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Kerstmis. Hoe zit dat ook alweer?
Lastig, want op een ezel in de schoot van een maagd, die
ongetrouwd hoogzwanger is. Onderweg om te worden
geteld. Om te zien of je in ogen van de keizer en andere
machten meetelt. Niet.

bij de kleinen en de machtelozen. Zo zit dat.
En dat ligt niet lekker. Niet voor Hem (Jezus) en ook
niet voor ons. Is dat misschien Gods strategie, om ons
in beweging te krijgen?

En ook geen plek. Bevalling in het nachtverblijf voor
dieren. De pasgeborene in een kribbe, een voerbak.
God wordt geboren waar mensen geen plek hebben.
Ongezien voor wie meetellen en zich almachtig wanen,
komt God aan het licht. Herders, randfiguren, zien hem
het eerst. God komt de wereld van zijn mensen binnen

God, Enig, Eén in drie goddelijke personen; in wezen
een eigen gemeenschap dus. Maar niet zelfgenoegzaam.
God, de Vader, de Zoon en de Geest wil bij mensen zijn,
als medemens. God is me er een! Een vreemde.
Een mensgeworden vreemdeling die ons betrekken
wil bij wie God is.

Kerstmis. Letterlijk betekent het zoiets als de missie
van Christus.
Hoe zit dat ook alweer? Het is dat we in beweging
komen. En gaan meedoen met de missie van Jezus.
En allen ‘tezamen komen onder sterrenblinken’,
onder Gods hemel.
Zalig Kerstmis,
pastoor Paul Daggenvoorde
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:
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:

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

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

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

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

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

VIERINGEN IN DE ONZE LIEVE VROUWEKERK
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Zaterdag 23 december
16.30 uur Eucharistieviering VERVALT
Zondag 24 december Kerstavond
16.30 uur Gezinsviering met het kinderkoor, voorganger diaken R. Dashorst
18.30 uur Eucharistieviering met Joko Trees en het kinderkoor,
voorgangers pastor Sebastian en diaken R. Dashorst
KERSTAVOND MET JOKO TREES EN HET KINDERKOOR
Met enthousiasme is de tekstgroep van Joko Trees aan de slag gegaan
met het voorbereiden van de kerstviering op kerstavond om 18.30 uur.
We willen tijdens deze avond stilstaan bij Gods Wonderlijke Wegen.
De woordelijke weg die Jozef en Maria gingen naar de stad van David
en tijdens welke Jezus geboren werd, maar ook de Wonderlijke
Wegen die God soms voor ons zelf in petto heeft. Ook staan we stil
bij de Wonderlijke Wegen die vluchtelingen moeten gaan op de vlucht voor calamiteiten,
oorlog en geweld. En de Wonderlijke Wegen die ze moeten gaan om weer met hun familie
herenigd te worden, het thema waar ook Serious Request dit jaar aandacht aan heeft
besteed. Het is een mooie viering geworden met inspirerende teksten en bekende en
nieuwe liederen. We willen u allen dan ook van harte uitnodigen om samen met ons deze
Kerstviering mee te vieren.
20.30 uur Eucharistieviering met koor Credo,
voorgangers pastor Sebastian en diaken R. Dashorst
23.00 uur Eucharistieviering met koor Sostenuto,
voorgangers pastor Sebastian en diaken R. Dashorst
KERSTAVOND 23.00 UUR: VIERING MET SOSTENUTO
Voor deze viering hebben wij ons laten inspireren door
het lied Sweet Child in Time. Voor velen van ons een
bekend lied van Deep Purple. We hebben nagedacht
over de betekenis van de oorspronkelijke tekst en geven hier in de viering nieuwe woorden
aan. Woorden die te maken hebben met de geboorte van het kerstkind, met wat dat in
ons oproept en waartoe het ons kan aanzetten. Welke keuze durven wij te maken als we
de lijn tussen het goede en kwade zien? In teksten en gebeden staan we daarbij stil. De
viering heeft als thema ‘Dans in mij’ meegekregen, geïnspireerd op een van de liederen
die we zingen. Natuurlijk zingen we ook bekende kerstliederen. Dat alles doen we onder
begeleiding van piano, orgel, viool, saxofoon en trompet. Wij zien uit naar de viering en
nodigen u van harte uit met ons mee te vieren.

T / M
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JA NUARI

2018

Zaterdag 30 december
16.30 uur Eucharistieviering met cantor, voorganger pastoor P. Daggenvoorde
Zondag 31 december
10.00 uur Eucharistieviering met samenzang, voorganger pastor Sebastian
Maandag 1 januari
10.00 uur Eucharistieviering met cantor, voorganger pastor Sebastian
Dinsdag 2 januari
09.00 uur Eucharistieviering
Vrijdag 5 januari
09.00 uur Eucharistieviering
19.30 uur Gebedsviering Sant’Egidio
Zaterdag 6 januari
16.30 uur Eucharistieviering met samenzang, voorganger pastoor P. Daggenvoorde
Zondag 7 januari
10.00 uur Eucharistieviering met het Gregoriaans Koor,
voorganger pastoor P. Daggenvoorde
Dinsdag 9 januari
09.00 uur Eucharistieviering
Vrijdag 12 januari
09.00 uur Eucharistieviering
19.30 uur Gebedsviering Sant’Egidio
Zaterdag 13 januari
16.30 uur Eucharistieviering met cantor, voorganger pastor Sebastian
Zondag 14 januari
10.00 uur eucharistieviering met koor Credo, voorganger pastor Sebastian
Dinsdag 16 januari
09.00 uur Eucharistieviering VERVALT
Vrijdag 19 januari
09.00 uur Eucharistieviering
19.30 uur Gebedsviering Sant’Egidio
Zaterdag 20 januari
16.30 uur Eucharistieviering VERVALT
DOOPVIERINGEN
Doopvieringen vinden doorgaans een keer in de maand op ’n vastgestelde zondag plaats.
Voor het eerste halfjaar van 2018 zijn de data: 28 januari, 18 februari, 18 maart, 15 april
en 27 mei. 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.

Maandag 25 december 1e Kerstdag
10.00 uur Eucharistieviering met koor Lucente,
voorgangers pastoor P. Daggenvoorde en diaken R. Dashorst
KERSTFEEST...
Het is... het KINDJE
niet arm, niet rijk,
het schept toekomst, hoop
Kerstfeest... Het is... als JOZEF EN MARIA
die onze liefde het meest nodig hebben.
Kerstfeest... Het is... als HERDERS
de handen vol hebben om te geven,
Want niet wat je hebt is belangrijk, maar wie je bent, hoe je bent.
Kerstfeest... Het is... een ENGEL
een symbool van de verbinding tussen hemel en aarde,
tussen God en de mens;
Kerstfeest... Het is... als de WIJZEN
uit het verre oosten die het kindje hun geschenken geven
want alles wat God heeft, schenkt Hij weer weg aan de anderen.
Kerst, een Licht in Jou geborgen...
Koor Lucente nodigt u van harte uit voor deze viering.
Dinsdag 26 december 2e Kerstdag
10.00 uur Eucharistieviering met Bel Canto,
voorgangers pastor Sebastian en diaken R. Dashorst
Vrijdag 29 december
09.00 uur Eucharistieviering
19.30 uur Gebedsviering Sant’Egidio

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

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

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

Lees verder op pagina 03

vrijdag 22 december 2017

Vervolg van pagina 2
COLLECTEOPBRENGSTEN
week 49
pastoraat Emmaüsparochie € 184,75
Emmaüs Adventsactie € 255,10
week 48
pastoraat Emmaüsparochie € 398,74
Emmaüs diaconie € 538,87
week 47
pastoraat Emmaüsparochie € 288,70
Solidaridad € 320,82
MISINTENTIES
Kerstavond 24 december 16.30 uur: Ronella Josephina Scholsberg-Charles
Kerstavond 24 december 18.30 uur: Gonnie Tijmensen-Bernards, overleden ouders
van Hoogland-Duinstee, Johan Pronk, Elly Tomassen-Groenendijk, Gert-Jan Tomassen,
Loes de Bakker-Scholts, onze liefdevolle dochter, zus, schoonzus en tante Sylvia Jansen.
Kerstavond 24 december 20.30 uur: Aad v.d. Maarel, Rubito Pedro Felida, Leny Heuzen,
Rens Ketelaar, Loes de Bakker-Scholts.
Kerstavond 24 december 23.00 uur: Jo Horst, Rik Horst-Wientjes, Martin Linthorst,
Albert van Iperen, Joop Oud, Lambertus Gradus Nijhof, Everdina Maria Nijhof-Meurs
en overleden familieleden, Loes de Bakker-Scholts.
1e Kerstdag 25 december 10.00 uur: overleden ouders Harperink-Nijland en zoon Felix,
overleden familie Maijer-Emler en Boekhorst, Stephan Staijen en schoonzoon Twan,
ouders en schoonouders, gezondheid en sterkte voor het gezin, Ronella Josephina
Scholsberg-Charles, Hendrik Leopold van Droogenbroeck, overleden familie van
Droogenbroeck-Hagen, Mia Nieuwenhuis-Huijink, Marianne Tuzlak-Beekman,
Loes de Bakker-Scholts.
Zondag 31 december: Overleden ouders Havekes-Nienhaus en schoonzoon Kees,
Mia Nieuwenhuis-Huijink, Marianne Tuzlak-Beekman.
Maandag 1 januari: Stephan Staijen en schoonzoon, overleden ouders en schoonouders,
gezondheid en sterkte voor het gezin, overleden ouders Harperink-Nijland en zoon Felix.
Weekend 6-7 januari: Hendrikus Johannes Aartsen, Maria Aartsen-Verheij, overleden
families Aartsen-Verheij.
PAROCHIEKRONIEK
Overleden:
Rubito Pedro Felida. De afscheidsviering heeft plaatsgevonden op 30 november in de kerk.
Marianne Tuzlak-Beekman. De uitvaart heeft plaatsgevonden op 6 december in de kerk.
Mia Nieuwenhuis-Huijink. De uitvaart heeft plaatsgevonden op 8 december in de kerk.
IN MEMORIAM
Wilhelmus Johannes Franciscus Paagman
Proberen goed te leven en iedereen te behandelen als een gelijke, zoals je zelf ook
behandeld zou willen worden. Geen onderscheid te maken en omkijken naar je naasten. Zo
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probeerde Wim te leven. Daarom hebben we bij zijn afscheid dan ook een gedeelte gelezen
uit Mattheus 25 o.a. vers 40, een tekst die zo passend was voor het leven van Wim. Een
leven dat onvoorwaardelijk verbonden was met zijn Schepper. 84 jaar geleden werd Wim
geboren in Uithuizen, een klein dorpje in Groningen. Al jong overleed zijn vader en vlak
hierna brak de oorlog uit en moest Wim noodgedwongen onderduiken. Met het overlijden
van zijn vader en zijn ervaringen uit de oorlog heeft Wim het altijd erg moeilijk gehad. Wim
hechtte erg veel waarde aan zijn geloof maar door deze gebeurtenissen uit de oorlog had
Wim voor wat betreft zijn geloof een ruime blik gekregen. Dacht niet in hokjes. Of je nu
katholiek, protestant of moslim was, het maakte voor hem totaal geen verschil. Oordelen
of veroordelen, het kwam in zijn woordenboek niet voor. Het leven van Wim is kostbaar
geweest en in het vertrouwen dat zijn leven nu rust in Gods veilige hand hebben we Wim op
23 november te ruste gelegd op de begraafplaats Haagwinde.
Gerard van de Braak
Maria Elisabeth Regensburg-Livain
Op 25 november hebben we in crematorium Heidehof afscheid genomen van Els, een sterke
en krachtige vrouw. Haar gezin was haar alles. En intens was de liefde tussen Els en haar
man Paul, die qua karakter zo verschillend waren, maar elkaar zo voortreffelijk aanvulden.
Toen Paul getroffen werd door een herseninfarct stonden de laatste 5 jaar voor Els in het
teken voor de zorg voor Paul. Els en Paul die enige maanden geleden nog hun 60-jarig
huwelijksfeest hebben gevierd. De laatste 2 jaar ging het minder goed met de gezondheid
van Els, maar ze moest doorgaan om Paul te verzorgen. Ze vond het heerlijk ook om te
geven, maar vond het moeilijk om hulp te vragen en als ze al hulp vroeg voelde ze zich
enorm bezwaard. Een sterke krachtige vrouw, die geveld werd toen een half jaar geleden
Astrid, hun dochter overleed. Het ergste wat je als ouder kan overkomen. Dit verdriet heeft
een enorme impact op haar gehad waar ze eigenlijk niet meer overheen is gekomen. Een
paar maanden geleden verhuisden ze naar Ruma Saya en hier kon ze de zorg voor Paul
enigszins uit handen geven. En in het vertrouwen dat er nu goed voor Paul gezorgd zou
worden is ze in alle rust heengegaan naar het huis van de Vader.
Gerard van de Braak
Rubito Pedro Felida
Een liefdevolle, positieve man en een unieke vader die tot het laatste moment zijn humor
heeft weten te behouden. Rubito die zijn leven geleefd heeft en alles uit het leven heeft
weten te halen wat er in zat. Veel heeft Rubito in zijn leven aan liefde gegeven, aan
iedereen die hem dierbaar was. Rubito was trots op zijn gezin en zijn gezin trots op hem.
Zorg en zorgzaamheid stonden bij hem hoog in het vaandel, voor iedereen. En hij was dan
ook geliefd bij iedereen. En dat bleek ook uit de laatste maanden van zijn leven, de periode
dat hij ziek was. Ontzettend veel bezoek heeft hij in die periode gehad, bezoek waar hij
altijd enorm naar uit keek. Geweldig heeft hij het ook gevonden dat zijn zus en beide broers
nog waren overgekomen vanaf Bonaire en Curaçao. Voor Rubito waren de laatste maanden
een mooie afsluiting van zijn leven. Rubito was erg gelovig en was er ook van overtuigd
dat de dood niet het einde was. Hij had er ook een heel mooi beeld van. Op 30 november
hebben we op zijn wijze met de klanken van zijn muziek afscheid genomen in de Onze Lieve
Vrouwekerk in het vertrouwen dat hij nu is binnengegaan in dat nieuwe land en mag leven
in het licht.
Gerard van de Braak

