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Sfeervolle startzondag
Op het plein staan de tafels al klaar met
gezellige rood-wit geblokte tafelkleden, dat
was een prettige gastvrije ontvangst. In de
kerk staan de bloemen te pronken, hebben
de kosters de kaarsen aangestoken en is
het grote koor aan het inzingen terwijl de
mensen toestromen. In de pastorie is alles
voor de kinderviering voorbereid.
Er is hard gewerkt door de vele werkers
achter de schermen om dit een mooie en
feestelijke startzondag te laten zijn van
de Emmaüsparochie. En dat is het zeker
geweest, een sfeervolle viering met alle
koren die hun medewerking hebben
verleend. Van jong tot ouder zongen zij uit
volle borst de liederen samen met de vele
kerkgangers. Er gingen enkele kinderen naar

klonk gezellige accordeonmuziek van
een straatmuzikant die ons hiermee in
mediterrane sferen bracht.
Dat hadden wij van tevoren in onze
verbeelding gezien; lange tafels, eten
als een grote Italiaanse familie. Er werd
gedanst en gelachen, het was een bruisende
bijeenkomst boven verwachting gezegend
door de warmte van de stralende zon.
Dankbaar kunnen we terugkijken op een
geslaagde dag waarvan iedereen die er was
heeft genoten.

de kinderdienst, maar er kwamen veel meer
kinderen terug naar de kerk, hoe doen ze
dat toch elke keer? Het was bij elkaar een
bruisend en inspirerend geheel waarbij het
thema ‘De kracht van verbeelding’ was.
Dat thema nemen wij als Emmaüsgangers
mee door de rest van het jaar, met
bijeenkomsten en vieringen. Na de viering
op naar het plein voor de koffie en thee
met wat lekkers uit verschillende keukens.
Toen was het moment aangebroken om
de fontein van de Victor te onthullen en
te wijden door gebed en het tappen van
water dat in karaffen werd verspreid over de
verschillende gedekte tafels. De maaltijd kon
beginnen.
Eten van verschillende culturen, soep en

rijst uit Nigeria, soep en maishapjes met
geitenkaas uit Colombia, eten uit Syrië, Irak
en Indonesië, maar ook vele lekkernijen
uit ons eigen land. Er was genoeg eten en
drinken voor iedereen. Tijdens het eten

Ik hoorde iemand zeggen: ‘Wat zijn wij toch
een mooie parochie’.
Namens de voorbereidingscommissie,
Ronald Dashorst
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KERK
EMMAÜSPAROCHIE APELDOORN
Adres
:
Centraal Secretariaat :
		
Kerkbijdragen
:
Website
:
Parochiekerk
:

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

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

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

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

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

VIERINGEN IN DE ONZE LIEVE VROUWEKERK
9

T / M
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SEPT E M B E R

Zaterdag 30 september
16.30 uur Eucharistieviering met cantor,
voorganger pastor Sebastian
Zondag 1 oktober
10.00 uur Eucharistieviering met het Gregoriaans koor,
voorganger pastor Sebastian
11.45 uur Kindervertelviering, voorganger diaken R. Dashorst
Dinsdag 3 oktober
09.00 uur Eucharistieviering
Vrijdag 6 oktober
09.00 uur Eucharistieviering
19.30 uur Gebedsviering Sant’Egidio
Zaterdag 7 oktober
16.30 uur Eucharistieviering met koor Credo,
voorgangers pastor Sebastian en diaken R. Dashorst
Zondag 8 oktober
10.00 uur Eucharistieviering met het Gregoriaans koor,
voorgangers pastor Sebastian en diaken R. Dashorst
Dinsdag 10 oktober
09.00 uur Eucharistieviering
Vrijdag 13 oktober
09.00 uur Eucharistieviering
19.30 uur Gebedsviering Sant’Egidio
Zaterdag 14 oktober
16.30 uur Eucharistieviering met samenzang,
voorganger pastor Sebastian
Zondag 15 oktober
10.00 uur Eucharistieviering met de cantorgroep,
voorganger pastor Sebastian
Dinsdag 17 oktober
09.00 uur Eucharistieviering
Vrijdag 20 oktober
09.00 uur Eucharistieviering
19.30 uur Gebedsviering Sant’Egidio
DOOPVIERINGEN
Doopvieringen vinden doorgaans een keer in de maand op ’n vooraf vastgestelde zondag
plaats. De data voor 2017 zijn: 22 oktober en 26 november. Ouders die hun kind willen laten
dopen, kunnen contact opnemen met het secretariaat.
BIECHTGELEGENHEID elke vrijdag na de viering van 09.00 uur in de O.L. Vrouwekerk.
ROZENKRANSGEBED elke dinsdag- en vrijdagmorgen vanaf 8.30 uur, voorafgaand aan de
viering van 9.00 uur in de O.L. Vrouwekerk.
KINDERDIENST EN CRÈCHE
Elke zondag is er tijdens de viering van 10.00 uur kinderdienst en crèche.

