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Cantor zijn: enthousiasmeren, soleren en stimuleren
(Willem Olierook)
De cantor heeft al vanaf de vroegchristelijke
tijd een functie in de kerk. Het is iemand
die de solistische gedeelten (bijvoorbeeld
de verzen van de psalm) voor zijn/haar
rekening neemt en die bij de overige
liederen en gezangen de kerkgangers
stimuleert om mee te zingen.
Ik had een aantal vragen voor de huidige
groep van zes cantors, die ze welwillend
beantwoordden.

Jeanette Niekus
Fons Kronenberg heeft mij gevraagd om
cantor te worden. Fons heeft een jaar of
vier geleden van het parochiebestuur de
opdracht gekregen om op zaterdagmiddag
vieringen met cantor te gaan organiseren
en daarvoor een groep met cantors en
organisten bij elkaar te brengen.
De cantor zingt van achter de lezenaar in de
kerk. Ik heb gemerkt dat kerkgangers het
prettig vinden dat er iemand is die initiatief
neemt in de zang, die op tijd inzet en het
ritme houdt. Ook merk ik dat kerkgangers
het op prijs stellen als je bijvoorbeeld onder
de communie een mooi lied zingt. Soms
komen mensen na afloop van de dienst
even bij je om te vertellen dat ze dat mooi
gevonden hebben.
Ik heb zangles en daar neem ik ook weleens
liederen door die ik in de kerk moet zingen.
Wat ik ook belangrijk vind om te vermelden
is dat Fons Kronenberg, kerkmusicus
en organist van onze parochie, onze
inhoudelijke vraagbaak is. Wanneer ik een
vraag heb over of een bepaald lied wel of
niet geschikt is voor een bepaalde zaterdag,
kan ik bij Fons terecht voor het antwoord.
Ik ben een geboren en getogen
Apeldoornse. Mijn man is Hans Veldkamp
(die ook cantor is). Ik werk vier dagen per
week als psychologisch medewerker in de
zorg voor mensen met een verstandelijke
beperking. In mijn vrije tijd ben ik lid
van een koor, lees en wandel ik graag en
vind ik contacten met familie en vrienden
belangrijk.

Mark Braam
Ik doe het vooral omdat ik erg graag zing.
Solo zingen in zo’n mooie akoestiek is
natuurlijk heerlijk en voor mij komt daarbij
dat ik onze zoon Stan als vaste begeleider
heb.
Leuke anekdote is dat ik na een viering werd
aangesproken door een dame die dacht
dat wij broers waren. Los daarvan is het
natuurlijk mooi om samen te doen.
Bijkomend aspect is dat we op die manier
ook een bijdrage kunnen leveren aan de
viering. De liturgie zetten we als cantor
ook zelf in elkaar dus dat is soms wel even
iets meer werk, vooral omdat ik die kennis
niet zo paraat heb. Gelukkig hebben we de
koorinformatie voor elke zondag dus dat
helpt ons erg op weg.
Behalve als cantor zing ik ook in het Emmaüs
Gregoriaans koor en bij Con Passione (in
respectievelijk de OLV en De Drie Ranken).

Daarnaast doe ik zo af en toe mee met een
projectkoor. Ik zing al heel lang en heb ook
al aardig wat jaren zangles. De laatste drie
jaar bij Manuela Ochakovski en ik merk dat
ik nog steeds bij leer. Als zanger ben je nooit
uitgeleerd of uitgeoefend.
In maart zing ik samen met Hans Veldkamp
op zondag de mis van Funnekotter nog een
keer.

Hans Veldkamp
Ik zing al lang en wilde me op een andere
manier voor de kerk inzetten dan alleen
als kerkganger en vrijwilliger bij de
openstellingen in de zomer. De combinatie
met zang en het ‘aanjagen’ van de
samenzang was een mooie optie om een en
ander met elkaar te combineren. Het mooie
is dat je als cantor op een andere manier
deelneemt aan de viering en er op een
andere wijze bij betrokken bent.
Ik zing in twee koren: het Apeldoorns
Vocaal Ensemble en de Firma Cantus, beide
kamerkoren. Ook heb ik geregeld zangles.
Ik ben geboren en getogen in de mooie
Achterhoek en na studie vanwege werk
in Apeldoorn terecht gekomen. Ik ben
getrouwd met Jeanette, die ook cantor
is. Ik werk als beleidsmedewerker bij de
Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland,
een organisatie voor brandweerzorg,
rampenbestrijding en crisisbeheersing en
geneeskundige hulpverlening. In mijn
vrije tijd zing ik graag, houd van lezen en
sporten (fitness) en van wandelen en ben
geïnteresseerd in geschiedenis.

Elni Vaassen-Schwengle
Ik ben getrouwd en heb drie zonen van 10,
12 en 15 jaar. Ik werk op Visio Het Loo Erf,
een revalidatiecentrum voor blinden en
slechtzienden. Hier geef ik trainingen op het
gebied van ICT. Muziek is belangrijk in mijn
leven. Ik heb altijd muziek in mijn hoofd en
zing al zolang ik me kan herinneren. Ik heb
schoolmuziek gestudeerd en zang klassiek,
het laatste heb ik niet afgemaakt. Ik dirigeer
5 koren.

Ik ben nog niet zo lang cantor. Dit is het
derde jaar dat ik het doe. Hiervoor ben ik
gevraagd.
Ik kom ook regelmatig in diensten van
andere kerken en wij katholieken zijn niet
echt gewend lekker mee te zingen; hoe
makkelijk ze soms liederen meezingen in
bijvoorbeeld de doopsgezinde gemeente
zo moeizaam gaat dat bij ons. Bijzonder
eigenlijk, we zingen vaak mooie en zeer
toegankelijke liederen, maar kennelijk
vinden mensen het toch moeilijk om daaraan
mee te doen.
En zingen is het mooiste wat er is! ‘Zingen is
dubbel bidden’, die uitspraak wordt geloof
ik aan Augustinus toegeschreven en daar
ben ik het helemaal mee eens. Een mooi lied
kan je dichter bij God brengen.
Als cantor werk je steeds met een andere
organist, dit vind ik ook leerzaam. Ik zorg
altijd dat we voor de dienst de liederen even
doornemen zodat ik niet voor verassingen
kom te staan. En dat gaat tot nu toe altijd
goed.

Robbert Foppen
Ik zag in Op Weg de oproep staan en het
wekte mijn interesse. Omdat het mij mooi
en interessant leek om de mis te zingen en
de gezangen ervoor uit te kiezen, zonder
meteen op een koor te gaan.
Op dit moment zit ik niet op een koor,
maar heb wel het voornemen om begin dit
jaar in deze parochie op een koor te gaan.
Wel heb ik in het verleden op verschillende
kerkkoren gezeten, zowel meerstemming als
gregoriaans.
Helaas heb ik geen geld voor zangles. Dat
is ook een van de redenen waarom ik toch
weer op een koor wil, om zo ook mijn zang
te blijven onderhouden en te verbeteren.
Wel oefen ik thuis de gezangen, ontvang
ik altijd graag feedback over mijn zang en
mijn liederenkeuze en zing ik thuis sowieso
regelmatig in het gebed.
Ik ben opgegroeid als baptist, maar ben in
2007 door het vormsel toegetreden tot de
Katholieke Kerk. Ik ben onder meer lid van

de cliëntenraad van de organisatie waar ik
cliënt bij ben en ik leef bewust alleen in een
appartement in Orden. Daar ben ik onder
meer bezig met het raadswerk, schrijven,
lezen, gamen, film kijken, nadenken en
bidden.