Op weg naar Kerstmis
Half oktober merkte ik voor het eerst dat de
Kersttijd in aantocht was. In onze parochie
zijn heel wat kerstboom-kwekerijen. Al die
dennenbomen staan het hele jaar op het
land, maar vanaf oktober kan je zien welke
bomen groot genoeg geworden zijn en dus
dit jaar ‘aan de beurt’ zijn. In de top van
de boom komt een merkje en na een tijdje
worden ze ook gerooid. Kerstmis komt er
aan, soms sneller dan je denkt.
Ook de koren van onze parochie zullen zo
langzamerhand in de ‘Kerst-stand’ staan. In
oktober hoorde ik één van onze koren al
weer driftig oefenen: ‘In dulce jubilo’!
Kerstmis: nu de dagen zichtbaar korter
worden gaan we ons er langzamerhand
weer op voorbereiden. Velen ervaren het
toch wel als een bijzondere tijd, waarin ze in
hun huis plaats maken voor de kerstboom en
andere bijzondere versieringen en wellicht
ook voor een kerststal.
Bij mij heeft het altijd weer even tijd nodig
om Kerstmis tot mij door te laten dringen
en er meer van te laten maken dan een
paar gezellige dagen. Gelukkig biedt de
kerkelijke kalender ons elk jaar weer een
gewenningsperiode: de Advent, de periode
van de vier zondagen en weken voor
Kerstmis.
De lezingen van de Advent roepen ons
telkens weer op om rond te kijken. Advent
daagt ons elk jaar weer uit: Verwachten we
nog iets in ons leven en in ons samenleven?
Waar is het figuurlijk donker in ons en om
ons heen? En kijken we nog ergens naar
uit, naar meer licht in de wereld, weg van
armoede, eenzaamheid en oorlog?
De advent probeert ons als het ware wat
wakker te schudden om ook met ons hart
uit te zien naar Kerstmis. Want dat is toch

wel een bijzonder feest: God die tastbaar,
voelbaar en zichtbaar wordt in een mens,
in Jezus. Geen mens hoog te paard, geen
Trumpiaanse superlatieven.
Nee, God komt in ons midden in
een pasgeboren kind, met ouders
die een speelbal lijken te zijn van de
grootsheidswaanzin van de keizer uit het
verre Rome. Vanwege de volkstelling is
er eigenlijk geen fatsoenlijke plek om te
bevallen... Een verhaal van lang gelden,
maar nog steeds van een ongelofelijke,
beschamende actualiteit.
Als er één verhaal is uit de Bijbel dat
iedereen kent, dan is het wel dit geboorte-

verhaal van Jezus. En elk jaar komen er weer
velen in de kerken samen om dit verhaal te
horen. Misschien ook wel om na te denken:
waar zijn in ons leven en samenleven
hoopvolle lichtpuntjes te ontdekken? Speelt
daarin mijn (on)geloof een rol? Waar komt
God tot in ons midden?
De kerstbomen zijn al ruim op tijd op
transport. En in de winkelcentra valt niet
meer te ontkomen aan kerstartikelen en
lekkernijen en velen richten hun huizen
weer in voor dit feest.
Aan ons zelf de uitdaging om Kerstmis ook
te maken tot een feest van geloven. Een
feest dat ons wellicht aanzet om ons ook in

de rest van het jaar te laten aanspreken door
de bezieling van Jezus. Mede namens de
collega’s uit het pastoraal team spreek ik de
wens uit dat het komende kerstfeest ook ons
hart mag raken:
Kind ons geboren,
Zoon ons gegeven,
God onbedwingbaar,
Vader voor eeuwig,
Koning van de Vrede!
Een zalig en gezegend Kerstfeest!
pastor Wim Vroom
Franciscus en Claraparochie
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Het kerstdiner (dat niet doorging…)
(Willem Olierook)
Iedereen was binnen. Zelfs nichtje Odette,
die uit New York moest komen, was op tijd
geweest voor haar vlucht naar Schiphol.
Volgens haar peettante Christien, de
oudste zus van Jacqueline waarvan Odette
de dochter was, mocht dat op zich al een
kerstwonder heten…
Om de woonkamer, die normaal al overdadig
was ingericht, ‘in kerstsfeer’ te noemen was
een understatement. Kosten noch moeite
waren gespaard om de ruimte om te toveren
in een soort ‘open-plek-in-het-bos-waar-hetmaanlicht-vrij-spel-heeft’.
Het aantal kerstbomen, echte (!), in
grootte variërend van 30 centimeter tot 3
meter, was nauwelijks te tellen en ook de
verzameling kerstmannen en sneeuwpoppen
had niet misstaan in een middelgroot
winkelcentrum…

De tafelschikking
De nachtmis was in de familie al jaren
geleden ingeruild voor een diner op
kerstavond. Om de beurt bij een van de
zussen thuis. Nachtenlang had Jacqueline
wakker gelegen van de vraag wie er aan
de dis naast wie moest zitten.
Er waren namelijk wat ‘gevoeligheden’
tussen wat familieleden sinds de
erfeniskwestie en ze wilde koste wat
kost voorkomen dat er vanavond
woordenwisselingen zouden ontstaan, om
aan erger maar helemáál niet te denken…

De aanloop
De borrel voor aanvang van het diner was
in de bibliotheek, waar, traditioneel, de
mannen bij elkaar stonden met voornamelijk
rijk gevulde whiskyglazen en de vrouwen
rond de open haard hadden plaatsgenomen
en bij wie de favoriete drank de Chardonnay
was. Het gelach dat zo nu en dan vanuit
het mannengroepje opsteeg werd al wat
luidruchtiger…

De bel
Om klokslag 20 uur zat de hele familie
aan tafel: de eerdergenoemde dames, hun
jongste zus genaamd Mathilde, de mannen
van de drie gezusters en nog vijf kinderen
van de drie echtparen, zodat het totaal
uitkwam op twaalf personen.
De soep was net opgediend toen de bel
ging…
“Ik verwacht niemand meer!”, zei
Jacqueline, hetgeen de anderen ook wel
vermoedden.
“Misschien iemand voor een collecte ofzo,
alhoewel het daar nu niet het geschikte
moment voor is”, opperde zus Christien.
“Wat móét ik nu?!”, vroeg Jacqueline een
tikje nerveus en tegen niemand in het
bijzonder.
“Ik ga wel en poeier die beller snel af”,
zei Jos, de man van Jacqueline, terwijl hij
al opstond…

De autorit
Een kwartier eerder waren een man en
een vrouw met de auto vertrokken van
hun flat naar het ziekenhuis. De vrouw was
hoogzwanger en ze had de eerste weeën
geconstateerd.
Ondanks dat het fel sneeuwde hadden
ze besloten om toch met de auto de
weg op te gaan. Wat waren er anders
voor mogelijkheden, hadden ze samen
geconcludeerd. Ze hoopten er het beste
van…

De sneeuw
Jos bleef lang weg. Zo lang dat Wieger, de
man van Christien, besloot om maar eens
poolshoogte te gaan nemen. Toen Wieger
de gang in liep, zag hij dat de buitendeur
openstond. Maar er was niemand te zien.
Wat hij wel zag was dat het gesneeuwd had
en niet zo weinig ook: er moest de laatste

uren zo’n vijftig centimeter zijn gevallen,
zonder dat ze er binnen erg in hadden
gehad…
Wieger riep een aantal keer de naam van
zijn zwager, maar er kwam geen reactie.
Omdat hij veronderstelde dat de anderen
wel wilden weten wat er aan de hand
was, opende hij de kamerdeur. Hij stak zijn
hoofd om de hoek en zei: “Jos is weg en de
buitendeur staat open. En het heeft nogal
gesneeuwd, ik denk wel zo’n halve meter.”

