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Pastor(p)raat
Op de woensdagmiddag houden wij in de Kledingbank
elke week de ‘School van Vrede’. Daar sprak ik over
de feesten die wij deze weken vieren in de kerk.
Aan kinderen van de basisschool is het moeilijk uit te
leggen wat we precies vieren. Als je op straat vraagt
naar wat het Pinksterfeest is krijg je niet veel respons.
Kerstmis is wel goed te bevatten, Pasen gaat dan ook
nog wel. Maar daarna haken veel mensen af omdat
het ons aardse bevattingsvermogen te boven gaat.
We vierden vorige week donderdag het feest van
Hemelvaart. Het mysterie van Pasen komt hierbij
tot voltooiing. Jezus gaat naar de hemel en neemt
plaats aan de rechterhand van zijn Vader. Om ons niet
verweesd achter te laten stuurt Jezus ons een Helper,
een Trooster. De Geest van de waarheid, de Geest van
liefde, die de Vader schenkt, wordt door de Zoon

doorgegeven aan zijn leerlingen en aan ons.
Dat vieren wij met Pinksteren, daarvan mogen
wij getuigen, door te doen zoals Jezus ons heeft
voorgedaan.
Net als de leerlingen die aangeraakt door de Geest de
straat op gaan om te vertellen van de liefde van God,
de overwinning van het leven op de dood. Toen is in
feite de kerk geboren, dus weer een soort Kerstmis,
maar dan in de Geest. En de komst van die Geest die
in ons woont, in ons bidt en ons helpt om de juiste
keuzes te maken in ons leven, dat vieren wij met
Pinksteren.
De kinderen geven aan het niet goed te begrijpen.
Jezus die naar de Hemel gaat is al lastig, maar dat de
kracht van God in ons komt om ons te helpen is zo

abstract. Een van de kinderen vraagt of dat ook de
kracht is om te vechten. Een ander zegt dat God niet
wil dat wij vechten met elkaar. Hij wil geen oorlog.
Daar kan ik mooi op inspelen door te zeggen dat de
heilige Geest de kracht is die maakt dat wij doen wat
goed is. Elkaar helpen, elkaar troosten, delen met
elkaar van wat je hebt.
Als we de kracht van de Geest van God de ruimte
geven zal de wereld er mooier van worden. Dan wordt
er een wereld geboren die God gedroomd heeft,
een wereld waar plaats is voor iedereen en waar wij
allemaal leven in vrede en met elkaar delen in de
overvloed van onze mooie schepping.
Zalig Pinksteren!
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
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Zaterdag 19 mei
16.30 uur
Eucharistieviering met samenzang, voorganger pastor Sebastian
Zondag 20 mei Pinksteren
10.00 uur
Eucharistieviering met het Gregoriaans koor, voorganger pastor Sebastian pr.
In het Emmaüshuis is gelijktijdig een peuter-/kleuterviering.
Dinsdag 22 mei
09.00 uur
Eucharistieviering
Vrijdag 25 mei
09.00 uur
Eucharistieviering in Twello
19.30 uur
Gebedsviering Sant’Egidio
Zaterdag 26 mei
16.30 uur
Eucharistieviering met samenzang, voorganger pastor A. Goes
Zondag 27 mei
10.00 uur
Eucharistieviering met koor Credo, voorganger pastor A. Goes
12.00 uur
Doopviering
Dinsdag 29 mei
09.00 uur
Eucharistieviering
Vrijdag 1 juni
09.00 uur
Eucharistieviering in Twello
19.30 uur
Gebedsviering Sant’Egidio
Zaterdag 2 juni Vormselviering
16.30 uur
Eucharistieviering met Jokotrees, voorganger pastoor P. Daggenvoorde
Zondag 3 juni
10.00 uur
Eucharistieviering met het Gregoriaans koor, voorganger pater Hulshof
Dinsdag 5 juni
09.00 uur
Eucharistieviering
Vrijdag 8 juni
09.00 uur
Eucharistieviering in Twello
19.30 uur
Gebedsviering Sant’Egidio
DOOPVIERINGEN
Doopvieringen vinden doorgaans een keer per maand op ’n vastgestelde zondag plaats.
De data zijn: 22 juli, 23 september, 21 oktober en 18 november. Ouders die hun kind willen
laten dopen, kunnen contact opnemen met het secretariaat
BIECHTGELEGENHEID elke vrijdag na de viering van 09.00 uur in de O.L. Vrouwekerk.
ROZENKRANSGEBED elke dinsdag- en vrijdagmorgen vanaf 8.30 uur, voorafgaand aan de
viering van 9.00 uur, in de O.L. Vrouwekerk
KINDERDIENST EN CRÈCHE
Elke zondag is er tijdens de viering van 10.00 uur kinderdienst en crèche.

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

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

COLLECTEOPBRENGSTEN
week 17
pastoraat Emmaüsparochie € 345,02 / Emmaüs diaconie € 320,55
week 16
pastoraat Emmaüsparochie € 371,26 / Emmaüs Roepingenzondag € 404,78
week 15
pastoraat Emmaüsparochie € 285,90 / Emmaüs diaconie € 289,38
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MISINTENTIES
Weekend 19-20 mei: Jeroen Wijnbergen, Ben en Bernard, uit dankbaarheid bij een 50-jarig
huwelijk, Catharina Rieter-de Wit, Bob van Rongen, Tiny van Buren-Dohle, Riet Heimerikx,
Henk en Peter Uijtendaal, Oraha Jibo.
Weekend 26-27 mei: Ben en Bernard, Oraha Jibo.
Weekend 2-3 juni: Overleden ouders Harperink-Nijland en zoon Felix, Ben en Bernard.
PAROCHIEKRONIEK
Gedoopt:
Door het H. Doopsel is in onze geloofsgemeenschap opgenomen Charlotte Aimee de Vos
en Martijn de Vos.
Overleden:
Catharina Rieter-de Wit. Het afscheid heeft plaatsgevonden op 21 april in de kapel in Assel.
Kees Bakker. De uitvaart heeft plaatsgevonden op 23 april in de kerk.
Jo Smit-van Dam. De uitvaart heeft plaatsgevonden op 25 april in de kerk.
Bob van Rongen. De uitvaart heeft plaatsgevonden op 28 april in de kerk.
Tiny van Buren-Dohle. De uitvaart heeft plaatsgevonden op 2 mei in de kerk.
Riet Heimerikx. De uitvaart heeft plaatsgevonden op 3 mei in de kerk.
Oraha Jibo. Het afscheid heeft plaatsgevonden op 2 mei.

