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Maria-verschijningen en de oproepen tot gebed
(Willem Olierook)
Dit keer heb ik op internet gezocht naar,
naast Lourdes in Frankrijk, wat minder
bekende bedevaartsoorden.
Welke boodschap had Maria toen en
voor wie? En is die misschien ook nu voor
de mensheid, die steeds rationeler lijkt
te worden en minder op heeft met het
mystieke, nog actueel?

Beauraing
Beauraing is een kleine stad in
de Belgische provincie Namen. De stad
telt ruim 9000 inwoners. Beauraing ligt
ongeveer twintig kilometer ten zuiden
van Dinant en tien kilometer ten oosten
van de Franse stad Givet. De stad is een
belangrijk bedevaartsoord, waar jaarlijks
zo’n 150.000 pelgrims komen.
[bron: Wikipedia]

Vanaf 30 december geeft Maria het
essentiële van haar boodschap door.
De 30ste : “Bidt, bidt veel.”
De 1ste januari: “Bidt altijd.”
De 3de : Maria vertrouwt een geheim toe
aan de drie jongsten.
Zij belooft: “Ik zal de zondaars bekeren.”
Zij noemt zich: “Ik ben de Moeder van God,
de Koningin van de Hemel.”
Zij vraagt: “Beminnen jullie mijn Zoon?
Beminnen jullie Mij?
Wel, offer U dan op voor mij. Adieu.”
(tot bij God)
[bron: accueilbeauraing.wordpress.com]

Brindisi
Brindisi is een havenstad in het zuidoosten
van Italië, met ongeveer 90.000 inwoners,
aan de Adriatische Zee. De stad is de
hoofdstad van de provincie Brindisi in
de regio Apulië, en ligt in wat wel de
hak van de laars van
Italië genoemd wordt.
[bron: Wikipedia]

Verschijning van
de Moeder Gods
als ‘Maagd
van de Verzoening’

Beauraing

Het verhaal van de verschijningen
Op 29 november 1932, rond 18 uur, vraagt
vader Voisin aan zijn kinderen, Fernande
(15 jaar) en Albert (11 jaar), om hun zus
Gilberte (13 jaar) te gaan afhalen in het
pensionaat van de Zusters van de Christelijke
Leer van Nancy.
Onderweg vragen ze aan hun vriendinnen
Andrée Degeimbre (14 jaar) en Gilberte
(9 jaar) om met hen mee te gaan. Wanneer
Albert aan de deur van het pensionaat
gebeld heeft en zich omdraait, ziet hij
Onze-Lieve-Vrouw die boven op de brug
van de spoorweg wandelt. Zijn zus en
vriendinnen geloven hem eerst niet, maar
wanneer zij zich omkeren zien ook zij de
“mooie Dame”.
Op 2 december spreekt ze voor de eerste
maal, als antwoord op de vraag van de
kinderen:
“Wat verwacht U van ons?” “Dat jullie altijd
braaf zouden zijn”.
En ’s avonds, bij een nieuwe verschijning: “Is
het waar dat jullie altijd braaf zullen zijn?”
Op 8 december blijven de kinderen
gedurende een kwartier in extase:
“Zij was nog mooier dan anders!”
De 17de vraagt Maria “een kapel”.
De 21ste noemt Zij zich, op vraag van de
kinderen: “Ik ben de Onbevlekte Maagd”.
Op 23 december: “Waarom komt U
hier?” “Opdat men hier op bedevaart
kome.”

Op 5 januari 2015 vindt
er een verschijning
plaats aan Mario in
de gezegende tuin te
Brindisi.
Mario beschrijft het
als een blauw licht dat
explodeert en daarna
verschijnt de Heilige Maagd geheel gekleed
in het wit. Zij had een blauwe wereldbol in
haar handen. Aan haar rechterarm lichtte de
rozenkrans op. De Moeder Gods zei:
“Mijn kleine kinderen, de Heer stuurt mij
opnieuw naar jullie, mijn volk, dat dorst naar
de goddelijke waarheid. Ik verzoek jullie
dringend veel te bidden en jullie niet te
laten afleiden door de wereld die onder de
zonde bedekt is en wordt gedomineerd
door het kwaad.
Ik word nooit moe om neer te dalen op
de aarde want er is zo veel behoefte
aan mijn aanwezigheid, verenigd met de
tegenwoordigheid van de Heilige Geest
die de verloren mensheid zal hernieuwen.
Ongeacht de aanwezigheid van mij en mijn
Zoon, volgen vele kinderen het atheïsme,
prefereren ze het om onze boodschappen
niet te volgen; God wenst dat jullie Zijn
vreugdevolle getuigen en verkondigers van
Zijn hemels Koninkrijk zijn. Het is nu tijd om
eindelijk te kiezen voor het hoogste goed,
zonder achteruit te wijken. Blijf in Jezus
en Hij zal in jullie wonen (bezit van jullie
nemen).
Lieve kinderen, door jullie geloof zal Jezus
wandelen in de wereld, Hij gaat door de
straten en geneest iedereen die
Hem aanroept en zich tot Hem bekeert.”
[bron: brindisi-mariaverschijningen.jimdo.com]

Medjugorje
Een bergdorp in het zuiden van Bosnië
en Herzegovina. Het werd bekend door

Medjugorje

een reeks verschijningen van Maria die
er sinds 1981 zouden plaatsvinden. Het is
sindsdien een bedevaartsoord geworden.
De Rooms-katholieke Kerk heeft dit
bedevaartsoord tot nu toe niet erkend.
Sinds het begin van de verschijningen
hebben meer dan 25 miljoen bedevaarders
Medjugorje bezocht. Met meer dan 1
miljoen bezoekers per jaar is Medjugorje het
grootste rooms-katholieke bedevaartsoord in
Zuidoost-Europa.
[bron: Wikipedia]

Boodschap van Maria
op 25 december 2016
Op 12 september 1998 zei de Moeder Gods
tijdens haar laatste dagelijkse verschijning
aan Jakov Colo dat zij aan hem voortaan
eens per jaar zou verschijnen, en wel op 25
december, Eerste Kerstdag. Zo gebeurde dat
ook in 2016. De Moeder Gods verscheen om
14:20 uur en bleef tien minuten bij Jakov. Na
afloop gaf hij haar boodschap door:
“Lieve kinderen, op deze dag van genade
roep ik jullie op een bijzondere wijze op
om voor de vrede te bidden. Kinderen,
ik ben hierheen gekomen als Koningin
van de Vrede en hoe dikwijls heb ik jullie
opgeroepen om voor de vrede te bidden?
Maar, kinderen, jullie harten zijn rusteloos.
De zonde belet jullie, je volledig open te
stellen voor de genade en de vrede die God
je wil geven. Om in vrede te leven, mijn
kinderen, moeten jullie allereerst vrede in
je hart hebben en volledig overgeleverd zijn
aan God en aan Zijn wil. Zoek de vrede en de
vreugde niet in de dingen van deze aarde,
omdat deze allemaal van voorbijgaande aard
zijn. Verlang naar echte barmhartigheid,
en naar de vrede die alleen van God komt,
en alleen zo zullen jullie harten van echte
vreugde vervuld zijn; alleen op deze wijze
zullen jullie echte getuigen van vrede
kunnen worden in deze wereld zonder
vrede. Ik ben je moeder en spreek voor ieder
van jullie ten beste bij mijn Zoon. Dank dat
jullie mijn oproep beantwoord hebben. ”
[bron: medjugorje.ws]

van Onze-Lieve-Vrouw van Fátima werd
gemeld in oktober 1917, werd het dorp
een rooms-katholiek bedevaartsoord. In
1944 werd een basiliek gebouwd. Sinds 12
juli 1997 heeft Fátima de status van stad
(cidade).
[bron: Wikipedia]

