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50-jarig priesterjubileum van pastor Antoon Goes

“Als pastor leef je van verbondenheid tussen mensen…”
(Willem Olierook)
Op 6 juli 1968 is pastor Antoon Goes (hier
verder aangeduid als Antoon) door kardinaal
Alfrink tot priester gewijd. Hierbij bent u
uitgenodigd om met hem dit heuglijke feit
te vieren.
Op zondag 8 juli gaat Antoon om 10 uur
voor in de viering van de eucharistie in de
Onze Lieve Vrouwekerk. Daarna is er in de
Veste (Fabianusstraat 4) gelegenheid om
hem te feliciteren.
De receptie duurt tot ongeveer 15.00 uur.

Terugblik op een halve eeuw
katholicisme
Op mijn vraag hoe hij terugkijkt op
50 jaar priesterschap antwoordt Antoon:
“Het is een periode geweest waar op
kerkelijk gebied heel veel is gebeurd.
Er waren pieken en dalen. Vooral het
enthousiasme waarmee mensen na het
Tweede Vaticaans Concilie met hun geloof
bezig gingen, die zich in zekere zin bevrijd
voelden, heb ik hartverwarmend gevonden.
Mensen die nieuwe perspectieven
ontdekten, die de blijheid van het geloof
ervaarden. De Kerk was daarvóór toch vooral
een instituut dat ge- en verboden predikte.
Veel mensen voelden zich beklemd. Er was
altijd zoveel nadruk op de zondigheid. Men
zat vast in dat geloof, het werd van bovenaf
opgelegd en er was geen ruimte voor
discussie of inspraak.
Paus Johannes XXIII heeft veel in beweging
gebracht…”
Wanneer ging dat voor jou spelen?
Al tijdens je opleiding of pas later?
“Tijdens mijn studie had ik dat allemaal nog
niet zo in de gaten, maar ik ontdekte het
gaandeweg. Je liep eerst mee in de lijn die
voor je uitgestippeld was, maar er waren
steeds vaker ‘botsingen’ tussen de leraren en
de studenten, er ontstonden openingen en
veel mensen, priesters én leken, ontdekten
wat het geloof ook kan zijn: een blijde
boodschap.”
Maar ik herinner me, zeg ik tegen mijn
gastheer, dat niet iedereen meeging met
het ‘modernisme’. In Poeldijk, waar ik
vandaan kom, werd de prachtig versierde
Bartholomeüskerk witgepleisterd en dat
heeft toch wel heel veel mensen pijn
gedaan.
“Je zag polarisatie ontstaan”, gaat Antoon
hierop in, “er waren zeker ook veel mensen
die er grote moeite mee hadden. Al die
veranderingen. Ik herinner me dat een al
oude man tegen me zei: ‘laat me maar gauw
doodgaan, straks schaffen ze de hemel ook
nog af’. Ja, het was bijna barbarij wat er hier
en daar gebeurde, maar het was bedoeld
als tegenwicht voor de pracht en praal in de
Kerk, die men daarmee ook letterlijk wilde
uitbannen.
Er kwam veel meer belangstelling voor
de Bijbel. Er waren Ecclesiagroepen waar

men met elkaar in gesprek ging over
Bijbelteksten. Er zelf over (mogen) nadenken
en niet afhankelijk (meer) zijn van wat
er ‘van boven’ over gezegd werd. Een
keerpunt.
Men werd bijvoorbeeld ook kritischer op de
preken van de pastoor. Niet alles werd voor
‘zoete koek’ geslikt. Dat de kerkgangers zelf
meer gingen meedenken heb ik altijd een
goede zaak gevonden.”
In die tijd begon ook de discussie rond het
celibaat. Dat heeft tot veel uittredingen
geleid. Hoe heb jij dat ervaren?
“Ja, veel van mijn jaargenoten, meer dan
de helft, hebben vroeger of later het
priesterschap vaarwelgezegd. Daar ging
vaak veel innerlijke strijd aan vooraf. Aan
mij persoonlijk is die twijfel en worsteling
natuurlijk ook niet zomaar voorbijgegaan.”
Was het een roeping?
Helemaal terug naar het begin. Hoe is
Antoon ertoe gekomen om als toch nog
kleine jongen priester te willen worden?
“Ik weet niet echt wat ‘roeping’ is”, geeft hij
als eerste reactie. “Ik had twee (heer)ooms
die priester waren en zo af en toe was er een
missiepater over en ik weet nog goed dat
ik erg onder de indruk was van zijn mooie
verhalen. De kerk boeide me wel. Ik ben naar
het Klein Seminarie gegaan zoals misschien
een andere jongen van mijn leeftijd naar de
Kweekschool ging. Niet echt wetend waar
je aan begon, maar geïnspireerd genoeg om
het te willen ontdekken.”

Parochies-overzicht
En dan komt dat moment na de wijding
dat je te horen krijgt wat je eerste parochie
wordt. Hoe ging dat in zijn werk?
“Ik kreeg een brief thuis – ‘thuis’ was
toen in Houten – waarin stond dat ik naar
Harberinkhoek/ Mariaparochie diende af

te reizen. Ik had
er eerlijk gezegd
nog nooit van
gehoord. Het ligt
bij Almelo. Ik vond
het best spannend
weet ik nog wel,
maar ik werd heel
prettig ontvangen
door pastoor
Kerkhof, een hele
gemoedelijke man.
Ik had weliswaar
een praktijkjaar In
Amsterdam achter de
rug, maar nu begon
toch het echte werk.
De opleiding was
vrij theoretisch en
in Amsterdam had
ik wat handvatten
gekregen die ik in
de praktijk goed kon
gebruiken. Ook had
ik het geluk dat er
in die omgeving vier
jaargenoten geplaatst waren. Eenmaal per
drie maanden kwamen we een dag bij elkaar
om ervaringen uit te wisselen. Dat was wel
heel prettig en nuttig ook.”
En dan wil de bisschop, zo stel ik me voor, je
een keer op een andere plek hebben. Hoe
ging dat in z’n werk?
“Na zo’n drieënhalf jaar werd ik gebeld:
kom eens praten. Dat deed ik natuurlijk en
mijn tweede parochie werd Ede. Die ‘keus’
was nog behoorlijk ‘gedirigeerd’ zal ik maar
zeggen, bij volgende verplaatsingen werd er
wel met mijn wensen rekening gehouden.
Ja, ik ging van een hele katholieke streek
naar een overwegend protestantse
omgeving en dat was te merken ook. De
parochianen daar hadden al veel meer
inbreng dan ik gewend was. Ik heb daar met
veel plezier gewerkt. Het was de tijd dat er
allerlei werkgroepen ontstonden, er werd
meegepraat over de liturgie, er ontstonden
jongerenkoren met eigen begeleiding en
een nieuw repertoire. Ik heb dat altijd erg
leuk en inspirerend gevonden. Nog steeds
heb ik dierbare contacten met ‘het Edense’.
Dat geldt ook voor Leusden en Achterveld,
waar ik na zeven jaar Ede naartoe ging.
Nieuw was daar het werken in een team.
Taken dienden besproken en verdeeld te
worden; het werd al meer een organisatie,
heel leerzaam. Het was overigens niet
altijd makkelijk met twee parochies, die
min of meer gedwongen waren om samen
te werken en die allebei hun eigenheid
wilden bewaren. Wat hielp was dat alle vier,
twee priesters, een diaken en een pastoraal
werker, in beide parochies gingen werken en
zo ‘een brug konden slaan’.”
Als ik goed opgeteld heb dan wordt je
volgende parochie die in Apeldoorn, dat was
volgens mij begin negentiger jaren…
“Inderdaad, mijn volgende en tevens laatste

plek werd in september 1990 de Fabianus- en
Sebastianusparochie. En daar hoorde toen
ook nog de Bonifatius in Ugchelen bij.
Het bijzondere was dat ik hier een goed
functionerende pastoraatsgroep aantrof.
Vanuit de parochie werd er steeds
meegedacht en geholpen, waarbij ik
wijlen Evert van de Mast wil noemen als
voortrekker op dit gebied.
Het was heel fijn samenwerken met
pastoraal medewerker Toos Starmans en ook
op de contacten met de Emmanuelparochie
in de Maten, met in die tijd als pastores Frans
van Schaik en Jan Vernooy, kijk ik nog steeds
met veel genoegen terug.
Wat ik ook een van de hoogtepunten vind
in mijn 50-jarig priesterschap is het zodanig
verplaatsen en veranderen van het liturgisch
centrum in de Fab&Seb, dat het de kerk
intiemer heeft gemaakt. Het altaar kwam als
het ware tussen de mensen in te staan. Het
enthousiasme van de parochianen die dat
hebben uitgevoerd en de verbondenheid die
dat gaf, doen me tot op de dag van vandaag
nog goed. Want van ‘verbondenheid’ tussen
mensen leef je als pastor!”

