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Pastoor Paul Daggenvoorde:
“Op mijn manier ben ik als pastoor een gelukkig priester”
Wellicht tot verrassing van vele
parochianen kwam begin juni het
bericht dat pastoor Daggenvoorde de
parochie gaat verlaten. Per 1 september
heeft Kardinaal Eijk hem een nieuwe
pastorale opdracht toevertrouwd, in de
samenwerkende parochies van Enschede,
Losser, Haaksbergen en omstreken.
In augustus 2013 had ik een interview
met Paul Daggenvoorde waarin hij zich
uitgebreid voorstelde aan de Franciscus
en Clara parochianen. Dit keer liet ik hem
bij zijn afscheid terugblikken en ook even
ingaan op zijn nieuwe taken in Twente.
Aartsbisschop Eijk gaat je al na 5 jaar
overplaatsen naar de samenwerkende
parochies daar in Twente. Was dat een erg
onverwacht besluit voor je?
“Het was niet echt een verrassing.
Twee van mijn collega’s hebben het
parochiepastoraat in het aartsbisdom
onlangs verlaten. De een is naar de
Norbertijnen in Amerika vertrokken en de
ander naar de Augustijnen in Vlaanderen.
Ze zijn pater geworden vanuit de gedachte
dat hun priesterschap niet goed tot
uitdrukking komt in
het pastoorschap,
in het aartsbisdom.
Namelijk dat je een
parochieherder
bent voor meerdere
gemeenschappen,
met sterke aandacht
voor de bestuurlijke
organisatie. Ik dacht
nog wel 2 jaar hier
op de Veluwe te
kunnen blijven,
voor de bisschop me
wellicht elders zou
benoemen. Maar
nu kwam dat dus
eerder.

direct een wens!“
In het interview met mij destijds stelde
je dat het een “hele opgave wordt om
de krimp te begeleiden”. Inderdaad:
schaalvergroting en kerksluitingen, veel
commotie! Hoe beoordeel je nu deze 5
jaar pastoraal werk in de Emmaüsparochie
en de HH. Franciscus en Clara parochie?
“Allereerst, ik ervaarde het als heel
intensief. Het heeft me ontzettend
veel energie gekost en heb er ook
nachten van wakker gelegen. Vooral
omdat ik net als iedereen wel zie dat dit
‘concentreren, samenvoegen, centreren’,
op zichzelf geen oplossing is voor het
dieperliggende probleem. Namelijk dat
de kerk missionair moet zijn; hoe je dat
doet om de komende generatie warm te
krijgen voor het evangelie en de vorming
van een kerkgemeenschap. Ik ben nu 20
jaar priester en heb altijd al wel geweten
dat niemand de oplossing heeft. In de
protestantse kerken bestaat trouwens een
vergelijkbaar probleem: minder mensen,
minder middelen, en vooral minder
jongeren!”
Het allerbelangrijkste is dat je desondanks
dicht bij Christus blijft. Over het proces

(Foto: Roelof Rump)

Kan een priester in
zo’n situatie ook zijn eigen wensen naar
voren brengen of is het een bisschoppelijk
‘decreet’ of toch een ‘dringende vraag’?
“Toen mijn collega’s vertrokken, vroeg
ook ik me af, of ik nog aan mijn roeping
beantwoord zoals ik nu als priester
werk. Dat mijn priesterschap erin bestaat
pastoor te zijn, met veel aandacht voor de
organisatie van de parochies; begeleiden
van de krimp, en zoeken naar mensen en
middelen om alles gaande en betaalbaar
te houden, geeft beslist wel eens onvrede,
maar die is niet diep of wezenlijk. Ik
heb niet het idee dat ik tot iets anders
geroepen word. Een diepe vreugde over
mijn leven vanuit bekendheid met Christus
maakt dat ik op mijn manier als pastoor
een gelukkig priester ben. Dus toen heb
ik gedacht, oké dan ga ik nu naar Twente.
Een nieuwe pastoorsbenoeming druist niet
in tegen mijn roeping, maar het is ook niet

van reorganisatie van de parochie is
Daggenvoorde redelijk tevreden, met dank
aan zijn collega-pastores, bestuurders,
locatieraden en pastoraatsgroepen. De
discussies vond hij “soms scherp en wat
ongemakkelijk, maar nooit zonder liefde”.
De speerpunten voor het pastorale beleid
vindt hij echt goed. “Door San’Egidio
echt werk maken van de diaconie, in
vriendschap met de Armen, en door Kind
en Kerk dragen we het geloof over aan de
komende generatie.”
Kijk nog even terug op je functioneren.
Hoe zullen de parochianen jou als
pastor herinneren? Als een bewogen,
inspirerende herder met wel de neiging
lange preken te houden die nogal wat van
de beminde gelovigen vergden?
Paul Daggenvoorde: “Er is een goede
samenwerking geweest en ik was er erg bij

(Foto: Joop Dölle)

betrokken. Misschien was ik in discussies
af en toe te fel, te gedreven. Het maakte
me soms ook wat knorrig.” Maar hij denkt
dat de mensen hem wel als priester van
de kerk hebben gewaardeerd. Zelf noemt
hij zich een energiek mensenmens, vol
van Christus en het geloof, met prettige
aandacht voor de mensen, met ook vaak
een luisterend oor. Over zijn preken zegt
hij glimlachend: “Zet er maar bij dat ik te
lang van stof ben!” Over zijn functioneren
als pastoor: “Het pastoorschap is voor mij
de beste plek om het priesterschap uit
te oefenen. Je maakt mee hoe gewone
mensen leven en geloven, bij mensen aan
het ziekbed, bij ziekenzalving, uitvaarten,
huwelijken. En zowel in de Franciscus en
Clara parochie als in de Emmaüsparochie
maak je ook mee hoe mensen zich als
geloofsgemeenschappen organiseren. Dat
is een voorrecht.”

Wat zullen je taken in de samenwerkende parochies in Twente vooral
inhouden, voornamelijk een fusie van
parochies en een aantal kerksluitingen,
zoals hier het geval was?
“Het zal heel vergelijkbaar zijn met
wat ik in deze 2 parochies heb moeten
doen. Als pastoor werk ik daar met één
pastoraal team en ben ik betrokken bij
drie parochies met elk een eigen bestuur.
Op zoek naar intensievere pastorale en
bestuurlijke samenwerking. Hoe dat
gaat uitpakken? Voor zover ik nu kan
overzien lijkt het sterk op wat ik hier
heb gedaan.” ‘Kreeg je het consigne
van bisschop Eijk dat er één parochie
moest ontstaan’? “Nee, ik heb van de
bisschop geen bijzondere opdracht
meegekregen.”
					