Verschijningen aan
drie herderskinderen
De algehele boodschap van Fátima is niet
ingewikkeld. De verzoeken ervan zijn voor
gebed, herstel, berouw, offergave en het
achterlaten van de zonde.
Voordat Onze Vrouwe aan de drie
herderskinderen Lucia, Franceso en Jacinta
verscheen, werden zij door de Engel van
de Vrede bezocht. De Engel bereidde
de kinderen voor op het ontvangen van
de Gezegende Maagd Maria en zijn
aanwijzingen vormen een belangrijk aspect
van de Boodschap die vaak over het hoofd
wordt gezien.
Onze Vrouwe benadrukte in elk van Haar
verschijningen het belang van het bidden
van de Rozenkrans, en ze vroeg de kinderen
om elke dag voor vrede te bidden.
[bron: gotquestions.org]

Fátima
Deze plaats ligt in Centraal-Portugal in de
gemeente Ourém, ten noordoosten van de
hoofdstad Lissabon. Nadat een verschijning

De drie herderskinderen: Lucia, Francesco en
Jacinta.
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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
9

T / M

2 9

Zaterdag 9 juni
16.30 uur
Eucharistieviering met cantor,
voorgangers pastor Sebastian en diaken R. Dashorst
Zondag 10 juni
10.00 uur
Eucharistieviering met koor Credo, voorganger pastor Sebastian
Dinsdag 12 juni
09.00 uur
Eucharistieviering
Vrijdag 15 juni
09.00 uur
Eucharistieviering in Twello.
Geen rozenkransgebed in de O.L. Vrouwekerk.
19.30 uur
Gebedsviering Sant’Egidio
Zaterdag 16 juni
16.30 uur
Eucharistieviering met samenzang,
voorganger pastoor P. Daggenvoorde
Zondag 17 juni
10.00 uur
Eucharistieviering met koor Sostenuto,
voorganger pastoor P. Daggenvoorde
Dinsdag 19 juni
09.00 uur
Eucharistieviering
Vrijdag 22 juni
09.00 uur
Eucharistieviering
Zaterdag 23 juni
16.30 uur
Eucharistieviering met cantor,
voorganger pastor Sebastian
Zondag 24 juni
10.00 uur
1e Communieviering met koor JokoTrees,
voorganger pastoor P. Daggenvoorde
13.00 uur
1e Communieviering met koor JokoTrees,
voorganger pastoor P. Daggenvoorde
Dinsdag 26 juni
09.00 uur
Eucharistieviering
Vrijdag 29 juni
09.00 uur
Eucharistieviering
DOOPVIERINGEN vinden doorgaans een keer per maand op ’n vastgestelde zondag plaats.
De data zijn:
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. N.B. Niet op 8 en 15 juni.
KINDERDIENST EN CRÈCHE
Elke zondag is er tijdens de viering van 10.00 uur kinderdienst en crèche.

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

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

COLLECTEOPBRENGSTEN
week 21
pastoraat Emmaüsparochie € 281,46
Emmaüs diaconie € 359,25

J U N I

2 0 1 8

week 20
pastoraat Emmaüsparochie € 455,32
Ned. Missionaris € 501,14
week 19
pastoraat Emmaüsparochie € 478,98
Emmaüs diaconie € 109,15
Ned. Missionaris € 493,04
week 18
pastoraat Emmaüsparochie € 370,64
Emmaüs diaconie € 327,22
MISINTENTIES
Weekend 9-10 juni: Maria Aartsen-Verhey, Hendrikus Johannes Aartsen, Overleden familie
Aartsen-Verhey, Ben en Bernard, Herman Hagen, Ghislaine Gadiot-Billiet, Aleida Buiting-Duis.
Weekend 16-17 juni: Stephan Staijen, schoonzoon, ouders en schoonouders; gezondheid en
voorspoed voor het gezin. Uit dankbaarheid bij een 60-jarig huwelijk.
PAROCHIEKRONIEK
Gedoopt:
Door het H. Doopsel zijn in onze geloofsgemeenschap opgenomen Mimi van Gulik,
Cheveyo Joosten, Federico Laquinandi, Kian Druijff, Ava Oostenenk en Liano Kamps.
Overleden:
Paul Janssen. De uitvaart heeft plaatsgevonden op 9 mei in de kerk.
Herman Hagen. Het afscheid heeft plaatsgevonden op 17 mei in de aula van Rouwenhorst.
Ghislaine Gadiot-Billiet. Het afscheid heeft plaatsgevonden op 26 mei in de kapel in Assel.
Aleida Buiting-Duis. Het afscheid heeft plaatsgevonden op 28 mei in de kapel in Assel.
IN MEMORIAM
Ghislaine Gadiot-Billiet
Op 26 mei hebben we in de Heilige Geestkapel te Assel afscheid genomen van Ghislaine,
die enkele dagen voor haar 87e verjaardag, thuis in haar eigen huis te Beekbergen
overleed. Het huis waar zij dank zij de goede zorgen van haar kinderen en de Buurtzorg
altijd heeft kunnen blijven wonen. Ghislaine was een echt mensen-mens en vond het
heerlijk om mensen om zich heen te hebben. Ze was ook een familiemens. Ze had een
grote familie in België en zorgde ervoor dat ze de contacten bleef onderhouden. De
verbondenheid met familie vond ze belangrijk. Ze was ook altijd geïnteresseerd in de
ontwikkeling van iedereen en vond het belangrijk dat het een ander goed ging. Ze
heeft in haar leven ook genoten van de vele reizen die ze o.a. samen met haar man Jules
heeft gemaakt. Maar ze wist ook enorm te genieten van de natuur, van de pracht van
de kleuren van de natuur en van haar eigen tuin, waar ze altijd veel in bezig was. Ze was
ook zeer creatief. Verschillende eigengemaakte schilderijen sieren haar huis, maar ze
was ook creatief in haar gedachten. Pas 49 was Ghislaine toen Jules, haar man overleed.
Maar ze wist na deze zware klap de draad van het leven toch weer op te pakken. Ze was
positief ingesteld en voor alles zou wel weer een oplossing komen. Na de afscheidsviering
hebben we Ghislaine naar haar laatste rustplaats gebracht op de begraafplaats te
Beekbergen in het vertrouwen dat ze nu Thuis mag komen in het huis van de Vader op
wie ze altijd vertrouwde.
Gerard van de Braak
Leike Buiting-Duis
Na een lang leven van ruim 100 jaar is Leike thuis in haar eigen vertrouwde omgeving rustig
en vredig ingeslapen. Een lang leven ook waarin Leike heel veel liefde heeft gegeven. Aan
haar gezin, maar ook aan allen die haar dierbaar waren. Leike is geboren en opgegroeid
in Beek, waar ze ook haar man Jo heeft leren kennen. Na hun huwelijk in 1949 besloten ze
vanuit Beek te verhuizen naar Apeldoorn. Leike was een echt familiemens en trots op haar
gezin. Haar grote passie was handwerken en naaien. Met heel veel plezier heeft ze van
menig tweedehands kledingstuk weer wat nieuws weten te maken. Zwaar was het voor Jo
en Leike toen hun eerste zoontje enkele dagen na de geboorte al weer overleed. Maar de
liefde tussen Jo en Leike werd toch nog bekroond met de geboorte van vier zonen die hun
geluk compleet hebben gemaakt. Erg moeilijk heeft Leike het ook gehad toen Jo overleed
en ze alleen achterbleef. Ze heeft hem altijd gemist. Maar ze vertrouwde op God en wist ook
dat God je voor eeuwig onder zijn hoede zou nemen. Haar geloof heeft haar ook de kracht
gegeven in de moeilijke periodes van haar leven.
In februari heeft ze nog haar 100e verjaardag kunnen vieren, een mooi feest waar ze enorm
van heeft genoten. Op 28 mei hebben we in de Heilige Geestkapel te Assel afscheid van Leike
genomen en haar aansluitend begraven op de begraafplaats aan de Oude Beekbergerweg in
het vertrouwen dat haar leven nu rust in Gods vellige hand.
Gerard van de Braak
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Wie doet er nog aan bidden? (1)

Bidden is voor veel mensen een ‘must’
(Willem Olierook)
De redactie van OpWeg wilde graag
een artikel samenstellen op basis van
antwoorden op de volgende vragen:
- Bid je (niet meer)? Waarom?
- Zo ja: Hoe, waar en wanneer?
- Wat betekent bidden voor jou?
Via mail en Facebook werden de lezers
benaderd.