Aanvullende informatie
De groep bestaat uit vijf zangers/zangeressen
en er is ongeveer 22 - 25 keer per jaar een
viering met cantor, meestal op zaterdag. Dat
betekent dat je ieder jaar 4 of 5 keer aan de
beurt kunt zijn. Wanneer iemand dit teveel
vindt, kun je uiteraard ook minder vieringen
voor je rekening nemen en dan zijn de
anderen wat vaker aan de beurt.
Op zich zijn er voldoende mensen om deze
vieringen per jaar te kunnen verzorgen.
Maar als er mensen zijn die als cantor mee
willen doen, zijn ze welkom! Daarvoor is
nodig dat je een goede zangstem hebt, dat
je zelfstandig/alleen durft te zingen, het
ritme vast kunt houden en mensen kunt
enthousiasmeren om mee te zingen. Voor
dat laatste is nodig dat je de liederen deels
uit je hoofd kent zodat je oogcontact kunt
maken met de mensen in de kerk.
De vieringen met cantor vinden vooral op
zaterdagmiddag plaats. Je zou kunnen
denken dat de viering met cantor alleen
gebeurt op momenten dat er geen koor is.
Zo zien wij dit niet. Wat we graag willen is
dat de viering met cantor een eigen plek
heeft. Voor ons is het een viering met een
eigen sfeer op de zaterdagmiddag waarin
ook een extra mooi lied of orgelstuk ten
gehore gebracht kan worden.
Belangrijk om te noemen is ook dat er
verschillende organisten/pianisten bij onze
groep betrokken zijn: Fons Kronenberg,
Lylian Huisman, Stan Braam, Dees de Bakker
en Ronald van Drunen. Sommige organisten
spelen ook in andere vieringen, sommigen
zijn alleen aan de vieringen met cantor
verbonden. Ook organisten die het leuk lijkt
om met een cantor samen te werken kunnen
zich melden.
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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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JA N UA R I

T / M

Zaterdag 20 januari
16.30 uur
Eucharistieviering VERVALT
Zondag 21 januari
10.00 uur
Eucharistieviering met koor Sostenuto, voorganger pastor Sebastian
Dinsdag 23 januari
09.00 uur
Eucharistieviering VERVALT
Vrijdag 26 januari
09.00 uur
Eucharistieviering
19.30 uur
Gebedsviering Sant’Egidio
Zaterdag 27 januari
16.30 uur
Eucharistieviering met samenzang, voorganger pastor Sebastian
Zondag 28 januari
10.00 uur
Peuterviering
10.00 uur
Eucharistieviering met koor Credo, voorganger pastor Sebastian
12.00 uur
Doopviering
Dinsdag 30 januari
09.00 uur
Eucharistieviering
Vrijdag 2 februari
09.00 uur
Eucharistieviering
19.30 uur
Gebedsviering Sant’Egidio
Zaterdag 3 februari
16.30 uur
Eucharistieviering met samenzang, voorganger pastor Sebastian
Zondag 4 februari
10.00 uur
Eucharistieviering met het Gregoriaans Koor,
voorganger pastoor P. Daggenvoorde
Dinsdag 6 februari
09.00 uur
Eucharistieviering
Vrijdag 9 februari
09.00 uur
Eucharistieviering
19.30 uur
Gebedsviering Sant’Egidio
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MISINTENTIES
Weekend 13-14 januari: Regien Bouwmeester-Dijkhof, Ben Meijer, Bertus Bosch,
Annie Klein Hofmeijer-Broekhuis, Geer van der Veer, Nel Bruins-Pothoven, Rob Vlek,
Tonia en Chris de Sousa, Ben en Bernard.
Weekend 20-21 januari: Annie Klein Hofmeijer-Broekhuis, Geer van der Veer,
Nel Bruins-Pothoven, Rob Vlek, Maria Anna van der Horst-Bücking, Ben en Bernard.
Weekend 27-28 januari: Overleden ouders Havekes-Nienhaus en schoonzoon Kees,
Rob Vlek, Maria Anna van der Horst-Bücking, Ben en Bernard.
PAROCHIEKRONIEK
Dopen:
Door het H. Doopsel is in onze geloofsgemeenschap opgenomen: Amelia ten Kate.
Overleden:
Regien Bouwmeester-Dijkhof. Het afscheid heeft plaatsgevonden op 22 december
in de aula van rouwcentrum Rouwenhorst.
Ben Meijer. Het afscheid heeft plaatsgevonden op 22 december
in de aula van rouwcentrum Rouwenhorst.
Bernard Bosch. De uitvaart heeft plaatsgevonden op 27 december in de kerk.
Annie Klein Hofmeijer-Broekhuis. De uitvaart heeft plaatsgevonden op 30 december
in de kerk.
Geer van der Veer. Het afscheid heeft plaatsgevonden op 29 december op Sainte Marie.
Nel Bruins-Pothoven. Het afscheid heeft plaatsgevonden op 6 januari in rouwcentrum
Rouwenhorst.
Rob Vlek. De uitvaart heeft plaatsgevonden op 6 januari in de kerk.
Maria Anna van der Horst-Bücking. Het afscheid heeft plaatsgevonden op 12 januari
in de aula op Heidehof.
IN MEMORIAM

DOOPVIERINGEN
Doopvieringen vinden doorgaans een keer in de maand op ’n vastgestelde zondag plaats.
Voor het eerste halfjaar van 2018 zijn de data: 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.
ROZENKRANSGEBED elke dinsdag- en vrijdagmorgen vanaf 8.30 uur, voorafgaand aan de
viering van 9.00 uur, in de O.L. Vrouwekerk.
KINDERDIENST EN CRÈCHE
Elke zondag is er tijdens de viering van 10.00 uur kinderdienst en crèche.

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

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

COLLECTEOPBRENGSTEN
week 1 | pastoraat Emmaüsparochie € 404,85 / Emmaüs diaconie € 329,75
week 52 | pastoraat Emmaüsparochie € 474,08 / Emmaüs diaconie € 400,60
week 51/52 | pastoraat Emmaüsparochie € 3808,63 /
Emmaüs Adventsactie € 341,89 / diaconie PCI € 3066,52
week 50 | pastoraat Emmaüsparochie € 367,85 / Emmaüs Adventsactie € 507,63

Regien Bouwmeester- Dijkhof
Op 22 december hebben wij afscheid genomen van Regien Bouwmeester-Dijkhof in
de aula van het uitvaartcentrum Rouwenhorst. Zo vlak voor het Kerstfeest is zij op
82-jarige leeftijd overleden en hebben wij haar met kinderen, kleinkinderen en vrienden
in dankbaarheid herdacht en haar voor de geest gehaald hoe zij was. Bij de mooie en
ontroerende verhalen keken wij naar de vele foto’s van Regien en haar familie. We zongen
met elkaar liederen ten afscheid in het vertrouwen dat zij is aangenomen zoals zij is,
uitgezuiverd, en levend bij God. Zo mag zij verder leven in de andere wereld en in onze
herinneringen tot wij eens weer samen zullen zijn. Wij hebben haar begeleid naar haar
laatste rustplaats op de begraafplaats van Heidehof en wensen Marjolein, Hans, Hennie,
Ursula en de kleinkinderen sterkte.
Ronald Dashorst
Ben Meijer
‘Een leven van een vader en trotse opa is overgegaan in dierbare herinneringen’
stond er op de overlijdenskaart van Ben Meijer. Een leven dat hoogtepunten heeft
gekend maar ook dieptepunten. Bij zijn geboorte verloor hij zijn moeder en als
peuter van 3 zijn vader. Na omzwervingen via verschillende pleeggezinnen kreeg
hij een pleegmoeder die weer liefde kon geven, doch helaas ook weer overleed.
Gebeurtenissen die een enorme impact hebben gehad op zijn leven. Zijn leven dat
toch weer glans kreeg door zijn huwelijk met Truus en de geboorte van hun kinderen
Marja en Marcel. Helaas volgde er ook weer een enorm dieptepunt: het overlijden
van hun zoon Christiaan een half uur na zijn geboorte. Veel tijd heeft Ben gestoken in
vrijwilligerswerk bij de Teresiakerk en hij heeft enorm genoten van de tijd dat hij bij
het koor Gaudeamus zong. Hoogtepunten in zijn leven waren ook de geboorte van al
zijn kleinzoons waar hij super trots op was. Het overlijden van Truus was opnieuw een
zware klap voor Ben. Maar hoe zwaar zijn leven soms is geweest, wat bleef bij Ben was
zijn geloof. In de afscheidsdienst hebben we een gedeelte gelezen uit psalm 71: “Heer,
u bent mijn hoop, vanaf mijn jeugd mijn toevlucht”, een tekst die zo van toepassing
was op Ben. Net als Jezus heeft Ben het kruis opgepakt en gedragen en is hij de weg
tot het einde toe gegaan. In het vertrouwen dat Ben nu opgenomen zal worden in het
eeuwige licht van Gods liefde hebben we op 22 december op de begraafplaats aan de
Haagwinde afscheid genomen van Ben.
Gerard van de Braak
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Vervolg van pagina 2
Bertus Bosch
Op 27 december hebben wij in de dagkapel van de Onze Lieve Vrouwekerk afscheid
genomen van Bertus Bosch. Bertus is geboren op 25 maart 1932 in Nieuw Dijk bij Didam.
Het gezin bestond uit 7 jongens en 2 meisjes. Bertus heeft gewerkt bij de spoorwegen
en is in 1959 getrouwd met Doortje. Ze hebben drie kinderen gekregen, waarvan ze
hun dochter na 24 jaar moesten verliezen. Samen met de twee zonen hebben ze dat
zo goed mogelijk opgevangen. Bertus is herdacht in dankbaarheid voor zijn eenvoud,
tevredenheid en zijn hart van goud. Wij hebben Bertus begeleid naar de begraafplaats
aan de Soerenseweg waar hij bijgezet is in het graf van Suzan. Wij wensen Doortje,
kinderen en kleinkinderen sterkte.
Ronald Dashorst

