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Op vrijdag 2 november is er om 19:00 uur in de Onze 
Lieve Vrouwekerk een viering waarin de namen worden 
genoemd en kaarsen aangestoken ter nagedachtenis 
aan de overledenen van het afgelopen jaar. Ook op onze 
begraafplaatsen wordt er op speciale wijze aandacht 
besteed aan deze bijzondere dag: 

- Op de Arnhemseweg en de Oude Beekbergerweg door 
middel van speciale gedichten, waarmee wij steun willen 
bieden aan de nabestaanden en respect willen tonen aan 
hen die ons zijn ontvallen.
- Op de begraafplaats Haagwinde zal er op zondag 28 
oktober om 16.00 uur een plechtigheid worden gehouden, 

waarbij ook alle graven zullen worden gezegend. De 
begraafplaats is voor deze gelegenheid sfeervol verlicht. 
Wij hebben het koor Credo bereid gevonden om de 
muzikale omlijsting te verzorgen. Na afloop van de viering 
is er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van 
een kopje koffie.

Allerzielen

Na ruim 27 jaar neemt Gerda 
Eeninkwinkel afscheid als secretaresse 
van de parochie. Ze is van start gegaan 
bij de vroegere parochie Fabianus en 
Sebastianus op 15-8-1991. Van een 
secretariaat was toen nog geen sprake. 

Het was nog niet zo erg dat ze er het 
wiel moest uitvinden. Wel moest ze nog 
veel op poten zetten. Een computer was 
er wel, maar werkte traag. Email was 
nog niet bekend. Er was veel aanloop. 
Parochianen die een misintentie op 
wilden geven kwamen daarvoor naar het 
secretariaat en rekenden contant af. De 
secretaresse was toen al meer vraagbaak 
dan administrateur. Van 1998 tot begin 
2007 heeft zij ook nog de middagen 
gewerkt in de vroegere Teresiaparochie 
om daar het secretariaat op te zetten. 
De 7 Apeldoornse parochies vormden na 
enige jaren de Interparochiële Vereniging 
Apeldoorn. Er was één bestuur maar de 
parochies en de secretariaten bleven nog 
redelijk zelfstandig. Toch was het toen al 
duidelijk dat een grotere samenwerking 
nodig was. Uiteindelijk mondde dat uit in 
de stichting van de Emmaüsparochie op 
1 januari 2005. Alle secretaressen kwamen 
in dienst van die parochie. 

Langzamerhand veranderde ook de 
werksituatie voor Gerda. Zij kreeg 
na enige tijd ook een werkplek in de 
pastorie van de intussen tot parochiekerk 
aangewezen Mariakerk. Daar kwam 
Gerda haar collega’s van andere locaties 
tegen. De taakinhoud en de werkwijzen 
waren natuurlijk niet meteen duidelijk. 
Langzaamaan werden werkzaamheden 
samengevoegd en anders ingericht. Het 
was nog zoeken naar een evenwicht. 
Wisselingen in het Emmaüsbestuur en 
het vertrek van collega’s waren ook niet 
bevorderlijk voor de duidelijkheid. Het 
duurde enige tijd eer iedereen zijn draai 
gevonden had. 

Wat Gerda in haar werk het meest aantrok 
was toch wel het contact met de vrijwilligers 
van de parochie. Daarnaast waren er 
natuurlijk de ‘klanten’. Zeer divers en 
afkomstig uit verschillende culturen met een 
eigen taal. Voor hen was zij vaak de gids. 
Waar het zelfs met Engels niet ging moest 
het maar met handen en voeten. Mede door 
haar belangstelling voor de vreemdelingen 
kwam zij al vlug in de werkgroep die 
taalles aan Syrische vluchtelingen gaf. Een 
aantal van haar cursisten spreekt ze nog 
regelmatig. De contacten die zij in de jaren 
heeft opgebouwd zal zij echt missen. 

Naast het secretariële werk heeft zij ook 
in verschillende werkgroepen gezeten. Zij 
bewaart warme herinneringen aan de tijd 

dat zij in de pastoraatgroep van de Fabianus 
en Sebastianus zitting had.
In de werkgroep “De Ongeziene Gezien” 
heeft zij een passie ontwikkeld voor 
fotografie. Zij krijgt nu meer tijd voor haar 
vele hobby’s. Gaat zij nog iets naast die 
hobby’s doen? Daar wil ze eerst rustig over 
nadenken.
Voor al haar werk in haar functies en in 
de werkgroepen willen we haar graag 
bedanken.

Wilt u persoonlijk van Gerda afscheid 
nemen? Kom dan naar de receptie die 
wij haar aanbieden. Die is op vrijdag 16 
november 2018 van 15:30 tot 17:30 in het 
Emmaüshuis.

Het bestuur

De Europese Unie
en haar 
katholieke wortels
Zondag 4 november, aansluitend aan de 
H. Mis van 10:00 uur volgt een lezing van 
Mgr. T. Hoogenboom (hulpbisschop te 
Utrecht) over dit onderwerp. 

Een razend interessante 
lezing over een boeiend 
onderwerp met ronduit 
verrassende uitkomsten!
De lezing wordt gegeven 
rond de klok van 11:30 uur in de grote zaal 
van het Emmaüshuis, en duurt (afhankelijk 
van de waslijst aan vragen) tot uiterlijk 13:00 
uur. De koffie (met kokoskoek) is gratis.

Wie is Mgr. Hoogenboom?
We kunnen beter zeggen: wie kent hem 
niet? Verplaatsen we ons even naar 
december vorig jaar, dan herinneren we ons 
nog als de dag van gisteren het (officieuze) 
wereldrecord Bijbellezen ten bate van 
Serious Request. Onder de prominente 
lezers bevond zich naast burgemeester John 
Berends en onze pastoor Paul Daggenvoorde 
ook Mgr. Ted Hoogenboom.

Naast talloze andere functies is hij ook lid 
van de Commissie van bisschoppen van de 
Europese Unie. Vanuit die functie zal hij ons 
haarfijn de geschiedenis van de wording van 
de Europese gedachte uit de doeken doen; 
én natuurlijk van de rol die de Katholieke 
kerk daarbij heeft gespeeld.

Kortom: 
Er gaat 
een wereld 
voor 
U open!

Direct blokken in de agenda!!
De pastoraatsgroep, 

Luce van Gerwen, Jaap Gussenhoven

Afscheid Gerda Eeninkwinkel-Van der Gouw
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VERTROUWENSPERSOON
Mevrouw Aafke Gussenhoven kan vertrouwelijk worden 
geraadpleegd aangaande alle integriteitsvraagstukken binnen 
de Emmaüsparochie, zowel  in materiele als in immateriële zin.  
Zij is bereikbaar via 06 122 628 64.

COLLECTEOPBRENGSTEN   
week 41
pastoraat Emmaüsparochie € 289,85
voor Sulawesi  € 444,43
week 40
pastoraat Emmaüsparochie € 387,29
WereldMissieDag kinderen € 434,88
week 39
pastoraat Emmaüsparochie € 324,74
Emmaüs diaconie € 298,14
week 38
pastoraat Emmaüsparochie € 333,47
Vredesweek € 298,56

MISINTENTIES
Weekend 27-28 oktober:
Ben en Bernard, uit dankbaarheid bij een 50-jarig huwelijk, Wil Duivenvoorde-Korte, Dennis 
Overman, Coen Lötters.
Allerzielen, Eucharistieviering 2 november:
Overleden ouders Mayer-Emler en Boekhorst, overleden familie Jongeling, overleden familie 
Harbers.
Weekend 3-4 november:
Stephan Stayen en schoonzoon, ouders en schoonouders, gezondheid en voorspoed voor 
het gezin, Bertus Bosch, Jean Lemaire, Wil Duivenvoorde-Korte, Wim Silijacus, Aaita Silijacus, 
Moreen Silijacus, Gerard Raayakkers, Coen Lötters.
Weekend 10-11 november:
Overleden familie Aartsen-Verhey, Maria Aartsen-Verhey, Hendrikus Johannes Aartsen, Jean 
Lemaire, Coen Lötters.

PAROCHIEKRONIEK 
Gedoopt: 
Door het H. Doopsel zijn in onze geloofsgemeenschap opgenomen: Chloe Hommersom, 
Sarah Hofman, Valentino Kleinleugemors.
Overleden: 
Thea Nuis-Weiss. De uitvaart heeft plaatsgevonden op 27 september in de kerk.
Dennis Overman. Het afscheid heeft plaatsgevonden op 8 oktober in de aula van Heidehof
Coen Lötters. De uitvaart heeft plaatsgevonden op 20 oktober in de kerk.