			
Bert Rasing
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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
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Zaterdag 21 juli
16.30 uur
Eucharistieviering met cantor, voorganger pastor Sebastian
Zondag 22 juli
10.00 uur
Eucharistieviering met het vakantiekoor, voorganger pastor Sebastian
Kinderdienst en crèche
Dinsdag 24 juli
09.00 uur
Eucharistieviering
Vrijdag 27 juli
09.00 uur
Eucharistieviering
19.30 uur
Geen gebedsviering Sant’Egidio
Zaterdag 28 juli
16.30 uur
Eucharistieviering met samenzang, voorganger pastoor P. Daggenvoorde
Zondag 29 juli
10.00 uur
Eucharistieviering met het vakantiekoor, voorganger pastoor P. Daggenvoorde
Dinsdag 31 juli
09.00 uur
Eucharistieviering
Vrijdag 3 augustus
09.00 uur
Eucharistieviering
19.30 uur
Geen gebedsviering Sant’Egidio
Zaterdag 4 augustus
16.30 uur
Eucharistieviering met cantor, voorganger pastor Sebastian
Zondag 5 augustus
10.00 uur
Eucharistieviering met het vakantiekoor, voorganger pastor Sebastian
Dinsdag 7 augustus
09.00 uur
Eucharistieviering
Vrijdag 10 augustus
09.00 uur
Eucharistieviering
19.30 uur
Geen gebedsviering Sant’Egidio
Zaterdag 11 augustus
16.30 uur
Eucharistieviering met samenzang, voorganger pastoor P. Daggenvoorde
Zondag 12 augustus
10.00 uur
Eucharistieviering met het vakantiekoor, voorganger pastoor P. Daggenvoorde
Dinsdag 14 augustus
09.00 uur
Eucharistieviering
Vrijdag 17 augustus
09.00 uur
Eucharistieviering
19.30 uur
Geen gebedsviering Sant’Egidio
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.

AU GU S T U S

2018

COLLECTEOPBRENGSTEN
week 27
pastoraat Emmaüsparochie € 600,30
Akwaaba € 809,62
week 26
pastoraat Emmaüsparochie € 410,11
Kledingbank € 353,34
week 25
pastoraat Emmaüsparochie € 380,75
Voedselbank € 180,28
week 24
pastoraat Emmaüsparochie € 377,13
Emmaüs diaconie € 341,04
week 23
pastoraat Emmaüsparochie € 325,82
Emmaüs diaconie € 329,30

MISINTENTIES
Weekend 21-22 juli:
Ben en Bernard, Johanna Jansen-Eggink, Nel Herms-van Rens, Truus Paalman-Mulder,
Anna Bui.
Weekend 28-29 juli:
Nel Herms-van Rens, Truus Paalman-Mulder, Anna Bui.
Weekend 4-5 augustus:
Overleden ouders Harperink-Nijland en zoon Felix, Ben en Bernard, Anna Bui.
Weekend 11-12 augustus:
Maria Aartsen-Verhey, Hendrikus Johannes Aartsen, Overleden familie Aartsen-Verheij,
Stephan Staijen, schoonzoon, ouders en schoonouders, gezondheid en voorspoed voor
het gezin, Aad v.d. Maarel, Anna Bui.

PAROCHIEKRONIEK
Gedoopt:
Door het H. Doopsel zijn in onze geloofsgemeenschap opgenomen: Jan Hendriks,
Mateo Warners, Peter Roode, Eva-Sophie Ruijsch en Quintyliano Zandbergen.
Huwelijk:
Op 4 juli is het huwelijk ingezegend tussen Rachella Zandbergen en Nick Matz.
Op 28 juli is het huwelijk ingezegend tussen Nancy Gorgees en Gert-Jan Rohawarin
Overleden:
Johanna Jansen-Egging. De uitvaart heeft plaatsgevonden op 27 juni in de kerk.
Nel Herms-van Rens. Het afscheid heeft plaatsgevonden op 25 juni in de aula van Heidehof.
Truus Paalman-Mulder. Het afscheid heeft plaatsgevonden op 9 juli in zorgcentrum
Wilhelmina.

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
Tijdens de vakantieperiode van 29 juli tot en met 19 augustus is er geen
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.

I N

M E M O R I A M

An Jansen-Egging
Na een lang leven van 91 jaar hebben we op woensdag 27 juni in de kapel van de
Onze Lieve Vrouwekerk afscheid van An genomen, een vrouw die wist te genieten
van het leven, het leven mooi vond. An liet ook iedereen in zijn of haar waarde
en zou nooit iemand veroordelen. Stond ook positief in het leven. Haar instelling
was: kop omhoog en doorgaan. Ook in de moeilijke periodes in haar leven, zoals
het overlijden van Wim haar man en later haar dochter Margot. Groot was haar
liefde voor al haar dierbaren en belangrijk is voor An altijd de zorg voor haar gezin
geweest. En met name voor Margot die door haar beperkingen extra zorg nodig
had. An was een erg gelovige vrouw en ze haalde in de moeilijke periodes kracht
uit haar geloof. Het ouder worden met zijn beperkingen vond ze moeilijk. En toen
ze de laatste jaren meer beperkt werd en noodgedwongen moest verhuizen naar
Randerode wilde ze er toch het beste van zien te maken. Bewonderenswaardig is
haar levenskracht geweest en de wijze waarop zij met haar ziekte is omgegaan. Op
de begraafplaats Moscowa in Arnhem hebben we An begraven waar ze nu rust bij
haar man Wim en dochter Margot, in het vertrouwen dat An nu opgenomen mag
worden in het eeuwige licht van Gods liefde.
Gerard van de Braak
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“Ons klooster is de wereld”
(Hans Hase)
Rond de millenniumwisseling heb ik een
aantal fietstochten gemaakt in Frankrijk.
De langste was de doorsteek op weg naar
Santiago de Compostella in Spanje.
Ik kwam in aanraking met een standbeeld
dat telkens letterlijk weer opdook. Ik zag het
in Lignières, Macon, in Sant Paul de Dax en
op veel andere plaatsen. Een oude man, spits
gezicht, met baard en vaak in gezelschap
van een kind. Met een blik van, je mag er
zijn, ik ga voor je zorgen. Hij maakt op mij
de indruk een beminnelijk mens te zijn. Nu
jaren later ben ik me gaan verdiepen in de
figuur die afgebeeld stond en, zo bleek, al
vaker een belangrijke rol in mijn leven had
gespeeld.