De hulpvraag
Toen Jos een paar minuten daarvoor de deur
had opengedaan, had hij een man zien staan
die duidelijk in nood leek te verkeren.
“Meneer help alstublieft, vrouw, pijn, vrouw
in auto, auto kapot, alstublieft u ons helpen
meneer?!”
De man liep alweer weg, blijkbaar in het
volste vertrouwen dat de bewoner van het
huis waar hij heen geploeterd was achter
hem aan zou komen.
De heer des huizes zag de man
rechtsomkeert maken. Was dit een poging
om hem zo meteen te beroven, of was het
wáár wat de man hem had verteld?!
Jos koos voor de laatste optie en holde
– voor zover het pak sneeuw het toeliet –
achter de man aan…

De verwarring
Binnen was men in verwarring. Er was
aangebeld op dit vreemde tijdstip, Jos was
verdwenen, de deur die openstond, het pak
sneeuw… Bijna allemaal begonnen ze door
elkaar heen te praten, terwijl bij hen de
nervositeit zichtbaar toenam.
De ‘angstigen’ stelden voor om de politie
te bellen, maar de ‘dapperen’ wilden zelf
op onderzoek uitgaan…

De vrouw
Zo’n honderd meter verderop was Jos bezig
om een man te helpen zijn zwangere vrouw
uit de auto te krijgen. De nog jonge vrouw
kreunde zacht en hield met beide handen
haar buik omklemd.
Voetje voor voetje bewoog het drietal zich

richting huis. Nu en dan bleef de vrouw in
verkrampte houding staan als de pijn haar te
veel werd.
Jos hoorde dat iemand – het klonk als de
stem van zijn zwager Wieger – zijn naam
riep, maar hij was te ingespannen bezig om
te reageren…

De kreet
Wieger had het tumult binnen een tijdje
aangezien en besloot naar buiten te gaan.
Zijn zwager moest toch ergens in de buurt
zijn. Hij zag voetstappen, niet van één maar
van twee personen. Hij volgde het spoor en
even later hoorde hij stemmen. Plotseling
was daar die kreet. Het klonk als een vrouw
in nood.
Wat was daar in ’s hemelsnaam aan de
gang?! De schrik sloeg Wieger om het hart
en wel in die mate dat hij het gevoel had
geen adem meer te kunnen halen en er
schoot een gemene pijnscheut door zijn lijf.
Hij greep naar zijn borst, wilde roepen, maar
er kwam geen geluid over zijn lippen. Na
twee, drie stappen zakte hij in elkaar in de
zachte sneeuw…

De anderen
De ‘dapperen’ gingen naar buiten – na wel
eerst hun jassen te hebben aangetrokken –
en ook zij gingen in de voetsporen van Jos
en Wieger. Degene die Wieger als eerste zag
liggen stootte een dermate beangstigende
kreet uit, dat de anderen hun dapperheid
binnen een seconde in rook zagen opgaan.
Enkelen begonnen – zonder precies te weten
waarom – mee te gillen en weldra was het
een waar pandemonium: een vreemde
groep mensen, verdwaasd rondlopend in de
sneeuw en niet wetend wat te doen…
Ondertussen naderde het drietal ook de plek
waar Wieger in elkaar was gezakt en ook
zij hadden mensen horen schreeuwen. Jos
begreep er helemaal niets van, maar werd
met de seconde ongeruster…
Degenen die in huis waren gebleven hadden
ook het gegil gehoord.
“Zie je nou wel!”, riep Mathilde, nerveus
met haar handen aan haar nieuwe japon

frunnikend, “ik zei toch dat we de politie
moesten bellen! Het is vast een aanslag.
Straks gaan we er allemaal aan!”

De onverstoorbare
De enige die niet meedeed aan het gegil
en het gejammer was Odette, in het
dagelijks leven rechercheur met bijzondere
opdrachten, hetgeen maar bij weinigen
bekend was.
Ze ging naar buiten, liep zo snel als kon naar
de plek des onheils, waar inmiddels ook Jos
en de man en de vrouw waren aangekomen.
Kalm overzag ze de situatie, knielde in de
sneeuw, voelde of er nog een hartslag bij
haar vader te vinden was en begon hem te
reanimeren.
“Bel 112”, zei ze tegen haar broer Ludo, die
verdwaasd naast haar stond, “en zeg dat er
twee ambulances moeten komen: één voor
een bevalling en één voor een hartaanval”
en snel vervolgde ze haar levensreddende
werk.

De afloop
De ambulances kwamen, de hulpverleners
kweten zich professioneel van hun taak en
vertrokken even later weer.
Nog diezelfde avond kreeg de familie te
horen dat de vrouw, ze heette Myriam, was
bevallen van een jongetje. De vader, wiens
naam Youssouf was, had dolblij opgebeld
en gezegd dat ze hun eerstgeborene Joshua
hadden genoemd…
Een uur later belde Christien vanuit
hetzelfde ziekenhuis met het goede nieuws
dat Wieger het naar omstandigheden goed
maakte.
Iedereen slaakte een zucht van verlichting.
Er werd een toost uitgebracht op het nieuwe
én op het behouden leven.
Eindelijk in bed moest Jacqueline aan een
kerstliedje van vroeger denken: ‘Midden in
de winternacht ging de hemel open’. Stil
glimlachend bedacht ze dat van het diner
niet veel terecht was gekomen, maar dat het
wel een heel bijzondere én onvergetelijke
kerstavond was geweest…
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Drie Maria’s over Kerstmis en nog wat meer…
(Willem Olierook)
De levensfase waarin iemand zich bevindt
zal vaak bepalend zijn voor de manier
waarop je naar verleden, heden en toekomst
kijkt. Daarom leek het de redactie van
OpWeg een goed idee om drie mensen (een
zeventiger, een veertiger en een tiener) te
vragen om over hun ‘beleving van Kerstmis’
te vertellen. En als die drie ook nog eens
familie zouden zijn, dat kon dat de verhalen
alleen maar een meerwaarde geven, zo
hadden we bedacht.
Wat mooi dus dat Maria Magdalena Cornelia
Gerda (roepnaam Miep) Giezeman-Hendriks,
Maria Johanna (roepnaam Marjoke) StolkGiezeman en Maria Janna (roepnaam
Marloes) Stolk meteen ‘ja’ zeiden toen hen
werd gevraagd om hun medewerking te
verlenen…

Kerstmis als kind
Miep: “Ik heb daar zulke mooie
herinneringen aan! We gingen ’s nachts
naar de kerk van de Paulusparochie in Den
Haag. Je kon kiezen, weken daarvoor moest
mijn vader daar al kaartjes voor halen,
tussen 00.00 uur of om 04.00 uur. De eerste
mis was dan de Hoogmis, met drie heren,
en daarachteraan kwamen nog twee ‘stille
missen’.
Te voet door de sneeuw op weg naar de
kerk. De straten waren verlicht door de
lantaarnpalen en de kerkklokken luidden.
De ‘stille missen’ waren kort, een soort
‘racemissen’ om het een beetje oneerbiedig
te zeggen; die gingen voor het gevoel erg
snel.
Midden in de kerstnacht zette mijn vader
de kersstal op en versierde hij het huis.
In onze mooiste kleding gingen we naar
de kerk. Lopend ook weer terug naar huis,
onderweg mensen ‘zalig kerstfeest’ wensend
die we tegenkwamen.
In de ochtend hadden we een feestelijk
ontbijt met vlaaien en zelfgebakken
krentenbrood.
M’n vader had in de dagen voor kerst al van
zijn vriend die jager was een “jachtbuit”
gekregen waardoor er altijd wild was.
Mijn moeder braadde dit vlees.
Soms hadden we ijs als dessert. Bij gebrek
aan een ijskast moesten ze naar de
bierfabriek waar ze een groot blok ijs
haalden, wat in scherven werd geslagen
om ijs van te maken. Behalve het gezin zelf
en inwonende oma, kwam er nauwelijks
familie op bezoek tijdens de kerst, omdat
die allemaal in Zuid-Limburg woonden.
In de buurt brachten we kerstkaartjes rond
met de tekst: ‘ZK/ZN, familie Hendriks’. Mijn
vader kreeg wijn van zijn werkrelaties, een
paar hiervan staan nog steeds hier bij ons
in de kelder.
Ja, kerst was spannend voor mij als kind,
alles was heel bijzonder, vooral vanwege
de versiering.”
Marjoke: “Ik heb hele fijne herinneringen
aan het Kerstfeest met mijn oma Hendriks,
haar zus Trees en mijn oom Paul. Zelfs toen
oma heel ziek was en haar bed in de kamer
stond werd er kerst gevierd.
En later hier in Apeldoorn in de Victorkerk
toen mijn zus Maaike en ik in het
jongerenkoor zaten en we zelf ook meer bij
de vieringen betrokken waren. Als we dan
’s nachts thuiskwamen aten we pasteitjes
met kippenragout, dat was traditie.”
Marloes: ”Als kind gingen we met ons gezin
in De Drie Ranken naar de kerk. Naar de
gezinsviering en ook als mijn vader ’s nachts
zong met het koor Pur Sang en wij zusjes
spontaan gingen dansen als er vrolijke liedjes
gezongen werden.
Mijn allereerste Kerst was met mijn
geboorte. Ik ben jarig op 24 december, nu
bijna 19 jaar geleden. Dat jaar vierden we

Kerst in Dordrecht, waar we toen woonden,
maar dat heb ik natuurlijk van horen zeggen.
Oma Miep en opa Henk, samen met oma
Hendriks en oom Paul, kwamen en brachten
heerlijk eten mee uit Apeldoorn. Dit was een
bijzondere Kerst. In De Drie Ranken hebben
ze een keertje tijdens een gezinskerstviering
voor mij gezongen! Dat weet ik nog goed.
Heel speciaal.”

Kerstmis als gezin
Miep: “Bij onze bruiloft hebben Henk en
ik een kerststal gekregen, die natuurlijk
ieder jaar trouw werd opgezet. De (stille)
nachtmissen bestonden niet meer door de
veranderingen binnen de r.k.-Kerk.
We werden met kerst uitgenodigd bij een
van de twee families en hierdoor was de
ervaring heel anders. De kerstdagen werden
‘verdeeld’ onder de families.
Toen we een gezin kregen, gingen we met
de kerstdagen nog vaak terug naar Den
Haag, naar mijn familie.
Tijdens de kerst was het eerste kleinkind,
Marjoke, een echte attractie.
Met de familie die verder weg woonde,
werd telefonisch contact onderhouden.”
Marjoke: “Wat mij ook nog heel goed
bijstaat zijn de drie jaar dat we in
Denemarken woonden en daar natuurlijk
ook kerst vierden. Mijn vader was daar voor
zijn werk gestationeerd. Ik was toen elf jaar.
Ik herinner me nog dat het met Kerstmis
een keer zo erg sneeuwde dat we boven
op de heuvel waar we ons huis hadden
ingesneeuwd raakten en helemaal niet bij
de kerk konden komen. Toen hebben we
binnen maar alle kerstliedjes gezongen die
we kenden.
Gelukkig konden we heel vaak wel naar de
kerk, waar een Nederlandse pastoor, Jacob
Muizer, voorging en waar tijdens de viering
mijn vader de rol van acoliet op zich nam
en Maaike en ik misdienaar waren. Een heel
bijzondere periode.”
Marloes: ”Ik vind het mooi dat we op 1ste
Kerstdag altijd met ons gezin, maar ook mijn

ooms, tantes en mijn vier neven hier aan
de Tesselschadelaan bij elkaar zijn. Zelfs de
familie uit Zweden komt ieder jaar over en
dat is toch wel heel bijzonder!
Ik beleef, zeker de laatste jaren, Kerstmis
anders dan mijn oma en moeder omdat
de Kerk in mijn leven een minder grote
rol speelt. Als de Kerk belangrijk is vier en
ervaar je kerst heel anders dan als je niks met
de Kerk hebt zoals ik. Dat wil niet zeggen
dat ik nooit meer in het kerkgebouw kom.
Pas was ik nog uitgenodigd voor een lunch
met jongeren van het Hemels Gelag en ik
doe mee met de oliebollenactie in De Drie
Ranken. Ik snap wel dat mijn ouders er graag
komen.”