Lourdes: waar de Heilige Geest thuis is…
Ik heb acht jaar het voorrecht gehad als vrijwilliger naar Lourdes te mogen gaan.
Je kunt mij gerust – pas vanaf mijn 57ste – een ‘late roeping’ noemen. In één week
– de eerste – werd ik van scepticus een ‘aangeraakte’. De ‘NLZ-familie’ (Nederlandse
Lourdesbedevaart voor Zieken) is een warm bad.
Lourdes lijkt misschien een plek waar
Maria heel belangrijk is – en dat zal ik
ook niet ontkennen – maar het gaat daar
vooral om Jezus, als Verlosser en schenker
van de Heilige Geest. Want één ding weet
ik zeker: de Heilige Geest weet zich thuis
in Lourdes.
In al die jaren heb ik zoveel wonderlijks
zien gebeuren met en tussen mensen. Nee,
niet de fysieke genezingen, maar ik heb
wel harten open zien gaan en dolende
zielen tot rust zien komen. Het troostende
werk van de Heilige Geest. Het verschil in
sfeer tijdens de treinreis heen of terug was
altijd zeer opmerkelijk.
Op de foto is mijn ‘sjaaltje’ – het
herkenningskledingstuk van de NLZ –
te zien met daarop het embleem en een aantal speldjes. Het embleem hoort bij een
prachtorganisatie, waarvan de leiding samen met de vele betrokken vrijwilligers een
gepassioneerde eenheid vormt. De speldjes, waaronder een aantal duifjes, heb ik
gekregen van dankbare pelgrims. Mijn ‘heilig ding’.
Als brancardier was ik: boodschappenjongen, luisterend oor, rolstoelduwer, waterdrager,
zanger en zo nog wat prachtige taken.
In Lourdes– ik moest in 2015 stoppen vanwege mijn leeftijd: 65 – voelde ik me het meest
christen, ten diepste medemens. Daar wist ik me – zelfs tussen duizenden mensen –
gekend en gezien.
In totaal twaalf weken mocht ik dit schitterende werk doen en één keer was ik er zelf als
pelgrim met mijn oudste broer; ook dat was een intense belevenis.
Wat een zegen dat Lourdes op mijn levenspad is gekomen.
Het heeft voor mij Pinksteren een nieuwe dimensie gegeven.
Willem Olierook
[Dit artikel verschijnt ook in Perspectief, het nieuwsblad van de Protestantse Gemeente
Apeldoorn]
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Herinneringen bij Pinksteren
(Ans Boon-Jacobs)
Wat ik voor geen goud had willen missen
Wat ik voor geen goud had willen missen,
is het goede gesprek met mijn oudste broer,
tussen Pasen en Pinksteren op een zonnige
vrijdagmiddag. ‘Onze’ Henk is emeritus
pastoor. Hij is ruim 80 jaar, maar gaat nog
bijna ieder weekend voor in één of soms
twee Eucharistievieringen, ergens in het
mooie Twentse platteland, met een door
hemzelf goed voorbereide preek.
Met zijn huisgenote woont hij in een grote
pastorie in een klein, lief dorpje. Daar zaten
we samen in zijn werkkamer en hadden
afgesproken om het eens te hebben over het
geloof. Ook hoe moeilijk het voor iedereen
is, om te geloven in iets wat niemand
kan bewijzen en voor hem als priester,
om dat uit te leggen. Onze Christelijke
normen en waarden, opgeschreven door de
evangelisten Matteüs, Marcus en Lucas, zijn
als uitgangspunten al eeuwenlang bepalend
voor de leer. Over de teksten van evangelist
Johannes, die in Griekenland leefde tussen
filosofen en andere geleerden, waren we het
snel eens. Die zijn vaak zo moeilijk voor een
leek om te begrijpen.
De eerste drie genoemde evangelisten
lieten in veel begrijpelijker taal het woord
van de Heer tot ons komen. Het is en
blijft toch voor iedereen een moeilijk
onderwerp. Nadat Jezus had geleefd, werd
zijn gedachtegoed doorverteld en nog eens
doorverteld. En we weten allemaal dat
door overlevering vertelde verhalen nogal
eens van inhoud kunnen veranderen. Toen
de evangelisten op konden tekenen wat
er als waarheid werd aangenomen, zijn de
verhalen opgeschreven in een stijl die de
gewone mens kon begrijpen. De basis zal
zeker dicht bij het origineel liggen, de rest
past in de tijd.
“Eigenlijk”, zei mijn broer, “kun je het

kerkelijk jaar zien in drie grote delen. Eerst,
het feest van Kerstmis, de geboorte van
Christus, als tweede het Paasfeest, na het
lijden de wedergeboorte, het geloof in de
toekomst. Na Pasen het Pinksterfeest, dat is
de voltooiing van het Paasfeest. Pinksteren is
het feest van de goede geest.
Als Pasen al zo moeilijk te begrijpen is, wat
moeten we dan met Pinksteren? De heilige
Geest, die alles overstijgt. Dat is dan echt
geloven….niemand kan het bewijzen, maar
het is er. Vertrouw er maar op.”
Om zichzelf te blijven ontwikkelen leest mijn
broer tegenwoordig graag de boeken van
Tomás Halik. “Het is mijn opdracht”, zegt hij,
“om na de Evangelielezing van de zondag,
het woord te verkondigen in begrijpelijke
taal en in een prettig woord te verpakken”.

V A N

H E T

Het is heel
bijzonder om een
broer te hebben
die priester is.
In het grote
bakkersgezin van
negen kinderen
waar wij uit
stammen is hij
de oudste van
de jongens en ik
de oudste van
de meisjes, ieder
zo zijn eigen
plek. Wij waren
ook gewend aan
een Heeroom
in de familie en
zogezegd wat
‘tante zusters’
in het klooster.
Henk liet me
zijn missaal zien,
mooi kerkboek
goud op snee,
dat hij van onze
Heeroom had
gekregen toen
hij naar het
seminarie ging. En zijn gebedenboek, het
brevier, bijna kapot gelezen. Maar ja, wat wil
je: hij is al bijna 55 jaar priester.
Opeens haalde hij uit een kastje een pyxis
(hostiedoosje van zilver) dat hij van onze
ouders had gekregen en dat gebruikt wordt
wanneer de Communie aan huis wordt
gebracht. Op het deksel staat een afbeelding
van drie broden waarvan één gebroken. De
bakkerszoon die het brood brak en breekt,
hoe fijn het allemaal kan passen in één
leven. Het mooie kleine tasje waarin de pyxis
is opgeborgen was gemaakt door een van
de eerdergenoemde tante zusters in klooster
Arca Pacis in Driebergen.

tekst van de aankondiging van dit concilie
vertalen stond er “Ramen Open”. De priester
ging de H. Mis doen met zijn gezicht naar
de gelovigen toe. Opeens ging het zwarte
pak in een kledinghoes en de bonnet naar
de plaatselijke toneelvereniging. De tantes
in het klooster gingen gewone kleren kopen
en dragen. De communiebanken werden
uit de kerk verwijderd. We kregen de
communie op de hand. Dit alles in het begin
van de jaren zestig. We waren er allemaal
bij. Het schokeffect kan ik me nog echt wel
herinneren.

Kort hadden we het nog over het Tweede
Vaticaans Concilie. Wanneer we de Italiaanse

Dit had ik voor geen goud willen missen,
dit samenzijn.

Ach wat hebben we heerlijk gepraat, en wat
hebben we ervan genoten Het komt ook
niet vaak voor, dat we zoveel tijd voor elkaar
nemen, regelmatig is er veel ‘ruis op de lijn’
door de aanwezigheid van anderen.
Na de lunch maakten we een wandeling
door het dorp. We namen de tijd en
liepen met ons tweetjes gezellig naar de
plaatselijke Jozefkapel, een mooie plek om
nog wat te mediteren. En weer kwamen
er jeugdherinneringen en belevenissen in
samen beleefde verhalen en gedachten aan
de orde.
Hoe hij onze oudste dochter als eerste
dopeling kon inschrijven. Hoe hij huwelijken
in de familie mocht inzegenen maar ook
hoe hij de uitvaarten van vader (samen met
Heeroom) en moeder heeft kunnen doen.
Later deed hij nog de uitvaarten van onze
beminde schoonzoon, een lieve schoonzus
en vorig jaar van een dierbare zwager. Het
was een geweldige samenvatting van zijn
leven als priester in de familie.
Toen was er het moment voor een goed glas
wijn, om daarna met de vrijwilligersbus en
vervolgens met de trein weer naar huis te
gaan. Een hoofd vol gedachten, een hart vol
dankbaarheid.

B E S T U U R

Jaarverslag 2017 PCI Emmaüsparochie Apeldoorn
Het bestuur van de PCI wil op hoofdlijnen
verantwoording afleggen in onderstaande
samenvatting van het officiële jaarverslag.

Samenstelling bestuur, vergaderingen,
bestuursaangelegenheden
Het bestuur van de PCI van de Emmaüsparochie bestond in 2017 uit de heer
J. Hase voorzitter, de heer J. Scheffer
penningmeester en mevrouw. L. Vermeulen
secretaris. De voorzitter heeft wegens het
beëindigen van zijn benoemingstermijn zijn
ontslag aangevraagd. De secretaris heeft
haar ontslag aangevraagd vanwege ziekte.
Beide ontslagen zijn op 1 november 2017
verleend. In 2017 is getracht door nieuwe
benoemingen de continuïteit te waarborgen,
dit is helaas niet gelukt. Voor het nieuwe
bestuur wordt uitgegaan van het bestaan
van een Werkgroep Caritas.
Als adviseur was diaken R. Dashorst
van Emmaüsparochie bij de meeste
vergaderingen aanwezig.
De RK Diaconie Apeldoorn is opgeheven,
de taken en de buffer zijn overgedragen
aan de parochie.
Het Lourdesfonds is onder beheer van
de parochie gebracht.