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

VERTROUWENSPERSOON
Mevr. Aafke Gussenhoven kan vertrouwelijk worden geraadpleegd
aangaande alle integriteitsvraagstukken binnen de Emmaüsparochie,
zowel in materiele als in immateriële zin.
Zij is bereikbaar via 06 122 628 64.
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COLLECTEOPBRENGSTEN
week 35
pastoraat Emmaüsparochie € 362,22
Emmaüs diaconie € 411,39
week 36
pastoraat Emmaüsparochie € 309,38
Emmaüs diaconie € 283,05
MISINTENTIES
Weekend 23-24 oktober: Mia Huissen-v.d. Velden, overleden ouders Havekes-Nienhaus
en schoonzoon Kees, overleden ouders van Bentem-Vollebregt, Lyda Spee, Wil Bos-Jansen,
Tonnie Aartsen-Pieper.
Weekend 30 september / 1 oktober: overleden ouders Harperink-Nijland en zoon Felix,
Mia Huissen-v.d. Velden, Johannes Jan Cornelis Peters en familie Peters, Tonnie AartsenPieper.
Weekend 7-8 oktober: Mia Huissen-v.d. Velden, Hendrikus Johannes Aartsen,
Maria Aartsen-Verheij, overleden familie Aartsen-Verheij, Annemie Joosten-Cichowlas,
Tonnie Aartsen-Pieper.
Uit dankbaarheid, ter gelegenheid van een 60-jarig huwelijk op 8 oktober.
PAROCHIEKRONIEK
Dopen:
Door het H. Doopsel zijn in onze geloofsgemeenschap opgenomen:
Oliwia Malinowska en Jadey van Dalen.
Overleden:
Wil Bos-Jansen van de Boerhavestraat.
De uitvaart heeft plaatsgevonden op 6 september in de kerk.
Tonnie Aartsen-Pieper.
De uitvaart heeft plaatsgevonden op 16 september in de H. Geestkapel in Assel.
CREDO
Wat is er mooier dan in de naam van een koor de intentie uit te drukken, waarom je
zingt. Credo: zingend je geloof belijden. Prachtig toch. Heel lang was Credo de naam
voor een van de koren van de Fabianus en Sebastianusparochie en nog altijd zingen
voormalige leden van dit koor in de Onze Lieve Vrouwekerk tijdens de vieringen mee.
Nu bestaat al enige tijd de wens om het Nederlands Liturgiekoor een andere naam te
geven. De huidige naam doet onvoldoende recht aan het repertoire van het koor.
Wij zingen ook regelmatig liederen in het Latijn, Engels en soms Duits.
Door de komst van een aantal leden van het voormalige koor Magnificat is er binnen
het Nederlands Liturgiekoor een nieuw elan ontstaan. Enthousiast wordt er gewerkt
aan het repertoire en wij willen een nieuw begin maken. De leden van het Nederlands
Liturgiekoor hebben onlangs unaniem besloten om het parochiebestuur mede te
delen dat wij verder willen gaan onder de naam Credo. De keuze voor deze naam
is naast de reeds genoemde betekenis van het woord ook bewust gemaakt om de
verbondenheid met en de groei naar elkaar binnen onze katholieke gemeenschap
extra gestalte te geven. Credo drukt ook het geloof uit dat wij hebben in een
toekomst van dit koor en daarvoor hebben wij u nodig.
Wij roepen onze medeparochianen van harte op om Credo te komen versterken.
In alle stemgroepen kunnen wij nieuwe leden gebruiken. Wij repeteren met veel
plezier op woensdagavond vanaf 19.30 uur in het
Emmaüshuis en maandelijks verzorgen wij een of twee
vieringen in de Onze Lieve Vrouwekerk. Met Kerstmis en
Pasen verzorgen wij een meerstemmige mis, waarbij Credo
wordt aangevuld met leden van Emmaüskoor, Gregoriaans
koor en een aantal gastzangers.
Nieuwe gastzangers voor de hierboven genoemde
vieringen zijn van harte welkom en kunnen zich
middels een mail aanmelden bij Joke Bosman.
Haar mailadres: jokebosman@telfort.nl
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Wegen van Vrede
Van 9 tot 12 september vond in Münster
en Osnabrück de Wereldvredeontmoeting
plaats die de Gemeenschap van Sant’Egidio
al 31 jaar organiseert in een stad in
Europa. Elk jaar weer een indrukwekkende
gebeurtenis, waarin duidelijk wordt hoezeer
vrede onze aandacht verdient, en ook hoe
goed het is om in een sfeer van respect,
openheid en goede wil elkaar rond dit
centrale thema te ontmoeten.
Verantwoordelijken van culturen en religies
uit de gehele wereld waren gekomen om
met elkaar in gesprek te gaan, zoekend naar
wegen van vrede.
Tijdens de openingsceremonie sprak
bondskanselier Angela Merkel net als de
Patriarch van Antiochië die ik wil citeren: ‘De
christenen van het Oosten zoeken vandaag
iemand die luistert naar hun roepen. Maar
tevergeefs!’
Dat was het appèl aan Europa van Zijne
Heiligheid Johannes X, de Grieks-Orthodoxe
Patriarch van Antiochië en heel het Oosten,
sprekend namens de christenen in Syrië en
het Midden-Oosten, geteisterd door oorlog.
Hij sprak deze woorden aan het begin van
de ontmoeting waarin we met velen op
zoek gingen naar ‘Wegen van Vrede’. De
Patriarch, broer van de Grieks-Orthodoxe
bisschop van Aleppo Paul Yazigi, die vier jaar
geleden samen met Mar Gregorios Youhanna
Ibrahim (de Syrisch-Orthodoxe bisschop
van Aleppo) werd ontvoerd, verklaarde: ‘Ik
kan niet begrijpen hoe de internationale
gemeenschap de zaak van de bisschoppen
Youhanna Ibrahim en Paul Yazigi en de
andere priesters die vier jaar geleden werden
ontvoerd, kan negeren. Ik kan niet begrijpen
hoe de politieke leiders van deze wereld met
hun armen over elkaar kunnen staan om te
kijken naar het bloedige geweld van ons
land, alleen om hun inhumane economische
en geopolitieke kortetermijnbelangen te
bevorderen.’
Zich richtend tot de autoriteiten, sprak de
Patriarch: ‘De wereld zou in het MiddenOosten meer een cultuur van dialoog
moeten verspreiden om de cultuur van het
zwaard weg te vagen, om ons land uit de
grip van terrorisme te bevrijden. Alleen
het planten van wortels van vrede kan ons
beschermen. Wij zijn hier, in heel het Oosten,
al sinds 2000 jaar geworteld! We zijn hier
geboren, hebben hier geleefd en zullen hier
sterven.’
Volgens de Patriarch ‘zou de ervaring van
het lijden de volkeren moeten verenigen in
plaats van ze te vernietigen.’ We moeten
‘samen werken om onze gemeenschappen
te genezen door oprechte verzoening
op weg naar echte vrede.’ Daarom, zo
concludeerde hij, ‘leven we in de kerk
van Antiochië en heel het Oosten met
grote hoop. We geloven dat vreedzaam
samenleven in oprechte dialoog tussen
alle godsdiensten, gemeenschappen en
culturen het fundament is van duurzame
verzoening en ware vrede.’

Z.H. Johannes X patriarch
Met een aantal mensen uit Apeldoorn
mochten wij deze indrukwekkende
vredesbijeenkomst bijwonen. Een
bijeenkomst waar de ontmoeting en de
dialoog centraal staan. Drie dagen van
panels waarin actuele onderwerpen door
verschillende sprekers belicht worden en
waarover in gesprek wordt gegaan met
het publiek in de zalen. Joden, Moslims,
Christenen, Orthodoxen, Protestanten,
Boeddhisten, Hindoeïsten en niet gelovigen
ontmoeten elkaar, spreken elkaar en
verbeelden samen een wereld van vrede.
Als hoogtepunt van deze dagen vindt er
een indrukwekkende slotceremonie plaats
waarin een Vredesappel getekend word door
alle religieuze leiders. Dit Vredesappel wordt
door kinderen uit vele landen en culturen
overhandigd aan de aanwezige politieke
leiders. Nadien steken de religieuze leiders
kaarsen aan en klinkt er muziek. Dit wordt
gevolgd door een enthousiaste vredeswens.
In vele verschillende talen wensen alle
aanwezigen elkaar van harte de vrede.