Emeritaat
In 2008 ging Antoon met emeritaat.
Gemiddeld tweemaal per maand gaat
hij nog voor in Sainte Marie. Omdat hij
in Apeldoorn wilde blijven wonen heeft
hij zich bewust uit het actieve pastoraat
teruggetrokken. Wat over blijft is, zo zou
je kunnen zeggen, ‘straatpastoraat’. Verder
besteedt hij zijn tijd voornamelijk aan het
‘schrijven’ van iconen, tennissen, fietsen (o.a.
naar Santiago di Compostella), wandelen en
lezen.

Bidden
In de vorige OpWeg was het thema
‘Bidden’; wat betekent dat voor jou?
“Inkeer, stilte zoeken en steeds de vraag:
‘waar sta ik?’. Mijn Godsbeeld is naar mijn
idee nog altijd in ontwikkeling. Ik geloof in
het deel uitmaken van een groter geheel,
in een andere dimensie. Het heeft veel met
mijn gevoel te maken en is daarom ook
moeilijk onder woorden te brengen.”

Tenslotte
Op de uitnodigingskaart heeft Antoon
gekozen voor de tekst die dient als opschrift
van het monument voor de Fabianus- en
Sebastianuskerk. Deze tekst is té mooi om u/
je niet mee te geven:
‘In dit huis van God voor mensen/zijn
harten verwarmd/is gebeden voor toekomst
en afscheid/heeft de Geest gewaaid en
geïnspireerd/is gelaafd aan de bron die nooit
opdrogen zal.’
Op diezelfde kaart staat ook een cadeautip,
en wel een hele mooie: Antoon wil een goed
doel ondersteunen en heeft gekozen voor:
Akwaaba: een scholingsproject in Kenia en
Tanzania (opgezet vanuit Ugchelen). Van
harte aanbevolen!
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KERK
EMMAÜSPAROCHIE APELDOORN
Adres
:
Centraal Secretariaat :
		
Kerkbijdragen
:
Website
:
Parochiekerk
:

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

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

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

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

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

VIERINGEN IN DE ONZE LIEVE VROUWEKERK
3 0

Zaterdag 30 juni
16.30 uur
Zondag 1 juli
10.00 uur
		
		
Dinsdag 3 juli
09.00 uur
Vrijdag 6 juli
09.00 uur
Zaterdag 7 juli
16.30 uur
		
Zondag 8 juli
10.00 uur
		
Dinsdag 10 juli
09.00 uur
Vrijdag 13 juli
09.00 uur
Zaterdag 14 juli
16.30 uur
Zondag 15 juli
10.00 uur
Dinsdag 17 juli
09.00 uur
Vrijdag 20 juli
09.00 uur

J U N I

T / M

Eucharistieviering met koor Lucente, voorganger pastoor P. Daggenvoorde
Eucharistieviering met het Gregoriaans koor,
voorganger pastoor P. Daggenvoorde
Peuter-/kleuterviering in het Emmaüshuis.
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering, gezinsviering met Jokotrees,
voorganger pastoor P. Daggenvoorde
Vijftigjarig Priesterjubileum pastor Antoon Goes
Eucharistieviering met een speciaal samengesteld koor. Voorgangers
pastores A. Goes, Jan Kortstee, Ineke van Cuijk en Ronald Dashorst.
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering met samenzang, voorganger pater W. Boerkamp
Eucharistieviering met het vakantiekoor, voorganger pater W. Boerkamp
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MISINTENTIES
Weekend 30 juni-1 juli: Overleden ouders Harperink-Nijland en zoon Felix, Stephan Staijen,
schoonzoon, ouders en schoonouders, gezondheid en voorspoed voor het gezin.
Weekend 7-8 juli: Maria Aartsen-Verheij, Hendrikus Johannes Aartsen, Overleden families
Aartsen en Verheij, Joop Niekus, Henriette Niekus, Ben en Bernard.
PAROCHIEKRONIEK
Overleden:
Abraham van der Schuit.
Het afscheid heeft plaatsgevonden op 11 juni in de aula van Heidehof.
Alfred Froeling.
Het afscheid heeft plaatsgevonden op 23 juni in de O.L. Vrouwekerk.
VIJFTIGJARIG PRIESTERJUBILEUM
Op zondag 8 juli 2018 viert pastor Antoon Goes zijn vijftigjarig priesterjubileum. Bij deze
gelegenheid zal hij voorgaan in de viering van 10.00 uur in Onze Lieve Vrouwekerk, samen
met de pastores Jan Kortstee, Ineke van Cuijk en Ronald Dashorst. Een speciaal samengesteld
koor zal de zang verzorgen. Tijdens de viering is er kindernevendienst.
Na de dienst is er een receptie tot ca. 15.00 uur in De Veste, Fabianusstraat 4 (achter de
Fabianus en Sebastianuskerk).
Voor diegenen die niet in de gelegenheid zijn om naar de receptie te komen is er direct
na de H. Mis een korte gelegenheid om de pastor te feliciteren.
Mocht u iets willen geven: Pastor Goes wil graag een geldbedrag schenken aan de
stichting AKWAABA, een scholingsproject in Kenia en Tanzania (een project vanuit de
Bonifatiusparochie te Ugchelen) waar ook de tweede collecte voor wordt gehouden.

Eucharistieviering
Eucharistieviering

DOOPVIERINGEN
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.
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.

COLLECTE OPBRENGSTEN
Collecte week 21
pastoraat Emmaüsparochie € 533,38
Egidius € 416,10

I N

M E M O R I A M

Herman Hagen
Op 17 mei hebben wij in het Rouwcentrum Rouwenhorst afscheid genomen van Herman
Hagen. Wij plaatsten zijn leven in het licht en herinnerden hem zoals hij was. Zijn leven dat
begon op 25 december 1934 in Vaassen. ‘Hij was mooi van buiten’, sprak zijn zoon bij het
afscheid, ‘een heer, een lange, knappe man, goed gekleed, en daardoor altijd een opvallende
verschijning. Maar bovenal mooi van binnen; altijd bezig met het geluk van anderen’.
Herman is getrouwd met Riet en samen hebben ze vier zonen gekregen. Herman leefde
vol geloof, hoop en liefde. Een sterk katholiek geloof was de drijfveer in zijn hele wezen.
We hebben hem herdacht in dankbaarheid. Hierbij heeft de laatste fase van zijn leven ook
aandacht gekregen. Getroffen door de ziekte van Alzheimer raakte Herman steeds meer
de grip op zijn leven kwijt en heeft hij beetje bij beetje zijn geliefden verlaten. Omgeven
door zijn gezin heeft hij het laatste sacrament ontvangen en is op 12 mei op een leeftijd
van 83 jaar overleden. Na het afscheid in het Rouwcentrum hebben wij hem begeleid naar
de begraafplaats Haagwinde, vlak bij de voor hem zo vertrouwde Teresiakerk. Wij wensen
zijn lieve, zorgzame vrouw en zijn kinderen en kleinkinderen sterkte bij dit verlies. De
herinnering blijft leven aan een lieve man, een krachtige vader, schoonvader en trotse opa.
Ronald Dashorst
Fred Froeling
Fred is geboren in 1919 en op een gezegende leeftijd van 99 jaar overleden op 16 juni 2018,
na een werkzaam leven als chirurg en oprichter van vele stichtingen met als doel mensen
te helpen in Afrika. Wij hebben samen met zijn 9 kinderen, kleinkinderen en vele vrienden,
op 23 juni in de Onze Lieve Vrouwekerk afscheid van hem genomen. Een leven van bijna
een eeuw is door velen dankbaar herdacht; als gedreven man met karakter, pater familias,
die zich tot het laatst toe enthousiast heeft ingezet voor de armen. Zijn creativiteit werd
benoemd, een uitvinder noemde een kleinzoon hem. Herinneringen werden gedeeld over
zijn werk in het ziekenhuis, als oprichter van Medic, als stichter van Probusgroep Apeldoorn,
zijn vele projecten gebundeld in Stichting Share, zijn koninklijke onderscheiding en samen
met zijn lieve vrouw Lieske benoemd tot Apeldoorners van het jaar 2011. De kinderen
zongen meerstemming hun familielied ‘Mariaklokje’, ontroerend mooi. We hebben Fred
begeleid naar de natuurbegraafplaats Assel en hem daar bijgezet bij zijn vrouw. Op
een mooi plekje tussen de bomen, door hen samen uitgezocht, hebben wij hem onder
begeleiding van zingende vogels aan de aarde toevertrouwd en hem daarmee neergelegd
in de handen van God. Wij dekken hem toe met onze gebeden, met onze herinneringen en
onze dankbaarheid en vertrouwen er op dat hij nu vrede heeft gevonden.
Ronald Dashorst
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Even voorstellen
Per 1 september a.s. ben ik door onze
bisschop benoemd tot de nieuwe pastoor
van de samenwerkende parochies
Emmaüsparochie te Apeldoorn en de H.
H. Franciscus en Claraparochie te Twello.
Eind augustus zal ik zeer waarschijnlijk
gaan verhuizen van Ommen naar Twello
en ga ik wonen op de pastorie. Op zondag
2 september a.s. zal de installatieviering te
Twello plaatsvinden en in de startviering
op 9 september a.s. zal ik me voorstellen
in Apeldoorn.
Ik ben Hans Hermens, geboren op
4 december 1965 te ’s-Hertogenbosch en
opgegroeid te Vught. In 2005 ben ik door
Kardinaal Simonis gewijd tot priester en
vervolgens door hem gezonden naar het
parochieverband Twente west. Ik kwam te
wonen in Vroomshoop.
Daar heb ik drie jaar met veel plezier
gewerkt als priester. In 2008 kwam ik
terecht in de Betuwe, tussen Arnhem en
Nijmegen, en werd pastoor van de St.
Benedictusparochie. In 2013 vertrok ik
naar Salland en werd ik pastoor van de
Emmanuelparochie. Nu moet ook ik hier
weer afscheid nemen en dan merk ik dat
ik in deze vijf en een half jaar wel gehecht