Pastores:
Hans Hermens, pastoor
hermensh@hotmail.com
06 461 042 46

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

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

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

V I E R I N G E N  I N  D E  O N Z E  L I E V E  V R O U W E K E R K
2 7  O K T O B E R  T / M  1 6  N O V E M B E R  2 0 1 8

K E R K

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

Zaterdag 27 oktober
16.30 uur Eucharistieviering met samenzang, voorganger pastor Sebastian
Zondag 28 oktober
10.00 uur Eucharistieviering met JokoTrees, voorganger pastor Sebastian
Dinsdag 30 oktober
09.00 uur Eucharistieviering
Vrijdag 2 november
09.00 uur Geen Eucharistieviering
19.00 uur Allerzielen, Eucharistieviering met Nederlands Liturgiekoor en Rouw/Trouw,  
 voorgangers pastor Sebastian en diaken R. Dashorst 
Zaterdag 3 november
16.30 uur Eucharistieviering met samenzang, 
 voorgangers pastoor H. Hermens en diaken R. Dashorst
Zondag 4 november
10.00 uur Eucharistieviering met Gregoriaans koor, voorgangers 
 hulpbisschop T. Hoogeboom, pastoor H. Hermens en diaken R. Dashorst
10.00 uur Er is een peuter-kleuterviering in het Emmaüshuis. 
Dinsdag 6 november
09.00 uur Eucharistieviering
Vrijdag 9 november
09.00 uur Eucharistieviering
19.30 uur Gebedsviering Sant’Egidio
Zaterdag 10 november
16.30 uur Eucharistieviering met cantor, voorganger pastoor H. Hermens
Zondag 11 november
10.00 uur Eucharistieviering met Credo, voorganger pastoor H. Hermens
Dinsdag 13 november
09.00 uur Eucharistieviering
Vrijdag 16 november
09.00 uur Eucharistieviering
19.30 uur Gebedsviering Sant’Egidio

DOOPVIERINGEN
Doopvieringen vinden doorgaans een keer per maand op ’n vastgestelde zondag plaats.
De datum voor de laatste doopviering dit jaar is zondag 18 november. Voor 2019 zijn de 
eerstvolgende doopvieringen op 20 januari, 17 februari, 17 maart en 28 april. 
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.

BLOEMETJE VAN DE WEEK
Hiervoor is een rooster samengesteld met de bezoekgroepen. Aan hen 
is gevraagd om aan het secretariaat.een adres door te geven van iemand 
die ziek is. Bij de mededelingen in de kerk wordt de straat genoemd, 
zodat iemand die in de buurt woont het bloemetje kan gaan brengen. 
Voor de komende weken is het rooster:
28-10: De Drie Ranken  |   04-11: Teresia  |  11-11: Hubertus

VOEDSELBANK
Het product voor de inzamelingsactie van de Voedselbank voor de maand oktober is pakken 
rijst. U kunt het product in de bekende kratten achter in de kerk deponeren. Namens de 
Voedselbank hartelijk dank.

In de zaal van Sainte Marie vierden wij de 
eucharistie. Pastor Sebastian ging in de 
‘Markusmis’ voor. Na de viering hebben 
wij bij Maria, die met bloemen versiert 
in ons midden stond, 3 geheimen van de 
glorievolle Rozenkrans gebeden. 

Het Hubertuskoor had zich bereid verklaart 
de viering en de processie met gezang op te 
luisteren. Tijdens het uitreiken van de Heilige 
Communie zongen ze het ‘Ave Verum 
Corpus’ en ‘Ô Reine du Rosaire’. Vervolgens 
stelden wij ons op voor de processie om 
Maria - onder het zingen van ‘Wees gegroet, 
o Sterre’ en ‘Wij groeten U, o Koningin’ - 
naar de Lourdesgrot te dragen. Onder het 
lopen ontvingen wij de brandende kaarsen 
die bij de grot geplaatst konden worden. 

Door parochianen meegebrachte bloemen 
werden aangeboden en bij Maria gezet. 
Na het zingen en bidden van de Litanie 
van Maria heeft pastor Sebastian de grot 
gezegend en mochten ook wij zijn zegen 
ontvangen. 
Na afloop was er voor iedereen koffie, 
thee, cake, broodjes, soep en een snack. 
Wij hebben veel blijde gezichten gezien en 
wij waren ook blij dat wij dit konden doen. 
Dit dan ook met heel veel dank aan iedereen 
die zich hiervoor heeft ingezet om voor 
allen een onvergetelijke middag te kunnen 
bereiden. Wij hopen dit volgend jaar weer 
te kunnen doen. Wees gegroet Maria.

Namens de Rozenkransgroep Rosa Mystica,
Magda Ang, Astrid Filon en Sylvia Emler 

Lourdes ver weg - maar voor velen toch dichtbij
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(Willem Olierook)

Onlangs las ik dat volgend jaar bij het 
verbouwde De Drie Ranken een klokken-
toren zal oprijzen.
Dit deed mij ertoe besluiten om op zoek te 
gaan naar de oorsprong van de klok in het 
algemeen en specifiek de klokken die al 
sinds mensenheugenis in katholieke kerken 
geluid worden.

Waarschuwen en aangeven tijd
En goed startpunt voor een zoektocht is 
Wikipedia. Daar lees ik: “Een klok is een 
metalen, meestal bronzen bel, doorgaans in 
een toren hangend. De klok diende (en dient 
soms nog) om de omwonende bevolking 
ergens op te attenderen of tegen te 
waarschuwen, bijvoorbeeld een evenement 
of onraad.” 
Vanouds werden kerkklokken gebruikt om 
de mensen op te roepen voor het gebed 
of de kerkdienst; in sterk kerkelijke landen 
en streken kan men soms nog zien dat 
de mensen hun huis uit komen zodra de 
kerkklok begint te luiden, elders geschiedt 
het luiden alleen uit traditie. 
Ook wordt de klok gebruikt om de tijd 
aan te geven. Tevens worden klokken 
opgehangen in torens om als beiaard (of 
carillon), een muziekinstrument, dienst 
te doen. Beiaardklokken hangen stil en 
worden alleen door het bewegen van de 
klepel of door de hamer van het automatisch 
speelwerk tot klinken gebracht. Klokken 
die bewegen, luiden. Een beiaard wordt 
niet geluid, maar bespeeld (via een 
stokkenklavier en klepels in de klok) of 
speelt automatisch (via hamers aan de 
buitenzijde van de klok). 
Klokken zijn kostbare symbolen en veel 
klokken zijn eeuwenoud. Vroeger werden ze 
gegoten door klokkengieters, die in tijd van 
oorlog ook kanonnen goten en ook vijzels 
maakten. 

Geschiedenis 
Ach, wat heb ik het toch gemakkelijk. Na 
bovenstaande algemene informatie gaat 
Wikipedia uitgebreid in op de geschiedenis 
van de klok. Ik ‘Ctrl-C’ (voor degenen 
die geen computer gebruiken: dit is de 
toetsencombinatie om iets te kopiëren) de 
volgende tekst:
De vroegste archeologische bewijzen voor 
het bestaan van klokken dateren uit de 
laatste fase van de Yangshaocultuur van 
rond 3000 v.Chr. (Chinese steentijd). 
Aardewerken klokken met klepels zijn 
gevonden bij verschillende archeologische 
opgravingen. Deze aardewerken klokken 
werden later vervangen door ijzeren 
klokken. Hiervan is een exemplaar gevonden 
in Taosi (Chinese provincie Shanxi) en een 
viertal exemplaren in Erlitou (Henan), 
die allen dateren van rond 2000 v.Chr. 
Waarschijnlijk speelden deze ijzeren klokken 
een belangrijke rol in de culturen van die 
tijd. Toen in de Shang-dynastie (ca. 1600-

Klokken: van informatiebron tot bron van irritatie
ca. 1050 v.Chr.) andere soorten klokken 
ontstonden, kregen de ijzeren klokken een 
meer ondergeschikte rol; zo werden ijzeren 
klokken op archeologische vindplaatsen uit 
de Shang- en Zhou-dynastie (ca. 1050-256 
v.Chr.) aangetroffen op strijdwagens en als 
hondenbellen. 
In de Shang-dynastie werd ook de bianzhong 
uitgevonden, een muziekinstrument dat 
bestaat uit in serie opgestelde bronzen 
klokjes en gebruikt werd in ceremoniële en 
hofmuziek. De bekendste is de bianzhong 
van markies Yi van Zeng uit circa 433 v.Chr. 
met 65 klokken.
 
Rond 1000 v.Chr. duiken ook de eerste 
klokken op in West-Azië. Uit de 2e eeuw 
v.Chr. zijn in Klang (Maleisië) en Battambang 
(Cambodja) twee bijzondere, vaasvormige 
bronzen klokken gevonden die waarschijnlijk 
werden gebruikt voor ceremoniële 
doeleinden. Die uit Klang bevindt zich nu in 
het British Museum. 
In Europa werden in de 4e of 5e eeuw de 
eerste klokken gegoten. Meestal ging het 
hierbij om kerkklokken of stadsklokken die 
in een toren werden opgehangen. Een van 
de oudste nog bestaande kerkklokken is de 
Deense klok van Hedeby (nu Duitsland) die 
in 1978 werd opgegraven en dateert van 
rond 950. 
Een klok die nog gebruikt wordt, is de 
Lullusglocke in de stiftsruïne van Bad 
Hersfeld. Het opschrift maakt vrijwel zeker 
dat de klok in het jaar 1038 werd gegoten. 
Een van de oudste afbeeldingen van 
luidklokken uit de Nederlanden bevindt 
zich op een miniatuur uit het evangeliarium 
van Egmond waarop de kloosterkerk van 
Egmond gestileerd staat afgebeeld. Het 
miniatuur stamt uit circa 975. 

De oudste klok van Nederland hangt voor 
zover bekend in de toren van de Sint-
Agathakerk in Oudega en dateert, afgaande 
op de vorm, van rond 1200. 
De oudste gesigneerde luidklok van 
Nederland die nu nog bestaat, is gemaakt in 
1285 en werd geluid in de eerste kerk van 

Hekelingen. Deze luidklok bevindt zich sinds 
1916 in het Rijksmuseum te Amsterdam. 
De oudste klok van België is voor zover 
bekend de Mariaklok in de Westertoren van 
de St. Pieter en Pauluskerk in Pulle uit 1309. 
Sommige klokken zijn echte stadssymbolen, 
zoals de Klokke Roeland in Gent of de 
Triomfklok in Brugge; zij worden alleen 
geluid bij koninklijke of kerkelijke 
hoogfeesten. 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog vond in 
Nederland en België een grote klokkenroof 
plaats; honderden klokken werden door 
de bezetter opgeëist en omgesmolten. 
Historische klokken van voor de 18e eeuw 
konden echter meestal behouden blijven. 

