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- Za lig Pa sen PASTORPRAAT

Pasen
In den beginne roept God hoog aan de hemel het licht
tevoorschijn.
In de vroege ochtend van de eerste paasdag, het was
nog donker, wekt God, ongezien en ongekend, het
nieuwe leven op uit het laagste punt van zijn schepping.
Jezus staat op uit het graf.
Kennelijk is God tot het uiterste toe solidair met mensen.
Eropuit te doen leven. Want iedere mens moet leven!
Niet alleen wie kwetsbaar is en wordt klein gehouden.
Maar ook wie het leven en de liefde van God niet kan
hebben, en het willens en wetens, of onbewust laat
sterven.
Dit komt aan het licht in het leven van Jezus. In zijn
omgang met zieken en zijn vriendschap met schuldigen.
We zien het ook aan het einde van zijn leven bij de
voetwassing tijdens het laatste avondmaal. En in de

betekenis die hij geeft aan het gebroken brood: ‘dit
is mijn Lichaam’. Ik ben er helemaal voor jou. Ga niet
slechts met me mee om wat van mij te zien en te horen,
maar neem mij onderweg hélemaal in je op. Leef van
mij, zodat je opnieuw uit God kunt leven, voor anderen
en voor jezelf.
Zijn eerste tochtgenoten, de leerlingen, werden door
Jezus vrienden genoemd. Voor Jezus zijn alle mensen
broeders en zusters die in vriendschap met elkaar
kunnen leven.
Maar ze sliepen in de nacht van zijn arrestatie. Ze waren
gevlucht toen hij werd veroordeeld. Zie hier de mens.
Het valt kennelijk niet mee met Jezus op te trekken.
Laat staan hem echt in je op te nemen. En te gaan leven,
zoals hij.
Waar Jezus voor staat kan eenvoudig neergehaald
worden. En ontkend of bespot worden bij teleurstelling

over wat we zelf lijden. Hij lijkt zich gemakkelijk
gewonnen te geven. Verworpen en begraven achter de
stenen van onze onverschilligheid of bitterheid.
Maar op de eerste paasdag kwam Jezus in hun midden.
Hij blijkt sterker dan elke afwijzing van liefde en
vriendschap. Hij leeft. Hij blijft wie hij is. In lijden en
sterven, en na zijn dood blijft hij degene die ons namens
God zoekt met hart en ziel, helemaal, en nu met
verheerlijkt lichaam.
Hij die de ware weg is, komt tegemoet die van hem
waren weggegaan. ‘Vrede zij u’.
Dat wij met Pasen vol vreugde kunnen vieren hoe innig
we worden bemind. En uit liefde overal en altijd worden
gezocht. Ons antwoord op dit aanzoek doet leven, voor
eeuwig. Zalig Pasen!
Paul Daggenvoorde, pastoor
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KERK
EMMAÜSPAROCHIE APELDOORN
Adres
:
Centraal Secretariaat :
		
Kerkbijdragen
:
Website
:
Parochiekerk
:

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

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

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

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

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

VIERINGEN IN DE ONZE LIEVE VROUWEKERK
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Zaterdag 24 maart
16.30 uur
Eucharistieviering met samenzang, voorganger pastor Sebastian

Zondag 25 maart Palmzondag
10.00 uur
Eucharistieviering met koor Credo, voorganger pastor Sebastian pr.
Palmpaasoptocht. Kinderen kunnen met hun palmpaasstok naar de kerk komen.
Dinsdag 27 maart
09.00 uur
Eucharistieviering
Woensdag 28 maart Oliewijding
19.00 uur
Chrismaviering
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DOOPVIERINGEN
Doopvieringen vinden doorgaans een keer per maand op ’n vastgestelde zondag plaats.
De data: 27 mei, 22 juli 23 september, 21 oktober en 18 november. Ouders die hun kind
willen laten dopen, kunnen contact opnemen met het secretariaat.
BIECHTGELEGENHEID elke vrijdag na de viering van 09.00 uur in de O.L. Vrouwekerk.
ROZENKRANSGEBED elke dinsdag- en vrijdagmorgen vanaf 8.30 uur, voorafgaand aan de
viering van 09.00 uur, in de O.L. Vrouwekerk.
KINDERDIENST EN CRÈCHE
Elke zondag is er tijdens de viering van 10.00 uur kinderdienst en crèche.

Donderdag 29 maart Witte Donderdag
19.00 uur
Witte donderdagviering met koor Credo, voorganger pastor Sebastian

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.

Vrijdag 30 maart Goede Vrijdag
09.00 uur
Geen eucharistieviering
15.00 uur
Kruisweg met het Gregoriaans koor, voorganger pastor Sebastian
19.00 uur
Goede vrijdagviering met koor Sostenuto,
voorganger pastoor P. Daggenvoorde
Zaterdag 31 maart
16.30 uur
Gezinsviering met koor JokoTrees, voorganger diaken R. Dashorst
20.30 uur
Paaswake, voorgangers pastoor P. Daggenvoorde en diaken R. Dashorst

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.

Zondag 1 april 1e Paasdag
10.00 uur
Eucharistieviering met koor Lucente,
voorganger pastor Sebastian en diaken R. Dashorst
Maandag 2 april 2e Paasdag
10.00 uur
Eucharistieviering met cantor,
voorgangers pastor Sebastian en diaken R. Dashorst

Dinsdag 3 april
09.00 uur
Eucharistieviering
Vrijdag 6 april
09.00 uur
Eucharistieviering
19.30 uur
Gebedsviering Sant’Egidio
Zaterdag 7 april
16.30 uur
Eucharistieviering met samenzang, voorganger pastoor P. Daggenvoorde
Zondag 8 april
10.00 uur
Eucharistieviering met het Gregoriaans koor,
voorganger pastoor P. Daggenvoorde
Dinsdag 10 april
09.00 uur
Eucharistieviering
Vrijdag 13 april
09.00 uur
Eucharistieviering
19.30 uur
Gebedsviering Sant’Egidio
Zaterdag 14 april
16.30 uur
Eucharistieviering met cantor, voorganger pastor Sebastian
Zondag 15 april
10.00 uur
Eucharistieviering met koor Credo, voorganger pastor Sebastian
Dinsdag 17 april
09.00 uur
Eucharistieviering
Vrijdag 20 april
09.00 uur
Eucharistieviering
19.30 uur
Gebedsviering Sant’Egidio

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 9
pastoraat Emmaüsparochie € 456,87
Vastenactie € 445,57
week 8
pastoraat Emmaüsparochie € 287,75
Vastenactie € 381,15
MISINTENTIES
Weekend 24-25 maart: Overleden ouders Nel v.d. Hoeff, Wim Esser en Willem v.d. Hoeff,
Theo Schouten, Cis Boerboom-v.d. Hurk, Bert Nijpels, Wilhelmina Sjamaar-Lagendijk,
Jan Steneker.
Paaswake 31 maart: Marietje Hendriks-Bouwmeester en kleinzoon Thomas, Aad v.d. Maarel,
Overleden ouders Mayer-Emmler en Boekhorst.
1e Paasdag 1 april: Overleden ouders Harperink-Nijland en zoon Felix, Stephan Staijen,
schoonzoon, ouders en schoonouders, gezondheid en voorspoed voor het gezin,
Aad v.d. Maarel, Wilhelmina Sjamaar-Lagendijk, Diny Geuke-Zandhuis, Jan Steneker.
Weekend 7-8 april: Maria Aartsen-Verheij, Hendrikus Johannes Aartsen, Overleden familie
Aartsen-Verheij.
PAROCHIEKRONIEK
Gedoopt:
Op 10 maart is door het H. Doopsel Tyrone Post in onze geloofsgemeenschap opgenomen.
Overleden:
Theo Schouten. De uitvaart heeft plaatsgevonden op 2 maart in de kerk.
Cis Boerboom-van den Hurk. Het afscheid heeft plaatsgevonden op 2 maart in de aula
van Dela Boxtart.
Bert Nijpels. De uitvaart heeft plaatsgevonden op 5 maart in de kerk.
Wilhelmina Sjamaar-Lagendijk. Het afscheid heeft plaatsgevonden op 8 maart in de aula
van Heidehof.
Jan Steneker. De uitvaart heeft plaatsgevonden op 14 maart in de kerk.
IN MEMORIAM: zie pagina 10
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De onvergetelijke week van het jongetje Izaäk
waar Jezus vreemde antwoorden op gaf die
Pilatus ook niet leek te begrijpen.
Je kon goed zien dat de landvoogd niet
goed wist wat hij met Jezus aan moest en
tenslotte vroeg hij de mensen wie hij vrij
moest laten: Barrabas of Jezus? Ik riep heel
hard ‘Jezus’, maar bijna iedereen riep ‘Laat
Barrabas vrij, aan het kruis met Jezus!’
Pilatus deed wat het volk riep en hij liet
Jezus geselen. Ik was wel eens eerder bij een
geseling geweest, maar nu leek het of de
soldaten er plezier in hadden om het lichaam
van Jezus tot moes te slaan. Ik kon het niet
langer aanzien en wendde me huilend af.

(Willem Olierook)

Mijn verhaal
Mijn naam is Izaäk, ik ben een oude man
en voel dat ik niet lang meer te leven heb.
Lang geleden, ik was pas zeven jaar, heb ik
iets heel bijzonders meegemaakt. Ik heb dat
altijd voor me gehouden, maar ik heb nu
een innerlijke drang om het te vertellen. Het
is een wonderbaarlijk verhaal over iemand
die ik sinds de eerste ontmoeting nooit meer
heb kunnen vergeten.

Bij de berg
Ik zag Jezus voor het eerst bij de berg.
We waren daar met heel veel mensen. Ik
hoorde om me heen vertellen dat Jezus een
bijzonder iemand was, die heel veel goede
en opmerkelijke dingen deed.
Mijn vriendjes en ik waren op die plek om
op de schapen te passen. Normaal was het
er erg rustig en doodden we de tijd met het
zoeken naar geschikte stenen om te oefenen
met de slinger. Maar die middag was alles
anders. Eerst kwamen Jezus en wat mannen,
die denk ik bij hem hoorden, de bergweide
oplopen en niet veel later kwamen er heel
veel anderen – te veel om te tellen – die
hem daarheen gevolgd waren; dat was wel
duidelijk.
Jezus gebaarde dat iedereen moest gaan
zitten en begon te vertellen met zijn zachte
maar toch hele duidelijke stem. Hij ging
maar door, het ene verhaal na het andere en
de mensen luisterden heel aandachtig naar
hem.
Het werd later en later. Toen het etenstijd
werd zag ik die vrienden van Jezus een
beetje zenuwachtig worden. Ik begreep dat
zij van Jezus de menigte te eten moesten
geven, maar dat ze niets bij zich hadden en
ook niet genoeg geld om bij de bakker in
Kapharnaüm het nodige te gaan kopen.
Ik had wel wat te eten bij me; vijf broden
en twee visjes, en ik haalde het maar
tevoorschijn.
Een van die vrienden van Jezus zag wat
ik bij me had en hij vroeg me of ik het bij
Jezus wilde brengen. Ik had best wel trek
gekregen en wilde mijn eten liever niet
afgeven, maar iets in me deed me toch naar
Jezus toegaan. Ik verwachtte dat hij me uit
zou lachen om dat beetje eten, maar dat
gebeurde niet. Hij glimlachte naar me en zei:
‘jij bent Izaäk, de jongen die vreugde komt
brengen!’
Hij vroeg daarna netjes aan me of ik mijn
eten met iedereen zou willen delen. Ik vond
het een beetje een rare vraag, want zelfs
ik als kleine jongen zag wel dat mijn vijf
broodjes met die visjes veel te weinig was
om zoveel monden te voeden.
Jezus sprak het dankgebed uit en deelde en
deelde en deelde …

In de stad
De volgende keer dat ik Jezus zag, was
toen hij op een ezel de stad binnenkwam.
Dat vond ik wel een beetje raar. Mannen
rijden bijna altijd op paarden, de Romeinen
in ieder geval wel. Als een koning werd hij
toegejuicht. Ik hoorde mensen fluisteren
dat Jezus misschien wel de langverwachte
Messias zou kunnen zijn, die de bezetter wel
eens mores zou leren. Nou, zo zag het er niet
naar uit. Het was eerder een aandoenlijk

Op de schedelplaats
Nadat het martelen eindelijk was gestopt,
voerden de Romeinse soldaten Jezus af.
Ergens kwam een kruis vandaan en ze
dwongen Jezus om dat op zijn rug, die
zo toegetakeld was, te dragen. Het was
afschuwelijk om te zien. Tot driemaal toe viel
Jezus en gelukkig mocht iemand toen helpen
om het kruis te dragen.
Op het stuk land dat ‘de schedelplaats’ heet,
werd Jezus aan het kruis genageld. Uren
heeft hij daar nog gehangen en ik heb nog
geholpen met een spons op een stengel
steken om Jezus zo een beetje drinken te
geven. Ik zag de dankbaarheid in zijn ogen;
niet veel later stierf hij.
Ik moest eigenlijk naar huis, maar ik kon niet
bij hem weggaan. ’s Avonds kwamen er een
paar mannen die zijn lichaam van het kruis
haalden. Ze lieten me zien waar het graf
was en Jezus werd gebalsemd en in doeken
gewikkeld. Daarna kwamen er soldaten die
een zware steen voor het muurgraf rolden
en er de wacht gingen houden.