Geer van der Veer
Op 4 januari hebben wij afscheid genomen van Geer van der Veer in de kapel van Sainte
Marie. Geer is op 29 december rustig ingeslapen. Dankbaar hebben wij hem herdacht samen
met kinderen en kleinkinderen op de plaats waar hij zijn laatste jaren mocht wonen. Bij het
herdenken kwamen woorden naar voren als zorgzaamheid, voor zijn vrouw, die hij vele jaren
verzorgd heeft. Geer heeft gewerkt bij Werklust in de metaal. Ook zijn vriendschap met
de heer Krans is genoemd, zij waren de laatste tijd vaak samen. Zijn liefde voor autoracen
kwam ook aan de orde en zijn eigen auto als heilige koe. We hebben Geer begeleid naar
het crematorium Heidehof waar we hem los moesten laten, in het vertrouwen dat hij is
opgevangen door God. Wij wensen de kinderen en kleinkinderen sterkte toe.
Ronald Dashorst

Maria lichtmis in de katholieke kerk, in het volksgeloof en als aarde- en hemelfeest

Maria Lichtmis
Er is een sterke overeenkomst tussen het
wachten van Simeon en Hanna en het
wachten op de lente in de wintertijd, rond
de tijd van Maria Lichtmis. Simeon en
Hanna moesten lang wachten voor ze de
beloofde Messias ontmoeten. Net als in het
Bijbelverhaal is dit in de natuur ook een
periode van wachten. De zaden rusten in de
aarde. Het wachten is dan ook het eerste
thema.

(Gerard van de Braak)

Eerste optreden van Christus
Maria Lichtmis is een katholiek feest dat op
2 februari gevierd wordt. Het is het feest
waarop gevierd wordt dat Christus voor de
eerste keer aan het volk verschijnt. Het feest
valt veertig dagen na Kerstmis.
In het bijbelverhaal bij Maria Lichtmis wordt
Jezus naar de tempel gebracht om Hem te
laten zien. Hij wordt daar herkend als de
Messias die God beloofd had. Het feest sluit
hiermee de kerstkring af. De Messias die
verwacht wordt met Advent, is gekomen en
herkend met Maria Lichtmis. Tegelijkertijd
wordt op dit feest al gezinspeeld op de
lijdenstijd. Wanneer Simeon Maria zegent
kondigt hij namelijk aan dat Jezus een teken
zal zijn dat betwist zal worden. (Lucas 2:34).

Er is nog een tweede verbinding tussen de
natuur en het Bijbelverhaal te herkennen.
Wanneer Simeon en Anna Christus
ontmoeten herkennen zij hem met een
“‘innerlijk oog”. Jezus is nog een baby en
heeft nog niet getoond wie Hij is.
Toch herkennen zij in deze baby de Messias
die ze verwachten. Simeon en Hanna zien
daarmee iets wat er wel en eigenlijk ook nog
niet is. De Messias is aanwezig als belofte. In
onze ontmoeting met de natuur rond Maria
Lichtmis is dit net zo.

Ontmoeting, reiniging en opdracht
De eerste namen voor dit feest zijn:
Ontmoeting van de Heer of Feest van de
Zuivering. In de Evangelielezing voor deze
dag ontmoeten Simeon en Hanna de Messias
en verschijnt Maria voor de eerste keer na
de geboorte in de tempel voor de rituele
reiniging na de geboorte. In katholieke kerk
stond de reiniging van Maria lang centraal
en heette het feest: Zuivering van Maria.
Vandaag de dag staat op deze dag in de
katholieke kerk Christus centraal. De naam
van deze dag in het missaal is: “Opdracht
van de Heer”.

De lente is er wel en niet. Er zijn enkele
tekenen van een komende lente, maar de
lente is nog vooral een belofte. Niet kunnen
zien en toch weten, ‘zien’ met een innerlijk
oog.

Licht, het belangrijkste thema en de
geschiedenis daarvan
Maria Lichtmis valt precies midden
in de winter. Het is het feest van het
steeds sterker wordende licht. In een
volksgezegde wordt het zo uitgedrukt:
Het wordt lichter, na Kerstmis wordt het
daglicht een hanensprong lichter, na
Nieuwjaar een hertensprong, en met Maria
Lichtmis een heel uur. Vroeger werkten de
boerenknechten na Maria Lichtmis alleen
nog maar bij daglicht.
Het feest heeft oude invloeden. De
Romeinen vierden in de vijfde eeuw voor
Christus het Amburbalefeest, waarin de
mensen in het begin van februari in de nacht
met brandende fakkels door de straten
trokken. Ze deden dit in navolging van de
godin Ceres, die een hele nacht op zoek was
geweest naar haar dochter Proserpina die
ontvoerd was door de god Hades, de koning
van de onderwereld.
De onderwereld symboliseert in dit ritueel
de winter en Proserpina de lente. Met
brandende fakkels werd Proserpina gezocht
en werd de lente binnengehaald. Ook in de
katholieke gebruiken van Maria Lichtmis
stond licht centraal. Vroeger werden in
de katholieke kerk de kaarsen gewijd die
gedurende het jaar gebruikt werden en
was er een kaarsenprocessie. In het verhaal
dat hoort bij Maria Lichtmis (Lucas 2: 22-40)
wordt Jezus herkend door Simeon als het
licht dat geopenbaard wordt. Het licht van

de kaarsen en het toenemende licht buiten
verwijzen beide naar het licht van Christus.

Volksgeloof en -gebruiken
Weerspreuken
Er zijn veel weerspreuken met Maria
Lichtmis. De boeren zagen vooruit naar
oogst en vroegen zich af hoe die uit zou
vallen. Een voorbeeld van een spreuk
is: Lichtmis schoon en klaar, geeft een
vruchtbaar roggejaar.

Sneeuwklokjes
Sneeuwklokjes – die rond 2 februari bloeien
- zijn de bloemen die horen bij Maria
Lichtmis en worden op die dag in huis gezet.
Sneeuwklokjes zijn een eerste teken van de
komende lente. Sneeuwklokjes bloeien zelfs
in de sneeuw. De bloem symboliseert daarom
hoop en moed in barre omstandigheden. Het
is een witte bloem. Daarom symboliseert de
bloem ook zuiverheid. Dat past bij het thema
van de rituele reiniging van Maria die op het
feest van Maria Lichtmis gevierd wordt.

Maria Lichtmis als aarde- en
hemelfeest
Maar waarom vieren we het feest van Maria

Lichtmis? De tweede helft van de winter
duurt lang. Pasen lijkt in februari nog ver
weg. Pas in april komen er bladeren aan
de bomen. Een viering van Maria Lichtmis
om uit te zien naar het voorjaar en dit te
verbinden met het geloofsleven en innerlijk
leven, kan bemoediging geven.
Het Maria Lichtmisfeest moest duidelijk
onderscheiden worden van de lichtfeesten
in december. Daarom werd ervoor gekozen
om niet het licht als thema te gebruiken voor
Maria Lichtmis. Verwachting kon het thema
ook niet zijn, dat is het thema van Advent.
Ook mocht het feest niet lijken op Pasen. De
reiniging en eerste tempelgang van Maria
als thema waren geen optie vanwege de
associaties met een negatieve wijze van
kijken naar vrouwen en zwangerschap.
Er werd dan ook gekozen om de figuren van
Simeon en Hanna en de natuur ten tijde van
Maria Lichtmis centraal te stellen. Dit past in
het thema van de ontmoeting met de Heer.
Feest van de ontmoeting met de Heer, één
van de eerste namen van Maria Lichtmis.
Verder is er een expliciete verbinding gelegd
tussen het Bijbelverhaal en de natuur in de
tijd van Maria Lichtmis.

