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‘40’, het getal van: beproeving, voorbereiding en verwachting
(Willem Olierook)

uiterste gaan in zijn
beproeving, om zijn
levensroeping te
ontdekken en daarvoor
(opnieuw) te worden
toegerust.

We zitten midden in de veertigdagentijd.
De periode tussen Aswoensdag en Pasen.
Het getal ‘40’ bij: dagen, nachten, maanden
en jaren (maar ook bij maten en afstanden)
komt veel voor in de Bijbel.

Na zijn opstanding
verscheen Jezus
veertig dagen aan zijn
discipelen alvorens
naar de hemel op te
varen (Handelingen
1:3). De periode van
Pasen tot Hemelvaartsdag duurt daarom
veertig dagen.

Zou dit getal een bijzondere betekenis
hebben?
Ik ging eens op onderzoek uit en vond in
de Bijbel 203 plaatsen waar het getal veertig
voorkomt.

Religie
Wie de Bijbel leest, ook al heb je weinig
inzicht, valt het toch op, dat er herhaaldelijk gesproken wordt over perioden van
40 jaar. Men heeft verschillende verklaringen
van de typische betekenis van het getal
veertig gegeven. Hoe het ook zij, en
zonder daarover te willen dogmatiseren,
kunnen we enige geestelijke lessen trekken
uit die gelegenheden, dat het Woord de
uitdrukking “40 dagen” gebruikt. God heeft
zelf van deze perioden gebruik gemaakt in
wijsheid, tot zegen en onderwijzing van Zijn
volk. (F.G. Patterson).
In de joodse, christelijke en islamitische
traditie heeft veertig een speciale betekenis.
In de Bijbel komt het getal veertig veelvuldig voor; veertig heeft betrekking op
beproeving, voorbereiding en verwachting.
Maar ook op vasten en boetedoening, of
zuivering (‘quarantaine’).
De zondvloed duurde veertig dagen en
nachten (Genesis 7:12) en Noach wachtte
40 dagen voordat hij de ark opende
(Genesis 8:6).

Mozes (11e eeuw)
en zijn betekenis.
In Mattheüs [meer op de Thora gericht]
wordt eerst zijn gehoorzaamheid op de
proef gesteld, daarna zijn afhankelijkheid
[bij Lukas is dat net andersom; waarschijnlijk
omdat hij zich meer op de Grieken richtte,
waar (on)afhankelijkheid een belangrijker
thema was].
Gehoorzaamheid en afhankelijkheid zijn
de beide kenmerken van de nieuwe mens.
Christus in ons. Waarvan hij het grote en
kostbare voorbeeld is. Daarna worden
alle koninkrijken van de aarde en hun
heerlijkheid aan hem, die gehoorzaam en
afhankelijk is, voorgesteld. En hij overwint
de vijand en al zijn pogingen. (F.G. Patterson)
De geselstraf bestond uit 40 slagen min 1.

Mozes verbleef veertig dagen en nachten
op de Sinaïberg om er de Tien geboden te
ontvangen.
De Israëlieten trokken veertig jaar onder
leiding van Mozes door de Sinaïwoestijn.

In het getal 40 komen ook de getallen 4
(mens/wereld) en het getal 10 (volledigheid)
sterk terug: 40, het getal van de uiterste
aardse uitgebreidheid of tijdsspanne.
Een volk, een mens moet soms tot het

Het volgende is een
traditie, ondanks
dat men over het
algemeen niets weet
over achtergrond,
reden of bron.
De 40ste dag na een sterven is ook in ons
land een dag waarop wordt stilgestaan bij
een overledene. Over het algemeen kan
worden gezegd dat dan de ziel het lichaam
heeft verlaten. Ook in de Rooms-Katholieke
kerk, maar ook bij privé georganiseerde
bijeenkomsten en in sommige hospices en
waakgroepen is dit gebruik terug te vinden.
Ook volgens oud-Indisch gebruik
gelden rituelen bij overlijden. Bij het
overlijden van een familielid wordt
traditiegetrouw een aantal dagen in
ere gehouden. Het zijn de 7de, de 40ste
en de 100ste dag na het overlijden
(en tegenwoordig in Indonesië ook de
1000ste dag). Op de 40ste dag wordt
een selamatan (een Indisch feestmaal)
gehouden.
In het algemeen kan worden gesteld dat de
periode van 40 (dagen, weken, maanden,
jaren) altijd te maken heeft met een periode
van eerst een ingrijpende gebeurtenis,

Goliath daagde de Israëlieten veertig dagen
lang uit voordat David hem ging bevechten
(1 Samuël 17:16).

Allerlei
Ook in de seculiere wereld speelt het getal
‘40’ af en toe een rol.
Zo is er een film gemaakt met de titel
‘Veertig jaren’.
De rolprent werd gemaakt ter gelegenheid
van koningin Wilhelmina’s veertigjarige
regeringsjubileum [zou ze dat van David
hebben overgenomen, die ook veertig jaar
regeerde?].
De makers wilden een politiek standpunt
innemen, maar moesten onpartijdig blijven,
zodat elke kijker zich erin zou kunnen
herkennen. Koningin Wilhelmina was
betrokken bij de productie en moest het
scenario goedkeuren. Volgens bronnen
wordt de film echter vanuit rechtsliberaal standpunt verteld, omdat
politicus Pieter Jelles Troelstra er niet in
voorkomt.
Kees van Kooten (van ‘van Kooten en de
Bie’) heeft een boek geschreven met als
titel ‘Veertig’.
Wie kent deze uitdrukking niet:
‘het leven begint bij veertig’.
In de natuurwetenschap is 40 het
atoomnummer van het scheikundig
element zirkonium (Zr).
(voor de liefhebbers) In de wiskunde heeft
het getal veertig de volgende betekenis:
Veertig is een octagonaal getal, en als de
som van de eerste vier pentagonale getallen,
is het een pentagonaal
pyramidegetal.
Het Engelse woord voor
veertig, forty, is in die
taal het enige getal
waarvan alle letters in
alfabetische volgorde
staan.

Elia ging door de kracht van de spijs die de
engel hem gaf 40 dagen en nachten tot aan
de berg Gods, Horeb (1 Koningen 19).
Jona preekte in Ninive dat de stad over
veertig dagen verwoest zou worden
(Jona 3:4).

En tenslotte: Ali Baba
(de arme burger uit
Perzië) moest met veertig
rovers afrekenen (in het
gelijknamige sprookje uit
‘Duizend-en-een-nacht’
van Scheherazade).

Na zijn doop vastte Jezus veertig dagen in
de woestijn en werd toen verzocht door
de duivel daarna begon Zijn prediking
met de Bergrede (Matteüs 4:2; de hiervan
afgeleide vastentijd betreft de periode
voorafgaande aan het Paasfeest).
Ook in het evangelie van Lukas komt dit
verhaal voor.
Let op het verschil in de volgorde van de
verzoekingen in beide evangeliën. Zoals alles
in het Woord van God, heeft dat zijn belang

vervolgens een tijd van rijping en tenslotte
een metamorfose, een overgang naar een
nieuwe fase en de vreugde die daarbij hoort.
Bijvoorbeeld het Suikerfeest na de periode
van de Ramadan.

Elia

Jezus in de woestijn

[bronnen:
youngstarswiki,
oudesporen.nl (F.G.
Patterson) en Wikipedia]
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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
3 M A A RT

T / M

2 3

Zaterdag 3 maart
16.30 uur
Eucharistieviering met cantor, voorganger pastoor P. Daggenvoorde
Zondag 4 maart
10.00 uur
Eucharistieviering met het Gregoriaans koor,
voorgangers Kardinaal W. Eijk en pastoor P. Daggenvoorde
Dinsdag 6 maart
09.00 uur
Eucharistieviering
Vrijdag 9 maart
09.00 uur
Eucharistieviering
19.30 uur
Gebedsviering Sant’Egidio
Zaterdag 10 maart Gezinsviering
16.30 uur
Eucharistieviering met Jokotrees, voorgangers pastoor P. Daggenvoorde
en diaken R. Dashorst
Zondag 11 maart
10.00 uur
Eucharistieviering met Credo Cantor, voorganger pastor Sebastian
Dinsdag 13 maart
09.00 uur
Eucharistieviering
Vrijdag 16 maart
09.00 uur
Eucharistieviering
19.30 uur
Gebedsviering Sant’Egidio
Zaterdag 17 maart
16.30 uur
Eucharistieviering met samenzang, voorganger pastoor P. Daggenvoorde
Zondag 18 maart
10.00 uur
Eucharistieviering met Cantor, voorganger pastoor P. Daggenvoorde
Dinsdag 20 maart
09.00 uur
Eucharistieviering
Vrijdag 23 maart
09.00 uur
Eucharistieviering
19.30 uur
Gebedsviering Sant’Egidio
DOOPVIERINGEN
Doopvieringen vinden doorgaans een keer per maand op ’n vastgestelde zondag plaats. Voor
het eerste halfjaar van 2018 zijn de data: 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 Onze Lieve 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.

