vrijdag 20 april 2018
47e jaargang, nummer

informatieblad voor katholiek apeldoorn

www.emmaus-apeldoorn.nl

09
(vierwekennummer)
volgende uitgave
vrijdag 18 mei 2018

kerk pagina 2 | huis pagina 4 | stad pagina 6 | kopij inleveren uiterlijk: woensdag 9 mei 2018

Impressieverslag inspirerende informatieavond
(Willem Olierook)

Belangstelling en bestuursmutaties
Iets over achten opent vicevoorzitter Berry
van den Hout de bijeenkomst door de
aanwezigen van harte welkom te heten. Dat
er stoelen bijgehaald moeten worden naar
de grote zaal geeft wel aan dat er vanuit
de parochie veel belangstelling is voor deze
informatieavond, hetgeen de organisatoren
tot tevredenheid stemt.
Berry geeft aan dat de avond op hoofdlijnen
bedoeld is om: 1. te melden waar we staan
als Emmaüsparochie, 2. te bezien wat ons
bezig houdt en 3. met name dieper in te
gaan op wat het pastorale team doet.
Berry meldt daarna twee bestuursmutaties:
1. Perry van Gerwen is gestopt als parochiesecretaris en
2. Ernst Voogd heeft ook te kennen te geven
geen nieuwe termijn in te willen gaan.
Van de twee vacatures die hiermee
ontstonden is er al een ingevuld door Marcel
Stouten die de portefeuille ‘Coördinatie
vrijwilligers’ op zich heeft genomen. Naar
een goede vervanging van Perry wordt
naarstig gezocht (als u/je als lezer denkt dit
talent te bezitten en hiertoe gemotiveerd
bent, meld u/je aan!).
Hierna neemt Marcel het woord en geeft
aan trots en ook wel verbaasd te zijn
dat er zoveel Emmaüsparochianen in
het vrijwilligersbestand zijn opgenomen,
maar dat hij nu pas in beeld heeft hoeveel
taken er door al die vrijwilligers worden
uitgevoerd. Hij geeft aan er voor de
vrijwilligers te willen zijn en ‘laagdrempelig’
te zijn als het om ‘benaderbaarheid’ gaat
oftewel ‘als er iets is, kom ermee!’, zoals
Marcel zegt (en zo ken ik hem ook).

Kachelperikelen en verbouwing
Daarna krijgt Harry Huis in ’t Veld het
woord om ons bij te praten over de
verbouwingsplannen.
Zijn verhaal komt erop neer dat er heel
veel is bekeken en besproken rond het
vervangen van de oude kachel, maar dat met
name door het vinden van asbest de hele
procedure, met onder andere een aantal
malen offertes aanvragen, veel tijd in beslag
heeft genomen en dat dit uiteindelijk nog
niet heeft geleid tot een nieuwe (vorm van)
verwarming.
Ook met de verbouwplannen zit het niet
mee. De wensen zijn geïnventariseerd, maar
zeker is lang niet alles gehonoreerd kan/zal
worden.
Daarbij speelt ook de bijzondere boom naast
het schuurtje ons parten, omdat we met
bouwen daar rekening mee moeten houden.
Kortom: er is nog niets definitief bekend
en de intentie is bijgesteld naar een
‘tussengebouw met toiletgroep’.

Pastoraat als theologie
Het onderdeel ‘Pastoraat’ begint met een
‘gesproken pastorpraat’ door onze pastoor
Paul Daggenvoorde.
Op bijna onnavolgbare, maar zeer

inspirerende wijze houdt hij ons voor waar
het ten diepste om gaat bij pastoraat:
‘geroepen zijn om te behoeden’. Het hart
van onze missie zijn de woorden van Jezus
Christus uitgesproken op Witte Donderdag:
‘doet dit om Mij te gedenken’ en Paul voegt
er de bekende Werken van Barmhartigheid
aan toe: ‘Ik had dorst en je hebt me te
drinken gegeven’, enzovoorts. Dát is
uitvoering geven aan onze missie; christen
ben je vooral buiten het kerkgebouw.
Ook benadrukt Paul eens te meer dat ook
Jezus’ woorden ‘laat de kinderen tot Mij
komen’ voor onze Emmaüsparochie cruciaal
zijn; zij hebben, zij zijn de toekomst!
Daarnaast geeft Paul aan dat het
toenemende aantal Emmaüsparochianen
met een niet-Nederlandse achtergrond
toeneemt en we ons daar meer op moeten
en zullen gaan richten.

Uitvoering Pastoraat
Handen en voeten geven
aan pastoraat anno nu
is gebaseerd op drie
pijlers: ‘Centralisatie’,
‘Ondernemen’ en
‘Pastoraat van nabijheid’.
Paul verduidelijkt deze begrippen met
het (be)noemen van de vele taken die
het pastoraat kent. In sneltreinvaart
gaan we langs ‘inhoud geven aan
liturgie’: missen, rooster, liturgieboekjes,
muzikale ondersteuning, uitstelling,
biechtgelegenheid en gebedsgroepen.
Het moge duidelijk zijn dat aan deze
begrippen een veelheid aan werk,
inspanning en betrokkenheid vastzit.
Een speciale ‘tak’ is ‘Liturgie en Katechese’.
Denk daarbij aan: doopvieringen,
catechumenen, Eerste communie, Vormsel
en huwelijkssluitingen.
Bij ‘Liturgie en persoonlijk Pastoraat’ is
de lijst van werkzaamheden nog langer:
uitvaart, vorming uitvaartvrijwilligers,
meeleven bij verlies, bereikbaarheid,
ziekenzalving, ziekenzegen, huisbezoek
en pastoraat op locatie. Paul noemt hierbij
ook het vele werk dat pastor Sebastian
Gnanapragasam op dit terrein verricht.
Mooi om te horen is hoeveel er nog wordt
georganiseerd en aan bezoek wordt gedaan
in de voormalige Apeldoornse parochies.
Veel van de hier aanwezigen zijn daar al heel
lang bij betrokken. Hulde daarvoor!

Dan zijn er nog de Gedachtenisvieringen,
vieringen in verpleeghuizen en de meer
‘ondernemende
en vormende’
activiteiten als:
‘Lourdes- en
Romereizen’,
‘Bidden met
de benen’ en
‘Vonc’ (lezingen,
filmavonden
in De Drie
Ranken).

Het is bijna overweldigend om te zien en te
horen hoeveel er wordt gedaan op zoveel
terreinen binnen onze Emmaüsparochie, die
mede daardoor vaak als ‘voorbeeld’ wordt
genoemd – zo benadrukt Paul – als het gaat
om ‘kerksluiting en kerkopbouw’ in vele
Nederlandse parochies.

Kind en kerk
Mariska Litjes komt
naar voren om ons
alles te vertellen over
de activiteiten die
ze met dertig – ‘ik
doe het echt niet
alleen’, zegt ze als
eerste – vrijwilligers wekelijks voor en met de
Emmaüskinderen handen en voeten geeft.
‘We zijn zo gegroeid als groep en zo met
elkaar verbonden om lief en leed met elkaar
te kunnen delen’, wil ze ons heel graag laten
weten.
Ze verdeelt het werk onder in:
‘Kerkgebonden’ en ‘Schoolgebonden’.
Bij het eerste horen de: kinderdiensten,
de kinderoppas, de gezinsvieringen, de
katecheseprogramma’s en de bijbellessen
voor kinderen die ze sinds kort samen met
Ronald Dashorst verzorgt. ‘Kinderen kunnen
zulke mooie dingen zeggen’, vertelt ze
glunderend.
Mariska deelt ook mee dat ze regelmatig
(en prettig) samenwerkt met mensen van de
PKN, die hun jeugdwerk uitvoeren onder de
paraplu van ‘Kerkplein 7’. De ‘verbinding’ die
ze daarbij ervaart wil ze ook graag binnen
de Emmaüsparochie uitdragen, zodat klein
én groot ervaren dat ze een onderdeel van
een groter geheel zijn.
Het ‘Schoolgebondendeel’ is voornamelijk
het op de scholen brengen van wat heet
het ‘Godly Play’ (in OW06 heeft hier een
uitgebreid artikel over gestaan). Inmiddels
doen alle negen katholieke basisscholen
mee en ook het speciaal onderwijs is met
school ‘de Vorm’ sinds kort aangehaakt.
Een warm applaus valt haar ten deel na dit
inspirerende verhaal.