ben geraakt aan vrijwilligers en parochianen.
En bij een afscheid merk ik ook dat dit
gehecht zijn, wederzijds is.

groei, in geloof en persoon. Achteraf, een
deel van mijn levensweg overziend mag ik
mij toch geleid weten.

In ben nu dertien jaar priester. Voor mij
speelde de roeping voor het priesterschap
al vroeg, van af mijn achtste jaar. Maar
toen ik ouder werd kreeg ik steeds meer
negatieve reacties op deze keuze. En zeker
in de pubertijd is het moeilijk, misschien
wel onmogelijk om hieraan vast te houden.
In Nijmegen heb ik de lerarenopleiding
gedaan en ben wiskundeleraar geworden,
en kwam op een grote scholengemeenschap
in Culemborg te werken. In deze acht jaren
waarin ik leraar was genoot ik van het
omgaan met de vele leerlingen. Vooral het
begeleiden en er te mogen zijn voor deze
leerlingen trok mij zeer aan. Maar toch
bleef ik mij aangetrokken voelen door de
stem van de Roepende. Ik was 30 toen ik
begon aan mijn theologieopleiding aan
de Katholieke Universiteit te Utrecht en
besloot pas na vijf jaar studie, mijn baan als
wiskundeleraar op te zeggen en me aan te
melden bij het Ariënskonvikt, de toenmalige
priesteropleiding voor het aartsbisdom. Om
tot deze keuze te komen is een strijd aan
voorafgegaan die hoort bij een persoonlijke

Ik werk nu vijftien jaar met veel vreugde in
het pastoraat. Ik voel me bevoorrecht om
mensen vanuit een gelovig perspectief nabij
te mogen zijn, op momenten van vreugde en
verdriet. Een ontmoeting van mens tot mens
kan mij echt verwonderen, elk mens draagt
een verhaal met zich mee en dat is de moeite
waard om naar te luisteren. In elk mens
ontmoeten we ook een glimpje van Gods
aanwezigheid. Wij allen zijn immers naar
Zijn beeld en gelijkenis geschapen.
Als pastoor krijg ik naast pastorale taken
ook te maken met bestuurlijke taken, als
pastoor ben je immers ook voorzitter van
het parochiebestuur, zo schrijft het kerkrecht
ook voor.
Ik spreek de hoop uit vele goede contacten
te mogen hebben met het pastorale team,
parochiebestuur, de vele vrijwilligers en
vrijwilligsters, en met alle parochianen uit
de Emmaüsparochie en de Franciscus en
Claraparochie. Ik besef maar al goed dat ik
als pastor, pastoor, het nooit alleen kan, en
veel van jullie kan leren. Zo heb ik ook jullie

hulp en inspiratie nodig. En ik bid God
om zijn zegen en steun voor het werk in
onze Franciscus en Claraparochie en de
Emmaüsparochie.
Ik zie met vertrouwen de toekomst
tegemoet en kijk uit naar het
ontmoeten van nieuwe mensen in de
geloofsgemeenschappen. Werken als
pastor, ik vind het heel mooi werk.
Met hartelijke groet,
Pastoor Hans Hermens

Wie doet er nog aan bidden? (2)

Bidden is bij veel mensen ‘geëvolueerd’
(Willem Olierook)

dictatuur zich uiteindelijk
een menselijker bestuur zal
aandienen. En dat jouw gebed
daartoe bij mag dragen.

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.

Naarmate je de eindstreep
nadert, boet het geloof in
aan vanzelfsprekendheid, ga
je steeds meer over dingen
nadenken en verandert
inherent hieraan ook het
gebed qua vorm en inhoud.
Ook al maakt steeds vaker
twijfel zich meester bij je
denken over het geloof en
prijs je de mensen gelukkig
die zich blindelings laten
leiden door hun overtuiging,
toch zou het een hele
geruststelling zijn wanneer
dat eenvoudige geloven
en dat simpele bidden van
voorheen bij jou zelf weer de
overhand kregen.

Hieronder twee nagekomen, wat
uitgebreidere, reacties die we op ons
verzoek mochten ontvangen (waarbij de
afspraak was om geen namen te plaatsen,
maar alleen m/v en leeftijd) en die alleszins
de moeite van het publiceren waard zijn…

Man-77
Bidden is mij als het ware met de paplepel
ingegoten. Toen ik nog klein was bad mijn
moeder – van huis uit Nederlands hervormd
– altijd het avondgebed met mij mee. Later
werd er in ieder geval steeds gezamenlijk
voor en na het eten gebeden. Mijn vader
presteerde het zelfs als katholiek – naar
goed Nederlands Hervormde gewoonte –
een aantal jaren bij het eten steeds een stuk
uit de bijbel voor te lezen. Door mijn zus en
mij kwam hier echter – door huiswerk en
afspraken – op zeker moment de klad in.
Nog op de lagere school overlaadden
twee tantes mij met exemplaren van de
Engelbewaarder en Roomsche Jeugd en
gingen zij dikwijls voor in gebed.
Ook mijn beide grootmoeders maakten op
mij grote indruk door hun voorbeeldgedrag
in gebed en kerkelijke zaken. Aldus werd
bidden en geloof in en vertrouwen op God
een vanzelfsprekendheid voor mij. Zij gaven
mij rust en zekerheid in moeilijke momenten.
En meestal kwam het ook weer in orde.
Zolang je maar op God bleef vertrouwen.
Zoals twintig jaar geleden toen een
struikrover in het pikdonker op Madagaskar
mij onverwacht naast mijn adamsappel trof.
Toen hij was afgedropen zonder buit bad ik,
nog steeds angstig en geschrokken, het Onze
Vader. Ik kreeg het inzicht terug te keren
naar een paar hutjes, die mijn vrouw en ik
– verdwaald in het uitgestrekte gebied – al
eerder passeerden, waar we aanklopten en
veilig onderdak kregen.

Man-59

Ook bad ik eens wekenlang geknield bij de
iconostase, bij ons halverwege de trap naar
de eerste verdieping, voor een goed verloop
van de vruchtwaterpunctie en zwangerschap
van onze jongste dochter. Alles bleek in orde
en zij bracht een gezond meisje ter wereld.
Ik geloof echt, dat dit door de kracht van
het gebed is gebeurd. Niet altijd worden
je gebeden verhoord. Vrienden om wiens
genezing je bad, werden niet beter en
gingen uiteindelijk toch dood.
Daarentegen vindt bij mensen voor wie je
om troost bidt, uiteindelijk wel verzachting
van het leed plaats.
Ik bid ook voor verbetering van de
levensomstandigheden, voor vrijlating,
voor redding van mensen in die zin dat
organisaties, regeringen, etc. er zich hard
voor gaan maken. Dat na een jarenlange

Het gaat natuurlijk om vraag
3: wat betekent bidden
voor jou? Wanneer je niet
meer bidt, maar dat vroeger
wel gedaan hebt, dat wil
zeggen thuis, in de familie
en op school (?), dan valt er
het nodige te vertellen over het gebed als
religieuze rite die in de vaart der volkeren
gesneuveld is.
Het gebed was een belangrijke routine waar
men vroeger niet bij nadacht en helemaal
niet dat het ook een optie is om ermee te
stoppen. Maar die mogelijkheid bestaat wel
degelijk, kom je later achter. In de trant van:
Ik was een kind en wist niet beter dan dat
‘t nooit voorbij zou gaan. Wim Sonneveld
raakt in het lied Het Dorp de nostalgie die
gewekt wordt wanneer we ineens beseffen
dat bepaalde dingen voorbij zijn. Je kunt je
dan afvragen of het goed is dat die zaken
verleden tijd zijn. Of is er te snel en te veel
afscheid genomen van in dit geval religieuze
gebruiken als het gebed, waarbij het kind
met het badwater is weggegooid?
Voor mij is het bidden mij altijd blijven
vergezellen, al is het wel veranderd.

