grote vakanties. Dit 
staat altijd aangekondigd in het rooster. 
Tijdens de kerkdienst is er ook altijd crèche 
voor de allerkleinsten.

Startzondag
Tijdens de viering 
Tijdens de startzondag zal er een speciale 
kinderdienst zijn voor groot en klein samen.  

Op zaterdagmorgen 16 september - de dag voor 
Startzondag - gaat de bezem door het Emmaüshuis. 

We hopen dat veel parochianen zich opgeven om allerlei 
klusjes binnen en buiten te verrichten zoals: schoonmaken, 
opruimen, ramen lappen etc., zodat het Emmaüshuis weer 
schoon en fris is bij aanvang van het nieuwe seizoen. Wij 
willen u vragen uw eigen schoonmaakspullen, zoals een 
emmer, spons en zeem, doekjes etc. mee te brengen. Voor 
schoonmaakartikelen zorgen wij. Ook graag uw GrofVuilPas 
voor zover u deze nog niet gebruikt hebt, zodat we ook 
tegelijk overbodige zaken naar de stort kunnen brengen. 
Om 9.00 uur starten we met koffie en daarna worden de 
taken verdeeld. Rond 12.00 uur sluiten we af met een lunch 
voor alle medewerkers/sters. Als Emmaüsgangers samen 
maken vele handen licht werk! Wij hopen van harte dat veel 
mensen zich opgeven om hun steentje bij te dragen. Opgave 
kan via het secretariaat@rkapeldoorn.nl of 055 526 65 00.

Grote Schoonmaak!

 
 
 
 
Koffieontmoeting
We willen graag dat het voor iedereen mogelijk is om gezellig koffie te drinken na 
de viering en omdat we hebben gemerkt dat er behoefte is aan cafeïnevrije koffie of 
theïnevrije thee en aan glutenvrije koekjes, hebben we ervoor gezorgd dat dit alles op 
zondagmorgen aanwezig is. Mocht u hiervan gebruik willen maken, vraag er dan naar 
aan de koffiebalie. De gastheren en -dames weten ervan en kunnen u hiermee van 
dienst zijn.

Agenda Kind en Kerk  
17 september: Startzondag 
Kinderactiviteiten van 0- 15 jaar tijdens 
de kerkdienst en het middagprogramma. 
1 oktober: “de Boekenkast” 
Kindervertelviering om 11.45 uur in 
de dagkapel 
29 oktober: 
Verwonderingsverhaal voor jong en oud 
“de grote Familie”.  
5 november: 
Peuter/kleuterviering om 10.00 uur 
in het parochiehuis. 
12 november: “de Boekenkast” 
Kindervertelviering om 11.45 uur in 
de dagkapel 
10 december: 
Peuter/kleuterviering om 10.00 uur 
in het parochiehuis 
24 december, 16.30 uur: 
Kinderkerstviering  
Elke zondag: kinderdienst! 
Start in de kerk om 10.00 uur. 

Vroeg in de ochtend om 10 uur stonden 
we allemaal klaar bij de kerk. Ons uitje 
kon beginnen! We gingen snel in de auto 
want we moesten 1 uur gaan rijden. 
Eenmaal aangekomen bij het Bijbels 
Openluchtmuseum in Nijmegen, kon het pas 
echt beginnen. We kregen een speurtocht 
bij de kassa. Allereerst gingen we naar de 
in Nederland opgegraven Romeinse boten 
kijken. Een van de Romeinse boten kon je in. 
Het was mooi nagemaakt. Ook grappig dat 
iedereen die er werkte zo’n speciaal pakje 
aan had. 

Na de boten gingen we naar Beth Juda. 
Dat was een klein, mooi dorpje. Daar stond 
ook het huisje van Maria. Hoe ze vroeger al 
huizen maakten is erg knap. De ingangen 
hadden geen deuren en waren erg klein. De 
begeleiders en de oudste jongens moesten 
dus uitkijken. Daarna gingen we naar de 
boerderij. Er waren konijnen, kippen en 
varkens. De geiten waren ergens anders. 
Bij de boerderij gingen we met de eerste 
opdracht van de speurtocht aan de slag. 
Dat was een geldbuideltje maken. Dat 
was niet zo gemakkelijk maar het lukte 
wel. Toen moesten we naar het volgende 
plekje van de speurtocht, dat was even 
zoeken. Uiteindelijk kwamen we er wel. 
Daar aangekomen ging het hard regenen. 
We moesten gaan schuilen onder een 
poortje. Toen het eindelijk droog was werd 
eerst nog een kopje koffie gedronken. 
Vervolgens gingen we met alle jongens naar 
de toren van Babel. Kees ging de toren van 

Babel beklimmen maar…..dat mocht niet. 
‘Verboden te klimmen’ stond op het bordje 
aan de achterzijde.

Vervolgens gingen we op pad naar het 
volgende dorpje. Het was een historisch 
Arabisch dorpje. We kregen er te drinken 
en leerden onze naam en leeftijd in het 
Arabisch schrijven. Toen we klaar waren, 
gingen we via een viaduct naar een 
Romeinse straat en pleintje. Bij het 
pleintje hebben we gespeeld en geluncht. 
Heerlijk was dat!
Nadat we klaar waren gingen we via het 

Misdienaars op stap 19-08-2017

pad (van Jezus naar het kruis) naar een 
Romeins straatje. Er was een leuk winkeltje, 
een restaurantje, Romeinse bakkerij en nog 
veel meer. Daar hadden we weer een ijsje 
gegeten. Daarna gingen we naar het binnen 
museum waar het mooi was. Veel Bijbels en 
informatie over het geloof. Er waren heel 
veel mooie kruisen te zien.

Hierna waren we klaar met het Orientalis 
museum. Om de hoek gingen we naar 
de mooiste kerk van Nederland: de 
Cenakelkerk, waarvan er gouden mozaïeken 
op de wanden zaten, met allemaal engeltjes. 

Het was prachtig! Nadat we de hele kerk 
hadden bezichtigd, zijn we de auto in 
gestapt en naar de McDonalds gegaan waar 
we lekker hebben gegeten. Nadat iedereen 
even los ging in het mini speelhuisje zijn we 
naar huis teruggegaan. Waar we vol vreugde 
werden ontvangen door onze ouders (of zelf 
naar huis zijn gefietst). We hebben het een 
hele leuke dag gevonden en voor iedereen 
die wil weten hoe het was in de tijd van 
Jezus, het is een aanrader!

Deze tekst is bedacht / geschreven door: 
Bénédicte & Dominique Heinsman (zusjes)
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De vieringen van Teresia en Hubertus 
Compleet, die elk jaar in het najaar 
gehouden worden, kennen al een lange 
geschiedenis.  

Tegenwoordig is het een eucharistieviering 
speciaal voor ouderen en zieken uit de 
Teresia en Hubertus gemeenschap. Ook 
anderen zijn welkom, maar iedereen moet 
zich wel aanmelden, want de ruimte is 
beperkt. Tijdens deze vieringen kunnen 
de mensen, die dat willen en die zich 
daarvoor hebben opgegeven, de zegen ter 
bemoediging krijgen. De vieringen zijn een 
beetje feestelijk en na afloop is er dan ook 
koffie met een snee krentenbrood en kan 
er nog even nagepraat worden. De gasten 
krijgen een herinneringsprentje met een 
mooie tekst en een bloem mee, om ook na 
een paar dagen nog eens terug te denken 
aan deze fijne viering. Iedereen, gasten en 
organisatie, is altijd zeer voldaan na deze 
dag.

Geschiedenis; 1995
Het begin van deze traditie ligt in 1995. Op 
10 september van dat jaar was de eerste 
viering, toen nog ziekendag geheten. 
Dit was een voortvloeisel van het feit dat 
landelijk de nationale ziekendag werd 
gehouden. De toenmalige Teresiaparochie 
wilde op haar eigen manier zo invulling 
geven aan die dag. Op 10 september 1995 
werd voor het eerst een viering gehouden 
voor de zieken en ouderen van de 
Teresiaparochie.
De initiatiefnemers van deze viering waren 
pastor Benneheij en de voorzitter van 
het parochiebestuur Anton van den Berg. 
Er waren verpleegsters aanwezig, o.a. 
An Bekker, Lijda Andela en en later ook 
Ria Nijhof. Tijdens de eerste jaren dat de 
vieringen werden georganiseerd, stond er 
een ziekenwagen van het Rode Kruis bij 
de kerk, voor het geval er iemand acuut 
medische hulp nodig had. Ook zieken in bed 
waren welkom in de kerk, een arts, dokter 
van Stokkum, was ook altijd aanwezig.  
Een aantal kerkbanken werd van hun plaats 
gehaald, zodat de aanwezigen in een 
gemakkelijke stoel konden zitten. De viering 
van de ziekendag is hierna nog twee jaar in 
deze vorm gehouden.

1998
In 1998 wilde de organisatie de hele 
parochie betrekken bij de viering voor 
zieken en ouderen en er een viering van 

maken voor de hele parochiegemeenschap. 
Vanaf dat jaar werd iedereen uit de 
parochie aangespoord om bij deze vieringen 
aanwezig te zijn. Toen was er voor het 
eerst sprake van Teresia Compleet. Bij deze 
vieringen zorgden het koor Gaudeamus, 
het Teresiakoor en het kinderkoor 
de Toonladdertjes voor de muzikale 
ondersteuning. Ook toen werden er banken 
verwijderd en kwamen daarvoor in de plaats 
gemakkelijke stoelen. Veel mensen kwamen 
met een rolstoel, scootmobiel of een rollator. 
Gezonde en jonge mensen waren altijd 
aanwezig zodat het inderdaad echt een 
compleet gezelschap was dat bij de vieringen 
aanwezig was. Scholen en de scouting 
hebben in het begin ook nog bijgedragen 
aan het welslagen van de vieringen. Van de 
St.Jozefstichting (later Spatie, nu GGNet) 
kon er materiaal geleend worden. Het 
waren dus vieringen waarbij veel mensen 
en instellingen uit de parochie betrokken 
waren. 
De organisatie was in het begin in handen 
van een aparte werkgroep met medewerking 
van de werkgroep welzijn. Anton van den 
Berg, later opvolgd door Martien Nijhof, 
heeft het voortouw genomen bij de 
voorbereiding van de vieringen. Daarna was 
de leiding van de organsatie in handen van 
An Bekker, die nu nog steeds deel uitmaakt 
van de werkgroep. Na een inwerkperiode 
van een jaar is sinds 2011 die leiding in 
handen van Toos van Dijk.