Helaas moeten wij u meedelen dat wij
afscheid gaan nemen van onze pastoor
Paul Daggenvoorde. Per 1 september
a.s. heeft onze bisschop, kardinaal Eijk,
hem een nieuwe pastorale opdracht
toevertrouwd in de samenwerkende
parochies van Enschede, Losser,
Haaksbergen en omstreken.
Wij zijn dankbaar voor het vele werk
dat hij in ons midden heeft verricht en
wensen hem wijsheid en zegen.
Zijn afscheid zal zijn op zondag
19 augustus in Twello en zondag
26 augustus in Apeldoorn.
Gelijktijdig mogen wij u berichten
dat tot zijn opvolger is benoemd:
Pastoor Hans Hermens, 52 jaar oud
en nu nog werkzaam als pastoor van
de Emmanuelparochie in Ommen en
omstreken.

Overweging (deel 1)

Vrouw-73
Ja, ik bid nog wel, maar zo anders dan
vroeger en ook niet altijd meer op vaste
tijdstipen. Voor en na het eten, voor en na
lessen en vergaderingen. Het hoorde er
zo bij, dat je het rustig een sleur kunt
noemen. Nu bestaat mijn bidden vaak uit
schietgebedjes, maar ook uit gebeden bij
vreugde en verdriet. En dat kan op elk
moment van de dag/nacht.
Ook bid ik anders, geen verlang/wenslijstjes
meer, maar meer om kansen en mogelijkheden en vooral kracht om staande te blijven
in moeilijke omstandigheden. Bidden in mijn
binnenkamer ligt mij beter dan bidden in
groepsverband. Bidden is voor mij vooral,
bij jezelf naar binnengaan in aanwezigheid
van God.

Vrouw-55
Ik bid dagelijks. Ik zie God als mijn hemelse
Vader (eigenlijk de enige vader die ik ooit
gekend heb) en zoek elke ochtend Zijn
bescherming, wijsheid, geduld, rust en
liefde. Vooral als alleenstaande kun je nog
wel eens overweldigd worden door het
leven, en bang zijn om alles in je eentje
te moeten doen. Hij is mijn Hulp, mijn
Trooster, mijn Voorziener, mijn Steunpilaar
en mijn Gids. Ik kan en wil niet zonder
Hem.
Ik bid minstens twee keer per dag. ‘s
Avonds voor het slapen gaan bedank
ik Hem voor alle zegeningen, alles wat
goed is gegaan, en bid om hulp bij
situaties waar ik het liefst anders op had
gereageerd. Maar ook overdag tussendoor
heb ik de nodige schietgebedjes; bij lastige
situaties (fietsen in het verkeer is met
hoortoestellen en evenwichtsstoornissen
best eng), maar ik kan God ook ineens
danken als ik door Paleispark Het Loo loop
en die mooie natuur zie, en als ik iemand
in mijn omgeving heb kunnen helpen.
Eigenlijk is bidden voor mij een

Van de parochiebesturen en het
pastorale team van de samenwerkende
parochies Emmaüs en Franciscus en Clara
Geachte parochianen,

Hieronder de reacties die we op ons verzoek
mochten ontvangen (waarbij de afspraak
was om geen namen te plaatsen, maar
alleen m/v en leeftijd.) Er kwam zelfs een
overweging binnen van een dominee die
lange tijd in Apeldoorn werkzaam was.
Delen van deze overweging zullen
afgewisseld met persoonlijke reacties de
inhoud vormen van dit artikel.

Franske Brouwer, zo noemde iedereen hem,
de kleine leraar gymnastiek uit Leeuwarden.
Dat Franske was niet onaardig bedoeld. Het
was een beetje een koosnaam.
De leerlingen mochten hem wel.
Hij gaf les op een christelijke school. Dat
betekende dat hij aan het begin van de dag
de les moest openen met gebed. Dat deed
hij toegewijd en trouw.
Staande in de gymzaal, bad de kleine leraar
elke dag.
Ook als een klas op het tweede uur met de
lessen begon, sprak hij een gebed uit.
Op een keer moest hij zelfs drie keer achter
elkaar de dag openen.
Dat derde gebed op die dag begon hij zo;
U zult wel denken, lieve Heer, daar heb je
Franske Brouwer weer!

Mededeling

vanzelfsprekendheid, maar ook
noodzakelijkheid geworden; God als
Partner, onzichtbaar maar oh zo duidelijk
aanwezig (zeker als ik terugkijk naar mijn
turbulente verleden).

een onzekerheid een positief einde is
gekomen. Dat kan ook in de auto zijn.
Veelal als ik alleen ben. Kan weken niet
gebeuren en dan opeens twee keer op een
dag, of dagen achterelkaar.

Overweging (deel 2)

Vrouw-77

Brouwer was vroom op een vriendelijke,
beminnelijke manier.
Heel anders klonken in mijn oren de
zinnen waarmee mijnheer van der Molen,
onze bovenmeester van de Groen van
Prinstererschool de gebeden inleidde. Vier
keer per dag, aan het begin en het einde
van elke ochtend en elke middag, sprak hij
op luide toon:
Handen gevouwen op de rand van de
tafel,
Ogen gesloten, rechtop, éérbiedig.
Vooral het langgerekte eerbiedig klonk
bijna als een militair bevel.
Sprak Franske Brouwer van de lieve Heer,
die bij wijze van spreken wel tegen een
grapje kon, het geloof van van der Molen
leek geen tegenspraak te dulden.
Hoe dan ook, het bidden van beiden had
iets authentieks.
Ze waren beiden op een eigen manier
bewogen.
Bidden hoorde bij de dag. Het was iets
vanzelfsprekends.

Bidden gaat het gemakkelijkst als het niet
“moet” maar als de aanleiding ervoor is.
Ja kunt God danken voor alle goeds wat je
nu ervaart, dat kan tijdens een fietstocht
of bij een picknick of tijdens een maaltijd
met je kleinkind.
Voor mezelf noem ik dat woordenloos
bidden.
In de kerk worden de bidmomenten echt
aangeboden… toch is dan (voor mij)
concentratie vaak moeilijker.
’s Avonds in bed is bidden iets, wat
me vaak overkomt en wat stemt tot
dankbaarheid en tot gebeden vol met
vragen.
Dat er een God is is moeilijker dan
te aanvaarden dat God overal is.
Bidden is voor mij in gesprek gaan en
geen antwoord verwachten. Dat kan
geruststellend zijn en ook wel veel vragen
oproepen.
Daar gaan we dan wel de volgende dag
mee aan de slag.
Werken is bidden, heb ik in mijn werkzame
leven echt zo beleefd.
Nu is er voor een ander zijn een andere
vorm van bidden. Niet vaak maar wel
geregeld.
In ieder geval altijd voor het eten:
dankbaarheid!

Vrouw-60
Ik bid. Niet met een vaste regelmaat,
alhoewel ik dat graag zou willen. Ik heb
het bidden weer opgepakt ongeveer acht
jaar geleden. Dit doe ik thuis, als ik de dag
begin en eindig. Ook als ik heel dankbaar
ben of verontrust. Ik bid heel vaak de
rozenkrans, soms thuis, dan ga ik er voor
zitten. Soms als ik wandel. Het brengt mij
altijd iets goeds. Een inzicht, troost of een
bevestiging. Ik bid ook vaak als ik in de
auto zit, of op de fiets. Het is dus verweven
met mijn dagelijkse bezigheden. Bidden
betekent voor mij het anker uitgooien,
kracht, bemoediging en zelfvertrouwen
opdoen en de accu opladen.
Man-52
Ja ik bid met een zekere regelmaat van
onregelmatigheid. In elk geval bid ik voor
de warme maaltijd. Tot een tijd geleden
maakte ik een kruisje voor mijn lunch die
ik op het werk geniet. Na elke viering
steek ik twee kaarsen of waxinelichtjes
op (afhankelijk van de kerk waar ik ben).
Een voor mijn gezin (waaronder ik dus)
en de andere kaars (of het waxinelichtje)
voor naasten of mensen waarvan ik
denk dat zij steun nodig hebben. Het
regelmatige onregelmatige zit vooral in
momenten zomaar op de dag. Opeens
voel ik dankbaarheid hoe het gaat, de
mensen die om mij geven, of als er aan

Als pastoraal team en besturen
hebben wij reeds kennis mogen maken
met pastoor Hermens en wij zien
de samenwerking met vertrouwen
tegemoet.
De installatieviering zal worden
gehouden op zondag 2 september
om 10:00 uur in de St. Martinuskerk
te Twello, waarna er gelegenheid zal
zijn voor ontmoeting. Op 9 september,
tijdens de startzondag, zal de nieuwe
pastoor in Apeldoorn zijn intrede doen.