Sint Vincentius
De man die me raakte was Vincent de Paul,
hij leefde van 1581 tot 1660, hij ijverde
ervoor om de kerk onder de allerarmsten
aanwezig te laten zijn, hij wordt genoemd:
‘’Vader van de armen’’.
‘’Alles wat je voor een van de minste
broeders en zusters van Mij hebt gedaan,
heb je voor Mij gedaan” (Mt 25,40)’.
Deze versregel werd tot zijn lijfspreuk en
inspiratiebron voor zijn volgers.
Hij is patroon van verenigingen van
liefdadigheid en van ziekenhuizen. Hij leefde
in een periode waarin de gevolgen van het
werk van Luther in de kerk voelbaar wordt.
Tijdens zijn leven wordt hij geïnspireerd door
Franciscus van Sales en Kardinaal Pierre de
Bérulle. Hij staat aan het sterfbed van koning
Lodewijk de XIII.
Vincent de Paul is in ons land vooral bekend
vanwege de Vincentiusvereniging die in veel
parochies werkzaam is. Hun doel is in de
geest van deze heilige zijn werk voortzetten.
Ze hebben tot doel om armoede te
bestrijden en persoonlijk hulpverlening te
bieden. Hun motto is: “Ieder mens telt”.
De Vincentiusvereniging wil niet alleen een
technische wijze van hulp bieden maar zich
ook laten inspireren door de spiritualiteit
van Vincent en zo het verschil maken. Het
gebed, de persoonlijke aandacht spelen een
belangrijke rol, die volop in onderzoek is.
We zitten dan ook meteen bij de kern van
de werkzaamheden die door Vincent zijn
gestart. Hij blijkt een veelzijdig man en heeft
naast oog voor de wereldlijke nood zeker
ook oog voor de geestelijke nood.
In veel opzichten heeft hij een bewogen
leven, ik licht er dan ook maar een enkel
detail uit.
Vincent wordt in Pouy in de landstreek Les
Landes geboren in een boerengezin met 6
kinderen, een gezin dat het redelijk goed
had. Zijn geboortedorp heet sinds 1828
St. Vincent de Paul. Vincent wilde gaan
studeren. Om dat te bereiken koos hij ervoor
theologie te studeren. Hij wordt op 19-jarige
leeftijd gewijd. Erg jong, ook toen al. Hij
legt makkelijk contacten met mensen die
belangrijk zijn op geestelijk en wereldlijk
gebied. Hij was al vroeg een goede
netwerker. Naast zijn werk als priester geeft
hij privéles. En zo komt hij in contact met de
familie De Gondi. Madame de Gondi wakkert
bij Vincent het sluimerende besef aan dat
er veel armoede heerst. Zijn makkelijke
omgang buit hij uit en zet de rijken aan tot
het doen van liefdadigheid. In onze tijd zou
hij een en bekende Nederlander geweest
zijn, maar een met een langduriger faam
dan de huidige BN-ers.
Hij maakt in zijn jonge leven als priester veel
reizen en hij gaat o.a. naar Rome en Algerije.
Op een zeereis wordt zijn schip gekaapt
door zeerovers. Vincent wordt als slaaf
verhandeld in Tunesië. Hij leefde twee
jaar in gevangenschap in Tunesië. Hij
werd daar geconfronteerd met armoede,

zwerfkinderen en noodlijdenden. In ruil voor
overgang naar de Islam kreeg hij de erfenis
van zijn eigenaar aangeboden. Die keuze
heeft hij niet gemaakt.
Zijn bekendheid neemt toe en bij zijn
overlijden is hij geliefd in heel Frankrijk. Hij
is begraven in Parijs en zijn lichaam rust in
het moederhuis van de Lazaristen aan de
Rue du Bac.
De H. Catharina Labouré ligt hier ook
begraven, mede door de aanwezigheid van
deze twee heiligen is het moederhuis van de
Lazaristen een bedevaartsoord geworden.

Oog en hart voor de armen
Het delen zit Vincent al vroeg in zijn
karakter. Als hij met een zak meel van de
molenaar naar huis loopt ontmoet hij een
man die niets heeft. Hij geeft ruim van
het meel dat hij heeft, de man kan zijn
gezin weer even te eten geven. Het geven
en organiseren van armoedebestrijding
blijft zijn hele leven een hoofdrol spelen.
De oprichting van charités, een groep van
vooral vrouwen die liefdadigheid als goede
werken uitoefenden (charité, Frans voor
liefdadigheid) vindt na 1617 plaats. Het zijn
lokale initiatieven die de armenzorg op zich
nemen. Dit model zien we nu nog terug in
de Vincentiusverenigingen. Vincent blijkt
een goed organisator en zo ontstaan nog
tijdens zijn leven de Congregatie der Missie
(C.M.) en de congregatie van de Dochters der
Liefde.
Op 25 januari 1617 houdt hij een beroemde
preek, die gezien wordt als zijn geestelijke
bekering.
In een biecht heeft hij kort ervoor gehoord
hoe een eenvoudige boer worstelt met
angst voor God en voor de hel. Hij beseft dat
dit niet de kern van het geloof kan zijn en
verwerkt dit in zijn preken. Een belangrijk
moment in zijn geestelijk leven. Deze
datum wordt nog steeds gevierd binnen de
Vincentiaanse familie.

Een ommezwaai in het religieuze
leven, van binnen naar buiten
De kloosters ten tijde van Vincent waren
vooral gesloten religieuze gemeenschappen,
sterk naar binnen gekeerd. Die blik naar
binnen maakte het moeilijk om de armen
buiten makkelijk te bereiken. Vincent brak
met die praktijk. Ons klooster is de wereld,
zo geeft hij aan. Hij richtte zich op de wereld
buiten het klooster, zo veranderde hij de

dagorde. Naast regelmatige gebedstijden
werd de meeste tijd buiten het klooster
doorgebracht. De kloosters zijn dan ook te
vinden tussen de mensen in de steden. Waar
de kloosterling nodig was daar was zijn
thuis. Nood breekt wet, God omwille van
God verlaten, de basis voor een leven in de
samenleving. Zo werd een oproep van God
om bij de allerarmsten te zijn beantwoord.
Op zijn manier maakt hij een evenwicht
tegenover de ook zo nodige contemplatieve
ordes. Vincent omschrijft het klooster als
volgt: “Ik geef je als klooster de straat, als cel
de ziekenkamers, als kapel de parochiekerk,
als slot de gehoorzaamheid en als sluier
de ingetogenheid. Je verliest er niets bij,
wanneer je de eucharistie moet verlaten om
naar de armen te gaan, want je gaat naar
God als je de armen gaat dienen.”
Naast een orde voor mannen richt hij
samen met Louise de Marrillac in 1633 een
congregatie voor vrouwen op: De dochters
van Liefde. De beide ordes waren op
een breed terrein inzetbaar: armenzorg,
onderwijs, ziekenhuizen en gevangenissen.
Naar de armen en zieken toegaan, als
navolging van Christus. In gebed gaan samen
met de zieke. Gedreven door compassie. Een
midden tussen contemplatie en actie zo is
hun werkwijze het best te omschrijven.
Rond 2000 tellen de Lazaristen wereldwijd
3200 priesters en zo’n 4000 lekenbroeders.
In Nederland is het nooit, getalsmatig,
een grote congregatie geworden.
Bekende plekken waar veel Lazaristen
werkten zijn Ethiopië en Indonesië. In de
Verenigde staten is de congregatie goed
vertegenwoordigd.