Verder is de winter te vergelijken met de
ouderdom van Hanna en Simeon. Winter
en ouderdom lijken op elkaar. In de winter
er is geen groei op het land; bij ouderdom
horen beperkingen en verliezen. Toch maken
Hanna en Simeon in hun ouderdom groei
en vernieuwing mee. Hun leven verandert
met het herkennen van Jezus als de Messias.
De vernieuwing die zij meemaken is te
vergelijken met de belofte van de komende
lente in de natuur. De winter vernieuwt zich
en verandert in de lente. Daarom moeten
we ouderdom opvatten als een metafoor
voor situaties waarin vernieuwing nodig is.
In ieders leven is vernieuwing op bepaalde
momenten noodzakelijk.
Simeon en Anna, twee wachtende en
verwachtende mensen die ons duidelijk
maken dat er met de geboorte van Jezus
iets nieuws en iets unieks in de wereld is
gekomen. Beiden zien, als ware gelovigen,
de komst van het heil en zij dragen dit
uit. Gelovig zijn betekent dan ook geen
genoegen nemen met het bestaande, met
menselijke verworvenheden. Gelovig zijn is
vertrouwen hebben in het nieuwe dat we
nog niet kennen.
En wie gelovig is en zich in Gods handen
geborgen weet, zal net als Simeon aan het
einde van zijn levensdagen kunnen bidden:
Nu laat u, Heer,
uw dienaar in vrede heengaan,
zoals u heeft beloofd.
Want met eigen ogen heb ik de
redding gezien
die u bewerkt heeft ten overstaan
van alle volken:
een licht dat geopenbaard wordt
aan de heidenen
en dat tot eer strekt van Israël, uw volk.
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HUIS
Huispaaskaarsen

Openingstijden Centraal Secretariaat

Vanaf heden kunt u tijdens de openingsuren van het secretariaat weer uw
huispaaskaarsen bestellen. De kaarsen zijn met verschillende versieringen, lengtes
en prijzen leverbaar.

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.

Wereldrecord Bijbellezen
Terugblik op de activiteiten rondom Serious
Request en de interkerkelijke poging het
wereldrecord Bijbellezen te verbeteren.
Poging gelukt. Het oude record op naam van
Heerenveen, 100 uur, werd in Apeldoorn
verbeterd; 110 uur staat er nu in de boeken.
Er ging wel heel veel aan vooraf. Gastheer
was de Emmaüsparochie, die de Onze Lieve
Vrouwekerk en andere accommodaties ter
beschikking stelde. Een groot deel van de
organisatie was in handen van Kerkplein
7, het digitale gezicht van de Protestante
Gemeente in Apeldoorn.
Het stond zo mooi aangekondigd:
“Wij willen het wereldrecord Bijbellezen
verbeteren. Iedereen kan zich opgeven en
10 minuten lezen voor € 10,00”, dus
theoretisch had deze actie voor Serious
Request € 6.600,00 moeten opbrengen.
Daarna begon de echte organisatie,
hoeveel vrijwilligers met het geheel bezig
zijn geweest, durf ik niet in te schatten,
gewoon veel. En de organisatie stond als
een kerk. Veel werk was er verzet voordat
burgemeester John Berends met het verhaal
Genesis kon beginnen. Er werd gelezen in
de kerk, of in de tent in de tuin, of in een
zaaltje in het Emmaüshuis, want de show
must go on. Dat ging prima. Coördinatoren
zorgden er voor dat de lezer op tijd ophield
en dat de volgende lezer direct doorging.
Er was aandacht voor koffie, thee en koekjes
en ’s nachts waren er broodjes... want de
show must go on. En zo geschiedde.
Er kwamen steeds mensen luisteren naar de
voorlezer, toevallige passanten of duidelijk
geïnteresseerden.
Gelukkig was er veel belangstelling en
helemaal toen het einde in zicht kwam. De
dominee die het laatste stuk las en zong,

Zondag 21 januari, 12:15 uur-14:15 uur,
bovenbouw De Drie Ranken,
Eglantierlaan 202

Speeddaten met generaties
Geloof delen en elkaar inspireren
Dat is het doel van het gesprek tussen
generaties. In een veilige en ongedwongen
omgeving komen we met elkaar in gesprek
over geloof en wat daarin voor ons
belangrijk is.
het gezamenlijke aftellen en een daverend
applaus.
Midden in de nacht vertrokken ca. 100
personen die de finale hadden bijgewoond,
min of meer als in processie met kaarsen,
naar het Glazen Huis op het Marktplein.
Samen zingend: “We komen tezamen”, ook
een doel van Serious Request, volgens mijn
ooggetuige een indrukwekkend geheel.
De cheque die overhandigd kon worden was
€ 12.488,00 groot. Veel meer dan waarop
in eerste instantie was gerekend, wat een
geweldig resultaat! Het totale bedrag werd
mede zo hoog door vele extra giften, en ook
zeker door de twee kerstconcerten die in
de Onze Lieve Vrouwekerk waren gegeven,
waarna een deurcollecte werd gehouden.
Het is een mooi bedrag.
Maar nog mooier is misschien wel de
samenwerking, interkerkelijk, oecumenisch
en met de Bijbel als leidraad. Hulde aan
de organisatie en fantastisch dat “we” het
record van Heerenveen (100 uur) hebben
gebroken met 10 uur. Chapeau!
Ans Boon-Jacobs

K I N D

Wat geloven jongeren
vandaag de dag,
denken en geloven
zij op dezelfde
wijze als de ouderen
vroeger deden? En
wat geloven ouderen
vandaag de dag eigenlijk nog? Is hun geloof
nog hetzelfde als in hun jeugd?
Op deze middag komen generaties met
elkaar in gesprek door samen te ‘speeddaten’. Aan de hand van thema’s worden
korte een-op-een gesprekken gevoerd,
waarna in groepsverband wordt nagepraat
over de spannende en verrassende
gedachten die werden uitgesproken.
De deelname staat open voor de leeftijden
van ongeveer 15-25 jaar en degenen die
zeventig jaar en ouder zijn. Maximaal 10
deelnemers van elke leeftijdscategorie.
Informatie en aanmelden (is noodzakelijk):
vonc@3ranken.nl
Gezien het tijdstip wordt er gezorgd voor
een eenvoudige lunch.

E N

Start bijeenkomsten
Eerste communie en Vormsel
De uitnodigingen voor de eerste communie
en het vormsel zijn in oktober verstuurd

Lezing: Sam Janse
Macht en Religie in christendom
en islam
Macht corrumpeert. Dat geldt ook voor
religies. Het christendom heeft dat
ondervonden sinds de bekering van keizer
Constantijn. Ook de islam kent het probleem.
Maar daar ligt het nog weer anders.
Christelijk theoloog Sam Janse betoogde
in dagblad Trouw dat de verstrengeling
van religie en macht zit ingebakken in de
Islam. Mohammed was niet alleen religieus
leider (‘profeet’), maar ook aanvoerder
in de strijd en politiek gezagsdrager.
Zowel christendom als islam moeten met
dit verleden in het reine komen. Kerk en
staat zijn nu gescheiden in de christelijke
westerse wereld. Maar kan de Islam de
onzalige verbinding tussen religie en politiek
doorbreken? VONC hoopt door meer kennis
en begrip van de historische achtergronden
een constructieve dialoog tussen Christenen
en Islamieten te bevorderen. Vrijwillige
bijdrage € 5,-. Aanmelden: vonc@3ranken.nl .

K E R K

Leren over de Bijbel en
de katholieke kerk
Geloofsopvoeding is niet
meer zo’n vanzelfsprekend
onderdeel van de opvoeding
als u wellicht van uw eigen
jeugd of cultuur gewend bent.
Mist u dit? Laat uw kind dan meedoen met
de Bijbellessen die iedere eerste zaterdag
van de maand van 15:00 tot 16:00 uur
gegeven worden in het Emmaüshuis.
We werken met de methode “Licht op ons
pad”. In elke les staat een Bijbelverhaal
centraal maar er is ook ruimte voor
(creatieve) verwerking en het leren over
rituelen, gebeden en gewoonten in de
katholieke kerk. De Bijbellessen zijn voor
kinderen van 5-12 jaar.
Kosten: € 6 (voor werkboek).
Data: 3 februari, 3 maart, 7 april, 5 mei,
2 juni, 7 juli.
Belangstelling: stuur een e-mail naar
kindenkerk@rkapeldoorn.nl of kom gewoon
langs!

Woensdag 7 februari, 20:00 uur,
De Drie Ranken, Eglantierlaan 202

zingt regelmatig bij boekenkastvieringen
en gezinsvieringen en gaat in juni meedoen
met een musical.
Wil uw kind meezingen? Meld je dan bij
Elni Vaassen elni.vaassen@planet.nl of
kindenkerk@rkapeldoorn.nl .
Repetities zijn op vrijdagavond van
18:30 tot 19:30 uur in het Emmaüshuis.

Peuter/kleuterviering op 28 januari
naar de kinderen die in ons bestand
staan en naar de katholieke scholen. De
eerste ouderavonden zijn geweest. De
kinderbijeenkomsten starten eind januari.
Heeft u dit alles gemist, maar wil uw kind
wel meedoen, neem dan snel contact op
met het secretariaat of Mariska Litjes,
kindenkerk@rkapeldoorn.nl .