In de tuin
Ambrosius Francken - Vermenigvuldiging van de broden en de vissen.

tafereel, bijna een parodie, nu ik er nog eens
goed over nadenk.
Ik stond langs de kant en warempel Jezus
zag mij staan tussen al die mensen en stak
z’n duim naar me op. Hij herkende me dus
ook nog!

In het park
Een paar dagen later was ik weer met mijn
vriendjes aan het spelen, nu in het park. Als
de schapen geteld waren en we gegeten
hadden, mochten we altijd nog een uurtje
naar buiten. In het park was het heel donker,
ideaal om verstoppertje te spelen.
Ik zag Jezus en z’n vrienden ook lopen en er
gebeurde iets vreemds. De anderen gingen
bij elkaar zitten, zo te zien waren ze moe,
maar Jezus liep een eindje verder en viel
toen op z’n knieën. Ik sloop dichterbij en ik
hoorde hem zachtjes praten. Ik spitste m’n
oren en verstond: Vader, niet mijn wil maar
uw wil geschiede. Ik zag de zweetdruppels
op zijn gezicht, het leek of hij heel bang was.
Even later ging Jezus terug naar zijn
vrienden die allemaal in slaap waren
gevallen.
Plotseling ontstond er rumoer en kwamen er
mannen met stokken tevoorschijn. Ze grepen
Jezus vast en een van de vrienden van Jezus
greep een zwaard en ging op de bende, het

waren vast rovers, af en hakte zo bij een
kerel z’n oor eraf. Maar Jezus wilde niet dat
z’n vrienden gingen vechten en zei dat hij
vrijwillig mee zou gaan. Ze voerden hem af
en gingen naar het huis van de hogepriester.
Toen ik mee naar binnen wilde hield zo’n
Farizeeër me tegen en zei dat ik op moest
hoepelen.

Bij Pilatus
Die nacht sliep ik slecht en het was nog heel
vroeg toen ik weer bij het huis was waar
Jezus de avond daarvoor naar binnen was
gesleurd. Het leek of er binnen ruzie was, ik
hoorde mensen schreeuwen en jammeren.
Wat schrok ik toen ik hem naar buiten
zag komen. Ze hadden Jezus zwaar
toegetakeld! Iemand had hem een rare
rode mantel omgedaan en van takken
met scherpe punten hadden ze een soort
kroon gevlochten en die hard op zijn hoofd
gedrukt, zodat het bloed in zijn ogen en
over zijn gezicht liep.
In optocht, maar heel anders dan een paar
dagen eerder, liepen ze naar het gebouw
waar de landvoogd werkt. Hij heette Pilatus
en hij kwam naar buiten toen ze zijn naam
bleven roepen.
Ik zag dat Pilatus schrok toen hij Jezus in de
ogen keek. Hij stelde hem telkens vragen

Ik was heel verdrietig, Jezus was een soort
vriend van me geworden in die korte tijd dat
ik hem had gekend, en ik had de dag erop
geen zin om naar buiten te gaan. Ik kon niet
begrijpen dat mensen zo gemeen konden
zijn en uitgerekend ook nog bij iemand die,
dat had ik bij de berg gehoord, zieken had
genezen en liefde had gepredikt.
De dag daarop was ik ’s morgens weer vroeg
wakker en ik kon niet langer binnen blijven.
Iets trok me naar de tuin waar het graf was.
Er liep een vrouw voor me uit die blijkbaar
ook naar het graf ging.
Al van een afstandje zag ik dat de steen was
weggerold. De vrouw ging binnen kijken
en ik hoorde haar een kreet slaken toen ze
merkte dat het lichaam was verdwenen.
Er liep ook een tuinman, tenminste dat dacht
ik, en hij wenkte me; nieuwsgierig ging ik
naar hem toe.
“Hallo Nathan, fijn dat je hier bent, zie je
wie ik ben?”, vroeg hij me.
Ik herkende hem aan zijn stem, die warme,
zachte stem.
“Jij bent Jezus, dat hoor ik, maar je ziet er zo
anders uit”, antwoordde ik hem.
“Ik zou het fijn vinden Nathan, jongen van
de vijf broden en de twee vissen, als je thuis
het goede nieuws wilt vertellen dat Jezus
leeft. Ga in vrede en deel zoals ik je heb
voorgedaan.”
Dit heb ik jaren geleden meegemaakt, maar
nooit eerder durven vertellen. Tot nu. Vertel
maar door.
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Met de koren op weg naar Pasen
(Willem Olierook)
Eind vorig jaar volgden we de koren Credo
en het Gregoriaans koor van Advent naar
Kerstmis. In deze editie nemen de overige
Emmaüskoren ons mee de Stille Week
door naar Pasen. Hoe gaat het met deze
enthousiaste zangers, zangeressen en musici
en wat mogen we van hen verwachten op
weg naar het Opstandingsfeest?
De koren kregen de volgende vragen
voorgelegd:
- Hoe gaat het met het koor? Tevreden
over jullie bijdrage aan de EP (en andere
activiteiten)?
- Hoe is het met het ledenaantal? Kun je
nog nieuwe leden gebruiken en zo ja in
welke stemgroep(en)?
- Aan welke vieringen gaan jullie in de
Stille Week en met Pasen meewerken en
kun je daar wat meer over vertellen
(thema, liederenkeuze, bijzonderheden)?

Hubertuskoor
Het Hubertuskoor
is enkele malen
per jaar bezig
om verschillende
vieringen, welke
plaatsvinden in
de regio van de
Emmaüsparochie, op
te luisteren met hun
zang. Zo zingt het koor elke 1e zondag
van de maand in de H. Geestkapel te Assel
bij de Eucharistieviering om 10.00 uur
’s morgens. Verder verzorgt men viermaal
per jaar de Eucharistievering in de Open
Hofkerk aan de Boerhaavestraat 60 in
Apeldoorn ten behoeve van de Werkgroep
Welzijn Hubertusgemeenschap. Ook zingt
het koor tweemaal per jaar bij de katholieke
vieringen in Casa Bonita.
Afgelopen jaar en ook dit jaar heeft het
koor ondersteuning verleend - en hoopt
dat in 2018 ook weer te doen - bij de
Eucharistieviering in Sainte Marie en bij
de Mariaprocessie die in oktober wordt
gehouden. Met Kerstavond verzorgt het
koor de Eucharistieviering bij Don Bosco in
de Mariahoeve.
Het gemengd koor bestaat momenteel uit
21 leden, inclusief dirigent en organist. Men
kan nog een tenor en een bariton gebruiken.
Gedurende de vastentijd zingt het koor in
maart en op 1e Paasdag in de H. Geestkapel.
Zoals tijdens Eucharistievieringen de Heer
naar ons afdaalt, is het goed dat wij naar
hem toegaan.
De liedkeuze is er dan ook op gericht om de
gemeenschap te helpen hun hart meer naar
Hem te verheffen.

Jokotrees
Het afgelopen jaar zijn wij druk bezig
geweest om weer
wat structuur in het
koor aan te brengen.
Zo hebben wij weer
een bestuur in het
leven geroepen.
Ongeveer één keer
in de zes weken
komen we bij elkaar
en bespreken we allerhande zaken die van
belang zijn voor Jokotrees, maar ook voor
het Emmaüskinderkoor, want dat heeft het
bestuur ook onder haar hoede genomen.
Elke dienst wordt voorbereid door één
van de tekstgroepen. Afgelopen jaar zijn
alle jongeren vanaf 15 jaar bij één van
de tekstgroepen ingedeeld. Binnen de
tekstgroep bepaal je zelf het thema, zoek
je liederen, maak of zoek je teksten en zorg
je ervoor dat de viering uitgetypt wordt. Zo
zijn wij als jongeren op een leuke manier
met ons geloof bezig.