Ik heb er zo mijn eigen manier van
gemaakt.
Ik ben heel lang ziek geweest. Toen vond
ik het moeilijk om te bidden. Ik heb het
wel eens uitgeschreeuwd naar God. Als Hij
dan bestond waarom hielp Hij mij niet. En
moest ik zo lijden.
Maar ik ben wel blijven geloven. Want ik
dacht als ik dat loslaat heb ik helemaal
niets meer. Het voelde als een zijden
draadje soms.
Wat ik later heb geleerd is dat Hij jou altijd
vasthoudt.

Vrouw-57

Ik geloof ook echt dat God mij de kracht,
en de juiste dingen die ik moest gaan
doen, heeft gegeven.
En dat lukte met vallen en opstaan. Steeds
meer kreeg ik rust. En steeds meer wist ik
dat Hij bij me was en me leidde.
En dat ik het niet alleen hoefde te doen.
Ik moest veel geduld hebben, maar Hij
luistert echt.
Daar ben ik zo dankbaar voor dat ik niet
meer zonder God kan en zou willen in
mijn leven.
Ik probeer elke dag met Hem te leven. En
praat met Hem en denk aan Hem.
‘s Morgens begin ik met het lezen van een
Bijbeltekst van de app Dagelijks Woord.
Zo spreekt Hij tegen mij, en ik probeer de
tekst die dag in praktijk te brengen en/of
ernaar te leven.
‘s Avonds voordat ik ga slapen luister
ik een aantal liederen op YouTube
(Opwekkingsliederen of liederen die we
zingen bij mijn koor).
Ik vind dat heel fijn. En het voordeel van
alleen zijn is, dat ik lekker mee kan zingen.
Doordat ik me die liederen eigen maak,
heb ik ze overdag soms ineens in m’n
hoofd. En dat is zo mooi.

Wat een leuke vraag. Deze vraag stel ik
mezelf ook wel eens. Niet zo zeer omdat ik
trouw bid.

Bidden, en zo bezig te zijn op mijn manier
met God, is heel belangrijk voor mij.

Overweging (deel 3)
Maar die vanzelfsprekendheid bleef niet
onaangetast.
Toen jaren later de directeur van een
basisschool de Heer aan het eind van de
dag dankte en daarna bad zoals velen
voor hem gedaan hadden: Breng ons weer
veilig thuis…, kreeg een van de leerlingen
onderweg een ongeluk. Zij kwam in plaats
van thuis in het ziekenhuis terecht.
Voor een klasgenoot was dat ongeluk
het moment waarop het bidden niet
vanzelfsprekend meer kon zijn. Ze zei:
Nou, dat bidden helpt ook geen moer.
Bid je dat je veilig thuis mag komen, krijg
je een ongeluk!
Als bidden een verlanglijstje is dat je naar
boven stuurt, zul je vroeg of laat botsen
op wat wel of niet gebeurt. Dan moet je
om zien te gaan met bidden dat wel of
niet verhoord wordt. Wat dan?
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HUIS
Openingstijden Centraal Secretariaat

De AVG

Het centraal secretariaat van de parochie is geopend op maandag t/m donderdag van
9.00-12.00 uur. Het secretariaat is van 11 t/m 21 juni gesloten. Het Emmaüshuis is gewoon
open en er is iemand aanwezig om u te woord te staan.

Als gevolg van de Europese privacywetgeving is in Nederland op 25 mei 2018
de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden.
In het kader van deze regeling heeft het bestuur van de Stichting een protocol
opgesteld dat door het bestuur en leden van de redactie ondertekend is.
Dit protocol ligt binnenkort bij ons ter inzage.
Bestuur Stichting OpWeg

Mijn gebed
Het eerste werk in mijn leven is het gebed.
Dat is mij met de paplepel ingegeven;
bidden voor het eten, bidden voor het
slapen en bidden op school en in de kerk.
In de pubertijd keerde ik mij daar van af,
wilde mijn eigen weg gaan. Zocht inspiratie
in oosterse tradities en gebedsvormen. Ik
vond daar mooie ervaringen, veel verschil,
maar ook overeenkomsten en kwam na mijn
omzwervingen weer terug bij mijn eigen
katholieke wortels.
Zo ontdekte ik dat de ontmoeting met God
in mijn eigen traditie te vinden is, ik was
weer thuis. Het gaf mij rust om te ontdekken
dat het niet nodig is om inspiratie ver weg
te zoeken, het ligt vlak voor mijn voeten. Na
een periode van voorgaan, theologiestudie
en werken in het pastoraat groeide ik
langzaam naar de stap om mij tot diaken
te laten wijden. Dat was een proces van
overgave, van toevertrouwen aan de weg
die mij gewezen wordt.

dat stond mij tegen. Maar langzamerhand
is dat een basis geworden van mijn leven en
werken in het pastoraat. Mij een moment
terug trekken voor mijn altaar, zitten voor
een icoon van Christus en een brandende
kaars. Even stil worden in mijn hoofd en mijn
hart, thuis komen in mijzelf, mij verbinden
met het grote mysterie van de liefde van
God.
De herhaalde afstemming op deze Bron
geeft een fundament onder mijn bestaan.
Naast het getijdengebed heeft ook het
Jezusgebed een plaats in mijn dagritme,
evenals het lezen in de Schrift en de

gebeden in de vieringen in de kerk. In
mijn werk in het pastoraat, op bezoek bij
mensen, in het contact met dak- en thuisloze
vrienden van de straat, met vluchtelingen, is
het gebed een bron van kracht en troost. Na
bijna elk pastoraal gesprek vraag ik of het
goed is om samen te bidden. In het gebed
kunnen we dan de zorgen, de pijn, maar ook
de dankbaarheid en de vreugde voor God
neer leggen. Samen tillen we in het gebed,
alles waarover we net gesproken hebben,
naar een ander niveau, we tillen het boven
ons aardse bestaan uit en geven het aan
Jezus. Hij wil liefdevol alles wat ons zwaar op
het hart ligt met open armen ontvangen.

Aan de bakfiets, als we soep, brood, koffie
of thee brengen naar Omnizorg, naar
de mensen van de straat, wordt ook wel
gevraagd om samen te bidden. Dan zie je de
ruwe buitenkant van mensen zacht worden
als het licht van God doorschijnt. Het gebed
veranderd mijn vriendschap met de armen
en dit kleurt ook weer mijn gebed en het
gebed van de Gemeenschap.
Het gebed in de Gemeenschap van
Sant’Egidio is een brug tussen deze wereld
en de wereld van God, zoals te zien is in het
logo met de regenboog als brug.
Ronald Dashorst

In die tijd ging ik met groepen jongeren naar
Taizé. Bij een van die reizen zat ik regelmatig
voor het kruis van Jezus in de grote zaal met
een paar duizend jongeren. In gebed, in
de lange stiltes, afgewisseld met de mooie
liederen van Taizé, ging voor mij een deur
open naar de liefde van God. Jezus hing daar
aan het kruis, met zijn armen wijd en zei:
‘Kom maar met je pijn, met je vreugde, met
je zorgen, geeft het maar aan mij’. Tranen
stroomde over mijn wangen in het gevoel
van ‘Uw wil geschiede’.
Na deze ervaring duurde het niet lang meer
om de stap te zetten voor de wijding. Bij
deze diakenwijding, nu inmiddels bijna
dertien jaar geleden, heb ik beloofd om het
getijdengebed te bidden. In het begin moest
ik een forse weerstand overwinnen, de oude
psalmen bidden, die vastgelegde gebeden,