Diaconie
Dat in Apeldoorn ‘de Werken van Barmhartigheid’ dagelijks in praktijk worden
gebracht, blijkt wel als pastor Ronald
Dashorst vertelt wat er allemaal op het
gebied van ‘Caritas’ wordt gedaan. Van
acute noodhulp (waar de collectes tijdens
Kerstmis en Pasen voor zijn bedoeld), via Emmissie (wat voorheen Missie, Ontwikkeling
en Vrede heette), waar een nieuwe groep
met vers elan zich bezighoudt met ‘de naaste
ver weg’ (nu de vastenactie voor de scholen
in Tanzania). Maar ook met Fair Trade en de
aandacht voor ‘vrede’ (te beginnen in onze
mooie woonplaats).
Niet te vergeten al het bezoekwerk wat
wordt gedaan, het maken en sturen van
kaarten naar voornamelijk ouderen en
zieken. Een andere groep houdt zich
bezig met ‘meeleven bij verlies’: zij sturen
twee jaar brieven naar nabestaanden
en eens per jaar organiseren ze een
lotgenotenbijeenkomst, waar mensen in de

gelegenheid worden gesteld om ervaringen
rond het verlies van hun partner met elkaar
te delen.
Weer anderen zetten zich in voor ‘ruimte
voor anders zijn’, waarmee bedoeld wordt
dat mensen met psychische aandoeningen
een ‘maatje’ krijgen om mee te praten over
bij voorbeeld ‘zingeving’.
Vluchtelingen waren een paar jaar
geleden een speciale groep waar veel
Emmaüsparochianen zich voor hebben
ingezet (zelf mensen in huis genomen) en
inmiddels is deze groep van zo’n twintig
voormalig Syriërs met hun gezinnen ‘geland’
in Apeldoorn en sterk betrokken bij onze
parochie.

En natuurlijk niet te vergeten Sant’Egidio,
met in de ene hand de bijbel en in de andere
de krant, waarmee gezegd wil worden dat
bidden én helpen heel goed samengaan.
Daaruit is onder andere de Kledingbank
voortgekomen, waar veertig vrijwilligers
vooral de afgelopen periode met strenge
vorst het erg druk hadden. Inmiddels
bevindt zich er ook een naaiatelier, waar vier
Irakese en een Marokkaanse vrouw kleding
herstellen. Ook is er de ‘School van de Vrede’
gevestigd, waar kinderen bij elkaar komen
om onder andere huiswerkbegeleiding te
krijgen.

Ouderen in verzorgingshuizen worden
bezocht door jongeren, het ‘Straatteam’
zorgt voor warme drank en een broodje
voor dak- en thuislozen. Natuurlijk is er nog
altijd de inmiddels fameuze ‘Franciscustafel’
(zie foto), waar wekelijks zo’n vijftig mensen
van een driegangenmenu kunnen genieten,
die ons door een praktijkschool worden
aangeboden.
Dan is er nog de jaarlijkse Vredeswandeling
waar op 1 januari jl. meer dan tweehonderd
mensen aan deelnamen en tenslotte noemt
Ronald nog het Gebed van de Martelaren
dat ook jaarlijks in de OLV heel veel indruk
maakt.

Financiën
Na al dit moois zou je bijna vergeten dat er
nog zoiets als geld een rol speelt. Aan Dick
Koster de ondankbare taak om ons weer
op aarde terug te brengen met een niet
al te rooskleurig verhaal over de dalende
inkomsten en de niet verder lager kunnende
uitgaven.
Vervolg op pagina 3
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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 21 april
16.30 uur
Eucharistieviering met Con Passione, voorganger pastoor P. Daggenvoorde
Zondag 22 april
10.00 uur
Eucharistieviering met koor Jokotrees, voorganger pastoor P. Daggenvoorde
Dinsdag 24 april
09.00 uur
Eucharistieviering
Vrijdag 27 april
09.00 uur
Eucharistieviering
19.30 uur
Gebedsviering Sant’Egidio
Zaterdag 28 april
16.30 uur
Eucharistieviering met cantor, voorganger pater Hulshof
Zondag 29 april
10.00 uur
Eucharistieviering met koor Sostenuto, voorganger pater Hulshof
Dinsdag 1 mei
09.00 uur
Eucharistieviering
Vrijdag 4 mei
09.00 uur
Eucharistieviering
19.30 uur
Gebedsviering Sant’Egidio
Zaterdag 5 mei
16.30 uur
Eucharistieviering met koor Lucente, voorganger pater Boerkamp
Zondag 6 mei
10.00 uur
Eucharistieviering met het Gregoriaans Koor, voorganger pastoor P.
Daggenvoorde
Dinsdag 8 mei
09.00 uur
Eucharistieviering
Donderdag 10 mei Hemelvaartsdag
10.00 uur
Eucharistieviering met koor Credo, voorganger pater Hulshof
Vrijdag 11 mei
09.00 uur
Eucharistieviering
19.30 uur
Gebedsviering Sant’Egidio
Zaterdag 12 mei
16.30 uur
Eucharistieviering met cantor, voorganger pater Hulshof
Zondag 13 mei
10.00 uur
Eucharistieviering met koor Credo, voorganger pater Hulshof
18.00 uur
Marialof, voorganger pastor Sebastian
Dinsdag 15 mei
09.00 uur
Eucharistieviering
Vrijdag 18 mei
09.00 uur
Eucharistieviering
19.30 uur
Gebedsviering Sant’Egidio

Viering 22 april 2018 m.m.v. Jokotrees
De afgelopen weken is een tekstgroep van Jokotrees druk bezig geweest met de
voorbereiding van de viering van zondag 22 april 2018. De voorbereiding is erg leuk om
te doen. We bedenken zelf het thema uit de voorgeschreven lezingen, kiezen bijpassende
liederen, stellen het boekje samen en leveren de kopij aan voor een stukje in “OpWeg”.
Het thema voor deze viering is : “Iemand zien voor wie hij is”. Dit thema is voortgekomen
uit de lezingen die voor dit weekend zijn voorgeschreven. Met name uit de Handelingen
der Apostelen (4, 8-12). Iemand zien voor wie hij echt is, dat zouden we vaker moeten
doen en er misschien in een aantal gevallen méér ons best voor moeten doen. Immers,
Jezus Christus werd niets waard geacht en is toch tot hoeksteen geworden. Geef een
ander oprecht aandacht en kijk door zijn/haar buitenkant heen. Dan maakt ons leven
samen met anderen zoveel waardevoller. U bent van harte uitgenodigd om deze viering
met ons mee te vieren.
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 9.00 uur, in de O.L. Vrouwekerk.
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KINDERDIENST EN CRÈCHE
Elke zondag is er tijdens de viering van 10.00 uur kinderdienst en crèche.