koorleden vonden het zeer
inspirerend.
Er is op 17 februari een
kooruitwisseling geweest in
De Drie Ranken. Het koor
Mediant uit DriebergenRijsenburg is op bezoek
geweest en er zijn mooie
liederen uitgewisseld.
‘s Avonds werd deze
inspirerende en gezellige
dag met een gezamenlijke
vesperviering afgesloten.
Het afgelopen jaar zijn er
vier nieuwe koorleden bij
gekomen. Pur Sang heeft
inmiddels 40 leden en
de samenstelling van de
stemgroepen is goed in balans.
De viering op Paasmorgen in
De Drie Ranken om 9.30 uur is
voorbereid met ds. Henri ten
Brinke (PKN-de Maten).
De vaste evangelielezing is
Johannes 20:1-18. Het is de
ontroerende ontmoeting in
de tuin: Maria Magdalena
herkent uiteindelijk de
opgestane.
Hoe veelzeggend is daarnaast
als eerste lezing dat andere
verhaal van ontmoeting in
een tuin: Genesis 2:4-25. Het is
Picardische steensculptuur altaarretabel; Frankrijk, Bretagne, Pontivy, Chapelle Notre Dame de la Houssaye]
de eerste mens die het leven
krijgt in de paradijselijke tuin
Voor de laatste nieuwtjes, leuke
aantal ziektegevallen gehad waardoor
van Eden. Hij ontmoet er God die hem het
verhalen over belevenissen van het koor,
mensen uitvielen. De herenpartij blijft ook
leven en de verantwoordelijkheid voor het
wetenswaardigheden uit de tekstgroep,
kwetsbaar, we hebben er nu weer vijf maar
leven schenkt. En hij ontmoet er de vrouw
enzovoort hebben we ons eigen Jokourantje. nog niet op de sterkte van vijf. Daar zouden
met wie hij het leven gaat delen.
Dit is een digitale nieuwsbrief die
we heel graag wat mensen bij willen,
Het is geen eenvoudige opgave om deze
onregelmatig verschijnt, maar het liefst wel
eigenlijk wel op elke partij. In totaal zitten
beide verhalen op paasmorgen bij elkaar te
zo vaak mogelijk.
we op 16/17 zingende leden, waarbij er soms
brengen, maar wel een belangrijke, want
met de hoogtijvieringen nog wel eens een
het gaat om niets minder dan onze plaats als
Onze pianiste Margreet heeft na jarenlang
beroep gedaan wordt op oud-leden.
mensen op aarde.
alt en pianiste te zijn geweest het koor
Een van de mooiste liederen die gezongen
verlaten, maar gelukkig hebben we alweer
Op 1e Paasdag zingen we om 10.00 uur met
zullen worden is het: ‘Dan zal ik leven’. Het
twee nieuwe pianistes (Lisette en Naomi).
als thema ‘De Heer is opgestaan – Wij zullen
begint als volgt: ‘Het zal in alle vroegte zijn
Ook zij komen vanuit het koor en zingen opstaan’. Een tekst daarbij als gedachte is de
als toen/De steen is weggerold/Ik ben uit
als zij niet hoeven te spelen - mee met het
volgende:
de grond opgestaan/Mijn ogen kunnen het
koor.
Mijn droom (vrij naar Maarten Luther King)
licht verdragen/Ik loop en struikel niet/Ik
Ik koester een droom dat de mensen eens
spreek en versta mijzelf/Mensen komen mij
We kunnen natuurlijk altijd nog nieuwe
zullen opstaan en zullen inzien dat ze
tegemoet/Wij zijn in bekenden veranderd’.
leden gebruiken. En dan vooral tenoren (die
geschapen zijn om als broeders en zusters
er momenteel helemaal niet zijn) en bassen.
te leven met elkaar. Ik heb een droom
dat op een dag de rechtvaardigheid
Met Pasen zingen we op de zaterdagmiddag
neerstroomt als water en dat gerechtigheid
om 16.30 uur. We gaan liederen uit de
vloeit als een stroom. Ik draag een droom
musical Jesus Christ Superstar zingen. Omdat
in me dat in elke regering en dat in alle
niet iedereen de musical kende hebben we
gemeenteraden mensen zullen worden
Sostenuto
in februari samen de film bekeken. Dit heeft
gekozen, die rechtvaardig zijn, die de
Het gaat best goed met het koor. We zijn
toen wel indruk gemaakt en heeft ervoor
barmhartigheid liefhebben en Gods wegen
tevreden met de bijdragen die we kunnen
gezorgd dat we beter begrijpen wat we
gaan.
leveren, afwisselend op zaterdag en zondag
zingen.
Ik heb een droom dat we met dit geloof
in de OLV-kerk, soms in Randerode en Casa
in staat zijn de wanhoop te verdragen
Lucente
Bonita e.d.
en nieuw licht te brengen in de duistere
Er zijn veel positieve
We vinden het genoeg met wat we
momenten van pessimisme.
dingen te benoemen
bijdragen; streven niet naar meer.
Ik draag een droom in me dat we de dag
omtrent het koor.
Het is fijn te merken dat mensen uitspreken
naderbij kunnen brengen waarop er vrede
We hebben een fijne
dat ze speciaal naar de kerk gaan als ze
zal zijn op aarde en goede wil in alle
groep, gezellig, goede
weten dat Sostenuto zingt.
mensen. Die dag zal een gloriedag zijn en de
sfeer. Ik denk dat
kinderen Gods zullen er zich over verheugen. We proberen geregeld kerkgangers uit
we mooi materiaal
te nodigen om mee te zingen en ook
Pur Sang
hebben, mooie
teksten en muziek af te drukken in de
Het afgelopen jaar
liederen c.q. teksten,
liturgieboekjes.
is themakoor Pur
waarop we vanuit de kerk veel positieve
Met het ledenaantal zitten we redelijk goed,
Sang actief geweest
respons krijgen. Ook hebben we een
maar zouden wat meer bassen kunnen
met vieringen in
fantastische pianist die het koor draagt.
gebruiken. ‘Geen steen is te zwaar…’ is het
geloofsgemeenschap
Wij vinden het als koor prima en fijn om
thema van de Goede Vrijdag-viering in de
De Drie Ranken: OKV
de vieringen te ondersteunen, eigenlijk het
OLV-kerk. Voorgangers zijn: Pastoor Paul
(Open Kring Viering),
liefste op de zondag, daar ondervinden we
Daggenvoorde en diaken Ronald Dashorst.
Pinksteren en de
veel voldoening van. Ook de frequentie van
Traditioneel zal het lijdensverhaal gelezen
Kerstnacht. Het koor
ca. 1x per 6 weken, zo’n 7 tot 8 keer per jaar
worden, afgewisseld door prachtige
verzorgt ook vieringen in zorginstellingen
is prima, zowel qua voorbereiding als qua
liederen.
zoals afgelopen jaar in Casa Bonita.
financiën is dat goed haalbaar.
Wij herdenken tijdens deze viering niet
In juni zal het koor meewerken aan een
alleen de dood van Jezus aan het kruis,
viering in de Justitiële Instelling in Zutphen.
We zijn echter wel een klein en daarom
maar ook dat de steen voor Jezus’ graf werd
Een bijzondere samenwerking, twee jaar
kwetsbaar koor. Met een ruimere bezetting
weggerold, omdat na Goede Vrijdag Pasen
geleden heeft het koor hier ook aan
zouden we beter uit de verf komen, dat
komt. ‘Geen steen is te zwaar…’ is waar we
meegedaan. De gedetineerden stelden zich
horen we ook vanuit de kerk. We hebben
in geloven. U kunt enkele losse bloemen
toen heel open op voor de viering en de
de afgelopen jaren bij de sopranen een
meebrengen voor de Kruishulde.
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HUIS
P A S T O R A A T S G R O E P

Openingstijden Centraal Secretariaat

Kardinaal Eijk:
“medische ethiek in een katholiek jasje”

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.

Zondag 4 maart was het dan zover: de
lezing van de kardinaal over medische
ethiek in het teken van het geloof. Na de
H. Eucharistie, waarin de kardinaal zelf was
voorgegaan, was er eerst het gebruikelijke
kopje koffie; dit keer met kokoskoek (dat
kan in de Vastentijd; het is zondag!). De
nagebleven kerkgangers konden even op
verhaal komen, en voor de mensen die juist
op dat moment binnen kwamen, was het
een warm welkom.

Zalig Pasen met vrolijke eieren
We hadden een lunchgast aan tafel, niet
dat dat zo bijzonder is, maar hij is elf en
kwam alleen. Wij waren dus even BSO
(buitenschoolse opvang).
Tijdens de boterham met een gebakken ei
kwam het gesprek op Pasen en natuurlijk
op paaseieren. Toch kende hij het echte
Paasverhaal ook goed. Hij zit op een vrije
school met een christelijke signatuur. Er
wordt op school gebeden en gezongen
en veel verteld, veel bijbelgerelateerde
verhalen. Het Paasverhaal vond hij toch ook
wel eng, veel bloed en dat grote kruis… Ja,
Goede Vrijdag in de Goede Week. Meester
Jan zegt, “Stille Week”.
Goede Vrijdag vond hij ook zo goed nog
niet. Moord en doodslag noemde hij het
hele gebeuren, en we konden hem geen
ongelijk geven. Maar als je elf bent, en in
juni al van de basisschool gaat, mag je toch
ook zelf iets vinden. Dat na paaszaterdag
Pasen komt, dat sprak hem nog het meeste
aan. De Here was opgestaan, dat vond

hij erg belangrijk, en dan kwamen de (bij
voorkeur chocolade) paaseieren!
We vertelden de symboliek. Jezus was dood
aan het kruis en weer opgestaan. Nieuw
leven dus. Ook in de natuur nieuw leven. De
kip legt een ei, uit het ei komt een kuiken.
Nieuw leven dus. De mens en de natuur.
Hij vroeg heel belangstellend waarom veel
grote mensen “Zalig Pasen” zeggen. Het
lag op mijn lippen om te zeggen – want zo
vrolijk is het in de kerk allemaal niet en zalig
willen we allemaal wel een beetje zijn –
maar dat zeg je natuurlijk niet.
Het verschijnsel paasei spreekt hem nog het
meeste aan. Dat was een goede uitvinding
van God, vond hij!
Toen moest hij rennen om op tijd weer op
school te zijn. Maar voordat hij er als een
speer vandoor ging, zei hij, “Ik wens u Zalig
Pasen met veel vrolijke paaseieren”.
Dat wens ik u allen ook.
Ans Boon-Jacobs

K I N D
Pasen met kinderen
Palmpasen
(25 maart 10:00 uur)
We nodigen kinderen uit om
met hun versierde palmpaasstok om 10:00
uur naar de kerk te komen. Daar maken
we achter in de kerk de wijding van de
palmtakken mee en gaan in processie naar
het altaar. Daar nemen we afscheid van de
kerkgangers en gaan met de kinderen naar
hun eigen vieringen. Voor peuters/kleuters is

De kardinaal werd door mij ingeleid met de
stelling dat het leven altijd iets te bieden
heeft, als we ons daar naar anderen toe
maar voldoende van bewust zijn. Daarna
startte kardinaal Eijk zijn betoog.
Eerst legde hij uit dat hij zich sinds begin dit
jaar formeel geen arts meer mag noemen.
Omdat hij tot de (overigens zeer vitale!)
zeventigers gerekend wordt en ook geen
praktiserend arts is, heeft hij zich onlangs
moeten laten uitschrijven uit het zgn.
BIG-register. Daarna zoomde hij in op de
medische ethiek, eerst vanuit de menselijke
rede, daarna vanuit de moraaltheologie, zeg
maar “verlicht door het geloof”. Houden
we die medische ethiek tegen het licht, dan
zien we dat die eigenlijk bij al het medisch
handelen om de hoek komt kijken. Maar
het haalt vooral de publiciteit bij zaken als
euthanasie, abortus, hulp bij bevruchting,
genetische modificatie (of moeten we
zeggen: manipulatie?), en wat dies meer zij.
En telkens moeten wij ons afvragen: “wat
is acceptabel? Ingrijpen mag wel, maar tot
hoever?”.
En hoe moeten we vanuit het geloof tegen
deze dilemma’s aankijken? Vanuit dat
geloof geredeneerd zijn wij geschapen
naar Gods gelijkenis; zijn wij lichaam en
ziel. Beschikkingsrecht over de ziel hebben
we al helemaal niet; over het lichaam is dat
beperkt. Natuurlijk moeten we medisch
ingrijpen om het leven in stand te houden,
of om het (zoveel mogelijk) te laten
functioneren zoals het zou moeten zijn;
en in laatste instantie om het (ook zoveel
mogelijk) dragelijk te houden. Medisch
ingrijpen om het lichaam tot super prestaties
in staat te stellen, dat is een brug te ver.
Plastische chirurgie, enkel om het lichaam
(in onze ogen) mooier te maken, da’s van

E N

Vormelingen worden speciaal uitgenodigd
om bij deze viering aanwezig te zijn. Zij
zullen met deze olie gezalfd worden tijdens
de vormselviering op 2 juni om 16:30 uur.

Pasen keert alles om!

7 april is de volgende bijbelles in het
Emmaüshuis om 15:00 uur. Voor kleuters
tot tieners is er een aanbod. In deze
bijeenkomst horen we het Godly Playverhaal
van de schepping en ieder mag een eigen
verwerking maken hierop.

Oliewijding
Bij de doop en het vormsel worden we
gezalfd met het heilige oliesel.
Deze olie wordt in de Onze Lieve
Vrouwekerk gewijd. Het is een
indrukwekkende viering met mooie rituelen.

Namens de Pastoraatsgroep,
Jaap Gussenhoven

K E R K

er een peuterviering en voor de kinderen van
groep 3 t/m 8 een kinderdienst. We eindigen
weer in de kerk met een palmpaastocht.
Ouders kunnen in de kerk blijven om de
palmpaasviering mee te maken.