M A A RT

2018

week 5
pastoraat Emmaüsparochie € 312,63
Kerkbijdragen € 262.78
week 4
pastoraat Emmaüsparochie € 302,Kerkbijdragen € 304,68
MISINTENTIES
Weekend 3-4 maart: overleden ouders Harperink-Nijland en zoon Felix, Stephan Staijen,
schoonzoon, ouders en schoonouders, gezondheid en sterkte voor het gezin, Ben en Bernard,
Wil Duivenvoorde-Korte, Ineke Schumacher-van Dauw, Martha Menick-Fioole, Enrico Juriaan
Witterland.
Weekend 10-11 maart: Maria Aartsen-Verheij, Hendrikus Johannes Aartsen, overleden familie
Aartsen-Verheij, Ben en Bernard, Ineke Schumacher-van Dauw, Martha Menick-Fioole, Enrico
Juriaan Witterland.
Weekend 17-18 maart: Ben en Bernard, Martha Menick-Fioole.
PAROCHIEKRONIEK
Gedoopt:
Door het H. Doopsel is op zondag 18 februari Mariesa van der Weide opgenomen in onze
geloofsgemeenschap.
Overleden:
Dini Klein Kalvenhaar-van den Hoogen.
Het afscheid vond plaats op 8 februari in de aula van Rouwenhorst.
Wil Duivenvoorde-Korte.
Het afscheid heeft plaatsgevonden op 16 februari in de aula van Heidehof.
Ineke Schumacher-van Dauw.
Het afscheid heeft plaatsgevonden op 16 februari in de aula van Monuta.
Enrico Witterland.
Het afscheid heeft plaatsgevonden op 23 februari in de aula van Heidehof.
Martha Menick-Fioole.
Het afscheid heeft plaatsgevonden op 24 februari in de aula van Monuta.
Overleden Bernhardus Stephenus Klei 1943-2018
Wij willen u danken voor de overweldigende belangstelling, mooie woorden, prachtige
bloemen, fijne brieven en kaarten. In het bijzonder de mooie kerkdienst met koorzang bij
het overlijden van mijn lieve man, vader, schoonvader en opa. De leegte blijft nog moeilijk te
aanvaarden, maar door zoveel betrokkenen verzacht het verdriet en vergroot het de moed
om verder te gaan.
Astrid Truideman en Bernard Klei+
Marie-Louise en Herbert; Gwen, Lyon.
IN MEMORIAM

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 7
pastoraat Emmaüsparochie € 596,53
Vastenactie € 842,05
week 6
pastoraat Emmaüsparochie € 307,95
Egidius-kledingbank € 321,30

Dini Klein Kalvenhaar-van den Hoogen
Na een lang leven is er voor Dini, hier op aarde, een einde gekomen aan haar leven. Een
leven met pieken en met dalen. Als oudste uit een gezin van 11 kinderen heeft Dini de zorg
op zich genomen voor het gezin nadat haar moeder al op vrij jonge leeftijd was overleden.
Voor een jong meisje best heel zwaar. Ook toen ze getrouwd was met Gradus heeft ze dit
nog een aantal jaren gedaan. Na de geboorte van hun eerste zoon besloten ze te verhuizen
naar Apeldoorn en hier werd het gezin uitgebreid met nog 2 zonen en 3 dochters. Dinie
heeft in haar leven altijd hard gewerkt o.a. bij Malkenschoten, het Kristalbad en bij Orpheus.
Genieten deed ze met het gezin op de camping, van de vakanties naar Oostenrijk maar
zeker ook van de jaarlijkse familiedag. Als oma was ze ook een echte oma voor al haar kleinen achterkleinkinderen. Na een huwelijk van 49 jaar overleed Gradus, haar man, wat een
enorme zware klap voor haar was. Maar Dinie was een erg gelovige vrouw en dagelijks bad
ze haar gebed. Ze vertrouwde op God als herder voor de mensen. De laatste periode van
haar leven woonde Dini in het Kristal waar ze een geweldige verzorging heeft gehad. In het
vertrouwen dat haar leven nu rust in Gods veilige hand hebben we op 8 februari afscheid
genomen en haar te ruste gelegd op de begraafplaats aan de Oude Beekbergerweg.
Gerard van de Braak
Wil Duivenvoorde-Korte
Op vrijdag 16 februari hebben we tijdens een rouwbijeenkomst op Heidehof afscheid
genomen van Wil Duivenvoorde. Op 8 februari was ze overleden. Ze werd in Apeldoorn
geboren op 23 september 1936. En groeide op in een gezin met twee zussen en drie broers.
De Tweede Wereldoorlog is bepalend geweest, niet alleen omdat ze haar school niet kon
Lees verder op pagina 3
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afmaken, maar ook omdat ze in de hongerwinter een aantal maanden was ondergebracht
bij een gezin in Twello. Na de oorlog is ze als kinderverzorgster gaan werken bij Caesarea en
bij een huisartsengezin in Amsterdam. Daar heeft ze Henk leren kennen. Ze gingen wonen
aan de Bariumstraat. Wil was een fijne moeder. Bij wie veel mocht. Ze hield van gezelligheid
en een plaagstootje. Haar kinderen bewaren aan hun jeugd heerlijke herinneringen. Wil
had bijzondere hobby’s. In Italië en Frankrijk bezocht ze graag kerkhoven met rijk versierde
graven. Ze was een groot fan van het koningshuis. Ze hield ook erg van fietsen. Samen
met Henk heeft ze bijna heel Nederland op de fiets gezien. Dankbaar verhalen Henk en de
kinderen hoe attent, zorgzaam en meelevend Wil was. Niet alleen voor hen, maar ook voor
mensen in Randerode bijvoorbeeld. En voor hun tante Dien en voor oma. Wil genoot van de
kleinkinderen. Die kwamen regelmatig logeren. En samen met Henk kwam Wil vaak bij hen
oppassen. Dat ze een doorzetter en een vechter was, bleek eens temeer tijdens haar eigen
ziekte. Ze heeft al jong borstkanker en een hartaanval doorgemaakt. De laatste maanden
waren een beproeving voor haar. Maar ze hield zich bewonderenswaardig. Met Henk, de
kinderen en de kleinkinderen gedenken ook wij Wil dankbaar! En we bidden voor haar en
hen.
Paul Daggenvoorde
Ineke Schumacher-van Dauw
Enkele uren nadat Ineke, in het bijzijn van haar dierbaren, de laatste sacramenten nog heeft
mogen ontvangen, heeft de Heer Ineke thuisgehaald. Ineke, een zorgzame en lieve moeder,
schoonmoeder en oma. Ruim 50 jaar was Ineke getrouwd met Willem en samen kregen ze
een mooi gezin waar ze trots op was. Ineke heeft hele mooie tijden gekend maar zeker ook
moeilijke periodes. Na de coup in Indonesië is ze samen met haar gezin vertrokken vanuit
haar vaderland naar Nederland. Een moeilijke stap, alles achter te moeten laten om in een
nieuw vreemd land weer een nieuw leven op te bouwen. Maar Ineke stond positief in het
leven en ging niet bij de pakken neerzitten. Samen wisten ze hier weer een nieuw bestaan
op te bouwen en weer te genieten van het leven. Haar motto was ook: geniet van het leven.
Ineke hield enorm van dansen en vaak gingen ze dan ook naar de Indische dansavonden. Erg
moeilijk heeft ze het gehad met het overlijden van Leo, hun oudste zoon, en het overlijden
van Willem, haar man, nog maar anderhalf jaar geleden. Ze miste hem enorm. Maar Ineke
was een sterke vrouw en ze wist dan ook kracht te halen uit haar geloof. We hebben op
16 februari afscheid genomen van Ineke en haar begraven op de begraafplaats aan de
Haagwinde in het vertrouwen dat Ineke nu Thuis is in dat nieuwe land, waar geen lijden en
geen pijn en geen verdriet meer is.
Gerard van de Braak

Bob Witterland
Op 23 februari hebben we in de aula van begraafplaats Heidehof afscheid genomen van Bob
Witterland. 86 jaar geleden is Bob geboren in Bandoeng in het voormalig Nederlands-Indië
waar hij zijn jeugd heeft doorgebracht. Helaas heeft de oorlog daar een grote impact op
hem gehad. Het verlies van zijn vader en het vertrek samen met zijn moeder, zus en broers
naar Nederland om hier weer een nieuw bestaan op te bouwen. En dat is gelukt. Bob heeft
een glansrijke carrière gehad bij defensie, waar hij altijd trots op was. Maar daarnaast heeft
hij ook erg veel aan vrijwilligerswerk gedaan. Veel bestuurlijke functies en ook zat hij in
diverse commissies. Bob was een man op wie je altijd kon rekenen, een sociaal iemand ook,
die voor iedereen een luisterend oor had en anderen graag weer op weg hielp. Hij was zeker
ook een zorgzaam iemand. Ruim 10 jaar heeft hij voor Nancy, zijn vrouw gezorgd en zelfs
toen het met zijn eigen gezondheid minder ging heeft hij dit nog geruime tijd vol weten
te houden. Voor Bob stond zijn leven ook in het teken van trouw aan die ene waarheid die
Liefde heet en die veel namen heeft, zoals Gerechtigheid, Barmhartigheid en Vrede. Passend
bij Bob hebben we tijdens de afscheidsdienst dan ook een gedeelte gelezen uit het Heilig
evangelie volgens Johannes “Heb elkaar lief”. Bob was er voor de ander en wist liefde te
geven. Na de dienst hebben we Bob begeleid naar zijn laatste rustplaats. Dat hij nu mag
rusten in vrede.
Gerard van de Braak
Passieconcerten ACM
Het Apeldoorns Christelijk Mannenkoor geeft traditiegetrouw
weer haar Passieconcerten in de lijdensweken, voorafgaand aan
Pasen. De voorgaande jaren hebben bewezen dat de bezoekers
deze concerten zeer weten te waarderen. Er worden dit jaar door
het ACM drie passieconcerten gegeven. De concerten kenmerken
zich door het ingetogen karakter en de grote verscheidenheid
in muzikale stijlen. De solisten zijn: Annelies Schep, sopraan en
Jacob Schenk, tenor. Violiste is Chloë Elsenaar en Arjo Hovenberg
speelt hobo. Begeleiding: Wilco Veldkamp. De algehele leiding is
in handen van Jacob Schenk, dirigent van het ACM. De toegang
is gratis, u bent van harte welkom. De Passieconcerten worden
uitgevoerd op:
• Zondag 25 maart in de Onze Lieve Vrouwekerk te Apeldoorn, aanvang: 16.00 uur.
• Dinsdag 27 maart in de Dorpskerk te Twello, aanvang: 20.00 uur
• Donderdag 29 maart in de Dorpskerk te Beekbergen, aanvang: 20.00 uur.