Angela Merkel
Op de website www.santegidio.org is een
uitgebreid verslag te zien van deze dagen
en zijn ook diverse toespraken terug te
lezen, onder andere van Andrea Riccardi,
de grondlegger van de Gemeenschap
van Sant’Egidio. Net als van de bisschop
van Osnabrück, Franz-Josef Bode. Op
deze historische plaats, waar de vrede
van Münster is getekend als einde van
de Tachtigjarige oorlog, citeerde hij paus
Franciscus in zijn oproep voor vrede: ‘Geen
enkele religie is terroristisch. Geweld
ontheiligt de naam van God. Laten we
nooit moe worden om te herhalen: de
naam van God kan niet worden gebruikt
ter rechtvaardiging van geweld. Alleen
vrede is heilig. Alleen vrede is heilig,
niet oorlog! (...) laten wij ons biddend
en actief toewijden aan het uitbannen
van geweld uit onze harten, woorden en
daden, om geweldloze mensen te worden
die zich inzetten voor het opbouwen van
geweldloze gemeenschappen die zorg
dragen voor ons gemeenschappelijk huis.

“Niets is onmogelijk als we ons in gebed tot
God wenden. Iedereen kan een kunstenaar
van de vrede zijn’.
Tijdens de panels, tijdens de maaltijden, in
de wandelgangen en de gebedsvieringen
vindt de ontmoeting plaats waarin wij ons
oefenen in de kunst van de vrede. Religieuze
leiders, gelovigen en politici zoeken zo
wegen van vrede. Dat is een zoektocht
waarvoor lange adem nodig is, het vraagt
veel geduld en volharding, het zijn lange
wegen die we moeten gaan. Het is daarbij
nodig om elkaar te blijven ontmoeten,
om in een sfeer van respect, hartelijkheid,
openheid, de gesprekken te blijven voeren
ver weg, maar ook dichtbij, ook in onze
eigen stad. Om zo te bouwen aan een
wereld van vrede. Deze dagen geven mij
weer volop kracht en ik hoop dat het
mogelijk is, dat het kan, leven in een wereld
van vrede.
Ronald Dashorst
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HUIS
Serious Request in de O.L.Vrouwekerk
Openingstijden Centraal Secretariaat

Nog even en dan is heel Apeldoorn in
de ban van Serious Request. Het Glazen
Huis op de markt wordt het centrum van
de inzamelingsactie om door oorlog en
conflicten verscheurde gezinnen weer bij
elkaar te brengen.

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

Wat brengt ons samen
“Wat brengt ons samen” is het thema van de
105de bedevaart in Overdinkel. Deze 21ste
lustrumbedevaart ter ere van de Heilige
Gerardus Majella mag ook de vraag in zich
meedragen: Wat bewoog de vele duizenden
pelgrims uit Twente en daar buiten op weg
te gaan naar dat kleine dorpje dicht bij de
Duitse grens?
Om samen te komen, om op voorspraak van
de Heilige Gerardus te bidden en te zingen,
om bemoedigd te worden, maar ook om te
danken voor de levensweg die wij mogen
gaan. Een levensweg die wij zoekend mogen
gaan als pelgrims, Gods volk onderweg.
In het samenkomen mogen wij aanwezig
zijn in de kracht van de heilige Geest. Dat
het er eens van zal komen waarvoor in
het verleden en het heden pelgrims samen
zijn gekomen. Dat de bede die meer dan
een eeuw geklonken heeft tot de Heilige
Gerardus Majella “ Heilige Gerardus helper
in de nood, sta ons bij in leven en in dood.“
kracht geeft en bemoedigd.
In de diversiteit van de vele intenties
wordt dit in vertrouwen neergelegd in de
Eucharistie in het Gerardus Majellapark en
tijdens de processie met het Allerheiligst
Sacrament. In de periode voorafgaand aan
deze pelgrimage wordt in de Eucharistie
en andere vieringen aandacht geschonken
aan het thema: “Wat brengt ons samen”.
Dat dit samenkomen voorafgaand aan deze
bedevaart, tijdens deze 105de bedevaart,
maar ook daarna ons mag aanzetten tot een
levendige geloofsgemeenschap. Tot hoopvolle
mensen van vrede en liefde in een nabije,
warme kerk. Ik wens ons allen een goede tijd
toe rond en met deze bedevaart. Van harte
welkom in Overdinkel, in en rond de Gerardus
Majellakerk, mede namens de vele vrijwilligers,
de broedermeesters en het bestuur.
Pastor Willy Rekveld.

Programma
Heilige Gerardus Majella Bedevaart Overdinkel
Op zondag 22 oktober 2017 zal in Overdinkel
voor de 105de keer de Heilige Gerardus
Majella Bedevaart plaatsvinden, met als

thema: Wat brengt
ons samen. Muzikale
medewerking
zal worden
verleend door
muziekvereniging
Concordia en
het dames- en
herenkoor.
Uitgevoerd zal
worden de Deutsche
Messe van Franz
Schubert.
Om 10.30 uur vertrekt de sacramentsprocessie van de kerk naar het park.
Aansluitend om 11.00 uur Plechtige
Eucharistieviering in het park, met
feestpredicatie door pater Henk Erinkveld
CSsR (Klooster Wittem), waarna de processie
volgt.
Om 15.00 uur is het Sluitingslof in de
Gerardus Majellakerk. Het Twentse kerkdorp
zal dan wederom de plaats zijn waar vele
duizenden pelgrims vanuit het hele land
bij elkaar zullen komen. Velen zullen al
meerdere malen Overdinkel bezocht hebben
en weten dat deze bedevaart steun en
kracht geeft bij alle noden van de pelgrims.
Voorafgaand aan de bedevaart is er een
Triduüm. Op donderdag 19 oktober, vrijdag
20 oktober en zaterdag 21 oktober, elke
avond om 19.00 uur, is er een viering in het
teken van Gerardus.
Wij willen erop wijzen, dat sinds enkele
jaren ook succesvolle kinderactiviteiten
worden georganiseerd tijdens de viering
op zondagmorgen.
Indien U verdere informatie wenst kunt u
contact opnemen met het parochie centrum
van de Gerardus Majellakerk op werkdagen
tussen 10.00 en 11.30 uur (woensdag
gesloten) telefoon 053 538 13 04.
Hier kunt u ook (mis)intenties opgeven.
Kosten intenties: vrije gift. Misintenties:
€ 5,00 Rek. nr: NL 35 RBRB 0918845289
t.a.v. Gerardus Bedevaart Overdinkel.
Graag tot ziens, u bent van harte welkom!
Gerardus Bedevaartgroep Overdinkel,
e-mail: gerardusbedevaartoverdinkel@live.nl