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

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

COLLECTEOPBRENGSTEN
week 14
pastoraat Emmaüsparochie € 380,35
Sant’Egidio € 318,25
week 13
pastoraat Emmaüsparochie € 1633,23
PCI € 1544,98
Kind en Kerk € 301,79
week 12
pastoraat Emmaüsparochie € 470,10
Vastenactie € 617,week 11
pastoraat Emmaüsparochie € 272,40
Vastenactie € 374,86
week 10
pastoraat Emmaüsparochie € 360,92
Vastenactie € 494,40
MISINTENTIES
Weekend 21-22 april: Ben en Bernard, Gerda van der Steen-Maas, Catharina MontaubanGräffner.
Weekend 28-29 april: Ben en Bernard, Gerda van der Steen-Maas, Catharina MontaubanGräffner, Ronella Josephina Scholsberg-Charles.
Weekend 5-6 mei: overleden ouders Harperink-Nijland en zoon Felix, Ben en Bernard
Donderdag 10 mei: Hendrik Leopold van Droogenbroeck.
Weekend 12-13 mei: Gertrudis Martha Maria Peters-Voskuilen, Johannes Jan Cornelis Peters,
Maria Aartsen-Verheij, Hendrikus Johannes Aartsen, overleden familie Aartsen-Verheij,
Stephan Staijen, schoonzoon, ouders en schoonouders, gezondheid en voorspoed voor
het gezin, Aad van de Maarel, Ben en Bernard.
PAROCHIEKRONIEK
Gedoopt:
Door het H. Doopsel is op zondag 2 april Kajetan Gniazdowski in onze geloofsgemeenschap
opgenomen.
Overleden:
Annie Kamphuis-Broenink. Het afscheid heeft plaatsgevonden op 22 maart in de kapel van
Sainte Marie.
Jan Braakhuis. De uitvaart heeft plaatsgevonden op 27 maart in de kerk.
Gerda van der Steen-Maas. De uitvaart heeft plaatsgevonden op 9 april in de kerk.
Catharina Montauban-Gräffner. Het afscheid heeft plaatsgevonden op 13 april in de aula
van Heidehof.
IN MEMORIAM: Zie pagina 7
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Laudato Si 2: Ons huis in verval
In de vorige OpWeg is de inleiding op de
encycliek Laudato Si uit 2015 behandeld.
In dit artikel wordt ingegaan op het 1e
hoofdstuk van deze encycliek.
Dit hoofdstuk heeft als titel ‘Ons huis in
verval’ en gaat over de situatie op aarde
nu. Er worden een aantal problemen
benoemd: vervuiling, klimaatverandering,
waterproblemen, verlies van biodiversiteit.
Deze problemen wordt veroorzaakt door de
eigen handelingen van de mens, vooral door
de vele veranderingen op aarde. Het tempo
van deze veranderingen ligt hoog de laatste
tijd, terwijl de natuur over het algemeen
traag reageert. “We moeten de moed
hebben om wat er met de wereld gebeurt
tot ons persoonlijk lijden te maken.” aldus
de paus.
De problemen met ons huis zijn:

1. Vervuiling
Er worden tegenwoordig vele nieuwe
stoffen en materialen gemaakt en
uiteindelijk geloosd. Hierdoor wordt de
aarde een vuilnisbelt. En als belangrijkste
reden geldt: onze wegwerpcultuur. Eén van
de mogelijke oplossingen is de kringloop
economie. Maar we zijn nu nog niet zover.

2. Klimaatverandering
Klimaat is ons gemeenschappelijk goed.
Toch warmt de aarde op o.a. door
menselijke activiteit. Verbranding van
fossiele brandstoffen leidt tot uitstoot van
koolstofdioxide (CO2), landbouw leidt
tot uitstoot van methaan en lachgas. En
ook ontbossing draagt bij aan klimaat
aanpassingen.
Het zijn vaak de armen op aarde die de

prijs van klimaatverandering betalen. Zij
leven al in de marginale gebieden, en bij
verslechtering kunnen zij niet vluchten naar
andere gebieden. Volgens de UNCHR zijn
er 200 miljoen klimaatvluchtelingen, en
de WHO heeft aangegeven dat er per jaar
250.000 klimaatdoden zijn.

3. Water
Schoon drinkwater is onmisbaar voor het
menselijk leven en voor de ecosystemen.
De toegang tot veilig drinkwater is een
wezenlijk, fundamenteel en universeel recht
van de mens, omdat dit het overleven van
de mensen bepaalt. Schoon water is geen
koopwaar, maar een recht, aldus de paus.

4. Biodiversiteit
De biodiversiteit staat onder grote druk.
Mede door ons toedoen verdwijnen
duizenden soorten levende wezens, o.a.
door ontbossing. Zelfs het leven in de

wereldzeeën wordt bedreigd, o.a. door
overbevissing. Zo dreigen er onderaardse
kerkhoven te ontstaan zonder leven en
kleur te worden, zoals dode koraalriffen.
De genoemde problemen leiden tot
achteruitgang in onze omgeving en dit
heeft sociale effecten. Het leidt tot de
achteruitgang van de kwaliteit van het
menselijk leven en het maatschappelijk
verval. Zo zijn sommige steden ongezond,
en daardoor moeilijk leefbaar, door veel
luchtverontreiniging, afvalproblemen, en
gebrek aan nabije natuur. Ook is er de mondiale ongelijkheid: op sommige plekken is
meer last van achteruitgang dan op andere
plekken. Bv. de verwoestijning in WestAfrika: de mensen die hier leven, hebben
geen alternatief, ze kunnen vaak nergens
naar toe zonder in conflict te komen met
andere (groepen) mensen.
Om deze problemen op te lossen is visie en

leiderschap nodig. Helaas heeft de politiek
in vele landen zich onderworpen aan de
technologie en de financiële wereld.
Het verbond tussen economie en technologie sluit alles buiten wat hun belang niet
dient.
Soms is financieel gewin belangrijker dan
een leefbare aarde. Ook speelt onverschilligheid een rol, voor de problemen van een
ander elders zijn we niet geïnteresseerd.
Het is nodig dat we een systeem ontwikkelen
van normen met onschendbare grenzen.
Geen onverschilligheid en zorg voor de
medemens elders op onze aarde.
Op lokaal niveau zijn er vaak acties om
vervuilde omgeving te schonen, en dit werkt
lokaal goed. Helaas zijn er nog te weinig
hiervan. Wij zijn gestopt met na te denken
over de doeleinden van het menselijk
handelen: “Als wij verschillende gebieden
van onze planeet bekijken, merkt men
onmiddellijk dat de mensheid de goddelijke
verwachting heeft teleurgesteld”, aldus de
paus.
Het bovenstaande is wellicht een beetje
somber, maar de bovenstaande teksten zijn
in de encycliek te vinden. Toch vragen de
problemen om urgentiebesef en besef dat
je zelf kunt bijdragen op vele manieren.
We zullen daar op een later moment nog
op terug komen.
In het volgende artikel gaan we verder
met de encycliek, als wordt ingegaan op
het evangelie van de schepping.
Namens Em-missie,
Rens Smit

Impressieverslag inspirerende informatieavond
Vervolg van pagina 2
Gelukkig is door
een gunstige
opbrengst van de
beleggingsportefeuille het saldo
over 2017 niet rood
geworden, maar
dat zal waarschijnlijk niet altijd zo gunstig
uitpakken.
Berry vult nog aan dat er geprobeerd gaat
worden om de inkomsten uit de Aktie
Kerkbalans op peil te houden door een
andere aanpak, met name richting jongeren,
te kiezen.

Vragen
Natuurlijk is er gelegenheid om vragen
te stellen. De eerste gaat over de Website
van de Emmaüsparochie; waarom deze niet
actueel is.
Berry geeft aan dat dit ook een zorg
voor het bestuur is. Er is nog maar één

webbeheerder die afhankelijk is van wat hij
aangeleverd krijgt. Een van de aanwezigen
biedt aan te kijken of hij kan helpen.
Een ander vraagt of de bijeenkomsten van
de Gebedsgroepen in OpWeg opgenomen
kunnen worden. Zo dat al niet het
geval is, zal dat aan de redactie worden
voorgesteld.
De volgende vraag is om nog eens
gedetailleerd toe te lichten waarom het
met de verbouwing allemaal zo lang moet
duren. Berry neem de hele procedure
nogmaals door en zegt ook te betreuren
dat het allemaal niet sneller gaat.
Wat zijn de vooruitzichten voor de Teresiakerk, wil iemand weten. Berry geeft aan
dat er al met talloze partijen is gesproken
en dat dit nog steeds het geval is.
Als er geen vragen meer zijn bedankt Berry
ons – het is inmiddels tegen tienen – voor
onze aandacht en ons meedenken en stelt
voor om nog een frisje te nemen op de
toekomst van onze Emmaüsparochie.
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HUIS
Openingstijden Centraal Secretariaat

Dankbaar voor een geweldige opbrengst
van de Vastenactie 2018

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.