Overlegmomenten
In 2017 heeft de PCI als mogelijke participant
vergaderd over een op te richten Noodfonds

voor kerkelijk Apeldoorn(CNAP). Een
definitief besluit is nog niet genomen.
Een besluit zal door het nieuwe PCI-bestuur
worden genomen.
Er vonden twee keer overlegmomenten
plaats met het bestuur van de Emmaüsparochie. Daarbij is de opheffing
van de RK Diaconie aan de orde geweest.
Tevens het zoeken van nieuwe bestuursleden
en de organisatie van de PCI.
De samenwerking met de PKN is structureel
en positief. Als de hulpvraag veelomvattend
is of in financieel opzicht hoog, dan wordt er
contact gelegd met de PKN Diaconie. Deze
diaconie beschikt over een goederendepot
waar de RK PCI ook gebruik van maakt. In
oktober is het Noodfonds(CNAP) gestart met
haar werkzaamheden. De Goederenbank van
de diaconie van de PKN is overgedragen aan
CNAP.

om een bijdrage voor voedsel. 3 aanvragen
zijn gezamenlijk met de diaconie PKN
behandeld. 1 tezamen met het CNAP.
Voor het toekennen van een hulpvraag is
kennis nodig van wet en regelgeving en
van de sociale kaart. Een enkele keer is niet
helpen de enige optie die in aanmerking
komt.

Financiën
Het bestuur van de caritasinstelling beheert
daartoe het werkkapitaal, het beleid van het
bestuur van de PCI is inkomsten en uitgaven
in evenwicht te houden. Hieronder de
rekening en verantwoording van 2017:

hiervoor was € 4000. Tot de verplichte
bijdragen behoort de bijdrage aan
schuldhulpmaatje Apeldoorn.
Een groot deel van de ontvangen inkomsten
wordt besteed aan het plaatselijke werk
van de PCI. Daarnaast worden de inkomsten
ook besteed aan de kosten van de eigen
organisatie. Onder kosten van beheer zijn
opgenomen de bankkosten en de kosten
voor de organisatie.
Baten

2017

2016

Collecten

5178

6621

697

210

Giften
Lasten

2017

2016

Rente

Bijstandverlening

2343

2104

Subtotaal

Vrijwillige en verplichte
bijdrage

1221

1220

Nagekomen baten
voorgaande jaren

195

207

3759

3887

Kosten van beheer

Behandelde hulpvragen

Subtotaal

De hieronder weergegeven hulpvragen
willen geen uitputtend overzicht zijn.
Er kwamen 18 aanvragen voor noodhulp
binnen, dit via verschillende wegen. In
eerste aanleg werden er 5 rechtstreeks in
behandeling genomen, na aanvullende
informatie werden dat er uiteindelijk 12. Bij
de hulpvragen ging het verschillende keren

Afschrijving leningen

346

0

Voordelig saldo

2463

3500

Totaal

6568

7031

De bijstandverlening wordt geheel besteed
aan de plaatselijke hulpvragen, die waren
in 2017 minder dan begroot. De begroting

Totaal

67

169

3759

3887

626

310

6568

7031

De inkomsten van de Parochiële Caritas
Instelling van de Emmaüsparochie zijn vooral
de collectes met Kerstmis en Pasen.
De opbrengst van de collectes was € 800
minder dan begroot, hartelijk dank voor uw
bijdrage.
J.W.J. Scheffer
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HUIS
L A U D A T O

Openingstijden Centraal Secretariaat

Laudato Si 3: Het evangelie van de schepping

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.

Laudato Si is de encycliek uit 2015 waarin
beschreven wordt hoe wij nu met de aarde
en met elkaar omgaan. In het vorige artikel
werd aangegeven hoe wij met ons huis
omgaan: we gaan om met de aarde op een
niet-duurzame manier.

Emmaüsparochie geeft om missionarissen
De Week Nederlandse Missionaris (WNM)
zet zich in voor Nederlandse missionarissen
en missionair werkers. Elk jaar voert de
WNM campagne voor deze mensen, die zich
elke dag met hart en ziel inzetten voor hun
medemens.

betrokken waren bij een groot deel van
openbare zaken. Voor bijeenkomsten of
reizen bijvoorbeeld was toestemming van
militaire autoriteiten vereist.

In dit artikel gaan we in hoe tegen de
schepping wordt aangekeken. Waarbij niet
wordt ingegaan of er een schepping was,
en zo ja hoe dit verliep. Zowel religie als
wetenschap geven aan dat er een aarde
is, waarbij ze van mening verschillen hoe
deze ontstaan is. Gezamenlijk maken beide
groepen zich zorgen over de toekomst van
deze aarde.

Dit jaar staan pater Bert Hagendoorn o.f.m.,
missionaris in Indonesië, en Inge Kuiphuis,
missionair werker in Guatemala centraal
in de campagne. Zij zetten zich in voor de
ander, net als honderden missionarissen en
missionair werkers wereldwijd. Vanuit hun
geloof gaan zij de strijd aan tegen armoede
en onrecht. Samen gaan zij op zoek naar
perspectief en hoop, op weg naar een betere
toekomst en een wereld waarin iedere mens
meetelt.

Inge Kuiphuis, missionair werker
in Guatemala

Pater Bert Hagendoorn o.f.m.,
missionaris in Indonesië
De pater (1942) herinnert zich nog goed dat
hij eind 1970 als missionaris naar Indonesië
vertrok. Hij ging werken in de provincie
Papoea: “De oorspronkelijke bevolking
leefde op de traditionele manier.”
Transport was beperkt: korte afstanden
moesten te voet worden afgelegd, in
de kustgebieden per boot en voor de
lange afstanden werd er gevlogen.
“Medemissionarissen uit een ander gebied
kwam je soms een jaar of langer niet tegen”,
vertelt hij. Het gebied stond destijds onder
militaire controle, wat inhield dat militairen

“Mensen zijn blij dat ze niet vergeten
worden”, zegt missionair werker Inge
Kuiphuis (1986). Zij is sinds drie jaar
werkzaam in San Marcos in het westen
van Guatemala aan de grens met Mexico.
Met steun van de St. Pancratius Parochie in
Tubbergen en de WNM is zij uitgezonden
en werkzaam bij landarbeidersbeweging
MTC. “De verhalen die mensen met mij delen
maken een grote indruk op me. Het doet me
beseffen hoe fijn en gemakkelijk mijn jeugd
in Nederland was.”
Meer informatie over hun werk is te vinden
op www.weeknederlandsemissionaris.nl

Emmaüsparochie: loopt samen op

Verhalenroute
In samenwerking met
Kerkplein 7 komen er elk jaar
bovenbouwers van diverse
basisscholen luisteren naar
verhalen in het Kantongerechtsgebouw,
de Moskee, Omnizorg en in de Onze
Lieve Vrouwekerk. In elk gebouw is er
een verteller die een verhaal vertelt dat
past bij de locatie. Voor veel kinderen
een indrukwekkende ochtend, waarin ze

De Bijbel leert dat de aarde geschapen
is door God. En dat ieder mens uit liefde
geschapen wordt, geschapen naar het beeld
van en de gelijkenis met God. Ieder mens is
waardig. Het menselijk bestaan is gebaseerd
op drie fundamentele, nauw met elkaar
verbonden relaties: de relatie met God, die
met de naaste en die met de aarde.
De harmonie tussen Schepper, mensheid en
heel de schepping is verwoest, omdat wij
de pretentie hebben gehad de plaats van
God in te nemen. De opdracht om de aarde
te onderwerpen (vgl. Gen. 1, 28) en haar te
bewerken en te bewaken (vgl. Gen. 2, 15)
is hierdoor veranderd. De oorspronkelijke
harmonische relatie tussen mens en natuur
is veranderd in een conflict, waarbij we zijn
doorgeslagen.
Maar: we zijn niet God. De aarde was er
lang voordat wij er waren en is een gave
aan ons. We zijn weliswaar geschapen naar
Gods beeld, maar de opvatting dat dit ons
de heerschappij over de aarde geeft, moet
krachtig van de hand gewezen worden. We
mogen bebouwen (en zo voedsel verkrijgen),
maar ook bewaken, d.w.z. beschermen,
verzorgen, behoeden, bewaren, en toezicht

Het is heel fijn dat we als Emmaüsparochie
ook samen op kunnen lopen met mensen die
ver weg zijn. Daarom vragen we u ook om
ruimhartig te geven voor de missionarissen
tijdens de Pinksteractie 2018.