Concreet bid ik deels in gemeenschap en
deels individueel. Het tweede bidden is voor
mijzelf, namelijk vanuit mijn persoonlijke
behoefte. Het hoeft namelijk niet, van
niemand niet – ook van God niet. Maar
bidden is voor mij gericht blijven op en
verbonden blijven met... Waarmee? Met
de christelijke en in het bijzonder roomskatholieke spiritualiteit die er een is van
bidden en werken, van woorden en daden,
van inspiratie ontvangen en geïnspireerd
handelen, van luisteren en spreken, van
ontvangen en geven, en zo voort.
Bidden doe ik in de traditionele vorm
voor elke maaltijd, zowel in gezelschap
(niet altijd en overal) en alleen. En verder
is bidden een innerlijke doorleving van
de dagelijkse dingen die ik doe, mijn
ontmoetingen, mijn moeilijke klussen,
mijn dankbare momenten, die ik in het
perspectief zie en beleef van God.
Meer van God dan van Jezus en Maria.
Bidden is dus afstemmen op en verbonden
blijven met. Zoals Jezus oproept met
hem verbonden te blijven, de rank aan
de wijnstok, om goede vrucht voort te
brengen. Dat doe ik ook wanneer ik met
mijn hond op ’t Leesten loop, alleen met
mijzelf en mijn gedachten in de natuur
en bij God. En bij de mensen aan wie ik
denk. Het gaat in elkaar over, bidden en
overwegen.
Ik vind het ook fijn met anderen samen te
bidden, want dat gaat hardop en is daarom
krachtiger qua vorm. In je eentje bidden
voor de vrede voelt anders dan samen met
een grote groep bidden voor de vrede. Net
als in je eentje je inzetten voor de vrede
anders voelt dan dat samendoen.
De rozenkrans heb ik als kind nooit geleerd
te bidden, maar sinds een paar jaar heb
ik het geleerd. Het is een opgave en een
geestelijke oefening, want je moet het
gewoon doen, zonder veel na te denken
over waar je mee bezig bent. De tijd die
je eraan besteedt gewoon maar zijn werk
laten doen. Of de Geest zijn werk laten
doen. De vele herhalingen maken je nederig
en dat is een goede voedingsbodem voor
een vruchtbare geloofsontwikkeling.

vrijdag 29 juni 2018
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HUIS
L A U D A T O

Openingstijden Centraal Secretariaat

Laudato Si is de encycliek uit 2015 waarin
beschreven wordt hoe wij omgaan met
de aarde en met elkaar en hoe dit kan
verbeteren.

Afscheid pastoor Paul Daggenvoorde

In het vorige artikel werd aangegeven hoe
wij omgaan met ons gemeenschappelijk huis:
de aarde wordt niet een duurzame manier
behandeld. In dit artikel gaan we op zoek
naar de rol van de mens in deze ecologische
crisis. Er zijn mensen die aangeven dat
er geen probleem is, of dat het hun tijd
wel zal duren. Ook zijn er die denken dat
de techniek het wel zal oplossen. Deze
onverschillige houding leidt niet tot een
bijdrage aan de oplossing. Waar komt deze
houding vandaan?

De mededeling van het vertrek van
pastoor Paul Daggenvoorde tijdens de
vieringen in het eerste weekend van juni
kwam bij veel parochianen hard aan. Dat
pastores tijdelijk zijn is natuurlijk bekend.
Dat onze pastoor na bijna 5 jaar al weer
weg gaat vonden veel parochianen en
anderen zeer jammer. Hij zou nog zo veel
voor onze parochie kunnen betekenen.

Bestemming gezocht
Intussen is er in Apeldoorn nog maar één
kerk waar een andere bestemming voor
gezocht wordt. De pastoor bleek zijn tijd
en aandacht goed over de twee parochies
te kunnen verdelen. Hij zorgde er voor
dat hij bij belangrijke bijeenkomsten of
vergaderingen aanwezig kon zijn. Soms
niet de gehele tijd maar wel lang genoeg
om zijn bijdrage te kunnen leveren. Een
van de belangrijkste initiatieven die
hij nam is het project “Kind en Kerk”.
Daar is een groeiende belangstelling bij
katholieke scholen voor. Het voordeel van
de samenwerking tussen “zijn“ parochies
werd daarin zichtbaar. Kind en Kerk is nu
ook actief in Twello.
Het is gebruikelijk om bij vertrek van
een pastoor een afscheidscadeau aan
te bieden. Wat moet dat zijn? Wie
kan dat beter weten dan degene die

vertrekt. Het bestuur heeft hem dan
ook die vraag persoonlijk gesteld. Zijn
antwoord was heel duidelijk. “Ik hoef
geen afscheidscadeau. Ik heb alles wat
ik nodig heb. Als parochianen toch iets
willen geven dan graag geld. Ik wil
dat dat geld besteed wordt aan “Kind
en Kerk”. Dit project moet blijven en
groeien.”

Gebaar
Als bestuur waarderen we dit gebaar
zeer. We nodigen iedereen dan
ook uit om een bijdrage aan de
scheidende pastoor te overhandigen.
Het is ook mogelijk een bedrag over
te schrijven op rekeningnummer
NL40 INGB 0000 9418 49 t.n.v. RK
Emmaüsparochie onder vermelding
van ”afscheidscadeau pastoor
Daggenvoorde”. Naderhand zullen we u
melden met welk bedrag u Kind en Kerk
gesteund hebt. Na de viering op zondag
26 augustus 2018 kunt u persoonlijk van
pastoor Daggenvoorde afscheid nemen
en hem Gods zegen toe wensen in zijn
nieuwe opdracht.
Het bestuur

K I N D
Communicanten
gefeliciteerd!
Op 24 juni hebben de
volgende jongens en meisjes
hun eerste communie
gedaan: Auke Franjo van der Veen, Bente
van Aartrijk, Esmee Boerkamp, Finn Stouten,
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De Menselijke Wortel van de Ecologische Crisis

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.

Het lijkt nog maar zo kort geleden dat
hij in Onze Lieve Vrouwekerk als pastoor
gepresenteerd werd. Voor velen was het
even slikken. De Emmaüsparochie was
gewend een eigen pastoor te hebben.
Nu kwam er een parttime pastoor. We
moesten hem delen met de parochie
Franciscus en Clara in Twello. Hoe
zou dat gaan? In de Emmaüsparochie
waren er van de 7 kerken 6 gesloten. Bij
Franciscus en Clara moest het proces van
kerksluitingen met zijn emoties eromheen
nog beginnen.

S I

De belangrijkste reden is dat we onszelf
niet zien als een onderdeel van de natuur.
Onze manier van denken wordt bepaald
door de wetenschap en de techniek. En door
deze techniek en wetenschap hebben we
de laatste 2 eeuwen enorme vooruitgang
geboekt in het oplossen van problemen.
We leven veel langer, we communiceren
wereldwijd met elkaar, etc. Dezelfde kennis
kunnen we echter ook op een negatieve
manier gebruiken, o.a. in oorlogen. Denk
aan de atoombom, het verspreiden van
biologische ziekten, chemische wapen,
en ook (bedrijfs)spionage via internet. De
mensen die aan de knoppen zitten bij deze
zaken hebben geweldig veel macht. En
deze macht wordt niet altijd goed mee om
gegaan. Erger nog: de aarde zelf lijkt geen
waarde te hebben, het is voorwerp van
onderzoek en manipulatie. Vooruitgang
wordt gemeten in kwantiteit. De financiële
sector deelt de lakens uit. De marktwerking
wordt heiligverklaard. Naast deze exploitatie
van de natuur, wordt ook de medemens
geëxploiteerd: o.a. uitbuiting, prostitutie,
kinderarbeid, dierproeven hebben dezelfde
oorzaak. Gebrek aan respect voor de natuur
en voor elkaar. De arme en de aarde zijn
het haasje. Ontwikkelde producten zijn
niet neutraal: sommige keuzes die louter
instrumenteel lijken, zijn in werkelijkheid
keuzes die betrekking hebben op een
type maatschappelijk leven dat men wil
ontwikkelen. De economie erachter, gericht
op technologische ontwikkeling, is gericht
op opbrengst, zonder aandacht te besteden

E N

Floriaan Alberda, Horatio Pakula, Jayden
van Breukelen, Oletta Mathijnes, Rosalyn
de Leeuw, Timo van Loon, Twan Rolink,
Alexander Rodrigues, Alieke Sträter, Arthur
Makowski, David Weber, Ekene Oscar, Gio
Nouris, Lizzy van Aalst, Tyrone Post, Yara
Poernama. Jan Roode en Destiny Bakker
zullen in juli hun eerste
communie doen maar
willen we ook al van harte
feliciteren.