Bijeenkomst vormsel 12 januari
Vrijdagavond 12 januari kwamen ouders en
22 tieners die het vormsel willen gaan doen
bij elkaar in de bovenbouw van de Drie
Ranken om elkaar te ontmoeten.
Het was een hele gezellige avond waarin
we zongen, een kennismakingsspel deden,
knutselden aan een duif die vrede maar ook
de Geest van God symboliseert. Onder het

maken van deze duif hoorden de kinderen
het Pinksterverhaal.
De ouders zijn in gesprek gegaan met pastor
Ronald Dashorst over de betekenis van het
vormsel voor hen en de herinneringen aan
hun eigen vormsel.
Een mooi begin van een traject met
bijeenkomsten voor de tieners en de ouders
dat zal lopen tot eind mei. 2 juni is de
Vormselviering om 16.30 uur.

Kinderkoor
Wat hebben ze mooi gezongen tijdens
het kinderkerstfeest op kerstavond!
We hebben een gezellig clubje kinderen bij
elkaar die met veel plezier zingen onder
leiding van Elni Vaassen. Maar hoe groter
het koor, hoe mooier dat is! Het kinderkoor

Wat doe je als je gevallen bent? Dan roep je
om hulp en wil je een kusje of een pleister
op je zere knie. In de Bijbel staat ook een
bekend verhaal over iemand helpen. We
gaan met de kleintjes luisteren naar het
verhaal van de Barmhartige Samaritaan.
Tijdens het doe-moment gaan we mooie
pleisters maken. De volgende keer dat je dan
valt, heb je een hele mooie pleister voor op
je zere knie!
28 januari om 10:00 uur in het Emmaüshuis.
Of start in de kerk en ga na het
welkomstwoord met ons mee naar de
peuter/kleuterviering.

Voor in de agenda:
Boekenkastviering op 11 februari om
12:00 uur in de dagkapel.
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Jaarlijkse ziekenzalving in Apeldoorn
Jaarlijkse gemeenschappelijke ziekenzalving
aan zieken en genodigden in enkele
verzorgingshuizen en in de Onze Lieve
Vrouwekerk.
- woensdag 24 januari 10.30 uur
in Sainte Marie
- donderdag 15 februari om 16.00 uur
in Ruma Saya
- maandag 5 maart om 14.30 uur
in Talma Borgh
- vrijdag 6 april 10.00 uur
in de Onze Lieve Vrouwekerk

De ziekenzalving is een van de sacramenten.
Zoals Jezus deed, wil de kerk doen: aan
zieken en aan wie lijden de handen
opleggen. Om ze te sterken en te
bemoedigen. De apostel Jacobus schrijft in
een brief die is opgenomen in het Nieuwe
Testament: heeft iemand van u te lijden,
laat hij bidden. Is iemand van u ziek, laat
hij de priesters van de geloofsgemeenschap
roepen; zij moeten een gebed over de zieke
uitspreken en de zieke met olie zalven in de
Naam van de Heer.

Vanouds werden alleen koningen, priesters
en profeten gezalfd. Want bij hun flinke
taak hebben ze de kracht van God nodig. De
kerk zalft álle gelovigen tijdens het doopsel
en het vormsel. Want we hebben de kracht
van God nodig om als een christen te leven.
De kerk zalft ons ook tijdens het leven als we
lijden aan ziekte of aan wat anders.
Want er is veel kracht nodig om ziekte van
lichaam en geest te kunnen verdragen. De
ziekenzalving is geen eenmalig sacrament.

Het kan telkens opnieuw ontvangen
worden. Wanneer iemand met spoed
en in levensgevaar is opgenomen in het
ziekenhuis, blijkt helaas soms geen pastor
beschikbaar. Ook in iemands stervensuur is
soms geen pastor met spoed beschikbaar
om de ziekenzalving te bedienen.
Onder andere daarom bieden we een
gezamenlijke viering van de ziekenzalving
aan, waarin iedereen die hoe dan ook
ziek is en te lijden heeft, de zalving kan
ontvangen.

R A F E L R A N D

Verwachtingen van 2018
(Opgetekend door Roelof Rump)

“Veel geluk, en ik heb gisteren gehoopt
op een gezegend 2018.”
En wat is voor jou een gezegend 2018?
“Dan moet nog blijken of ik 2018 waardig
genoeg ben.”
Volgens mij ben je het wel waardig?
“Maar is waardigheid dan ook de beloning
die je toekomt, ik hoop dat ik die van God
mag ontvangen of zal krijgen? Dan heb ik
een gezegend 2018.”

Op nieuwjaarsdag even op bezoek bij het
slaaphuis om mijn vrienden een gelukkig
2018 toe te wensen. Natuurlijk was ik
ook benieuwd naar hun verwachtingen
in dit nieuwe jaar. Hieronder enkele korte
interviews.
Hennie, wat verwacht jij van 2018?
“Ik verwacht er niets van. Maar ik heb
pas een eigen kamer gekregen boven,
daar ben ik blij mee. En dan maar kijken
wat ik ga doen.”
En wat ga je dan doen?
”Nou, dat weet ik nog niet.”
Dus je verwacht niets van 2018?
”Nou, ik ga wel stappen ondernemen,
maar ik weet niet wat voor stappen.”
Jan, wat zijn jouw verwachtingen van 2018?
“Een hoop geld.”
En wat ga je met dat geld doen?
“Hier weg in ieder geval, verder verwacht
ik geen ene moer. In ieder geval hoop ik
dat ik niet opgenomen wordt.”
Henk, wat verwacht jij van 2018?
“Dat het beter wordt met mij.”

En in wat voor zin beter?
“Dat ik eindelijk een plekje krijg, Ik heb
nu een eigen kamer in het slaaphuis,
maar die is mij veel te duur.”
Maar een eigen plekje is ook duur, toch?
“Ja, maar dat is veel beter.”
En wat ga je dan op dat eigen plekje doen?
“Dan kan ik mijn kleinkinderen ontvangen.”
Leuk, je hebt kleinkinderen, dat betekent
ook dat je een vrouw hebt gehad?
“Ja ik heb drie zoons en een dochter.”
En zie je die wel eens?
“Ja, ja, mijn kinderen zie ik altijd,
ze komen mij vanaf hier ophalen.”

Peter, wat zijn jouw verwachtingen
van 2018?
“Ach je kent mij, ik ben en blijf een
superjunk. Je weet waar ik woon (ja
dat weet ik, ben wel eens bij hem thuis
geweest). Ik heb kranten van 1895,
zo mooi, die lees ik steeds.”
Maar wat verwacht je van 2018?
“Dat ik gewoon zo doorleef als nu.
Het is nu 2017, Ik ga tot 2037 door,
dan ben ik 20 jaar ouder.”
James, heb jij verwachtingen van dit
nieuwe jaar?

SANT’EGIDIO

Ook een gast gevraagd wat die verwacht
van 2018.
“Ik hoop dat men meer denkt aan Afrika.
Dat de mensen water krijgen dat speelt een
grote rol, in Afrika hebben de mensen geen
water.”
Over de foto’s: De twee jongens,
met de armen over elkaar heen.
Twee broers, de jonge met het
gestreepte overhemd deed zijn jas
speciaal uit en zijn haar in model.
De ander zie ik daar regelmatig,
of hij er woont weet ik niet.
Die met het gestreepte overhemd
vroeg ik naar zijn verwachtingen
voor 2018: “Dat ik hier nooit hoef
te wonen.”

www.santegidio.nl | www.santegidio.org

Terugblik op de Kerstfeesten
Het nieuwe jaar is al een aantal weken
gevorderd, we wensen elkaar een Zalig
Nieuwjaar en de beste wensen in deze
periode. Voor we het jaar verder in
wandelen, kijken we nog even terug naar
de Kerstfeesten die zoveel voorbereiding
hebben gevraagd, maar ook zoveel
voldoening hebben gegeven. Het is de
moeite waard om deze kostbare momenten
te delen.
Mensen die op straat leven, maar ook veel
mensen met een klein netwerk, zowel
ouderen als jongeren, hebben zelden
iets om naar uit te kijken. Het gevoel van
eenzaamheid en aan de kant staan voelen ze
het sterkst in de Kersttijd, wanneer iedereen
gezellig aan tafel zit met familie en vrienden
en elkaar mooie cadeaus geeft.