Pinkstervieringen voor kinderen
Op de zondag van Pinksteren zijn er voor de
kinderen twee vieringen in het Emmaüshuis.

Niemand kan de aarde toe-eigenen. De
aarde met haar vruchten is een gave aan
iedereen. De mens mag er niet naar neigen
eigen wetten en eigen belangen op te
leggen. Het is een groot misverstand dat
we andere wezens zouden kunnen zien als
dingen die ondergeschikt zijn aan de wensen
van de mens. Wanneer de natuur alleen
maar wordt gezien als een object van profijt
en belang, dan brengt dat ook ernstige
gevolgen voor de maatschappij met zich
mee. Vooral ongelijkheid, ongerechtigheid
en geweld zijn het gevolg.
Daarom is voor bezorgdheid voor het
milieu nodig dat er oprechte liefde voor
de (mede)mens is en een voortdurende
inzet betreffende de problemen van de
maatschappij. Wie goed is voor de natuur
is ook goed voor zijn medemens en
omgekeerd! Vrede, gerechtigheid en behoud
van de schepping zijn kwesties die nauw
met elkaar zijn verbonden. Het milieu is
een collectief goed, een erfenis van heel de
mensheid en een verantwoordelijkheid van
allen.
Ons antwoord aan de scheppende en
bevrijdende God is liefde en aanbidding. We
hebben maar één hart!

Namens Werkgroep Em-missie,
Rens Smit
emmaus.apeldoorn.emmissie@gmail.com

E N

meegenomen worden in een levensverhaal.
In de Onze Lieve Vrouwekerk wordt het
verhaal van de 12-jarige Jezus in de tempel
verteld.
25 mei, 1 juni, 8 juni en 15 juni zijn hiervoor
gereserveerd. De eucharistievieringen
vervallen op deze ochtenden.

houden. Ofwel een verantwoordelijke
wederkerigheid tussen mens en natuur.
Iedere gemeenschap kan uit de aarde
nemen wat hij nodig heeft voor eigen
overleven, maar zij heeft ook de plicht haar
te beschermen en de vruchtbaarheid voor de
toekomstige generaties te waarborgen.
De Bijbel geeft geen aanleiding tot een
despotisch antropocentrisme dat zich niet
bekommert om de andere schepselen. Ieder
levend wezen heeft in Gods ogen waarde op
zichzelf, onafhankelijk van het nut voor de
mens.

Tot zover wat er in de Bijbel te vinden is
over de aarde en hoe we als mens hiermee
omgaan. Het is een opmaak voor de
volgende hoofdstukken uit de Encycliek.
En die gaan we in een volgend artikel
behandelen.

Werkgroep Em-missie,
Rens Smit, Ronald Dashorst,
Luce van Gerwen, Marianne Zegwaard
emmaus.apeldoorn.emmissie@gmail.com

K I N D

S I ’

K E R K

Voor de
kinderen
van 6 jaar
en ouder
is er een
kinderdienst
in de grote
zaal en voor de peuter/kleuters is er een
peuter/kleuterviering in de Pronkkamer.
Uiteraard vertellen we het Pinkster-verhaal.
We starten met alle kinderen in de kerk en
gaan na het woord van welkom naar onze
eigen viering. Voor de communie komen we
met de kinderen terug in de kerk, waar we
de viering gezamenlijk afsluiten.

Oppas gezocht voor de crèche
De werkgroep Kind en Kerk zit ruim in
het jasje qua vrijwilligers. Maar liefst 30
mensen zetten zich in. De enige groep die
onderbezet is de crèche. Vindt u het leuk om
een uurtje in de paar weken op te passen
tijdens de kerkdienst, laat het me dan weten:
kindenkerk@rkapeldoorn.nl

Vormselviering
Bijna is het zo ver! De vormelingen die zich
vanaf januari hebben voorbereid zullen
hun vormsel doen. Er staan nog twee
activiteiten ter voorbereiding. Het bezoek
aan het bisdom in Utrecht en de laatste
voorbereidingsbijeenkomst. In deze zesde
stap zullen zij het Godly Play-verhaal van
de doop horen, dat ten grondslag ligt aan
het vormsel. Daar waar de ouders hun kind
ten doop hebben gehouden en kozen voor
een opvoeding in het teken van Christus,
zullen de jongeren nu zelf deze keuze
bevestigen met het vormsel. Op deze
avond zal hun ook worden gevraagd naar
hun beweegredenen om het vormsel te
gaan doen.
De viering vindt plaats op 2 juni om
16.30 uur.
We nodigen alle parochianen van harte
uit om hierbij aanwezig te zijn!
Mariska Litjes
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Jonge vrijwilliger in Lourdes

Woensdag 23 mei, 19:30 uur, de 3 Ranken, Eglantierlaan 202.
Film: Lion (niet, zoals in de folder, The Imitation Game)

Zo’n 18 jaar geleden liet mijn moeder mij een stukje lezen in
OpWeg. Er werden bij de Stichting VNB rode ruitjes gezocht:
jonge mensen die als vrijwilliger in Lourdes een week de
handen uit de mouwen wilden steken.
Na een gesprek met een parochiaan en daarna een gesprek
met 2 rode ruitjes uit Apeldoorn was ik om. Ik ben als rood
ruitje diverse jaren mee geweest. De afgelopen jaren niet
naar Lourdes geweest, omdat ik 2 kinderen kreeg en ik niet
een week zonder hen van huis wilde.
Maar afgelopen oktober was er een reüniereis van deze rode
ruitjes. Wat heb ik genoten! En wat was het fijn om weer
terug te zijn in Lourdes. Daar weer de handen uit de mouwen
kunnen steken. Bijzondere ontmoetingen, wederom.

Een ervaring die ik niet had willen missen. Waar ik na al die
jaren nog steeds mooie herinneringen aan heb, maar vooral
ook mooie vriendschappen aan over heb gehouden.
Lijkt het je wat om een week in Lourdes je handen uit de
mouwen te steken en wil jij ook als jonge vrijwilliger naar
Lourdes? Of je maatschappelijke stage daar doen? Kijk dan
eens op: http://www.vnb.nl/vrijwilligers/vrijwilligerscontent?c
ontentId=168
Mocht je vragen hebben, dan kun je mij ook mailen:
jongevrijwilligervnb@gmail.com
We hopen natuurlijk op veel aanmeldingen zodat we een
mooie groep jonge vrijwilligers op de been krijgen.
Groet, Leonie Witteveen

De film vertelt het waargebeurde verhaal van de Indiase
jongen Saroo Brierley. Als 5-jarig jongetje komt hij per
ongeluk terecht op een trein die hem duizenden kilometers
door India voert; ver weg van zijn thuis en familie. Na
wekenlang in zijn eentje overleven in de ruige straten van
Calcutta wordt de jongen opgenomen in een weeshuis en
uiteindelijk geadopteerd door een Australisch echtpaar.
Door een samenloop van omstandigheden gaat Saroo op zijn
30ste op zoek naar de plek waar hij zijn familie kwijtraakte.
Gewapend met Google Earth en zijn jeugdherinneringen
bekijkt hij urenlang de spoorlijnen die naar Calcutta leiden,
totdat hij dat ene station denkt te herkennen. Hij vertrekt
naar India in de hoop zijn familie terug te vinden. Mooie
film, actueel in deze tijd waarin veel mensen op zoek zijn
naar hun roots. Vrijwillige bijdrage € 2,50.

SANT’EGIDIO

www.santegidio.nl | www.santegidio.org

(Foto’s: Roelof Rump)

Verjaardag
Bij gelegenheid van de vijftigste verjaardag
van Sant’Egidio is in Amsterdam een
boeiende conferentie gehouden over
de betekenis van Sant’Egidio voor de
kerk, de stad en de wereld. Deelnemers
waren Mgr. Hendriks (hulpbisschop van
Haarlem-Amsterdam), Peter Kranenburg
(fractievertegenwoordiger CU Apeldoorn),
Hilde Kieboom (voorzitter Sant’Egidio in de
lage landen) en Bert Koenders (voormalig
minister van Buitenlandse Zaken), Colm
Dekker en Ronald Dashorst (beiden
Sant’Egidio Nederland). De gesprekken,
geleid door Leo Fijen (KRO-NCRV), werden
met interesse gevolgd in een goed gevulde
Mozes en Aäronkerk. Een korte weergave
van de gesprekken te zien op de website
van Sant’Egidio.
http://www.santegidio.nl/boeiendeconferentie-in-amsterdam-bij-de-50everjaardag-van-santegidio/
Na de conferentie een eucharistievering en
een feestelijke receptie. Het was mooi om
daar met een goede delegatie uit Apeldoorn
aan deel te nemen.