Nederland en de andere Vincent
Als Nederlanders zijn we terecht trots
op onze Vincent van Gogh. Het leven
en werk van die andere Vincent (de
Paul) is bij velen helaas onbekend. Zijn
indirecte aanwezigheid in Nederland blijft
onderbelicht. De Congregatie der Missie
(CM) is onder deze naam in Nederland
niet erg bekend. Hier kennen we ze beter
als Lazaristen, genoemd naar het Lepra
ziekenhuis in Parijs St. Lazare.
In Nederland kennen ze hun bloeiperiode in
de 20e eeuw. Panningen in Noord Limburg
is lange tijd de basis geweest van de
Nederlandse Lazaristen. Ook dichterbij zijn
Lazaristen actief geweest. De Victorparochie
is lange tijd bediend door een priester

van deze congregatie. Wiel Bellemakers
heeft jarenlang op zaterdagavond
de eucharistieviering verzorgd in het
Heldringkerkje te Hoenderloo. Of wat
verder weg in Eefde, daar werd door de
orde der Lazaristen in de 60er jaren een
seminarie opgericht. Helaas heeft dit maar
kort als seminarie gefunctioneerd. Al snel
na de opening werd de ontkerkelijking een
feit. Het aantal priesterroepingen daalde
drastisch. Het seminarie kreeg in de geest
van Vincent jarenlang een oecumenische
bestemming. Zo biedt het een aantal jaren
een vakantieopvang voor kansarme meisjes
uit Parijs. Op hoger kerkelijk niveau wordt
na een jarenlang verblijf in Ethiopië in
1984 H. Bomers tot bisschop van Haarlem
benoemd, hij hoort bij de congregatie van
de Lazaristen.

Veraf dichtbij
Gaandeweg komen die veraf lijkende
beelden letterlijk steeds dichterbij en meer
en meer komen ze tot leven. Vincent is
voor mij een groot man, een echte Heilige,
die ons nu nog inspireert. En terugkijkend
heeft hij op diverse momenten in mijn leven
indirect wat teweeggebracht. Zo had ik als
klein kind steevast een medaille van de H.
Catharina Labouré op mijn hemd gespeld.
En was er een ver familielid die zich inzette
voor verspreiding van deze medailles. Zo heb
ik in mijn studietijd het Boek: “Tussen Naam
en Identiteit” intensief doorgewerkt, de
auteur Tjeu Knippenberg blijkt een Lazarist
te zijn. Ons huwelijk is ingezegend door
een Lazarist. Lange tijd ging ik met veel
plezier naar de zaterdagavond viering in
Hoenderloo, waar een Lazarist voorging.
Mijn echtgenote heeft van haar ouders
een Delfts blauw bord met Vincentius als
afbeelding, haar ouders hebben het bij
hun huwelijk gekregen. Het randschrift is
veelzeggend: “Aan arme gegeven is God
geleend”. Toeval bestaat en kan voor een
mooie samenloop van omstandigheden
zorgen.
Als ik weer in Frankrijk fiets krijgt
Vincent van mij een vette knipoog!
Bronnen: [Wikipedia, ‘De wortels, de twijgen
en de vruchten van de boom’ C. Caspers
&. Waaijman, www.vincentdepaul.nl,
www.barmhartigheid.nl, gesprekken
met Lazaristen]
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Maria Tenhemelopneming
(Ronald Dashorst)
De oudste kerk van de Emmaüsparochie
draagt sinds 2013 weer de oorspronkelijke
naam van Onze Lieve Vrouwe
Tenhemelopneming. Jaarlijks wordt op 15
augustus in de katholieke kerk het feest van
Maria Tenhemelopneming gevierd.
In populaire vakantielanden zoals België,
Frankrijk en Duitsland, is deze feestdag
een wettelijk vrije dag, maar in Nederland
is dat niet zo. Maria Tenhemelopneming
heeft voor veel Nederlanders weinig
betekenis meer. Maar veel Syrische,
Irakese, Poolse maar ook Nederlandse
medeparochianen gaan op deze dag naar
Maria-bedevaartplaatsen, bijvoorbeeld naar
Banneux in België. In Europa gaat deze
feestdag volgens de ANWB voor topdrukte
zorgen op de Europese wegen.
In de katholieke kerk en in de oostersorthodoxe kerken speelt Maria een
belangrijke rol in het geloofsleven. We
vieren op 1 januari ‘Maria Moeder van
God’, op 2 februari ‘Maria Lichtmis’, op 25
maart ‘Maria-Boodschap’, op 8 september
‘Maria Geboorte’ en op 8 december ‘Maria
Onbevlekt Ontvangen’. Op 15 augustus
viert de kerk het Hoogfeest van ‘Maria
Tenhemelopneming’. Deze feestdag, het
naamfeest van onze parochiekerk, zou
ook een groot feest in Apeldoorn moeten
zijn, maar dat is helaas niet zo, omdat het
middenin de vakantie valt.
Bij het hoogfeest van Maria
Tenhemelopneming gedenkt de kerk het feit
dat Maria na haar dood met ziel en lichaam
door God in de hemel werd opgenomen.
Het feest is ontstaan in het Oosten en in de
7e eeuw door Rome overgenomen. Maria
Tenhemelopneming geldt voor de katholieke
kerk als het belangrijkste Mariafeest.
Met dit feest wordt herdacht dat Maria, net
als Jezus, voortleeft in de liefde van God.
De oudste Mariafeesten danken hun
ontstaan aan de sterk opkomende
Mariaverering na het Concilie van Efeze
(431), waarop Maria, de moeder van Jezus,
als Moeder van God werd betiteld. Feesten
als ‘Maria-Boodschap’ en ‘Opdracht van de
Heer in de tempel’ zijn primair op Christus
gericht en hebben een relatie met Kerstmis.