Luiden
De uitleg over legeringen, het gietproces, 
befaamde klokkengieters, de klepel (je weet 
toch wel waar die hangt?!), de ophanging 
en het lassen zal ik je besparen en we gaan 
verder bij het ‘luiden’:
Bij luiden zwaait men de klok heen en weer 
zodat de klepel afwisselend tegen de beide 
zijden van de klok slaat; dit in tegenstelling 
tot speelklokken in een beiaard die stil 
hangen en bespeeld worden. Een beiaard of 
carillon luidt dus niet maar wordt bespeeld. 
Soms kunnen enkele bassen in de beiaard 
als luidklok gebruikt worden en bewegen 
dan wel. Het luiden wordt gebruikt 
meestal een kwartier voor de protestantse 
kerkdiensten en katholieke missen, 
trouwerijen, begrafenissen en (nationale) 
feest- en gedenkdagen zoals Pasen, Kerstmis, 
Koningsdag, dodenherdenking en dergelijke. 
Bij veel protestantse kerken wordt ook 
geluid gedurende het bidden van het 
‘Onze Vader’ tijdens de kerkdienst. 
Ook bestaat er het luiden om dagdelen 
aan te geven, zoals het angelusluiden 
(katholiek) om 6.00, 12.00 en 18.00 uur. 
Het eigenlijke luiden wordt voorafgegaan 
door drie maal drie keer kleppen van een stil 
hangende klok. De traditie van het angelus 
(de engel des Heren noemt met dit ook wel) 
bestaat nog in veel steden en dorpen in 
Nederland en de rest van de wereld. 
Naast het angelusluiden bestaat er het 
tijdluiden van de werktijden (protestants). 
Deze wijze komt onder meer nog voor bij 
een aantal dorpen in Friesland en op het 
Zeeuwse eiland Tholen. 
Naast het ‘luiden’ zijn er nog een aantal 
manieren om geluid te produceren. Zo is er– 
zonder verdere toelichting – het: klepperen, 
beieren, slaan, vierkantluiden, de Spaanse 
wijze en het wisselluiden.

Bij dit onderdeel moet ik natuurlijk even 
stilstaan bij het laatste woord in de kop 
hierboven.
Tegenwoordig – misschien vroeger ook 
al maar werd dat niet uitgesproken – is 
niet iedereen meer gecharmeerd van het 
geluid dat zelfs door dubbelglas weet door 
te dringen; zeker niet op het tijdstip dat 
mensen zich in bed nog een keer omdraaien. 

Ook het luiden van klokken in kerken die 
aan de eredienst onttrokken zijn, wordt 
nogal eens als storend ervaren (dat gaat tot 
aan de rechter toe).

Symboliek van de klok
Hierbij beperk ik me tot de symboliek in het 
boeddhisme en het christendom.
De boeddhistische bel (ghanta) is een 
symbool van de leegte, vergankelijkheid, 
het vrouwelijk beginsel en wijsheid. De 
bel gaat steeds vergezeld van een dorje of 
donderkeil, het symbool van het mannelijk 
beginsel, het onverwoestbare en heilzame. 
Bel en dorje worden tijdens de mudra’s of 
rituele handgebaren gebruikt. De bel is 
een hulpmiddel bij de meditatie en heeft 
een sacrale functie tijdens gebedsdiensten, 
rituelen of rituele handelingen. Ze geeft 
aan dat de kracht van goden of demonen 
indaalde in de gemeenschap. Het aandraaien 
van de bel met een hardhouten stok 
veroorzaakt een doorzingende toon.

De christelijke bel is het attribuut van 
Antonius van Egypte. Deze bel is soms 
bevestigd aan zijn staf; ook de varkens van 
zijn orde dragen een bel. 
In de katholieke kerken hangt in de regel 
een sacristieklok naast de ingang van de 
sacristie. Deze wordt in het begin en aan het 
einde van de heilige mis één keer geluid. 
Verder zijn er in katholieke kerken een of 
meerdere altaarbellen, een altaargong of 
een sanctusbel om tijdens de consecratie 
belangrijke momenten aan te duiden. 
Sommige zijn na het Tweede Vaticaanse 
Concilie in onbruik geraakt. 
Basilieken hebben altijd een tintinnabulum, 
samen met het conopeum in de kerk. Het 
tintinnabulum wordt geluid bij aanvang 
van belangrijke processies. In de meeste 
katholieke kerken wordt om 12 uur het 
angelus geluid. Het wordt soms ook om 6 
uur of 7 uur ‘s morgens en ‘s avonds geluid. 
Er wordt dan drie keer drie slagen geluid 
op de klok die de drie weesgegroetjes 
representeren, waarna de klok een minuut 
of twee wordt geluid. 
Tevens zijn er kerken die op zaterdagavond 
de zondag inluiden. Het gebruik van 
álle klokken wordt gestaakt tijdens het 
Paastriduüm om het lijden van Christus 
te gedenken. In de paasnachtmis worden 
daarentegen alle klokken: de luidklokken, 
altaarklokken en sacristieklokken geluid 
tijdens het Gloria om de opstanding van 
Christus te herdenken. 

[bron: Wikipedia]

Naschrift: ik kan mij voorstellen dat er lezers 
zijn die weleens wat meer over andere 
onderwerpen zouden willen weten, maar 
niet in de gelegenheid zijn die informatie op 
te zoeken.
Hier een e-mailadres vermelden is dan niet 
zinvol, maar via de telefoon komen we er 
samen ook wel uit (06 196 351 60).

BianzhongKlok van Hedeby Ghanta

Tintinnabulum Virga Jessebasiliek
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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.

H U I S

K I N D  E N  K E R K

Aanmelden voor vormsel 
vóór 29 oktober
Elk jaar krijgen de vormsel-
kandidaten een uitnodigings-
brief vanuit onze parochie. 
Ook via de katholieke scholen 
gaan brieven naar ouders van groep 8. 
Kinderen op openbare en PCBO-scholen 
bereiken we dus niet. Ook kan het zijn dat 
u geen uitnodiging ontvangt door 
verhuizing of andere oorzaken. 
Als u geen uitnodigingsbrief heeft 
ontvangen en u heeft een zoon of dochter 
die in groep 8 zit (11/ 12 jaar) kunt u een 
mail sturen naar het secretariaat van de 
Emmaüsparochie of naar kindenkerk@
rkapeldoorn.nl . Ook oudere leeftijden 
kunnen zich aanmelden.  
De informatieavond is op 29 oktober om 
20:00 uur in het Emmaüshuis. Wij verzoeken 
u daarnaar toe te komen. 
De vormselviering is op 25 mei 2019 en het 
voorbereidingstraject start in januari 2019. 

Eerste communie 
De informatieavond voor ouders is 
10 december 20:00 uur in de Eloyschool 
in Ugchelen (Klingelbeek 28). De eerste 
communievieringen zijn op 23 juni om 
10:00 en om 13:00 uur. 
De uitnodigingsbrieven van de eerste 
communie worden binnenkort verstuurd.  

Tieners gaan spoorzoeken 
Zondag 
4 november 
organiseren 
Ruben, Manon, 
Benthe, 
Stijn en Erna 
vanuit de kerk 
een leuke middag spoorzoeken voor 
tieners. De activiteit is op Het Leesten van 
15:30 uur tot 19:00 uur. We verzamelen 
op de parkeerplaats van Het Leesten 
Hoenderloseweg 191 Ugchelen. We eindigen 
met een frietje bij de Kiosk De Ugchelse Berg 
ook op het Leesten.  
Aanmelden kan bij Mariska Litjes door 
een appje te sturen naar 06 123 103 99. 
De kosten zijn 3 euro. 
We hopen dat er veel tieners zullen komen! 
Het wordt gezellig dus meld je snel aan.  

Jona en de 
Walvis: peuter/
kleuter viering 
4 november 
4 november is 
er tijdens de 
mis een peuter/
kleuterviering. 
De schatkist gaat 
weer open en 
keer komt het 

verhaal van Jona tevoorschijn. We starten 
in de kerk en gaan met alle kinderen naar 
het Emmaüshuis. Vanaf groep 3 gaan de 
kinderen naar de kinderdienst in de grote 
zaal. De peuter/kleuterviering is in de 
Pronkkamer. Na de viering kunt u kiezen 
of u terug naar de kerk gaat of naar huis.  
 
Bijbelverhalen op scholen 
Ook dit schooljaar worden er weer 
bijbelverhalen verteld op de katholieke 
basisscholen op de wijze van Godly Play: 
een verhaal, verwonderingsvragen en een 

vrije verwerking waarna we het afsluiten 
in de klas. Op de Schakel is in oktober het 
verhaal van Noah aan de kleuters, Jona 
aan de middenbouw en Exodus aan de 
bovenbouw verteld. Het waren weer mooie 
ervaringen voor de kinderen, leerkrachten 
en mij als verteller. Ook in de Franciscus en 
Clara parochie kan ik dit jaar starten met dit 
project. Vijf scholen in dit gebied hebben 
zich al ingeschreven. Met dank aan onze 
subsidiegever Het Vicariaat in Arnhem!