Kijk verder dan
je neus lang is
Op 7 juli om 16.30 uur is
er een Dankjewel-viering
met het thema “kijk verder
dan je neus lang is.” Hierbij
zullen de communicanten
aanwezig zijn en deze
viering is tevens de afsluiting van hun communievoorbereidingtraject.
Voor de viering gaan
de communicanten

aan eventuele negatieve gevolgen voor de
mens. Het geld verstikt de economie.
De gevolgen van deze economie voor de
aarde, de mens, de samenleving wordt
bezien en beoordeeld door de leidende
elite vanuit het eenzijdige technocratische
oogpunt. Deze groep kent geen ethische
referentiekaders. Wetenschap en techniek
zijn, wanneer zij van de ethiek wordt
gescheiden, moeilijk in staat de eigen macht
zelf te beperken.
De techniek kan dit niet alleen oplossen.
Het vergt een andere kijk, een ander
denken, een andere politiek, een andere
opvoedkundig programma, een andere
levensstijl en een andere spiritualiteit. Deze
andere houding moet weerstand bieden
aan de opmars van het technocratisch
denken. Kiezen voor minder vervuilende
productieprocessen, meer lokaal werken,
meer letten op de schade voor de natuur.
Deze houding komt wel voor, maar nog
niet genoeg. Onze blik verbreden en gaan
inzetten op een vooruitgang die goed is voor
mens en milieu. Duurzame ecologie vraagt
om een aangepaste mensvisie. De aarde
niet meer zien als een verzameling feiten en
hulpbronnen die op zich waardevrij zijn. Ook
de aarde heeft een eigen waardigheid, de
waardigheid van alles wat leeft en de zorg
die het verdient. We dienen als medewerkers
van God zorgvuldig om te gaan met deze
aarde, zowel voor de arme, voor elkaar
en voor de schepping. Er zal geen nieuwe
relatie met de natuur zijn zonder een
nieuwe mens. We hebben al lang een logica
van ”gebruiken en weggooien”, en hierdoor
wordt veel afval geproduceerd. Dit komt
door ons verlangen om meer te verbruiken
dan wat we werkelijk nodig heeft. Deze
logica zal doorbroken moeten worden: geen
korte termijn denken, geen wegwerpcultuur,
geen geestdodend werk, niet meer de mens
als handelswaar zijn en geen dierenleed.
Willen we een andere aarde, dan zullen
we meer ethische aspecten moeten gaan
meenemen bij de ontwikkelingen in de
wetenschap en techniek. Naar een integrale
ecologische houding. Hierover in het
volgende artikel meer.
Namens Werkgroep Em-missie
Rens Smit
emmaus.apeldoorn.emmissie@gmail.com

K E R K

nog op bezoek bij de kledingbank van
St. Egidio en brengen we de kleding weg
die is gespaard voor het goede doel.

Communielessen op de scholen
Op een vijftal
scholen waar de
eerstecommunicanten zaten zijn
communielessen
gegeven met
het Godly Play
verhaal “de
goede herder en de gemeenschap van de
wereld.” Op deze manier is er aandacht
besteed aan wat er nu gebeurt en wat
de inhoud is van het doen van de eerste
communie. Een mooie manier om kinderen
uit de klas te betrekken bij deze stap van
hun klasgenootjes.

Verhalenroute
Al jaren doet de Onze Lieve Vrouwekerk mee
als locatie voor de verhalenroute. Kinderen
uit groep 8 bezoeken vier locaties waar ze

een verhaal horen. Ze maken een route langs
Omnizorg, het station, de moskee en onze
kerk.
Er worden levensverhalen verteld die indruk
maken op de kinderen. Tevens komen zij op
locaties waar ze vaak langslopen maar nog
nooit binnen zijn geweest. Dit alles maakt
dat het een verrijkende gebeurtenis is voor
de kinderen.

De toren van Babel: peuter/kleuterviering op 1 juli
Een toren bouwen tot aan de hemel? Heb
je dat al eens geprobeerd? Er waren ooit
mensen die dachten dat ze dat konden.
Met de peuters en de kleuters zullen we op
1 juli om 10:00 uur (tijdens de mis) dit
verhaal gaan ontdekken. En natuurlijk gaan
we zelf torens bouwen!
De kinderen starten in de kerk met hun
ouders en gaan daarna samen met de
kinderen van de kinderdienst naar hun eigen
ruimte. De ouders van de peuters/kleuters
blijven bij hun kinderen.

vrijdag 29 juni 2018

Komt u ook meezingen?

Tradities
In onze parochie en onze kerk zien we
veel buitenlandse mensen, onder andere
uit Irak.
Deze nieuwe parochianen hebben een
hele mooie traditie, die we dan ook
regelmatig in onze kerk kunnen zien.
Als voorbeeld geef ik zondag 10 en 17
juni.
Zondag 10 juni werd een overleden broer,
die in Irak is overleden, herdacht en
zondag 17 juni de vader van een van deze
parochianen, die in België was overleden.
Beide keren zagen we dat er lekkere
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koekjes, broodjes en of cakejes bij de
koffie getrakteerd werden. Waarom is dat,
zul je je afvragen?
Als er van deze parochianen een familielid
is overleden, is de traditie dat ze ons, dus
hun medeparochianen, daarin mee willen
laten delen. De religieuze betekenis is
dan dat ze daarmee de overledene willen
aanbevelen bij God.
Een prachtige traditie, waarom ik de
vrijheid neem hen te steunen en te
bedanken namens alle parochianen.
Gerard Kroese

In de periode van 15 juli tot en met
26 augustus 2018 worden de zondagse
eucharistievieringen niet door een van
onze vaste koren verzorgd, maar door het
‘vakantiekoor’.
Dit wordt gevormd door leden van de
bestaande koren die op vrijwillige basis
beschikbaar zijn om de vieringen te
ondersteunen.
Als u wilt ervaren hoe het voelt om de
eucharistie zingend mede vorm te geven,
dan nodigen wij u van harte uit met ons
mee te komen doen. U zult bemerken
dat u de viering anders, waarschijnlijk
intenser beleeft vanuit het koor dan

wanneer u in de
kerkbank zit.
Wees niet huiverig
voor het feit dat
u niet uitgebreid
gerepeteerd
hebt, want wij
zingen eenvoudige bekende liederen.
Belangstellenden kunnen om 9.30 uur
aansluiten bij de aanwezige koorleden en zij
zullen u met open armen ontvangen. In het
half uur voorafgaande aan de viering nemen
wij de liederen dan nog samen door.
Wij hopen dat u de stap maakt, want vieren
dat doe je toch samen?
JH

Dagtocht naar Maastricht
Eigenlijk hadden we het een “minibedevaart” willen noemen; een minibedevaart naar de Liefdezusters van de
Heilige Carolus Borromeus en het Stilte-en
Bezinningscentrum “Onder de Bogen”.
Wereldwijd telt de congregatie een slordige
700 leden, waarvan bijna 60 in Maastricht.
Maar daarover straks meer.
Een dagtocht. Dus vroeg uit de startblokken.
En inderdaad vertrok de bus om 08:00
uur met 28 mensen uit Apeldoorn, en 2
uit Voorst. Al vóór Sittard waren de eigen
gemaakte kokoskoeken (met dank aan
Aafke!) soldaat gemaakt. En ook voor de
koffie hoefde geen stop ingelast te worden.
Dus stipt op tijd werden we in Maastricht
opgevangen door zuster Rosaria, die blijk
gaf het hart op de juiste plaats te hebben.
Niet alleen vanwege de voortreffelijke
ontvangst (koffie met mokkabom) en later
een lunch waar je voor terugkomt. Zuster
Rosaria was verguld met de cheque van
€ 7.000 (als opbrengst van de Vastenactie)
die Paul al bij aankomst overhandigde.
Na even de benen gestrekt te hebben
in de prachtige inpandige kloostertuin,
waar je altijd wel een plaatsje kon vinden

in de lommer van een oude noten- of
tulpenboom, ging Paul ons in de ruime kapel
voor in de H. Mis. Deze stond helemaal in
het teken van het H. Hart. En dan zie je hoe
self-supporting we kunnen zijn, met een
eigen organist (Ed van Egmond), twee eigen
cantors (Jeanette Niekus en Hans Veltkamp),
een eigen misdienaar (Perry van Gerwen) en
een eigen lector (ondergetekende). ’t Is dat
er niet gecollecteerd werd, want ook daar
zijn we niet vies van.
Direct na de lunch kregen we een
uiteenzetting over wat de zusters
wereldwijd, van de Filipijnen via 8
andere landen tot in Brazilië, voor
elkaar krijgen. In Tanzania zal zuster
Immaculati dankbaar de opbrengst van
onze Vastenactie nuttig besteden in haar
Elisabeth center. Alles staat in het teken
van educatie, van opleiding. En dat onder
het motto: “wie kennis heeft, hoeft de
hand niet op te houden”. Opvallend is,
dat het werk van de zusters het beste
aanslaat, waar het verboden is (Vietnam).
Maar dat terzijde. Volkomen terecht
kregen de zusters na afloop langdurig de
handen op elkaar.