Later kwamen feesten waarop Maria als
heilige geëerd werd: ‘Maria Geboorte’ en
‘Maria Tenhemelopneming’. Het feest dat wij
op 15 augustus vieren heette aanvankelijk
‘Dormitio Mariae’ (de ontslaping van Maria).
Onder invloed van apocriefe literatuur en
volkslegenden werd het feest vanaf de
achtste eeuw de ‘Tenhemelopneming van
Maria’ genoemd. De intrede van Maria in
de hemel geldt zowel haar lichaam als ziel.
Zij is hier volgens het katholieke geloof de
koningin van alle engelen en heiligen. De
in de volksmond ook wel eens gebruikte
term ‘Maria-Hemelvaart’ is volgens het
katholieke geloof niet juist, omdat Maria in tegenstelling tot Christus - niet zelf ten
hemel opstéég, maar door God in de hemel
werd opgenomen. Op 1 november 1950
werd de Tenhemelopneming van Maria met
ziel en lichaam door paus Pius XII tot dogma
verklaard.
In de bijbel wordt de tenhemelopneming
van Maria niet genoemd, maar er zijn veel
meer zogenaamde apocriefe geschriften.
Deze geschriften, uit de eerste eeuwen,
zijn niet in de bijbel zoals wij die kennen
opgenomen, ze worden apocrief genoemd,
verborgen of geheim. Ze zijn eeuwenlang
verborgen gebleven en pas in de vorige
eeuw aan het licht gekomen. We kennen de
Naghammadi geschriften, en de Dode Zee
rollen die een veel uitgebreider beeld geven
van het leven van de apostelen en van Maria.
Er zijn teksten over haar ouders Anna en
Joachim, de geboorte van Maria, haar tocht
met Jozef naar Bethlehem, de vlucht naar
Egypte en over de tijd dat zij met Johannes
na de kruisdood van Jezus naar Efese is
gegaan. Daar is zij vervolgens vreedzaam
gestorven.
Zeker is dit echter niet. Andere aanwijzingen
geven aan dat Maria in Jeruzalem bleef en
daar is overleden.
Een van de apocriefe geschriften is het
verhaal van pseudo-Melito over het
ontslapen van Maria:
‘De apostelen gingen het huis binnen en
begroetten Maria, de moeder van de Heer.
Zij vroeg hoe zij tot daar gekomen waren en
zij vertelden haar over de wolken die hen
hadden opgenomen. Daarna zei Maria: ‘De
Heer heeft jullie naar hier gebracht om mij
te troosten en bij te staan. Waak samen met

Openingstijden Centraal Secretariaat
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.

mij tot het uur aanbreekt waarop de Heer
komt en ik mijn lichaam zal verlaten’. Allen
gingen zitten en de apostelen troostten
Maria en baden drie dagen lang met haar
tot God. De derde dag kon niemand zich
in huis nog wakker houden, behalve de
apostelen en de drie maagden die bij Maria
waren. Plots verscheen Jezus aan hen, te
midden van een grote menigte engelen die
lofliederen zongen en de Heer prezen. Tegen
zijn moeder zei Jezus: ‘Kom, kostbare parel,

die ik heb uitgekozen. Treed binnen in het
verblijf van het eeuwig leven’.
‘De Heer omhelsde haar en gaf haar over
aan de engelen om haar in het paradijs te
dragen. Daarna richtte Hij zich opnieuw
tot de apostelen, omhelsde ook hen en zei:
‘Vrede zij met jullie. Ik zal met jullie zijn tot
aan het einde der tijden’. Na deze woorden
werd de Heer door een wolk opgenomen en
steeg de hemel in, vergezeld van de engelen
die Maria meedroegen naar het paradijs’.

The God Squad (De ploeg van God)
bezwaar tegen om wat ontspannende ‘dope’
te gebruiken. Ze spreken openlijk over hun
privé-gebedsleven en besteden hun vrije
vrijdagavond liever aan daklozen dan aan
Netflix.
Ze zijn het lang niet allemaal eens met het
anti-abortus beleid van de kerk en praten
openlijk met hun supervisors over hun strijd
met kuisheid, over hun seksuele voorkeur
en…ze zijn met velen!!

Zo kopte het Amerikaanse weekblad “Time
Magazine” op 19 juni 2017. De ondertitel
luidde: “De komende generatie jonge
katholieke priesters zal u verbaasd doen
staan, ze zijn jong, vol energie en ze zijn
erop uit de kerk nieuw leven in te blazen.”
Drie jonge priesters komen aan het woord.
Het zijn:
- Nicholas Morrison 22, priester die
bovendien Filosofie studeerde aan de
katholieke universiteit van Amerika en
volgend jaar zijn studie in Rome voort
gaat zetten.
- Michael Trail, kapelaan die traint voor de
marathon ven Chicago.
- Chris Saith, 28, vicaris en bewonderaar
van paus Franciscus, met name wat
betreft diens eenvoudige leefstijl.
Het artikel beschrijft hoe deze drie hun
voorjaarsvakantie besteedden. Dat ging zo:
Elke ochtend staan ze op om 5:30 voor
gebed. Daarna gaan ze bv. verstoten

Nieuwe geest
kinderen opzoeken, of ze gaan een
diepe greppel graven om de huizen waar
deze kinderen opgevangen worden te
beschermen tegen het opkomende water.
Deze jonge priesters maken intensief gebruik
van Facebook en Snapchat. Ze brouwen hun
eigen bier en steunen actief die organisaties
die zich inzetten voor “Black lives matter”
(De levens van zwarte mensen doen ertoe).
Sommigen van hen hebben er ook geen

Deze ingrijpende verandering van
mentaliteit heeft zeker te maken met de
bevrijdende invloed van paus Franciscus, die
oproept tot een nieuwe generatie priesters
die zal moeten dienen in alle over de wereld
verspreidde parochies. Geen afstandelijke
priesters meer, maar priesters die actief lid
zijn van een gemeenschap waar ze een rol in
dienen te vervullen als actief lid, en tevens
boodschappers van de vreugde van het
evangelie. Een vreugde die aanstekelijk is.
Een van de jonge priesters zegt dan ook:

“I want to be the face of that joy.”
(Die vreugde wil ik uitstralen).
Amerikaanse bisschoppen volgen deze jonge
priesters met intense belangstelling. De eisen
die gesteld worden aan de leiders van de
kerk zullen grondig moeten worden herzien.
Paus Franciscus gaat ook in dat ‘herzien’
weer voor. Hij propageert het “luisteren
naar je parochianen, het vermijden van
klerikale bureaucratie en het met liefde
evangeliseren.”
Een van de jonge priesters zegt over de paus:
“Hij heeft mij enthousiast gemaakt voor
mijn keuze voor het priesterschap. Hij is mijn
rolmodel, een priester die creatief is, vol
nieuwe ideeën en zich niet vastbijt in oude
geboden en verboden.”
Ik wil dit artikel beëindigen met de
woorden van Kardinaal Donald Wuerl van
Washington: “Onze jonge priesters hebben
visie, wijken af van het gangbare pad en
hebben een ruime toekomst.” Moge die
houding ook in Nederland gehoor vinden.
Mies Duzijn-van Zeelst
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De kinderdienst gaat
op vakantie!
29 juli, 5 augustus,
12 augustus en 19 augustus
is er géén kinderdienst.
We zien elkaar weer op 26 augustus.
Dan is het ook de afscheidsviering
van pastoor Paul Daggenvoorde.
Dat mag je niet missen!

Goede doel
Met de communicanten brachten we op
7 juli heel veel zakken kleding naar de
kledingbank van St. Egido. Daar kregen de
kinderen een rondleiding en mochten ze
kleding sorteren. Het was erg leuk om daar
ontvangen te worden. Als afsluiting van het
hele communieproject hadden we in de kerk

een ‘Dank je wel’-viering.
(foto’s zijn met toestemming van ouders)
In de vorige OpWeg stond er maar één groep
communicanten op de foto die om 10.00 uur
de viering hadden. Hierbij ook de groep die
om 13.00 uur hun eerste communie hebben
gedaan.