Mariska Litjes kind/jeugdwerker

Om vanuit de Emmaüsparochie mensen bij 
te staan in het verwerkingsproces van het 
verlies van hun partner is de werkgroep 
“Meeleven bij verlies” opgezet.

Na het overlijden van een partner 
worden er brieven naar de nabestaanden 
gestuurd. Deze brieven zijn bedoeld als 
steun voor de verschillende stadia van het 
rouwverwerkingsproces. Uit de reacties die 
bij onze werkgroep binnenkomen blijkt dat 
er toch ook wel behoefte is aan ontmoeting 
en ervaringsuitwisseling.

Dit jaar organiseren wij dan ook een 
ontmoetingsmiddag op donderdag 15 
november 2018 van 14:00 uur tot ongeveer 
16:00 uur in één van de zalen van het 
parochiehuis van de Onze Lieve Vrouwekerk, 
ingang Stationsstraat 13.
Iedereen die een partner heeft verloren is 
hiervoor van harte uitgenodigd, ook al is het 
misschien al wat langer geleden. Degenen 
die op dit moment nog brieven van ons 
ontvangen zullen overigens persoonlijk 
worden uitgenodigd. 

Uitnodiging ontmoetingsmiddag 
‘Meeleven bij verlies’

De middag beginnen we met een korte 
gebedsdienst en tijdens de dienst zullen 
wij de namen noemen van de dierbare 
overledenen en voor hen een kaars 
aansteken. Aansluitend is er een samenzijn, 
waarin ontmoeting en ervaringsuitwisseling 
centraal zullen staan.

Aanmelding voor deze middag kan schrif-
telijk, door een briefje te sturen naar: Gerard 
van de Braak, p/a Stationsstraat 18, 7311 NL  
Apeldoorn of door een mail te sturen naar 
gerardvandebraak@outlook.com .

Ook kunt u zich telefonisch aanmelden bij 
Gerard van de Braak, 06 285 509 04.
In verband met de voorbereiding zouden wij 
uw aanmelding graag uiterlijk 8 november 
ontvangen. 

Op de vraag van het parochiebestuur wat 
de pastoor bij zijn afscheid als cadeau zou 
willen hebben had hij een heel duidelijk 
antwoord.

“Ik hoef geen afscheidscadeau. Ik heb 
alles wat ik nodig heb. Als parochianen 
toch niets willen geven dan graag geld. 
Ik wil dat dat besteed wordt aan “Kind 
en Kerk”. Dat project moet blijven en 
groeien”.  Bij zijn afscheid kreeg hij een 
groot aantal enveloppen. Mede daarmee 
gaven parochianen en anderen aan hoe 
zij zijn inzet voor de parochie en zijn 
enthousiasme voor het project “Kind en 
Kerk” waardeerden. Onder vermelding 
‘afscheidscadeau pastoor Daggenvoorde’ 
kwamen er op de rekening van de parochie 

Afscheidscadeau pastoor Daggenvoorde

ook giften binnen. Bij elkaar een bedrag 
van € 1017,00. Dit is een mooi bedrag 
waardoor “Kind en Kerk” weer een tijdje 
meer kan ‘blijven en groeien’ zoals zijn 
wens was.

Het bestuur

De oecumenische wandelgroep Bidden 
met de Benen heeft dit jaar weer een 
aantal aantrekkelijke wandelingen op 
het programma staan met als jaarthema: 
“Rituelen”.

De volgende wandeling is op 10 november 
2018 en begint om 9:30 uur met een 
korte inleiding in de Julianakerk aan 
de Deventerstraat 91 in Apeldoorn. Het 
deelthema: van deze dag is: “Een kaarsje 
brandt je niet zomaar”.
Na een korte inleiding in de kerk gaat ieder 
individueel of in een groepje op pad met 
de aangereikte vragen. Onderweg is een 
pauze-plek waar men koffie of thee kan 
drinken en de wandeling eindigt weer bij 

het beginpunt. Een stuk 
van de wandeling is 
een ‘stilte-wandeling’ 
waarbij de aandacht 
zoveel mogelijk naar 
binnen gaat. Er zijn geen 
kosten aan verbonden; 

een vrijwillige bijdrage wordt op prijs 
gesteld.
Voor meer informatie over de wandelingen 
kunt u contact opnemen met:
Henri ten Brinke, 055 301 50 15, 
henritenbrinke@upcmail.nl en
Coen van ‘t Riet, 055 541 31 83, 
coenvantriet@upcmail.nl.
De nieuwsbrief kunt u aanvragen bij: 
biddenmetdebenen@gmail.com .

Wandeling Bidden met de benenMaria, Koningin van de vrede, heeft ons 
uitgenodigd tot gebed. Dat willen we 
doen en gaan van 17 t/m 24 juni 2019 naar 
Medjugorje (vliegreis). Pastor Sebastian gaat 
als geestelijke begeleider met ons mee.

De bedevaart wordt verzorgd door de 
Stichting Mariale Bedevaarten naar 
Medjugorje, Eindhoven, onder leiding 
van Mw.Pauline Verstegen.

Om u een indruk te geven houden wij 
op 7 december a.s. om 20:00 uur een 
informatieavond in het parochiehuis aan 
de Stationsstraat 13 te Apeldoorn, waar 
mevrouw Verstegen aanwezig zal zijn om
al u vragen te beantwoorden. Er zullen 
ook foto’s getoond worden.
Laten wij met velen Haar oproep volgen 

en naar Medjugorje gaan - daar waar 
de hemel de aarde raakt.
U kunt zich voor deze avond opgeven 
bij: mw. S. Emler, 055 366 54 18, 
06 292 988 63, emler@online.nl .

Hartelijk welkom - de koffie staat voor 
u klaar.

Medjugorje - daar waar de hemel de aarde raakt!
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Een goed gesprek
Het is mij altijd bijgebleven, dat goede 
gesprek met oom Henk. Het was op zijn 
verjaardag. Het was druk, maar met z’n 
tweetjes zaten we in een bubbel, de 
geluiden van andere gesprekken gleden 
langs ons heen, die leken van ver te 
komen. Ik was tiener, hij een oude man 
(vond ik toen…). Wat maakte dat gesprek 
zo bijzonder? Het ging ergens over. Geen 
koetjes of kalfjes, maar over de zin van 
het leven, of iets dergelijks. De vonken 
spatten ervan af! Het maakte indruk op 
me, absoluut, want hoewel het onderwerp 

Kledingbank, 
Oude Beekbergerweg 157
Wij zijn heel erg tevreden met al de kleding 
die wij elke week mogen ontvangen en 
waar wij weer veel mensen blij mee kunnen 
maken. Wist u dat er elke week gemiddeld 
120 mensen in financiële nood bij de 
Kledingbank aankloppen voor kleding, 
hierbij zien wij ook steeds meer kinderen. 
Om de ingebrachte kleding goed te verdelen 
kunnen onze gasten maximaal één keer in 
de zes weken komen en krijgen dan vijf stuks 
kleding per persoon mee. Voor gezinnen 
maximaal 15 stuks.

Er is momenteel grote vraag naar:
- warme heren winterjassen, 
 vooral in de maten S en M. 
- dames winterjassen in de grotere maten. 
- handdoeken, dekbed overtrekken.

Inleveren van goede, schone en actuele 
(winter)kleding en linnengoed op woensdag 
en zaterdag ochtend van 10.00 tot 12.00 uur 
aan de Oude Beekbergerweg 157.
Namens onze gasten, heel veel dank!
Kapotte of vervuilde kleding kunnen wij 
niet aannemen.
De komende maand gaat Rotary ’t Loo de 
wachtruimte isoleren. Hierdoor zal op de 
zaterdag dat dit gebeurt de tweede deur als 
ingang gebruikt worden. Dit zal duidelijk 
worden aangegeven en zal zo min mogelijk 

overlast geven aan onze gasten. Wij zijn 
heel blij met deze isolatie die er voor gaat 
zorgen dat de komende koude maanden de 
wachtruimte geriefelijker zal zijn. 

Inloopochtend 
Maandag van 9:30 tot 11:30 uur.
De deur staat open en de koffie staat klaar, 
een gezellige start van de week. Welkom!

Naaiatelier
Maandagmiddag van 11:30 tot 14:30 uur
Steeds meer dames weten de weg te vinden 
voor lessen in het maken van kleding en 
verstelwerk. 
Ook u kunt hier aankloppen voor eenvoudig 
verstelwerk.

School van Vrede
Tijdelijk is de School van Vrede even 
gesloten. We zijn druk bezig om een extra 
ruimte in de kledingbank geschikt te maken 
voor een groep van de bovenbouw. Via 
contacten met de Sebastiaanschool willen 
wij afstemmen over het programma en de 
mogelijkheid om er meer bekendheid aan 
te geven, zodat er meer kinderen komen. 
Met Stimenz zijn wij in contact om beter 
aan te sluiten bij de activiteiten in de wijk, 
er is zelfs een kans dat Mariah weer mee 
gaat draaien. Ook zijn vier studenten van 
het ROC Marketing en Communicatie bezig 
met een communicatieplan om deze mooie 

activiteit van Sant’Egidio in Apeldoorn onder 
een breder publiek bekend te maken. Deze 
weken staan wij niet stil, er is iets moois aan 
het groeien, om later in het jaar de school in 
een verbeterde vorm weer op te starten.