Kledingbank
Nu het mooie weer gekomen is bieden
we de zomerkleding aan. Veel van deze
kleding die u de afgelopen winter bracht
en die wij bewaard hebben, halen we weer
tevoorschijn. Onze gasten zijn heel blij met
wat u geeft, het helpt hen echt om het leven
wat gemakkelijker te maken. Naast kleding
is er ook een grote vraag naar linnengoed,

maar op dit moment hebben we daar
nog maar heel weinig van. Hoeslakens en
dekbedhoezen in alle soorten en maten zijn
van harte welkom.
De verbouwing van de Kledingbank is
verschoven naar een later tijdstip. Er is
inmiddels wel een kastenwand gekomen,
een geschenk van Ons Huis. Een mooi begin
voor de vernieuwde wachtruimte waar wij
ook de Koffie inloop, het Naaiatelier en de
School van Vrede kunnen houden.

Zo worden de dames steeds bekwamer in
het werken op de naaimachine.

School van vrede
Na de meivakantie weer opgestart en elke
woensdag van 12.30 tot 15.00 uur voor
kinderen van de basisschool. Doe je ook
mee?

Gebeden

Koffie inloop

18 mei gebed voor de armen, in het teken
van duurzaamheid, zorg voor de aarde als
ons gemeenschappelijk huis.
22 mei gebed voor de zieken

Elke maandagochtend van 10.00 tot
12.00 uur.

Bijbelles

Naaiatelier
Elke maandagmiddag van 12.00 tot
15.00 uur. Vanaf deze maand begonnen
met naailes.

Samen met Kind en Kerk organiseren wij,
na vragen van ouders, elke maand op
zaterdagmiddag een uur bijbelles voor
kinderen. Met Dodenherdenking hebben
wij gesproken over het verhaal van Kain en
Abel, een passend verhaal op deze beladen
dag. De volgende keer zal zijn op zaterdag
9 juni van 15.00 tot 16.00 uur. Het verhaal
van de Ark van Noach zal met de kinderen
van de basisschool verwerkt worden. Deze
bijbelles wordt gehouden in de pastorie
aan de Stationsstraat. Kinderen van de
bovenbouw en onderbouw zijn welkom.

Bedevaart naar Maastricht en Aken
Om de Gemeenschap van Sant’Egidio te
leren kennen organiseren wij op 2 en 3 juni
een bedevaart naar Maastricht. We gaan met
elkaar in de sporen van de eerste christenen
langs de Maas.

Het is een ontmoeting met de
gemeenschappen uit België en Duitsland.
Herdenking van Mgr. Leon Lemmens.
Bezoek Maastricht. Lezing, gebed.
Overnachting in Abdij Rolduc. Bezoek Aken,
eucharistieviering in de Dom van Aken.
Begin: 2 juni, einde 3 juni. Kosten €140,all-in.

Vakantie met vluchtelingen
naar Texel
Met de vluchtelingen in onze parochie willen
wij van 10 tot 17 augustus op vakantie naar
Texel. Dat is voor de gezinnen de eerste
keer dat zij in Nederland op vakantie gaan.
De vakantie is een soort thuiskomen in
ons mooie land, als inburgering en voor
het oefenen van de taal. Wij zoeken nog
sponsoren voor deze vakantie.
U kunt steunen door geld over te maken
naar het rekeningnummer van Sant’Egidio
of via pifworld waar een pagina is geopend
waar meer informatie staat. Op de knop
SUPPORT klikken en het wijst zich vanzelf.
Elke euro kan helpen om een onvergetelijke
vakantie te schenken aan onze Syrische en
Irakese Medelanders en hun kinderen. Voor
meer informatie:
https://www.pifworld.com/nl/events/
ZxOFDFZ6dEg/vakantie-met-syrischevluchtelin/about
Steun onze activiteiten op rekeningnummer:
NL81 INGB 0006 7476 28 t.n.v. Stichting
Sant’Egidio Apeldoorn.
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OECUMENE
Eenheid in verscheidenheid
Een Hollandse stroopwafel of een zelfgebakken dadel-notenkoekje? Znoed van
Veen-Azad presenteert het allebei. Twintig
jaar geleden kwam ze als vluchteling vanuit
Irak naar Nederland en nu doet ze in rap
Nederlands haar verhaal, want Znoed heeft
veel te vertellen.
Ze vertelt over de basis van haar geloof,
gelegd door haar Armeense vader en
haar Assyrisch-orthodoxe moeder. Over
haar vlucht naar Nederland – “Dat is een
te lang verhaal”. Over de eerste 6 jaar
in Nederland, toen ze moest wachten
op een verblijfsvergunning en al die tijd
niets mocht ondernemen. Tot haar grote
frustratie, want als universitair geschoolde
docent wiskunde wilde ze niets liever dan
aan de slag. Over de teleurstelling toen
haar diploma hier niets waard bleek te
zijn én over haar doorzettingsvermogen
om de Nederlandse taal te leren alsmede
haar onderwijsbevoegdheid voor wiskunde
te halen. Ze bouwde hier een leven op,
ontmoette haar Nederlandse echtgenoot

Hans van Veen en vond aansluiting bij de
Christelijk Gereformeerde Andreaskerk
in Apeldoorn. En toch bleef ze al die tijd
zoekend naar wat God met haar voor had.
Als klein meisje had ze al veel vragen over
het geloof. Waar kon ze God vinden?
Hoe kon ze dichterbij Hem komen? Wat
betekende de Heilige Geest? De mensen in
haar omgeving konden haar geen antwoord
geven en haar idee om dan maar non te
worden, moest ze opgeven, omdat de
orthodoxe kerk deze ‘functie’ niet kende.
In plaats van antwoorden bracht het leven
haar naar dat verre, onbekende Nederland,
waar ze zich als Irakese vluchteling weer een
tweederangsburger voelde, net zoals ze dat
als Armeense christen in Irak was geweest.
Ze kwam in contact met de ICF, International
Christian Fellowship (Internationale
Christelijke Gemeenschap) en daar vond
ze herkenning, daar voelde ze zich thuis.
Bij deze multiculturele groep mensen
met hart voor God en voor elkaar, waar

iedereen welkom is ongeacht achtergrond of
geloofsovertuiging, waar alle huidskleuren
en nationaliteiten samen kerk zijn. Met een
eigen voorganger en daarnaast sprekers
van diverse stromingen, met liederen en
geloofsteksten in het Nederlands, Arabisch,
Farsi en Engels.
Hier vond Znoed ook haar werkplek, nadat
een carrière als docent wiskunde toch niet
voor haar bleek te zijn weggelegd. Vanaf
2010 werkt ze één dag in de week voor
de ICF. Ze wordt ingezet bij de diaconie en
nadat ze had opgezocht wat dit betekende
(vanuit haar orthodoxe achtergrond kende
ze dit begrip niet), besloot ze hier op eigen
wijze vorm aan te geven. Ze begon met het
leggen van contact met de buurvrouwen
in haar flat in Zevenhuizen, gewoon door
een praatje te maken en een kopje thee
te drinken en al snel had ze een groep van
zo›n 16 vrouwen bij elkaar. Er kwamen
steeds meer vrouwen bij, evenals diverse
activiteiten en er ontstond ruimte voor
gesprekken over het geloof. Zo ging haar

roeping zich steeds meer ontvouwen.
Maar ze kwam pas echt tot inzicht door
een gesprek met een Turkse vrouw, een
nationaliteit die ze vanuit haar Armeense
achtergrond geleerd had als vijand te
zien. Het werd een diepgaand gesprek
over het geloof. En toen, op dát moment,
werd de evangelist in haar geboren. Daar
openbaarde zich haar roeping: mensen uit
verschillende culturen leren over de liefde
en genade van Jezus. Alle puzzelstukjes
van haar leven vielen op hun plek, al haar
vragen werden beantwoord toen ze haar
hart voor Hem opende. Ze weet Hem nabij
en de liefde straalt uit haar ogen als ze
vertelt over de Heilige Geest die in haar
woont. Achtergrond, nationaliteit, taal: alle
verschillen vallen weg in het licht van God.
Want, zo heeft ze mogen ervaren: voor Hem
zijn wij allemaal éérsterangs burgers.
Annelies Brinkhuis
[Dit artikel verschijnt ook in Perspectief, het
nieuwsblad van de Protestantse Gemeente
Apeldoorn]