Afsluiting van het seizoen
Kind en Kerk heeft veel vrijwilligers die
in allerlei werkgroepen bezig zijn voor
de kinderen in onze kerk:
Anna Maria, Chermaine, Edyta, Erna, Jos,
José, Karin, Monique, Marjo, Natasja, Rene,
Wouter, Ruben (kinderdienstgroep), Linda,
Josca (peutervieringen), Hilda, Heleen,
Monique, Saskia (boekenkast/gezinsviering),
Linda, Nazdar, Sophie, Lefania, Gosia
(crèche), Mia, Natasja (vormsel), Marie
Louise, Caroline (communie), Elni
(koor en communie), Hilde, Amal, Jose,
Nazdar (bijbelles), Philip (MAS stage).
Allemaal ontzettend bedankt voor jullie
enthousiasme! Zonder jullie (en de kinderen)
is er geen kind en kerk!
Een goede gewoonte is om het jaar gezellig
met elkaar af te sluiten.
Leuk is dat we dit jaar ook jongeren zijn
gaan meedraaien met kind en kerk.

En zo ontstaan ook weer plannen voor
de toekomst. We gaan ons samen met de
jongeren bezinnen om volgend jaar een
aanbod te ontwikkelen vanuit Kind en Kerk
dat ook hen zal aanspreken.
Iedereen een fijne zomervakantie gewenst!
Mariska Litjes

MANTELZORG

Isabella: ‘Ik houd het vol’

‘Omdat ik zoveel lieve mensen om mij heen heb’
Eigenlijk is Isabella (85) al zo’n dikke zestig
jaar mantelzorger: sinds begin jaren vijftig
van haar dochter en de laatste jaren ook
van haar man. Ze woont sinds kort in een
nieuwbouwappartement in de Groene
Hoven.

Dochter met handicap
Mijn oudste dochter bleek na de geboorte
een beperking te hebben aan haar armpje.
Die arm heeft ze nooit goed kunnen
gebruiken. Bovendien merkte ik dat ze
tussen haar 2e en 4e jaar achterbleef in haar
ontwikkeling. Ik heb toen tegen de huisarts
gezegd: “Ze begrijpt alles wat ik tegen haar
zeg maar ze kijkt me nooit aan.” Ik had geen
contact met haar.
Op de kleuterschool was ze heel erg op
zichzelf en wilde niet met andere kinderen
spelen. Uiteindelijk bleek dat ze autistisch
was. Maar in die tijd was daar niets over
bekend. Ze is naar een speciale school voor
gehandicapte kinderen gegaan. En iedere
dag bracht ik haar daarnaartoe, vijf kwartier
fietsen heen en weer vijf kwartier terug,
tweemaal op een dag.
Mijn ouders zijn toen tot grote steun
geweest. Van mijn vader kreeg ik een
brommer en mijn moeder paste thuis op
de andere kinderen. Zonder die hulp had
ik het niet gered. Uiteindelijk leer je ermee
leven. Maar dat wil niet zeggen dat ik
het heb aanvaard. Mensen zijn keihard in
hun oordeel en dat maakte mij strijdbaar
om op te komen voor mijn kind. In die zin
is ze een leerschool voor me geweest. Ik
heb veel mensenkennis opgedaan, nieuwe
vrienden gemaakt, maar ook vrienden
verloren. We zijn ook lid geworden van een
oudervereniging. Het was goed om samen
ervaringen te delen en ik trok me eraan op,
om er zo het beste van te maken.

Echtgenoot met Alzheimer
Een paar jaar geleden merkte ik dat mijn
man, die verkeersleider was geweest en de
ontwikkelingen nog op de voet volgde, niet
meer zo graag naar bijeenkomsten met oudcollega’s ging. Hij vertelde niet meer hoe het
was geweest. En als ik ernaar vroeg wist hij
het niet meer.
In het begin werd ik daar zelfs boos over en
vroeg wat hij daar dan deed. Van lieverlee
ontdekte ik dat hij het echt niet meer wist.
Ik ben toen naar de huisarts gegaan en al
snel bleek dat hij de ziekte van Alzheimer
had. Dan val je in een gat. Het was alsof
ik op herhalingsoefening ging en weer
meemaakte wat ik bij mijn dochter ook
had meegemaakt. Je moet weer helemaal
opnieuw leren ermee om te gaan. Ik kon niet
begrijpen dat zo’n intelligente man dat kon
overkomen. Wat ik het moeilijkste vond,
was dat ik het niet kon keren.
Al vrij snel ging hij één ochtend per week
naar de Kopgroep en één dag naar de
dagbehandeling. Dat vond hij heel leuk.
Na twee jaar voegde de Kopgroep niets
meer toe en moest hij daar stoppen. Dat
is even slikken, je levert steeds meer in en
ik had moeite om door te gaan. Ik was zo
moe. Bovendien bleek dat hij de financiële
administratie niet op orde had. Toen gingen
mijn ogen open en wist ik dat het proces van
achteruitgang al verder was dan ik dacht.
Ik raakte in een dip en ben bij GGNet terecht
gekomen. Daar heb ik de dokter letterlijk
gevraagd hoe ik met mijn man verder moest
leven.

Zelf in problemen
Ik kreeg last van mijn rug, lag ’s nachts maar
te tobben en sliep bijna niet meer. Met
medicijnen kwam ik wel wat tot rust, maar ik
was zo moe dat ik van de trap ben gevallen

en mijn rugwervel heb gebroken. Een hele
poos heb ik toen in het verpleeghuis gelegen
en de eerste dagen vond ik dat heerlijk. Even
niets aan mijn hoofd, alleen maar uitrusten.
Thuis had mijn dochter de zorg voor mijn
man overgenomen. Ze had geregeld dat hij
iedere dag naar de dagbehandeling kon
en de rest van de tijd was zij er. Dat kon
natuurlijk niet te lang duren en die valpartij
had me weer strijdlustig gemaakt.
We waren bijna zestig jaar getrouwd en ik
heb beloofd er voor hem te zijn tot de dood.
Ik dacht: “Ik moet er weer bovenop zien te
komen.”
Met de huisarts heb ik afgesproken de
medicijnen af te bouwen, want daar werd ik
suffig van. Ik had al een paar deukjes in mijn
auto en ik moet wel kunnen blijven rijden.
Anders kan ik geen kant op. Mijn kinderen
zeggen: “Mam, jij bent zo flink en sterk jij
redt het wel.”
Maar zelf voel ik dat ik niet meer zo flink
en sterk ben en dat het zorgen me steeds
zwaarder valt. Dat was ook de aanleiding
om ons huis met grote tuin te verkopen en
te verhuizen naar een appartement met
mogelijkheden voor ondersteuning in de
zorg. Ik bid alle avonden om kracht. Soms
word ik ’s ochtends wakker en denk dan:
Hoe kom ik deze dag door? Mijn man gaat
nu ook slechter lopen en heeft een katheter.
Na de verhuizing moesten we wennen aan
nieuwe zorgverleners.
Er waren weken dat veertien verschillende
mensen in één week werden ingezet. Helaas
zijn ze niet allemaal even goed geschoold
en gaat het regelmatig helemaal mis met de
katheter. Laatst gebeurde dat midden in de
nacht. Het zou een half uur duren voordat
de zorg kon komen. Tegen die tijd had ik
alles al verschoond en opgeruimd. Eerlijk
gezegd ben ik dan aan het eind van mijn

Latijn en schiet soms uit mijn slof. Als er dan
iemand zou komen die zegt: “Ik neem hem
mee,” dan denk ik dat ik dat zou toestaan.
Maar ik kom steeds weer lieve mensen tegen
die me ongelofelijk helpen.