K I N D
Vormelingen
gefeliciteerd!
Op 2 juni ontvingen de
volgende tieners het H.
Vormsel: Elias Albetar,
Zain Azooz, Serena Baron, Rafael Berghs,
Umberto Berghs, Charissa van Breukelen,
Collin van Egdom, Ellemijn Geene, Bénédicte
Heinsman, William Havekes, Norbert

E N

Homburg, Pedro van Houwelingen, Marieke
Jonkman, Anna Koot, Jasmijn Kroese ,Sigrid
Lohschelder, Danique Meijer, Sean Obdeijn,
Amarachi Oscar, Rafael Rodrigues, Kim
Lian Schurmans, Eva Spelbos, Luca van der
Stehen, Sienna van der Stehen en Miro
Vaassen.
De start in januari beloofde al dat het wel
eens een gezellige voorbereidingstijd zou

K E R K

kunnen gaan worden. De bijeenkomsten, de
speurtocht in de kerk en door Utrecht met
een bezoek aan de vormheer. Ze hebben het
allemaal met elkaar gedaan. Soms was er
nog een beetje twijfel of ze nu wel of niet
het vormsel wilden doen. Geloof is ook niet
altijd even gemakkelijk te begrijpen met
je verstand en op je gevoel af gaan is voor
volwassenen al niet makkelijk, laat staan als

je 11-12 jaar bent. 7 juni, bij de afsluitende
bijeenkomst, blijkt de Geest toch weer
gewerkt te hebben! Dank ook aan de ouders
voor hun hulp bij het slagen van dit project!

Communicanten bijna op de
eindstreep
24 juni zullen de communicanten in twee
groepen hun eerste communievieringen
hebben, om 10:00 uur en om 13:00 uur.
Het goede doel is dit jaar de kledingbank.
Maar we doneren niet met geld, maar we
verzamelen (kinder)kleding. Hier is veel
behoefte aan. Het Emmaüshuis zal zich de
komende weken vullen met vuilniszakken
met kleding, die we op 7 juli samen met
de kinderen naar de kledingbank gaan
brengen.

Voor in de agenda:
1 juli: peuter/kleuterviering over de toren
van Babel.
Vakantiestop kinderdienst en crèche van
29 juli t/m 19 augustus.
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Citaten over bidden die ons aan het denken zetten
(Willem Olierook)

Herman van Veen

Hippocrates

Etienne Rey

Heel veel mensen, en niet de eerste de
besten, hebben zich uitgesproken over
bidden.

(Nederlands cabaretier, zanger en
musicus 1945-)
Als ik tot god spreek, noemt men dat
bidden. Als god tot mij spreekt, noemt men
dat psychose.

(Grieks arts (grondlegger van de
geneeskunde) 460 v.C. - 377 v.C.)
Bidden is passend en buitengewoon goed;
maar tegelijkertijd moet men zelf de handen
uit de mouwen steken, als men de goden
aanroept.

(Frans literair criticus en dramaturg
1789-1867)
Evenals met mannen zonder godsdienst,
die niettemin gaan bidden op de graven
van geliefde doden, zo is het ook met
buitensporige harten, die niet meer geloven
in liefde, maar die desalniettemin niet
ophouden haar tot zich te roepen met
hartstochtelijke drift.

Ik ben eens gedoken in ‘de wereld
van de citaten’ om te zien wat grote
persoonlijkheden te melden hebben over
het fenomeen ‘bidden’.
Sommigen zullen je bekend voorkomen,
anderen zullen je verbazen, verrassen of
zelfs verwonderen.

Kahlil Gibran
(Libanees-Amerikaans schrijver en
kunstschilder 1883-1931)
Gij bidt als gij wanhopig zijt en in nood;
mocht gij ook bidden in de volheid van uw
vreugde en in de dagen van uw overvloed.

Alfred Mercier

Albert Einstein

Carl Sandberg

Novalis

(Duits - Amerikaans
natuurkundige 1879-1955)
Bidden verandert de wereld
niet, maar bidden verandert
de mens en de mens verandert
de wereld.

(Amerikaans dichter 1878-1967)
Ideeën zonder mensen die lachen, praten,
lijden, liefhebben, bidden - waar zijn die
goed voor?

(Duits dichter en schrijver (pseudoniem van
Georg van Hardenberg) 1772-1801)
Bidden is in de godsdienst wat denken is in
de filosofie. Het religieuze zintuig bidt, zoals
het denkorgaan denkt.

Wim Kan
(Nederlands cabaretier 1911-1983)
Dansen is bidden met de benen; marcheren
is vloeken met de voeten.

Moeder Teresa
(Katholieke zuster (geboren
als Agnes Gonxha
Bojaxhiu) 1910-1997)
Bidden leidt tot een zuiver
hart; een zuiver hart leidt tot
liefde; liefde zet je aan tot
daden voor je naasten; en deze inzet leidt
op zijn beurt tot de vrede van het hart. Dus
door het gebed hebben wij alles: zuiverheid,
vreugde, liefde, inzet en vrede!
Bidden is niet: vragen. Bidden is jezelf in de
handen van God leggen, tot zijn beschikking,
en naar zijn stem luisteren in de diepte van
je hart.

Herman Finkers
(Nederlands cabaretier 1954-)
Laten we bidden voor hen die
het moeilijk hebben, maar
vooral voor hen die moeilijk
doen.

Piet Paaltjens
(Nederlands dichter en predikant
(pseudoniem van François
Haverschmidt) 1835-1894)
Als ik een bidder zie loopen dan slaat mij’t
hart zoo blij. Dan denk ik hoe hij ook weldra
uit bidden zal gaan voor mij.

Multatuli
(Nederlands schrijver
(pseudoniem van Eduard
Douwes Dekker) 1820-1887)
Bidden is: aan die schaar
vragen of ze zo goed wil zijn
ditmaal niet toe te happen,
omdat er iets tussen haar kaken ligt, dat we
gaarne wilden héél houden.
Bidden zou dus, als ‘t niet kinderachtig ware,
een misdadige poging zijn om de natuur te
verlokken tot wanorde.

Sören Kierkegaard
(Deens filosoof 1813-1855)
Christus zweette bloed toen
Hij bad. De dominee toont
met drie bewijzen aan dat het
nuttig is om te bidden.

Hendrik Carette
(Vlaams dichter en schrijver 1946-)
Vloeken is bidden om verbittering.

(Amerikaans Franstalig dichter 1816-1894)
Een wijze van het Oosten placht te bidden,
dat hij het heden mocht zien met de ogen
van morgen.

Salomon Baer Oberdorf
(Duits schrijver 1870-1940)
Hij, voor wie de arbeid vroomheid is, kan
zich het bidden besparen.

Vergilius
(Romeins dichter 70 v.C.-19 v.C.)
Hoop niet dat Gods bestel door bidden zal
veranderen.

Karel Jonckheere

John Wooden

(Vlaams schrijver en dichter 1906 – 1993)
Zelfs in een kathedraal kan men desnoods
bidden.

(Amerikaans basketbalspeler en -coach
1910-2010)
Ik geloof niet in het bidden om te winnen.

Voltaire

Torquato Tasso

(Frans schrijver en filosoof (pseudoniem van
François Marie Arouet) 1694-1778)
Bidden tot God is zichzelf vleien dat we met
woorden de hele natuur kunnen veranderen.

(Italiaans dichter 1544-1595)
Zelfs de stilte heeft haar taal. Zij kan bidden;
zij kan zich doen verstaan.
[bron: Citaten.com]

George Bernhard Shaw

Max Lucado

(Iers-Engels schrijver, criticus en
Nobelprijs-winnaar literatuur
(1925) 1856-1950)
De meeste mensen bidden
niet; ze smeken alleen.