Vredesbijeenkomst 
Van 14 tot 16 oktober was er een 
internationale vredesbijeenkomst in 
Bologna, Italië, georganiseerd door 
de Gemeenschap van Sant’Egidio: een 
wereldwijde beweging vanuit Bologna 
om ‘Bruggen van Vrede’ te bouwen 

Het was een internationale ontmoeting 
tegen de angst, verdeeldheid en conflicten 
waaraan duizenden mensen uit heel de 
wereld deelnamen. Indrukwekkende 
bijdragen aan deze bijeenkomst van o.a. 
Bernice King, de dochter van Martin Luther 
King, en van de Chinese bisschop van 
Haimen. Vanuit Bologna, dat drie dagen lang 
de ‘hoofdstad van de vrede’ was volgens 
aartsbisschop Matteo Zuppi, ontstaat ‘een 
beweging van vrede die groeit en zich 
ontwikkelt in de wereld’. 
Deze beweging, zo zei Marco Impagliazzo, 
voorzitter van de Gemeenschap van 
Sant’Egidio, is de vrucht van een behoefte 
die ‘gedeeld wordt door velen overal op 
aarde: een beweging van de harten, van 
het denken, van de wil van een cultuur voor 
vrede’. 

De werkplaats die in Bologna werd geopend 
kende duizenden jongeren en volwassenen 
die deelnamen. Ze stroomden toe vanuit 
heel de wereld, net als driehonderd 
religieuze leiders van alle religies en 
humanisten. Er waren 34 gesprekspanels 
waar werd gesproken over open wonden en 
oorlogen die nog bezig zijn, maar er waren 
ook getuigenissen dat ‘vrede altijd mogelijk 
is’, zoals Impagliazzo zei: “Zoals de vader van 
een onze gasten, Martin Luther King, 50 jaar 
geleden zei: I have a dream. Wij hebben een 
droom: de vrede”. 

Zie ook https://preghieraperlapace.
santegidio.org/
Meer informatie:  
santegidioapeldoorn@gmail.com , 
www.santegidio.nl , www.santegidio.be  

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

www.santegidio.nl  |  www.santegidio.org

S A N T ’ E G I D I O

O E C U M E N E

Samen bestaan het Apeldoorns Beraad van 
Kerken en de Herberg negentig jaar en ze 
vierden dat op 19 oktober in Gigant met 
een symposium onder leiding van Kees 
Posthumus. 

Na de opening door de voorzitter van beide 
jubilarissen kijken de aanwezigen naar een 
videoclip die enkele jaren geleden door 
Apeldoorners gemaakt werd. Aan de hand 
van het lied “Wij kiezen voor eenheid” is te 
zien dat de oecumene nog springlevend is.
Oud-wethouder Marja van der Tas, 
die tevens oud-burgemeester van 
Steenwijkerland is, schetst een beeld van 
de huidige samenleving. Mensen zijn 
meer gaan werken, wat ten koste gaat 
van de huishouding. Ook ouderen blijven 
langer aan het werk. We maken ons met 
elkaar zorgen over de samenleving, maar 
de hulpbereidheid en de saamhorigheid 
geeft positieve kansen. Er blijft werk aan 
de winkel, zeker voor kerkleden, hoewel 
hun aantal steeds kleiner wordt. Religieuze 

organisaties doen ertoe, zo besluit ze haar 
bijdrage. 
In 2004 initieert de kerk van ICF (Interna-
tional Christian Fellowship) in Rotterdam 
het project “House of Hope” om daarmee 
diaconaal uit te reiken naar de stad. Het gaat 
hen om presentie, werken aan zelfregie, 
samenzaamheid (dus géén eenzaamheid) 
en het dienen van de wijk. Directeur Cor 
Hubach licht toe hoe House of Hope dat 
doet. Met 16 betaalde krachten en 350 
vrijwilligers en 3 locaties leggen ze de focus 
op 10 kwetsbare wijken in de stad. Ze werkt 
samen met zowel kerk- als wijkorganisaties. 
Er is persoonlijk contact met bewoners, 
maar ook van sociale media als WhatsApp. 
Daarnaast worden er events georganiseerd 
en dit alles vanuit de christelijke inspiratie.
Jeanette de Waard is als diaconaal werker 
voor het project “Hoop voor Noord” in 
Amsterdam. Ze is vandaag met vijf personen 
uit haar wijk aanwezig om hen te laten 
vertellen wat Hoop voor Noord voor hen 
betekent. Vanuit deze multiculturele kerk 

zetten mensen zich in voor hun eigen buurt, 
o.a. voor het Blauwe Zand, waar vooral veel 
‘echte’ Amsterdammers wonen. De mensen 
zelf verbinden zich bijzonder in en zo waren 
ze betrokken bij de oprichting van een 
buurtcentrum. Ervaringsdeskundigen op het 
gebied van schuldenproblematiek zetten 
zich in via de Gulden Middenweg en men 
steunt elkaar zowel op het gebied van de 
opvoeding als rouwverwerking. Bijzonder 
is het verhaal van de tachtigjarige Barend, 
die zich na een lange zoektocht op oudere 
leeftijd liet dopen. 
Wat hebben het Apeldoornse Beraad van 
Kerken en de Herberg nu aan al deze 
ervaringsverhalen. Moet er wat veranderen 
of kan alles bij het oude blijven, die vraag 

legt Kees Posthumus de aanwezigen voor. 
Beide organisaties zijn blij met het contact 
met de gemeente Apeldoorn, wat ook blijkt 
uit de aanwezigheid van twee wethouders 
en andere vertegenwoordigers uit de 
politiek. Dat is zeker anders dan in de tijd 
van oud-wethouder Marja van der Tas. 
Maar beide organisaties zouden meer naar 
buiten moeten treden, misschien zelfs 
letterlijk de buurt intrekken, kijken wat er 
speelt rondom een pand als de Herberg. 
Het is goed als kerken zich leren verbinden 
met bestaande initiatieven in de wijk. 
Daarvoor moet je wel weten wat er speelt, 
de vraag durven stellen: “Wat kan ik voor je 
doen?”. Presentie dus, zonder de pretentie 
te hebben het allemaal al te weten. 
Tijdens de bijeenkomst werden daarom al 
afspraken gemaakt voor een vervolg.
De middag werd afgesloten met een 
gezellig samenzijn in het café van Gigant. 
Voor de Herberg werd nog bijna 200 
euro bijeengebracht, bestemd voor 
deskundigheidsbevordering. Zo was er 
sprake van een geslaagde ontmoeting in 
Gigant.

Theo van Driel

Een bijzondere ontmoeting in Gigant!

Wat kan ik voor je doen?

mij na al die jaren is ontschoten, is het fijne 
gevoel dat hier iets wezenlijks is gedeeld, 
gebleven.
Dat kan een goed gesprek met je doen. 
Mensen die zich in elkaar verdiepen, vinden 
herkenning én worden uitgedaagd om na te 

denken over wat je minder goed herkent in 
elkaar.
Dit is precies wat werkgroep VONC uit de 
3Ranken wil bereiken met haar activiteiten. 
Kijken naar de ander, niet stiekem gluren 
maar met open ogen en met verwondering. 
Niet voor niets is er in oktober de activiteit 
‘Wijd open ogen: kunst als spiegel van de 
ziel’. Hier legt een kunstenaar uit hoe de 
schepper de ontvanger nodig heeft om 
kunst te doen ontstaan. Ook hier is het 
wederzijdse contact van wezenlijk belang. 
Zonder contact geen vonk. Het nieuwe 

programma van VONC (tot januari 
2019) biedt vertellingen, lezingen, films, 
meditatie, dans en theater. Voor het 
programma zie de flyer en de website 
van de 3Ranken (https://www.3ranken.nl/
vorming-ontmoeting-vonc/programma/). 
De 3Ranken vind je aan de Eglantierlaan 
202. Vanwege de vernieuwbouw is de 
ingang aan het Violierenplein. Je bent van 
harte welkom om je te verwonderen en te 
genieten van mooie contact-momenten!

Vincent Althof
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naar het vertrekpunt bij de Open Hofkerk. 
Het was een zeer geslaagde dag waar 
iedereen met volle teugen van genoten heeft.

Eucharistieviering 13 september 
In de Open Hofkerk was weer een 
Eucharistieviering voor de ouderen van 75+ 
uit de Hubertusgemeenschap en verdere 
belangstellenden. Deze viering had als thema 
“Wie kan ik voor jou zijn?” Dit thema was 
zeer toepasselijk voor iedereen maar ook 
voor ons als Werkgroep Welzijn om te laten 
zien wat wij voor onze ouderen allemaal 
doen en hun daardoor een gevoel geven van 
saamhorigheid. Het was een enerverende 
viering vol spanning en onrust omdat Pater 
Theo Roelofs door een wegomleiding te 
laat in de kerk was. Iedereen was ongerust 
maar gelukkig kwam hij na een half uur 
toch aan. En zo als de voorzitter zei; “Ons 
verloren schaap is weer terecht”. Iedereen 
was blij en opgelucht en Pater Theo Roelofs 
kon met medewerking van Ben Pol de 
Eucharistieviering verder vervolgen. In zijn 
overweging kwam hij terug op het thema 
en stelde de vraag; “Wie van ons heeft er 
geen moeite mee om mensen die je, om 
welke reden dan ook, niet zo goed liggen 
of waaraan je je voortdurend stoort, toch 
te beminnen. Je probeert, zover je het 
kunt opbrengen, beleefd te blijven maar 
om ze ook nog te beminnen, is wel erg 
veel gevraagd. Ieder van ons heeft zo zijn 
eigen karaktertrekken en die kunnen soms 
met elkaar botsen. Gelukkig zijn we niet 
allemaal hetzelfde en dat is maar goed 
ook, want dat zou erg saai zijn. Ook in een 
kloostergemeenschap en dat zou je wel 
verwachten, is het niet altijd peis en vree. 
Toch hoorden we in het Evangelie van Lucas: 
“Bemint uw vijanden, sterker nog, doe wel 
aan die U haten. En als iemand u op de ene 
wang slaat keer hem dan ook de andere toe. 
Jezus gaat hier wel erg ver en dit staat haaks 
op de realiteit van ons dagelijks leven. Toch 
willen wij goede christenen zijn en het goede 
voorbeeld van Jezus volgen, die immers ook 
goed is voor de ondankbare en slechte mens. 
Wees dus barmhartig! Moge het thema: “Wat 
kan ik voor jou zijn?” een mooie opdracht 
zijn voor de toekomst. Tijdens de viering 
werden er mooie liederen gezongen door het 
Hubertuskoor, zowel bij de samenzang als bij 
de meerstemmige liederen. Al met al was het 
een prachtige viering met een grote opkomst. 
Na afloop was er nog een gezellig samenzijn 
onder het genot van koffie, thee, een hapje 
en een drankje. Iedereen ging wat later met 
een goed gevoel naar huis. Dank aan de 
Werkgroep die deze middag weer met veel 
enthousiasme heeft geregeld. 