Hulp van dochter
Mijn dochter doet veel en heeft nu ook het
curatorschap van onze oudste dochter op
zich genomen. Ook de andere kinderen doen
wat ze kunnen doen.
De casemanager steunt me in de strijd voor
adequate hulp en de mantelzorgmakelaar
heeft me zo geholpen met het uitzoeken
van zaken die het CIZ en CAK betreffen.
Iedere week komt er een vrijwilliger van
de Kap zodat ik boodschappen kan doen.
Natuurlijk kan ik die ook laten bezorgen,
maar het is voor mijn sociale contacten
belangrijk om het zelf te doen en ik vind het
veel te leuk om zelf lekkere dingen uit te
zoeken.
De groenteman van de markt, waar ik al
twintig jaar mijn groenten haal, bezorgt
iedere week de groenten thuis. En mijn
vroegere buren staan altijd voor mij klaar.
Via het steunpunt mantelzorg heb ik bij
GGNet de cursus mindfulness gedaan.
Dat was echt een cadeautje. Ik doe de
oefeningen nog steeds iedere avond. Dat
geeft rust en ik val erdoor in slaap. Ook ga ik
mee met uitstapjes die de Kap organiseert,
want het is belangrijk om leuke dingen te
blijven doen. Echt delen kan ik het maar met
heel weinig mensen.
Bijna niemand begrijpt hoe het echt voor
mij is en hoe moeilijk het is om het vol te
houden.
Karin Fennes
(Met toestemming uit: boek de Kap)
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Startzondag
gelijktijdig met
Ziekenzondag
Op 9 september vieren wij onze
jaarlijkse startzondag. Die valt dit
jaar op de landelijke dag dat we stil
staan bij de zieken in ons midden,
Ziekenzondag.
Wij sluiten hier als parochie graag
bij aan door u op deze dag te vragen
om bloemen mee te nemen om
te brengen naar de zieken die wij
kennen.
Deze bloemen worden in het
portaal door vrijwilligers van de
bezoekgroepen en de pastoraatsgroep in ontvangst genomen.
Bij de offerande zal symbolisch een
deel van deze bloemen naar het
altaar worden gedragen. Aan het
slot van de viering worden de
bloemen verdeeld om naar zieken
gebracht te worden.
Zo willen wij als Emmaüsparochie
op deze dag de mensen, die door
ziekte of ouderdom niet naar de
kerk kunnen komen, laten weten
dat zij niet vergeten zijn in onze
geloofsgemeenschap.

(Foto’s: Roelof Rump)

Een onvergetelijk 50-jarig jubileum
Een prachtig versierde kerk met vurig
oranje gladiolen (te vroeg voor de
vierdaagse!) een geweldig koor met
heerlijke vertrouwde liederen, vrienden
die in de viering mee voorgingen: al met
al een hartelijk feest.
Duizendmaal dank aan hen die dit
hebben mogelijk gemaakt. Er zijn er die

er heel erg druk mee geweest zijn. Het
goede doel: ‘Akwaaba’ vaart er gelukkig
ook wel bij, mede door de collecte
die daarvoor bestemd mocht worden.
Daarom wil ik ook het kerkbestuur van
de Emmaüsparochie danken die dat
mogelijk heeft gemaakt. Heel wat jaren
ben ik ondertussen sinds mijn emeritaat
alweer “buiten beeld” maar het voelde

toch vertrouwd doordat velen het feest
hebben meegevierd en ik u heb mogen
ontmoeten. Een vriend van mij schreef
op zijn felicitatiekaart: de eerste 50 jaar
zijn het moeilijkst, daarna is het heel
gemakkelijk. Maar van die 50 jaar heb ik
echt wel ook genoten, dankzij u.
Pastor Antoon Goes

Aan iedereen nu de vraag om op
9 september bloemen mee te
nemen voor de zieken, en om in de
weken ervoor namen en adressen
aan te leveren van mensen die een
bloemetje kunnen gebruiken.
Alvast hartelijke dank, namens de
bezoekgroepen, het pastoresteam
en de pastoraatsgroep,
Diaken Ronald Dashorst

SANT’EGIDIO

www.santegidio.nl | www.santegidio.org

De komende weken zal de Gemeenschap
een zomerstop houden bij alle activiteiten.
De Kledingbank is gesloten tot zaterdag
25 augustus. Die dag openen wij de poort
weer aan de Oude Beekbergerweg 157
om van 10:00 tot 12:00 goede, actuele
en schone kleding te ontvangen.
Van 13:00 uur tot 15:00 kunnen wij die
kleding weer doorgeven aan mensen
in financiële problemen.
De weken daarna zijn wij open voor

inleveren op maandag, woensdag en
zaterdag van 10:00 tot 12:00 uur. Voor
uitgifte op woensdag van 10:30 uur tot
12:00 uur en op zaterdag van 12:00 uur
tot 15:00 uur.
De koffie-inloop is gesloten tot 27 augustus,
dan zullen wij weer de deuren openen van
10:00 tot 12:00 uur.
Het naaiatelier is gesloten tot 27 augustus,
dan kunt u weer terecht voor verstelwerk
van 12:00 tot 15:00 uur.