K I N D
“Werk aan de winkel”
Kindervertelviering “de
Boekenkast”, 1 oktober 11.45
uur in de dagkapel van de
Onze Lieve Vrouwekerk.
Kennen jullie het verhaal van Franciscus van
Assisi? Misschien weet je dat hij te maken
heeft met dierendag en de kerststal. Daarom
kiezen we op (bijna) dierendag voor dit
verhaal. Maar
ken je zijn
levensverhaal
eigenlijk wel?
Het is echt
een spannend
verhaal!
Een verhaal
van een man
die wist dat
er werk aan
de winkel was
en mooie en
goede dingen

Het is een enorme zoektocht om ouders,
broers en zussen die ieder een andere kant
opgedreven zijn te verenigen. Er worden
allerlei acties uitgedacht en op touw gezet.
Het ene initiatief is nog origineler dan het
andere. Als het maar geld oplevert.
Ook de gezamenlijke kerken van Apeldoorn
doen mee. Zij ondersteunen een actie die
erg dicht bij hun “core business” ligt. De
bijbel staat namelijk centraal. En wel op
en een heel bijzondere manier. De kerken
in Apeldoorn willen het record bijbellezen
verbeteren. Niet dat er in het Guinness
Book of Records zo’n record is vastgelegd.
We hebben het wel over een record dat
in de geschiedenis van het Glazen Huis
is gevestigd. In Heerlen werd non-stop
gedurende 90 uren gelezen. Dat getal werd
in Heerenveen overtroffen. Daar waren het
er 100. In Apeldoorn willen we dat record
verbeteren. We willen het record brengen op
110 uur.
Het is de bedoeling dat elke deelnemer
gedurende 10 minuten uit de bijbel
voorleest. Snelle rekenaars zijn er al achter
dat je dan 660 lezers nodig hebt. Als je op
zaterdag 16 december 2017 om 10.00 uur
begint is het 110 uur verder op woensdag 20
december 24.00 uur. Dan wordt het laatste

Hoe moet het bijbellezen dan geld op
brengen voor het doel van Serious Request?
Elke minuut “kost” 1 euro. Dan is de
opbrengst meteen bekend: € 6600. Als
een lezer zich extra laat sponsoren wordt
dat bedrag natuurlijk nog hoger. En waar
zal dat record gevestigd moeten worden?
Het bestuur van de Emmaüsparochie
heeft daarvoor de Onze Lieve Vrouwekerk
beschikbaar gesteld. Om dat allemaal
vlekkeloos te laten verlopen, moet er
natuurlijk nog al wat geregeld worden.
Wat precies is nog niet bekend. Welke
mensen nodig zijn evenmin. Daarvoor is een
werkgroep met een brede samenstelling in
het leven geroepen.
Vanuit de Emmaüsparochie heeft het bestuur
daarvoor aangewezen Ronald Dashorst,
Dick Koster en Jacques Daenen. Zij zullen
u nauwgezet op de hoogte houden van
alle ontwikkelingen. Met de inzet van veel
Emmaüsparochianen wordt het record
bijbellezen zeker gehaald. Mede daardoor
kan een aantal verscheurde gezinnen weer
compleet worden. Zo geven wij inhoud aan
onze zorg om de naaste.
Werkgroep Wereldrecord Bijbellezen

Op dinsdag 3 oktober
(en niet zoals in de VONC-folder staat
woensdag 3 oktober)
vertoont VONC de film Frantz.
Een prachtige film over vijandschap die door
menselijke ontmoetingen langzaam maar
zeker overgaat in wederzijds begrip
en verzoening. Het verhaal speelt vlak
na de eerste wereldoorlog en past ook goed
in de sfeer van de vredesweek.
Plaats: 3Ranken en tijd: 19.30 uur.
Zie ook www.3ranken.nl .

E N

K E R K

deed voor de mensen, dieren en de aarde.
Hij wist dat God dat van hem wilde. Hoe kan
jij voor de aarde zorgen?
In deze viering dus geen verhaal uit de Bijbel
maar het verhaal van Franciscus dat uit de
boekenkast zal worden gehaald.
Kom je ook?
“De Boekenkast” is een viering voor
kinderen in de dagkapel van de Onze
Lieve Vrouwe kerk, waar “doe” momenten
afgewisseld worden met luisteren naar
een verhaal en een stiltemoment waar
we kaarsjes aansteken met een wens of
voor iemand aan wie je wilt denken. Uit
de boekenkast wordt een (bijbel)verhaal
gehaald dat centraal staat in de viering.
De kinderen zitten in een kring. De ouders
zitten in een kring achter de kinderen.
Na de viering eten we gezellig met zijn allen
nog een broodje knakworst.
Bedoeld voor kinderen vanaf ongeveer 6-12
jaar met hun ouders of grootouders.

vers gelezen. Welk vers is
dan niet belangrijk. Is de
bijbel helemaal uit? Geen
probleem. Dan beginnen
we gewoon weer van
voren af aan. Er worden
plannen uitgewerkt om
lezers te vinden. Overdag
zal het nog wel lukken. ’s Nachts wordt het
waarschijnlijk wat moeilijker.

Een verhaal voor jong en oud te
samen (JOTA)
Achter de Grote Kerk zie je een houten
gebouwtje. Daar is de Verwondering.
Op woensdagmiddag kun je bij de
Verwondering met je (klein)kind een
bijbelverhaal beleven. Er is respect en ruimte
voor ieders visie en spiritualiteit.
De verhalen worden met eenvoudig
beeldmateriaal verteld. Het verhaal eindigt

met een verwonderingsvragen. Die helpen je
na te denken over het verhaal. Daarna ga je
creatief aan de slag.
Je wordt uitgenodigd om het verhaal te
betrekken op je eigen leven. Kinderen en
(groot)ouders zijn eerst individueel bezig en
bij de afronding is er een gesprek over wat
er is ervaren en gemaakt.
Verwonder je over de wijsheid van kinderen
en deel je levenservaring met hen.
Data: 4 oktober (Noah, dierendag. Neem je
dierenknuffel mee!)
25 oktober (De Grote familie, over Abraham)
22 november (Vast in de woestijn, over
Mozes en zijn volk)
20 december ( De Heilige Familie)
Leeftijd kinderen: basisschool
Kosten: wat het je waard is!
Opgave: niet noodzakelijk maar wel
graag een mailtje naar de.verwondering.
apeldoorn@gmail.com
Meer informatie: www.verwonderingapeldoorn.nl
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Mariadag
Hierbij nodigen wij u uit voor de ‘Mariadag’
die dit jaar op zondag 8 oktober 2017
gehouden wordt ter ere van Onze Lieve
Vrouwe van Frieswijk, en Koningin en
Moeder van Overijssel.
Evenals vorige
jaren vindt ook dit
jaar de feestdag
plaats rondom
de kerk van de
H. Nicolaas te
Schalkhaar. Na
de feestelijke
Eucharistieviering, waarin
pastoor Baneke,
diaken Brinkhuis
en pastoraal
werker Clazien
Broekhoff voorgaan, trekken we in processie
door het ‘pastoorsbos’, naast de kerk.
Onderweg bidden we de rozenkrans en
worden er Marialiederen gezongen.
Na de processie is er gelegenheid te lunchen
in de restaurant De Lindeboom. Er wordt
voor soep, koffie, thee en een broodje
gezorgd. U mag ook zelf een lunchpakketje
meenemen.
Na de lunch gaan we weer naar de kerk,
waar tot slot van deze dag een plechtig
Marialof wordt gehouden.
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Samen deelnemen aan de Bisdombedevaart naar Lourdes
Het St. Nicolaaskoor verleent zijn
medewerking aan deze dag.
Het programma van zondag 9 oktober 2016
11.00 uur Eucharistieviering en aansluitend
		