(Amerikaanse christelijk
schrijver
en voorganger 1955-)
Gebed is het raam dat God
heeft geplaatst in de muren
van onze wereld. Laat het
gesloten en de wereld is een
koud, donker huis. Maar schuif de gordijnen
open en je ziet Zijn licht.
[bron: blad Petrus nr. 2]

Hier is geen hoop en bijgevolg
geen plicht, geen werk, niets te winnen door
te bidden, niets te verliezen door te doen
wat je wilt. De hel, kortom, is een plaats
waar je niets anders te doen hebt dan jezelf
te amuseren.

Livius

Peter Sirius

(Romeins geschiedschrijver 59 v.C.-17 n. C.)
Nood leert bidden.

(pseudoniem van Otto Kimmig,
Duits dichter en aforist 1858-1913)
Er zijn mensen, die zich zelfs niet
demaskeren voor de God, tot wie zij bidden.

(Vlaams dichter en schrijver 1946-)
Vloeken is bidden om verbittering.

Hendrik Carette

R A F E L R A N D

Michel: “Over mijn verleden kan ik een boek schrijven.”
(opgetekend door Roelof Rump)
Vooraf: Voor het project ‘vissersstoeltje’ heb
ik meer dan 100 Apeldoorners geïnterviewd.
Mensen met een bijzonder verhaal of die
iets doen in de “Maatschappij”. Hier het
verhaal van Michel, op dit moment verblijft
hij ongeveer een jaar in het slaaphuis
“Omnizorg”.
(Geïnterviewde leeft vanaf zijn 17e op straat
of “bankt” bij vrienden)

Verleden
Ik ben verslaafd maar niet zo erg, laten we
zeggen dat ik een gebruiker ben. Je hebt
een verschil tussen gebruikers en junks. Een
junk steelt voor zijn gebruik, maar ik steel
niet voor mijn gebruik, dat kan ik niet. Ik
gebruik weed, hasjiesj en speed. Niet veel, ik
heb het nou redelijk in de hand, het is zo’n
minimaal gebruik dat het binnen de marges
past.
Over mijn verleden zou ik een boek kunnen
schrijven. Maar ik ben niet trots op mijn
verleden, gelukkig ben ik er nog. Ik was een
zware gebruiker, ik zei net wel dat ik geen
junk was maar een gebruiker, maar toen
was ik wel een junk. Ik heb zestien keer in
de verslavingopname gezeten, bij vijf of zes
verschillende organisaties. Maar uiteindelijk
ben ik er zelf van afgekomen, louter door
wilskracht. Het was natuurlijk ontzettend
moeilijk maar kijk nu naar mij, het is wel een

paar flinke stappen verder.
Weet je wat mij bij die instellingen zo
tegenvalt, tijdens de opname is het allemaal
goed geregeld, prima zelfs. Maar zodra je
de keus maakt om weer op eigen benen te
staan dan valt alle hulpverlening om je heen
weg. Er is totaal geen nazorg, en dat is best
wel jammer.
Op mijn 17e ben ik het huis uitgegaan.
Mijn ouders gingen scheiden toen ik 9 was.
Eerst ben ik met mijn moeder meegegaan,
maar mijn moeder kon mij niet houden.
Toen ben ik naar mijn vader gegaan. Mijn
vader werkte keihard in drieploegendienst.
Maar het was gewoon onverantwoord om
een kind van 11 alleen thuis te laten zitten.
Toen ben ik naar mijn oma gegaan die een
straatje verderop woonde. Die heeft mij, zeg
maar, de pubertijd een beetje doorgeholpen.
Mijn oma werd steeds slechter, slecht in de
longen en te weinig zuurstof in het bloed.
Dus eigenlijk was ik voor mijn oma aan het
zorgen tot het echt niet meer ging. Ik vond
haar een keer bijna dood op bed en heb
toen direct de dokter gebeld. Zij is met een
ziekenwagen naar het ziekenhuis gegaan
ik heb haar daar zien liggen met allemaal
apparaten om haar heen, dat deed mij echt
pijn. Uiteindelijk is zij nog 82 jaar geworden,
dat moet ik nog zien te halen.

Controle
Daarna gingen we de kleuren van de
bladzijden van mijn boek zwart maken en

leefde ik op straat. Bij het JIP [Jongeren
Informatiepunt] hielpen ze mij, maar ja,
ik was ook een beetje eigenwijs. Op mijn
23e moest ik daar weg, maar ik kom er nog
regelmatig voor de gezelligheid en met
vragen, ze helpen mij nog steeds dus. Ik liep
al wel bij de hulpverlening, maar ik wou
nooit hulp aanvaarden, heb een tijdje in een
flatje begeleid gewoond maar ik was daar
nooit, dus moest ik weg. Ze hadden geen
controle meer over mij. Gelukkig heb ik zo
veel handvatten dat ik goed de controle
over mij zelf kan houden, daar komt geen
hulpverleningsinstantie meer tussen; ik wil
het alleen redden.
Of ik een strafblad heb? Ik heb een strafblad

voor uiteenlopende dingen, vooral agressie.
Als ze mij uitscholden dan draaide ik mij om
en gaf er een op, en dat mag niet. En na de
eerste ruzie komt de tweede en de derde,
dat is de manier van junks om te overleven,
ze bedonderen je bij het leven. Ik heb wel
eens een situatie gehad dat de politie mij
van een jongen moest aftrekken en dat er
waarschuwingsschoten werden gelost. Ik
ben daarin een stuk rustiger geworden. Ik
heb taekwondo gedaan, vier jaar lang en
daarna drie jaar kickboksen. Dat kickboksen
heeft mij voornamelijk geholpen om
rustiger te worden. Je leert wel bepaalde
vechttechnieken en als ik die uitoefen dan
gaan ze wel liggen. Maar je leert ook de
tactiek om je kalmte te bewaren, om je
te beheersen. Voor die beheersing heb ik
voornamelijk op kickboksen gezeten, slaan
en schoppen kon ik al wel.
Ik ben bezig met een appartementje hier
in Apeldoorn maar dat is allemaal te duur,
ik moet echt nog een goede huurbaas zien
te vinden. Ik heb een Wajong-uitkering,
nog wel, ik hoop dat dit gaat veranderen,
dan kan ik eindelijk aan het werk, wat voor
werk ik ga doen maakt niet uit. Als ik maar
geld kan verdienen met mijn handen. En
er iets voor kan doen in plaats van mijn
handje ophouden. Maar ja met dertig rooien
schuld (één rooie is € 1000) zit je flink in de
schulden, daar kom je nooit meer vanaf.
Tja drugs zijn duur hè. Dus als ik ga werken
moet ik alles inleveren.
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Verbouwing De Drie Ranken: inrichting
Wie zijn huis verbouwt, gaat vaak ook
de inrichting veranderen. Zo ook De Drie
Ranken. Maar niet lichtvaardig.
Geen gouden randjes, wel een mooi
geheel met het gebouwontwerp. Niet alles
nieuw, maar hergebruiken wat past en nog
voldoende kwaliteit heeft. Een inrichting
voor goede verhuurbaarheid, maar vooral
om een huis van ontmoeting te zijn, met
God, met onze omgeving en met elkaar.
Met die uitgangspunten in het
achterhoofd, heeft de inrichtingscommissie
een begroting opgesteld. Met alle
commissies en werkgroepen is er een
inventarisatie gemaakt welke middelen
noodzakelijk zijn en er is een prioritering
gemaakt wat basisvoorzieningen zijn en
wat optimalisatie.
Qua technische kwaliteit willen we minstens
10 jaar vooruit kunnen. De technische
voorzieningen voor beeld en geluid in
de kerkzaal en alle andere zalen moeten

dus up-to-date zijn en zijn dan ook een
heel substantieel deel van de kosten. Een
belangrijk criterium voor de aanschaf van
meubilair is, dat we rekening houden met
het feit dat veel vrijwilligers niet zo jong
meer zijn. We willen dus de belasting voor
tillen en ombouwen van de opstellingen in
ruimtes beperken door lichter, opvouwbaar
en stapelbaar meubilair aan te schaffen.
Er komen een goede keuken, bar en
ontmoetingsruimte, waarin we een deel van
de huidige apparaten hergebruiken. Voor
de kerkzaal en stilteruimte zijn schattingen
opgenomen, omdat het ontwerpproces
onder leiding van Pim van Dijk nog loopt.
Al met al is begroot dat we zo’n € 250.000
nodig gaan hebben, een flink bedrag.
Maar daarin zitten ook de kosten voor de
klokkentoren en de warmtepomp. Alle
andere duurzaamheidmaatregelen zitten in
het bouwbudget.
Hoe alles eruit gaat zien, welke kleuren,
vormen en materialen, wordt momenteel

door de inrichtingscommissie met enkele
creatieve gemeenteleden bedacht en
voorgelegd aan een klankbordgroep. Ook
wordt nagedacht over passende kunst:
vormen en kleuren met een symboliek die
past bij de open gemeenschap die we willen
zijn.
Als deze interieurlijn klaar is, maken de
inkopers een inkoopplan en gaan ze

actief op zoek naar kwaliteitsspullen die
bijvoorbeeld via een outlet goedkoop te
verkrijgen zijn. De inrichtingscommissie is
recent versterkt met Klaas de Boer, die veel
inkoopervaring heeft en we zoeken nog een
tweede inkoper. Het genoemde bedrag is
echt het maximum inrichtingsbudget.
Hebt u ideeën of vragen? Mail dan naar
prbouw@3ranken.nl