De betekenis van Kerstmis
Miep: “De betekenis zit voor mij toch vooral
in de warmte van de familie en in de kerk.
Op elkaar gericht zijn en verder kijken. Bij
voorbeeld de adventsactie is een geweldige
opstap naar Kerstmis. Vrede. Kerst heeft een
diepere betekenis gekregen. Menswording
benadrukt hoe belangrijk het is om mens
te zijn. Ik geloof dat je je altijd aan het
ontwikkelen bent als mens; je bent nooit ‘af’.
Kerstmis bevestigt dit voor mij door terug te
gaan naar mijn geloof. God is in Jezus mens
geworden, dit zie ik als een aansporing om
mijn best te doen in m’n leven en er wat van
proberen te maken. Het leven is een feestje!
Dit houdt ook in mens worden voor elkaar –
Marjoke knikt hierbij instemmend –, dus niet
alleen mens zijn voor jezelf, maar óók voor
elkaar. Ook samen vieren dat je samen bent!
‘Menswording’ doe je met elkaar. Dit is niet
alleen tijdens kerst maar ook op andere
momenten in het jaar.”
Marjoke: “De periode rond kerst betekent
voor mij ook vrij zijn. Even niet werken, maar
blij zijn met de mensen die mij lief zijn. Naar
de kerk gaan is hierbij voor mij belangrijk
omdat de kerk een plaats is om stil te staan
bij het feest van Kerst, een plaats om samen
te delen en te vieren. Dan is er ook tijd voor
bezinning en beleef ik God in de vreugde en
de mensen om me heen, in het samen zijn.”

Marloes: ”Kerst draait voor mij om familie.
Warmte en geborgenheid zijn twee dingen
die ik ervaar tijdens Kerstmis en die ik
heel belangrijk vind. In tegenstelling tot
bij voorbeeld een verjaardag, waar je
allemaal samenkomt voor één persoon,
komt iedereen nu bij elkaar voor iedereen.
‘Menswording’ en dergelijke zijn voor mij
geen associaties met kerst. Ik ervaar wel een
zekere blijheid met Kerstmis maar verbind
dit niet met God of geloof.”

Terugblik op 2017 en
vooruitkijken naar 2018
Marloes: ”Het was voor mij een jaar vol
veranderingen. Ik heb het VWO-examen
gedaan, ben naar Rotterdam verhuisd en
daar begonnen aan de studie Psychologie.
In 2018 wil ik mijn propedeuse gaan
halen en verder lekker leven en feesten in
Rotterdam.”
Marjoke: “Het huis is leger geworden door
het vertrek van Marloes. Behalve Marloes
wil ook zoon Coen in 2018 zijn propedeuse
halen en gaan dochters Marit en Helin
examen doen. Ik word me daardoor ook
bewust dat iedereen ouder wordt, ik
ook. Het is mooi zoals het gaat. Onze
kinderen gaan hun eigen weg, ze worden
zelfstandig. Spannend, maar heel goed.
Voor mijzelf hoop ik op een mooi nieuw
jaar waarin weer veel mooie herinneringen
kunnen ontstaan uit gebeurtenissen waar
ik van geniet.”
Miep: “Voor mij was het afgelopen jaar een
bewustwording van het afscheid nemen van
mogelijkheden; dingen die altijd konden,
kunnen niet meer. Hierdoor moet ik mijn
leven ook weer nieuwe betekenis geven.
Bovendien blijf ik altijd een ‘zoekend mens’;
ik heb nooit de pretentie dat ik het nu wel
weet…”
De drie generaties sluiten dit mooie
interview eensgezind af met hun wens voor
2018; voor iedereen op aarde: ‘Vrede en alle
goeds’.”
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HUIS
Ziekenzalving in Ste Marie
op 24 januari 2018

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

Gastvrije Kerstvieringen
Een laatste paar jaren moest je een
toegangskaart hebben om zeker te
zijn van een plaats tijdens een van
de vieringen op Kerstavond. Die
toegangskaart was gratis. Je kon hem
bij de ingang van de kerk krijgen.
Ook was het mogelijk kaarten bij het
parochiesecretariaat op te halen.
Een belangrijke overweging voor de
kaartuitgifte was de veiligheid van de
kerkgangers.
Volgens voorschrift van de brandweer
mogen er zijn maar 800 bezoekers in de
kerk zijn. Bovendien moeten die kunnen
zitten. Tellen aan de deur was toch wel
erg bezwaarlijk. Dat zou nog wel eens tot
irritaties kunnen leiden. Die wil je op dat
moment op die plaats niet hebben.
Na een paar jaar bleek dat de kaarten
alleen nodig waren bij één viering.
Dat was de viering van 20:30 uur.
Het afgelopen jaar hoefden er geen
kerkgangers teleurgesteld te worden.
Voor iedereen die dat wilde was er een
zitplaats. Overigens gingen niet alle
mensen die een kaart hadden op een
bank zitten. Zij waren tevreden met een
staanplaats achter in de kerk. Daar bleven
ze staan ook als de kosters, collectanten of
kerkgangers hen gastvrij plekken wezen
waar ze konden zitten. Voor je gevoel is
het ongastvrij als mensen moeten staan.
Zeker als er verspreid in de kerk nog
zitplaatsen zijn.

Terugkijkend op de vieringen in het
afgelopen jaar was er in geen enkele
viering sprake van een tekort aan
zitplaatsen. Bij alle vieringen was de
kerk goed gevuld en werd de ruimte
bijna volledig gebruikt. Kennelijk waren
er zoveel verschillende vieringen op
verschillende tijdstippen dat iedereen naar
die viering kon gaan die hem het meeste
aansprak. Er was geen extra toeloop om
20:30 uur.
Voor dit jaar is een kaart voor de viering
van 20:30 uur niet nodig. Als iedereen
ingaat op de uitnodiging om op de
aangeduide vrije plaatsen te gaan zitten
hoeft men niet ongastvrij te blijven staan.
Dat geldt voor alle vieringen.

Kerstavond,
zondag 24 december 2017
16:30 uur Gezinsviering
met kinderkoor
18:30 uur Eucharistieviering
met koor Jokotrees
en Kinderkoor
20:30 uur Eucharistieviering
met koor Credo
23:00 uur Eucharistieviering
met koor Sostenuto
Het pastoresteam en het parochiebestuur
wenst alle parochianen en alle gasten bij
de vieringen een Gezegend Kerstfeest en
de ervaring van die zegen in het gehele
jaar 2018.
Pastoresteam en Parochiebestuur

K I N D
Zeg eens herder!
Kinderkerst in de
OLV 16.30 uur
Herder Jesse neemt ons mee
op zijn pad, van het veld
waar hij was met zijn medeherders en de
schapen, naar Bethlehem. Daar komt hij
Maria en Jozef tegen die op zoek zijn naar
een plekje om te slapen. Ze worden overal
weggestuurd, maar Jesse weet een plek! Het
is er niet luxe maar wel warm en de os en de
ezel vinden het vast niet erg om hun stal te
delen. Nieuwsgierig gaat hij nog even kijken
de volgende dag en dan blijkt er een kind
geboren te zijn. En niet alleen Jesse is daar!
Ook engelen, zijn herdervrienden, engelen
en wijzen komen naar het kind.

In de kinderkerstviering worden de liedjes
gezongen door het kinderkoor.

De ziekenzalving is niet alléén bedoeld
voor zieken, maar ook voor ouderen. In
je ouderdom kun je je heel kwetsbaar
voelen door kleine of grotere gebreken en
beperkingen. Ook kan een ingrijpend verlies
je terugwerpen op jezelf.
Wij hopen dat u in het sacrament van de
zalving de nabijheid van de Liefde van
God mag ervaren. En dat u zich door Hem
gesteund mag weten.
We nodigen u tevens uit voor de
voorbereidingsbijeenkomst in Ste Marie in
de kapel op maandagochtend 15 januari

a.s. om 10:30 uur. De pastor zal dan
vertellen over dit sacrament. En hij zal u ook
persoonlijk begroeten. Daarna drinken we
gezamenlijk een kopje koffie.
Wij vragen u om u persoonlijk even op te
geven. Dan weten we hoeveel mensen we
ongeveer kunnen verwachten.
• Bij het secretariaat van de Emmaüsparochie (tel: 055 526 65 00) of
• U kunt ook Ste Marie bellen
(tel: 055 548 45 00) of
• Per e-mail aan c.post@zorgmensen.nl of
• U kunt het ook laten weten aan één
van de R.K. vrijwilligers na de reguliere
viering op zondagmorgen in de kapel
van Ste Marie.
Met vriendelijke groet,
Cocke Post,
geestelijk verzorger

VONC-3Ranken
Donderdag 11 januari, 19:30 uur,
De Drie Ranken, Eglantierlaan 202
Apeldoorn
Film: I Daniël Blake
De 59-jarige timmerman Daniël Blake moet
na een hartaanval voor het eerst in zijn
leven een beroep doen op de staat. Hij
probeert zich een weg te banen door het
bureaucratische uitkeringssysteem. Daarbij
ontmoet hij de alleenstaande moeder Katie
en haar twee kinderen. Ze steunen elkaar en
vinden samen hun waardigheid terug…
Een film over de kille zakelijke houding van
overheidsinstanties tegen over kwetsbare en
sociaal zwakke mensen. Maar ook een film

E N

over hoe mensen in hun lotsverbondenheid
het voor elkaar opnemen. Humor, warmte
hoop en wanhoop gaan hand in hand en
maken van I Daniël Blake een oprechte,
emotionele en uiterst innemende film.
Plaats 3Ranken; tijd 19.30 uur; vrijwillige
bijdrage € 2,50; aanmelden is niet nodig.

K E R K

Driekoningen
7 januari zal er in de kinderdienst (10:00
uur) gevierd worden dat het Driekoningen
is. Deze wijze mannen wisten van heel veel
dingen heel veel, maar het meeste wisten ze
van de sterren. Ze brachten wierook, mirre
en goud naar het kindje. Magiërs worden
ze ook genoemd. Maar wie zijn deze wijze
mannen? Samen met de kinderen gaan we
het verhaal van Driekoningen en de tradities
die wij daarbij kennen beleven.