Zaterdag 31 maart, 16:30 uur.
Jongerenviering waarin liederen uit
de musical Jesus Christ Superstar in het
Nederlands worden gezongen door het
jongerenkoor Jokotrees. In deze viering
wordt het Passieverhaal verteld door
verhaal, zang en beeld. Jongeren uit alle
kerken worden uitgenodigd voor deze
oecumenische viering van Pasen voor
jongeren. Het is géén eucharistieviering.

hetzelfde
laken een pak.
Bovendien
lost het op
langere termijn
doorgaans
niets op. Hulp
bij zelfdoding?
Moeten we niet
eerst proberen
de reden tot de roep om zelfdoding weg te
nemen, in plaats van die reden een helpende
hand te bieden? En uitzichtloos lijden bij
een onontkoombare naderende dood kan
met de juiste palliatieve sedatie uitstekend
begeleid worden.
Op deze manier is de kardinaal in zijn
lezing door het medische land getrokken,
en heeft hij nog vele andere heikele
punten de revue laten passeren. De ruim
140 toehoorders waren een en al oor.
Iedereen was verwonderd over de mildheid
waarmee hij de onderwerpen verpakte.
Dat onderstreept mijn stelling: “wie mild
doet, mild ontmoet”. Want er zaten best
wel uitspraken in zijn betoog, die niet de
volle instemming van deze of gene hadden.
Ik denk bijvoorbeeld aan het onderwerp
abortus: “onbespreekbaar, maar wel in een
milde verpakking”.
Eenmaal uitgesproken (door de tijd
gedwongen), werd de mogelijkheid tot het
stellen van vragen ook serieus opgepakt.
Vragen over orgaandonatie in het verlengde
van “wat is hersendood?”, en wat te
doen bij een ziekte als ALS (uitzichtloos,
ondraaglijk), en het keuzevraagstuk tussen
peperdure medicijnen voor een enkeling en
betere zorg over een breed front.
Over het algemeen was men onder de
indruk van de diepgaande kennis, waarmee
kardinaal Eijk zijn (veronder-)stellingen
onderbouwde. En iedereen had waardering
voor de helderheid waarmee hij alles
uiteenzette. Maar de grootste winst viste ik
op uit een opmerking na afloop: “Goh, nooit
geweten dat hij zo aimabel is, met zoveel
oor voor wat er onder de mensen leeft! Mijn
leermoment is: graag meer informatie over
palliatieve sedatie!!”.

Bijbelles

Boom met foto’s
Misschien heeft u de boom alweer
opgemerkt in de kerk! Dit jaar hangen er
foto’s in van 24 communicanten die zijn
voorgesteld aan de parochianen in de viering
op 10 maart. In deze viering is ook Tyrone
Post gedoopt een van de communicanten.
Een uitgestoken hand was het thema van
deze viering en die hebben de kinderen
uitgereikt. Een hand om te helpen, maar
ook een hand om te ontvangen het lichaam

van Christus zoals zij zullen doen in hun
communievieringen op 24 juni om 10:00
en 13:00 uur.
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Icoon van de Martelaren
In mijn werkkamer in de pastorie aan de
Stationsstraat hangt een kopie van de icoon
van de Martelaren van de 21e eeuw. Dat is
de icoon die ook in de kerk centraal staat bij
het Gebed van de Martelaren op 26 maart.
Het origineel staat in de basiliek van San
Bartolomeo, op het eilandje in de Tiber in
het centrum van Rome, een van de kerken
waar de Gemeenschap van Sant’Egidio haar
avondgebed houdt. In 2002 werd deze kerk,
met de inzegening van de icoon van de
martelaren van de twintigste eeuw, door de
paus toegewijd aan de herinnering van de
geloofsgetuigen die omgekomen zijn.
“Daarna zag ik een grote menigte, die
niemand tellen kon, uit alle rassen en
stammen en volken en talen. Zij stonden
voor de troon en voor het lam, in witte
kleren en met palmtakken in de hand.”
(Apk 7,9)
In de loop van de twintigste eeuw hebben
tal van christenen het martelaarschap
beleefd, niet alleen een paar moedige
enkelingen, maar een massa christenen,
zoals Andrea Riccardi schrijft in zijn boek
“De eeuw van de martelaren”.
Op de icoon zie je bovenaan een stoet van
martelaren met palmtakken in de hand
feestelijk opgaan naar Christus. Tegelijk
zie je ook Maria, de evangelist Johannes,
Johannes De Doper, de apostelen Petrus,
Paulus en Andreas, en ook de heilige
martelaren Bartholomeus en Adelbert. Aan
deze laatste twee is de Romeinse basiliek
van San Bartolomeo opgedragen. Daar
worden ook de ‘nieuwe martelaren’ van
de twintigste eeuw herdacht. Daaronder
spreiden engelen de tent van God over
de aarde uit, zoals de ziener uit het boek
Apocalyps beschrijft.
Op de aarde, in het midden staat het
concentratiekamp, afgebeeld, als een grote
basiliek van prikkeldraad, de hoogste plaats
van gebed en eenheid voor de kerken van
het Oosten en het Westen. Daaronder is de
stad met de verwoeste muren het zinnebeeld
van de verwoesting van het samenleven
tussen mensen van verschillende culturen en
godsdiensten.
Vele geloofsgetuigen worden daar
herinnerd: de Armeniërs, de christenen in
Algerije, in India of in Libanon. In een kerk

worden mannen en vrouwen vermoord,
terwijl ze aan het bidden zijn. Door de
stadspoort trekken diegenen die gestorven
zijn ten gevolge van de dodenmarsen, zoals
de Armeniërs.
Beneden links wordt het lijden van de
Russisch-orthodoxe kerk herinnerd, met
het kamp op de Solovki-eilanden. Beneden
rechts zie je de kerk van het Westen, met
onder meer monseigneur Romero en padre
Puglisi.
Als je aan de rechterkant terug naar boven
gaat, zie je hoe de martelaren vandaag
het lijden van Christus herbeleven. Er is
het onrechtvaardige proces, zoals dat
van de anglicaanse aartsbisschop van
Uganda, Luwum. Je ziet de marteling en
de beschimping, de ter dood veroordeling
en de executie. Je ziet hier de Russische
priester Alexander Men en de Burundese
seminaristen van Buta, die weigerden zich
te splitsen in groepen van Hutu’s en Tutsi’s.
Onder de terechtgestelden herken je Abuna
Petros, de patriarch van de Ethiopische
kopten, de martelaren van Spanje en Mexico
en Zeferino, de martelaar van de zigeuners
die vermoord werd tijdens de Spaanse
burgeroorlog.
Op de icoon kunnen we verder mensen
herkennen als Dietrich Bonhoeffer en
Titus Brandsma rechts naast de Paaskaars,
helemaal rechts onder zien we Martin
Luther King. Mensen die het geloof levend
wilden houden in een wereld van Vrede en
Gerechtigheid. Getuigend van dit geloof
zijn zij vermoord in verschillende tijden,
in verschillende werelddelen en door
verschillende groeperingen.
Als je van beneden links naar boven gaat, zie
je de werken van de martelaren. Het gebed:
in het duister van de Roemeense gevangenis
verdelen katholieken, orthodoxen en
baptisten de bijbel onder elkaar om hem
van buiten te leren en hem aan elkaar te
kunnen voordragen. Een man alleen in de
cel herinnert aan de gevangenen in China.
De naastenliefde: Maximiliaan Kolbe, en
met hem al diegenen die hun leven hebben
gegeven voor de zieken, de hongerigen
en wegens de gastvrijheid tegenover
hun vijanden. Ten slotte herinnert de
communicatie van het evangelie aan alle

missionarissen die vermoord werden op alle
continenten.
Het is een indrukwekkende opsomming van
geloofsgetuigen die zijn omgekomen. In de
kerk van San Bartolomeo zijn verschillende
zij altaren ingericht met herinneringen van
de martelaren. Daar is het missaal te zien
van Bisschop Oscar Romero, en brieven en
voorwerpen van vele martelaren van alle
continenten. Recent is daar een stenen
duif aan toegevoegd die een vluchteling

L A U D A T O
Laudato Si’: Inleiding
Recent, in OpWeg nr. 06, hebben we
ons als de nieuwe groep Em-missie
geïntroduceerd. We zijn hiermee de
opvolger van wat eerder de groep MOV
(Missie, Ontwikkeling en Vrede) was. De
doelen die deze groep behartigde zijn
nog steeds actueel en wenselijk om ons
als parochie mee te verbinden. Met een
nieuwe groep mensen zijn we op zoek
gegaan naar een bruikbaar document,
waarin de huidige problemen van de
wereld goed in beschreven staan. Om van
hieruit voor een nieuwe basis te kunnen
zorgen voor de werkgroep.
We kwamen uit bij de encycliek “Laudato
Si’ ”, die in 2015 geschreven is door paus
Franciscus. In deze encycliek wordt de
verantwoordelijkheid beschreven van
de huidige mens voor zijn medemens en
zijn omgeving. Om dit goed te kunnen
gebruiken, zullen we ons in deze encycliek
moeten verdiepen om dit te doorgronden.
In dit artikel wordt een inleiding gegeven
op deze encycliek. In vervolgartikelen gaan
we verder in op de inhoud.
Laudato Si’ (Wees geprezen, mijn Heer),

werd gezongen
door de heilige
Franciscus van
Assisi. In dit
mooie loflied
herinnerde
Franciscus
ons eraan dat
ons ‘gemeenschappelijke
huis’, de aarde,
als het ware een
zuster is met wie
wij het bestaan
delen, en als
een mooie
moeder die ons in haar armen neemt: “Wees
geprezen, mijn Heer, om onze zuster aarde,
die ons voedt en leidt en verscheidene
vruchten voortbrengt met kleurrijke
bloemen en kruiden”.
Dit loflied was de eerste keer in de christelijke wereld, waarin aandacht gevestigd
werd op het besef dat we als mens
onderdeel zijn van de natuur. En dat een
goede verhouding met de natuur, van groot
belang is voor het voortbestaan van de
mens.

uit Aleppo had meegenomen in zijn koffer.
Deze duif was over gebleven van een
verwoeste kerk in Aleppo, het is een stille
getuige van het geloof, dat voorbij de dood
en de vernietiging nieuw leven zijn weg
zal vinden. Net als de duif die terugkwam
naar de ark van Noach en zo met een takje
in zijn snavel nieuw leven en vrede kwam
aankondigen.
Ronald Dashorst

S I ’

In deze encycliek voegt Paus Franciscus, naast
het besef dat we goed moeten leven met de
natuur, nog een nieuw element toe aan de
sociale leer van de Kerk: “Alles hangt met
alles samen”. Zo gaat de paus verder, “Het
gaat er om dat de hele schepping tot haar
recht komt. De mens is ingebed in het geheel
van de schepping, geen van zijn activiteiten
is daarvan uitgezonderd. Het gaat over het
algemeen welzijn, de wereld is een gave
uit Gods hand. Daarom is een wereldwijde
solidariteit gewenst.”
De aarde is een gave, waarvoor we goed
moeten zorgen, zowel fysiek als sociaal.
Als mens zijn we mede verantwoordelijk
voor de klimaatverandering en de
uitbuiting van de aarde. En deze uitbuiting
van de aarde gaat tegelijk samen met
de uitbuiting van de medemens. Beide
problemen dienen daarom tegelijk
aangepakt te worden.
De zorg voor onze leefomgeving waarin
natuur en mens gebukt gaan, komt voort
uit ons technocratisch nuts denken. Het
onrecht dat wij de aarde en de natuur
aandoen hangt samen met onrechtvaardige

sociale verhoudingen, de daarmee is de
ecologische crisis ook een sociale crisis.
We laten zien dat we een gebrek hebben
aan verantwoordelijkheid en zorg om
‘het gemeenschappelijk huis’ waarin de
mensheid leeft.
De paus roept ons op om een ecologische
bekering te ondergaan. “Laten we
met heel de menselijke familie samen
zoeken naar een duurzame en integrale
ontwikkeling van ons gemeenschappelijk
huis.” Een betere wereld voor ons en onze
medemens en onze omgeving.
Deze thema’s gaan we in de komende
Op Weg in een serie verder uitwerken.
Het volgende artikel gaat in op de vraag
‘Wat is er met ons huis aan de hand?’.
Hierin komt de zorg naar voren voor
onze omgeving. Deze zorg is soms wel
eens lastig. Maar het gaat ook over onze
christelijke verplichtingen voor onszelf,
onze medemens, ons nageslacht en onze
natuur.
Namens de werkgroep Em-missie,
Rens Smit
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BESTUUR

Vertrek bestuursleden Perry van Gerwen en Ernst Voogd
Perry van Gerwen
Na een periode van bijna 3 jaar als secretaris
van het parochiebestuur heeft Perry van
Gerwen zijn functie beschikbaar gesteld.
Meteen na zijn benoeming door de bisschop
is hij enthousiast aan het werk gegaan. Hij
wilde zich zo snel mogelijk op de hoogte
stellen van de werkwijze van bestuur en
parochiesecretariaat. In zijn portefeuille
zat ook “personeel”. Daaronder viel
iedereen die in loondienst van de parochie
is. Daarvoor moest hij zich verdiepen in
contracten, bisschoppelijke regelingen,
gemaakte afspraken en van toepassing
zijnde wettelijke bepalingen. Wekelijks nam
hij de lopende zaken met de secretaresses
door. Met hen maakte hij ook afspraken over
de uitvoering van hun werkzaamheden.
Van zijn uitgebreid zakelijk netwerk hebben
we als parochie vaak gebruik mogen
maken voor sponsoring van activiteiten of

inschakeling van hulpmiddelen. Hoewel
hij bestuurder was van een parochie
met zijn eigen kerkelijke voorschriften
en zijn eigen hiërarchische structuur
keek hij ook met een schuin oog naar
het bedrijfsleven met zijn procedures,
begrotingen en verdienmodellen. Binnen
het parochiebestuur hechtte hij dan ook
erg aan activiteiten op basis van ingediende
en goedgekeurde begrotingen. Hoewel hij
nu geen secretaris meer is blijft hij wel nog
actief op een aantal fronten in de parochie.
De onderdelen van zijn functie hebben we
voorlopig onder de andere bestuursleden
verdeeld.
Graag willen we hem danken voor zijn inzet
en de resultaten daarvan voor de parochie.