Nieuw e-mailadres Pastoraatsgroep
De pastoraatsgroep wordt wel gezien als de ogen en oren van de parochie. We zien
veel en horen veel over het reilen en zeilen in de parochie, maar we zien en horen
ook niet alles. Heb je iets meegemaakt wat je wilt vertellen aan anderen, dan kan de
pastoraatsgroep een luisterend oor zijn. Het contact kan via de bus achter in de kerk, en
ook via ons nieuwe mailadres: emmaus.apeldoorn.pgroep@gmail.com Niet dat we alles
kunnen oplossen, bemiddelen kunnen we wel. En soms kunnen we een minder goed
uitgevallen uitspraak proberen uit te leggen.
Kortom: als je iets wilt melden, laat het ons weten via het nieuwe mailadres.
Namens de pastoraatsgroep,
Rens Smit

‘Even minderen, voor een ander’, was
het motto van de vastenactie dit jaar. Bij
de Emmaüsparochie resulteerde dat in
een beetje meer! De opbrengst van de
Vastenactie 2018, die dit jaar opnieuw naar
een project van de Florentina Foundation:
het Elisabeth Center (EC) in Tanzania gaat,
was € 6.155,03!
Onze parochie heeft dit geld bijeengebracht.
Het is een geweldige stimulans voor de
kinderen en hulpverleners in Tanzania.

Nieuw strooiveld
Op zondag 22 april wordt het nieuwe
strooiveld op de begraafplaats Arnhemseweg door pastoor Daggenvoorde
ingezegend.
Het is misschien niet algemeen bekend, maar
er zijn in Apeldoorn 3 Rooms Katholieke
begraafplaatsen: Haagwinde (achter de
Teresiakerk), Oude Beekbergerweg (bij het
Zuiderpark) en Arnhemseweg (vlak over
het spoor). Alle drie worden voortreffelijk
onderhouden door een team van meer dan
30 vrijwilligers.
Natuurlijk moeten we ook met onze
tijd meegaan. Er wordt, zeker sinds de
vestiging van een crematorium op Heidehof,
behoorlijk veel gekozen voor cremeren.
En veel mensen stellen het op prijs, dat
de as van de overledene een passende
eindbestemming krijgt. Eén van de
mogelijkheden is het verstrooien over een
daartoe ingericht veld. Op de begraafplaats
aan de Arnhemseweg ontbrak tot op heden
zo’n veld.
De vrijwilligers hebben daar zelf het
strooiveld ontworpen en aangelegd.
Met name Bert Toeter, Henk van Eijk en
Ton Rutte hebben hier hun steentje aan
bijgedragen. Het heeft de vorm van het

Opbrengst

blad van de Zonnebloem (de bloem die
zich altijd naar de zon richt), en wordt
geflankeerd door een urnenmuur en twee
opstaande gedenkstenen (als het ware een
opengeslagen boek), waarop namen van
overledenen kunnen worden aangebracht.
En nu is het zover: pastoor Paul Daggenvoorde is bereid gevonden om op zondag
22 april (direct na de H. Eucharistie, dus
tegen de klok van 12) het nieuwe strooiveld
in te zegenen. Uiteraard wordt dat in een
feestelijk vat gegoten. Want deze aanwinst
verdient het om gevierd te worden! We
rekenen ook op een verdiende opkomst!!
RK Begraafplaatsen Apeldoorn,
Jaap Gussenhoven

K I N D

Deze financiële bijdrage is afkomstig uit de
collectes tijdens de 40-dagentijd. Daarnaast
heeft een anonieme donateur een enveloppe
achtergelaten met € 500. En een echtpaar in
onze parochie, dat ook anoniem wil blijven,
heeft een bedrag van € 2.500 geschonken.
Daar zijn we toch heel blij verrast door en
ook dankbaar voor. Samen hebben we de
afgelopen drie jaar een bedrag van in totaal
ruim € 20.000 bijeengebracht dat ten goede
komt aan het Immaculati Fund. Vanuit dit
fonds worden de schoolkosten voor vier jaar
middelbare school betaald voor die kinderen
waarvan de ouders onvoldoende middelen
hebben. Zo zijn er kansen voor iedereen…..
maar er is nog meer.

Bedevaart
We hebben u in OpWeg verteld over zuster
Maria Elisabeth Gruyters van de congregatie
Liefdezusters van de Heilige Carolus
Borromeus als initiatiefnemer van het goede
werk in Tanzania. Het Elisabeth Center is dan
ook naar haar vernoemd. De congregatie is
gevestigd in het Klooster ‘Onder De Bogen’
in Maastricht. Perry en Luce van Gerwen
en Jaap en Aafke Gussenhoven gingen er

E N

Communieles op scholen

Soms is het goed je zegeningen te tellen! Palmpasen,
paasavond, paasmorgen:
zoveel kinderen in de kerk
gebeurd niet elke zondag. Ze kwamen ze
als mieren gekropen uit de banken. Ronald
Dashorst noemde het de wonderbaarlijke
kindervermenigvuldiging. En zo voelde het
ook! Wie had dit ooit gedacht, toen we zes
jaar geleden met Kind en Kerk starten?
Ik moest zelfs even denken “hoe gaan we
dit doen?”…..
Gelukkig zijn we met een heel team Kind
en Kerkers en is betrokkenheid heel groot!
Ook extra hulp kwam uit de banken.
Het ging nog net in de ruimte in de zaal…
Ik droom steeds vaker van een grotere zaal.

Op enkele scholen wordt er in de klas over
het doen van de eerste communie een les
gegeven aan de hand van een Godly Play
verhaal over de communie. Voor de kinderen
die de eerste communie doen is het erg
leuk dat hun klasgenoten bij deze stap
meegenomen worden.
Aanvraag hiervoor kan gedaan worden
bij kindenkerk@rkapeldoorn.nl of via het
secretariaat.

Catechese
Vormelingen en communicanten zijn
halverwege hun voorbereidingstraject.
Ook de toerustingsavonden voor de ouders
zijn geweest. Het is niet meer mogelijk om
nu nog in te stappen. Kinderen die zich
nu nog aanmelden komen op de lijst voor
volgend jaar.
We hechten er waarde aan dat de kinderen
een goede voorbereiding hebben op de
sacramenten.

Verbonden
Zoals gezegd is de vastenactie 2018 de
laatste die we bestemden voor het Elisabeth
Center. Veel kinderen kregen daardoor een
kans. Voor de volgende vastenactie wordt
te zijner tijd een ander doel gezocht, of
gevonden. Wellicht wilt u graag betrokken
blijven bij het Elisabeth Center. Dit omdat
u een goed gevoel hebt bij het project, of
omdat de kinderen en hulpverleners een
gezicht kregen. Dat kan via de Florentina
Foundation. U kunt eenmalig een bijdrage
doen, maar u kunt ook Vriend worden van
de Stichting Florentina. Meer informatie
daarover is te vinden op de website www.
florentinafoundation.org. Ook zullen wij
vanaf nu de nieuwsbrieven neerleggen bij
de informatie achter in de kerk. Misschien
wilt u er toch een keer persoonlijk over van
gedachten wisselen? Dat kan ook, spreek
gewoon iemand aan uit de werkgroep Emmissie.
Werkgroep Em-missie
Rens, Luce, Ronald, Jos en Marianne

K E R K

Terugblik

Van mij mag de verbouwing beginnen...
Heeft u nou ook genoten van al die blije
gezichtjes in de kerk en wilt u op hoogtijdagen een handje helpen? Met name bij
de crèche? Laat het mij (Mariska Litjes) dan
even weten! kindenkerk@rkapeldoorn.nl .

in februari op bezoek om te vertellen over
de Vastenactie en het werk in Tanzania.
Op die bijzondere plek in het centrum
van Maastricht ontstond het idee om een
bedevaart te organiseren. Een bezoek aan
het klooster is zeer de moeite waard. De
dagtrip vindt plaats op 8 juni en wordt
georganiseerd door de pastoraatsgroep.
Meer informatie hierover volgt z.s.m. in
OpWeg en op de website.
De pastoraatsgroep ziet de aanmeldingen
graag tegemoet. U kunt intekenen op
diverse lijsten achter in de kerk. Meer info
bij Luce van Gerwen (06 417 027 98) of Jaap
Gussenhoven (06 110 048 97)

Bijbelles
Elke eerste zaterdag
van de maand is
er bijbelles voor
kinderen van
6 t/m 12 jaar.
De aankomende
zaterdagen van
15:00 tot 16:00
uur kan uw kind
deelnemen. Hier
zijn geen kosten
aan verbonden. Er wordt gewerkt met
een werkboek dat aangeschaft kan
worden voor € 6,00.
Data: 5 mei, 3 juni, 7 juli. Opgeven bij

kindenkerk@rkapeldoorn.nl . Of kom
gewoon een keer kijken en meedoen!