Vind je zingen ook leuk, kom dan een
keer naar een repetitie op een vrijdag van
18:30 uur tot 19:30 uur in het parochiehuis
naast de kerk. Er is elke vrijdag repetitie
behalve in de schoolvakanties.
Wil je meedoen kom dan gewoon of
neem contact op met Elni Schwengle:
elni.vaassen@planet.nl

Brieven van Boven

Vind je zingen leuk?

Van harte nodigen we u uit op woensdag
24 januari 2018 om 10:30 uur in de kapel van
Ste Marie. Dan zal een eucharistieviering
gehouden worden waarin u persoonlijk de
ziekenzalving mag ontvangen. Voorganger
is pastor Sebastian.

Tijdens het adventsproject ontvingen de
kinderen in de kinderdienst een brief van
Boven, gebracht door een postduif. De
laatste brief zal gebracht worden in de
kinderkerstviering. Deze brief komt van
de engel Gabriël.
Zij brengt een bijzondere boodschap aan
Maria. Zo horen wij van de engel zelf hoe
het allemaal ooit begon!

Op maandagavond wordt er het “mysterie
van kerst” verteld om 20:00 uur in het
parochiehuis.

Verwonderingsverhalen (Godly Play)

Bijbelles ‘Licht op ons pad’

Op bijna alle katholieke basisscholen
in Apeldoorn kom ik 1-2 x per jaar om
verwonderingsverhalen te vertellen met
de Godly-Play methode. Deze verhalen
zijn geschikt voor jong en oud. Iedere
leeftijd haalt er uit wat hij of zij aankan.
Verwonderen doe je op je eigen manier.
Daarom kan je deze verhalen ook vertellen
aan volwassenen en kinderen tezamen,
zonder dat het voor de een te moeilijk en
voor de ander te kinderachtig is.
Tijdens Serious Request zal op
woensdagmiddag in het parochiehuis om
14:00 uur, 14:45 uur en 15:30 uur het verhaal
van de Heilige Familie verteld worden.
We nodigen (groot)ouders en kinderen
uit om samen te komen luisteren naar dit
verhaal. Na het verhaal is er gelegenheid
om een creatieve verwerking te maken bij
het verhaal.

Van ouders bereikte ons de vraag of er
vanuit de parochie bijbellessen gegeven
konden worden aan kinderen. Met een
aantal betrokken ouders zijn we om de
tafel gegaan en hebben een programma
gemaakt voor catechese aan kinderen
van de basisschoolleeftijd en begin
voortgezet onderwijs. We gaan werken
met de methode ‘Licht op ons pad’,
uitgegeven door Adveniat.
De Bijbellessen zullen elke 1e zaterdag van
de maand zijn om 15:00-16:00 uur. Data:
3 feb, 3 mrt, 7 apr, 5 mei, 2 jun, 7 jul, 1 sep,
6 okt, 3 nov en 1 dec.
Heb je interesse om je kind mee te laten
doen geef je dan op via: kindenkerk@
rkapeldoorn.nl
Mariska Litjes,
kind-/jeugdwerker Emmaüsparochie
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Vredeswandeling op Nieuwjaarsdag 2018
Het doel is een wereldwijde dag van
wapenstilstand en geweldloosheid.
Het nieuwe jaar beginnen met de roep om
vrede.
Er zijn wereldwijd twee momenten in het
jaar waarop vrede centraal staat: 1 januari
is sinds 1967 de Internationale dag van de
vrede en op 21 september, uitgeroepen door
de Verenigde Naties, sinds 1981.
Ter gelegenheid van de viering van de
Werelddag van de Vrede op 1 januari houdt
de Gemeenschap van Sant’Egidio, samen
met andere verenigingen, bewegingen en
gemeenschappen fakkeltochten voor de
vrede. Zij wil zo haar zorg laten zien voor
de wereld die nog steeds zo verdeeld is en
wordt geteisterd door oorlogen, onrecht,
armoede en geweld.
In meer dan 150 steden in de wereld
organiseert de gemeenschap van Sant’Egidio
solidariteitsmarsen. Zoals in Rome, Milaan,
Napels, Palermo, Florence en Parijs, Quebec,
Madrid, Barcelona, Lissabon, Buenos Aires,
Antwerpen, Luik, Hasselt, en in steden
in Burkina Faso, Ivoorkust, Colombia,
Hongarije, Oekraïne, Congo, Guinee
Conakry. Hierbij lopen mensen met fakkels
door de straten en dragen borden met
namen van landen waar strijd, oorlog en
geweld heerst, ook borden met vrede in vele
talen van de wereld.

Vrede begint in het hart van elke mens.
De gemeenschap van Sant’Egidio wijst er op
dat vrede begint in het hart van iedere mens.
Samen kunnen mensen van goede wil, van
welke overtuiging of origine ook, de haat en
de angst voor de andere overwinnen.
Duisternis kan geen duisternis uitdrijven;
dat kan alleen licht. Haat kan geen haat
uitdrijven; dat kan alleen liefde. Haat leidt
tot meer haat; geweld tot veel meer geweld
en hardheid tot veel meer hardheid! Martin
Luther King.
Wij mogen samen met het licht van
de fakkels de vrede uitdragen met
vertegenwoordigers van vele tradities en
zo laten zien dat het kan. In Apeldoorn
hebben wij 1 januari 2015 de eerste
vredeswandeling gehouden vanaf het
gemeentehuis, bij het monument van
Kamp Rees, langs de synagoge, de moskee
en het station, langs de plaquette van de
gevallenen en De Kus naar de Onze Lieve
Vrouwekerk aan de Hoofdstraat. In de
wandeling met fakkels worden borden
meegedragen met de namen van landen in
oorlog of conflict en woorden van vrede in
alle talen. Ook het Nieuwe Jaar willen wij
beginnen met een Vredeswandeling. Start:
1 januari 2018 om 17.00 uur op het kerkplein
Hoofdstraat 18. Vervolgens het monument
Kamp Rees op het plein voor het Stadhuis.
Afsluiting Onze Lieve Vrouwekerk met
sprekers, muziek en vredesfeest.

Nieuwjaarswandeling voor de vrede

Wegen van Vrede
Pace, Peace, Shalom, Salam, Frieden, Shanti, Paz, Vrede.
Datum: 1 januari 2018 Plaats: Apeldoorn, Tijd: 17.00 uur tot 18.30 uur, Startpunt: Kerkplein
Hoofdstraat 18, daarna Marktplein, bij monument Kamp Rees. Vervolg wandeling via
Synagoge, Stationsstraat, Eyup Sultan, Moskee, Stationsplein, plaquette voor gevallenen,
De Kus. Eindpunt: Onze Lieve Vrouwekerk, Hoofdstraat 18.
Met verschillende sprekers, vredesritueel en vredesfeest.

R A F E L R A N D

Kerstmis met een rafelrand…
(opgetekend door Roelof Rump)

Slaaphuisbewoner: “Ik breng de
kerstdagen door in Frankrijk”
Een mantra van mij is: “Als je twee keer de
verkeerde afslag neemt, zet ik je op de foto.
Een paar dagen geleden iemand gesproken
die de verkeerde afslag had genomen. Een
veertiger, goed in de kleren, plannen voor
de toekomst, zonder verslaving maar wel
slapend in het Slaaphuis. Zijn verhaal:
Ik heb mijn ouders 13 jaar niet gezien of
gesproken. Toen ik kennis kreeg aan een
leuke vrouw, zei mijn moeder tegen mij:
“Als je met haar trouwt, wil ik je nooit meer
zien”. Achteraf gezien heb ik dat wel heel
letterlijk opgevat. Ik heb toen de verkeerde
keus gemaakt door te zeggen “OK, dan
maar niet”. In diezelfde periode vertrokken
mijn ouders naar Frankrijk.
Zelf werkte ik bij een automatiseringsbedrijf,
mooie baan, maar ik kreeg toen psychische
problemen. Ik durfde er niet over te praten
en op mijn werk werd ik steeds meer een
eenling. Toen, op een gegeven moment, ben
ik niet meer op komen dagen. Ik ben niet zo
iemand die overal hulp voor vraagt, van mijn
ouders heb ik geleerd dat je je zelf moet
redden.
Na anderhalf jaar stopte de uitkering en
toen werd ik mijn huis uitgezet. Ik heb
maanden gezworven in de bossen in de
buurt van Nunspeet. Het was flink koud
en ik kocht een goedkope slaapzak. Na
een paar weken kocht ik bij de KijkShop
voor twintig euro een goedkoop tentje.
Camouflagekleuren, want je zet natuurlijk
niet een knalrode tent in het bos. Voor dat
geld kun je niets verwachten, erg waterdicht
was het tentje niet.
Ik had twee euro per dag te besteden,
daarvoor kocht ik koeken en dan twee
koeken per dag, ik werd steeds dunner en
je wordt psychisch gek langzamerhand.
Gelukkig heeft iemand mij attent gemaakt
op het “Leger des Heils”. Die hebben mij
doorverwezen naar Omnizorg. Daar slaap
ik nu, heb een uitkering en de sociale

dienst spaart voor mij. Kan ik later mijn huis
inrichten en wat doen voor mijn tanden. Ik
heb nu alle hulp die nodig is, ze helpen mij
ook met de financiën. Alle kleren die ik nu
aan heb zijn tweedehands. Zie er goed uit,
daarvoor moet je zelf zorgen vind ik. Heel
wat anders dan toen ik bij het Leger des
Heils aanklopte. Alles wat ik toen had, zat
aan mijn lijf, een korte broek en een zwart
T-shirt. Niemand kan met deze kleren zien
dat ik dakloos ben.
Bijzonder dat ik weer contact heb met mijn
ouders, die zullen mij altijd helpen en ervoor
zorgen dat ik niet meer terugval. En mijn
vrouw?, dat is nu mijn ex, achteraf gezien
hadden mijn ouders dus gelijk.

We wilden samen een natuurcamping
beginnen in Hongarije, 2000 m2 grond,
een camping low-level, geen barretje, geen
speeltuin, echt iets om als vakantieganger
volledig tot rust te komen. Waar we geen
rekening mee hadden gehouden was met
onze Engelse buren. Die waren het niet
eens met onze plannen en deden er alles
aan om de rust te verstoren. Ze plaatsten
bijvoorbeeld een luidsprekerbox aan de rand
van ons terrein, zetten het geluid keihard
en gingen een dag weg.

Tentslaper: “Ik heb niets met Kerst, ik blijf
in het bos slapen”
Soms neem je twee keer in het leven de
verkeerde afslag. Na een flinke dosis pech
slaap je met Kerst in een tentje in de bossen
en leef je van liefdadigheid. Geen uitkering,
niets. Zo’n man heb ik ontmoet bij Menorah
(gratis eten op woensdag), hoogopgeleide
man, ongeveer 55, zonder vaste woon en
verblijfplaats, zijn verhaal:

Na een jaar stopten we, we hebben nog
steeds de grond en het huis, maar kunnen
het niet meer verkopen. Mijn vrouw vertrok
naar Nederland en trok in bij een vriendin
hier in Apeldoorn. Zij stuurde mij soms wat
geld om te overleven, maar dat was niet
veel, zij had korte baantjes als krantenloper
en ergens een nul-urencontract. Dat geld
zenden stopte, eigenlijk waren we toen al
uit elkaar. Alles is toen met mij misgegaan,
ik verkocht steeds iets om te overleven,
meubilair, mijn auto. Elektriciteit werd
afgesloten, internet had ik al een hele tijd
niet meer en toen ook nog het water werd
afgesloten zag ik het niet meer zitten.