Ernst Voogd
Met ingang van 1 februari 2014 heeft de
bisschop Ernst Voogd voor een periode
van 4 jaar benoemd tot bestuurslid van

de Emmaüsparochie. Tijdens de eerste
vergadering kreeg hij de portefeuille
“vrijwilligers” toegewezen. Al snel na zijn
aantreden kwam hij met het voorstel een
notitie over het vrijwilligersbeleid te maken.
Zijn voorstel werd meteen door het bestuur
overgenomen. Het leidde tot de notitie “De
Vrijwilliger aan zet”. Als uitwerking daarvan
werd de vacaturebank vrijwilligers ingesteld.
Compleet met profielkaarten.
Op zijn initiatief werd op de startzondag
een kunstboom opgesteld. Op de losse
bladeren vacatures voor vrijwilligers. Deze
boom staat nog steeds in de kerk. Van alle
vrijwilligers is een groot gedeelte betrokken
bij de bezorging van OpWeg. Geleidelijk
aan is in enkele gebieden de bezorging
problematisch geworden. Op zijn voorstel
werden de wijkindeling en de looproutes
anders ingericht. Op die manier waren er
minder bezorgers nodig.

Uit waardering voor hun werk organiseerde hij voor alle vrijwilligers een
vrijwilligersavond. De uitnodigingen werden
bezorgd door de coördinatoren van de
werkgroepen. Op die manier viel er geen
enkele vrijwilliger buiten de boot. Op die
avond voelden alle vrijwilligers zich echt
centraal staan. Ruim voor het eind van zijn
benoemingsperiode heeft hij aangegeven
niet voor een herbenoeming in aanmerking
te willen komen. Het bestuur vindt zijn
besluit bijzonder jammer en kan het
alleen maar respecteren. De portefeuille
vrijwilligers is intussen overgedragen aan
Marcel Stouten.
Gelukkig heeft Ernst beloofd een aantal
taken binnen de parochie te blijven
vervullen. Een gemeend “Dank je Wel” voor
al het werk dat hij voor de parochie gedaan
heeft is zeker op zijn plaats.
Het Bestuur

BOEKEN

Ds. Gert Marchal is nog steeds ‘His Masters Voice’
(Willem Olierook)
Vanwege het feit dat Gert moeilijk spreekt
was de totstandkoming van dit artikel
best wel bijzonder. Ik had een aantal
vragen geformuleerd die door Gert, zijn
vrouw Rosemary en Winus van Asselt
(collega en vriend) samen zijn besproken.
De antwoorden zijn vervolgens door
mij verwerkt tot een concepttekst,
die ik vervolgens met Gert thuis heb
doorgenomen en aangevuld. Daar was ook
zijn goede vriend Marius Noorloos bij die
Gert al jarenlang kent.

Jeugd, studie en werk
Gerrit Wijnand Marchal werd op 13
september 1943 in Maarn geboren.
Hij bezocht de Afdeling HBS-B van het
Reviuslyceum in Doorn. Hij zou later graag
dierenarts willen worden. Na een korte
periode op de Hogere Tuinbouwschool kiest
hij voor de theologie. Het ouderlijk gezin is
inmiddels verhuisd naar Apeldoorn (vader
functie op het Kroondomein). Gert is daar
actief in de leiding van de jeugdkerk.
In juni 1970 trouwt hij met Rosemary E.H.
Advocaat. Twee weken later wordt hij als
predikant bevestigd in de herv. Gemeente

Oosthem, Abbega en Folsgare bij Sneek.
Daarna zal hij nog werkzaam zijn in:
Ellecom/de Steeg, Hellendoorn, Beekbergen
en Welsum.
Ook leidde hij vele jaren in de
Grote Kerk van Apeldoorn de
drukbezochte maandelijkse ‘Diensten
met Belangstellenden’ op de laatste
zondagavond van de maand.
		
Op 1 mei 2009 gaat Gert met emeritaat. In
juni 2013 wordt hij geconfronteerd met een
ernstig herseninfarct, dat hem het spreken
haast onmogelijk maakt met daarbij ook
een verlamming aan de rechterkant. Door
deskundige therapie en volhardend oefenen
lukt het hem met een driepoot een redelijk
aantal meters zelfstandig voort te bewegen
alsook op de scootmobiel een eind de weg
op te gaan. Zijn vrouw Rosemary, die hem
tijdens zijn actieve predikantsbestaan alle
ruimte gaf, is hem in deze moeilijke jaren tot
een zéér grote steun.

Waarom en voor wie schrijven?
Gert schrijft vanuit een innerlijke drive: “het
moet er uit”. Hij laat me een foto zien van
‘het hondje voor de grammofoon’ (vroeger
een bekend LP-label). Marius verduidelijkt:
“Gert wil nog steeds ‘His Masters Voice’ zijn.

Ikzelf heb bijzonder genoten van de
inspirerende en humorrijke taal die Gerts stijl
kenmerken.
“Schrijven is voor mij alsof ik aan het praten
ben”, mailde hij.

Juist nu hij zelf geconfronteerd is geworden
met zware beperkingen, wil hij de mensen
aanreiken dat je onder alle omstandigheden
kunt vertrouwen op God. De lezer voelt
dat hij/zij er diep door geraakt en getroost
wordt. Dat zijn/haar levensverhaal en het
Verhaal van God met elkaar verbonden
worden. Het heeft iets van een geheimenis,
iets van de Geest.”
De doelgroep is een breed kerkelijk publiek.
De beide laatste boekjes, ‘Zingen in de
nacht’ (Bijbelse meditaties) en ‘Kijk en zie’
(Mediteren over Psalmen) zijn bedoeld voor
‘iedereen, die het maar lezen wil’. De vele
reeds bestaande handgeschreven teksten
heeft hij allemaal met één hand op de
computer ingetikt, een waar monnikenwerk.

Ik vroeg Gert: ‘als de lezer één gedachte na
het lezen zou meenemen, welke zou dat wat
jou betreft zijn?’ Hij schreef op: ‘Dat wij ten
diepste met elkaar verbonden zijn. Naasten
van elkaar, terwijl én omdat de Here onze
Allernaaste is!’
‘Wat hebben de oude psalmen mensen van
deze tijd nog te bieden?’ wilde ik graag van
Gert weten.
‘Allerlei diepe, existentiële levensvragen
van de mens kom je in de psalmen tegen;
diepe vragen ook in de relatie tot God. Ook
lof, crisissituaties en troost. Nu ik niet meer
‘de sterke beer ben die alles aan kan’ is dat
besef bij mij alleen maar gegroeid en wil ik
dat met mijn boekjes ook graag aan anderen
doorgeven: blijf vertrouwen op God!’
Tekst voor op de voorkant:
Na een ernstig herseninfarct wil ds. Gert
Marchal nog steeds en nog luider ‘His
Masters Voice’ zijn. Met zijn prachtige
boekjes weet hij de lezers aan te spreken.
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Tweespraak
Met z’n drieën aan tafel. Ik praat met twee
jonge mannen over ‘stilte’. Ze zijn afgelopen
zomer in Taizé geweest (verderop volgt
uitleg over het begrip ‘Taizé’).
Donderdag 12 april, De Drie Ranken,
Eglantierlaan 202

In plaats van bijvoorbeeld een week feesten
in Salou gingen ze luisteren. Met een
Bijbeltekst op pad, alleen, de natuur in en
‘het laten gebeuren’. Zo omschreven ze de
uren waarin ze niets anders hoorden dan
vogels, wind door de bladeren en wat geblaf
zo nu en dan.
“En dan ’s avonds de kerk binnengaan en
uit tweeduizend kelen een hymne horen
klinken”, zei de een, “dat is zó mooi”, vulde
de ander aan.

Workshop: Wouter Belier
“Bestaat de Vrije Wil?”

Laat ik mijn gasten eerst even voorstellen:
Stan Braam (23) en Jesse Wijlhuizen (20).
Stan studeert kunstgeschiedenis in Utrecht,
bijna klaar met zijn stage in Antwerpen in
Antwerpen en Jesse heeft zich in Utrecht
helemaal op ‘sociologie’ gestort.
Stan is al voor de zesde keer naar Taizé
geweest en voor Jesse was het de derde keer.

Taizé
Waar is Taizé zo bekend om? Even een stukje
‘geschiedenis’.
De gemeenschap begint in 1940 toen
Roger Schutz in het plaatsje Taizé in de
omgeving van Cluny aankwam. Hij kocht
er een huis waar hij mensen opving die het
oorlogsgeweld trachtten te ontvluchten,
voornamelijk Joden. In 1942 moest hij
vluchten, maar reeds in 1944 keerde hij
in Taizé terug. In de tussentijd hadden de
eerste broeders zich bij hem aangesloten,
waarmee hij de oecumenische gemeenschap
stichtte.
Sinds 1949 wijden de broeders van
Taizé zich aan een leven in celibaat,
gemeenschapsleven en eenvoud.
Theologen bezochten Taizé om kennis
te maken met de oecumenische
kloostergemeenschap. Vanaf eind jaren
vijftig kwamen ook in toenemende mate
jongeren op bezoek in Taizé.
Ook jongeren uit Apeldoorn komen daar
zeker al twintig jaar.

Waarom
Ik wil graag van Jesse en Stan weten wat het
verschil is tussen ‘gewoon’ een week in deze
Franse kloostergemeenschap verblijven en
die periode ‘in stilte’ doorbrengen?

Jesse legt uit: “Als je het gewone
programma doet, dan houdt dat in dat je
slaapt op de camping, dat je de dagelijkse
vieringen bijwoont en dat je meehelpt met
een van de vele werkzaamheden die er
moeten gebeuren, zeg maar een ‘klus’ die je
de hele week uitvoert zoals koken, afwassen
of boekjes uitdelen bij de ingang van de kerk
als er een viering is.”
Stan vult aan: “Wat er ook gebeurt is het
vormen van groepjes, waarin men na de
viering met elkaar een bepaald thema, vaak
een Bijbeltekst, gaat bespreken. Tijdens het
‘corvee’ praat je met elkaar en er wordt ook
heel veel gelachen kan ik je zeggen.”
Jesse neemt weer over met: “Als je een
week ‘in stilte’ doorbrengt, dan slaap je in
het gebouw, je hoeft niet mee te helpen,
mag het terrein verlaten en je krijgt een
‘personal’ broeder toegewezen. Dit was
mijn eerste keer ‘in stilte’ en ik heb gemerkt
dat het inderdaad heel anders is. Mijn
‘persoonlijke broeder’ waar je elke dag een
gesprek mee hebt, zei alleen iets als ik hem

wat vroeg en dan reageerde hij meestal met
een tegenvraag.”

