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Per 1 september heeft pastoor Hans 
Hermens zijn intrede gedaan in Apeldoorn 
en Twello. In OpWeg nr.12 heeft al 
een korte kennismaking gestaan. Naar 
aanleiding van dit artikel toch maar 
een ritje naar Ommen gemaakt om wat 
uitgebreider kennis te maken met pastoor 
Hermens.

U gaf in dit artikel aan dat u geboren bent 
in ’s-Hertogenbosch en opgegroeid in 
Vught. Kunt u nog iets meer vertellen over 
uw jeugd?
We waren met ons viertjes thuis. Mijn 
ouders uiteraard en ik had één broer die 
een jaar jonger was. We trokken veel met 
elkaar op. Veel gezamenlijke vrienden 
ook. Was ook echt nog een buurt waar 
je heerlijk buiten kon spelen. En ik was 
een echt buitenkind. Met name op de 
basisschool zat ik toch vaak naar buiten te 
kijken en te denken: nou wanneer mag ik 
weer naar buiten.
Ons gezin was echt een gezin waar je je 
geborgen voelde en mijn ouders waren 
er altijd voor me. Ook kon ik altijd goed 
gesprekken met hen hebben, over het 
geloof bijvoorbeeld en wat er in je 
persoonlijke leven speelde. Ik ben mijn 
ouders daar ook enorm dankbaar voor.
En verder was het eigenlijk heel gewoon 
in Vught: je was katholiek en als je 
bijvoorbeeld op Goede Vrijdag als kind 
buiten ging spelen, dan werd je om kwart 
voor 3 binnengeroepen en werd er even 
met elkaar gebeden, dan een kopje thee en 
dan ging het gewone leven weer door.

Wat vonden uw ouders ervan toen u 
aangaf dat u priester wilde worden?
Toen ik een jaar of acht was, vertelde ik het 
hen, maar op die leeftijd weet je eigenlijk 
nog niet goed wat je zegt en wat de 
consequenties zouden kunnen zijn. En toen 
ik tien werd hield ik mijn mond er eigenlijk 
weer over. Ik ben toen gaan studeren 
en verder de wereld gaan ontdekken en 
op een gegeven moment, en dat zullen 
mijn ouders ongetwijfeld aangevoeld 
hebben, kwam ik thuis en gaf ik aan dat ik 
theologie wilde gaan studeren en priester 
wilde worden. En ja een moeder vindt het 
natuurlijk altijd leuk als haar zoon gaat 
trouwen en dat er kleinkinderen zullen 
komen. Maar ze hebben me altijd in mijn 
keuze gesteund.

U bent een echte Brabander. Zullen we 
in Apeldoorn gaan merken dat we een 
echte Brabander als priester krijgen? 
Je kunt het natuurlijk wel horen aan mijn 
accent, al is het wel minder geworden. En 
ik ben toch een ietwat bourgondisch type 
denk ik en ik houd van gezelligheid. Alleen 
ik heb wel duidelijk aangegeven dat er 
op Vastenavond niet vergaderd zal gaan 
worden. Al is het nu ook niet zo dat ik een 
echt carnavalsmens ben, dat nu ook weer 

Pastoor Hans Hermens: 
Belangrijk om samen op weg te zijn

niet. Het gaat me meer om de gezelligheid 
en dat kan ook met een groep mensen 
thuis. Wel jaarlijks naar de optocht kijken, 
dat dan weer wel.

Wat is uw stijl als pastoor en als manager?
Ik denk dat ik wel een mensenmens ben. 
Luisteren vind ik erg belangrijk en met 
luisteren kun je heel ver komen. Natuurlijk 
zijn er bepaalde dingen die moeten 
gebeuren. Maar meestal probeer ik dat 
toch wel op een bindende manier te doen. 
Ik denk dat dat wel de twee belangrijkste 
punten zijn.

Wat zijn uw verwachtingen?
Ik heb niet bepaald een kant en klaar plan 
liggen voor over vijf jaar in Apeldoorn 
en Twello. Het gaat mij vooral om het 
ontmoeten, het met elkaar verder gaan 
op de weg van het geloof. Dat we het met 
z’n allen mooi draaiend kunnen houden 
en dat er enthousiasme vanuit mag gaan. 
Want we hebben samen iets heel moois: 
het geloof. 

U bent nu dertien jaar priester en 
inmiddels is dit uw vierde parochie. 
Hoe kijkt u hier tegenaan?
Ze vroegen mij om naar Apeldoorn en 
Twello te gaan en ik antwoordde toen: 
nee. Daar bedoelde ik niets negatief mee 
over Apeldoorn of Twello, maar ik had het 

hier naar mijn zin. Sinds 2000 wordt dit 
nu mijn achtste of negende verhuizing en 
dan is het niet zo gek dat je dan zegt: nu 
alweer? Maar goed de vakantie is inmiddels 
geweest en de knop is omgezet en we gaan 
nu met veel enthousiasme naar Apeldoorn 
en Twello. 
Daarnaast ben ik priester van het gehele 
aartsbisdom Utrecht en niet alleen voor 
Ommen of Apeldoorn. En dat weet je als je 
priester wordt van het aartsbisdom Utrecht. 
Als ze me elders nodig hebben, dan doe ik 
dat. Wil niet zeggen dat ik het altijd leuk 
vind en dat laat ik ook wel weten, maar ik 
vind dat je dan ook niet kunt zeggen ‘dat 
doe ik niet’.

Pastoor zijn is een erg drukke baan. 
Komt u toe aan ontspanning?
Om te voorkomen dat ik 24/7 werk probeer 
ik de maandag zoveel mogelijk vrij te 
houden voor mezelf. Dat is dan echt een 
dag voor familie en vrienden. Daarnaast 
heb ik een hond en die moet er op zijn 
tijd ook even uit en wil ook de nodige 
aandacht hebben. En dat is ook goed denk 
ik. Dat je dan ook even je gedachten kan 
verzetten. Ik doe mijn werk heel serieus 
en ja, je leeft natuurlijk heel veel alleen en 
dan loop je het risico dat je alleen maar aan 
het werk bent. Dus goed ook, denk ik, dat 
je even met andere dingen bezig bent dan 
alleen maar werk. 

In Apeldoorn is het proces van kerksluiting 
inmiddels achter de rug. Hoe kijkt u aan 
tegen al die noodzakelijke kerksluitingen?
Helaas, als het geld er niet meer is en de 
mensen komen niet meer naar de kerk, 
waarom houden we dan een kerk open? 
Kijk het is niet de bisschop of de pastoor 
die de kerk sluit, tenslotte zijn we hier 
allemaal verantwoordelijk voor.
En helaas wordt dit niet altijd goed 
begrepen. We moeten het met elkaar doen 
en als dat dan niet meer gebeurt, dan 
houdt het op een gegeven moment op. We 
kunnen wel willen, maar dan is het er niet 
meer.
Ook mij doet het erg veel pijn als er kerken 
gesloten moeten worden. Dat doet me 
ontzettend veel. Maar als het moet dan 
moet het. Je kunt nu eenmaal niet van de 
lucht leven.

Hoe ziet u de toekomst van de 
RK-kerkgemeenschap over 10 à 15 jaar?
We worden kleiner als kerkgemeenschap. 
Maar ik geloof echt dat die blijde 
boodschap op de een of andere manier zijn 
weg zal blijven krijgen. Wie zijn wij, denk 
ik dan, dat wij dat christendom zo om zeep 
zouden kunnen helpen. Wat meer dan 2000 
jaar bestaat, waar miljoenen, misschien wel 
miljarden mensen al eeuwenlang zich aan 
hebben kunnen verwarmen en troost en 
hoop in hebben kunnen vinden. En dat zou 
dan ineens weg zijn? Het zal een andere 
vorm gaan krijgen misschien, maar ik denk 
dat de persoon van Jezus Christus altijd 
voor heel veel mensen veel zal kunnen 
blijven betekenen. En ik hoop en bid dat 
we een manier kunnen blijven vinden 
om dat te kunnen vertalen. Bepaalde 
dingen zullen altijd blijven. En ik bedoel 
hiermee: er zal altijd uit de schrift worden 
gelezen, we zullen samen blijven komen 
rond de tafel van de Heer en we zullen de 
eucharistie blijven vieren. Als kerk zijn we 
geworteld in het woord, de sacramenten. 
Er zullen daarin andere manieren komen 
misschien, de vormen die zullen misschien 
veranderen, maar de liefde die zal blijven 
denk ik. 

Heeft u zich al een beetje kunnen 
oriënteren in Apeldoorn?
Ik heb inmiddels gesprekken gehad met 
het bestuur en het pastoresteam, maar 
Apeldoorn op zich ken ik nog niet echt. 