Herfstmiddag Werkgroep Welzijn 
Hubertusgemeenschap
Op woensdag 14 november a.s. organiseert 
de Werkgroep Welzijn een Herfstmiddag 
voor ouderen. Ook nu zijn we weer 
welkom in de zaal van de Open Hofkerk 
aan de Boerhaavestraat 60. Aan deze 
middag wordt medewerking verleend door 
”De Heren van Huffelen” uit Emst met hun 
programma “Muziek maakt u en ons blij”. 
Dit duo, neven van elkaar, heeft een grote 
hobby: samen muziek maken. Zij treden 
verschillende keren op in o.a. Kulturhus 
Epe. Hun optreden heeft vaak zo’n enorm 
succes dat de zaal te klein blijkt en er 
stoelen tekort zijn. Ze brengen Hollandse 
en Streekliedjes uit de jaren 50 en 60. 
Ook praten ze op humoristische wijze het 
geheel aan elkaar. Ze willen graag bij ons 
hun kunsten vertonen. Wij denken dat 
het door hun en uw aanwezigheid weer 
een hele gezellige middag zal worden. De 
middag begint om 14.00 uur en vanaf 13.30 
uur is men van harte welkom. Zoals altijd 
krijgen alle parochianen boven de 75 jaar 
weer persoonlijk een uitnodiging. Mocht u 
nog geen uitnodiging hebben ontvangen 

Werkgroep Welzijn/Ziekenbezoek
Als u weet dat iemand wordt opgenomen in 
het ziekenhuis,  licht dan even de werkgroep 
Welzijn in: mevrouw  D. van Bussel, tel. 055 
521 80 06 of de heer G. Tiemessen, tel. 055 
521 39 28 

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

Ontzettafel
In onze vaderlandse geschiedenis zijn er 
maar een paar gebeurtenissen die geleid 
hebben tot een soort feest met daarbij 
behorende gebruiken. Als herinnering aan 
het Ontzet van Leiden in 1583 hebben we 
de traditie van hutspot en wit brood met 
haring te danken. Als de dag waarop die 
gebeurtenis herdacht wordt zo kort bij 
de maaltijd van de Open Tafel ligt kun je 
daar goed op inspelen. De gedachte achter 
Leids Ontzet kun je wat uitbreiden. Dan 
gaat het om vrijheid in het algemeen. Daar 
is godsdienstvrijheid slechts een element 
van. Zolang nog zoveel mensen overal in 
de wereld geen vrijheid hebben is het goed 
daarbij stil te staan. Misschien kunnen we 
ons daarbij afvragen wat wij er zelf aan 
kunnen doen. Daar kun je als gast aan 
de Open Tafel ook met je tafelgenoten 
over praten. Dat gebeurde ook volop. De 
maaltijd sloot uiteraard aan bij de traditie 
van het Leids Ontzet. Er kwam inderdaad 
hutspot op tafel. In plaats van een haring 
lag er een sausijsje op het bord. Wit brood 
was er ook niet. Een bord groentesoep 
en een schaaltje vruchtenvla maakten de 
maaltijd compleet. Na de maaltijd kun je 
borden, schalen, glazen en bestek niet zo 
maar in de kast zetten. Eerst moest alles 
natuurlijk afgewassen worden. Gelukkig 
hebben we daar een apart team voor. 
Dat team heeft in 8 jaar zeker voldoende 
ervaring opgedaan. Na vertrek kun je niet 
meer zien dat er door 40 mensen gegeten 
is. Wilt u weten wat de kookploeg de 
volgende maand klaar maakt? Kom dan op 
vrijdag 2 november om 17.00 naar de Open 
Hofkerk.

 Jacques Daenen

Uitje vrijwilligers Werkgroep 
Welzijn Hubertus 
Op de morgen van 5 september vertrokken 
wij met onze groep van 18 personen voor 
een gezellig dagje uit met elkaar. Het was 
prachtig weer dus het kon al niet meer stuk. 
Eerst naar Bakker Bril voor een heerlijk 
kopje koffie met krentenbrood. Dit ging er 
in als koek. Daarna naar Zutphen waar een 
fluisterboot was geregeld. Het was vreselijk 
leuk en een mooie tocht op de Berkel. De 
kapitein op de boot kon leuk vertellen over 
alles wat er onderweg te zien was. Hierna 
trokken we verder naar De Vrendenberg 
in Baak voor een sfeervolle lunch op de 
boerderij. Het was echt gezellig met elkaar 
en de tafel was prachtig aangekleed met 
kalebassen en bloemvaasjes. Er was heerlijke 
soep, een kroket en bolletjes. Geweldig 
verzorgd. Op de boerderij konden we nog 
rondkijken en kochten sommigen kalebassen. 
Daarna ging de reis verder naar Vierakker 
waar we de H. Willibrordkerk hebben 
bezichtigd. Voor wie dat nog niet wist: deze 
kerk is de mooiste kerk van Gelderland. We 
kregen hier een interessante rondleiding door 
een gids, die heel veel van de geschiedenis 
van deze kerk af wist en ook van de familie 
die deze kerk had gesticht en waar nu nog 
personen van leefden. Tot slot werd er in het 
naast de kerk gelegen restaurant nog een 
drankje gebruikt en reden we weer terug 

begroting. Waarvoor is het geld bedoeld, 
wat is op dit moment echt noodzakelijk en 
wat zijn (eventueel voor later) de wensen? 
Op het linkerdeel van de plank o.a. een 
afbeelding van onze nieuwe De Drie Ranken. 
Heeft u vragen/suggesties/leuke ideeën dan 
ligt er een schrift waarin u dit kunt melden. 
Er wordt dan met u contact opgenomen. 
Uiteraard mag u ook altijd reageren naar 
prbouw@3ranken.nl. Denk mee! Doe mee! 
Het gebouw is straks ook uw gebouw; het 
is óns gebouw, óns nieuwe (t)huis, waarin 
hopelijk velen zich thuis gaan voelen. Het 
is moeilijk om het iedereen naar de zin te 
maken maar we gaan ervoor. Doet u mee?
Op de buitenmuur van de kerk (Eglantier-
laan) is zaterdag 6 oktober een muur-
schildering aangebracht. Het ontwerp is 
van Ingrid Arensen en Bert Cusveller is de 
muurschilder. Men ziet twee veelkleurige 
pilaren die ontspruiten uit een hoop 
gebroken pilaren. Uit het oude bloeit iets 
nieuws. De voeten van de pilaren zijn 
letterlijk voeten en keren zich naar elkaar 
toe. Twee mensen die elkaar opzoeken. In de 
pilaren ogen die elkaar aankijken. Mensen 
verdiepen zich in elkaar. De pilaren wikkelen 
zich om een stam met daaruit ontspruitend 
een aantal ranken, bovenaan twee witte 
bloemen. 
Op de vergadering van de kleine kerkenraad 
(kK) is intensief besproken of er geld 
uitgegeven kan worden aan een project met 
een levensduur van een half jaar, terwijl wij 
voor ‘Kerk in Richting’ alle euro’s bij elkaar 
moeten schrapen. Toch heeft de kK gemeend 
dat de waarde van deze creatieve manier van 
het op de kaart zetten van De Drie Ranken 
(o.a. via publicatie in Wijkkrant De Maten) 
en waar we voor staan, opweegt tegen de 
kosten van maximaal € 300,-. (Uitsluitend 
huur en transport voor de hoogwerker en de 
verf, want Ingrid en Bert vragen geen geld, 
waarvoor onze hartelijke dank.) De kosten 
gaan niet ten laste van het geldbedrag voor 
de inrichting van het gebouw. Contact: Evert 
Schut, info@3ranken.nl.