2012
Vanaf 2012 werd er voorzichtig contact 
gelegd tussen de werkgroep Teresia 
Compleet en de werkgroep Welzijn van de 
Hubertus parochie. Dit werd ook ingegeven 
door het feit dat er ouderen, die naar de 
Teresia Compleet-viering kwamen, overleden 
waren of om andere redenen niet meer 
konden deelnemen. De groep werd kleiner. 
Een aantal leden van de werkgroep Welzijn 
van Hubertus kwam kijken bij de viering. Een 
jaar later kwamen er meer mensen vanuit 
de Hubertus. Vanaf 2014 is het één geheel 
geworden en heet de viering dan ook Teresia 
en Hubertus Compleet.  
De samenwerking werd steeds hechter en 
nu wordt er geen onderscheid meer gevoeld 
tussen de mensen van de beide groepen, het 
wordt echt ervaren als één geheel. 

Toen duidelijk was dat de oude parochies 
niet meer zouden blijven bestaan, vond 
pastor Zemann het een goede zaak dat er 
toch nog steeds initiatieven zouden worden 
ontwikkelt vanuit de gemeenschappen, en 
wij hebben ons toen sterk gemaakt om de 
viering van Teresia en Hubertus Compleet te 
blijven organiseren. Dat leverde natuurlijk 
het probleem op van de lokatie. De Teresia-
gemeenschap had al goede contacten met 
de jeugd en jongereninstelling Don Bosco. 
De mensen van Don Bosco zorgden jaren 
lang voor de koffie, thee en limonade na 
de vieringen en we konden altijd gebruik 

maken van hun serviesgoed, stoelen en 
andere benodigdheden. Het was dus voor 
de hand liggend dat we daar de eerste 
viering zouden houden na de sluiting van 
de parochiekerk. 
 
Sinds de sluiting van het kerkgebouw is 
de naam voor de viering eigenlijk niet 
goed meer. De vieringen zijn voor zieken 
en ouderen en er komen wel begeleiders 
en enkele andere belangstellenden, maar 
het idee van «Compleet» in de zin van de 
héle geloofsgsgemeenschap, jong, oud, 
gezond en ziek is er niet meer, maar voor de 
herkenbaarheid hebben we de naam maar 
zo gelaten.  

De Toonladdertjes bestaan al lang niet meer, 
en ook het koor Gaudeamus is opgeheven. 
Gaudeamus heeft tot en met de viering 
in 2014 acte de présence gegeven. Wij 
hoefden echter niet op zoek te gaan naar 
een ander koor, want gelukkig bestaat het 
Hubertuskoor nog wel en dat koor zingt 
sindsdien tijdens de vieringen.

2014
In het gebouw van Don Bosco zijn we in 
2014 en 2015 heel hartelijk ontvangen 
en goed geholpen. Toen er steeds meer 
belangstelling voor de vieringen kwam en 
bleek dat het niet meer verantwoord was 
om nog meer mensen in dat gebouw te 
plaatsen, zijn we op zoek gegaan naar een 
andere lokatie. Na enige pogingen om een 
lokatie te vinden die we vaker dan één keer 
zouden kunnen huren, hebben we sinds 
vorig jaar onderdak gevonden in het Veluws 
College Mheenpark aan de Zilverschoon 43. 
Er is hier ruim plaats voor veel mensen en 
de ondersteuning die we daar krijgen is ook 
heel prettig.

Alle jaren hebben we ondersteuning 
gehad van pastoraal werkenden en buiten 
de organiserende werkgroep Teresia en 
Hubertus Compleet zijn er veel vrijwilligers 
die rond de viering hun medewerking 
verlenen en die groep wordt alleen maar 
groter. Zonder hen zou de viering erg 
moeilijk of zelfs niet te organiseren zijn. 
Wij hopen deze jaarlijkse vieringen nog vaak 
te kunnen organiseren.
Wilt u dit jaar deelnemen aan de viering van 
Teresia en Hubertus Compleet, kijk dan even 
onder Stad, bij Teresia, in deze OpWeg.

Toos van Dijk

Teresia en Hubertus Compleet

Viering in het VC MheenparkViering in de Teresiakerk Eerste liturgieboekje

In het Veluws College Mheenpark 2016

In Don BoscoIedereen doet mee, van klein tot grootViering 2013
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De Rozenkransgroep Rosa Mystica, wil 
– na een succesvolle eerste keer 2016 – 
op zondag 1 oktober a.s. wederom een 
bezoek brengen aan de Lourdesgrot in de 
tuin van Sainte Marie/Symfonie aan de 
Arnhemseweg 279.

Om 14:00 uur is er een Eucharistieviering 
in de zaal van Sainte Marie, voorgegaan 
door Pastor Sebastian. Het Hubertuskoor zal 
voor en met ons de gezangen verzorgen, 
waarna wij dan zingend en biddend in 
processie door de tuin naar Maria zullen 
gaan. Bloemen mogen voor Maria worden 
meegenomen.

Als u regelmatig vieringen bijwoont in 
de O.L. Vrouwekerk herkent u het zeker. 
Een aantal mensen voor u die in hun 
portemonnee aan het zoeken zijn naar 
kleingeld. 

Achter in de kerk ligt op de tafel met de 
stapels liturgieboekjes van de komende 
viering een kaartje met als tekst: 
liturgieboekjes € 0,20. De meesten geven 
dat bedrag. Er zijn waarschijnlijk ook 
kerkgangers die denken dat het om een 
vrijwillige bijdrage gaat. Anderen leggen 
het uit als een soort collecte. Wat je 
uitgeeft aan een boekje kun je niet meer 
op de collecteschaal leggen. Als je het 
gevraagde bedrag wilt geven moet je het 
maar net hebben. Gelukkig staat er een 
bakje bij waar je desnoods kunt wisselen. 
“Pinnen, ja graag” is er niet bij. 

En dan moet je er ook nog aan denken de 
rode GvL-bundel mee te nemen. Anders 
kun je de liedjes en teksten waar in het 
liturgieboekje naar verwezen wordt 
nog niet meezingen of meelezen. Voor 
iemand die gast is of iemand die af en 
toe een viering wil mee maken is het wat 
ongewoon. Je hebt twee verschillende 
boekjes nodig. Een ervan moet je betalen. 
Heb je die boekjes niet dan is het moeilijk 
om mee te doen. Oneerbiedig zou je 
kunnen zeggen: dat is gedwongen 
winkelnering. Als je gewend bent voor 
een liturgieboekje te betalen weet je niet 
beter. Als je het niet gewend bent vind 
je het op zijn minst vreemd en ook nog 
eens onhandig dat je in de kerk moet 
betalen om mee te kunnen doen. Dat 
staat nog los van het gevraagde bedrag. 
Het is zeker niet te rijmen met wat de 
OLV-kerk wil uitstralen. Iedereen die voor 

Donderdag 28 september 2017, 20:00 uur, 
De Drie Ranken, Eglantierlaan 202 
Lezing Jean-Jacques Suurmond 

Waardig leven en sterven

Vandaag horen we de 
term ‘voltooid leven’. 
Hiermee wordt een 
vrijwillig levenseinde 
bedoeld. Die wordt 
soms gewenst door 
ouderen die niet 
ondragelijk lijden maar vinden dat ‘het 
boek uit is’ en waardig willen sterven. 
Maar zijn de uitdagingen van de 
ouderdom echt wezenlijk anders dan 
die van jongeren die soms ook heel 
veel moeten dragen? Is ons leven ooit 
‘voltooid’? Wat doet het met de naaste 
omgeving als een dierbare dood wil? 
En de oudere zelf, kan die zich misschien 
overbodig en een last voelen en daarom 
willen sterven?

Volgens de christelijke traditie kunnen 
moeilijke ervaringen een mens innerlijk 
verrijken en vernieuwen. Maar wat 
als iemand toch een doodswens blijft 
hebben?

Lezing door Jean-Jacques Suurmond. 
Hij is pastor, coach en publicist. Bij 
uitgeverij Meinema verscheen Meer 
geluk dan grijsheid (zevende druk). Dit 
najaar verschijnt zijn nieuwe boek God 
zijn: een oefening in bescheidenheid.

Kosten: € 5,00. Informatie: 
www.3ranken.nl/activiteiten/vonc , 
Opgave: vonc@3ranken.nl .

Gratis Liturgieboekjes
een viering in de kerk komt moet ervaren 
dat hij er welkom is. Daarbij maakt het niet 
uit van welke voormalige kerklocatie, van 
welke plaats of welke cultuur iemand komt. 
Drempels mogen dan niet voor komen. 