Wilt u zelf nog iets zeggen of toevoegen?
Ook voor de parochianen zal het niet 
gemakkelijk zijn, want nu komt er weer 
iemand anders. Ik heb er vertrouwen in, 
laten we er iets moois van maken met 
elkaar. Apeldoorn is een grote gemeente, 
met stadse problematiek. Dat zal voor mij 
nieuw zijn omdat ik altijd meer in dorpen 
en kleine stadjes heb gezeten. Maar dat 
maakt het toch ook weer boeiend.
Voor mij is het belangrijk om samen op 
weg te zijn en dat vind ik toch wel heel 
mooi voor de Emmaüsparochie. 
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MISINTENTIES
Weekend 15-16 september: 
Ben en Bernard, Wilhelmus Dolman, Dora van Vliet-Leenders.
Weekend 22-23 september: 
Wilhelmus Dolman, Dora van Vliet-Leenders
Weekend 29-30 september: 
Ben en Bernard, Dora van Vliet-Leenders

VOEDSELBANK PRODUCT VAN DE MAAND SEPTEMBER
Bijna de helft van de klanten van de voedselbank voert een eenpersoonshuishouden. 
Voor hen vragen we deze maand om kleine potjes of blikjes groenten.
Van onze leveranciers krijgen we die bijna niet. Vandaar dat we als product van de 
maand september hiervoor hebben gekozen. U kunt de producten inleveren in de kratten 
achter in de kerk. Bij voorbaat dank voor uw goede gaven.

PAROCHIEKRONIEK 
Dopen:
Door het H. Doopsel zijn in onze geloofsgemeenschap opgenomen: 
Milana van der Raaf en Mia Rose van Baren.
Overleden: 
Wilhelmus Dolman. 
Het afscheid heeft plaatsgevonden op 27 augustus in de aula van Heidehof.
Dora van Vlier-Leenders. 
De uitvaart heeft plaatsgevonden op 6 september in de kapel in Assel.

Wim Dolman
Nog maar kort geleden kreeg Wim te horen dat hij een ernstige ziekte had. En helaas 
heeft hij na 5 weken de ongelijke strijd tegen deze ziekte moeten opgeven. Slechts 74 
jaar mocht hij worden. Wim, een behulpzame, bescheiden en gevoelige man. Hij zou 
nooit iemand kwetsen of belasten en had altijd voor iedereen wat over. Wist te genieten 
van de dieren, de natuur, de bloemen en de planten. Zijn lust en zijn leven was zijn tuin 
die tot in de puntjes verzorgd was. Jaren heeft hij altijd met veel plezier gewerkt als 
vrachtwagenchauffeur en trots was hij dat hij mocht rijden op een Mack, een hele speciale 
vrachtwagen. Zijn gezin was belangrijk voor hem en naast een liefdevolle echtgenoot was 
hij ook een echte vader voor zijn kinderen. Zijn kleinkinderen waren alles voor hem, hij was 
een echte opa en erg heeft hij het gevonden dat hij zijn kleinkinderen nu niet meer zou 
zien opgroeien. Wim heeft het leven liefgehad en hij had hier nog zo graag wat langer 
vertoefd. Zijn leven is altijd onvoorwaardelijk verbonden geweest met zijn schepper en 
zijn rotsvaste geloof zal hem ongetwijfeld tot steun zijn geweest en hem kracht hebben 
gegeven in de moeilijke periodes in zijn leven. Op maandag 27 augustus hebben we in het 
crematorium Heidehof afscheid genomen van Wim en zijn lichaam toevertrouwd aan de 
gloed in het vertrouwen dat hij nu Thuis mag komen in het Huis van de Vader. Zijn leven op 
aarde is voorbij maar met alle dierbare herinneringen zal hij zeker blijven voortleven in de 
harten van allen die hem liefhadden.

Gerard van de Braak

Dora van Vliet-Leenders
Op 6 september hebben we in de Heilige Geestkapel te Assel afscheid genomen van 
Dora van Vliet-Leenders die ruim 93 jaar mocht worden. Vredig en kalm is ze gestorven 
ondanks haar wens om nog even gezellig bij haar dierbaren te kunnen blijven, zoals het 
op de overlijdenskaart stond. Dora was een zorgzame, liefdevolle moeder, schoonmoeder 
en voor haar kleinkinderen een echte oma. Ze was de verbindende factor in huis, de spil 
in het gezin. Ze hield van gezelligheid, haar huis was soms net de zoete inval. Maar ook 
hield ze van winkelen en kon ze vroeger enorm genieten van haar tuin waar ze veel in 
bezig is geweest.  Ook trok ze er graag met de fiets op uit. Dora was erg gelovig en trouw 
bezocht ze vroeger de kerkdiensten en toen dit niet meer ging volgde ze de vieringen 
op tv. In de moeilijke periodes in haar leven putte ze kracht uit haar geloof. Ze was er 
ook van overtuigd dat er leven is na de dood en dat ze na haar overlijden haar dierbaren 
weer terug zou zien. De laatste jaren werd haar wereld helaas steeds kleiner, maar mede 
dankzij de liefdevolle zorg die velen haar hebben gegeven wist ze toch tot het einde toe 
te genieten van het leven. Veel heeft ze in haar leven aan liefde gegeven en nu mogen we 
erop vertrouwen dat zij mag binnengaan in dat nieuwe land van zachtheid, barmhartigheid 
en liefde en mag leven in het licht. Aansluitend aan de afscheidsdienst heeft de crematie 
plaatsgevonden in het crematorium Heidehof.

Gerard van de Braak

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
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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 15 september
16.30 uur Eucharistieviering met samenzang, voorganger pastor Sebastian
Zondag 16 september
10.00 uur Eucharistieviering met het Gregoriaans koor, voorganger pastor Sebastian
Dinsdag 18 september
09.00 uur Eucharistieviering
Vrijdag 21september
09.00 uur Eucharistieviering
19.30 uur Gebedsviering Sant’Egidio
Zaterdag 22 september
16.30 uur Eucharistieviering met samenzang, voorganger pastoor H. Hermens
Zondag 23 september
10.00 uur Eucharistieviering met koor Sostenuto, voorganger pastoor H. Hermens
12.00 uur Doopviering
Dinsdag 25 september
09.00 uur Eucharistieviering
Vrijdag 28 september
09.00 uur Eucharistieviering
19.30 uur Gebedsviering Sant’Egidio
Zaterdag 29 september
16.30 uur Eucharistieviering met cantor, voorganger pater Boerkamp
Zondag 30 september
10.00 uur Eucharistieviering met koor Credo, voorganger pater Boerkamp
Dinsdag 2 oktober
09.00 uur Eucharistieviering
Vrijdag 5 oktober
09.00 uur Eucharistieviering
19.30 uur Gebedsviering Sant’Egidio

DOOPVIERINGEN
Doopvieringen vinden doorgaans een keer per maand op ’n vastgestelde zondag plaats. 
De data voor 2018 zijn 21 oktober en 18 november. Ouders die hun kind willen laten dopen 
kunnen contact opnemen met het secretariaat.

BIECHTGELEGENHEID elke vrijdag na de viering van  09.00 uur in de O.L. Vrouwekerk.

ROZENKRANSGEBED elke dinsdag- en vrijdagmorgen vanaf 8.30 uur, voorafgaand aan de 
viering van 9.00 uur, in de O.L. Vrouwekerk.

KINDERDIENST EN CRÈCHE  
Elke zondag is er tijdens de viering van 10.00 uur kinderdienst en crèche. 

KOFFIEONTMOETING  
Elke zondag is er na de viering van 10.00 uur gelegenheid tot koffie drinken. 
Een leuk en gezellig moment om even bij te praten of iemand wat beter te leren 
kennen.

KERKTAXI  
Voor parochianen die niet zelfstandig naar de kerk kunnen reizen, is er 
de vervoersdienst verzorgd door vrijwilligers. Voor info en aanmelding: 
secretariaat@rkapeldoorn.nl of tel. 055 526 65 00.

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

COLLECTE OPBRENGSTEN   
week 35
pastoraat Emmaüsparochie € 286,54 / Emmaüs diaconie € 274,36
week 34
pastoraat Emmaüsparochie € 480,15 / Emmaüs diaconie € 497,45
week 33
pastoraat Emmaüsparochie € 457,93 / Emmaüs diaconie € 421,14
week 32
pastoraat Emmaüsparochie € 329,66 / Emmaüs diaconie € 316,82

I N  M E M O R I A M
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(Foto’s: Henny Ribbink)

(Ans Boon-Jacobs)

Het was zover, de Eucharistieviering ter 
gelegenheid van het afscheid van onze 
pastoor begon met de inleiding van pastor 
Ronald Dashorst. Hij kondigde het koor aan 
en noemde het een ‘vakantiekoor’. Dat was 
te kort door de bocht, het was een groot 
samengesteld koor en het stelde ons niet 
teleur. Mooie zang en veel volkszang, dan 
ben je als kerkvolk toch nog meer bij de 
dienst betrokken. 