Henri Nouwen: ‘profeet die in eigen land niet geëerd werd?’
Familie

(Willem Olierook)
Jaren geleden zag ik hem op de televisie.
In het programma ‘Hour of Power’ was hij
een aantal malen als gastspreker aanwezig.
Bijna knullig met flip-over en viltstift, soms
hakkelend en stotterend, maar met zo’n
begeestering dat ik er helemaal blij van
werd…

Levensloop
Henri Nouwen werd geboren in Nijkerk.
Zijn vader (1903-1997) heette Laurent
J.M. Nouwen en zijn moeder (1906-1978)
Maria Ramselaar. Na de voorbereidende
priesteropleiding aan het kleinseminarie
in Apeldoorn en een priesteropleiding
aan het grootseminarie te Driebergen en
Rijsenburg werd Nouwen op 21 juli 1957
door aartsbisschop Alfrink in de SintCatharinakathedraal tot priester gewijd.
Nouwen studeerde psychologie aan
de Radboud Universiteit Nijmegen en
schreef talrijke spirituele werken in
het Nederlands en het Engels. Hij was
een tijd lang missionaris in diverse landen
in Latijns-Amerika. Hij doceerde in de
Verenigde Staten aan de University of
Notre Dame, Yale University en Harvard
University. Tijdens zijn studie was hij
tevens aalmoezenier bij de Koninklijke
Landmacht en voer hij als geestelijke mee op
de Holland-Amerika Lijn. In maart 1965 nam
Nouwen in de Verenigde Staten deel aan de
Mars van Selma naar Montgomery, die werd
geleid door Martin Luther King.
“We leven alsof ons geluk afhangt van
wat we hebben. Maar ik moet de eerste
nog tegenkomen die ware vreugde, echt
geluk en innerlijke vrede heeft gevonden
in wat hij of zij bezit.”
Henri Nouwen
Een ontmoeting met de Canadees Jean
Vanier, grondlegger van de L’Archegemeenschappen, opende zijn ogen voor de
zorg voor en het leven met gehandicapten.
In 1986 ging hij dan ook werken als pastor
in een van de gemeenschappen van L’Arche,
L’Arche Daybreak in Richmond Hill, Canada.
Hier wordt een thuis geboden aan mensen

met een verstandelijke beperking.
In deze gemeenschap leerde Nouwen Adam
kennen; een meervoudig gehandicapte
jongeman. Nouwen ging helpen met de
verzorging van Adam en werd zijn vriend.
In 1996, na het overlijden van Adam en
vlak voor zijn eigen dood, schreef hij het
boek: Adam, God’s Beloved.
Ook verbleef Nouwen enkele maanden
in een Canadees klooster om ‘van
binnenuit’ het monnikenleven te kunnen
beschrijven: Vreemdeling in het paradijs,
1988.
In 1992 trad hij op als gastpredikant
in de Crystal Cathedral in Garden
Grove, Californië, voor het programma Hour
of Power. Hij hield daar drie preken met als
overkoepelend thema: ‘U bent geliefd’.
De in 1997 opgerichte Henri Nouwen
Stichting houdt zijn gedachtegoed in leven.
Nouwen werd zeer sterk geïnspireerd
door Thomas Merton en wordt daarmee
gezien als een van de grondleggers van
Nieuwe Monastieke bewegingen.
Nouwen stelde contact met God, of het
hogere, voorop. Ook zette hij aan tot het
contemplatieve gebed. Ondanks dit had hij,
volgens eigen zeggen, veel moeite met zijn
eigen verlossing door het geloof.

Hij was een broer van Paul Nouwen,
oud-hoofddirecteur van de ANWB, in
wiens huis hij vaak te gast was. Hun
vader was Laurent Nouwen, die zich als
ruim 90-jarige oud-hoogleraar notarieel
recht nog wijdde aan een kritische
biografie over de vroeg-middeleeuwse
bisschop Willibrord van Utrecht: Een
heilige diplomaat of diplomatieke
heilige?, uitgegeven door Lannoo. Henri
Nouwen wilde liefst zijn vader in leeftijd
overtreffen en 100 jaar worden. Op zijn
60ste besefte hij dat hij nu wel over de helft
zou zijn. Voor het dagblad Trouw schreef
hij in de Veertigdagentijd van 1996, zijn
onverwachte sterfjaar, minimeditaties,
die volgens vele reacties ijlings dienden te
worden gebundeld en volgens even zovele
anderen ergerlijk waren van de clichés. Toen
hij zijn inmiddels hoogbejaarde vader vroeg
wat die ervan vond antwoordde deze: ‘De
ene is beter dan de andere.’ In zijn nagelaten
dagboek erkent Henri de dodelijke
zuinigheid van zijn vaders oordeel.
“Het kenmerk van de gezegenden is dat
zij, overal en altijd, woorden van zegen
spreken.”
Henri Nouwen

Homoseksualiteit
Eigenlijk pas na Nouwens dood kwam aan
het licht dat Nouwen een geheim met zich
meetorste: hoe in dit leven in het reine
te komen met zijn homoseksualiteit en
het celibaat. In het boek The Wounded
Healer getuigt hij er al van; maar vooral zijn
biograaf David Gibson maakte postuum dit
drama in Nouwens leven duidelijk in The
Coming Catholic Church: How the Faithful
Are Shaping a New American Catholicism,
uitgegeven door HarperCollins, 2008. Zijn
vriend Michael Ford heeft dit bevestigd.

Henri Nouwen Stichting/Society
Op deze websites – die van de (Nederlandse)
Stichting wat sober en die van de
(Amerikaanse) Society gelikt – is van alles te
vinden over de tweeënveertig boeken die
Nouwen geschreven heeft, over lezingen die
gegeven worden over zijn leven en zijn visie

op contemplatie en spiritualiteit. Er staan
overdenkingen op met veelal teksten uit een
van Henri’s boeiende boeken.
Hieruit blijkt ook dat hij in de VS en Canada
een veel bekendere en meer geziene
priester/theoloog is dan in Nederland.
Misschien dat daarom het spreekwoord ‘een
profeet is meer geëerd in een andere stad
dan in die waar hij vandaan komt’ hier wel
van toepassing is.
“Door de jaren heen ben ik me gaan
realiseren dat het grootste gevaar voor
ons leven niet is gelegen in succes,
populariteit of macht, maar in het
afwijzen van ons zelf.”
Henri Nouwen

Scepsis en waardering
Op Refoweb kwam ik een ‘ander geluid’
tegen. Drs. E.J. (Els) van Dijk stelt daar o.a.:
Wat moeten we precies denken van de
boeken van Henri Nouwen? Ik heb nu een
aantal boeken gelezen, maar het valt me
op dat Nouwen erg onbijbelse denkbeelden
gebruikt (alle mensen zijn geliefd, je kunt
ook zonder Jezus zalig worden, visioenen
van dalai lama e.d.). Ook heb ik het idee dat
zijn mystieke lijn meer leidt tot postmoderne
zelfverwerkelijking dan tot het gelijkvormig
worden aan het beeld van Christus. Hoe
meer ik lees, hoe gevaarlijker ik zijn
boodschap vind. Zeker omdat de boeken
van Nouwen best populair zijn. Wat moeten
precies denken van zijn boodschap? Legt hij
gewoon andere accenten of is de boodschap
die Nouwen brengt ronduit onbijbels?