Na overleg met het pastorale team heeft 
het parochiebestuur besloten om de 
liturgieboekjes gratis ter beschikking 
te stellen. Bij de voorbereiding van het 
besluit kwam natuurlijk ook de vraag 
aan de orde: wat kost dat dan? Die vraag 
kon de penningmeester gemakkelijk te 
beantwoorden. Het besluit kost het bedrag 
dat nu per viering binnen komt. Op jaarbasis 
mist de parochie daardoor € 2800 aan 
inkomsten. Zelfs als er veel vrijwilligers veel 
tijd insteken kosten de wekelijkse boekjes 
geld. Ook parochiegeld kun je maar een keer 

uitgeven. Toch vindt het bestuur het een 
goede zaak om te laten zien dat de kerk 
gastvrij is en plek van samenkomst voor 
iedereen. Gastvrijheid mag wat kosten. 
Als iedereen iets extra’s bij de collecte 
geeft kost die gastvrijheid de parochie 
per saldo niets…. Het spaart de kosters 
ook weer een activiteit uit. Zij hoeven niet 
meer in de loop van de viering de bakjes 
met munten naar voren te brengen. 

De startzondag is een mooie 
gelegenheid om te beginnen met de 
gratis liturgieboekjes. Dat is weer een 
stapje verder in de uitstraling en het 
aantrekkelijker maken van de vieringen in 
de OLV-kerk. 

Jacques Daenen

Na afloop bent U van harte uitgenodigd 
voor een kopje koffie/thee met iets lekkers 
erbij. Wij hopen weer veel parochianen 
welkom te mogen heten om bij Maria te 
zijn, te bidden en te danken.

“Ave Maria”
Om alles goed te laten verlopen vragen wij u 
zich tot 21 september 2017 aan te melden 
bij mw. Sylvia Emler, 055 366 54 18 of per 
e-mail emler@online.nl .
Het gaat bij elke weersomstandigheid door.

Rosa Mystica Groep, 
Magda Ang, Astrid Filon, Sylvia Emler

Uitnodiging voor alle Parochianen, 
bewoners van Sainte Marie en Symfonie

Lourdes - ver weg maar toch zo dicht bij

randje er omheen



vrijdag 8 september 2017  7

(opgetekend door Roelof Rump)

Brieven van een langdurig in Nederland 
verblijvende illegaal. De brieven waren 
naar aanleiding van een eerder door mij 
geschreven artikel over illegaliteit. (Eerder 
in 2013 gepubliceerd in een ander medium. 
Voor de leesbaarheid zijn tussenkopjes 
toegevoegd.)
 
Altijd angst
Beste meneer Roelof. In een artikel schreef 
u heel treffend over de schrijnende positie 
van illegalen. Ik ben zo’n illegaal en mag 
eigenlijk niet bestaan. In uw artikel stond de 
zinsnede “U bent continu bang en gestrest, 
want elk moment kunt u worden opgepakt 
om gevangen gezet te worden onder 
een zwaarder gevangenisregime dan bij 
criminelen het geval is”.
 
Het lijkt wel of degene die dit schreef mij 
bedoelde, en schreef over mijn angsten. U 
moet namelijk weten dat ik elke nacht last 
hebt van nachtmerries en absurde dromen. 
‘s Morgens word ik soms letterlijk kotsend 
wakker. En angst, pure angst, de hele dag, 
angst over de onzekerheid, angst over mijn 
toekomst.

Gebroken gezin
Graag wil ik u meer vertellen over mijn 
jeugd, waarom ik uit Algerije ben gevlucht 
en wat ik allemaal in Nederland heb beleefd.
Als je mijn jeugd wil omschrijven met een 
Nederlandse uitdrukking, dan kun je dat 
het beste een “gebroken gezin” noemen. 
Tot mijn negende ben ik grootgebracht 
door mijn stiefmoeder. Mijn vader was een 
kleine sjacheraar en verdiende wat bij met 
de smokkel van hasjiesj. Maar dat ging mis, 
plotseling stond de gendarmerie voor de 
deur. Mijn vader was gelukkig niet thuis. 
Mijn stiefmoeder wachtte buiten het dorp 
mijn vader op, om hem te waarschuwen niet 
naar huis te gaan. Ik vond het eigenlijk best 
wel spannend. Mijn vader kocht een ijsje 
voor mij en ging weg. Ik heb hem daarna 
nooit meer gezien. De smaak van het ijsje is 
nu bitterder geworden. Ik wist toen niet dat 
dit ijsje het begin was van een onzeker en 
moeilijk leven.

Mijn oma is toen van 200 kilometer ver naar 

het huis van mijn stiefmoeder gegaan. Zij 
heeft daar geslapen en toen ik ‘s morgens 
wakker werd was alleen mijn oma er nog. 
Mijn stiefmoeder en drie zussen waren 
vertrokken en ik heb hen nooit meer gezien. 
Ik ging op mijn negende met mijn oma terug 
naar haar kleine dorp. Daar ben ik drie jaar 
naar school geweest, ik was wel slim maar 
spijbelde ook veel. Misschien was ik wel 
een hele wilde jongen en kon mijn oma mij 
niet aan. Op mijn twaalfde heeft mijn echte 
moeder mij opgehaald. Zij was heel arm en 
woonde in een klein huisje zonder keuken. 
Ook bij mijn moeder ging het niet goed 
met mij; na een halfjaar ben ik “op straat” 
gaan leven. Maar hoe overleef je op straat 
zonder geld? Stelen, autoradio’s gappen, 
kippen vangen en vervolgens weer verkopen 
en meer van die kleine criminele dingen. 
Dat gaat niet lang goed en dan kom je in 
de gevangenis. Toen ik de laatste keer uit 
de gevangenis kwam was ik 19 jaar. Ik heb 
lang gezocht naar mijn oude vrienden maar 
die waren allemaal het land ontvlucht. Toen 
besloot ik ook uit Algerije weg te gaan, 
er was geen werk, geen familie en geen 
toekomst.

Valse naam
Ik ben echt moedeloos over mijn situatie. 
Gelukkig heb ik hier wel vrienden, maar die 
zijn ook heel arm.
Waar was ik gebleven? O ja, mijn vlucht uit 
Algerije, op weg naar een betere toekomst. 
Ik was 23 jaar, net uit de gevangenis en 
op zoek naar mijn oude vrienden. Maar 
iedereen was weg, weg naar het buitenland, 
weg uit de armoede, weg uit de misère. Dus 
ik besloot ook weg te gaan. Heb vijf dagen 
op zee gevaren als verstekeling, zonder 
eten en nauwelijks iets te drinken. Toen ik 
aankwam heb ik direct de trein gepakt naar 
Parijs - weet ik veel van Europa - en stapte 
in Den Haag uit. Het was augustus en goed 
weer, in ieder geval zo goed weer dat ik 
buiten kon slapen. Eten haalde ik bij een bus 
achter het Centraal Station. Of die bus van 
het Leger des Heils was weet ik niet meer.

Bij de IND ben ik geweest om een 
verblijfsvergunning te vragen. En stom 
genoeg gaf ik daar een valse naam op en 
het verhaal dat de Algerijnse politiek de 
reden was van mijn vlucht. Die valse naam 

deed ik om te voorkomen dat ze erachter 
zouden komen dat ik in de gevangenis 
had gezeten. Stom, echt stom van mij. Die 
fout heeft mij nog vaak achtervolgd. Men 
kwam achter mijn leugen en ik kreeg geen 
verblijfsvergunning.
 
Het was de tijd dat Rita Verdonk nog geen 
minister was en als vreemdeling kon je je 
nog goed redden in Nederland. Later werd 
het angstiger maar kwam er gelukkig een 
generaal pardon voor mensen zoals ik. Dus 
ik naar de IND, maar ja – stommerd als ik 
toen was – mijn valse naam was een contra-
indicatie, ik kreeg geen verblijfvergunning. 
Hoe heb ik ooit zo stom kunnen zijn om toen 
die valse naam op te geven.

Overspannen
Ik leerde een vrouw kennen en we hebben 
acht jaar samengeleefd. Zij had al twee 
dochters en we kregen samen een zoon. 
Ik werkte toen bij verschillende bedrijven 
en had een goed inkomen. Uitgebuit werd 
ik toen niet. Later bleek het een “hele 
moeilijke vrouw” te zijn, erg emotioneel, 
dingen kapot gooien en stuk maken. Zij 
heeft mij na acht jaar het huis uitgezet. Ik 
kon opnieuw beginnen, vluchtte weg uit 

onze woonplaats Ede en begon te zwerven.
Het ging niet goed met mij toen, zwaar 
overspannen, veel drankgebruik, stelen (heb 
ik nog drie weken voor in de gevangenis 
gezeten) en angst, pure angst. Een 
psychiater heeft mij goed geholpen en gaf 
mij medicijnen. Een stemmingverbeteraar en 
een middel om mijn angsten klein te laten 
blijven. Die medicijnen gebruik ik nog steeds, 
een kerkelijke liefdadigheidsinstelling zorgt 
ervoor dat ik de recepten bij de apotheek, 
zonder betaling, kan inleveren.  
Maar de medicijnen helpen niet voldoende, 
mijn dromen zijn verschrikkelijk, het duurt ‘s 
ochtends wel een paar uur voordat ik weer 
rustig word.
Mijn zoon, daar heb ik veel verdriet over, die 
heb ik vanaf zijn vierde niet meer gezien. 
Hij is nu dertien jaar en ik hoop dat hij 
eens tot het besluit komt om mij te leren 
kennen, per slot van rekening heeft hij ook 
mijn achternaam. Hoe zou jij het trouwens 
vinden, een eigen kind, jouw liefste en je 
weet niet hoe het met hem gaat? Daar denk 
je toch de hele dag aan!
Ik stop met schrijven, denken aan mijn zoon 
geeft veel verdriet, morgen schrijf ik wel 
verder.