Strange, het is een verhaal als “Ik vertrek”,
je wilt iets nieuws en het gaat mis. Mijn
vrouw en ik waren gefrustreerd over
Nederland, de regels, het sociale gevoel en
hoe mensen met elkaar omgaan.

Ik ben gaan liften, maanden in Oostenrijk
doorgebracht. Ik wil niet stelen of
bedelen, maar soms moet je wat. Ik had
een bord gemaakt met “Ich habe nichts
zu essen”. Keek de mensen niet aan, riep

niet, en bedelde niet echt in mijn ogen.
Ik kreeg zo voldoende te eten.
Ontmoette een vrouw die mij blijkbaar
volledig vertrouwde, heb daar zes weken
gelogeerd. Zij was veganist, ik kon dat
moeilijk volhouden, niets in huis wat ook
maar iets met dieren te maken heeft.
Vervolgens kreeg ik een kamer bij haar ex,
deed wat kleine werkzaamheden voor hem
en verdiende zo wat geld voor kleding en zo.
Ik wilde vastigheid en ben naar Nederland
gelift, zo ben ik in Apeldoorn terecht
gekomen. Hier kon ik geen hulp krijgen
want ik had geen regiobinding. Hoezo geen
regiobinding, mijn vrouw woont hier en we
waren nog niet officieel gescheiden. Trek
maar bij je ex in, vertelden de ambtenaren.
Over die scheiding: Hier maakte iemand mij
er op attent dat er een oproep in de krant
had gestaan, of ik mij wilde melden voor
de scheiding. Ik heb direct getekend en wat
betreft de boedelscheiding alles aan haar
gelaten. Ik heb twee dagen voor het stadhuis
gezeten met een bordje dat niemand mij wil
helpen.
Nu heb ik regiobinding maar nog geen
uitkering. De man die het regelt kan steeds
niet of is ziek. Volgens mij willen ze mij in
Omnizorg hebben, dat verdom ik, tussen
al die verslaafden, ik ga mij zelf niet meer
vernederen. Ik verneder mij al genoeg, ik
zoek zelfs peuken, ben rookverslaafd, maar
daar slapen, nooit.
Hier bij Menorah heb ik een tentje gekregen
en warme kleren, het Leger des Heils helpt
mij, bij de Voedselbank kan ik terecht
en er zijn meer mensen die mij helpen.
Verschillende organisaties verzorgen een
kerstdiner, daar kan ik twee keer naar toe.
Ik red mij wel.
Als ik straks een uitkering heb doe ik wat
terug voor die mensen die bij belangeloos
helpen. Kerst?, daar heb ik niets mee, ik zit
gewoon in mijn tentje in het bos. Gelukkig
is “De Herberg” met de kerstdagen open.
Bij Omnizorg zullen ze mij niet zien, ben je
gek. Ik ben 55, maak mij geen illusies over
goed werk, maar dat woonadres wil ik niet
hebben op mijn CV.
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SANT’EGIDIO
Voor het ondersteunen van onze
Kerstactiviteiten voor de armen:
rekeningnummer NL81 INGB 000 6747 628

Kledingbank
De kledingbank is gesloten t/m 2 januari.
Vanaf woensdag 3 januari in het nieuwe
jaar ontvangen we graag ieder die
kleding wil brengen en wie kleding nodig
heeft.
Het afgelopen jaar mochten we ons
zeer gesteund weten door alle goede
kleding, schoenen en linnengoed dat u
ons bracht. Ook op de laatste oproep voor
kinderjasjes is zo mooi gereageerd, daar
zijn we heel erg dankbaar voor. We hopen
dat u ook in het nieuwe jaar kleding blijft
brengen, er blijft vraag naar kinder- en
herenkleding en dekbedhoezen en
tweepersoonsdekbedden.
Adres: Oude Beekbergerweg 157.

voorgaande jaren een lunch organiseren
na de Eucharistieviering.
Als u samen met andere parochianen om
12:00 uur gezellig aan wil schuiven aan een
feestelijk gedekte tafel in de pastorie bent u
van harte welkom.

Kerstdiner
De Franciscustafel zal een speciaal kerstdiner
serveren van Fresh Catering. Onze gasten
zullen wij na de maaltijd ook verblijden
met een kerstgeschenk.
Op Tweede Kerstdag gaan wij naar
Omnizorg om het kerstverhaal te lezen
en kerstliederen te zingen.

Het zijn feesten om in deze Adventstijd naar
uit te kijken, door onze gasten en door ons.

Nieuwjaars-Vredeswandeling
De Gemeenschap van Sant’Egidio
organiseert in vele steden in de wereld op
Nieuwjaarsdag, de Internationale Dag van de
Vrede, een Vredeswandeling. In Apeldoorn
sluiten wij ons hier al vier jaar bij aan,
een landelijke vredeswandeling door het
centrum van de stad.
Na alle Kerstactiviteiten, zoals Serious
Request, de vieringen en Kerstmaaltijden
willen wij het nieuwe jaar beginnen met
een roep om vrede.
Vanaf de kerk naar monument Kamp Rees

www.santegidio.nl | www.santegidio.org

bij het gemeentehuis lopen wij met fakkels
en borden van landen waar oorlog is en
borden van vrede in vele talen door de stad.
De route gaat via de Synagoge in de Paslaan,
de Moskee, Stationsplein, naar de Onze Lieve
Vrouwekerk.
Schouder aan schouder met onze joodse
en moslim broeders en zusters, samen met
protestanten, katholieken en met niet
gelovigen.
Zo laten we zien dat het kan: vrede is
werkelijk mogelijk in onze wereld, dichtbij
en ver weg.
Loop met ons mee op 1 januari, start om
17:00 uur, Kerkplein Hoofdstraat 18, voor
de Onze Lieve Vrouwekerk.

Openingstijden:
- woensdag van 10:30 uur tot 12:00 uur
voor inleveren en ophalen
- zaterdag van 10:00 uur tot 12:00 uur
om goede en schone kleding en
linnengoed in te leveren
- zaterdag van 13:00 uur tot 15:00 uur
voor mensen in financiële nood om
kleding te ontvangen.

Pizzaparty
Op vrijdag 22 december houden wij de
jaarlijkse Pizzaparty voor zwerfjongeren.
Viva la Pizza komt dan met hout gestookte
ovens pizza’s bakken voor de jongeren.
Na het eten krijgen de jongeren kerstpakketten die dit jaar geschonken zijn
door Rotary ’t Loo.

Kerstlunch
Op Eerste Kerstdag willen wij net als

OECUMENE
Een ‘weekend van niks’

Burgemeester
van Apeldoorn in de
‘Preek van de Leek’
Burgemeester John Berends doet op
zondag 24 december in de Grote Kerk
de preek.
Het concept is even simpel als uitdagend.
Een leek spreekt in een kerkdienst over
Kerst. Dit jaar liggen het kerstverhaal
en het thema van het Glazen Huis,
Serious Request heel dicht tegen elkaar
aan. ‘Kinderen en ouders die elkaar
kwijtraakten door oorlogen of andere
rampen weer bij elkaar brengen”.
Een deel van het kerstverhaal is
aandoenlijk, een ander deel is
onthutsend. Het pasgeboren kind met zijn
ouders vluchten uit de stal van Bethlehem
naar Egypte om in leven te blijven.
Daarmee staat het midden in onze
werkelijkheid van verscheurde gezinnen
en vluchtende mensen. De ‘Preek van
de Leek’ geeft een onverwachte kijk op
een vertrouwd verhaal. Dit bijzondere
experiment begint om 10:00 uur.

In het eerste weekend van maart 2018
organiseren wij een ‘weekend van niks’.
Speciaal voor mensen die studeren en/of
werken, en het altijd (veel te) druk hebben.
Een weekend voor reflectie.
Twee dagen in de 40-dagentijd om even
tijd te nemen voor jezelf, waarin (je) niks
hoeft of moet.
Van vrijdag 2 maart, 19:00 uur tot zondag
4 maart, rond 15:00 uur ben je met 14
anderen te gast in Nieuw Sion, een door
vrijwilligers gerund voormalig klooster nabij
Diepenveen. Naast maaltijden en reguliere
gebedstijden, worden er dingen aangeboden
die je al dan niet kunt meemaken.

Vertrouw maar …
Daarin maak je je eigen keuze. Zo kun je
meedoen met een Emmaüs-wandeling, een
verwonder-vertelling, je laten bijpraten over
benedictijns timemanagement, gedichten
lezen, muziek luisteren…of een gesprek
voeren met één van de begeleiders.
Niets is verplicht, want misschien wil je wel
een weekend mijmeren, schrijven, wandelen
of een boek uitlezen.
Begeleiding: Mariska Litjes (RK) en
Ad Wijlhuizen (PKN).
Dit weekend kost € 120,- p.p. wat inclusief
(vegetarische) maaltijden is en evt.
materialen. Voor opgave en inlichtingen:
missionair@kerkplein7.nl

Kerstnachtviering in De Drie Ranken
om 21:00 uur
Leven met vertrouwen
is een diep verlangen
van mensen. Wat is
daarvoor nodig? Het
kind van Kerst en
zijn moeder wijzen
ons de weg. Het
wordt geboren in een
wereld die niet direct
vertrouwen wekt.
Keizer Augustus regeert per decreet, zeg
maar de twitter van 2000 jaar geleden.
Gewone mensen ondervinden de gevolgen
van besluiten van de machtigen. Dat is nog
altijd zo. Leven met vertrouwen is dan ook
niet altijd eenvoudig.
De engel zegt: Wees niet bang, want ik
kom je goed nieuws brengen. En Maria die
bewaart wat kostbaar is in haar hart.
Jongeren werken aan de viering mee.
Er is aandacht voor het thema van
Serious Request, om kinderen weer te
herenigen met hun ouders en ook een
voormalige vluchtelinge vertelt hoe de
hoop op gezinshereniging helpt om het
vol te houden. Het wordt een sfeervolle en
eigentijdse viering, met muzikale inbreng
van themakoor Pur Sang en muziek van
jongeren. En met veel bekende liederen om
samen te zingen. De viering begint om 21:00
uur. Vooraf zingen we ook nog met elkaar.
Voorganger ds. Gertrudeke van der Maas
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STAD
Kopij voor de volgende OpWeg graag inleveren uiterlijk woensdag 10 januari 2018
per e-mail aan secretariaat@rkapeldoorn.nl