Aansluitend kregen we een rondleiding
van pastoor Dautzenberg in zijn St.
Servaaskerk. De kerk, door paus Johannes
Paulus in 1985 tot basiliek verheven, ligt
direct naast het klooster, ingeklemd tussen
het Vrijthof en het Keizer Karelplein. Het
mag zich het oudste kerkgebouw van
Nederland noemen en staat hoog in de
top 100 van Nederlandse monumenten.
We zijn daar tot in de catacomben van
het gebouw doorgedrongen, uiteindelijk
tot bij de crypte van St. Servaas zelf. Erg
indrukwekkend. Bijna zo indrukwekkend
was het om te horen hoe mooi het spontaan
ingezette gezang door het duo Jeanette en
Paul binnen de gewelven van dit machtige
gebouw klonk. De solo van Etelka KeijzerSzekeres deed daar trouwens niet voor
onder!
Dat het allemaal zo enthousiast werd
ontvangen moge blijken uit het feit dat we
2 zeer aantrekkelijke onderwerpen uit het
programma hebben moeten schrappen:
het bezoek aan het genadebeeld Onze
Lieve Vrouwe Sterre der Zee in de
gelijknamige basiliek, én natuurlijk dat
niet te versmaden Trappisten-pilsje op een
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Bedevaart naar Maastricht
In het kader van de vijftigste verjaardag van
de Gemeenschap zijn wij 2 en 3 juni naar
Maastricht en Aken gegaan om samen met
de gemeenschappen uit België en Duitsland
ons te verdiepen in de sporen van de eerste
christenen langs de Maas. Het weekeind
begon met een samenkomst bij het graf
van Mgr. Leon Lemmens, we herdenken een
groot man die veel gedaan heeft voor de
Gemeenschap en de vluchtelingen.
In Maastricht waren wij in de Basiliek
van Sterre der Zee bij de Reliekentoning.
Waar onder andere de relieken werden
getoond van het kruis van Christus en van
Sint Egidius. Bisschop Jean-Pierre gaf een
inleiding over Servaas en het ontstaan van
het christendom langs de Maas. Opvallende
overeenkomsten van de zevende eeuw en
de tijd waarin wij nu leven. Na overnachting
in Abdij Rolduc gingen wij naar Aken om de
dom te bezoeken en een eucharistieviering
bij te wonen. Een indrukwekkend en
voedend weekeind.

Kledingbank
Oude Beekbergerweg 157. Openingstijden:

Inleveren goede, schone, actuele kleding,
linnengoed en beddengoed, zaterdag,
maandag en woensdag van 10:00 tot 12:00
uur.
Uitgifte voor mensen in financiële nood:
zaterdag van 13:00 tot 15:00 uur woensdag
van 10:30 tot 12:00 uur.
In verband met de zomerstop is de kledingbank gesloten van 23 juli tot 25 augustus.
Op zaterdag 25 augustus openen wij onze
deuren weer om kleding te brengen en te
halen.
De verbouwing van de Kledingbank heeft
plaatsgevonden op zaterdag 16 juni. Mensen
van Rotary ’t Loo hebben een nieuw plafond
in de wachtruimte en de opslag geplaatst.
De kledingbank bleef gewoon open, gasten
konden via de tweede deur het gebouw
binnen om kleding uit te zoeken. Nu de
wachtruimte opgeknapt is wordt eraan
gewerkt om de koffie-inloop, het naaiatelier
en de School van Vrede in deze nieuwe
ruimte te houden.

Koffie-inloop
Elke maandagochtend van 10:00 tot 12:00
uur. De dames zijn gezellig bezig om kaarten
te maken bij een kopje koffie of thee. Kom
een keer langs om de sfeer en de koffie te
proeven.

Naaiatelier
Elke maandagmiddag van 12:00 tot 15:00
uur. De dames zijn mooie tassen aan het
maken die bij de startzondag in de kerk
verkocht zullen worden.

terrasje op het Vrijthof. Dat bewaren we
voor een volgend keer!
Onder dankzegging voor de voortreffelijke
organisatie door Luce van Gerwen,
Jaap Gussenhoven
(Pastoraatsgroep Emmäus)

www.santegidio.nl | www.santegidio.org

eigen koks moeten ook rekening houden
met de grote opkomst.

Straatteam
In deze zomerse weken brengen wij vers
fruit mee met de bakfiets, naast de koffie,
chocolademelk en het brood is dit een
vitaminerijke traktatie waar onze gasten
naar uitkijken.

School van vrede

Bijbelles

Door het overlijden van een vriendje van
een van de kinderen van de school hebben
wij over de dood gesproken en tekeningen
gemaakt met de symbolen van de
verschillende geloofstradities die we kennen.
De maan voor de islam, de davidster voor het
jodendom en het kruis voor de christenen.
Andere dagen praten wij over wat er speelt
in de tijd van het jaar, we maken tekeningen
en doen een spel. De laatste keer hebben
wij met fruit spiesjes gemaakt en die lekker
opgegeten. Op woensdagmiddag komen wij
samen in de Kledingbank van 12:30 tot 15:00
uur.

Zaterdag 9 juni hebben wij het verhaal
van de Ark van Noach gelezen en hierover
gepraat met elkaar. De kinderen hebben
prachtige tekeningen gemaakt met een
regenboog, de ark en de vele dieren die
hierop mee mochten. We sloten zoals
gebruikelijk af met een lied op de wijze van
‘De zevensprong’ en een gebed. De volgende
keer zal zijn op 7 juli en dan openen we de
bijbel weer en zullen we samen bidden en in
gesprek gaan. Kinderen van de basisschool
zijn hiervoor van harte uitgenodigd. Van
15:00 tot 16:00 uur in de pastorie aan de
Stationsstraat 13.

Franciscustafel

Vakantie met vluchtelingen naar Texel,
10-17 aug

De laatste maanden is het steeds
drukker geworden bij ons dak- en
thuislozenrestaurant. We ontvangen nu
regelmatig tegen de zestig gasten die we
trakteren op een heerlijk driegangenmenu.
Gasten moeten wachten in de gang tot
er een plaats vrijkomt in de zaal. Maar
alles verloopt rustig, alleen de mensen die
opscheppen en bedienen moeten een tandje
bijzetten. De praktijkschool De Boog en onze

Verschillende gezinnen vanuit Syrië en Irak
hebben zich opgegeven en kijken uit naar
een heerlijke vakantie op Texel. De kinderen
vragen regelmatig; wanneer gaan wij op
vakantie?
Steun onze activiteiten op rekeningnummer:
NL81 INGB 0006 7476 28 t.n.v. Stichting
Sant’Egidio Apeldoorn.

vrijdag 29 juni 2018
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OECUMENE
Uitnodiging

Grote Kerk aan de Loolaan. Vanaf 19:00
uur bent u van harte welkom om alvast een
kopje koffie te nuttigen en om 19:30 uur zal
de Vesperdienst beginnen. Daarin willen we
danken voor het bestaan van het Beraad en
aandacht geven aan haar verleden, heden en
toekomst. Aan de dienst wordt meegewerkt
door het Grote Kerkkoor.

Op zondag 1 juli 2018 bent u vanaf 19:00
welkom in de Grote Kerk aan de Loolaan.

Vijftig!
Het Apeldoorns Beraad van Kerken bestaat
dit jaar 50 jaar. Bijna tegelijk met de
oprichting van de Raad van Kerken in ons
land is het Apeldoorns Beraad van Kerken
opgericht: we waren er toen in Apeldoorn
vroeg bij, zullen we maar zeggen.