Reacties
Op deze vraag hebben enkele personen
gereageerd; hieronder de relevantste.
‘Ook ik heb heel wat werk van Henri
Nouwen gelezen. En natuurlijk is het zo
dat je het lang niet altijd met elke zin
van een auteur eens bent. Ik heb vele
meters boeken in mijn huis staan, maar
dat betekent niet dat ik het met iedereen
die een plekje in mijn boekenkast voor 100
procent eens ben. Andere standpunten
kunnen je ook opscherpen, bijvoorbeeld.
Lees verder op pagina 4
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Vervolg van pagina 3
Alleen kennisnemen van iedereen die het
met je eens is, maakt een mens in de meeste
gevallen niet wijzer. Maar ook het afzetten
tegen mensen die in meerdere of mindere
mate een andere mening zijn toegedaan,
is in de meeste gevallen niet helpend.
Daardoor ontstaan juist te vaak (religieuze)
conflicten en die zijn er naar mijn smaak te
veel in deze wereld.’
“Wanhoop niet, wanneer plotseling
alles uit je handen lijkt te vallen wat je
dacht te hebben gewonnen. Genezing
is niet een rechte weg. Wees voorbereid
op inzinkingen en terugslagen. Zeg niet
tegen jezelf: ‘Nu is alles verloren. Ik moet
helemaal opnieuw beginnen.’ Dat is
niet waar. Wat je gewonnen had, blijft
gewonnen.”
Henri Nouwen

‘Ben ik het met alles eens wat hij schrijft?
Nee. Maar ik heb ook wel veel van hem
geleerd! Ik vind hem een man die heel
integer zoekt naar Gods weg (ook voor zijn
eigen leven) en die soms op een diepgaande
manier psychologische en theologische
inzichten met elkaar weet te verbinden. Die
vooral niet op eigen succes uit is geweest –
een gloedvolle carrière bijvoorbeeld opgeven
om onder verstandelijk gehandicapten te
gaan werken om ons weer te leren wat hij
dáárvan geleerd heeft.’
‘Zalig worden zonder de Heere Jezus? Dat is
beslist niet aan de orde bij hem. Heb je zijn
boek “Eindelijk thuis” gelezen? Daarin is
hij bijvoorbeeld heel oprecht in het berouw
dat hij toont in de herkenning bij de beide
(verloren) zonen. Tsjonge, denk ik dan: als
iedereen zo oprecht zijn zonden zou durven
opschrijven... Daar ben ik echt van onder de
indruk.’
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Alle mensen?
‘Alle mensen zijn geliefd? Nouwen
beschrijft dat elk schepsel (door God
geschapen!) door God geliefd is. Niet
omdat de mens goed is, maar omdat
God dat is! Elk mens is voorwerp van
Gods zoekende liefde, genade en
barmhartigheid. Of we ons ook daarin
willen koesteren, is een tweede. De mens
heeft een eigen verantwoordelijkheid
gekregen.’
‘De afgelopen tijd hebben we Kerst gevierd
en menig kerkmens heeft het “Ere zij God”
gezongen. Ik denk dan weleens als ik in een
bijeenkomst ben waar dit lied gezongen
wordt: Gelooft iedereen nu echt wat in de
Bijbel staat en wat men nu zingt, namelijk
dat God in mensen een welbehagen heeft?
En dat Hij daarom Zijn zoon gaf? Henri
Nouwen gelooft dat wel en hij schrijft daar
ruimhartig over in zijn boeken.’

‘Legt hij soms andere accenten dan ik
zou doen? Zeker! Maar ik schaam mij er
niet voor dat veel van zijn werk in mijn
boekenkast staat en dat ik hem soms
ruimhartig citeer. Natuurlijk alleen dan,
wanneer ik het ook bijbels verantwoord
vind. Ik probeer altijd met de blik te kijken
van: wat kan ik van iemand leren? Soms
is dan de afweging: niet zoveel. Soms
ook moet je pertinent afstand nemen
van standpunten, maar bij Henri Nouwen
zie ik zoveel oprechte toewijding naar
een christelijk leven, dichtbij zijn God en
Vader in de hemel, dat ik daar ook door
geïnspireerd word, zonder het dus in alle
opzichten met hem eens te zijn.’
Vooral bij deze laatste regels sluit ik me van
harte aan!
(bronnen: Wikipedia, website
’Henri Nouwen Stichting’, Refoweb
en de website ‘Henri Nouwen Society’)

HUIS
Openingstijden Centraal Secretariaat

Parochie-informatieavond

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.

Op maandag 19 maart, aanvang 20.00 uur, is er voor alle parochianen een informatieavond in het Emmaüshuis. Het bestuur en het pastorale team zullen inhoudelijk de pastorale en bestuurlijke activiteiten voor 2018 bekend maken. Ook staat op de agenda een
korte terugblik over 2017 en er is gelegenheid voor het stellen van vragen. U bent van
harte welkom en u wordt ontvangen met koffie en thee.

Huispaaskaarsen
Tot 15 maart kunt u tijdens de openingsuren van het secretariaat weer huispaaskaarsen
bestellen.

Bidden met de benen
Oecumenische wandelgroep Bidden met de
benen organiseert een paar keer per jaar
een wandeling met een meditatief thema.
Dit voorjaar gaan we door met het
thema “De kracht van de Verbeelding”.
Voorafgaande aan de wandeling wordt
hierover een inleiding gehouden.
Op zaterdag 10 maart is het deelthema
“Delen”.We starten dan om 9:30 uur in
Parochieel Centrum Irene naast de Dorpskerk
in Twello, Dorpsstraat 10, 7391 DD Twello.
Er is een korte (± 10 km) en een langere
wandeling (± 14 km). Bij elke wandeling
lopen wij een stuk in stilte en er is een
pauzemogelijkheid. Er zijn geen kosten aan

verbonden, een vrijwillige bijdrage
is welkom.
Voor meer informatie over de wandelingen
kun je contact opnemen met:
Henri ten Brinke, 055 301 50 15,
henritenbrinke@upcmail.nl en
Ronald Dashorst, 06 169 127 27,
r.dashorst@rkapeldoorn.nl .

In de verhalen uit het 40
dagentijdproject ontdekken
kinderen die de kinderdienst
bezoeken ontdekken elke week een
levensles. Ze ontdekken dit door de verhalen
van Jezus, die ons ook in deze tijd nog steeds
levenslessen leren. In de eigen ruimte is een
hoek ingericht met een kijktafel-landschap,
waar de kinderen meereizen naarde plek
waar het evangelie zich
afspeelt.
De kinderen nemen de
‘levensles’ mee naar
de kerk en deze wordt
daar op een groot hart
geplaatst. Zo puzzelen
we deze zes weken door
waarmee we belangrijke
lessen van liefde
opbouwen.

Bijbellessen voor kinderen
Op de eerste Bijbelles in februari was er
een mooi clubje kinderen aanwezig.
Maar er is nog genoeg plaats voor meer!
Geloofsopvoeding is niet meer zo’n

Lezing: Macht en religie (vervolg van
februari-lezing door Sam Janse)
Spreker: Ayhan Tonca
Dit keer wordt het thema belicht vanuit de
Islam. Toegang gratis. Opgave: vonc@3ranken.nl

Wie helpt mee?
De wens van velen is om volgend jaar
meer wandelingen te kunnen aanbieden.
Hiervoor zijn mensen nodig die oude
wandelingen kunnen nalopen en eventueel
veranderen als de situatie ter plekke
veranderd is. Informatie hierover kunt u
krijgen bij b.j.vanassema@online.nl .

K I N D
Levenslessen in de
kinderdienst

Donderdag 8 maart, 20:00-22:00 uur,
bijgebouw Eyup Sultan Moskee,
Sophialaan 36

Ook de kinderen doen mee met de
40 dagen-challenge in onze parochie.
Voor de Stichting Elisabeth Foundation
gaan zij schoolspullen sparen.
Ieder kind krijgt een boodschappenlijstje
mee met spullen die ze in Tanzania
goed kunnen gebruiken, zoals stiften,

Film: 12 Years a Slave
De Verenigde Staten, 1841. Solomon
Northup, een vrije zwarte man uit New

E N

vanzelfsprekend onderdeel van de
opvoeding als u wellicht uit 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: € 6,00
(voor werkboek).
Data: 3 maart, 7 april, 5 mei, 2 juni, 7 juli.
Belangstelling? Stuur een e-mail naar
kindenkerk@rkapeldoorn.nl of kom
gewoon langs!

Challenge

Woensdag 14 maart, 19:30 uur, De Drie
Ranken, Eglantierlaan 202

York, wordt ontvoerd en verkocht als
slaaf. Zijn gevangenschap is een constante
strijd tussen overleven en het behouden
van zijn waardigheid. De behandeling
is onmenselijk, de plantage-eigenaar
wreed en onvoorspelbaar, de angst
tastbaar. Af en toe verlichten onverwachte
blijken van mededogen zijn bestaan. In
het twaalfde jaar van zijn beproeving
ontmoet hij een felle tegenstander van
de slavernij. Deze ontmoeting zal voor
altijd zijn leven veranderen... De film is
wreed en confronterend maar geeft ons
ook een helder beeld van deze zwarte
episode uit ons Westers verleden waarin
ook onze Nederlandse voorouders
participeerden. Actueel nu in Amsterdam
een slavernijmuseum wordt overwogen en
het debat over zwarte Piet in december weer
in alle hevigheid oplaaide.
Vrijwillige bijdrage € 2,50

K E R K

kleurpotloden,
puntenslijpers,
gum, schriftjes.
Het hoeven
geen nieuwe
spullen te zijn,
maar het liefst
iets wat de
kinderen mee
kunnen “minderen” en daarom wel willen
afgeven aan schoolkinderen in Tanzania.

ook wat God doet. Hij stuurt Jezus naar de
wereld om ons mensen te helpen om goede
dingen te doen in ons leven. Hij reikt ons de
helpende hand. Laten wij ons gemakkelijk
helpen? Of doen we het liever alleen?
Deze vragen staan centraal in deze viering.