F A B & S E B
High Tea voor de ouderen
van de Fab. & Seb.
Ja het is weer bijna zover, vrijdag
2 februari van 14.30 uur tot 16.30 uur is
het weer tijd voor een gezellige hightea. Wij nodigen u allen uit om te komen
en te genieten van de lekkere zoete en
hartige hapjes en de vele soorten thee.
Natuurlijk is er ook koffie of wat fris voor
degenen die geen thee wensen. Wij als
bezoekersgroep gaan weer ons best doen
om er iets leuks van te maken. Dit jaar
komt de accordeonist weer, dus het wordt
vast gezellig. Het is een fijne mogelijkheid
om elkaar weer eens te ontmoeten en
eens te praten over hoe een ieder het
vergaat. We nodigen het pastoresteam
ook uit en hopen dat één van hen de tijd
kan vinden om samen een hapje en een
drankje mee te doen met ons. We hopen
dat het een ontspannen middag wordt,
waar iedereen met plezier op terug kan
kijken. Het is weer zoals andere jaren in de
“Veste” aan de Fabianusstraat 4. Wij willen
ook dit jaar een kleine bijdrage vragen van
€ 3.50 p.p. U kunt zich opgeven tot
29 januari bij Wil van Schaaik 055 541 25
96 of bij Anneke Klein Hofmeijer tel. 055
506 32 25

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

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

Wijziging afhaalpunt
in de wijk Emmanuel
De laatste maanden is het vaak voorgekomen dat het gebouw De Drie
Ranken gesloten was, terwijl binnen de
uitgetelde stapeltjes OpWeg klaar lagen
voor de bezorgers/sters. Lang niet altijd
kon OpWeg op tijd bezorgd worden.
Door de beheerders van De Drie Ranken
is ons verteld dat dit vaker zal gebeuren,
mede gezien de toekomstplannen voor
de verbouwing van het gebouw. Daarom
is er, eigenlijk versneld, gezocht naar een
oplossing. Deze hebben wij gevonden!

We mogen gebruik maken – alléén voor
OpWeg – van een kleine gelegenheid/
ruimte in de Matenhof. Er zijn duidelijke
afspraken gemaakt en bij wijze van proef
hebben we het bij de vorige uitgifte van
1 december jl. mogen proberen. Dit is
goed verlopen. Er is ons toestemming
gegeven om ook de volgende keren van
het muurtje van de Matenhof gebruik
te maken. Wij zijn daar erg blij mee en,
naar aanleiding van de reacties van de
bezorgers/sters is de wijziging van locatie
ook voor hen een goede actie. Voor een
enkeling die niet binnen de gestelde
openingstijden van de Matenhof het
stapeltje kan ophalen zullen we proberen
een nieuwe bezorger/ster te vinden.

Hulp gevraagd bij bezorging
OpWeg in de wijk Emmanuel
Wegens omstandigheden is de heer Van
Berkel vanaf januari 2018 niet meer in
de gelegenheid OpWeg te bezorgen.
Hartelijk dank voor uw jarenlange inzet
en alle goeds met uw gezondheid. Wij
zoeken daarom een bezorger/ster die 6
stuks OpWeg wil bezorgen. Het betreft
3 adressen aan de Houtzagersdonk en
3 adressen aan de Kloversdonk. Wilt u
ons helpen door eens per 3 weken deze
adressen te voorzien van OpWeg? Dan
kunt u zich opgeven bij het secretariaat
van de Emmaüsparochie 055 526 65 00,
of bij ondergetekende 055 366 92 00.
Het kan ook per mail bij emmausleden@
gmail.com
Mogen wij op u rekenen?

Hulp gevraagd bij bezorging
OpWeg in de wijk Emmanuel
Mevrouw Dik-Ketelaar heeft al een aantal
jaren als invalster een wijk voorzien van
OpWeg; deze periode duurt echter al
een jaar of 6. Zij is nu niet meer in de
gelegenheid OpWeg daar te bezorgen.
Wij willen haar bij deze bedanken voor
de tijd dat zij zich hiervoor heeft ingezet.
Het betreft de Zadelmakersdonk met
12 stuks totaal. Wij zoeken daarom een
nieuwe bezorger/ster om deze wijk over
te nemen. Wilt u ons uit helpen door eens
per 3 weken deze adressen te voorzien
van OpWeg? Dan kunt u zich opgeven bij
het secretariaat van de Emmaüsparochie
055 526 65 00, of bij ondergetekende
055 366 92 00. Het kan ook per mail bij
emmausleden@gmail.com Mogen wij op u
rekenen?

Hulp gevraagd bij bezorging
OpWeg in de wijk Emmanuel
Per 1 januari 2018 is mevrouw Polman
niet meer in de gelegenheid OpWeg te
bezorgen in de wijk Emmanuel. Wij willen
haar bij deze bedanken voor de tijd dat
zij zich voor de bezorging van OpWeg
heeft ingezet.
Wij zoeken daarom een nieuwe
bezorger/ster om deze wijk over te
nemen. Het betreft Houtsnijdershorst
(15 stuks), Kleersnijdershorst (2 stuks).
Prentsnijdershorst (1 stuk) en Snijdersplaats
(2 stuks); totaal 20 stuks.
Wilt u ons uit helpen door eens per
3 weken deze adressen te voorzien van
OpWeg? Dan kunt u zich opgeven bij
het secretariaat van de Emmaüsparochie
055 526 65 00, of bij ondergetekende

055 366 92 00. Het kan ook per mail bij
emmausleden@gmail.com Mogen wij op
u rekenen?
Marry van Weerdenburg.

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.

Verwachtingstafel
Dat vlak voor Sinterklaas
de verwachtingen van
kinderen hoog gespannen
zijn is niet zo vreemd.
Zij vragen zich af of de
Sint hun verlanglijstje
wel gezien heeft.
Naarmate pakjesavond
dichterbij komt worden
de verwachtingen hoger. Hoe hoog
die verwachting is zie je wel aan de
gretigheid waarmee het papier van de
pakjes gescheurd wordt. Bij volwassenen
die lootjes getrokken hebben zijn
er ook verwachtingen. Wie zou mij
getrokken hebben? Welk gedicht en
welke surprise zou iemand voor mij
gemaakt hebben. Als Sinterklaas voorbij
is kijken we al weer verwachtingsvol
uit naar Kerstmis. Wat eten betreft
spelen de reclames er duidelijk op in.
De kranten en tijdschriften staan vol
met de aanbiedingen van kerstdiners en
kerstbrunches. Ook in kerkelijk verband
worden de verwachtingen opgebouwd.
De zondagen voor Kerstmis zijn niet
voor niets genummerd. Het hoogtepunt
ligt na de vierde zondag. Waarschijnlijk
hebben de gasten bij de Open Tafel
van december ook hun verwachtingen.
Wat staat er op het menu? Wat zou er
in de pannen zitten? Is het een typisch
Sinterklaasmenu? Zuurkool met een
rundersaucijsje verbind je niet meteen
met Sinterklaas. Gelukkig gaat het niet
om de band met Sinterklaas . Belangrijker
is de band met elkaar. Iemand die met die
verwachting naar de Open Tafel gekomen
was kwam zeker aan zijn trekken. Het
was gezellig. Het eten smaakte goed
en was gezond. En voor een aantal nog
het belangrijkste: je hoefde het niet
zelf klaar te maken. We kunnen nu al
verwachtingsvol naar het nieuwe jaar
kijken. Als u verwacht dat er in januari
weer een Open Tafel is dan wordt uw
verwachting vervuld. Op vrijdag 5 januari
verwachten wij u weer vanaf 17.00 uur.
Dat is meteen een mooie gelegenheid
om verwachtingen in de vorm van
wensen naar elkaar toe uit te spreken.
Voor het zover is willen we alle gasten
en werkgroepleden een in alle opzichten
Gezegend Kerstfeest toewensen.
Jacques Daenen

Open Tafel
Op vrijdag 5 januari 2018 is er weer
Open Tafel. Het is meteen een goede
gelegenheid om met elkaar te toosten op
het nieuwe jaar. Iedereen is van 17.00 tot
19.00 uur welkom in de Open Hofkerk.

Nieuwjaarsbijeenkomst Werkgroep
Welzijn Hubertusgemeenschap
Op woensdagmiddag 10 januari
2018 organiseert
de Werkgroep
Welzijn een
Nieuwjaarsbijeenkomst.
Ook dan zijn
we welkom
in de zaal van de Open Hofkerk aan de
Boerhaavestraat 60. Deze middag zal er
ruimschoots gelegenheid zijn om elkaar een
gezegend, gezond en gelukkig 2018 toe te
wensen, maar daarnaast is er het optreden
van “Het Kleine Piratenkoor uit Apeldoorn”.
De groep is samengesteld uit voor velen
van de bezoekers bekende gezichten die
graag zingen en er lol in hebben mensen
te vermaken met een sketch, een lach en
een traan. Verder zal er op deze middag
een overzicht worden gegeven van de
activiteiten die de Werkgroep Welzijn in
2018 wil gaan organiseren. De middag
begint om 14.00 uur en vanaf 13.30 uur
is men welkom. Zoals altijd krijgen alle
parochianen boven de 75 jaar persoonlijk
een uitnodiging. Mocht u de uitnodiging
op 5 januari 2018 nog niet ontvangen
hebben dan verzoeken wij u contact op te
nemen met Mevr. van Bussel, Marconistraat
71, 7316 PA Apeldoorn, tel. 055 521 80
06 of met Gerard Tiemessen, Hoefblad 1,
7322 EG Apeldoorn, tel. 055 521 39 28.
Ook andere belangstellenden zijn deze
middag van harte welkom. In verband met
de voorbereidingen dit wel graag even
doorgeven aan bovengenoemde personen.
Mede door uw komst verwachten wij dat het
weer een gezellige en sfeervolle middag zal
gaan worden.
Wij zien U graag op woensdagmiddag
10 januari 2018.

T E R E S I A
Welzijn
Het groepje vrijwilligers van
‘Welzijn’ wil, speciaal voor
zieken en voor parochianen
van 75 jaar en ouder, ‘mens
voor een mens’ zijn. Heeft u
behoefte aan contact of wilt u
informatie dan kunt u bellen met mevrouw
E. Schilder 055 367 08 04 of met de heer R.
Santhagen tel. 055 367 09 53. Voor vragen
of aanmelden kunt u contact opnemen met
bovengenoemde personen.
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WIJ BIDDEN
We zijn nog onderweg Heer
naar uw geboortestal.
We volgen nog de ster
samen met de drie koningen.
U bent al een beetje op aarde.
Waar bent U Goddelijk kind
Wij zoeken uw vrede
Wij zoeken VREDE OP AARDE
Mediapastoraat RKK/KRO

E V E N

S T I L S T A A N

Oliebollenactie 2017
De voorbereidingen voor de oliebollenactie
zijn in volle gang, de bemensing begint
al aardig gevuld te raken en de eerste
bestellingen zijn binnen.

Meehelpen?
De planning begint langzaam vol te lopen,
we zitten nu met ca 60% mooi op schema.
Overal kan nog hulp bij, de nacht is zoals elk
jaar op dit moment nog ruim onderbedeeld.
Als het je leuk lijkt om mee te helpen ben je
van harte welkom.
Opgeven kan per mail naar
oliebollen@3ranken.nl . We staan ook de
komende weken na de ochtendvieringen in
de hal. Wij hopen er ook dit jaar met zijn
allen weer een gezellige actie van te maken.