Waarvoor
Stan lacht en zegt dat hij dit wel herkent.
“Ik heb drie keer een ‘stilteweek’ gedaan
en alle keren was het anders. De eerste keer
heel bijzonder, vooral omdat het nieuw voor
me was denk ik, de tweede keer was bijna
een teleurstelling omdat ik me die week
niet goed kon focussen. De derde keer was
gelukkig weer heel goed. Ik denk dat het er
vooral van afhankelijk is met welk idee je
eraan begint. Ik heb gemerkt dat hoe minder
ik ervan verwachtte des te meer ik ‘kreeg’.
Jesse knikt instemmend en zegt: “Ik heb
ervaren in stilte gaan betekent dat je gaat
ontdekken dat er nooit stilte is …”
Stan besluit het boeiende gesprek met:
“Ja, en dan proberen om dat Taizé-gevoel
vast te houden als je weer in het hectische
Nederland bent.”
Willem Olierook

SANT’EGIDIO

Bezoek Paus
Paus Franciscus heeft op 11 maart de
Gemeenschap van Sant’Egidio bezocht in
Rome ter gelegenheid van de vijftigste
verjaardag. Hierbij zijn leden van de
Gemeenschap uit heel de wereld in groten
getale aanwezig geweest. Het was een
groot feest dat ook via livestream over de
hele wereld te volgen was.
De paus is voorgegaan in de Liturgie van
het Woord in de kerk van Maria Trastevere
in Rome. Hij werd welkom geheten door
Andrea Riccardi, die vijftig jaar geleden
de initiator was van de Gemeenschap
en Marco Impagliazzo, de voorzitter van
Sant’Egidio. De paus heeft een aantal
vertegenwoordigers van verschillende

steden van Italië en de wereld ontmoet,
gevolgd door de jongeren van Sant’Egidio
en de arme vrienden van de Gemeenschap:
vluchtelingen, ouderen, kinderen van
de School van vrede, Amici; de vrienden
met een verstandelijke beperking en
daklozen die opgevangen worden door
de Gemeenschap. In de liturgie waren
indrukwekkende getuigenissen te horen van
vrienden van de Gemeenschap. Een van hen
was Jafar, een jonge Syriër, hij zei: “Vandaag
ben ik de ogen van mijn moeder en spreek
ik ook voor haar.” Zijn moeder was in de
oorlog blind geworden door splinters van
een bom. Samen met haar gezin is zij met
hulp van Sant’Egidio naar Rome gekomen.

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, mor Polycarpus, voorgaan
samen met hoogwaardigheidsbekleders
uit onder andere Russisch Orthodoxe Kerk,
Koptische Kerk, Oud Katholieke Kerk,

De vraag of we een vrije wil hebben is van
belang. Kunnen we elkaar nog wel iets
kwalijk nemen als er geen vrije wil bestaat?
Of iemand ergens voor prijzen? Hoe moet
dat met ons strafrecht? En vraag je jezelf wel
eens verbijsterd af: ‘Gebeurt dit allemaal uit
vrije wil?’.
Je bevindt je in goed gezelschap, want
de discussie over de Vrije Wil is weer
losgebarsten, mede onder invloed van de
neurowetenschap. Waarom is dat? Wat
voor rol kan de filosofie spelen bij deze
belangrijke vraag?
Dr. Wouter Belier van ‘De Filosofie Praktijk’
uit Leiden zal ons vertellen over verschillende
filosofische denkwijzen over de Vrije Wil. In
het tweede deel van de avond laat hij ons
in kleine groepje ons eigen denken hierover
onderzoeken. Aan de hand van eigen
voorbeelden proberen we de problemen bij
het debat over de vrije wil op het spoor te
komen. Filosofie in de praktijk!
Maximum aantal deelnemers is 25, daarom
graag aanmelden via: vonc@3ranken.nl

Protestante Kerk Nederland. De Rooms
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.
Dit is een oproep aan allen die de vrede een
warm hart toedragen om hierbij aanwezig
te zijn en zoveel mogelijk mensen hiervan
op de hoogte te brengen, om met velen te
bidden voor de vrede.
Lees verder op pagina 9
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Kledingbank
Oude Beekbergerweg 157
Openingstijden:
• woensdag van 10.00 tot 12.00 uur
inleveren en uitgifte
• zaterdag van 10.00 tot 12.00 inleveren
• zaterdag van 13.00 tot 15.00 uur uitgifte
Op Paaszaterdag 31 maart is de kledingbank
gesloten.
Na een oproep in de Stentor zijn er heel
veel winterjassen, handschoenen, sjaals,
mutsen en truien gebracht en hebben wij in
de koude weken veel mensen blij kunnen
maken. Op Facebook stond ‘Kou doet delen’
en dat was zo, hartverwarmend hoe veel
er gedeeld is met mensen die minder te
besteden hebben.
Zo langzamerhand willen we onze gasten
voorjaarskleding aanbieden en halen te
voorschijn wat we deze winter gekregen
en bewaard hebben. We zien dat we voor
de kinderen nog maar enkele zomerjasjes
hebben. Mocht u daar nog van kunnen delen
zou dat heel fijn zijn.
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Mensen van Rotary ’t Loo zullen op vrijdag
6 april een begin maken met de verbouwing
van de wachtruimte van de Kledingbank.
De zolder wordt weggehaald om een
systeemplafond te kunnen plaatsen.
Dit maakt dat de wachtruimte en de opslag
meer geïsoleerd, dus warmer en beter
verlicht zal worden. Hierdoor kunnen wij in
de wachtruimte de gasten beter ontvangen
en is deze ruimte beter geschikt voor de
koffie-inloop, het naaiatelier en de School
van Vrede.

van gasten van de kledingbank. Hierbij
hebben zich de afgelopen weken meer
vrouwen aangesloten.

Koffie-inloop

Op zondag 8 april zal van 14.00 uur tot 17.00

Eenvoudig verstelwerk kunt u inleveren,
dan zullen de dames dit in orde maken, u
kunt bij hen terecht op maandagmiddag van
12.00 tot 15.00 uur in de Kledingbank.
Er zijn door de dames mooie paaskussens
gemaakt die verkocht zullen worden in de
kerk.

Vriendschap met ouderen

Bij de koffie-inloop zijn dames van de
bezoekgroepen van heel Apeldoorn op
bezoek geweest. Er komt van hen de vraag
om kaarten te maken voor mensen van
80 plus. Zij zullen ook mensen wijzen op
de mogelijkheid om daar maandagochtend
een kopje koffie te halen en een praatje te
maken.
Elke maandagochtend van 10.00 tot
12.00 uur in de Kledingbank

uur, na een periode van rust de vriendschap
met de ouderen in Woonzorgcentrum
Sainte Marie weer opgepakt worden door
samen pannenkoeken te bakken en hiervan
te genieten met elkaar. Jongeren worden
opgeroepen om zich op te geven om hier
aan mee te werken. De ontmoeting van
jongeren met ouderen is elke keer weer een
feest.

Paaslunch
Op Eerste Paasdag is er na de Eucharistieviering, om 11:30 uur een lunch voor mensen
die het gezellig vinden om samen te eten.
Zo kunnen wij op deze dag samen het
Paasfeest vieren rondom een feestelijk
gedekte tafel in de pastorie.
Iedereen van harte welkom, wel graag even
opgeven santegidioapeldoorn@gmail.com
of telefoon 06 169 127 27
www.santegidio.nl - www.santegidio.be Like ons op Facebook.

Naaiatelier

Steun onze activiteiten op rekeningnummer:
NL81 INGB 0006 7476 28 t.n.v. Stichting
Sant’Egidio Apeldoorn.

In de kledingbank zijn al een paar maanden
vier vrouwen actief om kleding te verstellen

STAD
Kopij voor de volgende OpWeg graag inleveren uiterlijk woensdag 11 april 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

Paasgroetenactie
Op zondag 18 maart staan we weer in
de hal van De Drie Ranken kaarten te
verkopen om als Paasgroet te sturen naar
gevangenen in heel de wereld. De adressen
krijgen we van Amnesty International.
Tegelijk kunt u uw handtekening zetten op
de lijsten van Amnesty International.
De kaarten kosten € 1,00 per twee stuks
en een postzegel voor het buitenland kost
€ 1,40.
Laat gevangenen weten, dat we hen niet
vergeten.
Lini en Hannah (ZWO)

F A B & S E B
High tea
Het is al weer even geleden, maar vrijdag
2 februari was er de jaarlijkse Fab&Seb
high tea.
Ongeveer 40-45 mensen waren gekomen,
een mooi aantal, dat nog groter had
kunnen zijn als de heersende griep niet
een paar slachtoffers had gemaakt.
Er was heel veel lekkers, niemand kwam
iets tekort, en na afloop konden sommige
mensen nog iets mee naar huis te nemen.
Na afloop kreeg iedereen nog een leuke
attentie.
De sfeer was prima, weer met live muziek.
Er werd gezellig met elkaar bijgepraat en
herinneringen werden opgehaald.
Het is inmiddels een jaarlijkse traditie
geworden en we hopen dat dit nog
vele jaren georganiseerd mag worden,
tenminste als alle 8 dames van de
organisatie blijven meehelpen. Zij zorgden
voor alle lekkers, hartig, zoet, knapperig,
thee en koffie. Alles werd vooraf
klaargezet en na afloop weer opgeruimd,
zoals elk jaar door Rien en Gerard.
Namens alle deelnemers dank ik alle
medewerkers voor deze mooie middag,
en ook voor de gastvrijheid die we weer
genoten in de Veste.
Gerard Kroese

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.

bijbels hapje
dat daarnaar
verwees. Ons
bijbels hapje
was rood.
Uitgangspunt
daarvoor was
het intrigerende
verhaal van de
buitenmens
Ezau en zijn
tweelingbroer
Jacob. Een
rustig man die
graag bij de tenten verbleef. Of hij altijd
kookte vertelt het verhaal niet. Hij was
wel aan het koken toen Ezau uitgeput
thuis kwam van de jacht. ”Gauw, geef
me wat van dat rode dat je daar kookt,
ik ben doodmoe”. Jacob was niet alleen
rustig maar ook nog zakelijk. Voor wat
hoort wat, vond hij. Jij dat rode spul en
ik jouw eerstgeboorterecht. Dat vond
Ezau geen probleem. ”Man ik sterf
van de honger, wat moet ik met dat
eerstgeboorterecht?”. Het “rode” bleek
linzensoep te zijn. Op de Open tafel
hadden we geen linzensoep. Wel soep
die er in kleur op leek: tomatensoep.
Het rood kwam ook terug in het
hoofdgerecht. Dat was rode kool. In het
nagerecht kwam geen rood voor. Voor
iemand die er een symbool voor de vasten
in zou willen zien was er bitterkoekjesvla.
Een bitterkoekje lag uitnodigend
bovenop. Die vla was er natuurlijk ook
voor iedereen die het gewoon lekker
vond. Als er weer Open Tafel is ligt Pasen
al weer achter ons. Wat dan op het menu
staat kunt u zelf ervaren als u op vrijdag 6
april om 17.00 uur naar de Open Hofkerk
komt.
Jacques Daenen

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.

Halfvastentafel
Voor sommige mensen is Halfvasten een
echt feest. We zijn alweer halverwege
Pasen. Dat moet gevierd worden. Er zijn
dorpen waar praalwagens rondrijden om
die mijlpaal te vieren. Bij de Open Tafel
van 2 maart hebben we het niet gehad
over Halfvasten. We hadden ook geen

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 055-3670804 of met de heer R.
Santhagen tel. 055-3670953. Voor vragen
of aanmelden kunt u contact opnemen met
bovengenoemde personen.