Pastoor Paul Daggenvoorde preekte zelf. Hij 
ging (gelukkig) ook het seksueel misbruik 
in de kerk niet uit de weg. Min of meer op 
hetzelfde moment sprak de paus in Ierland 
en bood excuses aan. Maar wat hebben de 
slachtoffers eraan. We moeten veel meer 
voor de slachtoffers opkomen, betoogde 
de scheidende herder. We zagen rondom 
ons veel hoofden instemmend knikken. We 
moeten ook strijden voor berechting van de 
daders, weer mee eens. Natuurlijk kunnen 
we daar als individu niet persoonlijk iets 
mee, maar ook, de afschuw uitdragen, is ook 
iets. 
Het was mooi om te zien dat er veel 
mensen ter kerke waren gekomen om de 
afscheidsdienst mee te maken. Ook veel 
ouders met jonge kinderen, kids die naar 
de nevendienst gingen en daar niet hebben 
stilgezeten. Ze overhandigden de pastoor 
een groot tafelkleed vol met afdrukken 
van hun handen, er kan een grote tafel 
mee bedekt worden. Het was een mooi 
symbolisch cadeau. Na de Heilige Mis bij 
de laatste rondgang door de kerk, droeg 
de pastoor het tafelkleed als een kostbaar 
gesprek in zijn handen. Een prachtig gezicht.

Direct na de zegen kwam het officiële deel 
van de afscheidsviering. Pastor Ronald 
Dashorst had de regie. Penningmeester Dick 
Koster van de Emmaüsparochie dankte de 
pastoor, keek in het verleden, blikte vooruit 
en stond stil bij het heden. Ook Rens Smit 
van de pastoraatsgroep had een aardig 
woordje voor Paul. Namens de pastores 
sprak pastor Sebastian. De mens wikt, maar 
de bisschop beschikt. Dus pakt onze pastoor 
z’n biezen en reist af naar Enschede. Er 
werd aan Paul een postzak aangeboden 

gevuld met brieven, kaarten en ander soort 
post. Mooi toch om later te lezen. Bij de 
handenschudders waren ook mensen met 
een enveloppe, ik denk/hoop met inhoud. 
Doen wat je hart je ingeeft.

Na de mis was achterin de kerk de 
gebruikelijke koffiehoek, nu ook een 
gebakje voor iedereen. Voorin stond de 
pastoor klaar om handen te schudden en 
voor menigeen een persoonlijk woord te 
hebben. We ontmoetten ook “Twellonezen”. 

Zondag 26 augustus 2018: 
Afscheid van Pastoor Paul

Het feit dat onze pastoor in Twello woonde 
werd ook nog even gememoreerd. 

Pastoor Paul Daggenvoorde mag Apeldoorn 
verlaten met een dankbaar hart. Hij gaat 
gemist worden. Het zij zo. Wij krijgen een 
nieuwe herder, eentje met een hond. Niets 
kan altijd hetzelfde zijn, maar vijf jaar een 
pastoor hebben is wel wat kort.
We gaan pastoor Hermens welkom heten 
en zijn ervan overtuigd dat we ook van hem 
inspirerende preken zullen horen.
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Uit alle locaties van de Franciscus en Clara 
én van de Emmaüsparochie uit Apeldoorn 
waren belangstellenden op 2 september 
naar de Martinuskerk in Twello gekomen om 
de installatie van Hans Hermens als nieuwe 
pastoor van deze parochies mee te vieren. 

Onder het zingen van het intredelied kwam 
deze - achter het kruis en 2 misdienaars 
– vergezeld van vicaris Pauw en het hele 
pastorale team over het middenpad van 
achter uit de kerk naar voren lopen. Met 
deze indrukwekkende stoet van heren 
beloofde de viering een plechtig karakter te 
krijgen. Na het kruisteken en de begroeting 
door de vicaris sprak vicevoorzitter Maarten 
Heere van de Franciscus en Clara parochie 
een warm welkomstwoord. 

Sleutels
Omdat ‘meneer pastoor’ in ieder geval 
elke kerk waar hij in het vervolg de H. Mis 
zal opdragen binnen moet kunnen komen 
werden hem tot slot symbolisch door 
vertegenwoordigers van die kerken hun 
sleutels overhandigd. Voor hij terug ging 
naar zijn plaats achter het altaar reageerde 
de nieuwe pastoor spontaan dat zijn 
sleutelhanger nog niet was aangepast voor 
al deze sleutels.

Opdracht
De beschrijving van zijn werkzaamheden 
zoals wij te horen kregen bij voorlezing van 
de benoemingsbrief door de vicaris, geeft 
aan hoeveel er van de pastoor verwacht 
wordt. Het zal voor hem een hele opgave 
worden dat alles binnen de 1,0 fte waarvoor 
hij is aangenomen voor elkaar te krijgen.

Installatie
De werkelijke installatie ving plechtig 
aan na de preek door de vicaris. Hierbij 
hernieuwde pastoor Hermens aan de vicaris 
zijn wijdingsbeloften. Vervolgens vond de 
overdracht van de liturgische tekens plaats. 
Een kort gebed bij de plek waar het Woord 

Installatieviering Pastoor Hans Hermens

verkondigd wordt eindigde met ‘Mogen 
de aan u toevertrouwde parochianen door 
de Geest van Christus bezield zijn’. Een 
prachtig moment volgde waarbij onder 
het bidden van de daarbij behorende 
teksten symbolen van de sacramenten 
door vertegenwoordigers uit alle locaties 
de nieuwe pastoor werden aangereikt. 
De hostieschaal en de kelk; de sleutel van 
het tabernakel; de olie, de doopschelp en 
het chrisma; de witte stola voor hen die 
trouwen; de paarse stola voor het sacrament 
van boete en verzoening; de ziekenolie. 

Eerste viering
Na de geloofsbelijdenis nam pastoor 
Hermens de taak als hoofdcelebrant van de 
vicaris over met de bedoeling om nu voor 
het eerst met zijn nieuwe parochianen de 

eucharistie te vieren.
Vóór de zegen trad Pastor Kantoci naar 
voren om namens het pastorale team zijn 
nieuwe collega welkom te heten. Niet alleen 
de collega, maar ook diens viervoetige vriend 
Doedel die met hem is mee verhuisd, mag 
in een parochie waarvan de H. Franciscus 
patroonheilige is op een extra warm 
welkom rekenen. De steun die hij namens 
de collega’s in het vooruitzicht stelde zullen 
zeker een bijdrage leveren aan het ‘Vrede en 
alle goeds’ (de gebruikelijke groet van de H. 
Franciscus) waarmee pastor Kantoci zowel 
zijn toespraak begon als eindigde.

Vertrouwen
In zijn slotwoord gaf pastoor Hermens eerlijk 
toe dat hij aanvankelijk geen zin had om 
deze nieuwe taak op zich te nemen. Hij had 

het in zijn vorige parochie goed naar zijn 
zin en koesterde de vertrouwde contacten 
die hij daar had. Inmiddels heeft hij hier 
al kennis gemaakt met de nodige mensen 
en daarmee zoveel vertrouwen gekregen 
dat hij nu kan zeggen dat hij er wél zin in 
heeft. Hierop antwoordden de aanwezigen 
met een enthousiast applaus, waarop het 
gelegenheidskoor een ‘Hij leve lang’ inzette.

Dankzij de inzet van vele vrijwilligers was 
er na afloop koffie met cake. Er kan terug 
gekeken worden op een plechtige viering 
die een mooi menselijk karakter had.

Thea Bakker,
redactie Clara,

parochieblad Franciscus en Clara parochie

(Foto’s: Ton ten Heggeler)
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(Ans Boon-Jacobs)

Vorige week op zondag 2 september waren 
we in Twello in de Martinuskerk getuige 
van de plechtige installatie van onze 
nieuwe pastoor. De installatie bestond 
uit hernieuwing van de wijdingsbeloften 
en ook werden aan de nieuwe pastoor 
de attributen overhandigd, zaken die 
nodig zijn bij bepaalde rituelen, zoals: de 
hostieschaal, sleutel van het tabernakel, de 
doopschelp en het chrisma, de witte stola 
en de paarse en tot slot de ziekenolie. De 
plechtige H. Mis waarin dit alles plaats vond 
werd bijgewoond door parochianen uit alle 
windstreken van het inmiddels grote gebied 
waarover pastoor Hans zijn aandacht zal 
verdelen.

Nu zijn we in Apeldoorn om hier voor de 
eerste maal onze nieuwe pastoor op het 
altaar te kunnen zien voorgaan in de dienst. 
Goed verstaanbaar stelde hij zich voor aan 
het volk Gods dat deze zondag in groten 
getale naar de Onze Lieve Vrouwekerk 
was gekomen (Koster Ben Pol had overal 
op gerekend zei hij, maar zoveel volk 
had hij niet verwacht. Mooi toch). Een 
indrukwekkende preek waarin het woord 
“EFFETA” de rode draad was.” EFFETA” 
betekent: Ga open. Het verhaal dat Jezus 
een doofstomme genas, waardoor deze man 
weer kon horen en praten. Ook passende 
ceremoniën zorgden voor een speciale sfeer. 

Er is deze zondag ook veel te doen, zoals in 
de vorige OpWeg al was aangekondigd. De 
plechtigheden van deze startzondag vonden 
plaats in de kerk, het gezellige deel vierden 
we buiten op het plein. Het thema “Ik zal er 
zijn” slaat op alle onderdelen van de hele 
organisatie. 