STAD
Stilteruimte St. Hubertus
Kopij voor de volgende OpWeg graag inleveren uiterlijk woensdag 20 juni 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, tel. 541 13 38
Irene Schiphorst, tel. 541 58 31
Adri Hulst, tel. 541 61 64
E-mail: omziennaarelkaar@3ranken.nl

Taizéreis
Van 15-22 juli
gaan we met
15 jongeren
naar Taizé.
Twee jonge
oud-Taizégangers hebben
de organisatie
opgepakt: Elbert Vink en Willem van
Sermondt. Gertrudeke van der Maas gaat
als pastor mee. Zondag 17 juni is er een
kennismakingsbijeenkomst.

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.

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.

Voorjaarsmiddag
De Werkgroep Welzijn
hield op 16 mei weer haar
jaarlijkse Voorjaarsmiddag
voor de ouderen uit de
Hubertusgemeenschap.
Voor deze activiteit
hadden zich meer dan
100 personen opgegeven.
Bij binnenkomst werd
er koffie en of thee geschonken met
iets lekkers erbij. De voorzitter opende
de middag in een sfeervolle aangeklede
zaal en stelde daarbij de artiest van deze
middag voor. Uit Driel was Corrie Roelofsen
gekomen en met haar prachtige stem had
ze al heel gauw de zaal aan haar voeten. Ze
begon tot aan de pauze met een nostalgisch
programma met o.a. liedjes van Lou Bandy,
Wim Sonneveld en Annie M.G. Schmidt.
Deze bekende liedjes werden door bijna
iedereen gezellig meegezongen. De sfeer
zat er al direct in. Na dit optreden volgde
er een pauze met een drankje. Weer kwam
Corrie Roelofsen, nu met door haar zelf
gecomponeerde liederen, zoals “Mijn kind”
en “Ik pluk de Sterren”. Stuk voor stuk
prachtige liederen met veel inhoud. Met
haar moderne apparatuur liet ze een heel
orkest horen en was het een genot om
naar haar prachtige stem te luisteren. Het
was muisstil in de zaal. Hierna waren de
aanwezigen wel weer toe aan een hapje en
een drankje en werd er gezellig gepraat.
Na deze pauze kwam nog een keer Corrie
met heel veel meezingers tot aan André
Hazes toe. Er werd gezellig ingehaakt en
het deinde door de zaal. De tijd vloog
voorbij. Aan het eind bedankte de voorzitter
Corrie Roelofsen en haar begeleider voor
hun optreden en liet dit vergezeld gaan
van een boeket bloemen. Tenslotte werd
iedereen bedankt voor het meehelpen
aan de organisatie van deze middag en
de aanwezigen voor hun komst. Verder
deelde hij mee dat de volgende activiteit
zal zijn op donderdag 14 juni a.s. Er is dan
een eucharistieviering met na afloop een

gezellig samenzijn. De ouderen van de
Hubertusgemeenschap krijgen hiervoor nog
een uitnodiging.

Eucharistieviering Welzijn Hubertus
Donderdagmiddag 14
juni organiseert de
Werkgroep Welzijn
Hubertusgemeenschap weer een
eucharistieviering
met aansluitend een
gezellig samenzijn
voor de ouderen
van 75+ en langdurige zieken uit onze
Hubertusgemeenschap. Maar ook andere
belangstellenden zijn uiteraard van
harte welkom bij deze eucharistieviering.
De viering wordt gehouden op
donderdagmiddag 14 juni a.s. om 14.00 uur
in de Open Hofkerk, Boerhaavestraat 60 in
Apeldoorn. Het thema voor deze viering zal
zijn: “Laat ons zout en licht zijn voor elkaar”.
De voorganger is Pater Theo Roelofs en het
Hubertuskoor verzorgt weer de zang. Na de
viering is er koffie of thee in de zaal van de
Open Hofkerk en ook zal er een drankje en
een hapje worden geserveerd. De ouderen
van 75 + en de langdurige zieken uit de
Hubertusgemeenschap krijgen allemaal
een persoonlijke uitnodiging. Mocht u deze
uitnodiging vrijdag 8 juni a.s. onverhoopt
nog niet hebben ontvangen dan kunt u
contact opnemen met de heer G. Tiemessen,
tel. 055 521 39 28 of Mevr. D. van Bussel, tel.
055 521 80 06. U bent van harte welkom.
Werkgroep Welzijn Hubertusgemeenschap

ONZE LIEVE VROUWE
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 telefoon 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.

OpWeg-bezorger gezocht
Mevr. Mourits stopt met de bezorging van
OpWeg. Hartelijk dank voor uw inzet voor
OpWeg.
Wie wil dit wijkje overnemen? Het gaat om
7 adressen in de Homerusstraat. Reacties
graag naar s.a.pol-vandenberg@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.

Bezorging OpWeg - Herhaalde oproep
Voor de wijk: Aalbert Cuyplaan, Ferdinand
Bollaan Frans van Mierisstraat, G. Hendrik
Breitnerstaat, Hendrik Willem Mesdagstraat,
Hobbemalaan, Johannes Bosboomstraat,
Ruysdaellaan, Schelfhouthof, zoeken wij nog
een bezorger(ster). Dit zijn 18 adressen. De
bezorgster is verhuisd en er is nog niemand
bereid gevonden om deze wijk de bezorgen.
U kunt zich opgeven bij het secretariaat van
de Emmaüsparochie: e-mail secretariaat@
rkapeldoorn.nl of telefoon 055 526 65 00.
Voor wijkcoördinator St. Victor OpWeg heeft
Kick Janssen zich aangemeld. M.i.v. 28 juni
gaat hij de verdeling van OpWeg St. Victor
op zich nemen.
De Wijkcoördinator St. Victor,
Aukje Hetterscheid

vrijdag 8 juni 2018
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Beste oudleden en vrienden
Ook al hebben we geen activiteiten meer,
toch zijn we nieuwsgierig hoe het met
iedereen gaat. Om hier achter te komen
hebben we het volgende plan bedacht.
Wij houden een reünie, en wel op zondag
30 september van 14:00 tot 18:00 aan de
Molenstraat 154 te Apeldoorn.
We vragen hiervoor een kleine bijdrage
€ 10,00 pp zodat we de hapjes en drankjes

kunnen verzorgen. Aanmelden kan op
onderstaande e-mail adressen, en wel voor
1 augustus 2018.
familiekalkman1984@gmail.com
dorisoudewolber@hotmail.com
We hopen dat jullie net zo enthousiast zijn
als wij, want: voor leut en gein moet je bij
de BoscoVieten zijn.
Het zou leuk zijn oude foto’s e.d. mee te
nemen.