Startviering eerste communicanten
Op 10 maart om 16.30 uur zullen de 25
communicanten zich voorstellen aan de
parochianen. Deze gezinsviering is een
onderdeel van het voorbereidingstraject
dat hoort bij de eerste communie.
Thema van deze viering is “een uitgestoken
hand.” In je leven kan je niet alles zelf.
Je hebt
soms een
uitgestoken
hand nodig
die je helpt.
Je moet die
hand dan wel
pakken! Dat is

Communie en Vormsel
Elk jaar zijn er een aantal kinderen die later
inschrijven, door omstandigheden. Inmiddels
zijn we zover in de voorbereiding dat
meedoen voor de vieringen in mei en juni
niet meer mogelijk is. Die hebben dan teveel
gemist van de voorbereiding. In de Franciscus
Clara parochie is het traject voor het vormsel
in het najaar. Hier kan nog wel bij
aangesloten worden.
Mail naar kindenkerk@rkapeldoorn.nl .
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Vastenactie Emmaüsparochie 2018 - Bestemming van de opbrengst
2018 wordt het derde jaar dat we als
Emmaüsparochie het Elisabeth Center in
Tanzania met de vastenactie zijn gaan ondersteunen. Graag willen we je informeren wat
er al bereikt is en wat de ambities zijn voor
dit jaar. We brengen je graag op de hoogte
en daarvoor kijken we eerst even terug.
Het Elisabeth Center is gesticht door
de Liefdezusters van de heilige Carolus
Borromeus ook wel Zusters onder de
bogen of Bogenzusters genoemd. Dit is
een rooms-katholieke zustercongregatie
gesticht in 1837 te Maastricht door
Elisabeth Gruijters. Haar doelstellingen
voor de congregatie waren van meet
af aan ziekenverpleging, zorg voor
weeskinderen en onderwijs. Er is veel te
vinden over het werk van Elisabeth op
www.heiligen.net. En aan deze vrouw
dankt het Elisabeth Center haar naam.

zelfstandigheid. Door onderwijs en betere
(preventieve) zorg zijn de lokale bewoners
steeds beter in staat om voor zichzelf te
zorgen.
De Vastenactie in 2016 was direct een
groot succes met een opbrengst van
ruim €10.000. Het geld was bedoeld om
talentvolle kinderen een kans te geven de
middelbare school te volgen. Dit waren
weeskinderen of kinderen van ouders die
er zelf de financiële middelen niet voor
hadden. Meer en meer zien de ouders het
nut en de noodzaak van (vervolg)educatie
voor hun kinderen. Ze zien dat ze de kansen
vergroten op een economisch zelfstandige
toekomst en daardoor de vicieuze cirkel van
armoede kunnen doorbreken. Het Elisabeth
Center fungeert dan ook als (economisch)
ontwikkelingscentrum voor het dorp en de
regio.

Project in Tanzania

Door ontwikkelen

In 2005 begon zuster Immaculati (toen al
67 en nu dus 80!) in Kolila Village, aan de
voet van de Kilimanjaro, met helemaal niks.
De mensen die daar wonen zijn over het
algemeen traditionele Maasai stammen.
Door haar inzet en harde werken, zijn er
intussen een kleuter- en basisschool en
ontstaat er een lokale gemeenschap (dorp)
rond de school. Dit krijgt steeds meer
het karakter van duurzame economische

Door de start van de middelbare school
(begin 2016) is het aantal kostschoolkinderen
(vnl. meisjes) toegenomen tot ongeveer
55. Hier is een aanmerkelijk bedrag voor
nodig: ca € 200, - schoolgeld + € 250, - kost/
inwoning per jaar. Dat is een totaal van
€1,25 per dag! Dat kunnen wij ons niet
voorstellen. De doelstelling is om het aantal
kostschoolkinderen sterk te laten stijgen.
Dat kan omdat de Isala Klinieken uit Zwolle,

jaar kunnen garanderen, dan hebben we
concreet € 8.400, - nodig.

Kennis maken

ook ooit gesticht door deze congregatie,
uit dankbaarheid naar hun oorspronkelijke
oprichters, de financiering voor de bouw van
een kostschool hebben toegezegd. Vanaf
januari 2018 is er extra onderdak voor
28 middelbare schoolmeisjes. Dat genereert
zo dus ook terugkerende inkomsten voor
het Elisabeth Center.
Om talentvolle (wees)kinderen (o.b.v.
studieresultaat c.q. ijver en gedrag)
van arme ouders te kunnen helpen is
het ‘Sister Immaculati Scholarship fund’
opgericht. Met de opbrengst van onze
Vastenactie willen we zoveel mogelijk
kinderen een betere toekomst bieden.
Als we ook dit jaar weer minimaal zeven
kinderen in het fonds zouden kunnen
opnemen en zo (grotendeels) hun
middelbare school voor de komende vier

SANT’EGIDIO

Gemeenschap van Sant’Egidio viert feest
De Gemeenschap van Sant’Egidio is vijftig
jaar geleden begonnen in Rome met een
groep studenten die zich inzette voor de
armen aan de rand van de stad. Studenten
die op 7 februari 1968 bij elkaar kwamen
om na te denken wat zij konden doen om
de stad menselijker te maken. Zij wilden
het geloof en het leven van elke dag meer
met elkaar verbinden, in vriendschap met
de armen en eenzamen van de stad. Die
studenten kregen een kerkje toegewezen
om samen te komen in de armenwijk
Trastevere. Daar ontmoetten zij elkaar in het
gebed en het lezen van Evangelie.
Met deze inspiratie als richtingwijzer zijn zij
de wijk in gegaan om armen te ontmoeten
en om hen te helpen. Zij ontdekten de
problemen van de wijk en zetten zich in
om hier wat aan te doen. Ze bezochten
ouderen, eenzamen, zieken en hielpen hen
met boodschappen doen en verbetering
van hun woonsituatie. Ze gaven kinderen
huiswerkbegeleiding en brachten hen in
contact met kinderen van verschillende
achtergronden in de School van Vrede. Dit
initiatief is de hele wereld over gegaan,
in deze geest zijn wij sinds tien jaar ook in
Apeldoorn actief.
Wij hebben 7 februari de verjaardag
ook in Apeldoorn herdacht met een live
videoverbinding met Rome, met de stichter
van de Gemeenschap, Andrea Riccardi. Een
onderdeel van deze verjaardagsvideo was
de onthulling van een nieuw logo zoals
hierboven te zien is. Op het logo is de
vertrouwde regenboog te zien, maar nu
in de vorm van een brug, een verbinding
tussen mensen. Ook is de duif te zien met
een palmtakje in de snavel, een symbool van
vrede. Het is een nieuw logo waarmee wij
geïnspireerd de komende jaren doorgaan
met ons werk voor de kwetsbare mensen in
de samenleving. Na de video en het gebed
hebben wij samen gebeden en heerlijk
gegeten.

Monument
Bij het vieren van de verjaardag is ook een
monument onthuld in Rome en Antwerpen.
Hier is het beeld te zien van Homeless
Jesus, een voorstelling van de Canadese
kunstenaar Timothy Schmalz. Het toont een
persoon die onder een deken ligt. Alleen
aan de kruiswonden op de blote voeten die
onder de deken vandaan komen herkent
de kijker dat het hier om Jezus gaat. Jezus
als dakloze man, liggend op een bankje
voor de kerk. Met het beeld vestigt de
kunstenaar de aandacht op de Bijbelse
opdracht om te zorgen voor alle mensen in
onze samenleving, en dus ook de daklozen.
“Homeless Jesus is een verbeelding van de
essentie van de Bijbel: dat al het leven heilig
is,” vertelde Schmalz aan CNN. “Ik hoop dat
mensen in eerste instantie denken ‘daar ligt
een dakloze’, en zich daarna pas realiseren
dat het een beeld is. Om vervolgens te
ontdekken dat het Jezus Christus voorstelt.
(…) Als we daklozen zien, als we mensen
zien die uitgesloten zijn, dan moeten we
Jezus zien. Dit kunstwerk visualiseert die
gedachte.”

Gebed voor de Martelaren en de Vrede
Zoals vele
jaren houden
wij in
Apeldoorn
op maandag
26 maart om
19.00 uur in
de Onze Lieve
Vrouwekerk
een gebed voor de Martelaren van deze
tijd. Wij bidden voor de vrede. Hierbij
zal de bisschop van de Syrisch Orthodoxe
kerk, mgr. Polycarpus, voorgaan samen
met hoogwaardigheidsbekleders uit onder

andere Russisch Orthodoxe Kerk, Koptische
Kerk, Oud Katholieke Kerk, Protestante
Kerk Nederland. De Katholieke Kerk zal
door Mgr. Hoogenboom vertegenwoordigd
worden. Ons gebed gaat uit naar de
Christenen in Syrië, Iran, Irak en overal
in de wereld waar grote dreiging is
en zoveel mensen slachtoffer zijn van
het aanhoudend geweld.

Kledingbank
De Kledingbank van Sant’Egidio is moeilijk
meer weg te denken in de wijk, het is
een vertrouwde plek waar niet alleen de
kleding, maar ook ontmoeting belangrijk
is. In 2017 ontving de kledingbank bijna
4400 gasten, waarvan 2800 volwassenen
en 1600 kinderen. Opvallend hierbij is de
stijging van het aantal gasten in verhouding
met het jaar daarvoor en een grote stijging
van het aantal kinderen. We zien duidelijk
dat nu de financiële crisis voorbij is, de
armoede niet is afgenomen voor een grote
groep mensen. We zijn in gesprek met de
gemeente Apeldoorn om het gebouw van de
Kledingbank aan te kopen, om te zorgen dat
we daar mensen in financiële moeilijkheden
kunnen blijven steunen. Met Rotary ’t Loo
wordt er nagedacht over de verbouwing van
de wachtruimte, om daar het Naaiatelier en
de School van de Vrede in te vestigen.

Koffie-inloop
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.