Kinderdienst
Ook in de meivakantie is er gewoon elke
zondag kinderdienst voor de kinderen!
Ik probeer ook elke zondag crèche te
regelen. Helaas lukt dit niet altijd. Daarom
doe ik een beroep op de mensen die hun
kinderen naar de crèche brengen om mee
te gaan draaien in de crèchegroep. Zo helpt
u een ander en helpt een ander weer u om
op de kinderen te passen. We nemen geen
kleine kinderen onder de vijf jaar mee in
de kinderdienst omdat dit te veel afleiding
geeft op de inhoud van de kinderdienst.
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Samen op bedevaart
Samen op bedevaart op vrijdag 8 juni 2018
We vertelden u eerder in OpWeg al over
zuster Maria Elisabeth Gruyters van de
congregatie Liefdezusters van de Heilige
Carolus Borromeus als initiatiefnemer van
het goede werk in Tanzania.
Het Elisabeth Center is dan ook naar haar
vernoemd. De congregatie is gevestigd in
het Klooster ‘Onder De Bogen’ in Maastricht.
Daaraan brachten Perry, Luce, Jaap en Aafke
in februari een bezoek om te vertellen over
de opbrengst van de Vastenactie en het
werk in Tanzania. Op die bijzondere plek in
het centrum van Maastricht ontstond het
idee om een bedevaart te organiseren. Een
bezoek aan het klooster is zeer de moeite
waard.

Samen oplopen
Op deze manier krijgt de vastenactie een
mooi vervolg. We hebben drie jaar financieel
bijgedragen aan het goede werk van deze
zusters. Nu krijgen we op 8 juni gelegenheid
de achterliggende gedachte te horen en te

ervaren. Deze dagtrip wordt georganiseerd
door de pastoraatsgroep en via hen kunt u
zich ook aanmelden. De pastoraatsgroep
hoopt op veel aanmeldingen. U kunt
intekenen op diverse lijsten achter in de
kerk.

Programma
Hieronder treft u alvast het voorlopige
programma aan van die dag. En het is goed
te vermelden dat het nodig is dat u goed ter
been bent.

Tijd

activiteit

Locatie

08.00 uur

Vertrek

Stationsstraat Apeldoorn

10:30 uur

Aankomst

Kommel 25 Maastricht

10:30 - 11:25 uur

Koffie en thee

Ceciliazaal

11:30 - 12:15 uur

Vieren van de Mis door
pastoor Paul Daggenvoorde

De Kapel

12:30 - 13:00 uur

Lunch

Ceciliazaal

13:00 - 13:25 uur

Presentatie

Ceciliazaal

13:30 - 14:30 uur

Bezoek St Servaas kerk

14:30 - 15:00 uur

Onze Lieve Vrouwe kerk

15:00 uur

Koffie en thee

Ceciliazaal

15:30 uur

Afsluiting

Kommel 25

18.00 uur

Aankomst

Stationsstraat Apeldoorn

Overige informatie
Het vervoer naar Maastricht zal per bus zijn.
De kosten voor deze dag zijn ongeveer
€ 25,00 per persoon. Over het exacte bedrag
hoort u later meer. En zodra er meer
informatie is, delen wij dat met u via OpWeg

SANT’EGIDIO
Paaslunch
Na de viering op Eerste Paasdag hebben wij
in de pastorie onze traditionele Paaslunch
gehouden. Het was een gezellig samenzijn,
aan mooi gedekte tafels met paasbrood,
soep en andere lekkernijen. Tijdens de
maaltijd was het tikken van de eieren, een
Syrische traditie, een uitdaging. De winnaar
was Nelly, die haar ei kon behoeden voor
een deuk. Met het zingen van ‘U zij de
Glorie’ was het paasgevoel compleet.

Paasbuffet
Op Tweede
Paasdag hielden
wij voor daken thuisloze
medemensen
een Paasbuffet
in de pastorie
aan de
Stationsstraat.
De vrijwilligers
van de
Franciscustafel
hebben zelf
verschillende
gerechten
bereid en bij
elkaar was het
een verrassende
en veelkleurige maaltijd geworden voor
onze gasten die hebben genoten van het
lekkere eten en het samenzijn met elkaar.

van Vrede. Op 21 april gaat de verbouwing
verder en zal de ingang van de Kledingbank
de tweede deur zijn. Op zaterdag 5 mei is de
kledingbank gesloten.

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.
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.

Koffie-inloop
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

Ontmoeting met de gemeenschappen
uit België en Duitsland. Herdenking van
Mgr. Leon Lemmens.
Bezoek Maastricht. Lezing, gebed.
Overnachting in Abdij Rolduc.
Bezoek Aken, eucharistieviering in de Dom
van Aken.
Begin: 2 juni, einde 3 juni
Kosten € 140,00 all-in.
Opgave bij: r.dashorst@rkapeldoorn.nl

Vrijdag 27 april is er geen gebed in de
kerk i.v.m. Koningsdag.
Vrijdag 4 mei is er gebed ter gelegenheid
van de Dodenherdenking
19.30 uur In de dagkapel van de Onze
Lieve Vrouwekerk, Van harte welkom

Activiteiten de komende periode
Zondag 22 apr
Feest van de 50ste verjaardag van
Sant’Egidio
15.00 u Conferentie: Betekenis van SE
voor kerk, stad en wereld.
17.00 u Eucharistie in de Mozes en Aäron,
voorganger Jean-Pierre
18.30 u receptie in het Huis van Sant’Egidio

Vriendschap met ouderen
Op zondag 8 april hebben wij met
verschillende jongeren pannenkoeken
gebakken met de ouderen in Woonzorgcentrum Sainte Marie. Het was druk aan het
fornuis en gezellig in de zaal. De ontmoeting
van jongeren met ouderen is elke keer weer
een feest. Nu kijken wij uit naar de volgende
bijeenkomst waarin muziek centraal staat,
samen zingen van oudhollandse liedjes en
genieten van pianospel en elkaar.

Kledingbank
Mensen van Rotary ’t Loo hebben een
begin gemaakt met de verbouwing van de
wachtruimte.
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 onze gasten ontvangen
en is deze ruimte beter geschikt voor de
koffie-inloop, het naaiatelier en de School

www.santegidio.nl | www.santegidio.org

Gebeden

School van vrede
Met Palmpasen
hebben de
kinderen van
de school van
vrede een
Palmpasenstok
gemaakt en zijn
er mee naar de
kerk gegaan.
Het was een
mooie optocht
van 76 kinderen
uit heel Apeldoorn.
In de School voor vrede hebben de kinderen
zich bezig gehouden met de verkenning van
de verschillende religies. Kinderen tekenden
de symbolen van jodendom, islam en
christendom. Door meer van elkaar te leren
kan je bouwen aan een wereld van vrede.
Kinderen van de basisschool zijn welkom
elke woensdag middag van 13.30 uur tot
15.00 uur in de Kledingbank.

en de website. En heeft u nu al vragen?
Dan kunt u terecht bij: Luce van Gerwen
(06 417 027 98) of Jaap Gussenhoven
(06 110 048 97).
Wij zien als pastoraatsgroep uit naar
de bedevaart op vrijdag 8 juni 2018.

Maandag 21 mei
Nederlandse Dag (Pinksteren),
10.30 u Apeldoorn
Zaterdag 2–zon 3 jun
Heiligdomsvaart in Maastricht met de
Scholen van het Evangelie van Nederland
(+België + Duitsland)
11.00 u Borsum, herinnering aan
Mgr. Leon Lemmens
14.00 u Wandeling door Maastricht
17.00 u lezing Jean-Pierre,
inleiding over Servaas en ontstaan
christendom rond de Maas
18.30 u gebed van Sant’Egidio in de
Servaas, eten, feest en logies in Vaals,
Drielandenpunt
ochtend: convegno
middag: bezoek Aachen en afsluitende
eucharistie
12-16 juli
Jongerendagen in Rome, 15-25 jaar.
14-16 okt
Gebed voor de Vrede in Bologna
www.santegidio.nl, www.santegidio.be
Like ons op Facebook.