Dat jubileum willen we niet ongemerkt
voorbij laten gaan: op zondag 1 juli wordt
u uitgenodigd om dit mee te vieren in de

De collecte tijdens de dienst is voor de
Voedselbank in onze stad.

Na afloop van de dienst bent u welkom om
samen het glas te heffen op de jarige!

Apeldoorns Beraad van Kerken,
postadres: De Herberg,
Deventerstraat 40,
7311 LW Apeldoorn
Secr. ds. Liesbeth van Hilten-Matthijsen,
055 521 74 72
www.apeldoornsberaadvankerken.nl

STAD
Stilteruimte St. Hubertus
Kopij voor de volgende OpWeg graag inleveren uiterlijk woensdag 11 juli 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

Maandag 2 juli 2018
gespreksgroep ouderen
Wij gaan in gesprek over wat u meegenomen
hebt, een gebed, gedicht of verhaal. Vanaf
9.45 uur bent u allen van harte welkom.
Een groet Corrie Jonker

Uitnodiging voor dé High Tea
Terwijl de vernieuwbouw inmiddels in volle
gang is, is er in een ander deel volop ruimte
voor onze High Tea. Wij nodigen u hierbij uit
voor een super lekkere High Tea in de Drie
Ranken. Het wordt een gezellig en vooral
waardevol samenzijn. Ontmoeten, je verhaal
doen óf gewoon luisteren, het kan allemaal.
Komt u ook? En de High Tea is nu extra
lekker en wordt deze keer heel bijzonder!
U bent welkom op woensdag 25 juli om
16 uur. We vragen een bijdrage van € 6,-.
Opgave kan vanaf maandag 16 juli, bij
Dorien Walter, tel. 055 542 14 51, graag na
13 uur. En wat ook zo fijn is: we hebben een
grote zaal ter beschikking, dus is er plaats
voor méér gasten dan anders. Neem daarom
gerust een ander mee! Doen! Hartelijk welkom.
(De ingang is alleen via de achteringang!).
Hartelijke groet, Kees Walter

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.

T E R E S I A

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.

Welzijn

Vakantietafel
Als je als voorbereiding op een
bijbels praatje in de
bijbel zoekt naar
“vakantie” kom je
dat woord nergens
tegen. Wel kom
je activiteiten tegen die wij gewoonlijk
verbinden met vakantie. Er wordt in de
bijbel heel wat afgereisd. Meestal waren
dat niet echt vakantiereizen. Als het
hele volk in ballingschap moet of na veel
gedoe uit Egypte mag vertrekken is dat
echt geen plezierreisje. Het duurt nog
lang ook. Wat je ook veel tegenkomt zijn
brandoffers. Dan worden schapen, kalveren
en runderen op een altaar verbrand ter
ere van Jahweh. Uiterlijk lijkt het wel wat
op onze favoriete vakantiebezigheid:
barbecueën. De bedoeling is natuurlijk
volkomen anders. Voor de Open Tafel geen
barbecue. Meer een traditioneel maar wel
zomers menu. Bij wijze van voorgerecht
een stevige groentesoep met veel zelf
gedraaide balletjes. Het hoofdgerecht was
typisch een vakantiefavoriet. Zo mag je
een salade met feta, komkommer, appel en
tomaten aangevuld met stokbrood toch wel
noemen. Voor het buitenlandse gevoel was
er nog een Russisch ei bij. Het nagerecht
was zowel voedzaam als verfrissend. Het
bestond uit ijs met vanillevla. Het was niet
zo verwonderlijk dat er tijdens het eten
enthousiast over eerdere en toekomstige
vakanties gesproken werd. Na deze maaltijd
begon ook de vakantieperiode voor de
Open Tafel. Dat veel van de gasten het
jammer vonden dat er twee maanden
geen Open Tafel was beschouwen de leden
van de werkgroep als een compliment.
Op vrijdag 7 september 2018 hopen we
iedereen - nog lekker nagenietend van zijn
eigen vakantie - weer bij de Open Tafel te
treffen.
Jacques Daenen

Eucharistieviering Werkgroep
Welzijn Hubertusgemeenschap
Op 14 juni jl. was er
weer een feestelijke
en sfeervolle
Eucharistieviering in
de Open Hofkerk.
Meer dan 100
personen (inclusief
koor en Werkgroep)
waren deze middag
gekomen. Thema
van de viering was: “Laat ons zout en licht
zijn voor elkaar”.

Pater Theo Roelofs was de voorganger,
geassisteerd door Ben Pol als acoliet en
Wim Timmer als lector.
Gerard Tiemessen sprak het
welkomstwoord.
Daarna ging Pater Roelofs voor in het
gebed om vergeving. Het Hubertuskoor,
o.l.v. Dominique Molenkamp zong het
Kyrie en het Gloria uit de Mis “Hic vir
despiciens mundum” van Elbert Franssen.
Hierna las Wim Timmer de 1e lezing uit
1 Koningen 17. Na de tussenzang volgde
het H. Evangelie volgens Mattheüs, waarin
Jezus zegt tegen de apostelen “Gij zijt het
zout der aarde en het licht der wereld”.
Pater Roelofs gaf in zijn mooie overweging
aan dat zout der aarde smaak geeft aan
het eten, maar ook aan het leven van
iedere dag. Zo wordt van ieder van ons
min of meer verwacht dat we geestelijk
zout zijn voor elkaar. Vervolgens dat ons
doen en laten het daglicht kan verdragen
en door ieder gezien mag worden. Zonder
licht kan er niets groeien en verpietert
de mens en het gras op het veld. Door
aandacht en medeleven te schenken
aan elkaar kunnen wij elkaars zorgen en
tegenslagen verlichten. Na de voorbeden
met hele persoonlijke intenties werd er
door het koor het mooie lied “Chrétiens
qui combattons” gezongen. En tijdens de
H. Communie zong het koor a capella het
lied “Adoramus te Christe” en ook nog het
“Magnificat”.
Aan het eind van de H. Eucharistie
bedankte de voorzitter Pater Theo Roelofs
en verder iedereen die had meegeholpen
aan deze viering.
Hierna was er een gezellig samenzijn in de
zaal.
Dit was de laatste bijeenkomst vóór de
vakantie. De volgende eucharistieviering is
op donderdagmiddag 13 september.
G.T.

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 tel. 055 366 61 41.

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.

Aankondiging Teresia en
Hubertus Compleet
Dit jaar zal de viering van Teresia en
Hubertus Compleet gehouden worden
op zaterdag 13 oktober 2018.
Evenals vorig jaar vindt deze viering
plaats in het gebouw van het Veluws
College Mheenpark.
Als u hieraan wilt deelnemen kunt u de
datum vast vrijhouden in uw agenda.
Verdere mededelingen en mogelijkheden
voor aanmelding volgen.
Werkgroep Teresia en
Hubertus Compleet

Bezorger OpWeg
gezocht en gevonden!
OpWeg aan de Homerusstraat zal
voortaan worden bezorgd door mevr.
Van Weerdenburg. Hartelijk dank voor
uw aanmelding!
Dhr. Sekar heeft aangegeven te stoppen
met de bezorging. Daarom zoek ik
iemand die 19 exemplaren OpWeg
wil bezorgen aan de Anijsstraat,
Duizendschoon, Kervelstraat,
Laurierstraat, Lavendelstraat en
Pinksterbloem. Bent u degene die dat
wil doen? Dan graag een berichtje
naar Cita Pol 055 366 19 23 (graag tussen
18 en 19 uur) of s.a.pol-vandenberg@
online.nl. Alvast bedankt!

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.

vrijdag 29 juni 2018

Broederschap Onze Lieve Vrouw van Kevelaer,
Zutphen-Apeldoorn en omstreken
Bedevaart
Op zaterdag 1 september 2018 zal wederom
de jaarlijkse bedevaart naar Kevelaer worden
gehouden. Het thema van de bedevaart is dit
jaar “Zoek vrede”.