een processie door het
		
pastoorsbos
12.30 uur Lunch bij restaurant
		
De Lindeboom
13.30 uur Plechtig Lof in de kerk
14.00 uur Afsluiting
Het is goed om te weten dat:
- De genoemde tijden bij benadering zijn,
in principe sluit alles op elkaar aan
- U bent uitgenodigd om uw (klein)kinderen
mee te nemen
- De organisatie zorgt voor koffie, thee,
soep en een broodje tijdens de lunch bij
restaurant De Lindeboom
- Er voldoende parkeergelegenheid is
- Er een kindercrèche wordt geregeld in het
Koetshuis (naast de kerk)
Wij hopen u op deze feestelijke dag te
mogen begroeten!

Met vriendelijke groet,
Heilige Lebuinusparochie,
geloofsgemeenschap H. Nicolaas
te Schalkhaar

Uitnodiging voor Lourdes
Vanuit de beide parochies op de Veluwe
willen we met parochianen en andere
belangstellenden als groep deelnemen aan
de Bisdombedevaart naar Lourdes. Dat is
van 28 april tot en met 5 mei 2018. De reis
gaat per TGV (sneltrein). De trein doet er
ongeveer zeven uur over. Van en naar de
trein gaan we gezamenlijk met een bus
vanuit onze parochies. En in Lourdes zitten
we als groep samen in een driesterren
hotel. De kosten voor reis en verblijf zijn
€ 899,00 op basis van tweepersoonskamer.
Jongeren (t/m 25 jaar) € 599,00, kinderen
(t/m 11 jaar) € 499,00. In Lourdes
nemen we deel aan het programma
voor alle pelgrims uit het bisdom; meer
dan duizend. Kardinaal Eijk gaat mee
op bedevaart. En ook hulpbisschop
Woorts en Vicaris Cornelissen. Hij is de
hoofdaalmoezenier.
Het programma in Lourdes is inspirerend en ook gewoon gezellig. De
Eucharistieviering aan “de Grot van de
Verschijning” is een unieke ervaring
van ons geloof. De lichtprocessie en de
sacramentsprocessie zijn indrukwekkend
sfeervol. En onvergetelijk is ook de

gezamenlijke eucharistieviering met
iedereen die vanuit heel veel landen
tezelfdertijd als wij in Lourdes zijn. Toch
ga je niet op in de massa. Dat komt omdat
we als groep deelnemen. We zullen ter
voorbereiding een informatieavond
organiseren. Bezoek nu alvast de website
van het bisdom (www.aartsbisdom.nl), of
zoek naar de folders achter in de kerken.
Opgave via het secretariaat in Twello:
Ineke Bouwmeester, tel. 0571 274 445 (op
dinsdag en donderdag van 9:00-17:00 uur),
e-mail: secretariaat@franciscusenclara.com
Trees Hendriks, lid pastoraatsgroep
eucharistisch centrum Twello
Paul Daggenvoorde, pastoor

Eeuwige Professie in een plechtige hoogmis
(Ans Boon-Jacobs)
Even terug in de tijd: in OpWeg nr. 14 van 11
augustus stond een prachtig interview van
Paul Orth met zuster Cécile Liem. Over haar
land van herkomst, en ook hoe ze daar al
kon kennismaken met de Misioneras Clarisas
del Santisimo Sacramento.
Zondagmorgen 24 september 2017. Mooi,
sober en toch feestelijke grote bloemstukken
op het altaar. De pastores Daggenvoorde
en Sebastian en de diakens Dashorst en den
Hartog kwamen samen met zuster Liem en
haar drie medezusters en de acolieten en
misdienaars op het altaar, de plek waar de
goed voorbereide plechtigheid zou plaats
vinden. Pastor Ronald Dashorst zegt wel
vaker “we zijn lid van een wereldkerk”;
laten we blij zijn met zoveel verschillende
wereldburgers in ons midden. Vandaag

hebben we weer eens die wereldkerk
ervaren. Pastor Sebastian, zuster Liem, haar
medezusters die vanuit Rome kwamen,
maar in Mexico waren geboren, ze waren er
allemaal. Kijk ook naar alle kinderen in de
nevendienst.
Het was een feestelijke viering. Het koor
Credo had mooie toepasselijke liederen
ingestudeerd en pastoor Daggenvoorde
had en nam alle tijd om moeder-generaal
haar Spaanse inleiding te laten houden. Die
gelukkig wel simultaan vertaald werd. In
de preek werd uitgelegd wat het betekent
om celibatair door het leven te gaan. Maar
ook dat we allen broeders en zusters zijn en
toch verschillend in het leven kunnen staan.
Dat Cécile Liem en alle medezusters een
extra dimensie aan hun menszijn toevoegen.
Spiritualiteit brengt hen dichter bij God en in
een celibatair leven is daar meer ruimte voor.