Daarom organiseerde de Gemeenschap
van Sant’Egidio tijdens de kerstdagen in
Apeldoorn, Roosendaal en Amsterdam
onvergetelijke kerstfeesten voor de armen
van onze steden, voor wie wij het hele jaar
hun familie en vrienden zijn. Al jaren blijken
deze een feest voor de gasten én voor de
vrijwilligers.
In Apeldoorn organiseerden wij een
Pizzaparty voor zwerfjongeren, een
Kerstlunch voor mensen die na de
eucharistieviering op eerste Kerstdag
gezellig samen wilden eten. In de middag
was een Kerstdiner met de Franciscustafel.
Het begin van dit diner was een bezoek
aan de kerk. Rond de kerststal klonk het
kerstverhaal en het lied ‘Stille nacht heilige
nacht’. Het was een heilig moment met onze

vrienden van de straat, waarvan sommigen
nog nooit in een kerk waren geweest. Het
tilde de mensen even boven hun dagelijkse
zorgen en grauwheid van hun bestaan uit,
het was verheffend en helend, heilig. Met
dit gevoel kon iedereen aanschuiven aan
het kerstdiner in de pastorie, dat ook dit
jaar weer gratis geleverd werd door Fresh
Catering.
Op tweede kerstdag bezochten wij
Omnizorg, de opvang voor dak- en
thuislozen en verslaafden, om daar
het kerstverhaal te vertellen en samen
kerstliederen te zingen. Na het kerstfeest
boven in het grand café van Omnizorg
liepen wij de trap af en speelde een van de
bewoners als dank voor ons kerstliederen
op de piano. Hij vertelde dat hem buiten

werd gevraagd of hij zijn familie nog zag
met de kerstdagen. Hij wees toen naar ons
en zei tegen ons: ‘Jullie zijn mijn familie’.
Een ontroerend moment als afsluiting van de
kerstfeesten met de armen.

Vredeswandeling
We zijn het nieuwe jaar begonnen met
vrede, met ongeveer 200 mensen met
fakkels, borden met landen waar oorlog of
strijd is en borden met vrede in verschillende
talen liepen wij op de eerste dag van het
jaar door het centrum van Apeldoorn. Van
gemeentehuis, via synagoge en moskee naar
de kerk. Schouder aan schouder, broeders en
zusters die een gebaar maken voor de vrede.
Indrukwekkend om zo samen, eensgezind,
de hoop levend te houden, vrede is altijd
mogelijk! Stel je eens voor!
Indrukwekkend bij deze wandeling was de
toespraak van Opperrabbijn Jacobs bij de
synagoge en het verhaal van een nieuwe
Nederlander, voorheen vluchteling uit Syrië.
Hierbij zijn tekst die hij op een krachtige
wijze uitsprak in de kerk:
Goedenavond dames en heren. Mijn naam is
George. Ik ben 26 jaar oud en kom uit Syrië.
Tot er in mijn land oorlog uitbak leefde ik
daar in vrede. Maar door de oorlog moest ik
mijn land verlaten. Ik heb een broer. Ook hij
moest vluchten. Hij woont nu in Duitsland.
Lees verder op pagina 06
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Terugblik op
de Kerstfeesten

Koffieinloop
Elke maandagochtend van 10.00 tot 12.00
uur staat de koffie klaar en bent u van
harte welkom in de koffiekamer van de
Kledingbank. Tijdens deze inloop wordt
er met een kopje koffie of thee gezellig
gepraat en zijn gasten bezig met kaarten
maken of een spelletje doen. Iedereen van
harte welkom.

Vervolg van pagina 5
Mijn ouders en mijn twee zussen wonen in
Syrië, waar het gevaar nog niet is geweken.
Hieraan kunt u zien hoe onze familie uiteen
is gevallen. Dat doet pijn.
Twee jaar geleden ben ik gevlucht uit Syrië.
Onderweg had ik het moeilijk. Ik moest
met 45 mensen in een bootje over de zee
vluchten. Via Griekenland ben ik dwars door
Europa in Nederland terecht gekomen. In
heb zeer gevaarlijke situaties meegemaakt.
Dat kan niemand zich voorstellen die in
vrede leeft. Op 30 augustus 2015 ben ik in
Nederland aangekomen. In het begin vond
ik hier alles moeilijk. Ik sprak de taal niet. Ik
kon de mensen niet begrijpen. Ik dacht altijd
bij mijnzelf: waar gaat dit heen?
Toen ik in Apeldoorn kwam, kreeg ik hier, in
deze kerk, Nederlandse les. Hierdoor heb ik
kennis gemaakt met mevrouw Geri en haar
man Ben. Ik mag hen ‘vader’ en ‘moeder’
noemen. Ik heb veel hulp en ondersteuning
van hen gekregen. Zij leerden mij de taal.
Ook leerden zij mij hoe ik met Nederlanders
om kan gaan.
Met vallen en opstaan heb ik mij zo goed als
mogelijk aangepast. Zij zeiden altijd tegen
mij: ‘Het komt goed’. En uiteindelijk gaat het
nu steeds beter met mij.
Wij leven hier in Nederland in vrede, waar
voor iedereen plek is, ongeacht afkomst,
geloof en huidskleur. Ik geniet elke dag
van deze vrede, want ik heb de oorlog

Naaiatelier
In de kledingbank zijn al een paar maanden
vier vrouwen actief om kleding te verstellen
van gasten van de kledingbank. Daarnaast
hebben zij ook kerstkussens en schorten
gemaakt om geld in te zamelen voor de
kledingbank. Als u nu eenvoudig verstelwerk
hebt of naailes wilt krijgen kunt u bij hen
terecht op maandagmiddag van 12.00 tot
15.00 uur.
meegemaakt en weet daarom wat oorlog
is. Oorlog is pijnlijk, oorlog brengt honger
en verdriet. Oorlog kent alleen verliezers.
Vrede, daar gaat het om.
Ik hoop dat de hele wereld in vrede en liefde
mag leven, waar geen plaats is voor haat
en wapens. Het enige wat wij kunnen doen
is bloemen geven in plaats van wapens en
liefde geven in plaats van haat.
Wij proberen op allerlei manieren samen te
leven in liefde, in vrede en zonder pijn. Ik
ben alle mensen dankbaar die mij helpen en
liefde geven. Nederland is een klein land,
maar Nederland heeft een groot hart. Dank
u zeer.
Na de toespraken en de gedichten zongen
wij samen het lied ‘Zing, vecht, huil, bidt,
lach, werk en bewonder’, we wensten elkaar

vrede en ter afsluiting vierden wij de vrede
in het portaal van de kerk en wensten wij
elkaar een zalig, goed, vreugdevol, gezond
en bovenal vredig nieuwjaar.

Kledingbank
Achterom kijkend zien we dat we in 2017
bijna 4400 bezoekers hebben ontvangen bij
de kledingbank om kleding te halen. Door
wat u ons brengt kunnen we het leven voor
deze mannen, vrouwen en kinderen iets
gemakkelijker maken. Wij zijn u daarvoor
heel dankbaar! Dit jaar zijn we weer met
goede moed begonnen en hopen dat u ons
opnieuw kunt helpen met goede kleding,
schoenen of linnengoed. Hiervoor zijn we
speciaal op zoek naar kinderbroeken, deze
zijn heel schaars en herenjassen, we hebben
nog maar heel weinig herenjassen voor het
komend seizoen.

School van Vrede
Op woensdagmiddag van 12.30 tot 15.00 uur
is er in de Kledingbank een ontmoeting van
kinderen van de basisschool. De kinderen
gebruiken er hun lunch en krijgen dan
huiswerkbegeleiding, taalles of praten over
een actueel onderwerp. Hierna is er ruimte
voor een spel, creativiteit en wat lekkers.
Zo willen wij kinderen van verschillende
achtergronden met elkaar in contact
brengen, om elkaar beter te leren kennen
waardoor vooroordelen kunnen verdwijnen.
Zo bouwen wij van jongs af aan een
wereld van vrede. Wij zoeken hiervoor nog
begeleiders en kinderen om deze middagen
extra resultaat te geven.
Steun ons op rekeningnummer: NL81 INGB
0006 7476 28 t.n.v. Stichting Sant’Egidio
Apeldoorn.