Maria van Kevelaer, Troosteres
der bedroefden, zal ons altijd
onvoorwaardelijk helpen de minder mooie
en onaangename dingen van het leven
te dragen en te aanvaarden. Anderzijds
spoort zij ons ook aan met anderen te
delen uit de overvloed van vreugde die ons
ten deel vallen.
Door pelgrim te zijn laten we zien dat we
op God vertrouwen, en dat wij ons leven
aan hem toevertrouwen. Onze tijd heeft
deze getuigenis van vertrouwen en hoop
nodig. Want wie met God leeft heeft ook
de moed en het vertrouwen moeilijke
wegen te gaan. Wij wensen u allen de
ervaring van de kracht, die het vertrouwen
op God schenkt.
Tijdens de bedevaart moet u een
reisdocument of legitimatiebewijs bij
u hebben. Voor deelname kunt u zich
aanmelden tot uiterlijk 15 augustus a.s. bij
de broedermeester of het secretariaat van
uw parochie. De kosten voor deelname
bedragen voor volwassenen € 25 per
persoon, beneden de 16 jaar € 10. Bij
aanmelding graag contant betalen.
Nel Stokkel, Hattemsezijweg 9, 055 541 35 23
Ben Steneker tel. 055 522 22 74
Mw. Berenschot tel. 055 366 65 76
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K E R K D I E N S T E N
Vieringen H. Martinuskerk Twello

Marken-Haven

Zondag 1 juli
10.00 uur Eucharistieviering,
voorganger pastor Sebastian
Zondag 15 juli
10.00 uur Eucharistieviering,
voorganger pastor Sebastian

07 juli

01 juli

Met dit jaar als thema ‘Het Wilde
Westen’ organiseert Stichting Jeugden jongerenvakanties Don Bosco, bij
velen beter bekend als DeeBeetjekampen, in de periode van 22 juli t/m
11 augustus 2018 weer een viertal
kampweken voor kinderen en tieners
die er behoefte aan hebben lekker
op vakantie te gaan in de prachtige
omgeving van Assel, nabij Apeldoorn.
Voor tieners is er van 19 t/m 21 oktober
een najaarskampweekend.
Op www.jeugdkampendonbosco.nl en
www.facebook.com/deebeetjekamp staat
meer informatie over de kampactiviteiten
evenals een aanmeldingsformulier.

Laagdrempelige prijzen
Stichting Jeugd- en Jongerenvakanties
Don Bosco heeft als doelstelling het
organiseren van vakantieweken voor
kinderen en jongeren in de leeftijd van 8
t/m 15 jaar. Kinderen die het leuk vinden
om er een weekje lekker tussenuit te zijn
maar vooral ook voor die kinderen en
jongeren voor wie een weekje vakantie
niet zo vanzelfsprekend is vanwege
sociale en/of financiële problemen. De
stichting streeft naar een relatief lage
kampprijs zodat het ook voor minder
draagkrachtige jongeren mogelijk is om
een week of weekend op vakantie te
gaan. De kampen werken volgens het
gedachtegoed van Don Bosco.

21 juli

Mw. J.A. Stolte,
orgel dhr. J. van Veen
Mw. M. de Jong,
orgel dhr. G. de Groot,
dwarsfluit Veronika Simonett
RK Pastor W. Achtereekte,
orgel mw. W. Berends

CG/NG/GV CG/NG/GV
CG/NG/GV (Henny Meurs)
08 juli
PKN-3 Ds. C. van Dijk,
orgel dhr. Gert de Groot
15 juli
PKN-1 Mw. ds. E. Wennink
		
De kerkdiensten beginnen om 10.30 u
op de 3e verdieping.

De kerkdiensten vinden plaats op
zaterdagmiddag om 14.30 uur.

De Drie Ranken

De kerkdiensten beginnen om 10.30 uur.

1 juli
09.00 uur ds. A.A. Wijlhuizen,
Maaltijd van de Heer
09.00 uur Next Step, voor jongeren,12-15 jr.
10.30 uur ds. A.A. Wijlhuizen,
Maaltijd van de Heer
12.00 uur Connect@, voor jongeren
vanaf 15 jaar
8 juli
09.00 uur ds. G.A.J. van der Maas
10.30 uur ds. G.A.J. van der Maas
16.00 uur ds. G.A.J. van der Maas,
Heilige Doop
15 juli
09.00 uur ds. A.A. Wijlhuizen
10.30 uur ds. A.A. Wijlhuizen

01 juli

Don Bosco jeugdkampen 2018
Thema: Wilde Westen

14 juli

Casa Bonita

De Heemhof

Goedkope zomerkampen voor kinderen op de Veluwe

E L D E R S

08 juli
15 juli

HA Mw. I.M. Bossenbroek-Baller,
Koor Gelders Vocaal Ensemble
Mw. M. Hoekstra,
orgel dhr. J. van Veen
Mw. M. de Jong,
orgel mw. S. Goldbach,
solist Margo van der Eng

De kerkdiensten beginnen om 10.30 uur.

‘s Heeren-Loo (Groot Schuylenburg)
01 juli

08 juli
08 juli
15 juli

Eredienst Drs. Constance
Schouwstra-Dijkman, orgel JanWillem Jonkman, koor Laetare
Verteldienst o.l.v. Trudie Buitenhuis, orgel Chris Notenboom
Zangdienst o.l.v. Lies Mijnsbergen,
orgel Arjan van Hees
Eredienst Drs. Constance
Schouwstra-Dijkman, orgel Freek
Koster, zang Dirk-Jan Roozeboom

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

De Herberg: Zondagse Ontmoetingen
08 juli

Hans Hase

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.

Randerode
01 juli
08 juli
15 juli

Mw. Joke Havekes
Pastor H. de Jong
Mw. J. Koornstra,
orgel dhr. F. van de Kraats

Sainte Marie
01 juli
08 juli
15 juli

Woord- en Communiedienst,
A.J. Derksen
Geen viering
Eucharistieviering, A. Goes

De vieringen beginnen om 09.30 uur.

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

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

H. Geestkapel Assel
Elke zondag is er om 10.00 uur een
zondagsviering.
Elke 1e zondag van de maand
Eucharistieviering met ondersteuning
door het Hubertuskoor.
Elke 2e zondag van de maand 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.

Zomeravondconcert Bel Canto in Assel
Op zaterdagavond 30 juni geeft Mannenkoor Bel Canto voor de 24e keer zijn
befaamde zomeravondconcert in de open
lucht op het Assel Don Bosco Centrum aan
de Pomphulweg 106, 7346 AN Hoog Soeren.
In deze prachtige en sfeervolle omgeving
bij de Mariahoeve, gelegen aan de Asselse
heide, zal dit gerenommeerde Apeldoornse
mannenkoor o.l.v. dirigente Susanna
Veerman en ondersteund door pianiste
Caroline van der Weiden een gevarieerd
programma van bekende lichte nummers
ten gehore brengen.
Dit zomeravondconcert trekt elk jaar
veel bezoekers. Daar zijn de nodige
vakantiegangers bij van de omliggende
campings en bungalowparken. Die komen te
voet of op de fiets en nemen vaak hun eigen

stoeltje mee. Dit alles zorgt voor een hele
gezellige, ontspannen sfeer.
Het concert start om 19.30 uur, de toegang
is gratis, maar er is wel een collecte voor
een goed doel. Dit jaar is dat het Don Bosco
straatkinderenproject.
Voor meer informatie over Bel Canto
zie www.mannenkoorbelcanto.nl of kijk
op Facebook.

vrijdag 29 juni 2018

8

WIJ BIDDEN
Avondgebed
HEER, blijf bij ons, want het is avond
en de nacht zal komen.
Blijf bij ons en bij uw ganse kerk aan
de avond van de dag,
aan de avond van het leven, aan de
avond van de wereld.
Blijf bij ons met uw genade en goedheid,
met uw troost en zegen,
met uw woord en sacrament.
Blijf bij ons wanneer over ons komt
de nacht van beproeving en van angst,
de nacht van twijfel en aanvechting,
de nacht van de strenge, bittere dood.

E V E N

Blijf bij ons in leven en in sterven,
in tijd en eeuwigheid.
Maarten Luther

S T I L S T A A N

Er is op aarde genoeg
voor ieders behoefte,
niet voor ieders
begeerte. (M. Gandhi)

BIJBELROOSTER JAAR B
Bijbelrooster jaar B
1 juli 2018 Dertiende zondag door het jaar
Wijsh. 1,13-15 + 2,23-24; Ps. 30; 2 Kor. 8,7 + 9 + 13 + 15; Mc. 5,21-43 of 5,21-24 + 35b-43
8 juli 2018 Veertiende zondag door het jaar
Ez. 2,2-5; Ps. 123; 2 Kor. 12,7-10; Mc. 6,1-6
15 juli 2018 Vijftiende zondag door het jaar
Amos 7,12-15; Ps. 85; Ef. 1,3-14 of 3-10; Mc. 6,7-13

[mooi]
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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

A. Boon-Jacobs, G. van de Braak, R. Dashorst

aanlevering bij de eindredactie.

en W. Olierook

Stichting SIKA is ANBI-erkend, u kunt uw giften
aftrekken van de belasting.

Eindredactie

Vrijwillige bijdrage
Het uitgeven van OpWeg kost geld. Het blad kan dan

Overige kopij

I. Franken en M. Lamper

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.

Vellendrukkerij BDU - Barneveld