Bestellen?
Bestellen kan met het bestelformulier uit de
Drieklank. Het ingevulde formulier kan in de
oliebollendoos in de hal van De 3-Ranken.

Hier liggen eventueel ook
nieuwe bestelformulieren.
U kunt ook via de e-mail op
oliebollen@3ranken.nl uw bestelling
doorgeven.

Goede doel
Wij hopen er ook dit jaar met zijn allen
weer een gezellige actie van te maken.
De opbrengst van de oliebollenactie 2017
is voor 50% bestemd voor het diaconale
project Stichting Zwerfjongeren Apeldoorn.
De andere 50% van de opbrengst komt ten
goede aan de wijkkas en is ter dekking van
wijkgerichte activiteiten. Wij hopen daarom
ook dit jaar weer op een mooi resultaat!
Met vriendelijke groeten,
De oliebollencommissie;
Bert Wolters, Karel Stolk, Tijs Winkels

Simon Marmion, ca. 1460 - ca. 1470.
Midden in de winternacht ging de hemel open.
Die ons heil ter wereld bracht, antwoord op ons hopen.
Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet?
Laat de citers slaan; blaast uw fluiten aan, laat de bel, laat de trom,
laat de beltrom horen: Christus is geboren.
Vrede was het overal: wilde dieren kwamen
Bij de schapen in de stal en zij speelden samen.
Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom speelt gij niet?
Laat de citers slaan; blaast uw fluiten aan, laat de bel, laat de trom,
laat de beltrom horen: Christus is geboren.

BIJBELROOSTER JAAR B
Bijbelrooster (jaar B)
24 dec 4e zondag van de advent
2 Sam. 7,1-5 + 8b-11 + 16; Ps. 89; Rom. 16,25-27; Lc. 1,26-38
25 dec Kerstmis nachtmis
Jes. 9,1-3 + 5-6; Ps. 96; Titus 2,11-14; Lc. 2,1-14
25 dec Kerstmis dageraadsmis
Jes. 62,11-12; Ps. 97; Titus 3,4-7; Lc. 2,15-20
25 dec Kerstmis dagmis
Jes. 52,7-10; Ps. 98; Hebr. 1,1-6; Joh. 1,1-18 of 1,1-5 + 9-14
26 dec H. Stefanus
Hand. 6,8-10 + 7,54-60; Ps. 31; Mt. 10,17-22
31 dec Feest van de H. Familie
Gen. 15,1-6 + 21,1-3; Ps. 105; Hebr. 11,8 +11-12 +17-19; Lc. 2,22-40 of 22 + 39-40
01 jan 2018 Moederschap van Maria
Num. 6,22-27 Ps. 67 Gal. 4,4-7 Lc. 2,16-21 Nieuwjaar
7 jan Openbaring des Heren
Jes. 60,1-6 Ps. 72 Ef. 3,2-3a + 5-6; Mt. 2,1-12
14 jan 2e zondag door het jaar
1 Sam. 3,3b-10 + 19 Ps. 40; 1 Kor. 6,13c-15a +17-20; Joh. 1,35-42
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E L D E R S

Vieringen H. Martinuskerk Twello
Zondag 24 december
10.00 uur Eucharistieviering, voorganger
pastoor P. Daggenvoorde
Zondag 24 december Kerstavond
21.00 uur Eucharistieviering, voorganger
pastoor P. Daggenvoorde
1e Kerstdag 25 december
10.00 uur Eucharistieviering, voorganger
pastor Sebastian
12.30 uur Kerst met de kleintjes, voorganger
pastoor P. Daggenvoorde
2e Kerstdag 26 december
10.00 uur Eucharistieviering, voorganger
pastoor P. Daggenvoorde
Zondag 31 december
10.00 uur Eucharistieviering, voorganger
pastoor P. Daggenvoorde
Maandag 1 januari Nieuwjaarsdag
10.00 uur Eucharistieviering, voorganger
pastoor P. Daggenvoorde
Zondag 7 januari
10.00 uur Eucharistieviering, voorganger
pastor Sebastian
Maandag 8 januari Doop van de Heer
18.30 uur Eucharistieviering, voorganger
pastor Sebastian
Zaterdag 20 januari
19.00 uur Eucharistieviering, voorganger
pastoor P. Daggenvoorde

25 dec
31 dec
01 jan
08 jan

15 jan

zang Ben v.d. Velden
Mw. Ds. M. Doesburg,
koor Crescendo
Dhr. G.R. Bloemendal
RK Pastor H. de Jong,
Ensemble Klein Cantique
Ds. E. Idema,
orgel Bert Riphagen,
zang Ben v.d. Velden
Dienst verzorgd door Berea

De kerkdiensten beginnen om 10.30 uur.

Sainte Marie
24 dec
31 dec

07 jan
14 jan

15 jan
21 jan

24 jan

Casa Bonita
17 dec

Ds. F. Karelse-Dijk,
Ensemble Klein Cantique
24 dec
Dhr. M. Visscher,
Ensemble Klein Cantique
25 dec
Ds. E. Idema			
31 dec
RK Pastor H. de Jong
07 jan
Epifanie CG/NG/GV Henny Meurs
14 jan
PKN-3 Dhr. M. Visscher
			
De kerkdiensten beginnen om 10.30 uur
op de 3e verdieping.

Kerstavond 19.00 uur 		
Eucharistieviering A. Goes
10.30 uur
Gezamenlijke viering
Mevr. C. Post/dhr G. Disberg
9.30 uur
Eucharistieviering A. Goes
9.30 uur
Woord- en Communieviering
A.J. Derksen
(maandag) 10.30 uur
Voorbereiding ziekenzalving
9.30 uur
Woord- en Communieviering
A.J. Derksen
(woensdag) 10.30 uur 		
Eucharistieviering met
ziekenzalving Pastor Sebastian
(zie ook de toelichting op
pagina 6)

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.

De Drie Ranken

H. Geestkapel Assel

24 dec
09.30 uur ds. A.A. Wijlhuizen
18.30 uur ds. A.A. Wijlhuizen,
kinderkerstfeest mmv spRANKel
21.00 uur ds. G.A.J. van der Maas, 		
Kerstnachtdienst mmv Pur Sang
25 december
09.30 uur ds. H.J. ten Brinke,
mmv Projectkoor
31 dec
09.30 uur ds. G.A.J. van der Maas
19.00 uur ds. H.J. ten Brinke, Avondgebed
07 jan
09.30 uur ds. A.A. Wijlhuizen
09.30 uur Next Step, voor jongeren,12-15 jr.
12.15 uur Hemels Gelag, voor
jongeren,15-25 jr.
14 jan
09.30 uur ds. G.A.J. van der Maas,
Maaltijd van de Heer

Elke zondag is er om 10.00 uur een
zondagsviering.

De Heemhof
24 dec

25 dec
31 dec

Kerstviering,
Mw. Ds. C. Manuputty,
orgel Mw. S. Goldbach		
Geen dienst			
Oudejaarsdag RK
Mw. Pastor G. Groenland		

De kerkdiensten beginnen om 10.30 uur.

‘s Heeren-Loo
(Groot Schuylenburg)
24 dec
19.30 uur Drs. Constance SchouwstraDijkman, orgel Maurits Bunt,
Gelders Politie Mannenkoor

Elke 1e zondag van de maand
Eucharistieviering met ondersteuning
door het Hubertuskoor.

De Heilige Geestkapel Assel

25 dec 1e Kerstdag
Drs. Constance SchouwstraDijkman, KOJ, orgel Chris
Noteboom, The News Singers
o.l.v. Roelf Roelfs
07 jan
Dhr. G. de Graaf, DDR,
orgel Gerwin v.d. Plaats,
zang Dirk-Jan Roozeboom
14 jan
Verteldienst o.l.v. Mw. Henriëtte
v Ieperen, orgel Chris Notenboom
14 jan
Zangdienst o.l.v. Dhr. Harm
Siebesma, orgel Arjan van Hees
				
Aanvang diensten: eredienst 10.30 uur,
verteldienst 10.30 uur, zangdienst 14.30 uur

De Herberg:
Zondagse Ontmoetingen
25 dec
14 jan

Kerstmis, Werkgroep
Kerstherbergen
Hans 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
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
23 dec

25 dec
30 dec
06 jan
13 jan

Kerstviering,
Mw. Ds. C. Manuputty,
orgel Mw. S. Goldbach,
solist Joke van Reen-Veeneman
Geen dienst
RK Mw. Pastor G. Groenland,
orgel Mw. W. Berends
Mw. ds. A. Melzer,
orgel Dhr. J. van Veen
Dhr. R. Bloemendal,
orgel Dhr. L. Jacobs

De kerkdiensten vinden plaats op
zaterdagmiddag om 14.30 uur.

Randerode
17 dec

24 dec

Mw. R. Smeijers,
orgel Bert Riphagen,
Cantorij de Hofstad
Ds. E. Idema, orgel Bert Riphagen,

Elke 2e zondag van de maand Woorden 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.
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OP WEG OP HET WEB
Emmaüsparochie Apeldoorn:
www.emmaus-apeldoorn.nl

Surfende katholieken: 		
www.isidorusweb.nl/

R.-K. nieuws: 			
www.katholieknederland.nl/

Kritische katholieken: 		
www.marienburgvereniging.nl/

Onafhankelijk katholieke nieuws:
www.rorate.com/

Bisdom Utrecht: 			
www.aartsbisdom.nl/

Jonge(re) katholieken: 		
http://jongkatholiek.nl/
www.jpthewave.nl/

Verdieping: 			
www.geloofskwesties.nl/

Bijbel en kennis: 			
www.biblija.net/biblija.cgi
www.willibrordbijbel.nl/

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

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

Egidiusbeweging: 		
www.santegidio.be/
				
Vaticaan: 			
www.vatican.va/

Zondagviering: tweede en vierde zondag van de
maand om 13.30 uur (Inloophuis vanaf 14.00 uur).
Rek.nr. NL11INGB0006240608
t.n.v. St. Citypastoraat
Apeldoorns Beraad van Kerken
www.apeldoornsberaadvankerken.nl ,
beraadvankerkenapeldoorn@hotmail.com .
Ontmoetingsplaats ’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. dedruif@3ranken.nl.
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.

Financiën en advertenties
F.P.C.J. Spallek, De Zeis 53, 7335 KE Apeldoorn,
055 542 64 24, spallekf@telfort.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

Rekening: 2395546; IBAN: NL10 INGB 0002395546,
t.n.v. SIKA OpWeg
Bezorgklachten, verhuizingen, aanmeldingen, opzeggingen:
Secretariaat: Emmaüsparochie Apeldoorn,
Stationsstraat 13, 7311 NL Apeldoorn,
055 526 65 00, e-mail: secretariaat@rkapeldoorn.nl .
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.

’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 .

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
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.

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 .

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
I. Franken en M. Lamper
Opmaak
E* D.SIGN te Barneveld
Druk
Koninklijke BDU Uitgeverij te Barneveld