Naaiatelier
In de kledingbank zijn al een paar maanden
vier vrouwen actief om kleding te verstellen
van gasten van de kledingbank. Hierbij
hebben zich de afgelopen weken meer
vrouwen aangesloten. Als u nu eenvoudig
verstelwerk hebt of naailes wilt krijgen kunt
u bij hen terecht op maandagmiddag van
12.00 tot 15.00 uur.

Achter in de kerk hangen foto’s, een lijst met
deelnemers en een overzicht van de criteria
waar de leerlingen aan worden getoetst.
Mogen wij ook dit jaar weer op uw gulle
giften rekenen? Daarmee bieden we deze
kinderen een betere toekomst! Elke euro
gaat rechtstreeks naar het project en er blijft
dus niets aan de ‘strijkstok’ hangen.
Hartelijk dank voor uw bijdrage!
Overmaken kan naar:
NL40INGB0000941849 t.n.v. Emmaüsparochie
Apeldoorn ovv Vastenactie 2018
Of rechtstreeks naar:
NL79TRIO0781 3741 62 t.n.v. Stichting
Florentina, ovv Vastenactie 2018
Wil je meer weten over de Florentina
Foundation, die vanuit Nederland permanent
het Elisabeth Center ondersteunt met
geld, raad en daad? Bekijk dan de website
(www.florentinafoundation.org). En lees
de nieuwsbrief die wij aan de Vrienden van
Florentina stuurden. Deze liggen achter in
de kerk. Zijn er nog meer vragen, dan kunt u
terecht bij de werkgroep Em-missie.
Rens Smit, Marianne Zegwaard,
Jos Sauren, Luce van Gerwen,
of Ronald Dashorst.

www.santegidio.nl | www.santegidio.org

School van Vrede
Op woensdagmiddag komen kinderen
direct na school naar de School van Vrede
in het gebouw van de Kledingbank in de
wijk Zuid. Samen wordt er een boterham
gegeten, wat gedronken en daarna huiswerk
gemaakt, een lied gezongen, geknutseld en
samen gespeeld. Kinderen van verschillende
religieuze achtergronden ontmoeten elkaar,
leren elkaar kennen en zo bouwen we
aan een wereld van vrede. Wij zijn met de
kinderen ook naar Dok Zuid gegaan om
samen met
andere
kinderen
vogelhuisjes
te maken.
Het is
heerlijk
om zo te
knutselen
met elkaar.

Vriendschap met ouderen
Na een periode van rust willen wij in
maart de vriendschap met de ouderen in
Sainte Marie weer oppakken door samen
pannenkoeken te bakken en hiervan te
genieten met elkaar.

Franciscustafel
We ontvangen nu bijna elke week meer
dan veertig gasten aan de Franciscustafel
die in een ontspannen sfeer genieten van
een gratis driegangendiner. We zijn blij met
de maaltijden die door de jongeren van de
Praktijkschool De Boog worden bereid.

Straatteam
In deze wintermaanden zijn wij zeer welkom
bij onze vrienden van de straat als wij komen
met warme maaltijdsoep, chocolademelk en
brood. Ook de Nutridrink die we vaak bij ons
hebben wordt erg gewaardeerd.
www.santegidio.nl - www.santegidio.be Like ons op Facebook.
Steun onze activiteiten op rekeningnummer:
NL81 INGB 0006 7476 28 t.n.v. Stichting
Sant’Egidio Apeldoorn.
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In gesprek met: kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht
Het heeft wat netwerken gekost, maar
het is ons gelukt om kardinaal Eijk naar
Apeldoorn te halen. We hebben hem bereid
gevonden om op 4 maart, direct na de
Eucharistieviering van 10.00 uur een lezing
te geven over het onderwerp “medische
ethiek in een katholiek jasje”.
Nou kan ik me voorstellen, dat U denkt:
“hij kan dan wel kardinaal zijn, maar geeft
hem dat een voorsprong op het gebied
van de medische ethiek?”. Nou, daarvoor
zijn we in de boeken gedoken, en wat
blijkt? Al in 1978 voltooide hij zijn studie
geneeskunde aan de Universiteit van
Amsterdam. Pas daarna ging hij zijn deze
studie combineren met de priesteropleiding.
In 1985 promoveerde hij in Leiden op het
onderwerp “Euthanasie”. In 1990 behaalde
hij een doctoraat in de filosofie, en wel op
het onderwerp “genetische manipulatie”.
Dus om nou te zeggen, dat hij met het geven
van een lezing over medische ethiek in het
diepe wordt gegooid, nee dus!
In de aanloop naar de dag van 4 maart
hebben Luce van Gerwen en ik de
kardinaal bereid gevonden om ons voor
een nader gesprek over zijn aanstaande
lezing in Utrecht te ontvangen. Dat
was vrijdagmorgen 16 februari jl. - een
schitterende dag, die zonovergoten met
lichte vorst begon. Filevrij bereikten we iets

te vroeg het bisschoppelijk paleis in Utrecht.
In afwachting van de eminentie kregen we
een kopje koffie, uiteraard zonder koekje.
De Vastentijd staat ook hier hoog in het
vaandel. Precies om 9.30 uur schudden wij
elkaar de hand en wisselden we eerst wat
persoonlijke wetenswaardigheden uit. Zo
blijkt dat kardinaal Eijk een fervent organist
is; iets wat hij wellicht later, wanneer hem
wat meer tijd gegund is, weer wil oppakken.
Daarna stortten wij ons op de “heart
of the matter”: de medische ethiek.
Daarvoor koos hij ervoor om dit vanuit
het brede perspectief te doen, om daarna
de verschillende medische disciplines af te
pellen. Want die ethiek komt natuurlijk
telkens opnieuw om de hoek kijken: het
komt op de proppen bij de geboorte
(van in vitro bevruchting tot abortus),
bij de dood (alle mogelijke vormen van

stervensbegeleiding, tot en met euthanasie),
bij orgaandonatie (juist op dit moment heel
actueel), maar ook bij alle mogelijke vormen
van plastische chirurgie, en misschien zelfs
orthodontie.
Eijk: “De centrale vraag is: wat mag je doen
met je lichaam? Welk beschikkingsrecht heb
je over je lichaam. En bedenk daarbij dat
ook de beïnvloeding van de psyche via het
lichaam gaat.”
Op de vraag of wij ons eigenaar van ons
lichaam mogen noemen, is het antwoord:
“Een mens is geschapen naar Gods beeld
en gelijkenis. Dat geldt voor zowel de
ziel als het lichaam. En nee, daar zijn
wij geen eigenaar van. Dus genezen,
behandelen: prima. Maar veranderen
(mensen noemen dat ‘verfraaien’): nee.
Vaak blijkt het toepassen van plastische
chirurgie helemaal niet de oplossing te
zijn voor wat tussen de oren zit, om een
minderwaardigheidscomplex uit de wereld
te helpen”.
En hoe zit dat dan bij levensbeëindiging?
Eijk: “We mogen natuurlijk nooit over één
kam scheren, maar ontzettend vaak komt
de wens om uit het leven te stappen voort
uit een gevoel van eenzaamheid. En in onze
hyper-geïndividualiseerde wereld komt
dat maar al te vaak voor. Denk daarbij aan
de gevleugelde woorden: “wat je voor
de minsten van je broeders gedaan hebt,

heb je voor Mij gedaan”. Mensen die hulp
bij suïcide vragen, zitten in nood. Wie de
waarde van het leven niet meer ziet, moet
geholpen worden om die waarde van het
leven weer terug te vinden. Mensen in nood
moeten altijd geholpen worden, ook of
juist als die nood bestaat uit eenzaamheid.
Kijk, in medisch opzicht kunnen wij met pijn
omgaan. Psychisch lijden in de vorm van
angst kan ook behandeld, kan ook bestreden
worden. Maar eenzaamheid, daartegen
helpt geen medisch wapengekletter. Daar
moeten wij als medemensen onze schouders
onder zetten”. Aldus kardinaal Eijk.
Al met al raakten Luce en ik steeds meer in
de ban van de wijze waarop de eminentie
tegen deze materie in de meest brede zin
van het woord aankijkt. We werden dan ook
totaal verrast door de mededeling dat ons
uur erop zat, en dat hij zich weer naar een
volgende afspraak moest spoeden.
In deze geschreven weergave van ons
gesprek heb ik slechts een tipje van de sluier
opgelicht van wat allemaal ter sprake is
geweest. Maar we zijn ervan overtuigd, dat
het de argeloze lezer razend nieuwsgierig
maakt naar wat kardinaal Eijk in zijn
lezing aanstaande zondag 4 maart over de
toonbank zal laten gaan!
Luce van Gerwen,
Jaap Gussenhoven

STAD
Kopij voor de volgende OpWeg graag inleveren uiterlijk woensdag 14 maart 2018
per e-mail aan secretariaat@rkapeldoorn.nl

B O N I FAT I U S
Paasviering Rumah Saya
Op donderdag 29 maart om 16.00 is er
een R.K. Paasviering in Rumah Saya.
Klein Hattem 34 in Ugchelen.
De voorganger is Pastor A. Goes.
Wilt u komen maar heeft u geen vervoer,
dan kunt u bellen met fam. Beems,
tel. 055 542 97 80.
Mieke Beems

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

Gespreksgroep ouderen
Maandag 5 Maart 2018 gespreksgroep
ouderen. Gast: Hans Bosch. Thema:
Straatkinderen. Vanaf 9.45 uur bent
U allen van harte welkom.
Een groet,
Corrie Jonker

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

Stilteruimte St. Hubertus
De stilteruimte is voor persoonlijk bezoek
open als het Multifunctionele Centrum
“De Groene Hoven” open is. Het MFC is
open van maandag t/m vrijdag tussen 9.00
en 17.00 uur.