STAD
Kopij voor de volgende OpWeg graag inleveren uiterlijk woensdag 30 mei 2018
per e-mail aan secretariaat@rkapeldoorn.nl

B O N I FAT I U S
Oecumenische Pinksterviering:
Adem van de Geest
Adem, jij die Liefde bent,
Adem, jij die Liefde bent,
Adem, jij die Liefde bent,
adem mij.
“Adem van de Geest” is
het thema van de oecumenische viering
in de Bronkerk op 1e Pinksterdag. Samen
met de voorgangers, dominee Anja van der
Hart en diaken Ronald Dashorst heeft de
Oecumenische Stuurgroep Ugchelen een
inspirerende viering voorbereid. De viering
wordt muzikaal ondersteund door het
koor Sostenuto onder leiding van Ed van
Egmond en Els Peverelli op de piano. De
Oecumenische Stuurgroep Ugchelen nodigt
u van harte uit voor deze oecumenische
Pinksterviering op 1e Pinksterdag, zondag 20
mei om 9.30 uur in de Bronkerk te Ugchelen.
Na afloop van de viering staan koffie en thee
klaar en voor de kinderen is er limonade.
U bent van harte welkom!

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
Adri Hulst, tel. 541 61 64
E-mail: omziennaarelkaar@3ranken.nl

Gespreksgroep ouderen
Maandag 4 Juni is ons jaarlijks dagje uit.
Aanwezig vanaf 9.45 uur in de hal; we drinken
eerst koffie, dan vertrekken we naar …
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.

Herdenkingstafel
Als de Open Tafel op een
bijzondere dag valt houden
we daar zeker rekening
mee. Dat was in mei het
geval. Toen was er in het
hele land aandacht voor
de herdenking van de
oorlogsslachtoffers. Dat ging veel verder dan
alleen het herdenken van de slachtoffers
van de laatste wereldoorlog. Een groot
aantal van onze gasten had die -min of
meer bewust- meegemaakt. Dat bleek wel
bij de gesprekken aan tafel. Zij hebben
toen familieleden, vrienden of bekenden
verloren. Zij kenden ook mensen die op een
of andere manier betrokken zijn geweest
bij vredesoperaties. Alle reden dus om
te gedenken. In het “bijbels woordje” is
dat ook ter sprake gekomen. Iedereen
kon daarbij zelf wel invullen wie hij wilde
gedenken en wat hij had gedaan voor
ons vredig samenzijn bij deze maaltijd.
Hoewel daar de Dodenherdenking niet
voor bedoeld is dachten we toch ook aan
die gasten en medewerkers van de Open

Tafel die er nu niet meer bij kunnen zijn.
Het menu stond niet bepaald in het teken
van herdenken. Of doet huzarensalade
als voorgerecht dat toch? Het nagerecht,
bestaande uit een schaaltje met vanillevla
en ijs, bekroond met een vruchtensausje,
had zelfs iets feestelijks. Dat was meteen
een voorschot op de Bevrijdingsdag. Gasten
die de plechtigheden op de Dam op de tv
wilden bekijken konden ruim op tijd thuis
zijn. Degenen die de herdenking in de Grote
Kerk wilden bijwonen en vandaar naar het
herdenkingsmonument in het Oranjepark
wandelen hadden daar wat minder maar
nog wel voldoende tijd voor. Iemand die
vermoedde dat hij niet op tijd zou komen
had deze keer afgezien van de Open Tafel.
De Open Tafel van juni valt niet op een
bijzondere dag. Dan is er dus geen tijdsdruk.
Wat er bij de laatste Open Tafel voor de
vakantieperiode op het menu staat kunt u
proeven als u op 1 juni 2018 om 17.00 uur
naar de Open Hof komt.
Jacques Daenen

ONZE LIEVE VROUW
Gebedsgroep de Parel
Elke donderdag van 10.00-12.00 uur bent u
van harte welkom in het Emmaüshuis om de
bijeenkomst van gebedsgroep de Parel bij
te wonen. Voor meer info kunt u bellen met
Bep Beerends tel. 055 366 61 41.

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

Bezorging OpWeg
De oproep in de vorige OpWeg voor twee
nieuwe bezorgers heeft resultaat gehad:

de heer Goncalves en de heer en mevrouw
Bekker hebben positief gereageerd. Hartelijk
dank!!

V I C T O R
Bijbelgroep “Victor”
Elke eerste donderdag van de maand
komen we bij elkaar bij iemand thuis om
ons te verdiepen in de lezingen van de
komende zondag. Bijbelkennis is niet nodig
wel openheid naar hetgeen geïnspireerde
woorden betekenen in onze tijd. Wilt u
meedoen stuur dan even een mail naar
pastor R. Pragt: r.pragt@upcmail.nl of
laat het weten op het secretariaat van de
parochie. We kijken dan of het aantal een
gewone huiskamer niet te boven gaat.

Uitnodiging voor de viering van
13 juni in Mandala
De zomer gaat nu echt beginnen. We staan
vandaag stil bij een bekend verhaal: Twee
zusters Martha en Maria. Wie kent niet vanuit
zijn omgeving of uit de opvoeding de eeuwige
tweestrijd tussen hoofd en hart, tussen werken
en even ‘niets’ doen? Voorgangers zijn Ds.
Mw. N. Blaauw en dhr. H. Hase. Na afloop
van de viering is er ruimte voor persoonlijke
ontmoeting en drinken we koffie/thee. Zowel
de bewoners van Mandala alsook parochianen
van de Emmaüsparochie zijn welkom. Het
adres is: Sportlaan 2. Aanvang 14.30 uur.