Zondag 9 September 2018

Startzondag seizoen 2018/2019 en ziekenzondag
Kennismaking met nieuwe pastoor Hans Hermens in Eucharistieviering en daarna buiten op het kerkplein

Vorige week zondag werden er 
uitnodigingen uitgedeeld om ook deze 
zondag mee te doen aan Kerkproeverij 
2018. Samen vieren, samen eten… iedereen 
was welkom. Dat hebben we gemerkt. Een 
gedekte tafel op het voorplein nodigde 
nog eens extra uit om mee te doen. Met 
dank aan de weergoden, die ons echt goed 
gezind bleken te zijn. Veel eten was er mee 
gebracht, van eigen gebakken koekjes en 
krentenbrood tot schotels met gerechten, 
waarvan o.a. de recepten door onze nieuwe 
medechristenen waren meegenomen uit 
hun eerder thuisland. Samen eten is één 
van de gezelligst denkbare manieren om 
echt gemeenschappelijk bijeen te zijn en 
wetenswaardigheden met elkaar te delen. 
Verbinden noemen we dat. 

Dames van de kledingbank stonden met 
een tafel met handwerken, gemaakt van 
gekregen lappen of oude spullen, alles 
was te koop, maar het belangrijkste was, 
de aandacht voor de kledingbank. De 
burgemeester was incognito aanwezig, 
dat zal zeker gewaardeerd zijn. Na de 
zegen werd nog een welkomstwoord 
gesproken door de penningmeester van 
de Emmaüsparochie. Onze nieuwe pastoor 
mengde zich gemakkelijk en spontaan 
tussen alle aanwezigen. Hij bleek al diverse 
parochianen met naam en toenaam te 
kennen. Een goede start.

Ook hadden we deze zondag aandacht voor 
de zieken in onze parochiegemeenschap. 
We waren verzocht bloemen mee te nemen, 
die bij de offerande naar het altaar werden 
gebracht. Na de Mis werden de bloemen, 
voorzien van een adreskaartje bij zieken 
of mensen die extra aandacht verdienen, 
thuisgebracht. 

Tijdens de Mis zit ik naast een jong meiske 
(ik schat 9 of 10 jaar). Ze had ook bloemen 
bij zich en hield haar tuiltje stevig vast. Na de 
dienst vroeg ik haar of ze die bloemen voor 
een speciaal persoon had mee genomen, 
of dat ze achterin de kerk een adreskaartje 
ging halen. “Nee”, zei ze, “ik heb me 

voorgenomen om ze aan een mevrouw te 
geven, die dame is niet ziek, maar is héél 
actief in de kerk, net als mijn moeder”. 
Dat vind ik mooi. Ik gaf haar een knuffel 
en heb beloofd dit op te schrijven in 
“OpWeg”.
Bij deze dus.

(Foto’s: Roelof Rump)
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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

De Rozenkransgroep Rosa Mystica wil – 
na succesvolle jaren 2016 en 2017 – op 
zondag 14 oktober 2018 wederom een 
bezoek brengen aan de Lourdesgrot in de 
tuin van Sainte Marie/Symfonie aan de 
Arnhemseweg 279.

Om 14:00 uur is er een Eucharistieviering 
in de zaal van Sainte Marie, voorgegaan 
door Pastor Sebastian, waarna wij, zittend 
bij Maria, een Rozenhoedje bidden. Het 
Hubertuskoor zal voor en met ons de 
gezangen verzorgen, waarna wij dan 
Marialiederen zingend in processie door de 
tuin naar Maria zullen gaan, waar de Grot 
wederom wordt gezegend. Bloemen mogen 
voor Maria worden meegenomen.

Na afloop bent u van harte uitgenodigd 
voor een kopje koffie/thee met iets lekkers 
erbij en vervolgens een kopje soep met een 
broodje.
Wij hopen weer veel parochianen welkom 
te mogen heten om bij Maria te zijn, om te 
bidden en te danken.

Om alles goed te laten verlopen vragen wij 
u zich tot 6 oktober 2018 aan te melden bij 
Sylvia Emler, telefoon 055 366 54 18 of e-mail 
emler@online.nl .
Het gaat bij elke weersomstandigheid door. 

Rosa Mystica groep,
Magda Ang, Astrid Filon en Sylvia Emler

Lourdes - ver weg maar toch zo dicht bij

In eerdere artikelen was te lezen dat we 
niet al te goed passen op ons eigen huis, 
en dat we daar zelf oorzaak van zijn. We 
zullen nu ingaan op het begrip ‘integrale 
ecologie’. En dit omvat zowel menselijke en 
maatschappelijke dimensies.

De problemen met het milieu, die in 
eerdere artikelen zijn beschreven, 
hangen samen met de sociale 
context van de mens. Maar 
ook met de wijze waarop 
de mensen over zichzelf 
denkt en hoe we met 
elkaar omgaan. Dat is 
bepalend voor de manier 
waarop we omgaan met 
elkaar met de aarde. 
Het begrip ‘ecologie’ dient 
opgerekt te worden tot een 
totaalbegrip om de samenhang 
van mens, milieu, sociale 
betrekkingen, economie en cultuur te 
benadrukken. Een totaalvisie als tegenwicht 
tegen het eenzijdige technologische 
paradigma. We hebben een integrale 
benadering nodig die de armoede bestrijdt, 
de waardigheid van de uitgeslotenen 
herstelt en tegelijk de natuur beschermt.

Ontwikkeling is een economisch gegeven. 
Daarom moeten we de economie betrekken 
in het ontwikkelen van een brede visie op de 
bescherming van onze leefomgeving. 
De maatschappelijke instituties zijn van 
bijzonder belang voor de natuurlijke 
omgeving en voor de kwaliteit van het 
menselijk bestaan. Het gaat dan om 
wetgeving, respect voor de wet, om vrijheid, 
om eerlijke rechtspraak en de beheersing 
van geweld.
Ook onze historische, artistieke en culturele 
erfenis wordt bedreigd. Ons erfgoed heeft 
een eigen waarde en dient gerespecteerd en 
gecultiveerd te worden. Ze dient gered te 
worden van de technisch wetenschappelijke 
benadering.
Culturele tradities mogen niet zomaar 
verdwijnen. Vaak hebben oorspronkelijke 
gemeenschappen veel respect voor de 
natuur, en zien ze het goddelijke van 
de natuur in. Zij zien in dat grond geen 
economisch goed is, maar een gave van God 
en van onze voorouders. En dat we goed 
voor die grond moeten zorgen.

Er zullen nieuwe processen ontwikkeld 
moeten worden. Deze kunnen niet altijd 
worden geïntegreerd in modellen die van 
buitenaf worden bepaald, maar moeten 
uit de lokale cultuur zelf voortkomen. 
Aansluiten bij wat lokaal kan, verhoogt 
het succes ervan.

In het dagelijks leven ervaren 
we weleens beperkingen, 

bijvoorbeeld niet iedereen 
heeft veel geld. Echter 
te veel geld kan leiden 
tot onverantwoord 
gedrag en te veel 
verspilling. Te weinig 
geld kan leiden tot 
criminaliteit, uitbuiting, 

en manipulatie. We 
zullen een balans moeten 

zien te vinden.

Bij stadsplanning zullen we ons 
niet alleen moeten laten leiden door 
het geld, maar ook moeten letten op de 
kwaliteit van leven van de mensen, hun 
harmonie met de omgeving, ontmoeting 
en wederzijdse hulp aan elkaar. Een 
betrokken bevolking is van groot belang, 
zodat de mens zich thuis kan voelen in zijn 
woonomgeving. Een prettige omgeving 
om in te wonen en te werken heeft een 
positieve uitwerking op ons leven. 

Het algemene welzijn is een groot goed. 
Heel de maatschappij - en daarin vooral 
de staat - heeft de plicht dit algemene 
welzijn te verdedigen en te bevorderen.
Het algemene welzijn betreft ook de 
komende generaties. Wij dienen een 
wereld achter te laten, waarin het ook 
voor hen die na ons komen goed is om in 
te leven. Daarmee is onze waardigheid in 
het geding.

We zullen onze problemen integraal 
moeten gaan aanpakken. Niet allen het 
zelf kunnen/willen doen, maar ook samen 
moeten doen. Hoe dit samen aan pakken 
kan gebeuren, wordt in het volgende 
artikel beschreven.

Namens Werkgroep Em-missie
Rens Smit

emmaus.apeldoorn.emmissie@gmail.com

Laudato Si 5: Een integrale ecologie
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K I N D  E N  K E R K

We zijn weer begonnen!
26 augustus zijn we gestart 
met de eerste kinderdienst 
na een lange vakantie. 
Het was meteen een 
start met een verdrietig randje want we 
namen afscheid van pastoor Paul. Met de 
kinderen hebben we een aantal weken 

aan een tafellaken gewerkt met allemaal 
kinderhanden erop. Kinderhanden die 
de toekomst van de kerk mogen dragen 
en daarom ook in het logo van kind en 
kerk voorkomen. We hopen dat Paul dit 
tafellaken zal gaan gebruiken en daarbij nog 
eens terugdenkt aan een geweldige tijd met 
veel plezier en fijne samenwerking. 