Bedevaart naar Maastricht
In de sporen van de eerste christenen
langs de Maas.

Steun onze activiteiten op rekeningnummer:
NL81 INGB 0006 7476 28 t.n.v. Stichting
Sant’Egidio Apeldoorn.
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STAD
Kopij voor de volgende OpWeg graag inleveren uiterlijk woensdag 9 mei 2018
per e-mail aan secretariaat@rkapeldoorn.nl

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 7 mei 2018 gespreksgroep
ouderen. Gast: A. Goes. Thema: Iconen.
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.

Lentetafel
De Open Tafel
van april was
met recht een
lentetafel. Het
was de eerste
echte lentedag.
We hadden er
lang op gewacht. Iedere dag maar weer
denken: het wordt beter. Eindelijk dagen
met supertemperaturen. Een uitbundig
stralende zon. Een zacht windje. Overal
bloeiende narcissen, krokussen en
hyacinten. Voor sommigen was het een
rokjesdag. Dat gold echter niet voor onze
gasten. Het lentegevoel paste mooi bij het
paasgevoel. In tegenstelling tot de lente
wisten we precies hoe lang we op Pasen
moesten wachten. Carnaval was een mooi
meetpunt voor het begin. Iedereen keek
op zijn manier uit naar Pasen. Sommigen
lasten een soort pauze in en vierden dat
ze halverwege Pasen waren. Zij noemden
dat dan ook Halfvasten. Sommige
kerkelijke vieringen waren duidelijke
mijlpalen. Denk maar aan Palmzondag.
De Goede Week luidde het einde van de
vasten in. Op de vastgestelde dag was
het Pasen. Het feest van de Opstanding.
Het nieuwe begin. De geestelijke lente.
De Open Tafel stond in het teken van
die dubbele lente. Het “bijbels woordje”
sloot duidelijk aan bij de verrijzenis uit de
dood. Het menu stond in het teken van

de natuurlijke lente. Erwten en worteltjes
mogen toch zeker wel als lentesymbolen
gelden. Een voorafje van kippensoep met
groenten en frisse yoghurt na maakten
het lentegevoel compleet. De volgende
Open Tafel valt op een gedenkwaardige
dag. De eerste vrijdag van mei is de
dag van de Dodenherdenking. We
hebben overwogen dan geen maaltijd te
verzorgen. Merkend hoeveel van onze
gasten teleurgesteld zouden zijn besloten
we ter plekke om toch Open Tafel te
houden. We zullen er wel rekening mee
houden dat iedereen op tijd voor de
officiële Dodenherdenking thuis kan zijn.
Voel u dus welkom op 4 mei 2018 vanaf
17.00 uur.
Jacques Daenen

Vanuit de huiskamergroep
Vanmorgen waren wij te gast bij Irene,
na de koffie gaan wij ons buigen over de
tekst: Lucas 3: vers 4 tot 12. Jezus begint
aan zijn openbare leven maar daarvoor
heeft Hij eerst veertig dagen gevast in
de woestijn. Wij vragen ons af of vasten
nog wel van deze tijd is. Verhalen komen
boven van hoe het vroeger thuis ging.
Als op paaszaterdag om 12 uur de klok
had geluid dat de vasten voorbij was
mocht het snoeptrommeltje worden
leeggegeten. Er werd op vrijdag geen
vlees gegeten; dan was er vis, de meesten
van ons zagen dat niet als vasten maar
meer als een feestmaaltijd, want vlees
was er in die tijd bij de meesten niet. Nu
hebben wij allemaal de leeftijd dat je niet
meer hoeft te vasten, als het tenminste
om dit soort vasten gaat. De vraag
wordt gesteld: maar hoe kunnen wij nu
dan vasten en ons voorbereiden op het
feest van Pasen? Als wij kijken naar alle
verleidingen die Jezus moest doorstaan.
Hoe Hij door de duivel wordt beproefd.
Die was een geducht tegenstander.
Hoe gaan wij met verleidingen om?
Ben je gauw om te praten, doe je mee
aan roddel over je medemens. Krijgt
die genoeg aandacht of juist wat extra
aandacht als het moeilijk wordt. Geef je
genoeg van je tijd om goed te luisteren
wat de ander vraagt! Of heb je het al
voor hem/haar in gevuld. Zijn wij tevreden
met wat we hebben, of willen wij telkens
meer? Wij sluiten deze morgen af met
een gebed uit het boekje ‘op weg naar
Pasen’ en het aansteken van de kaarsjes
voor een persoonlijk gebed.
Bep Scheffer

Werkgroep Welzijn
Hubertusgemeenschap
kan weer terugkijken op een sfeervolle
en druk bezochte Eucharistie-viering met
aansluitend een lunch.
Deze vond plaats op donderdag 15 maart
2018. Pater Theo Roelofs ging voor en Ben
Pol was onze trouwe acoliet. Er hadden
zich zeer veel mensen opgegeven. De
kerk zat goed vol. Het thema was; “Hoe
sterk is uw geloof?” Een best moeilijk
thema want niet iedereen staat sterk in
zijn geloof, vooral niet als we te maken
hebben met bijv. problemen of een
afnemende gezondheid. En zeker de
ouderen hebben hiermee te maken. Maar
toch willen we sterk staan in het geloof
en hebben de hoop dat onze gebeden
verhoord zullen worden. De preek
van Pater Roelofs was daar een goed

voorbeeld
van. Geloof
is een grote
genade voor
alle mensen
die dit kunnen
belijden en
daar grote
steun en
troost van
ondervinden in hun bekommernissen
in het dagelijks leven. Maar geloof kun
je niemand aanpraten of iemand toe
verplichten. Wij verlangen allemaal
naar een gelukkig en gezond leven.
Tegelijkertijd ervaren wij dat we allemaal
kwetsbare mensen zijn en soms nogal te
kampen hebben met tegenslagen, die ons
ongevraagd overkomen. Dan kan ons het
onbestemde gevoel bekruipen dat wij er
alleen voor staan en God ver te zoeken
is. Dan verlangen wij juist naar steun en
troost. Daarom is het goed om aandacht
te hebben voor elkaar. De koninklijke
beambte vroeg aandacht voor zijn zieke
kind en op het woord van Jezus; “Ga naar
huis, je kind is genezen”, vertrouwde en
geloofde hij blindelings. De vraag is nu:
“Is ons geloof ook zo sterk?” Of is er toch
zoiets van “eerst zien en dan geloven?”
Vragen wij God, dat wij in staat zijn en
de genade mogen krijgen om ondanks
onze twijfels, die wij vaak hebben, toch
gelovig te kunnen zijn. Na afloop van de
viering werd iedereen uitgenodigd voor
de lunch, die er weer geweldig uitzag
in de sfeervolle zaal, met broodjes, soep
en kroket. Alles ging er in als koek. Ook
konden de mensen gezellig met elkaar
praten. De sfeer was super. Na afloop
werd iedereen bedankt die gekomen
was en ook al de vrijwilligers die mede
door hun inzet dit weer mogelijk hebben
gemaakt. De volgende gezellige middag
is op woensdag 16 mei 2018, maar daar
komt nog een uitnodiging voor.
G.B.

Voorjaarsmiddag Werkgroep
Welzijn Hubertusgemeenschap
Op Woensdag 16 mei a.s. organiseert de
Werkgroep Welzijn weer haar jaarlijkse
Voorjaarsmiddag. Ook nu zijn we
weer welkom in de zaal van de Open
Hofkerk aan de Boerhaavestraat 60. Aan
deze middag wordt ditmaal muzikale
medewerking verleend door Corrie
Roelofsen uit Driel. Corrie brengt met haar
zang en entertainment een middagvullend
nostalgisch programma en treedt
regelmatig op in verzorgingshuizen. Met
haar moderne apparatuur laat ze u van
een compleet orkest genieten en met haar
prachtige stem is een gezellige middag
gegarandeerd. Ze maakt overal een feest
van. De middag begint om 14.00 uur en
vanaf 13.30 uur is men welkom. Zoals
altijd krijgen alle parochianen boven de
75 jaar weer persoonlijk een uitnodiging.
Mocht u de uitnodiging op 11 mei a.s. nog
niet ontvangen hebben dan verzoeken
wij u contact op te nemen met Mevr.
van Bussel, Marconistraat 71, 7316 PA
Apeldoorn, tel. 055 521 80 06 of met
Gerard Tiemessen, Hoefblad 1, 7322 EG
Apeldoorn, tel. 055 521 39 28. U bent van
harte welkom.