(wordt vervolgd)

R A F E L R A N D

De illegaal Rachid B, brief 1

www.santegidio.nl  |  www.santegidio.org

S A N T ’ E G I D I O

Vredesmanifestatie in Barcelona
Afgelopen weekeind zijn wij als 
Gemeenschap van Sant’Egidio met 500 
jongeren uit heel Europa naar Barcelona 
gegaan voor een vredesmanifestatie. Dat 
was al een jaar geleden gepland, maar 
nu extra beladen door de aanslag op de 
Ramblas. We voelden de pijn van deze stad 
waar zoveel mensen waren samengekomen 
om bloemen te leggen, om steun te betuigen 
en om niet weg te kijken of weg te vluchten 
voor het geweld. We liepen nu met 500.000 
mensen om een teken te maken van vrede, 

met borden van vrede in alle talen. Het 
was overweldigend om samen met zoveel 
mensen te lopen op de plaats waar mensen 
zijn vermoord. Geweld niet beantwoorden 
met haat of geweld, maar met solidariteit, 
met vrede. De kracht van het samen zijn, 
één grote familie te zijn en laten zien dat 
het kan. Geen angst, geen islamofobie, maar 
vrede, met hoop, een toekomst van een 
wereld waarin plaats is voor iedereen.

Wie komt ons helpen?
Het nieuwe seizoen is weer van start gegaan 

met het gebed en onze dienst aan de armen. 
Er is veel werk te doen en daarvoor vragen 
wij mensen die met ons mee willen werken 
om de armen te helpen. Wie kan er vrijdag 
avond mee gaan met het straatteam om 
soep, fruit, brood, koffie en thee te brengen 
naar de mensen van de straat? Wie wil er 
op zaterdag helpen in de Kledingbank? 
Of wie wil er helpen om te bedienden of 
op te scheppen in ons daklozenrestaurant 
de Franciscustafel? De ontmoeting met 
de armen is een verrijking voor je leven. 
Niet wegkijken bij armoede, onrecht of 

uitsluiting, maar je hart vergroten, je wereld 
vergroten en je in vriendschap verbinden 
met je medemens die het minder goed 
getroffen heeft in het leven. Jouw aandacht 
en vriendschap maakt dat de wereld een 
beetje mooier wordt. Wij doen het vanuit 
ons gebed en naar het voorbeeld van Jezus 
van Nazareth, Hij die er altijd was voor de 
armen van zijn tijd.

Informatie en opgave bij Ronald Dashorst, 
r.dashorst@rkapeldoorn.nl , 
telefoon 06 169 127 27
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B O E K E N

Religieus extremisme, geweld en terreur 
beheersen het nieuws in deze tijd. Jonathan 
Sacks (1948) onderzoekt de wortels van dit 
geweld in de wereldreligies. Hij is rabbijn, 
tot 2013 opperrabbijn van Engeland, 
filosoof, auteur van vele boeken. 

Vorig jaar kwam zijn voorlaatste boek in het 
Nederlands uit. Het is een heldere aanklacht 
tegen allen die doden in de naam van de 
God van het leven, oorlog voeren in de 
naam van de God van vrede, haten in de 
naam van de God van liefde en wreedheden 
bedrijven in de naam van de God van 
mededogen. Als dat gebeurt, spreekt God, 
soms met een zachte, nauwelijks hoorbare 
stem, bijna overschreeuwd door het kabaal 
van hen die zeggen namens hem te praten. 
En wat Hij op zulke momenten zegt is: 
‘niet in mijn naam’. Als religie mensen in 
moordenaars verandert, huilt God. Het is de 
hoogste tijd dat de belijders van alle religies 
opstaan en uitroepen: Niet in Gods naam!

Jonathan Sacks focust op de spanningen 
die er van oudsher zijn tussen Jodendom, 
Christendom en Islam. Hij pleit vurig 
voor de samenwerking tussen de 
wereldgodsdiensten in de strijd tegen 
geweld en terreur. De boodschap van liefde 
moet even krachtig worden verkondigd 
als de boodschap van de predikers van 
haat. Het boek is een heldere analyse van 
het kwaad in de wereld door de eeuwen 
heen. Herkenbaar hierbij is de constatering 
dat elke religieuze stroming zich schuldig 
maakt aan gewelddadige uitingen en elke 
religieuze stroming lijdt aan het geweld 
dat hen wordt aangedaan. ‘De mens is in 
staat tot grootse dingen doen, maar ook tot 
het doen van groot kwaad. We zijn goed 
en slecht omdat we menselijk zijn’, stelt de 
auteur. We zijn sociale dieren en we leven, 
overleven en floreren in groepen. Binnen de 
groep kom je op voor elkaar, zorg je voor 
elkaar en bescherm je elkaar. Tegenover 
andere groepen komt het tot geweld als er 
een bedreiging is van het leefgebied en de 
voedselvoorziening. Religie speelt hierbij 
uitsluitend een rol omdat ze het krachtigste 
middel is om grootschalige groepen te 
creëren en in stand te houden. Dat kan 
omdat ze het probleem van wantrouwen 
tussen onbekenden oplost. ‘Geweld heeft 
niets te maken met religie als zodanig’ stelt 
Sacks. ‘Het heeft te maken met identiteit 
en het leven in groepen. Religie versterkt 
groepen effectiever dan enige andere 
kracht. Ze onderdrukt intern geweld. De 

meeste conflicten en oorlogen hebben 
helemaal niets te maken met religie’. 
Geweld heeft meer te maken met identiteit, 
dat wij de mensen verdelen in een ‘Wij’ en 
een ‘Zij’.  
In het boek neemt de auteur ons mee in 
zijn verkenning van de thema’s ‘dualisme’, 
‘zondebok’ en ‘broedertwist’. Hij doorloopt 
met de lezer de geschiedenis van de oude 
Grieken, de vervolgingen van joden, 
christenen en moslims door de eeuwen 
heen, tot en met het nazisme en het 
moslimextremisme. In het perspectief 
van ‘Wij’ en ‘Zij’ worden de anderen als 
eerste van hun menselijkheid ontdaan. 
Mensen worden ongedierte, een 
ziekte, een gezwel waarvan je je moet 
bevrijden om weer gezond te worden. De 
gedemoniseerde mensen die geen deel 
meer uitmaken van de menselijkheid, 
kunnen dan zonder probleem vermoord 
worden, als uitzuivering, als goede daad 
voor het geheel. Als tweede wordt de 
ontmenselijkte mensen de schuld in de 
schoenen geschoven van de tegenspoed, 
van het kwaad waaraan je lijdt. ‘Wij’ meten 
ons een slachtofferrol aan en ‘Zij’ worden 
tot zondebok gemaakt waarvan wij ons 
moet bevrijden. Hierdoor is het geoorloofd 
om de anderen te elimineren vanuit de 
houding van zelfverdediging. Van de 
moorden en genocide die het gevolg zijn 
van deze processen kennen wij helaas veel 
te veel voorbeelden in verschillende tijden, 
in verschillende werelddelen.

Jonathan Sacks richt zich vervolgens in zijn 
betoog op de drie abrahamitische tradities. 
Hij vraagt zich af of er een verklaring is voor 
de kruistochten, de jihads, de gedwongen 
bekeringen, de inquisities, de brandstapels, 
de pogroms en het zelfmoordterrorisme. 
Dit alles binnen religies die gewijd zijn aan 
liefde, vergeving en compassie. Wat is het 
waardoor joden, christenen en moslims, 
spirituele kinderen van dezelfde Vader, al 
zolang zo veel onderlinge strijd voeren? 
Wij worden meegenomen naar het Boek 
dat de drie tradities delen met elkaar. In 
het eerste bijbelboek, Genesis, staan de 
verhalen van de aartsvaderen; Abraham, 
Isaak en Jakob. Het centrale thema is daarbij 
de zegen van God, de belofte van een groot 
volk en voorspoed. Deze belofte wordt als 
zegen van vader op zoon doorgegeven, 
maar verloopt niet logisch zoals wij 
verwachten. Het geweld, zo stelt Sacks, 
wordt geboren uit een verlangen om te 
hebben, of te zijn, wat de ander heeft, of is. 

Hierdoor ontstaat de broedertwist. De strijd 
tussen Kain en Abel, tussen Isaak en Ismaël 
en tussen Esau en Jakob. 

Elk van de drie abrahamitische geloven 
streeft er naar om zijn huis te bouwen 
op hetzelfde geestelijk territorium, dat 
zich op aarde laat kennen als het Heilige 
Land en de heilige stad Jeruzalem. De 
bijbelverhalen worden nauwkeurig gelezen 
en geanalyseerd. Abraham krijgt zijn eerste 
zoon Ismaël bij de slavin Hagar, later krijgt 
hij bij zijn vrouw Sara zijn tweede zoon 
Isaak. Ismaël wordt met zijn moeder Hagar 
de woestijn in gestuurd en Isaak wordt 
de drager van het verbond. Oppervlakkig 
klinkt dit als plaatsvervanging; de jongste 
die de plaats inneemt van de oudste. God 
die tegen alle verwachting in kiest voor 
de jongste en de zwakste. Sacks toont 
aan door middel van andere bijbelcitaten 
en geschriften uit de Midrasj, de joodse 
commentaren op de bijbel door de 
rabbijnen, dat er meerdere lagen zijn in de 
verhalen. 

Zo is te lezen dat na de dood van Sara, Isaak 
Abraham samen brengt bij Hagar. Na de 

dood van Abraham wordt hij door zowel 
Ismaël als Isaak in vrede begraven. God kiest 
wel, maar verwerpt niet, God ontfermt zich 
over heel zijn schepping. Ismaël en Isaak zijn 
beide geliefde zonen van God, gezegend 
door hun vader en door God. Het geeft 
hierdoor duidelijk aan dat broers in vrede 
samen kunnen leven.