OECUMENE
Grote Kerk wordt een
Open Zomer Kerk
De Grote Kerk van Apeldoorn heet haar
bezoekers van harte welkom deze zomer.
Van zaterdag 30 juni t/m zaterdag 8
september op zaterdag van 11:00 tot 16:00
uur en op zondag van 11:30 tot 16:00 uur.
Bezoekers kunnen ronddwalen door het
monumentale kerkgebouw met de nieuwe
kroonluchters, genieten van de expositie
van Doet Boersma uit Leeuwarden, de
stilteruimte in de kapel bezoeken, een kijkje

in het museum achter het orgel nemen of
met de kinderen een speurtocht doen.
Er is gelegenheid om van koffie, thee en
andere drankjes te genieten via het buffet.
Tevens is er een wandelroute naar de andere
Apeldoornse monumentale kerk: De Onze
Lieve Vrouwekerk (Mariakerk).
‘s Middags van 14:00 tot 16:00 uur het
muzikaal podium met wisselende optredens.
De toegang is gratis, vrij parkeren naast de
kerk.
www.grotekerkapeldoorn.nl
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K E R K D I E N S T E N
Vieringen H. Martinuskerk Twello

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

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

Uitnodiging voor dé High Tea
in de Drie Ranken.
Wie weet kan het nog...? Woensdag 25
juli gaan we aan de high tea in de Drie
Ranken. Even bellen, wie weet is er nog
een plaats. We hebben een grote zaal ter
beschikking, dus er is plaats voor méér
gasten dan anders. Neem daarom gerust
ook een ander mee!
Wij nodigen u hierbij dus 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! Doen! Hartelijk welkom.
U bent welkom op woensdag 25 juli om
16 uur. We vragen een bijdrage van € 6,Opgave kan alsnog, bij Dorien Walter, tel.
(055) 542 14 51. (De ingang is alleen via
de achteringang!).
Hartelijke groet, Kees Walter

Casa Bonita
22 juli
29 juli
05 aug
12 aug

STAD
Kopij voor de volgende OpWeg graag inleveren uiterlijk woensdag 8 augustus 2018
per e-mail aan secretariaat@rkapeldoorn.nl

Zondag 22 juli
10.00 uur Eucharistieviering, voorganger
pastoor P. Daggenvoorde
Zondag 29 juli
10.00 uur Eucharistieviering, voorganger
pastor Sebastian
Zondag 5 augustus
10.00 uur Eucharistieviering, voorganger
pastoor P. Daggenvoorde
Maandag 6 augustus
Gedaanteverandering van de Heer
18.30 uur Eucharistieviering, voorganger
pastoor P. Daggenvoorde
Zondag 12 augustus
10.00 uur Eucharistieviering, voorganger
pastor Sebastian
Woensdag 15 augustus
Maria ten hemelopneming
09.00 uur Eucharistieviering, voorganger
pastoor P. Daggenvoorde

VE Mw Peters
geen opgave ontvangen
CG/NG/GV Dhr. Machiel
Oppenhuizen
PKN-3 Dhr. B. Breedijk,
orgel dhr. F. van de Kraats

De kerkdiensten beginnen om 10.30 u
op de 4e verdieping.

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. v. Bussel, tel. 055 521 80 06 of de heer
G. Tiemessen, tel. 055 521 39 28.

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

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.

De Drie Ranken
22 juli
09.00 uur ds. H.J. ten Brinke
10.30 uur ds. H.J. ten Brinke
29 juli
09.00 uur mevr. L. Benschop
10.30 uur mevr. L. Benschop
05 augustus
09.00 uur ds. G.A.J. van der Maas
10.30 uur ds. G.A.J. van der Maas
12 augustus
09.00 uur ds. H.J. ten Brinke
10.30 uur ds. H.J. ten Brinke

Welzijn

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.

Marken-Haven
21 juli
28 juli

04 aug
11 aug

RK Pastor W. Achtereekte,
orgel mw. W. Berends
Mw. Ds. A. Melzer,
orgel Mw. S. Goldbach,
Klarinet Margo van der Eng
Mw. I.M. Bossenbroek-Baller,
orgel dhr. J. van Veen
Mw. Ds. L.H. de Bruin,
orgel dhr. L. Jacobs

De kerkdiensten vinden plaats op
zaterdagmiddag om 14.30 uur.

Randerode
22 juli
29 juli
05 aug
12 aug

Prot Pastor H. de Jong,
orgel dhr. Jan van Veen
Geen opgave ontvangen
RK Pastor H. de Jong
Prot Mw. Magda Hoekstra,
dhr. Gert de Groot

De kerkdiensten beginnen om 10.30 uur.

Sainte Marie
22 juli
29 juli
05 aug
12 aug

Woord- en Communieviering
Anton Derksen
Eucharistieviering Antoon Goes
Woord- en Communieviering
Anton Derksen
Woord- en Communieviering
Anton Derksen

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

22 juli

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

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 Herberg: Zondagse Ontmoetingen

De Vier Dorpen Beekbergen

22 juli
12 aug

Elke laatste vrijdag van de maand om
11.00 uur een gebedsdienst.

29 juli
05 aug
12 aug

Pastor W. Achtereekte,
Koor Spirit-Klarenbeek
Mw. Ds. A. Melzer,
orgel dhr. W. Kroon
Mw. I.M. Bossenbroek-Baller,
orgel Mw. S. Goldbach
Mw. Ds. L.H. de Bruin, orgel dhr.
W. Kroon, Taizé zanggroep

De kerkdiensten beginnen om 10.30 uur.

‘s Heeren-Loo (Groot Schuylenburg)
22 juli
29 juli

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.

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.

De Heemhof

22 juli

T E R E S I A

E L D E R S

05 aug
12 aug
12 aug

Verteldienst o.l.v. Hanke van
’t Hof, orgel Arjan van Hees
Zangdienst o.l.v. Hetty de Reus,
orgel Chris Notenboom
Combidienst o.l.v. Harm Siebesma,
orgel Arjan van Hees
Eredienst o.l.v. Leger des Heils
Verteldienst o.l.v. Frans van Loon,
orgel Chris Notenboom
Zangdienst o.l.v. Coby van de
Hoorn, orgel Arjan van Hees

Lia Benschop
Theo van Driel

vrijdag 20 juli 2018

E V E N

8

S T I L S T A A N

Dit Wees Gegroet van Gabriël Smit (1910-1981), dat mooi past bij het feest van Maria
Tenhemelopneming op 15 augustus, hebben wij gekregen van onze medeparochiaan
mevrouw F. Doljé-van Leeuwe. Zij knipte het kort na de oorlog uit De Volkskrant, toen
deze nog een ouderwets katholieke krant was.

BIJBELROOSTER JAAR B
Bijbelrooster jaar B

[mooi]

22 juli 2018 Zestiende zondag door het jaar
Jer. 23,1-6; Ps. 23; Ef. 2,13-18; Mc. 6,30-34
29 juli 2018 Zeventiende zondag door het jaar
2 Kon. 4,42-44; Ps. 145; Ef. 4,1-6; Joh. 6,1-15
05 augustus 2018 Achttiende zondag door het jaar
Ex. 16,2-4 + 12-15; Ps. 78; Ef. 4,17.20-24; Joh. 6,24-35
12 augustus 2018 Negentiende zondag door het jaar
1 Kon. 19,4-8; Ps. 34; Ef. 4,30-5,2; Joh. 6,41-51
woensdag 15 augustus 2018 Maria Tenhemelopneming
Apok. 11,19a; 12,1-6a + 10b; Ps. 45; 1 Kor. 15,20-26; Lc. 1,39-56
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