Bijeenkomst monument onvervulde kinderwens
Een onvervulde kinderwens is een verdriet
en gemis dat mensen hun hele verdere
leven meedragen. In 2013 werd er een monument geplaatst in het park Berg en Bos
als plek om hierbij stil te staan. Zaterdag 16
juni organiseert de werkgroep Monument
Onvervulde Kinderwens de jaarlijkse bijeenkomst bij het monument.
Het thema van de bijeenkomst is kinderloosheid en ouder worden. Als leeftijdgenoten
kleinkinderen krijgen, herhaalt het verdriet
van kinderloosheid zich. Ook kun je bij het
ouder worden niet steunen op je kinderen.
Wat doet dat met je? En hoe ga je daar mee
om?
Het thema zal vanuit een persoonlijke
invalshoek worden toegelicht door Toos
Achterweust. Ook ds. Saskia van Meggelen,
preses van de Protestantse kerk in
Nederland, zal vanuit haar persoonlijke ervaring stilstaan bij het onderwerp ongewilde
kinderloosheid.

H. Martinuskerk Twello

Marken-Haven

Zondag 24 juni
10.00 uur Eucharistieviering, voorganger
pastor Sebastian

09 juni

Casa Bonita
10 juni
17 juni
24 juni

PKN-3 Ds. C. van Dijk,
orgel dhr. F. van de Kraats
VE+ HA Ds. E.Idema,
orgel dhr. Jan van Veen
RK Dhr. Hans Hase		

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

De Drie Ranken
10 juni
09.00 uur ds. H.J. ten Brinke,
m.m.v. spRANKel
10.30 uur ds. H.J. ten Brinke
17 juni
09.00 uur ds. G.A.J. van der Maas
10.30 uur ds. G.A.J. van der Maas
24 juni
09.00 uur + 09.30 uur, ds. A.A. Wijlhuizen,
LichtSchip (combinatie van Open
Kring Viering en LichtBoot).
Nadere info zie weekbrief en
www.3ranken.nl

Tijd en plaats
De start van de bijeenkomst vindt
plaats op 16 juni in het gebouw van
de Baptistengemeente, Bosweg 77 te
Apeldoorn. Vanaf 13:00 staat de koffie klaar.
Om 14:00 start de bijeenkomst, waarna we
om 15:00 vertrekken naar het park Berg en
Bos. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Aan bezoekers wordt de suggestie
gedaan bloemen mee te nemen voor het
moment bij het monument.

De Heemhof
10 juni
17 juni
24 juni

Mw. I.M. Bossenbroek-Baller,
orgel mw. S. Goldbach
Mw. M. Brussel,
orgel dhr. W. Kroon
RK Mw. Pastor G. Groenland,
Koor Spirit - Klarenbeek

De kerkdiensten beginnen om 10.30 uur.

‘s Heeren-Loo (Groot Schuylenburg)
10 juni
10 juni

KOREN & CONCERTEN

E L D E R S

17 juni

24 juni
24 juni

Verteldienst o.l.v. Henriëtte v.
Ieperen, orgel Chris Notenboom
Zangdienst o.l.v. Harm Siebesma,
orgel Arjan van Hees
Eredienst, Ds. G.W. v.d. Brug,
orgel Chris Noteboom, Kuriakè
Singers o.l.v. Dhr. Gerrit Koele
Verteldienst o.l.v. Piet Rosenbrand, orgel Arjan van Hees
Zangdienst o.l.v. Coby van de
Hoorn, orgel Chris Notenboom

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

De Herberg: Zondagse Ontmoetingen
10 juni
24 juni

Theo van Driel
Lia Benschop

De Zondagse Ontmoetingen vinden plaats
op de tweede en vierde zondag van de
maand van 13.30-14.00 uur. Vanaf 13.15 uur
wordt er een kop koffie of thee geschonken.

16 juni
23 juni

Mw. I.M. Bossenbroek-Baller,
orgel dhr. G. de Groot,
solist Rianne Blankestijn
Ds. S.H. Muller,
orgel mw. S. Goldbach
RK, Mw. Pastor G. Groenland,
orgel mw. W. Berends

De kerkdiensten vinden plaats op
zaterdagmiddag om 14.30 uur.

Randerode
10 juni
17 juni
24 juni

Prot-Z+HA Ds. E. Idema
Dienst verzorgd door Berea
Prot. Pastor H. de Jong,
orgel dhr. E. Pleijsant

De kerkdiensten beginnen om 10.30 uur.

Sainte Marie
10 juni
17 juni
24 juni

Eucharistieviering, A. Goes
Geen viering
Eucharistieviering, A. Goes

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.

Schrijfavond
Amnesty International
Apeldoorn
Zondag 17 juni, 11:00 uur
(kerk open 10:30 uur), Kerkgebouw
Doopsgezinde gemeente, Paslaan 6
in Apeldoorn.

Vierstemmig gemengd koor
Trees Voices, Koffieconcert
Het koor Trees Voices is 16 jaar geleden
ontstaan door een initiatief van pastor Theo
Roelofs. Hij bracht de ‘jongeren’ van het
jongerenkoor uit de jaren ’70 en ’80 van
de Teresia parochie weer bij elkaar. Vele
vriendschappen werden weer opgepakt en
zingen was nog steeds een hobby.
Dit vierstemmig gemengd koor heeft vele
gelegenheidsdiensten en kerstvieringen in

de Teresiakerk verzorgd. Zondag 17 juni
geeft het koor een koffieconcert. Wij zijn
dan te gast in de kerk van de doopsgezinde
gemeente aan de Paslaan in Apeldoorn. Een
gemeentelijk monument gebouwd in 1930,
een kerk met een huiselijke sfeer en een
mooie akoestiek.
Het programma bevat moderne christelijke
liederen van onder andere Cat Stevens en
Leonard Cohen. De begeleiding is in handen
van dirigente Elni Vaassen-Schwengle en
Karin Volmer op de vleugel.
Wij nodigen u van harte uit voor een
muzikale ochtend met een lekker kopje
koffie of thee.
Wij vragen een kleine bijdrage voor
de koffie.

U bent welkom op woensdag 20 juni
van 19.30-21.00 uur bij mevr. Lauw,
Rozenlaan 10 te Apeldoorn.

We schrijven naar:
Brazilië:
Op 14 maart werd mensenrechtenactiviste
en politica Marielle Franco doodgeschoten.
Ruim twee maanden na haar moord is het
nog niet bekend wie haar vermoordde en
waarom. Beelden van omringende camera’s
laten zien dat iemand Franco achtervolgde.
We vragen om een grondig onderzoek naar
deze moord.
Indonesië:
Voor de vrijlating van Alnoldy Bahari,

veroordeeld tot 5 jaar celstraf omdat hij
online de Islam zou beledigen en haat zou
zaaien. De rechter veroordeelde Bahari
onder een controversiële internetwet
die vaak wordt gebruikt om mensen te
vervolgen die online hun mening geven
over een religie.
Rusland:
Voor de vrijlating van Mikhail Tsakunov.
Hij demonstreerde op 5 mei 2018 in
Sint-Petersburg met ruim tweeduizend
anderen tegen de herverkiezing van
president Poetin.
Tsakunov kreeg na zijn arrestatie een
boete opgelegd voor deelname aan een
‘ongeautoriseerde demonstratie’.

vrijdag 8 juni 2018
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Even stilstaan
bij de geboortedag van
Johannes de Doper
Sint Jan, die ver in de woestijn
sprinkhanen at en wilde honing,
om aan geen mens verplicht te zijn,
alleen aan God, als enig Koning,
wees mij een sterk en machtig vrind
wanneer de wereld mij verblindt.
Gedichtje door Gabriël Smit, 1946

BIJBELROOSTER JAAR B
Bijbelrooster jaar B
10 juni 2018 Tiende zondag door het jaar
Gen. 3, 9-15; Ps. 130; 2 Kor. 4, 13-5,1
17 juni 2018 Elfde zondag door het jaar
Ez. 17, 22-24; Ps. 92; 2 Kor. 5,6-10; Mc. 4, 26-34; Vaderdag.
24 juni 2018 Hoogfeest van de Geboorte H. Johannes de Doper
Jes. 49,1-6; Ps. 139; Hand. 13, 22-26; Lc. 1,57-66.80.

[mooi]

afscheid

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.

informatieblad voor katholiek apeldoorn

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