Huiskamergesprek
Zoals gebruikelijk beginnen we deze morgen
met een kopje koffie en het even bijpraten
van wat er in de afgelopen tijd met ons
gebeurd is. Dan gaan wij ons verdiepen
in het evangelieverhaal van Lucas 2 vers
22 tot 32. Dit stukje tekst gaat over hoe
Jezus door Maria en Jozef naar de tempel
wordt gebracht. Het laat ons zien hoe de
levensinstelling van Jozef en Maria is, zij
zijn trouw aan de joodse wet. Zij willen daar
gehoor aan geven door Jezus aan God op te
dragen. Het roept binnen ons groepje verzet
op, als we horen dat Maria eerst rein moest
zijn om dit te mogen doen. Het roept allerlei
gebeuren op uit het verleden van onze eigen
kerk. Waarom de vrouw onrein zou zijn na
een bevalling. Het werd als een vernedering
ervaren. Het woord wet heeft in onze oren
een legalistische bijklank, wetten zijn een
noodzakelijk kwaad. Als we mazen kunnen
vinden, zullen we die zeker benutten. Maar
De Wet staat hier voor de bedoelingen
van God. Zo is ook Simon wetsgetrouw en
gehoorzaam aan God. Hij geloofde in de
komst van de Messias. Hij is vol van de H.
Geest en daarom geloofde hij nog tijdens zijn
leven de Messias te zullen zien. Als je zo kan
geloven, dan is je leven voltooid. Omdat je
weet: ik word gedragen op Gods hand. Wij
sluiten deze morgen af met het aansteken
van de kaarsjes en een persoonlijk gebed.
Bep Scheffer

Eucharistieviering met aansluitend
een lunch op 15 maart a.s.
Evenals
voorgaande
jaren organiseert de
Werkgroep
Welzijn
Hubertusgemeenschap
weer een Eucharistieviering met
aansluitend een lunch voor de ouderen
van 75+ en langdurige zieken uit de
Hubertusgemeenschap, maar ook andere
belangstellenden zijn van harte welkom. De
viering wordt gehouden op donderdag 15
maart a.s. om 10.30 uur in de Open Hofkerk,
Boerhaavestraat 60 in Apeldoorn. Kerk open
10.00 uur.
Het thema voor deze viering zal zijn: “Hoe
sterk is uw geloof?” Pater Theo Roelofs
sdb is de voorganger en het Hubertuskoor
verzorgt de zang. De ouderen van 75+ en
langdurig zieken krijgen een persoonlijke
uitnodiging. Mocht u deze uitnodiging op
9 maart 2018 nog niet hebben ontvangen
dan kunt u contact opnemen met mevr.
D. van Bussel, Marconistraat 71, Apeldoorn,
tel. 055 521 80 06 of de heer G. Tiemessen,
tel. 055 521 39 28. Graag zien wij U op
donderdag 15 maart a.s. U bent van harte
welkom.
Werkgroep Welzijn Hubertusgemeenschap.
GT

Voorvastentafel
De vorige keer was
de vastenperiode
nog wel niet
begonnen maar
voor de Open Tafel
was het de laatste
maaltijd vóór de
vastenperiode of veertigdagentijd. Dan
mag men er best al even bij stil staan. Van
water en brood was echter geen sprake.
Een maaltijd met als voorgerecht een rijke
kippensoep, een stevige andijviestamppot
met spekjes en gebakken blokjes witbrood
met een schaaltje vla als toetje is niet

bepaald een maaltijd, die echte “vasters”
passend vinden. Het gaat natuurlijk ook te
ver om alvast iets extra’s te eten voordat de
vastentijd begint. Overigens is het helemaal
niet nodig om bij vasten alleen maar aan
minder eten en drinken te denken. Er zijn
nog veel meer mogelijkheden om je door
een periode van bezinning voor te bereiden
op het hoogfeest van Pasen. Je kunt je ook
voorbereiden door beter om te gaan met
het milieu. Dat kan door minder auto- of
vliegtuigkilometers. Voor hoeveel mensen
- dat zijn niet alleen jongeren - is het een
echt offer om het mobieltje een tijdje niet te
gebruiken. Bewust werken aan een betere
omgang met de medemensen is ook best een
uitdaging. De Open Tafel wil die uitdaging
aangaan door voor een grote groep mensen
een gezonde en gevarieerde maaltijd klaar
te maken en de mogelijkheid te bieden
daarvan in een warme omgeving met een
gezellig gezelschap te genieten. Dat kunt u
ook meemaken als u op vrijdag 2 maart 2018
om 17.00 uur naar de Open Hofkerk komt.
Jacques Daenen

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.

Gezellige voorjaarslunch 75-plussers
Binnen de wijk Teresia hebben alle
parochianen van 75 jaar en ouder een
persoonlijke uitnodiging ontvangen voor
een gezellige voorjaarslunch op vrijdag
16 maart 2018 van 12.00-14.30 uur in Don
Bosco. Zaal open om 11.45 uur. Tijdens
de lunch is er een quiz onder het motto:
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Save the date - 22 maart ‘Dag van de psychiatrie’

STAD
‘Apeldoorn/Zevenhuizen vroeger’. Heeft u
geen uitnodiging ontvangen en wilt u toch
deelnemen aan deze middag, dan kunt
u zich nog opgeven bij mw. Sylvia Emler,
Pascalstraat 3, 7323 ES Apeldoorn, tot
uiterlijk 9 maart. Tel. 055 366 54 18 of 06-292
988 63 of e-mail emler@online.nl De ruimte
in Don Bosco is beperkt, dus vol =vol.
Werkgroep Teresia Activiteiten 75+

17 maart compostactie – Teresia
schoon in volle actie
Teresia
Schoon is een
werkgroep
in Apeldoorn
Noordoost en
zij verdient
voor de
kerkgemeenschap een extra ‘zakcentje’. De werkgroep
is voortgekomen uit de oude Oudpapiergroep, die 25 jaar bij de Teresiakerk
oud papier heeft ingezameld om projecten
te ondersteunen. Zo is het kerkorgel
gerenoveerd, de parkeerplaats aangelegd,
het kerkdak gerepareerd en de diverse
koren ondersteund. Sinds 2012 heeft de
Gemeente Apeldoorn het inzamelen van
oud papier op zich genomen en hebben de
actieve verenigingen compensatie gekregen
op basis van gemeenschapswerk. Teresia
Schoon maakt maandelijks de omgeving van

de Teresiakerk schoon van zwerfafval én –
medio maart – wordt compost uitgedeeld.
Zij krijgt hiervoor een vergoeding van de
Gemeente.
Met dat geld kunnen we binnen de
Emmaüsparochie dié extra dingen doen,
die normaal niet altijd aan bod komen.
Zo worden diverse gezellige middagen
voor ouderen georganiseerd, kan Welzijn
ouderen bezoeken, worden vieringen in
verzorgingshuis georganiseerd, kunnen er
extra dingen voor koren worden gedaan,
etc. Dit alles dragen wij een warm hart toe.
500 auto’s per uur
Ook dit jaar - op 17 maart a.s. - zullen 36
pallets met zo’n 120 zakken compost aan
de bewoners van Apeldoorn uitgedeeld
worden. Hiervoor is een compleet verkeersen logistiek plan gemaakt. Per uur worden
zo’n 500 auto’s verwerkt en voor 13.30 uur
zijn wij veelal al ‘uitverkocht’! Naast Teresia
Schoon helpen ook de tuinlieden van de
Begraafplaats Haagwinde en koorleden
van Trees-Voices mee. Maar we kunnen nog
hulp gebruiken! Kom ook helpen. Heb jij op
zaterdag 17 maart van 9-12.30 uur tijd, kom
ons helpen. Wij zorgen voor de koffie en lol!
Stuur ons een e-mail op Teresiaschoon@
beyondhorizons.nl of bel 06 542 430 93

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.
Van harte welkom.

Op donderdag 22 maart vragen de
werkgroep ‘Ruimte voor anderszijn’ in
samenwerking met Riwis en Gigant tussen
15:30 – 21:00 uur aandacht voor de ‘Week
van de psychiatrie’. Zij bieden een mooi
programma aan in Gigant, Nieuwstraat 377,
7311 BR in Apeldoorn, met een infomarkt,
workshops en theater.
Belevingstheaterstuk ‘Vind je het gek!’
‘Vind je het gek!’ is een muziektheater
gebaseerd op waargebeurde levensverhalen
en indringende portretten van 6 mensen
met een psychische aandoening. Maakster
Nynka Delcour: “Ik ging op reis, op zoek
naar mezelf in die ander, en kom thuis met
een koffer vol pieken en dalen. Onderweg
ontmoette ik zes moedige mensen die hun
vuile was buiten durven te hangen. Zodat
de wind hun verhalen kan verspreiden.
Verhalen over leven met een duiveltje op
je schouder, de wereld willen redden, je
nergens thuis voelen of het niet meer zien
zitten, maar toch doorgaan… Ik vind mezelf
terug met de vraag: waarom gaan zij over
die grens, en ik nèt niet? Wat zorgt ervoor
dat de ene persoon wel aan de goede kant
blijft en wie bepaalt wat de goede kant
eigenlijk is?”
‘Vind je het gek!’ is een muzikale, theatrale
en visuele reis. Nynka werkt voor deze
voorstelling samen met pianist Rob Stoop en
fotograaf Sanne Willemsen. De voorstelling
begint om 19:45 uur. Vanwege het beperkte
aantal zitplaatsen vragen wij u zich van
tevoren bij de kassa van Gigant even aan
te melden. Na afloop van de voorstelling,
om 20.50 uur, is er de mogelijkheid om
met elkaar in gesprek te gaan over de
voorstelling en het thema.