Dit is ook te zien in het verhaal van Esau 
en Jakob. In de eerste lezing hetzelfde 
verhaal van omkering. Jakob steelt het 
eerste geboorterecht en de zegen van zijn 
oudere broer. Hij vlucht vervolgens naar 
zijn oom Laban en keert na 20 jaar terug 
om zijn broer onder ogen te zien. Voor 
deze ontmoeting worstelt Jakob met de 
engel bij de rivier de Jabbok. Hij wordt daar 
gezegend en krijgt daar een nieuwe naam: 
Israël, omdat hij met God en de mensen 
heeft gestreden en heeft gewonnen. 
Jakob gaat naar zijn broer Esau toe, 
stuurt hem geschenken, buigt zeven maal 
diep voor hem en noemt zijn broer Esau 
‘mijn heer’ en zichzelf ‘dienaar’. Het is de 
choreografie van zelfvernedering. Jakob 
geeft aan zijn broer terug wat hij gestolen 
heeft. Hij verlangt ernaar om Esau te zijn, 
hij wil het liefst zijn plaats innemen. Na de 
innerlijke worsteling met God geeft Jakob 
aan zijn broer zijn zegen terug: rijkdom 
en macht. De zegen voor Jakob had hier 
niets mee te maken. Die had wel te maken 
met de kinderen die hij zou leren om 
erfgenamen te zijn van het verbond en met 
het land waarin zijn nakomelingen zouden 
trachten een samenleving te schepen op 
basis van het verbond van wet en liefde. 
‘Om de zegen te ontvangen, hoefde Jakob 
zich dus niet te vermommen in de kleren 
van Esau. In plaats daarvan moest hij 
zichzelf zijn, iemand met de oren die gericht 
waren op een bovennatuurlijke stem, de 
roeping van God om te leven voor iets 
anders dan rijkdom of macht, namelijk, voor 
de menselijke geest als de adem van God en 
de menselijke waardigheid als het beeld van 
God.’ 
Dat is de basis voor vrede; als we ons 
verlangen om iemand anders te zijn loslaten 
en in het gelaat van de ander het gelaat 
durven zien van God. 
Op de icoon van Pax Christi is de 
ontmoeting van Esau en Jakob mooi 
afgebeeld. Een oproep tot verzoening en 
vrede, beide staande op het zwaard, in 
innige omhelzing, laten zien dat het kan. 

Ronald Dashorst

O E C U M E N E

Dit jaar viert de kerk 
haar 125-jarig bestaan. 
Sinds de ingebruikname 
in 1892 is de kerk het 
toneel geweest van vele, 
vaak levensbepalende 
gebeurtenissen. 

Er werd gedoopt, 
belijdenis gedaan, getrouwd en begraven 
vanuit de Grote Kerk. De Stuurgroep voor dit 
feestweekend heeft vanuit een Apeldoorn 
‘brede’ gedachte gewerkt  . 

Vrijdag 15 september 
18:00 uur 
•   Start feestweekend met de Charity/

Niet in Gods Naam

 sponsoravond (diner en concert) 
 in de feesttent op het parkeerterrein 
 middels inschrijving via charityavond@
 grotekerkapeldoorn.nl. 
20:30 uur 
•  Concert in de kerk door Berget 
 Lewis & ZO! Gospel Choir, toegankelijk 
 voor iedereen 
•  kaarten zijn te koop via www.orpheus.nl 
22:00 uur 
•  Afterparty in de feesttent voor de Charity-
 gangers en de mogelijkheid ook even
 naar het Pleinhuis te gaan voor de ten-
 toonstelling met herinneringen aan 125 
 jaar Grote Kerk. 
•  Meet & Greet met koor en Berget Lewis in 
 de kerk voor de concertgangers. 

 Daarnaast zijn in de kerk de twee 
 schitterende maquettes van de kerk 
 en het Bätz-Witte orgel te bewonderen.  
 
De maker hiervan is dhr. Jacques Torn uit 
 Ugchelen. 

Zaterdag 16 september 
19:00 uur - inloop v.a. 18:45 uur 
•  Start feestavond in de kerk voor 
 vrijwilligers, oud-vrijwilligers, mede-
 werkers, oud-medewerkers en 
 gemeenteleden met o.a. de officiële 
 onthulling van de kroonluchters en 
 een mini-concert door het Inter-
 continental Ensemble namens het
 Nationaal Jeugd Orkest. 

Jubileumprogramma 125 jaar Grote Kerk, 15,16 en 17 september 2017

Zondag 17 september 
10:00 uur 
•  Feestelijke viering o.l.v. Ds. Bert Schüssler 
 met 4 koren (ACM / Next Generation / 
 Het Grote Kerk Koor / Bachkoor)
19:15 uur 
•  Zondagavondcantate ‘Höchsterwünschtes 
 Freudefest’ BWV 194. Uitvoerenden: Het 
 Gelders Bach Collegium o.l.v. Wolfgang 
 Lange. Voorganger is ds. Bert Schüssler. 

PARKEREN: Houdt u er a.u.b. tijdens de 
feestelijkheden rekening mee dat er 
rondom de kerk zeer beperkt 
geparkeerd kan worden. Wijzigingen in 
het totale programma voorbehouden 
Info: www.grotekerkapeldoorn.nl 
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Opening Vredesweek
Zaterdag 16 september, 20:00 uur, 
Hofstadkerk, Hofveld 52
Er zal een viering zijn met diverse 
gezindten. Tijdens de viering zullen 
er diverse getui-genissen (o.a. van 
vluchtelingen) en muzikale bijdrages zijn.
Op 16 september leiden Ds. Gerdina 
Loeve en diaken Theo van Driel de 
openingsviering. 
Georganiseerd door Apeldoorns Beraad 
van Kerken

Walk of Peace
Zondag 17 september, 13:30 uur, 
start bij “De Kus”, station Apeldoorn
Tijdens de Vredesweek zullen er op diverse 
plekken in Nederland een “Walk of Peace” 
zijn. Zo ook in Apeldoorn.
Verbonden met elkaar, maar op 
verschillende plekken in het land laten we 
zo zien wat vrede voor ons betekent en 
hoe de weg naar vrede eruit ziet. leder 
met onze eigen beelden, onze eigen hoop, 
ieder verschillend, maar samen op weg. Met 
als resultaat mooie ontmoetingen en zelfs 
duurzame verbindingen tussen verschillende 
religieuze en seculiere groepen in de buurt.
De Walk of Peace begint bij “De Kus” zal 
langs diverse monumenten en gebedshuizen 
gaan. Er is een korte stop bij de Eyup 
Sultan moskee, waar de Vredesvlag wordt 
opgehangen. We trekken langs de Herberg, 
waar onze ambassadeur de aanwezigen 
toe zal spreken. Het eindpunt is de 
Regentessekerk aan de Regentesselaan waar 
nog iets genuttigd kan worden.
Georganiseerd door Apeldoorns Beraad van 
Kerken en de Herberg

Bezoek de Ambassade van 
de Vrede van Apeldoorn
Maandag 18, woensdag 20 en vrijdag 
22 september, 9:00 -12:30 uur, De Herberg
Tijdens de Vredesweek 2017 zal ‘de 
Herberg’, Deventerstraat 40 te Apeldoorn, 
dienen als “Ambassade van de Vrede”.
Het ambassadepersoneel zal gevormd 
worden door bestuur, medewerkers en 
stagelopers van Stichting Samenspraak 
Apeldoorn.

De Ambassade is open voor 
geïnteresseerden met een vraag, 
organisatoren van de vredes-evenementen 
en gewoon ook voor iedereen die graag 
eens een kijkje wil nemen op de Ambassade 
van de Vrede.

Tot het werk van Stichting Samenspraak 
behoort de bevordering van ontmoeting 
tussen mensen. En met ontmoeten gaat 
het niet om gewoon ‘elkaar ergens 
tegenkomen’, maar ook contact maken 
met elkaar en een goed gesprek voeren. 
Zoals bijvoorbeeld bij de activiteit op 
woensdagavond in de Drie Ranken. 

Doordat in een dialoog iedereen naar 
elkaar luistert, en ook iedereen naar jou 
luistert als jij jouw verhaal vertelt, groeit 
de waardering voor elkaar en smelten 
mogelijke vooroordelen als sneeuw voor 
de zon.
Georganiseerd door Stichting Samenspraak

Verhalen over vrede
Maandag 18 september, 15:30-17:00 uur, 
inloop 15:00 uur, Kinderclub “De Sleutel”, 
Eksterweg 71 (Gebouw Mudanthe)
‘De Sleutel’ heeft op twee locaties in 
Apeldoorn een kinderclub voor kinderen 
in de leeftijd van 6-12 jaar. Wekelijks 
vertellen we daar een ander verhaal en 
maken een mooie verwerking. Deze keer 
staat het thema Vrede centraal. Tijdens elke 
laatste bijeenkomst van de maand worden 
kinderen en ouders uitgedaagd om samen 
te spelen.
‘De Sleutel’ is een initiatief en pioniersplek 
van de Protestantse kerken en valt onder 
verantwoording van Kerkplein7.
Georganiseerd door de kinderclub 
“De Sleutel”, www.sleutel-apeldoorn.nl

Vredesconcert
Maandag 18 september, 19:00-19:45 uur, 
Nieuw-Apostolische Kerk, De Ruyterstraat 7
Koor en orkest van de Nieuw-Apostolische 
Kerk in Apeldoorn verzorgen een geva-
rieerd liederenprogramma met “Vrede” 
als centraal thema waarbij muziek uit 
verschillende genres ten gehore zal worden 
gebracht om vrede te overdenken en te 
vieren.
Georganiseerd door Nieuw-Apostolische 
Kerk