STAD
Kopij voor de volgende OpWeg graag inleveren uiterlijk woensdag 31 januari 2018
per e-mail aan secretariaat@rkapeldoorn.nl

B O N I FAT I U S
Zondag 21 januari 2018
Oecumenische viering:
Recht door zee
Gods rechterhand leidde
het volk Israël
recht door
zee. Daarmee
deed God het
volk recht,
dat jarenlang
onderdrukt was
door de Egyptenaren. In Exodus 15 lezen we
een lied dat Mozes samen met de Israëlieten
hierover zong. Het lied is het uitgangspunt
voor het materiaal van de Week van Gebed
voor de Eenheid 2018, die plaatsvindt van
21 tot 28 januari 2018. De kerken uit het
Caribisch Gebied verzorgen dit jaar het
materiaal. Het verhaal over de bevrijding
van het volk van God spreekt de Caribische
christenen erg aan. De Caribische christenen
uit veel verschillende tradities herkennen
de hand van God in het beëindigen van de
slavernij.
Tegenwoordig zijn er nieuwe
bedreigingen die mensen in slavernij
brengen. De menselijke waardigheid is
opnieuw in gevaar. Het ontbreekt de
wereld te vaak aan rechtvaardigheid en
inlevingsvermogen. Armoede, geweld en
onrechtvaardigheid bezorgen mensen
veel pijn, verdriet en angst.
De rechterhand van God die het volk Israël
uit de slavernij haalde, gaf hoop en moed

aan de Israëlieten. Zo geeft God nu hoop
aan de christenen van de Cariben en aan
alle christenen. Het lied zegt het zo: ‘de
rechterhand van God plant in ons land
zaden van vrijheid, hoop en liefde.’ De
leden van de Oecumenische Stuurgroep
Ugchelen hebben de viering voorbereid.
In woord, muziek en verbeelding wordt
stilgestaan bij het thema: “Recht door
zee”. Een koor met leden van de Bronkerk
en de Bonifatiusgemeenschap zal de
zang verzorgen. De collecteopbrengst
is bestemd voor een project op Haïti:
Hart voor Haïti. Het belooft weer een
inspirerende viering te worden. U wordt
van harte uitgenodigd op zondag 21
januari om 10 uur in de Bronkerk. Na
afloop kunt u onder het genot van een
kopje koffie nog wat napraten. Voor de
kinderen is er limonade.

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

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

Gespreksgroep ouderen
Maandag 5 februari 2018 gespreksgroep
ouderen. Gast: Hans Hase. Thema: Vasten
tijd. Vanaf 9.45 uur bent U allen van harte
welkom Een hartelijke groet
Corrie Jonker

F A B & S E B

Welzijn in mevr. D. van Bussel, tel. 055 521 80 06
of de heer G. Tiemessen, tel. 055 21 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

High Tea voor de ouderen
van de Fab.& Seb.
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.

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

Toosttafel
Toosten op het nieuwe jaar. Daar begonnen
we de Open Tafel van januari mee. De toost
wordt meestal vergezeld door wensen.
Die hoor je dan in allerlei uitvoeringen.
Meestal een “gelukkig” Nieuwjaar. Vaak
een “gezegend” of ook wel een “zalig”
Nieuwjaar. Heel veel mensen wensen je een
“gezond” jaar toe. Dat wil elk mens wel.
Iedereen heeft zo zijn eigen verwachting en
eigen wens van het toekomstige jaar. Het
is een mooie traditie om het glas te heffen
op het nieuwe jaar. Dat deden wij dus ook.
De vorm van het glas en de kleur van de
inhoud was voor iedereen gelijk. De smaak
kon verschillen. Wijn of vruchtensap. Dat was
ieders eigen keus. Die toost ging goed samen
met de toast, belegd met een plakje Franse
kaas. Een typisch bijbels hapje was er niet.
Wel een typisch bijbels drankje. Want zo
mag je wijn toch wel noemen.

vrijdag 19 januari 2018

K E R K D I E N S T E N

STAD
Zo vaak komt hij voor in de bijbel. Het
mooiste voorbeeld blijft toch wel de bruiloft
van Kana. Om het bruidspaar een afgang te
besparen grijpt Jezus in. Maar niet meteen
en ook niet uit zich zelf. Zijn moeder maakt
hem deelgenoot van het probleem. Zijn
moeder is zo overtuigd van zijn bereidheid
om te helpen dat ze het personeel al inseint.
Het resultaat is een erg royale hoeveelheid
wijn van een uitstekende kwaliteit. De
hoeveelheid erwtensoep bij de Open Tafel
was zo royaal dat menigeen nog een portie
voor de volgende dag kon meekrijgen.
Over de kwaliteit kon iedere gast zelf wel
een oordeel geven. Een toetje rondde de
maaltijd af. Wilt u zich van de kwaliteit en
de hoeveelheid van de maaltijd van de Open
Tafel zelf overtuigen. Dan krijgt u daarvoor
de kans op vrijdag 4 februari vanaf 17.00 uur
in de Open Hofkerk.
Jacques Daenen
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Vieringen H. Martinuskerk Twello

ontmoeten onder het genot van een kopje
koffie of thee in de sfeervol aangeklede zaal.
In deze kerstsfeer met nog een hapje en een
drankje werden er door het koor nog enkele
liederen gezongen. Wim Timmer las een
mooi kerstgedicht voor. Tenslotte was er nog
een samenzang met bekende kerstliedjes.
Dank aan allen die hebben meegeholpen
aan deze bijzonder mooie kerstmiddag.
GT

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.

Zaterdag 20 januari
19.00 uur Eucharistieviering, voorganger
pastoor P. Daggenvoorde
Zondag 28 januari
10.00 uur Eucharistieviering, voorganger
pastoor P. Daggenvoorde

Casa Bonita
21 jan
PKN-1 Pastor H. de Jong		
28 jan
RK Dhr. Hans Hase, koor Spirit
04 feb
CG/NG/GV (Henny Meurs)		
		
De kerkdiensten beginnen om 10.30 u
op de 3e verdieping.

Kerstmiddag 75-plussers-Teresia

Mw. I.M. Bossenbroek-Baller,
orgel J. van Veen, dwarsfluit
Gemma Scherpenzeel
RK Pastor H. de Jong,
orgel J. van den Berg
Mw. M. Visch-de Bruin, 		
orgel S. Goldbach,
solist Veronika Simonett

De kerkdiensten beginnen om 10.30 uur.

‘s Heeren-Loo (Groot Schuylenburg)
21 jan

Eredienst, Drs. Constance
Schouwstra-Dijkman,
orgel Freek Koster,
koor Hosanna o.l.v. Bea Schreurs
28 jan
Verteldienst o.l.v. Piet Rosenbrand,
orgel Arjan van Hees
28 jan
Zangdienst o.l.v. Coby van de
Hoorn, Chris Notenboom
04 feb
Eredienst, Ds. Bert Fockens,
orgel Jan-Willem Jonkman, koor
Crescendo o.l.v. Rien van Heerde
			
Aanvang diensten: eredienst 10.30 uur,
verteldienst 10.30 uur, zangdienst 14.30 uur

De Herberg: Zondagse Ontmoetingen
28 jan

Theo van Driel			

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

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.
Van harte welkom.

27 jan
03 feb

I.M. Bossenbroek-Baller,
orgel S. Goldbach
RK Pastor H. de Jong,
orgel J. van den Berg
M. Visch-de Bruin,
orgel J. van Veen

De kerkdiensten vinden plaats op
zaterdagmiddag om 14.30 uur.

21 jan
28 jan

04 feb

V I C T O R

20 jan

Randerode

28 jan

Op vrijdag 15 december waren ruim 80
mensen aanwezig op de kerstmiddag die
georganiseerd was voor de 75-plussers
van de voormalige Teresiaparochie. Het
was erg gezellig! Het Ensemble van de
Koninklijke Stedelijke Harmonie was
aanwezig en zij brachten een aantal
kerstliederen ten gehore. Ook waren er
een aantal kerstliederen die meegezongen
konden worden door de aanwezigen.
Dhr. J. van der Palen zong het Rorate
Caeli, er werd een verhaal verteld en een
gedicht voorgedragen. En natuurlijk was er
gelegenheid om met elkaar te praten en de
laatste nieuwtjes uit te wisselen!! Dit alles
-onder het genot van een kopje koffie en
een koekje en later uiteraard een hapje en
drankje- maakte het tot een zeer geslaagde
middag!

Marken-Haven

21 januari
09.30 uur, ds. H.J. ten Brinke
12.15 uur, Hemels Gelag,
voor jongeren,15-25 jr.
17.00 uur, ds. H.J. ten Brinke, zangdienst
mmv Looft den Heere (Vaassen)
28 januari
09.30 uur, ds. A.A. Wijlhuizen + mevr.
T. Breuer, Open Kring Viering
09.30 uur, ds. G.A.J. van der Maas,
De LichtBoot, kinderkerk voor
de basisschoolleeftijd
04 februari
09.30 uur, ds. G.A.J. van der Maas
09.30 uur, Next Step, voor jongeren,12-15 jr.
12.15 uur, Hemels Gelag,
voor jongeren,15-25 jr.