Informatiemarkt en workshops
Voorafgaand aan de voorstelling is er vanaf
15:.30 uur een uitgebreide informatiemarkt
met stands van cliëntenorganisaties en
ervaringsdeskundigen, zoals Herstel en
Ixta Noa, Riwis Zorg & Welzijn, PSYQ,
sportscholen en CNV. Daarnaast zijn er
workshops Herstel, theater, muziek en
schilderen, kunt u luisteren naar een
herstelverhaal en worden korte films over
het thema vertoond.

K E R K D I E N S T E N
Vieringen H. Martinuskerk
Twello
Zondag 4 maart
10.00 uur Eucharistieviering, voorganger
pastor Sebastian
Zondag 11 maart
10.00 uur Eucharistieviering, voorganger
pastoor P. Daggenvoorde
Zondag 18 maart
10.00 uur Eucharistieviering, voorganger
pastor Sebastian
Maandag 19 maart Feest H. Jozef
18.30 uur Eucharistieviering, voorganger
pastoor P. Daggenvoorde

Casa Bonita
04 mrt
11 mrt
18 mrt

3e zd 40dg CG/NG/GV
(Henny Meurs)
4e zd 40 dg PKN-3
Ds. C. van Dijk
5e zd 40 dg PKN-2
Mw. Magda Hoekstra		

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

De Drie Ranken
4 mrt
09.30 uur ds. G.A.J. van der Maas
09.30 uur Next Step, voor jongeren,12-15 jr.
12.00 uur Connect@, voor jongeren
vanaf 15 jaar
11 mrt
09.30 uur ds. H.J. ten Brinke,
Maaltijd van de Heer
18 mrt
09.30 uur ds. G.A.J. van der Maas,

17.00 uur ds. G.A.J. van der Maas,
Zangdienst mmv Novo Cantare

03 mrt

11 mrt
18 mrt

3e zd 40 dg Mw. Ds. A. Melzer,
Koor: Gelders Vocaal Ensemble
4e zd 40 dg Mw. M. Brussel,
Koor In The Mood
5e zd 40 dg Dhr. R. Bloemendal,
orgel Dhr. J. van Veen,
Zangver. Hoog Soeren

De kerkdiensten beginnen om 10.30 uur.

‘s Heeren-Loo (Groot Schuylenburg)
04 mrt

Eredienst, Ds. Corma Baas,
orgel Freek Koster, Gospelkoor
Con Amore o.l.v. Mw. Ingrid
Tiemens
11 mrt
Verteldienst o.l.v. Frans van Loon,
orgel Chris Notenboom
11 mrt
Zangdienst o.l.v. Hetty de Reus,
orgel Arjan van Hees
18 mrt
Eredienst, Drs. Constance
Schouwstra-Dijkman,
Gezinscombo Prijs Hem
				
Aanvang diensten: eredienst 10.30 uur,
verteldienst 10.30 uur, zangdienst 14.30 uur

De Herberg: Zondagse Ontmoetingen
11 mrt

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.

10 mrt
17 mrt

3e wk 40 dg Mw. Ds. A. Melzer,
orgel dhr. J. van Veen, dwarsfluit
Veronika Simonett
4e wk 40dg Ds. A.W.J. Theunisse,
orgel dhr. L. Jacobs
5e wk 40 dg Dhr. R. Bloemendal,
orgel dhr. G. de Groot

De kerkdiensten vinden plaats op
zaterdagmiddag om 14.30 uur.

Randerode
04 mrt
11 mrt
18 mrt

3e zd 40 dg RK Dhr. Hans Hase
m.m.v. Trees Voices
4e zd 40 dg Prot Ds. E. Idema,
orgel Jan van Veen
5e zd 40 dg dienst verzorgd
door Berea

De kerkdiensten beginnen om 10.30 uur.

Sainte Marie
04 mrt
11 mrt
18 mrt

In de Popzaal van Gigant kunt u aanschuiven
bij Wende coffee and drinks en luisteren
naar muziek van de band Stardust. Het
belooft een mooie dag te worden!

Voor wie is het?
De ‘Dag van de Psychiatrie’ is er voor
iedereen die zelf of in zijn/haar omgeving te
maken heeft met psychische kwetsbaarheid,
voor wie hier professioneel mee te maken
heeft, en voor alle anderen die zich hierbij
betrokken voelen.

Mee-eten?
Het is mogelijk om een hapje mee te eten
voor een bedrag van € 3,50. Dit wordt
verzorgd door vrijwilligers van Ontmoet &
co. We stellen het op prijs als u zich van te
voren aanmeldt voor het eten. Aanmelden
kan via dagvandepsychiatrie@gmail.com of
bel Theo van Driel via 06 181 936 12 of Frans
Hoogendijk via 06 372 675 69.
eventueel weglaten en vervangen door:
Programma, zie https://www.riwis.nl/
nieuws/save-the-date-22-maart-dag-van-depsychiatrie/

Programma indeling
Tijd

Wat

15.30 uur

Opening

15.45 uur

Workshopronde 1 (45 min)

16.45 uur

Workshopronde 2 (45 min)

17.45 uur

Workshopronde 3 (45 min)

18.30 uur

Maaltijd

19.45 uur

Theaterstuk ‘Vind je het gek?’

20.50 uur

Nabespreking theaterstuk

21.20 uur

Einde

Meehelpen?
Vrijwillige medewerking aan deze mooie
dag is welkom. Meer informatie bij
Alice Biezepol, abiezepol@riwis.nl of bel
06 52 046 002.
Meer informatie: gigant.nl ;
weekvandepsychiatrie.nl ;
krachtvanbeleving.nl/voorstellingen/
vind-je-het-gek

E L D E R S

Marken-Haven

De Heemhof
04 mrt
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Woord- en Communiedienst,
A.J. Derksen
Eucharistieviering, A. Goes
Woord- en Communiedienst
G. Disberg

De kerkdiensten beginnen om 09.30 uur.

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

De Veenkamp
Elke eerste vrijdag van de maand om

10.00 uur een communieviering in de zaal
op de eerste verdieping.

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

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

vrijdag 2 maart 2018
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Paaszang Raadhuisplein 75 jaar
Het Interkerkelijke comité ‘Paaszang
Raadhuisplein’ organiseert op zondag 1
april 2018 voor de 76ste keer een Paassamenzang op het Raadhuisplein te Apeldoorn, van 08:00 tot 08:30 uur met veel
zingen en een korte meditatie.

personen aanwezig geweest. Als comité
willen we u graag uitnodigen om bij deze
Paaszang aanwezig te zijn. Samen kunnen
we de Paasvreugde uitdragen en elkaar
begroeten met de boodschap van Pasen:
‘De Heer is waarlijk opgestaan’.

Deze jaarlijkse ‘Paasjubel’ is in april 1942
gestart door de gezamenlijke Kerken en
het Leger des Heils en vanaf die tijd is het
een traditie in Apeldoorn.

Auto’s kunnen op het Marktplein worden
geparkeerd.

De laatste jaren zijn er ruim zeshonderd

Informatie:
Interkerkelijk comité Paaszang Apeldoorn,
055 355 86 97

WIJ BIDDEN

Goede God
die de aarde gezegend hebt
met alles waarvan wij leven,
wij willen eerlijke rentmeesters zijn
en niet meer nemen dan ons toekomt
want gulzigheid leidt tot verderf
en gretigheid is nooit verzadigd.
Geef ons de wijsheid om in eenvoud te
leven.
Laat ons een licht opgaan
en leer ons het ware vasten, dat is:
ons brood delen met de hongerige,
de vluchteling onderdak geven
en de verdrukte zijn vrijheid te laten.

E V E N

Dan bidden wij met recht: Uw Koninkrijk
kome. Amen.

S T I L S T A A N

Even minderen.
Voor een ander.

BIJBELROOSTER JAAR B
Informatieblad OpWeg met een oplage van zo’n 5.000 stuks in de regio
Apeldoorn, is een uitstekend medium voor uw boodschap of aanbieding.

Bijbelrooster Jaar B
04 maart 2018 Derde zondag van de Veertigdagentijd
Ex. 20,1-17 of 20,1-3 + 7-8 + 12-17; Ps.19; 1 Kor. 1,22-25; Joh. 2, 13-25
11 maart 2018 Vierde zondag van de veertigdagentijd, Zondag Laetare
2 Kron. 36,14-16 + 19-23; Ps. 137; Ef. 2,4-10; Joh. 3,14-21
18 maart 2018 Vijfde zondag veertigdagentijd
Jer. 31,31-34; Ps. 51; Hebr. 5,7-9; Joh. 12,20-33

informatieblad voor katholiek apeldoorn

Voor meer informatie bel of schrijf naar:
F. Spallek, De Zeis 53, 7335 KE Apeldoorn, tel. 055 - 542 64 24.
Formaat 8 x 4,5 cm = 1/30 pag. kost e 30,00.
Bij meerdere plaatsingen een leuke korting.

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

