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Paus Johannes Paulus I – de lachende paus
dreigde te raken,
verkocht hij een deel van
het Venetiaans liturgisch
vaatwerk, evenals een
gouden ketting die hem,
bij gelegenheid van zijn
bisschopswijding, door
Paus Johannes XXIII was
geschonken.

(Gerard van de Braak)
Op 28 september 1978, nu precies 40 jaar
geleden, overleed Paus Johannes Paulus
I na een pontificaat dat slechts 33 dagen
heeft geduurd. Paus Johannes Paulus I werd
geboren als Albino Luciani op 17 oktober
1912 en heeft gedurende zijn pontificaat
bekend gestaan als de lachende paus.
Johannes Paulus I was de opvolger van paus
Paulus VI.

In september 1972
bezocht paus Paulus
VI de stad Venetië.
Tijdens een grootse
ontvangst op het San
Marcoplein maakte de
paus een gebaar naar
Albino door publiekelijk
zijn stola af te doen en
deze om de schouders
van Albino te hangen.

Een bescheiden man
Zijn optreden tijdens zijn korte pontificaat
werd gekenmerkt door ruime aandacht
voor catechese. Hij ging door voor een
bescheiden man en als eerste paus zag hij
af van een kroning met de tiara en wilde
slechts in zijn ambt worden bevestigd
door de oplegging van het pallium. Ook
bediende hij zich, behalve in teksten die
voorbereid waren door de Curie, niet van het
majesteitelijk meervoud.
Bij zijn geboorte was er grote bezorgdheid
over zijn gezondheid. Om die reden werd
hij dan ook al vlak na zijn geboorte gedoopt
door de kraamvrouw waarbij hij de naam
Albino kreeg. Albino zou overigens zijn hele
leven een zwakke gezondheid kennen en
periodes doormaken van zware pijnen.
Albino groeide op in het Noord-Italiaanse
Forno di Canale waar grote armoede
heerste. De leefomstandigheden van de
familie Luciani waren moeilijk, doordat
het gebied zwaar gebukt ging onder de
gevolgen van de Eerste Wereldoorlog.
Omdat zijn vader vaak in het buitenland
verbleef voor zijn werk, werd Albino door
zijn moeder ingeschakeld bij het zoeken
naar voedsel. Ondanks de armoede hebben
Albino en zijn broers en zussen toch een
gelukkige jeugd gekend.

verzoek echter niet honoreren, mede op
basis van een rapport waarin gewezen werd
op onder andere de zwakke gezondheid
van Albino.

Op 7 juli 1935 werd Albino in de San
Pietro-kerk te Belluno tot priester gewijd
en na zijn wijding volgde de aanstelling
tot kapelaan in zijn geboortedorp.

Albino had echter het bisschopsambt ook
nooit geambieerd. Nog geen jaar daarvoor
was hij lange tijd opgenomen geweest in
een sanatorium en had hij een verzoek
ingediend om priester te worden in een
bergdorp, wat toen geweigerd werd.
Na de verkiezing van Angelo Roncalli tot
paus Johannes XXIII werd opnieuw Albino’s
naam genoemd voor een eventuele
bisschopsbenoeming. Zonder acht te slaan
op de in 1955 geuite bezwaren ging de
paus direct akkoord met zijn benoeming.
Johannes XXIII gaf aan dat hij hem kende,
iets wat Albino zelf zou relativeren door
te stellen dat hij Johannes XXIII in zijn
vroegere functie als patriarch van Venetië
slechts enkele malen in de trein gesproken
had.
Albino wilde dan ook zijn op handen zijnde
benoeming weigeren, waarbij hij wees op
zijn zwakke gezondheid en met name op
zijn ademhalingsproblemen. Paus Johannes
antwoordde hierop:
“Voortreffelijk. Als dat het enige is, stuur ik
je naar Vittorio Veneto. Het bisschoppelijk
paleis ligt daar op een heuvel. De
luchtkwaliteit is goed en zal je goed doen!”
Op 27 december 1958 werd Albino dan
ook door paus Johannes XXIII tot bisschop
gewijd.