Het uitspreken van de geloftes waren
indrukwekkende momenten. En het “Ja ik
wil” van zuster Liem op de vragen die de
pastoor haar stelde waren luid en duidelijk
en vol overtuigingskracht. In het Spaans (wel
weer simultaan vertaald) legde de zuster
haar eeuwige gelofte af. Daarna werden
haar de statuten van de orde overhandigd.
Heel sereen was het moment dat zuster
Maria del Carmen de gezegende ring aan
generaal-moeder Gabriela overhandigde.
Die schoof de ring aan de hand van zuster
Liem. Een geweldig applaus was een ware
ontlading van het hele gebeuren. De
wereldkerk indachtig was het prachtig dat
we allen samen in het Latijn het Credo
zongen. Ja inderdaad: hoe mooi kan het
geloof gezamenlijk uitgedragen worden.
We hadden twee prachtige misdienaars,
ze stonden zo devoot en ingetogen op het

altaar. Bij de prefatie stond de acoliet met
het wierrookvat achter hen te zwaaien.
Zo’n mooi, lief moment. Het ontroerde.
Het slotlied “God groet U zuiv’re bloeme”
werd enthousiast door ons allen meegezongen. Hierna vroeg zuster Maria Verónica
om allemaal samen het weesgegroet te
bidden voor de slachtoffers van de natuurramp in Mexico. Zij zong in het Spaans, en
wij (natuurlijk) in het Nederlands, het was
een indrukwekkend mooi geheel.
Het was feest, het was zoals mijn protestante
vriendin zou zeggen: “Echt iets uit het Rijke
Roomse Leven”.
Gode zij dank.
De felicitaties gepaard gaand met veel
goede wensen, bloemen, cadeaus én zoenen
gaven de receptie na afloop een stralend
sfeertje.
(Foto’s: Roelof Rump)
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Bidden met de benen: een nieuw seizoen

VA N D E B E S T U U R S TA F E L
De sfeervol drukbezochte vrijwilligersavond
in juni en de onlangs gehouden startzondag
lieten iets zien, horen en beleven van
de gegroeide saamhorigheid in de
Emmaüsparochie.
En ook van onze betrokkenheid bij de
samenleving. Voor het bestuur is het
heel bemoedigend dat de parochie
inspirerend werkt. We zijn blij met de
opvallend goede belangstelling voor
de weekendvieringen. Fijn dat er in de
zomerperiode telkens een organist is met
zangers uit de verschillende koren, of
met een van onze cantors. Ook tijdens de
openstelling op zaterdagmiddag hebben
veel mensen de kerk bezocht.
Een parochie ligt nooit stil. Het bestuur heeft
in de zomer tal van lopende zaken onder
de aandacht gehad. We staken veel tijd in
de afhechting van de verkoop van de kerk
in Ugchelen. En we hebben gezorgd dat het
drinkwatertapje op startzondag in gebruik
kon worden genomen. Ten behoeve van
de geloofsoverdracht aan kinderen en hun
ouders zoeken we financiering voor ‘Kind
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en Kerk’. En met het bestuur van Sant’Egidio
zijn we voortgaand in gesprek om in onze
parochie met dank aan hun gemeenschap
de vriendschap met de armen en de zorg
voor vluchtelingen blijvend waar te kunnen
maken.
En we hebben besloten om bij gelegenheid
van de landelijke actie Serious Request,
dit jaar in Apeldoorn, ruimte beschikbaar
te stellen om in 100 uur de hele bijbel te
laten voorlezen. Onze kerk ligt centraal. We
gaan ook in gesprek met de Franciscus en
Claraparochie over vruchtbare intensivering
van de pastorale samenwerking. Bovenal
is het bestuur deze en de komende
periode druk met de voorbereiding van
de verbouwing van het Emmaüshuis, en
met de vernieuwing van de verwarming
in de kerk. Het is hartverwarmend om
samen Emmaüsgangers te zijn. We willen
die warmte uiteraard niet verliezen in
een koude kerk. Met dank en waardering
wensen we iedereen een fijne start en een
inspirerend nieuw parochiejaar!
Bestuur Emmaüsparochie

In het afgelopen voorjaar was het onduidelijk of we door konden gaan met
de meditatieve wandelingen van Bidden
met de Benen.
Gelukkig hebben zich
nieuwe routemakers
gemeld, waardoor wij in
ieder geval een aantal
wandelingen door kunnen
laten gaan! Nieuwe routemakers kunnen
zich nog steeds melden bij Ben van Assema
of Ronald Dashorst. We beginnen in oktober
met een nieuw Jaarthema: “De Kracht van
de Verbeelding.” Voorafgaande aan elke
wandeling wordt rondom dit thema een
inleiding gehouden, elke keer komt een
ander deelthema aan bod.
De wandelingen beginnen om 9.30 uur in
de aangegeven kerk.
Na een korte meditatie, een pelgrimszege
en de uitreiking van de route kunnen
mensen individueel of in groepjes op pad
gaan. Er is een korte (± 10 km) en een lange
(± 15 km) route.
Wandelen brengt je dichterbij jezelf, en
de thema’s zijn zo gekozen dat deze dat

ook doen. In elke route zit ook een stiltewandeling, waarin alle ruimte is om de
verbinding te zoeken met de natuur om je
heen en de meditatieve vragen die worden
aangereikt.
De deelnemers aan de korte en de
lange route vinden elkaar weer bij een
horecagelegenheid waar onder het genot
van koffie of thee bijgepraat kan worden
en daarna loopt iedereen weer terug naar
het beginpunt van de tocht.
Deze herfst wandelen wij twee keer:
14 oktober 2017: Hervormde kerk Hall,
Dorpsstraat 57, 6964 AA Hall.
Deelthema: Verbeelden
11 november 2017: Dorpskerk Wilp,
Dorpsstraat 35, 7384 AS Wilp.
Deelthema: Verbinden
Deelname is gratis; een vrijwillige bijdrage
in de kosten is welkom. Aanmelden is
niet nodig. Voor meer informatie zijn de
volgende personen beschikbaar: Henri ten
Brinke, 055 301 50 15, henri.tenbrinke@
upcmail.nl en Ronald Dashorst,
06 169 127 27, r.dashorst@rkapeldoorn.nl .
U kunt de nieuwsbrief aanvragen via
biddenmetdebenen@gmail.com .

STAD
Kopij voor de volgende OpWeg graag inleveren uiterlijk woensdag 11 oktober 2017
per e-mail aan secretariaat@rkapeldoorn.nl

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

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

Gespreksgroep
Maandag 2 oktober gespreksgroep ouderen
in De Drie Ranken.
Gast: Hans Hulst.
Thema: “Leven in verbondenheid”.
Vanaf 9.45 uur bent U allen van harte
welkom.
Een groet Corrie Jonker

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

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.