Wijkavond 31 oktober: 
over Pionieren en Wijkindeling 
In mei is tijdens een wijkavond 
een introductie gehouden over de 
mogelijkheid om een pioniersplek in 
De Maten op te starten. Het idee is dat 
Gertrudeke samen met Mariska Litjes 
en jongeren uit onze wijk (tot 45 jaar) 
gaan zoeken naar vormen die aansluiten 
bij hun verlangens en behoeften (en die 
van hun evt. kinderen) om met geloof en 
zingeving bezig te zijn, uitgaand van de 
missie en visie van De Drie Ranken. Naar 
aanleiding van de positieve geluiden in 
mei is het plan samen met een begeleider 
van de PKN verder ontwikkeld en het 
pioniersplan ‘De proeftuin’ is nu zover 
uitgewerkt dat we dit op 31 oktober 
definitief willen presenteren tijdens een 
wijkavond. 
In mei zijn ook voorzichtige plannen 
gepresenteerd om het pastoraat in onze 
wijk anders te gaan organiseren. Meer 
inzet op de specifieke wensen en 
vaardigheden van onze pastores en 
betere aandacht voor de verschillende 
doelgroepen in onze geloofsgemeenschap 
waren het uitgangspunt voor dit plan. 
Er werden toen diverse vragen gesteld 
waar pastores en kleine kerkenraad zo 
goed mogelijk antwoorden op hebben 
geformuleerd. Ook dit plan is zover dat we 
dit nu definitief willen presenteren. 
Daarom: kom allen naar de wijkavond 
van 31 oktober (19.30-21.30 uur); er 
valt wat te bespreken! Vanaf 19.15 uur 
bent u welkom. Na de wijkavond zal de 
wijkkerkenraad gevraagd worden om, 
gehoord hebbende de argumenten eerder 
op de avond, een besluit te nemen over 
beide plannen.

H U B E R T U S

S T A D

Allerzielen-vesperviering
Eens komt het moment van loslaten als 
bladeren in de herfst. Zo hebben wij een 
deel van elkaar losgelaten, overgedragen 
aan de wind. Vrijdag 2 november is er om 
16.30 uur in de Bronkerk in Ugchelen een 
Allerzielen-vesperviering. De kerk is open om 
15.30 uur. Wij herdenken op deze dag onze 
dierbaren die niet meer bij ons zijn. Voor 
hen kunt u een kaars opsteken en/of in het 
boek een intentie schrijven. U bent van harte 
welkom.

Oecumenische Stuurgroep Ugchelen

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

Gespreksgroep ouderen 
Maandag 5 november 2018, gast Willem 
Olierook. Thema: Verbouwd D3R, wat levert 
dat op? 
Vanaf 9.45 uur bent U allen van harte 
welkom

Een groet Corrie Jonker

Sponsordiner “Ontmoeting” 
In de Bijbel is samen eten ook een 
“vriendschapsverbond” sluiten. Juist als 
je samen gaat eten, kun je elkaar echt 
ontmoeten! Doet u mee? Het sponsordiner 
t.b.v. de inrichting, waaronder de keuken, 
is op vrijdag 23 november om 18 uur 
(diner + 18.30 uur). Het wordt een heerlijk 
verrassingsmenu voor € 30, inclusief 1 drankje. 
Graag wel even reserveren, mét naam en 
telefoonnummer, vóór maandag 19 nov., bij 
mw. J. Schut, e-mail: diner@3ranken.nl, óf 
telefonisch, bij voorkeur ’s avonds, tel. 541 62 
68. Hartelijke groet, het team van ‘Samen-
Eten’ Dank voor alle zorg en aandacht.

Vriendelijke groet Kees
 
Vernieuwbouw en Kerk-in-Richting 
In de hal van De Drie Ranken is vóór de 
pastoreskamer een extra prikbord en plank 
gemaakt. Een informatiewand(je) waar we 
u voortaan op de hoogte houden van de 
stand van zaken over de vernieuwbouw, 
de plannen en de acties. Het rechterdeel 
is bedoeld voor informatie over de 
verschillende acties. Let daar elke week goed 
op, want er borrelen erg veel initiatieven 
op die én leuk zijn én geld in het laadje 
brengen. Hang er niet zomaar wat op. 
Overleg uw plan eerst met de actiegroep: 
kominactie@3ranken.nl, tel. 543 04 79. 
Ook komt er informatie over het inmiddels 
ingezamelde bedrag (thermometer) met een 

Kopij voor de volgende OpWeg graag in-
leveren uiterlijk woensdag 7 november 2018 
per e-mail aan secretariaat@rkapeldoorn.nl
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op 9 november a.s. dan verzoeken wij u 
contact op te nemen met Mevr. van Bussel, 
Marconistraat 71, 7316 PA Apeldoorn, tel. 
055 521 80 06 of met Gerard Tiemessen, 
Hoefblad 1, 7322 EG Apeldoorn, tel. 055 
521 39 28. U bent van harte welkom.

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.

Welzijn
Het groepje vrijwilligers van 
‘Welzijn’ wil, speciaal voor 
zieken en voor parochianen 
van 75 jaar en ouder, ‘mens 
voor een mens’ zijn. Heeft 
u behoefte aan contact of 
wilt u informatie dan kunt 
u bellen met mevrouw E. Schilder 055 367 
08 04 of met de heer R. Santhagen tel. 055 
367 09 53. Voor vragen of aanmelden kunt 
u contact opnemen met bovengenoemde 
personen.

O N Z E  L I E V E  V R O U W E

V I C T O R

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

Vieringen H. Martinuskerk Twello
Zondag 28 oktober
10.00 uur  Eucharistieviering, voorganger 
pastoor H. Hermens
Donderdag 1 november Allerheiligen
09.00 uur Eucharistieviering, voorganger 
pastoor H. Hermens
Vrijdag 2 november Allerzielen
19.00 uur Eucharistieviering, voorganger 
pastoor H. Hermens
Zondag 4 november
10.00 uur  Eucharistieviering, voorganger 
pastor Sebastian
Zondag 11 november
10.00 uur  Eucharistieviering, voorganger 
pastor Sebastian

Casa Bonita
28 okt  RK Dhr. Hans Hase
04 nov Herdenking overledenen, PKN-1, 
 Ds. C. van Dijk
11 nov  PKN-3 Mw. L. van Geenen, 
 orgel dhr. Gert de Groot
De kerkdiensten beginnen om 10.30 u 
op de 4e verdieping. 

De Drie Ranken
28 okt
09.00 uur ds. G.A.J. van der Maas + mevr. 
 M. Litjes, Open Kring Viering, 
 mmv Pur Sang
09.00 uur De LichtBoot, kinderkerk voor de 
 basisschoolleeftijd
10.30 uur ds. G.A.J. van der Maas + mevr. 
 M. Litjes, Open Kring Viering, 
 mmv Pur Sang
04 nov
09.00 uur + 10.30 uur, ds. H.J. ten Brinke, 
 ds. A.A. Wijlhuizen, ds. G.A.J. van 

 der Maas, mmv Con Passione, 
 Gedachtenis overledenen. 
 Zie nadere info in weekbrief en 
 op de www.3ranken.nl
09.00 uur Next Step, voor jongeren van 
 12-15 jaar
12.00 uur Connect@ voor jongeren vanaf 
 15 jaar
11 nov
09.00 uur ds. A.A. Wijlhuizen
10.30 uur ds. A.A. Wijlhuizen
16.00 uur ds. A.A. Wijlhuizen, 
 Bediening Heilige Doop

De Heemhof
28 okt  RK Mw. Pastor G. Groenland, 
 orgel Elly Heijink-Fluit
04 nov  Allerzielen Mw. I.M. Bossenbroek-
 Baller, orgel Mw. D. Scherpenzeel, 
 dwarsfluit Gemma Scherpenzeel 
11 nov  Mw. M. Visch-de Bruin, m.m.v. 
 Gospelkoor Spring

De kerkdiensten beginnen om 10.30 uur.

‘s Heeren-Loo (Groot Schuylenburg)
28 okt  Verteldienst o.l.v. Piet Rosenbrand, 
 orgel Arjan van Hees
28 okt  Zangdienst o.l.v. Coby van de 
 Hoorn, orgel Chris Notenboom
04 nov  Eredienst Dhr. G. de Graaf, orgel 
 Gerwin v.d  Plaats, zang Dirk-jan 
 Roozeboom
11 nov  Verteldienst o.l.v. Henriëtte v 
 Ieperen, orgel Chris Notenboom
11 nov  Zangdienst o.l.v. Harm Siebesma, 
 orgel Arjan van Hees
Aanvang diensten: eredienst 10.30 uur, 
verteldienst 10.30 uur, zangdienst 14.30 uur 

Marijke Oldenhof
Na een korte ziekenhuisopname is Marijke 
toch nog onverwachts overleden. En 
terugkijkend moeten we concluderen 
dat haar leven bewonderenswaardig is 
geweest. Marijke werd geboren met een 
handicap en had al meteen veel zorg 
nodig. Maar ondanks haar beperkingen 
is ze altijd een vrolijke en optimistische 
vrouw gebleven die op haar eigen manier 
toch wist te genieten van het leven. 
Jaren heeft ze met veel plezier gewerkt 
als telefoniste en ook trok ze er graag 
op uit met de auto. Ook met de auto 
vaak op vakantie naar Oostenrijk, tot 
die fatale dag dat ze een ernstig auto-
ongeluk kreeg. Vanaf dat moment werd 
ze afhankelijk van de rolstoel. De eerste 
jaren moest ze noodgedwongen naar 
een verpleeghuis in Groningen maar een 
aantal jaren geleden kreeg ze weer een 
eigen appartement in Apeldoorn en met 
de hulp van de thuiszorg kon ze toch 
weer zelfstandig wonen. Ze genoot van 
haar hobby’s, zoals handwerken, kaarten 
maken, winkelen en uitgaan. Ook was 
Marijke een trouwe bezoekster van de 
OLV-kerk. En hoe zwaar het leven voor 
Marijke ook is geweest, wat bleef bij haar 
was haar geloof. Ze vertrouwde op de 
Heer, als herder voor de mensen. HIJ was 

haar hoop, haar steun. Haar geloof zal 
haar ongetwijfeld ook de kracht hebben 
gegeven. Op 24 september hebben we 
in het crematorium Heidehof afscheid 
van Marijke moeten nemen en haar 
toevertrouwd aan de Heer met de hoop en 
verwachting dat Marijke nu opgenomen 
mag worden in het Land waar geen pijn 
en geen verdriet meer is en dat ze nu mag 
leven in het Licht.