Startzondag 9 september was weer een 
bijzonder moment met een kinderdienst 
en peuter/kleuterviering. De start van een 

Ko Sturkenboom s.d.b.
Bij zijn geboorte op 13 september 1935 
kreeg Ko als doopnamen mee: Jacobus 
Johannes. Hij is er altijd trots op geweest 
dat hij in Houten geboren is, in een 
tuinbouwstreek. Na de lagere school 
volgde hij de ULO in Utrecht.
In 1953 ging hij naar het kleinseminarie 
van de salesianen van Don Bosco in 
Ugchelen bij Apeldoorn en op 16 augustus 
1960 trad hij in die congregatie in. Hij 
volgde de filosofiestudie in Twello en 
deed zijn stagejaren in Rotterdam, Assel 
en ‘s-Heerenberg. De theologiestudie 
begon hij in Oud-Heverlee (België), 
maar maakte die af in Nijmegen. Op 19 
april 1969 werd Ko priester gewijd in 
‘s-Heerenberg.
Zijn eerste priesterlijke opdracht lag in het 
woonwagenwerk te Amersfoort, een jaar. 
Daarna is Ko 18 jaar kapelaan geweest in 
de parochie van de heilige Jeroen te Den 
Haag, waar hij met meerdere salesiaanse 
pastoors heeft samengewerkt. In 1988 
werd Ko pastor in de Teresiaparochie 
te Apeldoorn. Daar heeft hij 23 jaar 
gewerkt, de meeste jaren als fulltime 
pastor, de laatste jaren als parochie-
assistent. Toen de salesiaanse communiteit 
van Apeldoorn in 2011 werd opgeheven, 
verhuisde hij naar Assel. Daar ging zijn 
geestelijke gezondheid achteruit en leek 
het beter dat hij naar het verzorgingshuis 
La Verna in Wijchen zou gaan, bij andere 
medebroeders. Op 26 augustus 2018 is hij 
daar in alle rust overleden.
Als pastor heeft Ko veel aandacht besteed 
aan oudere en zieke mensen. Hij zocht 

nieuw het jaar, maar ook de start met onze 
nieuwe pastoor Hans Hermens. Ook met hem 
gaan we samen met de kinderen een mooie 
samenwerking tegemoet. Daar hebben we 
het volste vertrouwen in.  
De kinderen boden hem een schort aan 
omdat Hans graag pannenkoeken bakt. Die 
kon hij dan gebruiken bij de ontmoeting 
op het plein tijdens het pannenkoeken 
bakken, waar ook de kinderen een handje 
meehielpen met bakken en versieren van de 
pannenkoeken. 

Nieuwe plannen 
Kleine kinderen worden groot. Inmiddels 
hebben we een aardig clubje tieners dat 
we wat willen bieden in de kerk. Eind 
september gaan we met een aantal tieners 
en volwassenen nadenken/brainstormen over 
activiteiten die we samen met hen kunnen 
organiseren. 

Boekenkastvieringen gaan stoppen
Als vervolg op het communieproject hebben 
we een aantal jaren kindervertelvieringen 
georganiseerd. Deze boekenkastvieringen 
liepen in het begin goed, maar het 
afgelopen jaar liep het animo voor deze 
vieringen terug. Waar het aan ligt is altijd 
moeilijk te peilen. De feedback op de inhoud 
is altijd positief geweest. Samen met de 
werkgroep is besloten voorlopig te stoppen 
met deze vieringen en onze energie in 
nieuwe plannen te stoppen. 
In de toekomst kan het zo maar zijn dat 
de draaiboeken weer uit de (boeken)kast 
gehaald worden.  
De geplande boekenkastvieringen van 
7 oktober en 25 november komen te 
vervallen. 

Donderdag 20 september 20:00 uur

Lezing: Coen van ’t Riet: 
‘Oerboek van de mens’

Het ‘Oerboek van de Mens’ is geschreven 
door Carel van Schaik (antropoloog) en Kai 
Michel (historicus) en gaat over de bijbel als 
‘dagboek van de mensheid’. Lang geleden 
ontwikkelde de mens zich van jager naar 
landbouwer. In deze overgang zien de 
auteurs, symbolisch, de zondeval: de mens 
verwerft bezit en verdedigt dat met hand en 
tand. Er ontstaan conflicten en ook ziekten 
en honger door misoogsten. Dit alles moest 
verklaard worden. De mens gelooft dat het 
onheil een straf van de goden is en probeert 
zich daar tegen te wapenen door geboden 
en verboden die er op gericht zijn de goden 
gunstig te stemmen. Het boek vertelt hoe 
de Joodse Hebreeuwse bijbel stapje voor 
stapje ontstaat onder invloed van deze 
omstandigheden. En ook hoe het idee van 
een hemel of hiernamaals pas in de laatste 
delen van het oude testament opkomen. 
Verder verschuift gaandeweg de voorstelling 
over God van een collectief straffende God 
naar een troostende God met wie de mens 
een persoonlijke verhouding kan hebben. 
Het Oerboek laat zien hoe het godsbeeld 
van het Israëlitische volk zich ontwikkelt 
vanuit allerlei oude, natuur-religies met 
meerdere goden, naar het monotheïsme. 
Een culturele evolutie van de mens en 
van menselijke voorstellingen. Over dit 
buitengewoon interessante boek zal Ds. 
Coen van ’t Riet ons meer vertellen en met 
ons in discussie gaan. 
Locatie: Drie Ranken, Eglantierlaan 202, 
Apeldoorn. Toegangsprijs:( vrijwillige) 
bijdrage € 5,-. Graag aanmelden met een 
mailtje naar: vonc@3ranken.nl . 

Dinsdag 25 september 2018, 19:30 (!) uur 

Film: Va, Vis et Deviens

De geschiedenis van de tienduizenden 
Ethiopische Joden 
die in 1984 naar 
Israël emigreerden 
wordt in deze 
film verteld 
door de ogen 
van één enkel 
kind. Ga, leef en 
wordt, zegt de 
moeder van de 
negenjarige. Om 
hem te redden van 
de hongerdood 
die hem vast en 
zeker in het Ethiopië van 1984 wacht, ziet 
zijn katholieke moeder maar één oplossing: 
hij moet mee met de tienduizenden 
Ethiopische Joden, de Falashim, die in 
het kader van Operatie Mozes naar Israël 
worden gehaald. Op de vlucht is hij een 
naamloze jongen. Later wordt hij Schlomo 
genoemd. Voor de Frans-Roemeense 
regisseur Radu Mihaileanu is die kwestie 
van die naam belangrijk. Verliest een mens 
met zijn naam ook zijn identiteit? De film 
gaat niet alleen over de zoektocht van een 
jonge Joodse immigrant naar zijn identiteit 
maar ook over de moeizame integratie van 
de Falasha-joden in het moderne Israël. De 
sociaal-culturele verdeeldheid in het huidige 
Israël en de rassendiscriminatie (zelfs binnen 
de Joodse bevolking) worden in de film 
scherp in beeld gebracht.
De filmvertoning met korte nabespreking 
vindt plaats in de Drie Ranken, Eglantierlaan 
202 in Apeldoorn. Vooraf aanmelden is niet 
nodig. Vrijwillige bijdrage € 2,50,-. 
 

I N  M E M O R I A M

ze op in het ziekenhuis en bracht hen thuis 
de communie. Ook deed hij graag met hen 
mee in de bejaardensoos. Aan de andere 
kant had hij ook contact met jongeren via 
scouting, hij was hun “aal”, die meedeed 
met hun activiteiten en de nieuwelingen 
plechtig installeerde.
Ko was een eenvoudige, goedlachse man, 
die dichtbij de gewone mensen stond. Op 
feestjes kon hij goed meedoen, hij hield van 
muziek om op mee te deinen. Dat kon hij 
ook nog in zijn laatste levensfase, bij muziek 
leefde hij weer op.
Moge God, die hij trouw als religieus en 
priester gediend heeft, hem nu bij zich 
opnemen in de eeuwige heerlijkheid.
Zijn familie en medebroeders danken u voor 
uw meeleven bij het overlijden van Ko.

Bidden met de benen
Welke rol spelen rituelen in ons leven? Aan welke 
alledaagse rituelen hechten we waarde, en welke 
rituelen gebruiken wij bij een omslag in ons leven?

Rondom dit thema organiseert oecumenische 
wandelgroep Bidden met de Benen dit jaar vijf 
wandelingen in en rondom Apeldoorn.
De eerste wandeling start op 13 oktober a.s. om 9.30 u 
in de Sint Martinuskerk, Kerklaan 16 in Twello.
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.
Er zijn geen kosten aan verbonden; een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.
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Van tien tot zeventien augustus organi-
seerde de Gemeenschap van Sant’Egidio 
een vakantie met vluchtelingen uit Syrië 
en Irak. Dit naar aanleiding van een vraag 
van deze groep nieuwe Nederlanders die 
zich in Apeldoorn gevestigd hebben met 
hun gezinnen. Op de vraag waar zouden 
jullie naar toe willen gaan werd meteen 
geantwoord: ‘Naar het strand!’. 