Uitje vrijwilligers Werkgroep
Welzijn Hubertus
Op woensdag 6 sept. jl. hield de Werkgroep
Welzijn weer haar jaarlijkse uitje. Het was
niet zo’n zonnige dag maar we vertrokken
toch met 20 personen vanaf de Open
Hofkerk om 9.30 uur richting Diepenveen.
Het doel was om een bezoek te brengen
aan de vroegere Abdij Sion, die nu door
het vertrek van de monniken onder beheer
van de Stichting Nieuw Sion staat. Toen we
daar aankwamen, werden we verwelkomd
door Pastor Ruud Pragt. Na een inleidend
gesprek van hem en een stukje rondleiding
gingen we met z’n allen naar een zaal,
waar we konden genieten van koffie en
thee met heerlijk gebak met vruchten uit
de eigen tuin. Het was heel lekker. Hierna
gingen we met Pastor Pragt verder met de
rondleiding. We kwamen op allerlei plekken
waar de monniken vroeger liepen, werkten
en sliepen. Er was heel veel te zien en er
werd boeiend over de geschiedenis van dit
klooster verteld. Daarbij hoorde o.a. ook dat
men als monnik stilte diende te betrachten.
Enkele dames van de Werkgroep zouden

dit voor hen persoonlijk veel te belastend
hebben gevonden. Ze waren blij dat ze
niet waren ingetreden. We brachten toen
een bezoek aan de mooie bibliotheek met
zijn vele boeken en aan de refter. Hierna
gingen we in een lange rij in stilte naar de
kloosterkerk, waar we de getijden hebben
meegemaakt en mee hebben gedaan aan
de verplichte 7 minuten stilte. Wat duurt
dat lang als je dat niet gewend bent. Het
was een mooie viering met persoonlijke
intenties. In stilte gingen we naar de
zaal waar we de lunch gebruikten. Deze
bestond uit vegetarische producten zoals
ook de monniken gebruikten. Ondanks
dat de meesten van ons wel beleg gewend
zijn, smaakte het brood, de kaas en de
geserveerde jam toch uitstekend. Toen we
dus heerlijk gegeten hadden gingen we
verder met de rondleiding. Ditmaal door de
tuin en ook bezochten we het kerkhof waar
vele monniken begraven liggen. Tot slot
namen we afscheid van Abdij Sion en Pastor
Pragt met de vrijwilligers die zich inzetten
om aan bezoekers de sfeer van vroeger te
laten zien in dit mooie gebouw. Hierna ging
de groep op weg naar boerderij “De Kolke”
in Voorst waar we weer werden onthaald
op een drankje. We speelden hier boerenmidgetgolf op banen waar ouderwetse
boerderijmachines waren geplaatst. Er stond
gelukkig wel bij waarvoor deze machines
dienden. Het was heel gezellig en er werd
behoorlijk gestreden om een plek bij de
eerste drie. Dit lukte want er waren drie
leden die gelijk eindigden. Na nog een blik
in de boerderijwinkel te hebben geworpen,
vertrokken we om vijf uur huiswaarts.
Iedereen was heel voldaan en heeft genoten
van een prachtige leerzame dag. We kijken
alweer uit naar ons volgende uitje.

Eucharistieviering Werkgroep
Welzijn Hubertusgemeenschap
14 september jl. was er voor de
ouderen van de Werkgroep Welzijn
Hubertusgemeenschap weer een
Eucharistieviering in de Open Hofkerk aan
de Boerhaavestraat. Pater Theo Roelofs ging
voor en het Hubertuskoor aangevuld met
6 dames verzorgde de zang. Het thema in
deze viering was “Waar het hart vol van
is, loopt de mond van over”, een thema
dat iedereen wel kent en waar genoeg
voorbeelden van te noemen zijn. Hoe
enthousiast kan men niet vertellen over
de kinderen, kleinkinderen, werk, hobby

en over hetgeen men als vrijwilliger doet.
Maar doen we dat ook over ons geloof? De
lezing ging erover dat een goed mens uit de
schat van goedheid in zijn hart het goede te
voorschijn brengt, maar een slecht mens het
slechte. Pater Theo Roelofs vertelde in zijn
overweging dat hij eerst als timmerman in
opleiding werkte bij een aannemer, waar hij
leerde om met veel zorg en deskundigheid
een fundament te leggen waarop een
schoolgebouw moest komen rusten.
Dit gebouw staat er nog steeds, dus de
fundering was uitstekend. Ook in geestelijk,
en opvoedkundig opzicht is het van groot
belang een goed fundament te leggen en
dit al op hele jonge leeftijd bij de kinderen.
Kinderen nemen snel bepaalde gedragingen
over van hun ouders, oudere broers of
zussen. En dat geldt ook voor het geloof.
Het hoorde er gewoon bij. In deze tijd is
dat wel anders. Ouders van nu maken soms
een keuze voor de kinderen om ze vrij op te
voeden om ze op latere leeftijd zelf de keus
te laten maken of ze wel of niet gedoopt
willen worden. Dit is op zich merkwaardig,
want als een kind de leerplichtige leeftijd
heeft bereikt, dan zeggen deze ouders
ook niet ‘je moet zelf maar kiezen of je
wel of niet naar school gaat’. Nee, dat is
vanzelfsprekend, bovendien verplicht. Er is
wel geen verplichting om een kind te laten
dopen, maar aangezien een kind nog niet
in staat is zelf een keus te maken, is het aan
de ouders om dit voor het kind te doen. Hoe
hij er later mee omgaat is dan zijn keuze
en verantwoordelijkheid. Bij het thema van
“Waar het hart vol van is, loopt de mond
van over” wil dat niet zeggen dat we de
hele dag biddend moeten doorbrengen,
maar wel dat wij op een christelijke wijze
met elkaar moeten omgaan, elkaar liefdevol
respecteren, waarderen en bijstaan in lief en
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leed, waarmee we door onze houding het
zaad van Gods Liefde doorgeven. Het was
muisstil in de kerk.
Het Hubertuskoor zong weer een hele mooie
Latijnse Mis en prachtige liederen die door
de aanwezigen volop werden meegezongen.
Na de H. Mis was er zoals altijd een gezellig
samenzijn onder het genot van koffie, thee,
een hapje en een drankje. Dit werd weer
heel erg gewaardeerd.
Ook nu was het weer een bijzondere viering
en een fijne samenkomst. Dank aan iedereen
die zich heeft ingezet om deze viering tot
stand te brengen.

Viering Teresia-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!
Pastoor P. Daggenvoorde is de voorganger.

Als u wilt deelnemen aan deze viering, wilt u
zich dan vóór 9 oktober a.s. aanmelden bij
Toos van Dijk
Kalmoesstraat 52
7322 NV Apeldoorn
tel. 055 366 79 41
e-mail: toosvandijk.reunie@gmail.com
of bij:
An Bekker
Deventerstraat 405
7323 PS Apeldoorn
tel. 055 366 03 84
Als u zich schriftelijk aanmeldt, wilt u
dan uw naam, adres en telefoonnummer
vermelden?