Voorjaarslunch met quiz
Mede dankzij een
gift van Teresia
Schoon hebben
wij weer een
mooie middag op
16 maart kunnen
organiseren voor
onze 75-plussers.
Deze keer stond er
een lunch met quiz
op het programma.
De quiz ging over uitdrukkingen en
gezegden, maar dan wel in het plat
Apeldoorns. Vragen over gebouwen, straten
enz. van Zevenhuizen en van Apeldoorn.
De echte Apeldoorners wisten er veel over
en de niet Apeldoorners lieten zich graag
informeren. Je bent nooit te oud om iets te
leren, niet waar? De inwendige mens werd
goed verzorgd met een heerlijke kroket en
belegde broodjes. Natuurlijk was er ook de
nodige thee, koffie en jus d’orange om de
dorstige kelen te smeren.
Willem Wiegers eindigde de middag met een
lied op de melodie van het Dorp van Wim
Zonneveld en met tekst die was geschreven
door de moeder van Willem.
We kunnen terugkijken op een zeer
geslaagde middag.
Werkgroep Teresia Activiteiten 75+

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.
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Stichting Medic
Medic is een stichting die afgeschreven
of afgedankte medische apparatuur van
o.a. ziekenhuizen ophaalt, nakijkt en
repareert en op verzoek verzendt aan
derdewereldlanden.
Bij de stichting werken zo’n 85 vrijwilligers
op de dinsdag- en/of de donderdagmorgen
van 9:00 tot 12:00 uur.
De mensen die er werken hebben een
gevarieerde achtergrond: chauffeur,
garagehouder, aannemer, huisarts,
orthopeed, oogarts, timmerman, IT-mensen,
leraren, bankwerker, draaier, enz., zowel
mannen als vrouwen. Het is een fijne groep
om mee te werken, veel sociale contacten en
wij zijn zeer zinvol bezig.
Medic werkt aan zo’n 150 projecten per
jaar in meer dan 30 landen. Om wat voor
apparatuur gaat het zoal?
In ziekenhuizen zie je van alles staan:
operatietafels, verlosbedden, operatielampen, infuuspompen, couveuses,
microscopen voor oogartsen enz. enz.
Operatietafel: Er zijn ziekenhuizen in
ontwikkelings-landen die elektrische

operatietafels
goed kunnen
gebruiken, maar
er zijn er ook waar
een elektrische
tafel niet gaat
werken omdat
de stroomvoorziening zeer onregelmatig
is, of er is helemaal geen stroom. Aan de
ziekenhuizen in die landen leveren wij tafels
die volledig mechanisch zijn gemaakt. Daar
wordt een compleet nieuw onderstel onder
gemaakt. (zie foto)
Verlosbed: Een
verlosbed, het woord
zegt het al, als een
kleine wordt geboren
gebruikt men in
Afrika zo’n bed. De
patiënt ligt erop, de onderste tafel wordt
uitgeschoven, de benen in de beensteun en
de kleine kan komen.
Medic heeft ook eigen producten
Operatielampen (OK-lamp) en externe
fixateurs.

I N
Cis Boerboom-van den Hurk
Na een leven dat gekenmerkt werd door
eenvoud, hartelijkheid, bezorgdheid en
liefde, hebben we op 2 maart afscheid
genomen van Cis. Een lieve bescheiden
vrouw, geboren en opgegroeid in Wamel.
Helaas moest ze tijdens de oorlogsjaren
als 15-jarige een jaar lang worden
opgenomen in het ziekenhuis in Tiel. Door
bombardementen werd echter de brug
opgeblazen, de verbinding tussen Wamel
en Tiel. Nu niet meer voor te stellen maar
toentertijd was het voor haar familie
onmogelijk om Cis in het ziekenhuis te
bezoeken. Een jaar lang verkeerde Cis
dan ook in grote onzekerheid over hoe
het met haar familie zou zijn. Dit heeft
een grote impact op haar gehad. In 1963
is ze getrouwd met Gert die een eigen
zeefdrukkerij had hier in Apeldoorn. Cis
hielp hier mee, voornamelijk in de catering.
Ze werd hier dan ook liefdevol tante Cis
genoemd. Haar huis was net de zoete
inval. Iedereen was welkom en iedereen
kwam ook graag bij haar. Puzzelen was
een grote hobby en veel prijzen heeft ze
hiermee gewonnen. Met het overlijden
van Gert in 2010 heeft ze het erg moeilijk
gehad. Ze waren erg verknocht aan elkaar.
De laatste jaren van haar leven werd haar
wereld helaas steeds kleiner en had ze het
moeilijk met het afhankelijk zijn. Ze wilde
niemand tot last zijn, maar Cis stond sterk
in haar geloof. Veel bad ze tot Maria en
ze was er ook van overtuigd dat er leven
is na de dood. In het vertrouwen dat ze nu
mag leven in het Licht hebben we Cis uit
handen gegeven en haar begraven bij haar
man Gert op de begraafplaats aan de Oude
Beekbergerweg.
Gerard van de Braak
Theo Schouten
Op 2 maart hebben wij afscheid genomen
van Theo Schouten in de Onze Lieve
Vrouwekerk. In dankbaarheid hebben
wij zijn leven herdacht met familie en
vrienden. Theo is geboren op 6 november
1927 te Bovenkarspel en op een leeftijd
van 91 jaar ingeslapen op 25 februari. In
de afscheidsviering lazen wij teksten die
Theo zelf had uitgezocht en aangestreept
in zijn bijbel. Zijn vrouw Toos las psalm 139,
over God die ons nabij is van begin tot het
eind, de God die ons geweven heeft in de
moederschoot. Kleinzoon Maxime speelde
op de vleugel als afscheid voor zijn opa.
Beide zoons deelde herinneringen met
ons. We herdachten Theo als iemand die
zorgzaam was voor zijn gezin, traditioneel

OK lamp: De OK
lamp bestaat uit een
demontabel frame met
een accu, een acculader
en 8 Led lampen die
verstelbaar zijn. Als
ter plaatse de stroom
uitvalt neemt de accu
de verlichting naadloos over en kan de
chirurg nog 6 uur opereren zonder stroom
van het net.
Externe fixateur:
Een externe fixateur
bestaat uit een aantal
onderdelen die
ervoor zorgen dat
bijvoorbeeld een gebroken been aan de
buitenkant (extern) stabiel gefixeerd wordt
zonder gebruik te maken van gips. In de
tropen is dit van groot belang i.v.m. infecties.
Wat maakt Medic nog meer?
Krammetjes!
Wat doet men daar mee? Kinderen in Afrika
hebben vaak O-benen. Je hebt hier ook

wel mensen met
O-benen, maar
bij die kinderen
in Afrika is het zo
dat ze niet kunnen
lopen.
Een aantal
Nederlandse
orthopeden gaat soms 4x per jaar gedurende
een aantal weken kinderen met O-benen
opereren. Daar hebben ze de krammetjes
voor nodig. Een kind met O-benen dat
is geopereerd kan na ca. 6 weken weer
gewoon lopen en met rechte benen. Hiervan
is een filmpje dat te zien is op onze website
(www.medic.nl) onder recente projecten.
Er wordt bij Medic nog veel meer gedaan
dan ik hier heb opgenoemd maar dan zou
het verhaal veel te lang worden.
Ik hoop dat ik u een klein inkijkje heb
gegeven wat er zoal gebeurt bij Medic door
de vrijwilligers. Op genoemde website kunt
u uitgebreid zien wat er nog meer gebeurt,
ook de jaarverslagen zijn daar in te kijken.
Gerard Kroese

M E M O R I A M

katholiek, ambitieus en een volhouder tot
aan het laatst van zijn leven. Hij was een
interessante gesprekspartner die hield van
diepgang. Zijn werkzame leven was hij
actief bij AkZo en heeft daar 30 jaar als
socioloog bij personeelszaken gewerkt. Ook
was hij een actief lid van de Probusclub en
de voorzitter haalde met ons herinneringen
op. Theo was een echte levensgenieter, hij
heeft voluit geleefd tot hij niet meer kon.
Na de afscheidsviering is hij begeleid naar
het crematorium Heidehof. Wij hebben zijn
leven in het licht geplaatst van de Paaskaars
en vertrouwen er op dat hij is opgenomen
in het Eeuwige Licht en de liefde van God.
Wij wensen zijn vrouw Toos, kinderen en
kleinkinderen troost en sterkte toe om dit
verlies te verwerken.
Ronald Dashorst
Bert Nijpels
Van het concert des levens krijgt niemand
een program. Een metafoor die voor Bert
haast letterlijk genomen kon worden. In de
wieg gelegd om te musiceren. Decennialang

dirigeerde hij verschillende koren en
ondanks zijn ziekte richtte hij zelfs enkele
maanden voor zijn overlijden nog een nieuw
koor op. Muziek, het was niet alleen zijn
werk, maar ook zijn grote hobby, zijn passie.
Bert werd geboren in Maastricht in een
katholiek gezin. Vele jaren is hij ook nauw
betrokken geweest bij de kerk en zijn geloof
is hij ook altijd trouw gebleven. Kleine
uitingen lieten zien wat zijn achtergrond
was. Een kruisje dat hij altijd droeg en de
rozenkrans die altijd meeging op reis. Bert
was een gevoelsmens, die uitging van het
goede van anderen. Deed ook veel op zijn
eigen manier, met een kwinkslag. Ook
een positief iemand die altijd optimistisch
in het leven stond. En als het al eens wat
minder ging was zijn quote ‘komt goed’.
Liefde liep als een gouden draad door het
leven van Bert heen. Niet alleen de liefde
voor zijn vak, maar zeker ook de liefde voor
zijn gezin waar hij trots op was. Net zoals
zijn gezin trots op hem was. In zijn leven
heeft Bert veel applaus gekregen na al zijn
optredens. Maar ook toen hij een koninklijke

onderscheiding kreeg uitgereikt hier in de
Onze Lieve Vrouwekerk. En met een laatste
applaus hebben we op 6 maart in deze
zelfde kerk afscheid genomen van Bert, een
markant persoon met een roemrijk leven.
Een laatste applaus niet alleen voor zijn
muziek, maar vooral om wie hij was.
Gerard van de Braak
Jan Steneker
Op 14 maart hebben we in de Onze Lieve
Vrouwekerk onder grote belangstelling
afscheid genomen van Jan Steneker. Hij
werd geboren op 19 oktober 1923 te Heeg
in Friesland; de middelste uit een gezin
van 13 kinderen. Jan was dertien jaar toen
het hele gezin per trekschuit naar Vaassen
verhuisde. Op de Veluwe was hij zijn lange
leven lang fier een echte Fries te zijn. Bij
Heering Carrosseriebouw leerde hij het
echte timmerwerk. En tijdens een van de
dansavonden in de Poort van Kleef leerde
hij zijn ware liefde kennen: Annie Harleman.
Zij trouwden op 22 januari 1952. Er werden
zeven kinderen geboren. Na de geboorte
van de jongste startte Jan zijn eigen bedrijf
aan de Smidsweg. Later verhuisde het bedrijf
naar het Kanaalpad. Zijn kinderen bewaren
hele goede herinneringen aan de tijd dat
het gezin aan de Hoogakkerlaan woonde.
In augustus 1984 heeft oma Harleman de
eerste steen gelegd van een nieuwe huis
aan de Morellenlaan, op de grond waar
opa Harleman zijn moestuin had, naast het
ouderlijke huis van Annie. Jan en Annie
woonden beneden en zus Alie samen met
oma in de woning erboven. Jan heeft het
huis grotendeels zelf gebouwd. En daar was
hij bijzonder trots op. Jan hield van zang.
Wel 63 jaar was hij lid van mannenkoor
BelCanto. Het koor heeft de afscheidsmis
muzikaal prachtig opgeluisterd. Jan was ook
sportief. Tot aan zijn 89e heeft hij 60 jaar
getennist bij Quick. Annie overleed in 2010.
Hij miste haar enorm. Toch heeft hij nog acht
mooie jaren beleefd samen met zijn kinderen
en met schoonzus Alie. Zijn grootste wens
om in zijn eigen huis te kunnen blijven
wonen is vervuld, dankzij de enorme inzet
van zijn mantel-zorgende kinderen. Met zijn
allen hebben zij het mogelijk gemaakt dat
Jan tot het einde thuis kon zijn. Hij hield van
zijn kinderen en van het leven. Het viel hem
niet mee om los te laten. Maar voorzien van
de laatste sacramenten kon hij zich dankbaar
overgeven in het volste vertrouwen bij de
Heer met alle gestorvenen weer verenigd
te zijn. Dat hij rust in vrede en ons een
voorspreker is.
Paul Daggenvoorde
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Pax Kinderhulp zoekt gastouders
Pax Kinderhulp Apeldoorn nodigt ieder
jaar 20 kinderen uit Armenië uit voor een
vakantie in Apeldoorn.
Armenië ligt aan de
buitenrand van Europa,
ten zuiden van de
Kaukasus. Het heeft een
christelijke bevolking
met geheel eigen
cultuur en taal. Omdat
het over de weg moeilijk
te bereiken is (via Turkije 4000 km) is het
land verstoken van hulpstromen. Sinds de
aardbeving in 1988 heeft Pax Kinderhulp zich
het lot van de arme gezinnen aangetrokken.
In augustus 2018 gaat Pax Kinderhulp
Apeldoorn weer een vakantie organiseren
voor 20 Armeense kinderen uit arme
families. De kinderen worden hier per twee
opgevangen in een huisgezin. Daar kunnen
zij allerlei heel normale zaken beleven, zoals

elke dag een douche, slapen in een warm
en schoon bed, spelen met andere kinderen,
aan tafel eten, op een fietsje door de straat
rijden, voetballen, naar de speeltuin en
Nederlandse woordjes leren.
Onze ervaring is dat de Armeense kinderen
de hartelijkheid en gezelligheid in het
gastgezin enorm waarderen. Wij zien ook
dat de kinderen die in Apeldoorn geweest
zijn nog jaren later extra gemotiveerd zijn en
betere resultaten behalen.
De actie is een gezamenlijke inspanning van
vrijwilligers in Armenië, in Apeldoorn en
natuurlijk de gastouders.
Pax Kinderhulp Apeldoorn zoekt nog enkele
gastgezinnen in Apeldoorn en omgeving die
twee Armeense kinderen gedurende vier
weken willen opnemen in hun gezin. Na
eerste aanmelding volgt een intakegesprek
met vertegenwoordigers van Pax.
U kunt zich opgeven bij Cobi Alink, 055 542
14 88 - 06 534 042 71, paxcobi@gmail.com