Bezorging OpWeg – Herhaalde oproep
Voor de wijk: Aalbert Cuyplaan, Ferdinand
Bollaan, Frans van Mierisstraat, G. Hendrik
Breitnerstaat, Hendrik Willem Mesdagstraat,
Hobbemalaan, Johannes Bosboomstraat,
Ruysdaellaan, Schelfhouthof zoeken wij nog
een bezorger(ster). Dit zijn 18 adressen.
Ook zoeken wij nog een wijkcoördinator
voor de St. Victor OpWeg. Diegene
ontvangt OpWeg en verdeelt deze onder
de 4 hoofdbezorgers. U krijgt de lijsten en
wijzigingen via de Emmaüsparochie. Er is
vervanging in de vakantie.
U kunt zich opgeven bij het secretariaat van
de Emmaüsparochie: e-mailadres secretariaat@
rkapeldoorn.nl of telefoon 055 526 65 00
Voor de wijk van de familie Wagenmaker
heeft de familie Simonis gereageerd.
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Tiny Rieter-de Wit
Voor iemand die altijd gezorgd heeft en
de touwtjes stevig in handen had was
deze laatste periode in haar leven niet
gemakkelijk. Toch heeft Tiny haar best
gedaan met haar dierbaren het leven mee
te leven en mooie herinneringen op te
blijven bouwen. Met veel humor, daadkracht
en doorzettingsvermogen is Tiny de strijd
aangegaan toen ze in augustus 2017 te
horen kreeg dat ze ongeneeslijk ziek was.
De regie nam ze in eigen handen en regelde
tot in detail haar eigen uitvaart. O.a. de
afscheidsviering in de kapel te Assel hebben
we samen kunnen voorbereiden. Tiny heeft
gewerkt bij de LUVA waar ze Herman leerde
kennen. Ze trouwden en hun liefde werd
bekroond met 4 kinderen en later met 9
kleinkinderen. Tiny is vaak verhuisd in haar
leven, maar positief hieraan vond ze dat ze
hieraan veel vrienden heeft overgehouden.
Ook wist ze te genieten van de dagelijkse
kleine dingen, van toevallige ontmoetingen.
Naast haar drukke gezin heeft Tiny ook altijd
veel gedaan aan vrijwilligerswerk, er willen
zijn voor de ander. Tiny heeft genoten van
haar leven, van haar gezin, het moederschap
en haar kleinkinderen. Terugkijkend
vond Tiny het een goed besteed, fijn en
interessant leven, een fleurig en afwisselend
leven. Tiny heeft in liefde en vrede het leven
los moeten laten. In de afscheidsviering
stond de liefde dan ook centraal, want
“liefde is…..álles eigenlijk “, om de woorden
van Tiny te gebruiken. Met veel liefdevolle
herinneringen verteld door Herman,
haar kinderen, kleinkinderen en vriendin
hebben we op 21 april afscheid genomen
en haar begraven op het door haar zelf
uitgezochte “eigen kaveltje”, zoals ze het
zelf benoemde, op de natuurbegraafplaats
te Assel.
Gerard van de Braak
Kees Bakker
Op 17 april overleed Kees Bakker op
83-jarige leeftijd op de IC van het
Gelreziekenhuis. Met veel mensen
hebben wij op 23 april in de Onze Lieve
Vrouwekerk afscheid van hem genomen.
In navolging van zijn eigen vader,
heeft Kees een groot maatschappelijk
verantwoordelijkheidsgevoel. Naast zijn
werk bij verschillende grote bedrijven als de
Gelderse Papiergroep en Centraal Beheer
was hij lid van het kerkbestuur en heeft veel
gedaan bij fusie van de katholieke parochies
van Apeldoorn. Hij was voorzitter van het
bestuur van het toenmalige Lukasziekenhuis.
Na zijn aftreden bij het ziekenhuis was hij
betrokken bij vele andere organisaties en
werkgroepen. Herinneringen werden bij het
afscheid gedeeld door zijn vier kinderen,
een vriend en lid van Probus. Na de viering
in de kerk hebben wij hem begeleid naar
de begraafplaats aan de Soerenseweg. Wij
wensen zijn vrouw Anneke, de kinderen en
kleinkinderen sterkte bij dit verlies.
Ronald Dashorst
Bob van Rongen
Vrijdag 20 april, de 85e verjaardag van
Bob. Met zijn dierbaren is ’s middags zijn
verjaardag gevierd in de binnentuin van
Randerode, waar Bob de dag ervoor was
opgenomen. Het was een mooie en gezellige
middag, Bob heeft genoten die middag
en niemand had toen verwacht dat hij in
de nacht die hierop volgde zou sterven.
Bob, een lieve zorgzame man voor Fransje,
zijn vrouw met wie hij bijna 48 jaar was
getrouwd, en een fantastische vader voor
zijn beide zoons Ruben en Chris. Beiden
geadopteerd vanuit Libanon maar die het
geluk van Fransje en Bob compleet hebben
gemaakt. Intens hield hij ook van zijn beide
kleinzoons Yannick en Julian, die hij zijn
moordknullen noemde. Een grote hobby
van Bob was fotografie en veel, heel veel
foto’s heeft Bob in zijn leven gemaakt.
Dierbare herinneringen zijn er dan ook aan
de vele familieweekenden waarin door
Bob uitgebreide foto presentaties werden
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gegeven met de daarbij behorende mooie
verhalen. Een andere grote hobby van Bob
was astronomie en hij bezat een enorme
kennis van de sterren en het heelal. Tot op
hoge leeftijd heeft hij hierover nog lezingen
georganiseerd. Veel heeft Bob in zijn leven
ook gedaan aan vrijwilligerswerk. In zijn
jonge jaren voor het jeugdwerk en later
voor het vluchtelingenwerk. Maar ook voor
de kerk is Bob actief geweest. Helaas werd
hij 7 jaar geleden aangereden en sindsdien
is zijn mobiliteit geleidelijk aan achteruit
gegaan. Liefdevol is hij al die jaren verzorgd
door Fransje. Op 28 april hebben we in de
Onze Lieve Vrouwekerk afscheid genomen
van Bob en hem daarna begeleid naar het
crematorium. ‘De hemel heeft er een ster
bijgekregen’, zoals het zo mooi op de kaart
stond geschreven.
Gerard van de Braak

H. Martinuskerk Twello

Riet Heimerikx
Precies één week voor haar 93e verjaardag
heeft Riet Heimerikx afscheid moeten nemen
van het leven hier op aarde. Een leven dat
voor haar zeker niet altijd gemakkelijk is
geweest. Riet kwam uit een gezin met 3
kinderen, samen met haar waren er nog 2
broers. Verschillende gebeurtenissen hebben
een grote impact op haar gehad. Moeilijk
heeft ze het gevonden dat haar jongere
broer Gerard missionaris werd, Op jonge
leeftijd ging hij het huis al uit en werd
uitgezonden naar Namibië. Ook de crisistijd
en de oorlogsjaren waren gebeurtenissen
die indruk op haar hebben gemaakt. Een
grote slag voor haar was dat haar vriend
waar ze destijds verliefd op was verdronk.
En toen daarna ook haar moeder overleed
heeft ze de zorg voor haar vader met
heel veel liefde op zich genomen. In haar
werkzame jaren was Riet secretaresse bij
verschillende bedrijven. Ze vond het heerlijk
om bezoek te krijgen, ze was een gastvrij
type. Verjaardagen zou ze nooit vergeten
en een feestje sloeg ze niet af. Ze mocht ook
graag fietstochten maken door Nederland
en dat heeft ze dan ook veelvuldig gedaan.
Ook heeft ze een paar maal haar broer in
Namibië kunnen bezoeken. Riet was een erg
gelovige vrouw en ze was er dan ook van
overtuigd dat ze na haar overlijden weer
herenigd zou worden met haar ouders en
haar broers. Op donderdag 3 mei hebben
we in de Onze Lieve Vrouwekerk afscheid
van haar genomen en na de afscheidsdienst
hebben we haar naar haar laatste rustplaats
gebracht op de begraafplaats aan de
Haagwinde waar ze nu rust in het graf bij
haar beide ouders.
Gerard van de Braak

De Drie Ranken

Tiny van Buren
Op 2 mei hebben wij in de Onze Lieve
Vrouwekerk afscheid genomen van Tiny
van Buren. Zij is begraven op begraafplaats
Heidehof.

03 juni

Paul Janssen
Paul is op 25 februari 1932 geboren in
Amsterdam, waar hij zijn jeugd heeft
doorgebracht en de oorlogsjaren bewust
heeft meegemaakt. Daar ontmoette hij Nel,
zijn grote liefde, waarmee hij getrouwd
is en vier kinderen heeft gekregen. Paul
heeft gewerkt als sportleraar op Sint
Jozefstichting en de Hoenderloogroep.
Geloof was de grote kracht waaruit hij
en zijn vrouw leefden. Zij hebben veel
betekend voor de Rosa Mysticagroep
van de parochie en zijn met elkaar heel
wat keer op bedevaart gegaan naar
verschillende plaatsen. De laatste tijd van
zijn leven was intens. Hierin mocht hij een
proces van heling en vergeving doormaken
met de kinderen en dit maakte dat zijn
laatste woorden waren: ‘Ik ben gelukkig’.
Hij is vredig ingeslapen op 4 mei op een
leeftijd van 86 jaar. In een volle dagkapel
hebben wij hem de laatste eer bewezen en
hem begeleid naar de begraafplaats aan de
Haagwinde.
Ronald Dashorst

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

Zondag 20 mei
10.00 uur Eucharistieviering, voorganger
pastoor P. Daggenvoorde
Zondag 27 mei
10.00 uur Eucharistieviering, voorganger
pastoor P. Daggenvoorde
Zondag 3 juni
10.00 uur Eucharistieviering, voorganger
pastor Sebastian

maand van 13.30-14.00 uur, alsmede op
Hoogfeesten. Vanaf 13.15 uur wordt er een
kop koffie of thee geschonken.

Marken-Haven
19 mei
26 mei
02 juni

Casa Bonita
20 mei

Pinksteren PKN-1,
Mw. Magda Hoekstra
27 mei
RK Pastor J. van Steenoven
m.m.v. koor Spirit
03 juni
CG/NG/GV Dhr. Wim Louwerse
		
De kerkdiensten beginnen om 10.30 u
op de 3e verdieping.