Onze eilanden hebben veel strand en veel 
mogelijkheden om een mooie vakantie te 
houden, de keuze viel op Texel. 
De vakantie werd voorbereid, een 
groepsaccommodatie en sponsoren 
gevonden en mensen uitgenodigd. Met elf 
gezinnen met jonge kinderen, in totaal 49 
personen, zijn wij met negen auto’s naar 
het mooie eiland afgereisd. Het was een 
heerlijke week waarin we kennis konden 
maken met een uniek stukje Nederland. 
We hebben veel gezien, veel gedaan, 
veel gepraat om de Nederlandse taal te 
oefenen, samen gekookt en gegeten, samen 
gezongen, gedanst en plezier gemaakt. 

Voor de mensen die gevlucht zijn uit een 
land waar oorlog is, was het een week om 
even afstand nemen van alle zorgen en 
pijnlijke herinneringen. Zij moesten bij het 
vluchten alles loslaten; hun baan, hun huis, 
auto, familieleden, alles. Dit alles moesten zij 
opofferen voor een nieuwe toekomst voor 
hun kinderen. Daar op Texel kunnen ze weer 
even familie zijn, met landgenoten, met het 
Arabisch eten, de taal en de liederen van het 
land waaruit ze zijn weggevlucht. 
Het was bijzonder om daarbij te mogen zijn, 
om te zien hoe mensen kunnen opbloeien, 
weer lachen en plezier maken met elkaar. 
Deze dagen waren als balsem voor hun 
zielen. De vreugde van het samenzijn kon 
de opgelopen wonden een beetje helen en 
het gevoel van de leegte en het gemis wat 
verlichten. Ontroerend om te horen dat een 
van hen zei: ‘Ik kan niet geloven dat ik mij 
weer zo blij kan voelen’.

www.santegidio.nl  |  www.santegidio.org

S A N T ’ E G I D I O

Balsem voor de ziel

Met dankbaarheid kijken wij terug op deze week. 
Met nog meer respect voor deze mooie mensen die 
een onbekende wereld in zijn gestapt en voor wie wij 
familie moeten zijn, omdat hun familie zo ver weg 
is. Deze mensen zijn een verrijking voor ons land, 
zij brengen een authentiek christelijk geloof met 
zich mee, een dagelijks ervaren van verbondenheid 
met God, wat wij als Nederlanders zo vaak zijn kwijt 
geraakt. Zij zijn erg gemotiveerd om te werken, zich 
in te zetten tot opbouw van onze samenleving. 

Wij zijn heel blij en dankbaar voor alle ondersteuning 
die wij vanuit veel verschillende bronnen hebben 
gekregen om deze vakantie mogelijk te maken. Wij 
bidden dat de nieuwe Nederlanders in ons land een 
gelukkige toekomst vinden voor hun kinderen en 
voor henzelf, een toekomst van vrede en geluk. 
Als Gemeenschap willen wij alles doen om daar een 
bijdrage aan te leveren. 

Ronald Dashorst
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Kledingbank
Fijn dat u ons steeds van zoveel goede 
kleding, schoenen en linnengoed 
voorziet, onze gasten zijn daar heel blij 
mee. Wij zijn druk bezig om de herfst- 
en winterkleding in te hangen. We 
proberen bij het wisselen van het seizoen 
ook weer zo veel mogelijk mensen van 
dienst te zijn. Speciale oproep voor het 
komend winterseizoen:
• goede winterjassen voor kinderen 
 in alle maten. 
• warme heren winterjassen in de 
 maten S en M. 
• dames winterjassen in de grotere 
 maten. 

Inleveren van goede, schone en actuele 
(winter)kleding en linnengoed op 
maandag, woensdag en zaterdag ochtend 
van 10:00 tot 12:00 uur aan de Oude 
Beekbergerweg 157.
Namens onze gasten, heel veel dank!

Inloopochtend op maandag van 10:00 tot 
12:00 uur.
De deur staat open en de koffie staat 
klaar, een gezellige start van de week.

Naaiatelier
maandagmiddag van 12:00 tot 15:00 uur
Steeds meer dames weten de weg te 
vinden voor lessen in het maken van 
kleding en verstelwerk.

School van Vrede
Omdat de basisscholen een nieuw rooster 
hebben starten wij later: 
Elke woensdagmiddag van 14:30 tot 
16:00 uur komen kinderen om te praten, 
te spelen, te knutselen en elkaar te 
ontmoeten en zo te bouwen aan een 
wereld van vrede.

Gebed
14 september gebed voor de armen.
21 september, sluiten wij aan bij de 
Vredesweek van Apeldoorn en houden 
wij ons gebed voor de vrede, waarbij we 
kaarsen aansteken voor al die landen 
waar geen vrede is. We bidden om 
wijsheid, licht en vrede.
28 september is er een gebed voor de 
zieken, we schrijven de namen op van 
de zieken die wij kennen en branden 
wierook waarvan de rook samen 
met onze gebed om kracht, troost en 
genezing op stijgt naar God.

O E C U M E N E

Op maandagavond 17 september 
wordt in de Regentessekerk een 
inspiratieavond gehouden over het 
thema van de Vredesweek 2018: 
‘generaties voor vrede’. 

Zes bijzondere Apeldoornse gasten 
vertellen over de verhouding tussen 
kinderen, ouders en idealen. De manier 
waarop ouders in de samenleving 
staan, beïnvloedt zonder twijfel de 
maatschappelijke betrokkenheid van 
kinderen. En andersom. Vader pacifist, 
dochter beroepsmilitair. Of andersom. 

Goed voorbeeld doet goed volgen 
of stuurt je juist een andere kant op, 
kinderen maken hun eigen keuzes. 
Op deze avond gaan we op zoek naar 
ervaringen en inzichten over kinderen, 
ouders en idealen.

Op zondag 5 augustus is er een 
korte presentatie gegeven over de 
vernieuwbouw. Er werd begonnen met 
de mededeling dat de toegang tot de 
kerk op zondag 29 juli onacceptabel 
was en dat de gemeente Apeldoorn nu 
paaltjes bij de ingang heeft geplaatst. 

Hierdoor is de kerk nu goed 
toegankelijk. De toegang vanaf de 
Eglantierlaan, tussen de ‘Chinees’ en 
ons gebouw, is nog onderwerp van 
discussie. De enige regenbui die we 
onlangs hebben gehad heeft een 
enorme wateroverlast in ons huidige 
kerkgebouw veroorzaakt. Aannemer 
Hegeman heeft snel gereageerd en we 
hopen dat ons gebouw nu waterdicht 
is. De eventuele schade zal op de 
verzekering van de aannemer worden 
verhaald. 

In de planning er is even sprake 
van geweest dat we ons huidige 
kerkgebouw een maand eerder zouden 
verlaten en dat we dan ergens anders 
zouden gaan kerken. Onderzoek van 
de Beheercommissie heeft aangetoond 
dat dit een onwenselijke situatie is. De 
planning loopt overigens al iets uit, dus 
een maand eerder uit de kerk is geen 
optie meer. Wel is het mogelijk dat 
we al opgeleverde ruimten in gebruik 
kunnen gaan nemen. Vooralsnog gaan 
we ervan uit dat we met Pasen 2019 
(21 april) het nieuwe kerkgebouw in 
gebruik kunnen gaan nemen. 

Aankomende week worden om 
de bouwplaats twee spandoeken 
opgehangen. Hierop is een impressie 
te zien van het nieuwe kerkgebouw en 
ons Drie Ranken-logo. Op deze manier 
wordt het voor iedereen duidelijk 
dat er een nieuw kerkgebouw komt 
te staan. De kleine kerkzaal biedt nu 
plaats aan 137 personen. Dit heeft te 
maken met de (nood)uitgangen en de 
totale hoeveelheid ‘frisse lucht’. 
De kleine Kerkenraad heeft in 

onderzoek of we naar de bovenbouw 
een beeld- en geluidsverbinding kunnen 
maken om zo de capaciteit met maximaal 
40 zitplaatsen te vergroten. Dit zou dan 
alleen mogelijk zijn tijdens de viering van 
10.30 uur. Tijdens de eerste viering is de 
bovenbouw in gebruik en dan is het niet 
mogelijk. Maar ook tijdens de tweede 
viering heeft dit een aantal (logistieke) 
haken en ogen en is het de vraag of we 
dit moeten willen. Ook hangt er mogelijk 
een kostenplaatje aan van ongeveer 
€ 2.000,-. Is het niet beter om bij “vol 
is vol” naar huis te gaan en dan bijv. 
samen met anderen via de website naar 
de viering te luisteren? Er volgde direct 
een enthousiaste reactie van iemand die 
haar huis hiervoor wil openstellen. Tot 
op heden heeft “vol is vol” zich nog niet 
voorgedaan. 

Vervolgens was er een korte presentatie 
over de mogelijke inrichting van de 
nieuwe kerkzaal, de voorhof en de tuin 

in de patio. Op enthousiaste wijze werd 
verteld over de indeling van de voorhof 
aan de kant van de Eglantierlaan. 
Vervolgens kreeg men een ontwerpschets 
te zien van de patio en daarbij werd de 
diepere betekenis van het plan toegelicht. 
De presentatie eindigde met een schets 
van de mogelijk nieuwe inrichting van de 
kerkzaal. Deze schets is met behulp van 
Pim van Dijk en een aantal leden van onze 
geloofsgemeenschap tot stand gekomen. 
Binnenkomen langs het water bij de bron, 
de avondmaalstafel centraal in het midden 
van de ruimte en de lezenaar tegen de 
muur waar voorheen het orgel stond. 
De opstelling van de stoelen is getekend 
in hoefijzervorm en zal plaats bieden 
aan ongeveer 270 personen (exclusief de 
plaatsen op het balkon). 