Gerard van de Braak

Dennis Ricardo Overman
Emmanuël (God is met ons). Het was de 
begroeting die Dennis altijd gebruikte 
en waarmee ook wij de afscheidsdienst 
zijn begonnen op 8 oktober in het 
crematorium Heidehof. Dennis is geboren 
in Paramaribo, waar hij ook zijn jeugd 
heeft doorgebracht. Als kind had hij al 
de sterke drang om te gaan werken. En 
met heel veel plezier heeft hij gewerkt 
bij “Lucrato” waar hij gedetacheerd was 
bij ”Blue View” in Apeldoorn. Hij was 
ook heel erg geliefd bij zijn collega’s. Zijn 
ouders omschreven Dennis als een rustige 
lieve jongen die altijd voor een ander klaar 
stond. Nog maar enkele maanden geleden 
kreeg Dennis te horen dat hij ongeneeslijk 
ziek was. Na 4 weken in het ziekenhuis 
te hebben gelegen heeft Dennis zijn 

I N  M E M O R I A M

De Herberg: Zondagse Ontmoetingen
28 okt  Theo van Driel
11 nov  Tineke van Stormbroek

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.

Marken-Haven
27 okt  RK Mw. Pastor G. Groenland, 
 orgel mw. W. Berends
03 nov  Allerzielen Mw. I.M. Bossenbroek-
 Baller, orgel dhr. J. van Veen
10 nov Mw. M. Visch-de Bruin, 
 orgel mw. S. Goldbach

De kerkdiensten vinden plaats op 
zaterdagmiddag om 14.30 uur.

Randerode
28 okt  Dienst voorbereid door Berea
04 nov  Herdenking overledenen, 
 RK Pastor H. de Jong m.m.v. 
 Mennokoor
11 nov  Prot-Z+ HA, Ds. E. Idema, 
 orgel dhr. Jan van Veen
De kerkdiensten beginnen om 10.30 uur.

Sainte Marie
28 okt  Eucharistieviering, Antoon Goes
02 nov  Akkerzielen, Gezamenlijke 
 viering, Cocke en Gerard
04 nov  Woord- en communiedienst, 
 Anton Derksen
11 nov  Eucharistieviering, Antoon 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 Woord- en Communieviering.
Overige zondagen Eucharistievieringen met 
volkszang.
In de Eucharistievieringen gaat een van de 
Salesianen van de nabijgelegen Mariahoeve 
voor: Theo Roelofs sdb.
De Woord- en Communievieringen worden 
bij toerbeurt verzorgd door Ruud Pragt, 
Anton Derksen en Hans Bosch.
Wij proberen ook kinderen een warme plek 
te bereiden en nodigen hen uit actief aan de 
vieringen mee te doen o.a. door het luiden 
van de kerkklok en het aansteken van de 
kaarsen bij de voorbeden.
De gemeenschap van de H. Geestkapel is 
zeer betrokken bij het straatkinderenproject 
Bosco Boys in Nairobi. Zij uit dat vooral 
in financiële ondersteuning van het 
project als geheel en een forse bijdrage 
aan studiekosten van individuele (ex-)
straatkinderen.

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

Helpende handen gevraagd
Voor het verwerken van de acceptgiro’s 
van OpWeg ben ik op zoek naar een 
aantal vrijwilligers die willen helpen om 
de acceptgiro’s en een begeleidende brief 
in enveloppen te doen en op bezorger te 
sorteren. Dit is een paar uurtjes werk, maar 
onder het genot van een kopje koffie/thee 
met wat lekkers moet dit toch zeker gaan 
lukken! Dit zal plaatsvinden op dinsdag 6 
november vanaf 14.00 uur in een ruimte van 
het Emmaüshuis, Stationsstraat 13. U kunt 
zich aanmelden bij de coördinator van Op 
Weg/Teresia: Cita Pol. Telefoonnummer 055 
366 19 23 (graag tussen 18.00-19.00 uur) of 
per email: s.a.pol-vandenberg@online.nl.

laatste dagen doorgebracht in het hospice 
te Apeldoorn. En nadat hij de laatste 
sacramenten heeft mogen ontvangen is 
hij rustig en vredig ingeslapen. Slechts 
57 jaar mocht hij worden. Maar Dennis 
was enorm gelovig, las dagelijks uit de 
bijbel en door zijn rotsvaste geloof zag 
Dennis er dan ook totaal niet tegenop 
om te sterven. Want zei hij: God had hem 
nu nodig, daarvan was hij overtuigd. 
Tijdens zijn leven hier op aarde was God 
voor Dennis zijn hoop, zijn toevlucht en 
zijn beschermer geweest En hij wist ook 
dat alles rondom ons Gods werk is. Dat 
HIJ aan het begin staat van alle leven 
en HIJ je in zijn grote liefde het leven 
zal terugschenken. En in dit vertrouwen 
hebben wij Dennis toevertrouwd aan de 
gloed en afscheid genomen van zijn leven 
hier op aarde.

Gerard van de Braak 

Coen Lötters
Een grote passie in het leven van Coen is 
altijd muziek en zingen geweest. Ruim 24 
jaar is hij lid geweest van het mannenkoor 
Bel Canto. En in de afscheidsviering op 
20 oktober in de Onze Lieve Vrouwekerk 
heeft het koor Bel Canto dan ook zijn 
liederen gezongen. Coen is 85 jaar 
geworden en samen met Ans heeft hij 55 

jaar lief en leed gedeeld. Een fijn en goed 
huwelijk. Hoogtepunten in hun huwelijk 
waren zeker de geboortes van hun 
kinderen en later de kleinkinderen waar 
Coen altijd een echte opa voor is geweest. 
Coen heeft samen met Ans enorm genoten 
van het leven. 40 jaar heeft hij met veel 
plezier gewerkt bij de belastingdienst. 
Veel in zijn leven heeft Coen ook gedaan 
aan vrijwilligerswerk onder andere bij de 
Teresiakerk, verzorgingshuis Hubertus en 
de vakbond. Coen heeft zich in zijn leven 
heel veel ingezet voor de samenleving. 
Een dieptepunt in het leven van Coen 
en Ans was het overlijden van hun zoon 
Erik. Ook heeft Coen het erg moeilijk 
gehad met zijn ziek zijn, het loslaten 
en het afhankelijk zijn. Maar Coen was 
erg gelovig en zijn geloof heeft hem 
ongetwijfeld kracht gegeven. Tijdens de 
afscheidsviering hebben we een gedeelte 
gelezen uit de Bergrede van Jezus omdat 
het leven van Coen hierin zo treffend 
wordt weergegeven. Met veel verdriet 
hebben we Coen nu uit handen moeten 
geven, maar wij vertrouwen erop dat het 
leven van Coen een waardevol verhaal is 
geweest waarin God heeft meegespeeld 
en dat HIJ tot voltooiing zal brengen als 
Coen mag ontwaken in Gods liefde.

Gerard van de Braak

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.

T E R E S I A
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Allerheiligen is een christelijke feestdag - 
jaarlijks op 1 november - waarop alle heiligen 
(ruim honderdduizend) van de rooms-
katholieke kerk gezamenlijk worden vereerd 
en herdacht. 
Een heilige is een titel die in het christendom 
wordt toegekend aan overleden personen die 
bijzonder rechtschapen en gelovig hebben 
geleefd.
Het feest wordt sinds de achtste eeuw gevierd.

Als Allerzielen nadert
Heer God, 
nu Allerzielen nadert, 
willen wij ons de namen herinneren 
van mensen die ons dierbaar waren: 
een vader of moeder, een broer of zus, een 
vriend of vriendin.
Wij willen dit doen zonder verbittering in 
ons hart, Heer, 
omdat we geloven dat de dood niet het 
einde is. 
Uw liefde voor de mensen laat niet toe 
dat zij in het  niets zijn verdwenen. 
Gij geeft toekomst aan hen die Gij 
opneemt in uw goedheid.
Voor die verhoopte toekomst hebben we 
geen precieze woorden, 
alleen het vertrouwen in uw Zoon, 
die door zijn dood het Leven bracht. 

Bijbelrooster jaar B
28 oktober 2018 Dertigste zondag door het jaar 
Jer. 31,7-9; Ps. 126; Hebr. 5,1-6; Mc. 10,46-52
01 november 2018  Allerheiligen 
Apok. 7,2-4 + 9-14; Ps. 24; 1 Joh. 3,1-3; Mt. 5,1-12a
02 november 2018 Allerzielen 
Klaagl. 3,17-26; Ps. 25; Rom. 5,5-11; Joh. 14,1-6
04 november 2018 Een-en-dertigste zondag door het jaar 
Deut. 6,2-6; Ps. 18; Hebr. 7,23-28; Mc. 12,28b-34
11 november 2018 Twee-en-dertigste zondag door het jaar 
1 Kon. 17,10-16; Ps. 146; Hebr. 9,24-28; Mc. 12,38-44 of 12,41-44

Help ons geloven dat onze overledenen 
voortaan in uw nabijheid leven.
Amen