Inspiratiebijeenkomst
Maandag 18 september, 20:15-22:00 uur, 
(zaal open vanaf 19.45 uur voor koffie), 
Regentessekerk, Regentesselaan 14, 
kosten: vrijwillige bijdrage
Tijdens Inspiratiebijeenkomst, gaan we op 
zoek naar plaatsen van hoop naar Israël, 
Schotland en Amsterdam.
Wij ontvangen gasten uit gemeenschappen 
waar aan vrede en gerechtigheid wordt 
gewerkt.
Uit Israël: Neve Shalom / Wahat al Salam, 
een dorp waar Arabieren en Israëliërs 
samenwonen en kinderen vredesonderwijs 
krijgen.
Uit Schotland: waar op een eiland voor de 
westkust de maatschappelijk betrokken en 
oecumenische gemeenschap van lona te 
vinden is.
Uit Amsterdam: waar in het Jeanette 
Noëllhuis vredewerkers en mensen zonder 
papieren samenwonen en werken aan 
gerechtigheid.
U hoort hun verhalen en kunt met hen 
in gesprek gaan, zodat het ook u kan 
inspireren.
Georganiseerd door de Oecumenische 
Basisgemeente, Doopsgezinde gemeente en 
Regentessekerk

Vertelling in ‘De Verwondering’: 
Abraham, vader van drie 
godsdiensten
Dinsdag 19 september (voor 18+), 
19:30 - 21:30 uur, inloop 19:15, met 
koffie/thee, ‘Huis van Verhalen’, 
Koninginnelaan 3/5 (achter de Grote Kerk 
aan de Loolaan), kosten: vrijwillige bijdrage
Het verhaal “Abraham, vader van drie 
godsdiensten” richt zich juist op de 
overeenkomsten. Herkenning brengt vrede 
dichterbij!

Bij ‘De Verwondering’ vertellen wij verhalen 
met eenvoudig beeldmateriaal. Vervolgens 
verwonderen we ons met elkaar over wat 
is verteld aan de hand van een aantal 
filosofische vragen. Om daarna onze 
creatieve verbeelding te gebruiken.

Luisteren, stilte en verbeelding staan 
centraal en sluiten dus naadloos aan bij het 

thema van de Vredesweek: ‘De kracht van 
de verbeelding’
Opgave en afstemming via 
de.verwondering.apeldoorn@gmail.com 
Sluitingsdatum 15 september

Naast de bovenstaande mogelijkheden voor 
deelname kan er ook een afspraak worden 
gemaakt voor deze vertelling met een 
schoolklas of een andere groep op dinsdag 
19 september overdag en woensdag 
20 september in de ochtend en avond. 
Tijdsduur; 1,5 a 2 uur.
Georganiseerd door De Verwondering, 
www.verwondering-apeidoorn.nl

Gezamenlijke maaltijd
Dinsdag 19 september, 18:00 uur, 
gebouw van Apostolisch Genootschap, 
Rademakersdonk 801, kosten: vrijwillige 
bijdrage, opgeven bij Erwin van der Bij 
(evdbij001@hotmail.com), (max. 75 pers.)
Dit jaar wordt u een eenvoudige, smakelijke 
vegetarische maaltijd aangeboden. Aan 
de eettafel kunnen er hopelijk ook mooie 
gesprekken plaatsvinden. Na de maaltijd 
kan men om 20.00 uur ook genieten van 
College Tour met llco van der Linde!
Georganiseerd door Apostolisch Genoot-
schap

College tour
Dinsdag 19 september, 20:00 uur, 
gebouw van Apostolisch Genootschap, 
Rademakersdonk 801, kosten: vrijwillige 
bijdrage (richtbedrag 5 euro), opgeven bij 
Erwin van der Bij (evdbij001@hotmail.com)
Een inspirerende College Tour met 
llco van der Linde: Initiatiefnemer van 
Bevrijdingsfestivals in Nederland, mede-
oprichter wereldwijde organisatie 
MasterPeace, initiatiefnemer Respect 
beweging, dance4life, ooit jongste 
gemeenteraadslid, kandidaatlid Tweede 
Kamer, Officier in de Orde van Oranje-
Nassau etc. De College Tour heeft enkele 
muzikale intermezzo’s. 
Georganiseerd door stichting Peace is 
The Way

Samen stilstaan bij vrede
Woensdag 20 september, 10:30 -11:15 uur, 
9:30 inloop met koffie/thee, ‘de Verbinding’, 
ontmoetingsplek Leger des Heils, 
Hofveld 21-23
Mensen met veel verschillende nationali-
teiten en overtuigingen moeten met 
elkaar leren leven. De tegenstellingen zijn 
soms groot en worden door populistische 
groeperingen verder aangewakkerd.

Elke morgen komen mensen met heel
verschillende achtergronden en overtui-
gingen in de Verbinding bij het Leger des 
Heils. Al zijn de verschillen tussen mensen 
groot, we willen samen nadenken over wat 
ons verbindt, wat we gemeen hebben en 
wat alle, mensen dierbaar is: Vrede.

Vertelling in ‘De Verwondering’: 
Abraham, vader van drie 
godsdiensten
Woensdag 20 september (voor jong en oud 
samen), 14:45 -16:30 uur, inloop 14:30, met 
koffie/thee/limonade, ‘Huis van Verhalen’, 
Koninginnelaan 3/5 (achter de Grote Kerk 
aan de Loolaan), kosten: vrijwillige bijdrage
Het verhaal “Abraham, vader van drie 
godsdiensten” richt zich juist op de 
overeenkomsten. Herkenning brengt vrede 
dichterbij!
Zie programma op dinsdag 19 september.
Georganiseerd door De Verwondering, 
www.verwondering-apeidoorn.nl

Lezing en workshop: 
De kunst van Samen Leven
Woensdag 20 september, 19:30 uur, 
De Drie Ranken, Eglantierlaan 202
Lezing met aansluitend een Workshop: 
Onze Kracht van Verbeelding inzetten voor 
de kunst van Samen Leven.

Samenspraak presenteerde zich in 
februari 2017 ook bij het evenement: 
“De Maten in Geuren en Kleuren”. Daar 
sprak Professor Herman Noordegraaf over 
‘de Kunst van Samen Leven’. Hij noemt 
dat “Convivialiteit”. Zijn voorbeeld van 
deze kunst ontleende hij aan de Spaanse 
samenleving, van na de invasies door de 
Moren, door Joodse vluchtelingen en 
Protestanten. De geestelijk leiders werkten 
samen bij het vinden van een samenleving 
waarin de verschillen gerespecteerd werden; 
niemand behoorde uitgesloten te worden.

Dat was een zeer vreedzame uitnodiging 
aan ons allen. In het licht van de 
Vredesweek, met haar thema: “Kracht van 
verbeelding”, zal professor Noordegraaf 
ons opnieuw meenemen in een lezing. Hoe 
kunnen wij onze “Verbeeldingskracht” 
werkzaam laten worden aan het ‘veroveren’ 
van alle harten voor de Kunst van het 
Samen leven?

In de workshop naar aanleiding van de 
lezing - geleid door Roelof Oudman- 
verkent u als deelnemer samen met 
anderen uw eigen kracht van verbeelding 
tot realisatie van de uitdaging die Prof. 
Noordegraaf ons schildert.
Georganiseerd door Stichting Samenspraak

Vredesdienst
Woensdag 20 september, 20:00 – 21:00 uur, 
Nieuw-Apostolische Kerk, De Ruyterstraat 7
U bent van harte welkom bij de reguliere 
weekdienst van de Nieuw- Apostolische 
Kerk. Vaste onderdelen van de kerkdienst 
bestaan uit woord (prediking) en sacrament. 
Als grondslag voor de prediking wordt een 
tekstwoord uit de Bijbel gebruikt.
Dit tekstwoord zal in alle kerkdiensten over 
de gehele wereld worden gebruikt.

Tijdens de kerkdienst op woensdagavond 
zal het sacrament van het Heilig Avondmaal 
worden gevierd. Zoals bij iedere kerkdienst 
zullen het orkest en het gemengd koor de 
kerkdienst muzikaal gezien omlijsten.

De kerkdienst op woensdag 20 september 
zal in het teken staan van vrede. Sinds 
enkele jaren schenkt de Nieuw-Apostolische 
Kerk Internationaal (NAKI) aandacht aan de 
Wereldgebedsdag voor de Vrede.
Als basis voor de kerkdienst op 
20 september 2017 zal het volgende 
tekstwoord uit de Bijbel worden gebruikt: 
“...dat vrede heerst binnen je muren en 
rust in je vesting.’ Om mijn verwanten 
en vrienden zeg ik: ‘Vrede zij in jou.’ Om 
het huis van de HEER, onze God, wens ik 
je al het goede.” (NBV Psalmen 22:7-9). 
Georganiseerd door Nieuw-Apostolische 
Kerk 

Vredesweek
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mee rondom culturele en muzikale 
verbondenheid; er is een workshop over 
verbondenheid met de aarde, n.a.v. 
Laudato Si (encycliek van paus Franciscus) 
en we maken verbinding met de wereld 
van zwerfjongeren in Apeldoorn, met 
jongerenwerker Marco Betman. Het 
ondersteunen van zwerfjongeren in onze 
stad is ook het diaconale project van dit 
seizoen. Tenslotte kunnen mensen ook 
creatief de verbinding zoeken door het 
samen maken van een kunstwerk. 
Om 11.30 uur sluiten we gezamenlijk af.

Bij dit samen eten willen we niet alleen 
samen-gaan-eten, maar vooral ook 
in gesprekken elkaar ontmoeten ! 
Ontmoeting is het primaire doel. Doet 
u weer mee ? Woensdag 27 sept. om 17 
uur, is het de volgende keer dat we samen 
gaan eten. Vooraf is er een drankje. We 
vragen een bijdrage van € 8.00. Om mee 
te eten is het noodzakelijk dat u zich 
wel tevoren even aanmeldt. Gezien de 
beschikbare ruimte is er een maximum 
aan het aantal gasten. Aanmelden kan 
telefonisch op maandag 18 september 
vanaf 13 uur bij Dorien Walter, tel. 055 542 
14 51.