20 mei
09.30 uur ds. A.A. Wijlhuizen, Maaltijd van
de Heer, m.m.v. Pur Sang
27 mei
09.00 uur ds. A.A. Wijlhuizen + mevr.
T. Breuer, Open Kring Viering
09.00 uur ds. G.A.J. van der Maas,
De LichtBoot, kinderkerk voor
de basisschoolleeftijd
10.30 uur ds. A.A. Wijlhuizen + mevr.
T. Breuer, Open Kring Viering
3 juni
09.00 uur ds. A.A. Wijlhuizen, m.m.v.
Con Passione
09.00 uur Next Step, voor jongeren,12-15 jr.
10.30 uur ds. A.A. Wijlhuizen, m.m.v.
Con Passione
12.00 uur Connect@, voor jongeren
vanaf 15 jaar

De Heemhof
20 mei
27 mei
03 juni

Pinksteren, Mw. M. de Jong,
orgel Mw. S. Goldbach
RK Pastor H. de Jong,
Koor Con Spirito
Mw. Pastor G. Groenland,
orgel mw. S. Goldbach,
dwarsfluit Gemma Scherpenzeel

De kerkdiensten beginnen om 10.30 uur.

‘s Heeren-Loo (Groot Schuylenburg)
20 mei

27 mei
27 mei

1e Pinksterdag Eredienst
Dhr. Harm Siebesma,
orgel Arjan van Hees
Verteldienst o.l.v. Frans van Loon,
orgel Arjan van Hees
Zangdienst o.l.v. Mw. Hetty
de Reus, Chris Notenboom
Eredienst Ds. Corma Baas,
orgel dhr. Jan-Willem Jonkman,
muzikale medewerking Dhr. Peter
van Essen m.m.v. PKN gemeente
de Fontein

De Herberg: Zondagse Ontmoetingen
20 mei
27 mei

Pinksteren Theo van Driel
Lia Benschop

De Zondagse Ontmoetingen vinden plaats
op de tweede en vierde zondag van de

E L D E R S

Pinksteren Mw. M. de Jong,
orgel mw. S. Goldbach
RK Pastor H. de Jong,
orgel mw. W. Berends
Ds. A.W.J. Theunisse,
orgel dhr. J. van Veen

De kerkdiensten vinden plaats op
zaterdagmiddag om 14.30 uur.

Randerode
20 mei
27 mei
03 juni

Pinksteren Pastor H. de Jong,
orgel Mw. Gemma Scherpenzeel
Prot Ds. E. Idema,
orgel dhr. E. Pleijsant
RK Mw. R. Mulder m.m.v.
koor Spirit

De kerkdiensten beginnen om 10.30 uur.

Sainte Marie
20 mei
27 mei
03 juni

Pinksteren Oecumenische viering,
A.J. Derksen
Woord- en communieviering,
G. Disberg
Woord- en communieviering,
A.J. Derksen

De vieringen beginnen om 09.30 uur.

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

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

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

vrijdag 18 mei 2018
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WIJ BIDDEN
”Met wind in de haren en zon in de rug
ligt het land voor ons open.
Met jou op mijn pad, met jou aan mijn zij,
geen kwaad zal ons duchten, want jij bent
nabij….”
Uit het lied ‘Kom Schepper Geest’ (tekst
van Sieds Prins; vrij naar een oud lied van
de Lakota Indianen)

E V E N

S T I L S T A A N
De Geest van God is als een vuur,
als vlammen fel bewogen,
verterend wat aan onrecht leeft,
een gloed vol mededogen.
Een vonk van hoop in onze nacht,
een wenkend licht dat op ons wacht,
een warmte in hart en ogen.
Marijke Koijck-de Bruijne

BIJBELROOSTER JAAR B
Bijbelrooster jaar B
19 mei Vigilie van Pinksteren, Gen. 11,1-9; Ps. 104; Rom. 8,22-27; Joh. 7,37-39
20 mei Pinksteren, Hand. 2,1-11; Ps. 104; Gal. 5,16-25; Joh. 15,26-27;16,12-15
21 mei Tweede pinksterdag, Hand. 19,1b-6a; Ps. 104; Joh. 14,15-17
27 mei Feest van de H. Drie-eenheid; Deut. 4,32-34.39-40; Ps. 33; Rom. 8,14-17; Mt. 28,16-20
3 juni Feest van het H. Sacrament, Ex. 24,3-8; Ps. 116; Hebr. 9,11-15; Mc. 14,12-16.22-26

Engelse koormuziek
Zaterdag 9 juni, 20:00 uur, RK St.
Martinuskerk, Deventerstraat 98, Vaassen
Zaterdag 16 juni, 20:00 uur, Plantagekerk,
Ter Pelkwijkstraat 17, Zwolle.

On Life, On Death
Een unieke samenwerking van het
Apeldoorns Vocaal Ensemble en het Zwols
Vocaal Ensemble.
Hoe kan de poëtische titel On life, On Death
van W.B. Yeats inspireren tot een concert?
Twee musici gingen de uitdaging aan, mw.
Thea Endedijk-Griffioen en dhr. Martien
Hovestad, beiden al meer dan 30 jaar
dirigent van respectievelijk het Apeldoorns
Vocaal Ensemble en het Zwols Vocaal
Ensemble.
Voor dit project gaan de koren een unieke
samenwerking aan en binnenkort geven zij
samen een concert met een indrukwekkend
Engels koorprogramma On Life, On death.

informatieblad voor katholiek apeldoorn

Kaarten à € 15,00 zijn verkrijgbaar aan de
zaal, in de voorverkoop via leden en website
van beide koren kosten ze € 12,50. Kinderen
tot 12 jaar gratis.

Financiën en advertenties

Men hoeft natuurlijk niet op deze acceptgiro te

De redactie behoudt zich het recht voor om:

F.P.C.J. Spallek, De Zeis 53, 7335 KE Apeldoorn,

wachten, spontane bijdragen zijn ook zeer welkom

- zonder overleg artikelen in te korten, later te

055 542 64 24, spallekf@telfort.nl

op rekening: 2395546; IBAN: NL10 INGB 0002395546,

- te laat ontvangen of ongevraagd ontvangen

Kopij voor STAD

Als uw bijdrage groter is dan 300 woorden, wordt u

kopij niet te plaatsen.

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

plaatsen of niet te plaatsen,

t.n.v. SIKA OpWeg

Berichten en mededelingen uit de parochie dienen

verzocht van tevoren contact op te nemen met de

OpWeg is een uitgave van de SIKA

Bezorgklachten, verhuizingen, aanmeldingen, opzeggingen:

vóór of op de woensdag van de week vóór de datum

redactie.

Stichting Informatieblad Katholiek Apeldoorn

Secretariaat: Emmaüsparochie Apeldoorn,

van verschijning (is 9 dagen vóór de verschijningdatum)

Postadres: SIKA, p/a Regentesselaan 16a,

Stationsstraat 13, 7311 NL Apeldoorn,

bij het secretariaat (secretariaat@rkapeldoorn.nl)

Algemene redactie

7316 AD Apeldoorn.

055 526 65 00, e-mail: secretariaat@rkapeldoorn.nl .

te worden ingeleverd. Het secretariaat zorgt voor

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

aanlevering bij de eindredactie.

Eindredactie

Stichting SIKA is ANBI-erkend, u kunt uw giften
aftrekken van de belasting.

I. Franken en M. Lamper

Vrijwillige bijdrage
Het uitgeven van OpWeg kost geld. Het blad kan dan

Overige kopij

Bestuur

ook alleen maar blijven verschijnen dankzij bijdragen

Artikelen moeten vóór of op de donderdag van de

Opmaak

Voorzitter: Th.J. Linthorst, thj.linthorst@gmail.com

van lezers. Jaarlijks wordt een acceptgiro verspreid

week vóór de datum van verschijning (is 8 dagen

E* D.SIGN te Barneveld (www.e-ster.biz)

Secretaris: M. Oomen-Pragt, mfaoomen@gmail.com

waarmee een vrijwillige bijdrage kan worden

vóór de verschijningsdatum), uiterlijk 13:00 uur, bij de

Druk

Penningmeester: F.P.C.J. Spallek, spallekf@telfort.nl

overgemaakt.

redactie (op-weg@rkapeldoorn.nl) ingeleverd zijn.

Koninklijke BDU Uitgeverij te Barneveld