21 jan

Op dinsdag 19 december organiseerde de
Werkgroep Welzijn weer een sfeervolle
eucharistieviering met aansluitend een
kerstmiddag in de mooi aangeklede
Open Hofkerk. Voorganger bij de
Eucharistieviering was Pater Roelofs. Het
thema bij deze viering: “Ervaart u God ook
in uw leven?” Een bijzonder thema in deze
kersttijd voortspruitend uit de 1e lezing uit
Samuël 1, waarin Hanna in de tempel zegt
toen zij Samuël aan de Heer teruggaf, dat
zij om deze jongen gebeden heeft en dat de
Heer haar gegeven heeft wat zij van Hem
had afgesmeekt. Ook in het evangelie van
Lucas 1 prijst Maria in het Magnificat de
Heer die wonderwerken aan haar deed. In
de overweging geeft Pater Roelofs aan dat
het thema een open vraag is, waarop de
meesten van ons niet zo direct volmondig
“ja” zullen zeggen. Ja, er kunnen bijzondere
momenten in je leven zijn, zoals zeker bij
geboorte van een kind, dat jonge ouders
ontroert en waarbij zij vol bewondering
God ervaren. Ook medisch kan men God
ervaren doordat er op onverklaarbare wijze
plotseling verbetering optreedt, terwijl
men heel erg ziek is. Men knapt weer op
terwijl de artsen voor een raadsel staan. Als
gelovige christenen mogen wij dan zeggen:
“God heeft ons gebed voor genezing
verhoord”. Dit is ook een Godservaring.
Als je je hart opent voor een Godservaring
dan kun je ook je hart openen voor het
naderende Kerstkind. Alle aanwezigen
genoten van deze mooie overweging. Het
Hubertuskoor zong bij de tussenzang het
prachtige lied “Magnificat” en bij de collecte
het “Veni Jesu Amor mi”.
Na de viering was er gelegenheid elkaar te

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.

De Drie Ranken

De Heemhof
Eucharistieviering en kerstmiddag
van Werkgroep Welzijn
Hubertusgemeenschap

E L D E R S

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

04 feb

Dienst verzorgd door Berea
Prot Ds. E. Idema, orgel F. van de
Kraats, solist Hans Jansen
RK W. Achtereekte, koor Spirit

De kerkdiensten beginnen om 10.30 uur.

Sainte Marie
21 jan
24 jan
28 jan
04 feb

09.30 uur: Woord- en
Communiedienst A.J. Derksen
10.30: Eucharistieviering met
ziekenzalving Pastor Sebastian
09.30: Eucharistieviering A. Goes
09.30: Woord- en Communiedienst
A.J. Derksen

Talma Borgh
Elke eerste maandag van de maand om
14.30 uur een communieviering.
Maandag 5 maart 14.30 uur Ziekenzalving,
pastor Sebastian

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

H. Geestkapel Assel
Elke zondag is er om 10.00 uur een
zondagsviering.
Elke 1e zondag van de maand
Eucharistieviering met ondersteuning door
het Hubertuskoor.
Elke 2e zondag van de maand Woord- en
Communieviering.
Overige zondagen Eucharistievieringen met
volkszang.
In de Eucharistievieringen gaat een van de
Salesianen van de nabijgelegen Mariahoeve
voor: Theo Roelofs sdb.
De Woord- en Communievieringen worden
bij toerbeurt verzorgd door Ruud Pragt,
Anton Derksen en Hans Bosch.
Wij proberen ook kinderen een warme plek
te bereiden en nodigen hen uit actief aan de
vieringen mee te doen o.a. door het luiden
van de kerkklok en het aansteken van de
kaarsen bij de voorbeden.
De gemeenschap van de H. Geestkapel is
zeer betrokken bij het straatkinderenproject
Bosco Boys in Nairobi. Zij uit dat vooral
in financiële ondersteuning van het
project als geheel en een forse bijdrage
aan studiekosten van individuele (ex-)
straatkinderen.

De Vier Dorpen Beekbergen
Elke laatste vrijdag van de maand om
11.00 uur een gebedsdienst.

vrijdag 19 januari 2018
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E V E N
S T I L S T A A N

Wij bidden
De rechterhand van God
wijst ons wegen om te gaan
De rechterhand van God
richt op wie vallen één voor één
De rechterhand van God
heelt ons naar lichaam, ziel en geest

BIJBELROOSTER JAAR B
Bijbelrooster jaar B
21 jan. 3e zondag door het jaar. Bidweek voor de eenheid
Jona 3,1-5 + 10; Ps. 25; 1 Kor. 7,29-31; Mc. 1,14-20
28 jan. 4e zondag door het jaar
Deut. 18,15-20; Ps. 95; 1 Kor. 7,32-35; Mc. 1,21-28
04 feb. 5e zondag door het jaar
Job 7,1-4 + 6-7; Ps. 147; 1 Kor. 9,16-19 + 22-23; Mc. 1,29-39

B O E K E N

De brug tussen geloven en denken
Geloven en weten staan nogal tegenover
elkaar. Want als je iets gelooft dan weet je
het niet zeker, toch? Geloven is vertrouwen.
Ook al weet je het niet zeker, je durft erop
te vertrouwen.
Zo staan wetenschappers en gelovigen
helaas dikwijls tegenover elkaar. Terwijl
het elkaar zo goed kan versterken en
elkaar zelfs nodig heeft, zo meent schrijver
Dirk van de Glind. Hij schreef het boek:
“Volwassen geloven en denken. Een oproep
tot universele menselijkheid”. Ik mocht hem
daarover interviewen. In dit boek durft
Dirk zelfs te stellen dat geloof en wetenschap meestal gevaarlijk en schadelijk zijn,
wanneer zij de menselijkheid niet dienen.
Doen ze dat wel dan zijn ze uiterst zinvol
en tot prachtige dingen in staat.
Eerlijk is eerlijk. Ik moest op gang komen
in het boek en me er even doorheen
worstelen. Misschien komt het doordat ik

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

van een andere generatie ben. Een generatie
die al meer vrijgevochten is, dan Dirk zijn
generatie. Het eerste deel gaat over de kloof
tussen geloven en denken en angst.
Maar nog voor de helft van het boek sloeg
ik om. En daarna gingen de bladzijden
steeds sneller. Gretig nam ik de kennis en
vooral de liefde uit het boek tot mij.
Het boek inspireert door de vele citaten en
gedachtengoed van de grote intellectuelen
van deze aarde. Het boek raakt door de
liefde die er uitspreekt. Ik merkte dat ik
tijdens het lezen een betere versie van
mezelf werd.

draad in zijn bestaan. Schrijven is voor
Dirk een soort van ademen. Hij heeft dan
ook al een aantal boeken op zijn naam staan
en is alweer met het volgende bezig.

Schrijver Dirk van de Glind is docent
levensbeschouwelijke vorming op het
Christelijk Lyceum. Hij heeft vele jaren
de kans gehad om rond te kijken in de
schatkamers van religies en culturen. Heilige
boeken ziet hij als reisgidsen. Multatuli’s
visie dat religie de oproep is aan de mens
om waarachtig mens te zijn, vormt een rode

Wat geloven lastig maakt, is dat je geen
‘punt van Archimedes’ hebt, aldus Dirk.
Je kunt geen beginpunt aanwijzen waar
je vanuit kunt gaan. Als je een tekst leest,
dan bepaal je zelf de waarde ervan. Diep
van binnen weet je of iets waar is of niet.
Daar kun je op vertrouwen. Jouw eigen
menselijkheid als kompas. De belangrijkste

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

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.

Dit boek is anders dan zijn vorige boeken.
Hij heeft geworsteld om de woorden te
vinden, omdat hij geen mensen wil kwetsen
en verliezen met zijn prikkelende kijk
op religie. Dikwijls voelde hij tijdens het
schrijven de hand van zijn overleden moeder
op zijn schouder. Hij kon haar vraag horen:
“Moet dat nou jongen?” waarop hij slechts
één antwoord wist: “Ja, het moet.”

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.

boodschap vind
Dirk dan ook dat
je mag zijn wat je
bent. Mens!
Het boek heeft
Dirk verheldering,
vertrouwen en
verdieping gebracht. Hij voert fijne maar
ook moeizame gesprekken naar aanleiding
van zijn boek. Op zijn website heeft hij
vragen opgesteld voor reflectie en gesprek.
Dit biedt een mooie handleiding voor een
gespreksgroep. Je kunt hem trouwens ook
gewoon uitnodigen via zijn website
www.dirkvandeglind.nl!
Het boek is een aanrader voor mensen
die graag de beweging van angst naar
vertrouwen willen maken. Mensen die zich
bedrukt voelen door het geloof of niet
voldaan voelen met wetenschap alleen.
Karen Hop

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
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