Via deze link: www.3ranken.nl/presentatie-
mogelijke-ontwerpen-van-de-voorhof-de-
patio-en-de-kerkzaal-d-d-5-aug/
zijn de diverse schetsen te bekijken.

Voorlichting en voortgang 
vernieuwbouw De Drie Ranken

Generaties voor vrede
Zes actieve Apeldoorners zijn 
te gast. Dieuwke de Boer, 
organisator van TED-talks en 
lid van gemeenteraadsfractie 
van GroenLinks. Dorise van 
Driel, actief binnen Dwars, 
de jongerenorganisatie van 
GroenLinks. Haar vader Theo 
van Driel, onder andere actief 
binnen de Raad van Kerken 
en het Fair Trade Comité in 
Apeldoorn. Marleen Hoogeboom, 
drijvende kracht achter Da Capo, 
een stichting die vrouwen ondersteunt die 
geheel of gedeeltelijk buiten de samenleving 
staan of dreigen te raken. Haar vader 
Geert Hoogeboom, bestuurslid van o.a. de 
Stichting Culturele Pleinmarkt, De Kap en de 
Voedselbank. Fokjelien Zijlstra, moeder van 
Dieuwke, de in de jaren tachtig de protesten 
tegen de plaatsing van kruisraketten 

organiseerde en nu onder meer actief is 
in Unicef en GroenLinks.

De avond duurt van 20.15 uur tot 22.00 
uur en vindt plaats in de Regentessekerk, 
Regentesselaan 14B. Inloop vanaf 19.45 
uur. Na afloop is er een drankje en een 
collecte voor de Stichting Da Capo.
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Duizendschoon 16-20-25
Dit moet toch lukken!! Indien u wilt 
reageren, dan graag telefonisch bij Cita Pol 
055 366 19 23 (graag rond 18.00 uur) of via 
de mail: s.a.pol-vandenberg@online.nl 
Bij voorbaat dank voor alle reacties!

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.

Oecumenische viering in Mandala 
Op woensdag 19 september wordt in  
Mandala, Sportlaan 2, een oecumenische 
dienst gehouden. De dienst begint om 
14.30 uur. Het is midden in de Vredesweek 
en het thema is: ‘’Generaties voor Vrede”.
Voorgangers zijn mw. ds. N. Blauw 
en de heer H. Hase. Na de viering is 
er gelegenheid tot ontmoeting en 
koffiedrinken. Van harte uitgenodigd!
 

Hermens zal de voorganger zijn.
Als u wilt deelnemen aan deze viering, 
kunt u zich vóór 9 oktober a.s. aanmelden. 
Als u zich schriftelijk aanmeldt, wilt u 
dan uw naam, adres en telefoonnummer 
vermelden?

Aanmelden kan bij: 
Toos van Dijk 
Kalmoestraat 52 
7322 NV Apeldoorn  
tel. 055 366 79 41 
e-mail:  toosvandijk.reunie@gmail.com

of bij:
An Bekker 
Deventerstraat 405 
7323 PS Apeldoorn  
tel. 055 366 03 84

of bij:
Gerard Tiemessen 
Klein Hoefblad 1 
7322 EG Apeldoorn 
tel. 055 521 39 28

Bezorger(s) gevraagd
De oproep voor een bezorger in OpWeg 
d.d. 19/20 juli 2018 heeft geen resultaat 
opgeleverd. Het zou erg jammer zijn als 
een aantal parochianen OpWeg niet meer 
zal ontvangen. Daarom nogmaals een (nu 
gewijzigde) oproep voor één of meerdere 
bezorgers. Schrikt het grote aantal 
adressen u af? Geen probleem: als u een 
deel van de adressen voor uw rekening 
wilt nemen, of als u (als vaste bezorger) 
er een paar bij u in de buurt bij wilt gaan 
bezorgen kan dat ook. 
Het gaat om de volgende adressen:
Anijsstraat 20-90
Kervelstraat 2-21
Laurierstraat 25
Lavendelstraat 14-46
Pinksterbloem 35-51-55-77-89-109-115-
117-119

werkgroep Welzijn in: mevr. D. van  Bussel, 
tel. 055 521 80 06 of de heer G. Tiemessen, 
tel. 055 521 39 28. 

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

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.

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.

Teresia en Hubertus Compleet 2018
Ook dit jaar komt er weer een viering van 
Teresia en Hubertus Compleet in het Veluws 
College Mheenpark aan de Zilverschoon 43. 
De Eucharistieviering zal plaatsvinden op 
zaterdag 13 oktober en begint om 10.30 
uur.. 
Het thema is deze keer: Vertrouwen in 
het geloof geeft blijdschap. Pastoor Hans 

H U B E R T U S

T E R E S I A

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

S T A D

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

Ouderengroep
Maandag 1 oktober: gespreksgroep ouderen.
Gast: Hetty Davidson. Thema: Bloemen 
(Symbolisch) Vanaf 9.45 uur bent U van harte 
welkom.

Een groet Corrie Jonker          

Werkgroep Welzijn/Ziekenbezoek
Als u weet dat iemand wordt opgenomen 
in het ziekenhuis licht dan even de 

Kopij voor de volgende OpWeg graag in-
leveren uiterlijk woensdag 26 september 2018 
per e-mail aan secretariaat@rkapeldoorn.nl

D E  D R I E  R A N K E N
V I C T O R

Dit jaar is 5 oktober door de Verenigde 
Naties uitgeroepen tot de dag voor 
ouderen. Het SeniorenPlatform 
Apeldoorn zal die dag, net als vorig jaar, 
weer een boeket bloemen brengen bij 
alle zorginstellingen voor ouderen in 
Apeldoorn.

Op zaterdag 6 oktober worden senioren 
uitgenodigd om in de Hofstad, Hofveld 52, 
Apeldoorn Zuid, van 10:00 tot 16:00 uur 
deze dag samen te vieren. De toegang is 
gratis.

Het is belangrijk voor elke senior om zo 
lang mogelijk actief te blijven. Niet alleen 
door in welke vorm dan ook te bewegen 
maar ook door actief ons denken op peil 
te houden.
Het thema voor deze dag voor senioren is 
dan ook “Senioren actief”. In de Hofstad 
kunt u kennis maken met allerlei manieren 
om actief te blijven. 

In de grote zaal wordt in de morgen, 
vanuit de vereniging Oud-Apeldoorn, 
vertelt wat u kunt zien als u door 
Apeldoorn wandelt. Daarna brengen 
de Zotte Zussen met hun cabaret u in 
beweging en valt er heel wat af te lachten. 
Lachen is gezond voor geest en lichaam, 
dus doe mee.
Tussen de middag is er de stadsdichter 

Aad van der Waal, die met u mee wandelt 
en daarna kunt u genieten van het grote 
koor Rock Loud, dat op 13:00 uur optreedt. 
De middag wordt afgesloten door Bert 
Riphagen, die samen met u oude wijsje laat 
herleven.

Daarnaast kunt u in andere zalen van de 
Hofstad met allerlei activiteiten meedoen 
of informatie krijgen. 
In zaal 1 ’s morgens het thema 
‘rollatorgebruik en zorgmogelijkheden’ 
vanuit Zorgsaam en ’s middags, samen met 
Gelre, informatie over valpreventie.
In zaal 2 iets heel anders; u kunt kennis 
maken met ‘fithockey’ verzorgd door Ares 
en ‘dansen voor ouderen’, met de Phoenix 
groep.
U kunt creatief bezig zijn in zaal 3, met 
’s ochtends ‘fotokaarten’ maken en ’s 
middags ‘bloemschikken’. 
Tenslotte wordt u aan het denken gezet 
in zaal 4 waar ’s ochtends Buurtzorg u 
informeert over een veilig huishouden en u 
’s middags kennismaakt met ‘denksporten, 
verzorgd door het Denkcentrum Apeldoorn.

 
Voor meer individuele informatie zijn 
er ‘Stimenz’, ‘SPA belastinghulp en 
ouderenondersteuning’ en ‘Zuid doet 
samen’.

Kortom de dag staat bol van allerlei 
activiteiten. Bijna te veel om het allemaal 
te volgen. U begint met een kopje koffie 
en kiest daarna wat u wilt bezoeken.

Deze dag is voor alle senioren. Het is uw 
dag, die wij als SeniorenPlatform Apeldoorn, 
u graag aanbieden. Er is voldoende 

parkeergelegenheid en bus 19 stopt 
voor de deur. En komt u op de fiets of 
wilt u meer weten over fietsen; de firma 
Blok is aanwezig alle vragen daarover te 
beantwoorden en de modernste fietsen 
te demonstreren.