De daarop volgende keer is samen-eten op 
woensdag 8 november om 17 uur. Bellen 
kan dan maandag 30 oktober vanaf 13 uur.  

Vriendelijke groet, namens de koks 
van Samen-Eten van De Drie Ranken, 

Kees Walter

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 
Hubertusgemeenschap 
Op donderdagmiddag 
14 september 2017 
organiseert de 
Werkgroep Welzijn 
Hubertusgemeenschap 
weer een Eucharistie-
viering met aansluitend 
een gezellig samenzijn voor de ouderen 
van 75+ en langdurige zieken uit de 
Hubertusgemeenschap. Maar ook andere 
belangstellenden zijn uiteraard van harte 
welkom bij deze Eucharistieviering. De 
viering begint om 14.00 uur in de Open 
Hofkerk, Boerhaavestraat 60 in Apeldoorn. 
Kerk open om 13.30 uur. Het thema zal 
zijn: “Waar het hart vol van is daar loopt de 
mond van over”.                                                            
In deze Eucharistieviering gaat Pater Theo 
Roelofs voor en het Hubertuskoor verzorgt 
de zang. Na de Eucharistieviering is er 
koffie of thee in de gezellige zaal van de 
Open Hofkerk en ook zal er door de leden 
van de Werkgroep Welzijn 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 
deze uitnodiging zaterdag 9 september a.s. 
onverhoopt nog niet hebben ontvangen 
of mocht u als belangstellende ook aan 
deze viering willen deelnemen, dan kunt u 
contact opnemen met de heer G. Tiemessen, 
Hoefblad 1, 7322 EG Apeldoorn, tel. 055 521 
39 28 of mevr. D. van Bussel, Marconistraat 
71, 7316 PA Apeldoorn, tel. 055 521 80 06. 
U bent van harte welkom.

Werkgroep Welzijn Hubertusgemeenschap

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

Startzondag 10 september 
Verlangen naar verbondenheid 
Veel mensen zijn tegenwoordig gemakkelijk 
bereikbaar, sommigen dag en nacht via 
social media. Een vorm om verbonden te zijn 
met mensen. Maar wat voor verbondenheid 
is dat eigenlijk? En wat betekent het 
woord ‘vriend’ op Facebook? Het verlangen 
naar verbondenheid met andere mensen 
lijkt vanzelfsprekend. Maar in de praktijk 
is verbondenheid nog niet altijd even 
gemakkelijk. Wat verbondenheid is en hoe 
we dat ervaren, daarover zal het gaan op 
de startzondag. We lezen het verhaal uit 1 
Korinthiërs 12 waar het lichaam een beeld is 
ideaal van verbondenheid: alle onderdelen 
in het lichaam, hoe verschillend ook, hebben 
een eigen functie en plek en alles werkt mee 
om het gehele lichaam optimaal te laten 
functioneren. 

Jeugd
Er is oppas voor de kleinsten, een kinder-
programma voor 4-12 jarigen, en een eigen 
programma voor de jongeren vanaf 12 jaar, 
verzorgd door de leiding van Next Step en 
door Het Hemels Gelag.

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

Kerkproeverij
We doen mee aan de Kerkproeverij: een 
landelijk initiatief om mensen uit te nodigen 
(weer) eens een kijkje te nemen in de kerk. 
Daarom een laagdrempelige viering en veel 
ruimte voor ontmoeting. De Drie Ranken wil 
een kerk zijn, die open is naar mensen van 
allerlei herkomst, katholiek en protestant 
en nog weer anders. Als kerk vinden we 
verbondenheid met de samenleving erg 
belangrijk. Dat wordt duidelijk in het 
programma van de dag.

Programma
Om 8.30 uur start het gezamenlijk ontbijt. 
Aanmelden svp vóór 6 september via 
ontbijt@3ranken.nl, vrijwillige bijdrage 
€ 1 p.p.). 
Van 09.30-10.15 uur is er een viering 
met muziek, zang, humor, beweging en 
interactie, en met bezinning en moment 
van verstilling. Na de viering ontmoeten 
we elkaar rondom koffie, thee en fris. 
Tijdens de koffie en daarna zijn er info-
tafels, over het sociaal-diaconale werk 
van onze kerk, over jeugdactiviteiten en 
ouderenactiviteiten, over VONC, All Souls 
All Mates en meer. Speciaal voor mensen 
die niet (zo) bekend zijn met wat er in en 
vanuit De Drie Ranken gebeurt.
Om 10.45 uur beginnen workshops 
rondom het thema verbondenheid. 
Mudanthe werkt aan een workshop 

S T A D

Kopij voor de volgende OpWeg graag in-
leveren uiterlijk woensdag 20 september 2017 
per e-mail aan secretariaat@rkapeldoorn.nl

Internationale Dag van de Vrede: De 
kracht van verbeelding in 
‘De Herberg’
Donderdag 21 september, 14:00 -16:00 uur, 
De Herberg, Deventerstraat 40
Bezoekers van buiten en binnen de Herberg 
gaan met elkaar in gesprek over hun 
droom van vrede. Deelnemers krijgen de 
mogelijkheid om hun droom creatief te 
verbeelden. Gespreksleiding: Theo van Driel, 
voorzitter van de Herberg. 
Georganiseerd door De Herberg

Middaggebed Eyup Sultan moskee
Vrijdag 22 september, 13:29 uur 
(graag 13.15 uur aanwezig zijn), 
Moskee Eyup Sultan, Sofialaan 36
Er is gelegenheid tot het bijwonen van het 
middaggebed in de Eyup Sultan moskee.
Georganiseerd door Moskee Eyup Sultan

Verhalen over Vrede
Vrijdag 22 september, 15:00 -17:00 uur, 
inloop 14:30 uur, Kinderclub “De Sleutel”,
De Groene Hoven, Koninginnelaan 280
Zie programma op maandag 18 september.
Georganiseerd door Kinderclub “De 
Sleutel”, www.sieutel-apeldoorn.nl 

Afsluiting: Terugblik op Vredesweek
Zaterdag 23 september, 19:00 – 20:00 uur, 
Gigant, Nieuwstraat 377
Op een speelse wijze wordt teruggeblikt op 
de Vredesweek 2017.
Er zullen presentaties en optredens zijn die 
iets weergeven van afgelopen week. Dit 
wordt afgewisseld met gedichten, korte 
toespraakjes en muzikale bijdragen.
Georganiseerd door Apeldoorns Beraad van 
Kerken

Vrede door humor en hoop
Zondag 24 september, 12:00 uur, Lutherse 
kerk, Prof. Röntgenstraat 9-11: kosten: 
kleine bijdrage voor de broodjes
Pieter Oussoren over het geweldloze verzet 
vanuit de kerk dat in 1989 de Muur liet 
vallen. “We hadden met alles rekening 
gehouden, behalve met kaarsen en 
kerkdiensten.”

Het zijn de beroemd geworden woorden 
van een hoge Stasi-officier, zoals 
opgetekend door de Oostduitse schrijver 
Erich Loest in zijn roman Nikolaikirche. 
Leipzig was de stad waar de Vredesvespers 
in de Nikolaikirche van Pfarrer Christian 

Führer (1943-2014) uiteindelijk leidden 
tot de massademonstraties die de opmaat 
vormden voor de val van de Berlijnse muur. 
Eind september verschijnt de door Pieter 
Oussoren verzorgde Nederlandse vertaling 
van Führer’s mémoires “Wir sind dabei 
gewesen” onder de titel “Geloof doet een 
Muur vallen. Mémoires van de Wende-
dominee.”

Tijdens een Tischredegesprek op 24 
september 12.00 in de Lutherse Kerk komt 
ds Oussoren vertellen over de ‘vredeslessen’ 
die Christian Führer ons leert:
1. Humor is sterker dan geweld.
2. Er bestaan geen grenzen tussen mensen.
3. Volg altijd de weg van Jezus, want het is 
 de weg die telt, niet het resultaat.

We gaan onder genot van een broodje en 
een drankje in gesprek met Pieter Oussoren 
en horen de verrassende verhalen van 
Christian Führer.
Georganiseerd door Lutherse kerk

Middaggebed en rondleiding in de 
Marokkaanse Moskee
Zondag 24 september, 13:28 (graag 13:15 

uur aanwezig zijn), Moskee As Soena, 
Tenderlaan 8
Na het korte middaggebed wordt er een 
rondleiding gegeven door de As Soena 
Moskee. 
Georganiseerd door Moskee As Soena
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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

Vieringen H. Martinuskerk Twello
Zondag 10 september
10.00 uur Eucharistieviering, 
 voorganger pastor Sebastian
Zaterdag 16 september
19.00 uur Eucharistieviering, 
 voorganger pastor Sebastian
Zondag 24 september
10.00 uur Eucharistieviering

Casa Bonita
10 sept  Mw. Ds. M. Doesburg, orgel dhr. 
 F. v.d. Kraats, solist dhr. H. Heinen 
17 sept  HA Ds. E. Idema, Ensemble Klein 
 Cantique
24 sept  RK Pastor H. de Jong, koor Con 
 Spirito
De kerkdiensten beginnen om 10.30 uur 
op de 3e verdieping.

De Drie Ranken
10 sept  ds. G.A.J. van der Maas, afscheid 
 vertrekkende en bevestigen 
 nieuwe ambtsdragers
17 sept  ds. G.A.J. van der Maas, Startzondag
24 sept  ds. A.A. Wijlhuizen + mevr. 
 M. Litjes, Open Kring Viering, 
 mmv Pur Sang, ds. G.A.J. van der 
 Maas, De LichtBoot, kinderkerk 
 voor de basisschoolleeftijd
De vieringen beginnen om 9.30 uur.