K O R E N

Zondag 25 mrt
10.00 uur Eucharistieviering, voorganger
pastoor P. Daggenvoorde
Witte Donderdag 29 mrt
19.00 uur Eucharistieviering, voorganger
pastoor P. Daggenvoorde
Goede Vrijdag 30 mrt
15.00 uur Kruisweg, voorganger
pastoor P. Daggenvoorde
19.00 uur Goede Vrijdagviering, voorganger
pastor Sebastian
Paaszaterdag 31 mrt
20.30 uur Paaswake, voorganger
pastor Sebastian
1e Paasdag 1 apr
10.00 uur Eucharistieviering, voorganger
pastoor P. Daggenvoorde
2e Paasdag 2 apr
10.00 uur Eucharistieviering, voorganger
pastoor P. Daggenvoorde
Zondag 8 apr
10.00 uur Eucharistieviering, voorganger
pastor Sebastian
12.00 uur Doopviering, voorganger
pastor Sebastian
Maandag 9 apr Maria Boodschap
(verplaatste viering van 25 mrt)
18.30 uur Eucharistieviering, voorganger
pastoor P. Daggenvoorde
Zondag 15 apr
10.00 uur Eucharistieviering, voorganger
pastoor P. Daggenvoorde

Casa Bonita
25 mrt
30 mrt
01 apr

08 apr
15 apr

Palmzondag
RK Mw R. Mulder
Goede Vrijdag
Oec. dienst Ds. C. van Dijk
Pasen
CG/NG/GV CG/NG/GV,
CG/NG/GV (Henny Meurs)
PKN-3 Mw. L. van Geenen,
orgel dhr. F. van de Kraats
VE Ds. E. Idema,
orgel dhr. Jan van Veen		

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

De Drie Ranken
25 mrt

26 mrt
27 mrt
28 mrt
29 mrt
30 mrt

09.30 uur, ds. G.A.J. van der Maas
+ mevr. T. Breuer,
Open Kring Viering
09.30 uur, ds. A.A. Wijlhuizen,
De LichtBoot, kinderkerk voor
de basisschoolleeftijd
19.00 uur, Avondgebed, begin van
de Stille Week/Goede Week
19.30 uur, Avondgebed
19.30 uur, Avondgebed
19.30 uur, Avondgebed
19.30 uur, ds. A.A. Wijlhuizen,
Maaltijd van de Heer
Goede Vrijdag
15.00 uur, ds. G.A.J. van der

31 mrt

01 apr

08 apr
15 apr

Maas + mevr. G. Groenland,
Oecumenische Kruisweg, gericht
op kinderen en wie erbij wil zijn.
19.30 uur, ds. H.J. ten Brinke,
Goede Vrijdagviering
Stille Zaterdag
17.00 uur, ds. A.A. Wijlhuizen,
Paasmaaltijd met kinderen en
(groot)ouders
21.00 uur, ds. G.A.J. van der Maas,
Paasnachtviering, m.m.v. Con
Passione
Pasen
09.30 uur, ds. H.J. ten Brinke,
mmv Pur Sang
09.30 uur, Next Step,
voor jongeren,12-15 jr.
12.00 uur, Connect@, voor
jongeren vanaf 15 jaar
09.30 uur, ds. A.A. Wijlhuizen
09.30 uur, ds. G.A.J. van der Maas,
Maaltijd van de Heer,
mmv spRANKel
17.00 uur, Zangdienst, mmv. het
Gelders Politie Mannenkoor

Bachkoor Apeldoorn: Mattheüs Passion
m.m.v. Het Gelders Orkest o.l.v. Joop Schets
Kaarten bij Orpheus of 055 527 03 00 (dagelijks van 10:00-22:00)
www.bachkoorapeldoorn.nl
Zaterdag 31 maart, De Hofstad, Hofveld 52, 17:00 uur

CKV Novo-Cantare: The Crucifixion
m.m.v. leden van koren uit heel Nederland o.l.v. Fred de Vries
Kosten bijwonen repetitie 12:30-16:00 uur €10 (eigen muziek meenemen)
Toegang gratis, voor bijwonen repetities inschrijven verplicht.
www.novo-cantare.nl
Zaterdag 31 maart, Eben Haezerkerk, Zonnedauw 8, 19:30 uur

Sweelinck Kamerkoor: Olivet to Calvary - J.H. Maunder
o.l.v Marjon van der Linden, toegang gratis.
www.sweelinck-kamerkoor.nl

30 mrt

01 apr

08 apr

15 apr

Palmzondag
RK mw. Pastor J. Havekes,
orgel dhr. J.van den Berg
Goede Vrijdag
Mw. I.M. Bossen-broek-Baller &
Dhr. W. Kroon
Pasen
Mw. I.M. Bossenbroek-Baller,
Koor Crescendo
Mw. M. van der Veen, orgel
mw. D. Scherpenzeel, dwarsfluit
Gemma Scherpenzeel
Mw. I.M. Bossenbroek-Baller, orgel
mw. S. Goldbach, Taizé zanggroep

De Herberg:
Zondagse Ontmoetingen
25 mrt
01 apr
08 apr

Vanaf 13.15 uur wordt er een kop koffie
of thee geschonken.

Marken-Haven
24 mrt

30 mrt

31 mrt

2 apr
07 apr

14 apr

25 mrt
01 apr

08 apr
08 apr
15 apr

Verteldienst o.l.v. Henriëtte van
Ieperen, orgel Arjan van Hees
Zangdienst o.l.v. Harm Siebesma,
orgel Chris Notenboom
1e Paasdag, Eredienst Drs.
Constance Schouwstra-Dijkman,
orgel Chris Noteboom,
Mannenkoor Schuylenburg
o.l.v. Dhr. Zwier v.d. Weerd en
The 4 of Us
Verteldienst o.l.v. Piet Rosenbrand,
orgel Chris Notenboom
Zangdienst o.l.v. Coby van de
Hoorn, orgel Arjan van Hees
Eredienst
Drs. Constance SchouwstraDijkman, orgel Dhr. Jan-Willem
Jonkman, Kinderkoor De Merels
o.l.v. Mw. Ina Mijnheer

Palmpasen
RK Mw. Pastor J. Havekes, orgel
mw. W. Berends
Goede Vrijdag
Mw. I.M. Bossenbroek-Baller,
orgel dhr. G. de Groot
Pasen (Stille zaterdag)
Mw. I.M. Bossenbroek-Baller,
orgel mw. S. Goldbach, Solist
Joke van Reen		
2e Paasdag
Viering in de Markenhof		
Mw. M. Visch-de Bruin,
orgel dhr. J. van Veen,
Klarinet Margo van der Eng
Mw. I.M. Bossenbroek-Baller,
orgel dhr. G. de Groot,
solist Rianne Blankestijn

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.

De kerkdiensten vinden plaats op
zaterdagmiddag om 14.30 uur.

Randerode
25 mrt

25 mrt

Lia Benschop
Pasen Tineke van Stormbroek
Hans Hase

De Zondagse Ontmoetingen vinden plaats
op de tweede en vierde zondag van de
maand van 13.30-14.00 uur, alsmede op
kerkelijke feestdagen.

De kerkdiensten beginnen om 10.30 uur.

‘s Heeren-Loo
(Groot Schuylenburg)

E L D E R S

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

De Heemhof
25 mrt

C O N C E R T E N

Vrijdag 23 maart, Orpheus, Churchillplein 1, 19:00 uur

K E R K D I E N S T E N
Vieringen H. Martinuskerk Twello

&

30 mrt
01 apr
08 apr
15 apr

Palmzondag
Pastor H. de Jong, orgel dhr. F. van
de Kraats, solist dhr. Hans Jansen
Goede Vrijdag
Ds. E. Idema, orgel dhr. E. Pleijsant
Pasen RK
Pastor J. van Steenoven
Prot Ds. E. Idema
Pastor H. de Jong,
The New Relations

De kerkdiensten beginnen om 10.30 uur.

Sainte Marie
25 mrt
30 mrt
01 apr
08 apr
15 apr

Palmzondag
Eucharistieviering A. Goes
Goede Vrijdag
15.00 u Woorddienst A.J. Derksen
Pasen
Eucharistieviering A. Goes
Geen viering
Eucharistieviering A. Goes

De vieringen op zondag beginnen om
09.30 uur

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.
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.
De laatste jaren zijn er ruim zeshonderd
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’.
Auto’s kunnen op het Marktplein worden
geparkeerd.
Informatie: Interkerkelijk comité Paaszang
Apeldoorn, 055 355 86 97
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WIJ BIDDEN

Goede God,
niet met macht en uiterlijk vertoon
bent U onder ons gekomen
maar als een deemoedig mens,
nederig van hart en
bezorgd voor ieder van ons.
Kom tot ons en
geef ondersteuning aan hen
wier hart te zwaar dreigt te worden.
Amen.

E V E N

S T I L S T A A N

Als je een ander was,
zou je dan een vriend van jezelf willen zijn?

(By: Min An from Pexels.com)

BIJBELROOSTER JAAR B
Bijbelrooster jaar B
25 maart 2018 Palmzondag; Mc. 11,1-10 of Joh.12,12-16; Jes. 50,4-7; Ps. 22; Filip. 2,6-11;
Mc. 14,1-15,47 of 15,1-39
29 maart 2018 Witte Donderdag; Ex. 12,1-8 + 11-14; Ps. 116; 1 Kor. 11,23-26;
Joh. 13,1-15
30 maart 2018 Goede Vrijdag; Jes. 52,13-53,12; Ps. 31; Hebr. 4,14-16; 5,7-9;
Joh. 18,1-19,42
31 maart 2018 Paaswake; Gen. 1; Ex.14; Jes. 55; Ps. 104; Rom. 6,3-11; Mc. 16,1-8
01 april 2018 Paaszondag; Hand. 10,34a + 37-43; Ps. 118; Kol. 3,1-4; Joh. 20,1-9
02 april 2018 Tweede Paasdag; Hand. 2,14 + 22-32; Ps. 16; Mt. 28,8-15
08 april 2018 Tweede zondag van Pasen; Hand. 4,32-35; Ps. 118; 1 Joh. 5,1-6;
Joh. 20,19-31; BELOKEN PASEN
15 april 2018 Derde zondag van Pasen; Hand. 3,13-15 + 17-19; Ps. 4; 1 Joh. 2,1-5;
Lc. 24,35-48
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