Bewegen hoe dan ook is belangrijk voor 
elke senior. Doe ideeën op. Kom naar 
deze dag. Graag tot ziens op zaterdag 
6 oktober.

Het SPA bestuur

Dag voor senioren
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K E R K D I E N S T E N  E L D E R S

Vieringen H. Martinuskerk Twello
Zondag 16 september
10.00 uur Eucharistieviering, voorganger 
 pastoor H. Hermens
Zaterdag 22 september
19.00 uur Eucharistieviering, voorganger 
 pastoor H. Hermens
Zaterdag 30 september
10.00 uur Eucharistieviering, voorganger 
 pastoor H. Hermens

Casa Bonita
16 sep PKN-1 Mw. ds. E. Wennink
23 sep  PKN-2+ Dhr. B. Breedijk HA
30 sep  RK Pastor J. van Steenoven 
 
De kerkdiensten beginnen om 10.30 u 
op de 4e verdieping. 

De Drie Ranken
16 september: 
10.00-13.00 uur, Startzondag, 
 ds. A.A. Wijlhuizen, Locatie 
 school de Zonnehoek, zie info 
 weekbrief en www.3ranken.nl 
23 september: 
09.00 uur Ds. G.A.J. van der Maas + mevr. 
 T. Breuer, Open Kring Viering, 
 mmv Pur Sang
09.00 uur Ds. A.A. Wijlhuizen, De LichtBoot, 
 kinderkerk voor de basisschool-
 leeftijd
10.30 uur Ds. G.A.J. van der Maas + mevr. 
 T. Breuer, Open Kring Viering, 
 mmv Pur Sang
30 september: 
09.00 uur Ds. H.J. ten Brinke
10.30 uur Ds. H.J. ten Brinke

De Heemhof
16 sep  Mw. I.M. Bossenbroek-Baller HA, 
 orgel mw. S. Goldbach 
23 sep  Mw. M. van der Veen, 
 Koor Crescendo 
30 sep  RK Pastor H. de Jong, m.m.v. 
 Mennokoor

De kerkdiensten beginnen om 10.30 uur.

‘s Heeren-Loo (Groot Schuylenburg)
16 sep  Eredienst Drs. Constance 
 Schouwstra-Dijkman, 
 orgel Freek Koster
23 sep  Verteldienst o.l.v. Trudie Buiten-
 huis, orgel Arjan van Hees
23 sep  Zangdienst o.l.v. Hetty de Reus, 
 orgel Chris Notenboom  
30 sep  Combidienst o.l.v. Dhr. Harm 
 Siebesma, orgel Arjan van Hees 
   
Aanvang diensten: eredienst 10.30 uur, 
verteldienst 10.30 uur, zangdienst 14.30 uur, 
combidienst 10.30 uur

De Herberg: 
Zondagse Ontmoetingen
23 sep  Hans Hase 

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

Marken-Haven
15 sep  Mw. I.M. Bossenbroek-Baller HA, 
 orgel dhr. G. de Groot, 
 solist Rianne Blankestijn 
22 sep  Mw. M. Visch-de Bruin, 
 orgel mw. S. Goldbach, 
 Klarinet Margo van der Eng 
29 sep  RK Pastor H. de Jong, 
 orgel mw. W. Berends

De kerkdiensten vinden plaats op 
zaterdagmiddag om 14.30 uur.

Randerode
16 sep  Prot-Z+ HA Ds. E. Idema, 
 orgel dhr. Jan van Veen 
23 sep  RK Pastor H. de Jong, orgel 
 dhr. F. van de Kraats, Zemorah
30 sep  Prot-Z Ds. Jolanda Al, 
 orgel mw. Henny Vrij

De kerkdiensten beginnen om 10.30 uur.

Sainte Marie
16 sep  Geen viering
23 sep  Eucharistieviering Antoon Goes
30 sep  Woord- en communieviering 
 Anton Derksen

De kerkdiensten 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.

Bedevaart OLV van Renkum
Op zondagmiddag 23 september 2018 vindt de Gelderse bedevaart 
plaats naar het oudste Mariabedevaartsoord van boven de rivieren, 
van OLV van Renkum.

Het is dit keer extra feestelijk vanwege het 90-jarig jubileum van de 
terugkeer van het beroemde Mariabeeld na 350 jaar afwezigheid. 
Parochianen uit Gelderland worden bij deze speciaal uitgenodigd. 
Toegang gratis! Programma: van 14.00-16.15 uur: Bloemenprocessie, 
plechtige eucharistieviering, lof. 
Adres: Bedevaartskerk OLV ten Hemelopneming, Dorpsstraat 1 
Renkum. 
Info: www.mariavanrenkum.nl

Jubileumconcert 
Gelders Vocaal Ensemble
Zaterdag 6 oktober, 15:00 uur, Julianakerk, 
Deventerstraat 91, Apeldoorn.

Wat begon met 10 muziekliefhebbers die 
wat uitgedeelde muziek samen zongen, 
bestaat nu al 5 jaar als klassiek christelijk 
kamerkoor. En dan mag je dat wel met 
een jubileumconcert vieren! En dat is ook 
precies wat het Gelders Vocaal Ensemble 
onder leiding van Arjan van Hees hoopt te 
gaan doen op D.V. 6 oktober 2018. 

Op het programma staat onder meer het 
Requiem van Rutter, dat zowel ontroerend 
als troostend genoemd kan worden. In 
dit ingetogen requiem laat Rutter al zijn 
verschillende stijlen van muzieksoorten 
horen. 

In de andere muziekstukken van het 
concert wordt dit voortgezet, van Bach tot 
Messiaen en van Palestrina tot Franck. 

Het concert mag dus echt wel een 
aanrader genoemd worden! Voor elke 
liefhebber is er iets moois te beluisteren. 
We hopen u allen dan ook om 20.00 uur 
in de Julianakerk (Deventerstraat 91) 
in Apeldoorn te mogen ontmoeten! De 
toegang is gratis, wel is er een collecte voor 
de onkosten. 

Gezamenlijk concert Koor en Orkest
Zondag 7 oktober om 15.00 uur geven 
Gemengd koor Novum Canticum en 
De Muziekvereniging Klarenbeek een 
gezamenlijk concert in de Julianakerk, 
Deventerstraat 91 in Apeldoorn.

Novum Canticum is een gemengd koor 
met een repertoire van Beethoven tot 
Borsato. De meeste liederen worden 
ondersteund door eenvoudige koorregie, 
zodat de intentie van het lied nog beter 
uitgedragen wordt. Ook wordt er gebruik 
gemaakt van solisten, die onderdeel zijn 
van het koor.
www.novumcanticum.nl
 
Muziekvereniging Klarenbeek speelt in de 
tweede divisie en levert een belangrijke 
bijdrage aan het sociaal-culturele leven 
in de plaatselijke gemeenschap en in de 
regio. Verspreid over het jaar organiseren 
zij diverse optredens.
De muzikale ambitie, “het bevorderen 
en ontwikkelen van amateur-muziek 
op een zo hoog mogelijk niveau”, staat 
centraal binnen het harmonieorkest. 
Dit betekent dat er naast een prettige 
sfeer, plezier en verenigings-gevoel, 
ook wordt gestreefd naar een steeds 
verdere kwaliteitsverbetering van het 
harmonieorkest. 
www.muziekverenigingklarenbeek.nl

K O R E N  &  C O N C E R T E N
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Bijbelrooster jaar B

16 september 2018 Vierentwintigste zondag door het jaar (Vredesweek)
Jes. 50,5-9a; Ps. 116; Jak. 2,14-18; Mc. 8,27-35 

23 september 2018 Vijfentwintigste zondag door het jaar (Vredeszondag)
Wijsh. 2,12 + 17-20; Ps. 54; Jak. 3,16-4,3; Mc. 9,30-37 

30 september 2018 Zesentwintigste zondag door het jaar 
Num. 11,25-29; Ps. 19; Jak. 5,1-6; Mc. 9,38-43 + 45 + 47-48

W I J  B I D D E N

[mooi]afscheid[mooi]afscheid

Thema van de Vredesweek 2018: Generaties voor vrede!

Door de generaties heen, in wat voor 
situatie dan ook, staan steeds weer 
mensen op voor vrede. Het thema 
van de Vredesweek is dit jaar dan 
ook Generaties voor vrede. 
Oud en jong kunnen veel aan elkaar 
hebben op weg naar een vreedzame 
wereld.

PAX staat voor vrede en brengt mensen bij elkaar die de moed hebben om voor vrede 
te gaan. Samen met mensen in conflictgebieden en betrokken burgers wereldwijd 
werkt PAX aan een menswaardige en vreedzame samenleving, overal in de wereld.
www.paxvoorvrede.nl

God van Vrede

aangeraakt door Uw verhalen 
weten wij ons verbonden met U en met 
elkaar
bewogen door het verhaal van Uw Zoon, 
Jezus Messias, 
weten wij ons verbonden met Uw mensen 
die de weg kwijt zijn
geïnspireerd door Uw Geest 
die het verlangen naar Vrede in ons 
aanblaast 
gaan wij met al Uw mensen op weg.
Wees onze Reisgenoot 
op die weg naar Vrede, 
blijf ons verbinden.
Amen