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

T E R E S I A
Welzijn
Het groepje vrijwilligers van
‘Welzijn’ wil, speciaal voor
zieken en voor parochianen
van 75 jaar en ouder, ‘mens
voor een mens’ zijn. Heeft u
behoefte aan contact of wilt u informatie
dan kunt u bellen met mevrouw E.
Schilder 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.

Bezorgers gezocht
Mevr. Hulleman stopt met de bezorging van
OpWeg. En ook mevr. van der Heide stopt
met de bezorging i.v.m. verhuizing. Wij
danken beide dames voor hun jarenlange
inzet!! En dus ben ik op zoek naar twee
bezorgers. Het gaat om 7 adressen
Aalbessenlaan/Tomatenlaan en om 8
adressen Deventerstraat/Drostendijk (net
voorbij kruising Laan van Zevenhuizen tot
GGNet). Wie wil dit gaan doen? Reacties
graag naar s.a.polvandenberg@online.nl of
055 366 19 23 (bij voorkeur tussen 18-19 uur)
Alvast hartelijk dank.
Cita Pol

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.

OpWeg Victor
Fam. Wagenmaker is gestopt met het
bezorgen van OpWeg; wij danken hen
voor de jaren dat zij OpWeg hebben
bezorgd.
Mevrouw v.d. Maarel stopt ook nadat
zij ruim 40 jaar OpWeg heeft bezorgd,
en ook nog jarenlang OpWeg heeft
verdeeld. Zij verhuist naar Kerschoten.
Wij wensen haar een goed verblijf
daar. Wij danken haar voor de inzet bij
OpWeg.
Ik (Aukje Hetterscheid) stop als
wijkcoördinator voor de St. Victor.
Ik zoek iemand die OpWeg wil
ontvangen en verdelen onder de
hoofdbezorgers.
Dit zijn 4 pakketten. U krijgt de lijsten
en wijzigingen via de Emmaüsparochie.
Dus wij zoeken mensen die de wijk van
de fam. Wagenmaker wil overnemen nl.
6 adressen aan de Grindberglaan, J.C.
Wilslaan en Jachtlaan 160 en 164.
De wijk van mevrouw v.d. Maarel telt
18 adressen in de Aalbert Cuyplaan,
Ferdinand Bollaan, Frans van
Mierisstraat, G. Hendrik Breitnerstaat,
Hendrik Willem Mesdagstraat,
Hobbemalaan, Johannes Bosboomstraat,
Ruysdaellaan, Schelfhouthof.
En natuurlijk een wijkcoördinator; er
is vervanging voor de vakantie. U kunt
zich opgeven bij het secretariaat van de
Emmaüsparochie: e-mail secretariaat@
rkapeldoorn.nl of tel. 055 526 65 00.

vrijdag 20 april 2018

I N

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

M E M O R I A M

Annie Kamphuis-Broenink
In haar eigen vertrouwde kapel in Sainte
Marie hebben we op 22 maart afscheid
genomen van Annie Kamphuis. Een vrouw
die zich volledig gaf voor haar gezin. Een
drukke huishouding met acht kinderen,
die haar trots waren. Altijd heeft ze hard
gewerkt en ze stond voor iedereen klaar en
volgens de pastoor destijds: deed ze overal
een beetje liefde bij. Ze was bescheiden en
die eenvoud sierde haar. Ze had een sterke
wil, een groot doorzettingsvermogen en
een diepgeworteld geloof. Annie was ook
een echt mensen-mens, ze hield van mensen
en van al haar contacten en ging voor haar
verbondenheid. Een rode draad in haar
leven was haar geloof in God, het geloof
in zijn liefde, troost en inspiratie. En een
bijzondere verering had ze voor Maria. Als
ze het moeilijk had, bad ze tot Maria voor
kracht, om zo weer getroost en vol goede
moed verder te kunnen gaan. Een zware
klap in haar leven was het verlies van haar
zoon Jan op jonge leeftijd. Maar vanuit haar
rotsvaste geloof heeft ze toch de draad van
het leven weer positief weten op te pakken.
En deze instelling had ze ook tot haar steeds
kwetsbaarder wordende gezondheid. Klagen
deed ze niet. Ze zei altijd: “een vrolijk hart
behaagt God en niet zo’n oude knorrepot”.
Passend bij haar leven hebben we onder
andere een gedeelte gelezen uit Jesaja: de
kracht die zij ook steeds weer kreeg na alle
tegenslagen, er toch weer steeds bovenop
komen. Als een vlam van een kaars die bijna
gedoofd is en toch weer opnieuw een vlam
wordt. De vlam van haar leven is nu gedoofd
maar we hebben afscheid genomen in het

vertrouwen dat zij nu mag leven in het Licht.
Gerard van de Braak
Toos Montauban
Op 13 april hebben wij in de zaal van het
crematorium Heidehof afscheid genomen
van Toos Montauban. Toos is op 12 maart
1922 geboren in Amstelveen, is getrouwd
met Kees en samen hebben zij drie dochters
gekregen. Toos moest in 1970 al afscheid
nemen van haar man en de kinderen zelf
opvoeden. Hierbij stond haar plichtsgevoel
centraal, wat het moeilijk maakte om
te genieten van het leven. Toos is van
Amsterdam naar Apeldoorn verhuisd. In
het laatste jaar van haar leven is zij, in
steeds verder afnemende gezondheid, via
Randerode, de Veenkamp, het ziekenhuis
naar het Hospice verhuisd, waar zij op 7
april op een leeftijd van 96 jaar is overleden.
Herinneringen werden opgehaald door haar
drie dochters en het oudste kleinkind en
haar achterkleinkind van 9 jaar speelde een
prachtig pianospel. In een vogelvlucht werd
het leven van Toos getoond in de foto’s die
te zien waren. Toos komt uit een creatieve
familie, haar tekeningen waren te zien en
pianospel was te horen, een creativiteit die
doorgegeven is in de volgende generaties.
We hebben haar begeleid naar haar laatste
rustplaats waar wij samen met het Wees
Gegroet hebben gebeden dat ze rust en
vrede heeft gevonden. Herinneringen
leven verder in de harten van kinderen,
kleinkinderen en achterkleinkinderen. Wij
mogen er op vertrouwen dat het goed is
waar Toos nu is.
Ronald Dashorst

Een inspiratiedag voor vrouwen
Kom of Blijf in Balans
Al eerder organiseerde “de verwondering”
een dag voor vrouwen om in balans te
komen of te blijven. Het werd een mooie
inspirerende dag. Daarom opnieuw een
aanbod ‘op verhaal te komen’, een dag met
tijd voor jezelf, om rust, inspiratie en energie
op te doen.
Kom in balans met verhaal, dans en
meditatieve oefeningen.
Wanneer stond jij op nummer één van je
prioriteitenlijstje? Gun jezelf een dag waar
dat zo is!
Op het programma staat een bijbelvertelling
met eenvoudig beeldmateriaal met
aansluitend een verwonderingsgesprek en
een creatieve verwerking. Verder deze dag
sacrale dansen en een meditatieve oefening
in de vorm van een labyrint met opdrachten.
Bijbelverhalen zijn voor de een
geloofsverhalen, voor de ander oerverhalen
over het leven. Voor iedere interpretatie is
bij ons respect en ruimte. Juist diversiteit
geeft nieuwe inzichten. Het zijn in ieder
geval Verwonderingsverhalen! De dansen
zijn eenvoudig en voor iedereen uit te
voeren, indien nodig kunnen ze worden
aangepast.
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H. Martinuskerk Twello
Donderdag 10 mei Hemelvaartsdag
09.00 uur Eucharistieviering,
voorganger pastor Sebastian
Zondag 13 mei
10.00 uur Eucharistieviering,
voorganger pastor Sebastian

Casa Bonita
22 apr

PKN-1 Mw. ds. E. Wennink,
orgel dhr. Gert de Groot
29 apr
RK Pastor H. de Jong
06 mei
CG/NG/GV Henny Meurs
13 mei
Hemelvaart-weekend PKN-2
Dhr. R. Bloemendal
			
De kerkdiensten beginnen om 10.30 u
op de 3e verdieping.