T E R E S I A
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.
Boerengolf en Nieuw Sion Foto’s bij viering
14 september

Vieringen H. Martinuskerk Twello
Zondag 15 oktober
10.00 uur Eucharistieviering, voorganger
pastoor P. Daggenvoorde

Casa Bonita
01 okt
08 okt

15 okt

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

De Drie Ranken
01 oktober
09.30 uur ds. G.A.J. van der Maas
09.30 uur Next Step, voor jongeren,12-15 jr.
12.15 uur Hemels Gelag, voor jongeren,
15-25 jr.
19.00 uur Taizévesper
08 oktober
09.30 uur ds. A.A. Wijlhuizen, Heilige Doop
15 oktober
09.30 uur ds. H.J. ten Brinke,
Maaltijd van de Heer
12.15 uur Hemels Gelag, voor jongeren,
15-25 jr.
17.00 uur ds. H.J. ten Brinke, zangdienst
mmv Het Grote Kerk Koor

De Heemhof
01 okt.

WIJ BIDDEN

08 okt.

15 okt.
Goede God, Gij wilt dat alle mensen
leven in uw liefde; Gij wilt wonen
in het hart van deze gemeenschap.
Schenk Gij ons dan opnieuw de Geest
die voor ons uit gaat, die diep in elk
van ons leeft, en ons verenigt tot uw
volk, één van hart en ziel.

Mw. ds. A. Melzer,
orgel mw. S. Goldbach,
Taizé zanggroep
Mw. M. van der Veen,
orgel dhr. W. Kroon,
klarinet Margo van der Eng
HA Mw. I.M. Bossenbroek-Baller,
orgel dhr. L. Jacobs

De kerkdiensten beginnen om 10.30 uur.

‘s Heeren-Loo (Groot Schuylenburg)
01 okt.
01 okt.

E V E N

CG/NG/GV Dhr. H. Scherrenburg
Mw. Ds. M. Doesburg,
orgel mw. T. Schoonheim,
solist dhr. H. Heinen
Mw. M. Hoekstra,
orgel dhr. J. van Veen		

S T I L S T A A N

08 okt.

15 okt.
15 okt.

Verteldienst o.l.v. Frans van Loon,
orgel Maurits Bunt
Zangdienst o.l.v. Harm Siebesma,
orgel Arjan van Hees
Eredienst Ds. G. Loeve,
orgel Maurits Bunt, CGZ Sursum
Corda o.l.v. Dhr. Pier de Jong
Verteldienst o.l.v. Piet Rosenbrand,
orgel Maurits Bunt
Zangdienst o.l.v. Tine Menkveld,
orgel Chris Notenboom

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

De Herberg: Zondagse Ontmoetingen
08 okt.

Dhr. H. van Leeuwen

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
De spirituele auteur Henri Nouwen vat het spirituele leven op als het bewaken van het
innerlijke vuur dat in ieder van ons brandt. Hij is de mening toegedaan dat veel mensen
vandaag de dag opgebrand zijn omdat ze de deuren van hun kachel te ver naar buiten
hebben geopend. Dan kan de gloed niet in hen blijven. Dan worden ze snel opgebrande
as. Spiritueel leven betekent voor mij : het innerlijke vuur bewaken.
Anselm Grün

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.

E L D E R S

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
30 sept.
07 okt.

14 okt.

Mw. J.A. Stolte,
orgel dhr. G. de Groot
Mw. M. Visch-de Bruin,
orgel dhr. J. van Veen,
klarinet Margo van der Eng
HA Mw. I.M. Bossenbroek-Baller,
orgel mw. S. Goldbach,
dwarsfluit Veronika Simonett

De kerkdiensten vinden plaats op
zaterdagmiddag om 14.30 uur.

Randerode
01 okt.

08 okt.
15 okt.

RK Pastor H. de Jong,
koor Sostenuto o.l.v. Ed van
Egmond, piano Els Peverelli
Ds. E. Idema, orgel Bert Riphagen,
Cantorij Hofstad
Mw. R. Smeijers,
orgel dhr. J. Tiemens		

De kerkdiensten beginnen om 10.30 uur.

Sainte Marie
01 okt.

08 okt.
15 okt.

14.00 u eucharistieviering,
pastor Sebastian pr.,
met Mariaprocessie
09.30 u eucharistieviering, A. Goes
Geen viering

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.

BIJBELROOSTER
01 oktober 2017 Zesentwintigste zondag door het jaar
Ez. 18, 25-28; Ps. 25; Fil. 2, 1-11 of 1-5; Mt. 21, 28-32
08 oktober 2017 Zevenentwintigste zondag door het jaar
Jes. 5, 1-7; Ps. 80; Fil. 4,6-9; Mt. 21, 33-43
15 oktober 2017 Achtentwintigste zondag door het jaar
Jes. 25, 6-10a; Ps. 23; Fil. 4,12-14 en 19-20; Mt. 22, 1-14 of 1-10

voor verandering die er toe doet
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Rome en Reformatie
Met een paar rake klappen bevestigt
monnik Maarten Luther in het jaar 1517
zijn 95 aanklachten tegen de katholieke
kerk op de deur van een kapel in
Wittenberg.
Het begin van de Reformatie is een
feit. Dat is komende maand precies 5
eeuwen geleden. Binnen en buiten de
kerken worden er tal van bijeenkomsten
en activiteiten georganiseerd om stil te
staan bij deze hervormingsbeweging in
de kerkgeschiedenis. In de Fontein, een
pioniersplek van de PKN in Apeldoorn,
wordt op zondagavond 15 oktober om
zeven uur een gespreksavond gehouden
onder onder de titel ‘Rome en Reformatie’.

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

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

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

Inleiders zijn Paul
Daggenvoorde, rk
priester en pastoor
in Apeldoorn
en Arjan Plasier,
als missionair
predikant
verbonden
aan de Fontein
en voormalig
secretaris van de
PKN in Nederland.
De geloofgemeenschap De Fontein
komt samen in wijkgebouw het Kristal
Distelvlinderlaan 200 Apeldoorn.
Iedereen is welkom!

Zondagviering: tweede en vierde zondag van de
maand om 13.30 uur (Inloophuis vanaf 14.00 uur).
Rek.nr. NL11INGB0006240608
t.n.v. St. Citypastoraat
Apeldoorns Beraad van Kerken
www.apeldoornsberaadvankerken.nl ,
beraadvankerkenapeldoorn@hotmail.com .
Inloophuis ’de druif’
Een ontmoetingsplaats in De Maten.
Openingstijden: dinsdag van 09.30 tot 11.30 uur,
donderdag van 10.00 - 12.00 uur en vrijdag van
14.30 - 16.30 uur. Ingang: Violierenplein, De Drie
Ranken, direct achter de deur. Iedereen is welkom.
Jeugd- en Jongerencentrum Don Bosco Apeldoorn
Instuif en internetcafé voor jeugd en jongeren,
toegang gratis.
Locatie: Don Bosco De Maten, Eglantierlaan 203,
055 542 59 51, openingstijden: elke middag van
13.00 tot 17.00 uur, behalve zaterdag.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