De Heemhof
10 sept  Zonnebloem Mw. J. A. Stolte, 
 Koor: Sions Lofzang
17 sept  Mw. Ds. A.J. Al- van Holst, orgel 
 dhr. J. van Veen, Gemma 
 Scherpenzeel, dwarsfluit
24 sept  RK Mw. Pastor G. Groenland, 
 Koor Jokotrees
De kerkdiensten beginnen om 10.30 uur.

‘s Heeren-Loo (Groot Schuylenburg)
10 sept  Eredienst Dhr. Harm Siebesma, 
 orgel dhr. J.W. Jonkman, zang dhr. 
 Dirk-Jan Roozeboom
17 sept  Verteldienst o.l.v. Trudie 
 Buitenhuis, orgel Maurits Bunt
17 sept  Zangdienst o.l.v. Hanke van ’t Hof, 
 orgel Chris Notenboom
24 sept  Eredienst Drs.Constance Schouw-
 stra-Dijkman, orgel dhr. Freek 
 Koster, Chr. Gem. koor Arioso 
 o.l.v. Mw. Jenny van Ark
Aanvang diensten: eredienst 10.30 uur, 
verteldienst 10.30 uur, zangdienst 14.30 uur

De Herberg: Zondagse Ontmoetingen
10 sept  Mevr. T. Breuer
24 sept  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 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
09 sept  Zonnebloem, Mw. J. A. Stolte, 
 orgel dhr. J. van Veen
16 sept  Mw. M. Visch-de Bruin, orgel 
 dhr. L. Jacobs, solist Joke van 
 Reen-Veeneman 
23 sept  RK Mw. Pastor G. Groenland, 
 orgel mw. W. Berends
De kerkdiensten vinden plaats op 
zaterdagmiddag om 14.30 uur.

Randerode
10 sept  Ds. E. Idema, orgel Jacob Wubs, 
 solist Jaap Vermaat
17 sept  HA Mw. Ds. M. Doesburg, 
 orgel dhr. J. Tiemens 
24 sept  Ds. E. Idema, orgel dhr. J. van 
 Veen, solist Veronika Simonett
De kerkdiensten beginnen om 10.30 uur.

Sainte Marie
10 sept  Eucharistieviering A. Goes pr.
17 sept  Geen viering 
24 sept  Eucharistieviering A. Goes pr.
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.

Vredesweek 16 t/m 24 september

Bijbelrooster jaar A
10 sept. 23e zondag door het jaar 
Ez. 33,7-9 Ps. 95 Rom. 13,8-10 Mt. 18,15-20 ziekenzondag
17 sept. 24e zondag door het jaar 
Sir. 27,30 - 28,7 Ps. 103 Rom. 14,7-9 Mt. 18,21-35 vredesweek
24 sept. 25e zondag door het jaar 
Jes. 55,6-9 Ps. 145 Fil. 1,20c-24.27a Mt. 20,1-16a vredeszondag

God van vrede, u roept ons bijeen 
vanuit een wereld vol tumult en geweld.
U vraagt onze aandacht voor allen
die lamgeslagen en woordeloos zijn 
gemaakt.
U nodigt ons uit om nabij te zijn aan allen 
die een beroep op ons doen:
de vluchteling kloppend aan onze deur,

de verre mensen voor wie wij slechts 
kunnen bidden.
U zegt ons uw belofte aan vanuit het 
dragende Verhaal
van uw Verbond met mensen.
Geef ons een luisterend oor en een open 
hart
opdat ons bidden richting krijgt 
en onze handen kracht ontvangen
om te doen wat U van ons verlangt,
met de gaven die ieder van ons 
zo persoonlijk van U gekregen heeft.
Wij vragen U dit met een beroep op uw 
goede Geest
die ons inspireert en opent, 
de Geest die ook uw Zoon Jezus heeft 
bezield
en onze weg ten leven is.
 

Teresia en Hubertus Compleet
Ook dit jaar komt er weer een viering 
van Teresia en Hubertus Compleet in 
het Veluws College Mheenpark aan de 
Zilverschoon 43. De Eucharistieviering zal 
plaatsvinden op zaterdag 14 oktober en 
begint om half 11. 
Het thema is deze keer: Wees welkom!
Pastor P. Daggenvoorde is de voorganger.
Als u wilt deelnemen aan deze viering 
kunt u zich aanmelden vóór 9 oktober a.s.
Als u zich schriftelijk aanmeldt, graag 
uw naam, adres en telefoonnummer 
vermelden. 

Toos van Dijk, Kalmoesstraat 52, 7322 NV 
Apeldoorn, 055 366 79 41, toosvandijk.
reunie@gmail.com of: An Bekker, 
Deventerstraat 405, 7323 PS Apeldoorn, 
055 366 03 84.

Uitnodiging de Oecumenische viering
Woensdag 20 september in Mandala
Adres: Sportlaan 2. Aanvang: 14.30 uur
Plaats: de ontmoetingszaal. Het is de 
Vredesweek en tijdens deze viering stellen 
wij: Iedereen kan iets voor vrede doen! 
Er wordt een beroep gedaan op onze 
verbeeldingskracht. Is het echt waar? Wat 
kunnen we dan doen? We lezen uit de Bijbel 
en uit verhalen van mensen die op hun 
manier aan de vrede hebben gewerkt. Door 
middel van de overweging, door gebed en 
gezang, zetten wij onszelf op een spoor naar 
de vrede. De voorgangers zijn de huispastor 
Nicole Blaauw en Miep Giezeman-Hendriks.  

Bedankt en hartelijke groet, 
Miep Giezeman

Ook dit jaar is het Oranjepark in Apeldoorn 
weer het podium voor het jaarlijkse Festival 
Mondial. 

Deze editie krijgt wel een heel bijzonder 
tintje, vanwege het 20-jarig bestaan 
van Mondial Apeldoorn. Dit is de 
brancheorganisatie voor Apeldoornse 
goede doelen die actief zijn over de hele 
wereld. Op de 2e zaterdag in september 
maken we er, samen met de bezoekers, een 
wereldFEEST van. 

FEEST!
Het thema FEEST! pakken we groots aan en 
het zal de bezoeker, jong en oud, meevoeren 
in FEESTen van over de hele wereld. 
Geniet bijvoorbeeld van een optreden 
van Braziliaanse danseressen of Oosterse 
prinsessen op stelten. Kinderen vermaken 
zich tijdens de workshop Wereldmuziek of 
laten zich schminken in de bedoeïenentent. 
Gedurende de dag vinden er diverse 
wereldmuziekoptredens plaats op het 
hoofdpodium. 
 
Wereldse markt
Dit jaar kent de interculturele markt maar 
liefst 25 festivalkramen. De Mondial-
organisaties tonen zich hier aan de Festival-
bezoeker, in al hun kleurrijke diversiteit. 
Ook dit jaar doen er een aantal Eerlijk 
Winkelen deelnemers mee. Dit zijn in 
Apeldoorn gevestigde winkels die producten 
verkopen die zijn gemaakt onder goede 
omstandigheden voor mens en milieu. 
Samen staan zij voor verbinding. Mensen, 
voorbij werelddelen, voorbij verschillen. Op 
Festival Mondial laten zij zien waar zij voor 

V I C T O R Uitbundige editie Festival Mondial in Oranjepark

Mondial Apeldoorn viert 20-jarig bestaan

staan, ieder voor zich en vooral ook samen. 
De organisaties nodigen de bezoekers van 
harte uit om die boodschap met hen mee te 
vieren! 

Programma Festival Mondial
Onder het genot van een Surinaams of 
Turks hapje kan de bezoeker op het terras 
of in het gras genieten van de verschillende 
muziekoptredens. Volksdansgroep Phoenix 
start op het hoofdpodium en wordt 
afgewisseld door Gospelkoor The People’s 
Chorus. In de middag kan de bezoeker 
genieten van een spetterend reggae 
optreden van de band Friction & the Roots 
Drivers en het geheel wordt afgesloten met 
een optreden van de Apeldoornse Danny 
Kalima. 

Ook aan activiteiten voor jong en oud 
is gedacht. Wat dacht je van het laten 
zetten van een mooie henna tatoeage, een 
workshop knutselen met afvalmaterialen, 
spelen op het springkussen of mooie 
kunstwerken maken met graffiti! Genoeg te 
beleven, want het is FEEST!  
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Postadres: SIKA, p/a Regentesselaan 16a, 
7316 AD Apeldoorn. 

Stichting SIKA is ANBI-erkend, u kunt uw giften 
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Bestuur
Voorzitter: Th.J. Linthorst, thj.linthorst@gmail.com
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Vrijwillige bijdrage
Het uitgeven van OpWeg kost geld. Het blad kan dan 
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Kopij voor STAD
Berichten en mededelingen uit de parochie dienen
vóór of op de woensdag van de week vóór de datum
van verschijning (is 9 dagen vóór de verschijningdatum) 
bij het secretariaat (secretariaat@rkapeldoorn.nl)
te worden ingeleverd. Het secretariaat zorgt voor 
aanlevering bij de eindredactie.

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

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

Algemene redactie
G. van de Braak, R. Dashorst en W. Olierook

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

Bestuur
P.F. Daggenvoorde pr., voorzitter, 
emmaus@rkapeldoorn.nl .

R.-K. Begraafplaatsen Apeldoorn
Stationsstraat 13, 7311 NL Apeldoorn.
www.rkbegraafplaatsenapeldoorn.nl
info@rkbegraafplaatsenapeldoorn.nl

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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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