De Drie Ranken

Website: verwondering-apeldoorn.nl .

RK Pastor W. Achtereekte,
orgel mw. W. Berends
28 apr
Dhr. R. Bloemendal,
orgel dhr. L. Jacobs
05 mei
Mw. J.A. Stolte,
orgel dhr. G. de Groot
12 mei
Mw. M. Brussel,
orgel dhr. J. van Veen
De kerkdiensten vinden plaats op
zaterdagmiddag om 14.30 uur.

Randerode
22 apr
29 apr

Prot. Ds. E. Idema,
orgel dhr. E. Pleijsant
Prot-Z Mw. Magda Hoekstra,
orgel dhr. Jan van Veen
RK Dhr. W. Achtereekte
Hemelvaartweekend Prot.
Dhr. M. Visscher,
orgel dhr. F. van de Kraats

De Veenkamp

22 apr

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

RK Pastor W. Achtereekte,
Koor Spirit - Klarenbeek
Dhr. R. Bloemendal, orgel dhr.
W. Kroon, solist Veronika Simonett
Ds. D. Luijmes, orgel mw.
S. Goldbach, dwarsfluit Gemma
Scherpenzeel
Mw. M. Hoekstra, orgel dhr. J. van
Veen, solist Margo van der Eng

De kerkdiensten beginnen om 10.30 uur.

Opgave bij de.verwondering.apeldoorn@
gmail.com of bel 06-315 371 69 vóór
11 mei 2018 (Minimaal aantal deelnemers is
7, maximaal 10).

21 apr

De Heemhof

13 mei

Vrijdag 18 mei 2018, 9:45 u tot 15.30 uur
Voor vrouwen van alle leeftijden, Huis van
Verhalen, Koninginnelaan 3/5 Apeldoorn.
Kosten: geef wat het je waard is. (De
onkosten zijn voor ons minimaal 25 euro
p.p.), Lunch wordt verzorgd (diëten graag
doorgeven bij aanmelding).

Marken-Haven

06 mei
13 mei

06 mei

De begeleiding is in handen van:
Els Lagerweij: Docent Sacrale Dans en
verhalenverteller
Mariska Litjes: Theoloog en verhalenverteller
Cora Krispijn: Psycholoog en verhalenverteller

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

22 april
09.30 uur ds. G.A.J. van der Maas + mevr.
M. Litjes, Open Kring Viering
09.30 uur ds. A.A. Wijlhuizen, De LichtBoot,
kinderkerk voor de basisschoolleeftijd
29 april
09.30 uur ds. A.A. Wijlhuizen, Bediening
Heilige doop
06 mei
09.30 uur ds. H.J. ten Brinke
09.30 uur Next Step, voor jongeren van
12-15 jaar
12.00 uur Connect@, voor jongeren voor
15-25 jaar
10 mei, Hemelvaartsdag
09.00 uur ds. A.A. Wijlhuizen, Morgengebed, maaltijdviering in kring
13 mei
09.30 uur ds. G.A.J. van der Maas

29 apr

Deze keer vertellen we het verhaal van de
Samaritaan. Een verhaal dat de vraag stelt
wanneer en wie jij wil helpen. En door
wie en wanneer jij geholpen wilt worden.
Wanneer geef je, wanneer geef je je over?
Kun je allebei of doe je liever alleen een van
de twee?
De sacrale dansen en de meditatieve
oefening zullen ook op deze thema’s zijn
afgestemd.
Door de meditatieve uitwerking van het
dansen, het luisteren en verwonderen over
het verhaal dat verteld wordt, kom je tot
rust. Door jezelf vragen te stellen en de stilte
te zoeken bij het creatieve verwerken en de
meditatieve oefening, beleef je het verhaal
op een wijze die inzichtgevend op je eigen
leven werkt. Van harte welkom!

E L D E R S

‘s Heeren-Loo (Groot Schuylenburg)
22 apr
22 apr
29 apr
06 mei

13 mei
13 mei

Verteldienst o.l.v. Hanke van
’t Hof, orgel Arjan van Hees
Zangdienst o.l.v. Lies Mijnsbergen,
orgel Chris Notenboom
Combidienst o.l.v. Harm Siebesma,
orgel Arjan van Hees		
Drs.Constance Schouwstra-Dijkman,
orgel dhr. Chris Noteboom,
Apeldoorns Christelijk Mannenkoor o.l.v. dhr. Jacob Schenk
Verteldienst o.l.v. Trudie Buitenhuis, orgel Chris Notenboom
Zangdienst o.l.v. Hetty de Reus,
orgel Arjan van Hees

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

De Herberg: Zondagse Ontmoetingen
22 apr
13 mei

Theo van Driel
Tineke Breuer

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

De kerkdiensten beginnen om 10.30 uur.

Sainte Marie
22 apr
29 apr
06 mei
13 mei

Woord- en communieviering,
A.J. Derksen
Eucharistieviering A. Goes
Woord- en communieviering,
A.J. Derksen
Eucharistieviering A. Goes

De vieringen beginnen om 09.30 uur

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

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

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

vrijdag 20 april 2018
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WIJ BIDDEN
Goede God,
U hebt ons uw Naam bekend gemaakt:
uw grote liefde en wijsheid.
Wij danken U voor uw nabijheid.
Blijf bij ons, aanhoor onze vragen
en sterk ons in de liefde tot U,
totdat wij ten volle delen in uw
heerlijkheid.

E V E N

S T I L S T A A N

Zolang je maar blijft volhouden kun je niet verliezen

BIJBELROOSTER JAAR B
Bijbelrooster jaar B
22 april 2018 4e zondag van Pasen
Hand. 4,8-12; Ps.118; 1 Joh 3,1-2; Joh. 10,11-18; Roepingenzondag.
29 april 2018 5e zondag van Pasen
Hand. 9,26-31; Ps. 22; 1 Joh. 3,18-24; Joh. 15,1-8;
6 mei 2018 6e zondag van Pasen
Hand. 10,25-26 + 34-35 + 44-48; Ps. 98; 1 Joh. 4,7-10; Joh. 15,9-17;
10 mei 2018 Hemelvaart van de Heer
Hand. 1,1-11; Ps. 47; Ef. 4,1-13 of 4,1-7 + 11-13; Mc. 16,15-20;
13 mei 2018 7e zondag van Pasen
Hand. 1,15-17 + 20a + 20c-26; Ps. 103; 1 Joh. 4,11-16; Joh. 17,11b-19; Moederdag.

Bidden met de benen
Wandeling BmdB op zaterdag 12 mei 2018,
aanvang 09:30 uur.
Het begin van de wandeling
is in de dagkapel van de
Onze Lieve Vrouwekerk,
ingang naast het Parochiehuis aan de Stationsstraat
13 in Apeldoorn.
Het thema is Vrede. De kracht van
Verbeelding om vrede voor te stellen, in
Syrië, Irak, in de wereld en in ons hart.
Er is een 10-km en een 15-km wandeling.
De tocht voert via een groene verbinding

informatieblad voor katholiek apeldoorn

naar het buitengebied. De routes leiden de
deelnemers - soms via onverwachte paden
- langs de Grift, enkele andere beken en
het kanaal. Onderweg is er gelegenheid om
samen een kopje koffie of thee te drinken.
Omdat het de laatste wandeling is van
het seizoen willen wij afsluiten met een
ontmoeting in de pastorietuin, tenminste
als het weer het toelaat. Daar kunnen
we napraten met elkaar onder het genot
van een drankje en een hapje. Dankbaar
mogen we weer terugkijken op een mooi
en inspirerend wandelseizoen.

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

Iedereen is van harte welkom.

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