Het bisschopsambt

Begaan met anderen

In 1955 werd Albino door de toen zittende
bisschop van Belluno voorgedragen als
bisschop kandidaat. Paus Pius XII zou het

Albino was bijzonder begaan met een tehuis
voor verstandelijk gehandicapte kinderen.
Toen dit tehuis in financiële moeilijkheden

Ambitie om priester te worden
Toen Albino tien jaar oud was, woonde hij
een retraite bij van een minderbroeder.
Hiervan raakte hij zo onder de indruk dat hij
aangaf priester te willen worden. Om naar
het kleinseminarie te mogen had Albino
echter de toestemming van zijn vader nodig.
Ondanks zijn antiklerikale houding stemde
zijn vader toe maar sprak wel de hoop uit
dat Albino, als hij eenmaal priester zou zijn,
ook de kant van de armen en arbeiders zou
kiezen, net zoals Jezus had gedaan.
In 1923 ging Albino naar het kleinseminarie.
Hier verdiepte hij zich onder meer in het
leven en werk van Franciscus van Sales. Deze
levensbeschrijving zou een diepe indruk
maken op de jonge Albino.

Tijdens het Angelus op
27 augustus 1978, de
dag na zijn verkiezing
tot paus, verwees Albino
naar deze gebeurtenis:
«hij ([Paulus VI) liet
me ten overstaan van
20.000 mensen blozen
tot aan mijn haarwortels,
omdat hij zijn stola afnam en haar om mijn
schouders legde. Nooit heb ik zo gebloosd!»

Benoeming tot kardinaal
Het gebaar van de paus werd door velen
gezien als een aanwijzing voor een op
handen zijnde benoeming van Albino
tot kardinaal, een benoeming die zes
maanden later inderdaad zou volgen.
Onder priesters en bisschoppen was er
kritiek op de werkwijze van Albino, die
volgens hen zijn ambt als patriarch niet
waardig was. Zo ontwikkelde Albino de
gewoonte om, bij wijze van preek, kleine
kinderen te interviewen vooraan in de
kerk.
Op 6 augustus 1978 overleed paus Paulus
VI onverwachts aan de gevolgen van
een hartaanval en zou er op het conclaaf
een nieuwe paus gekozen moeten
worden.

Conclaaf en verkozen tot paus
Bij zijn vertrek uit Venetië schreef Albino
aan zijn nicht Pia dat hij geen idee had
hoelang het conclaaf zou gaan duren,
maar dat hij ervan overtuigd was dat hij
geen gevaar liep.
In de vierde stemronde op de tweede
dag van het conclaaf werd Albino echter
verkozen tot paus. Zijn eerste woorden
tot de kardinalen schijnen geweest te zijn:
«Moge God jullie vergeven wat jullie
mij hebben aangedaan», en na een
paar minuten zwijgen: «Accepto» («ik
aanvaard het»).
Onverwacht en uit respect voor zijn beide
voorgangers nam hij de dubbele naam
Johannes Paulus aan, omdat hij door

Johannes XXIII tot bisschop was benoemd
en door Paulus VI tot kardinaal verheven.
Op 27 augustus, de dag na het conclaaf,
maakte Johannes Paulus I duidelijk in
de lijn van zijn voorgangers te willen
functioneren. De daaropvolgende dagen
vonden de voorbereidingen plaats van
de ophanden zijnde viering van Johannes
Paulus’ ambtsaanvaarding die zou
plaatsvinden op 3 september 1978.

Onverwachts gestorven
In de nacht van 28 op 29 september
1978 om kwart voor vijf werd Johannes
Paulus I dood in zijn bed aangetroffen.
Dokter Renato Buzzonetti, verbonden
aan het Vaticaan, onderzocht het
lichaam en kwam tot de conclusie dat
Johannes Paulus I overleden was aan een
acuut hartinfarct.
Doordat Johannes Paulus I al zo vroeg
na zijn verkiezing overleed, behoort
zijn pausschap tot een van de kortste
pontificaten in de geschiedenis van het
pausdom.
Op 4 oktober 1978 vond zijn begr
afenis en bijzetting plaats. Tijdens zijn
uitvaartdienst wees kardinaal Carlo
Confalonieri erop dat het niet de duur
van een pontificaat was die de betekenis
van een paus bepaalde, maar eerder
de invulling die de persoon eraan gaf.
Hij vergeleek Johannes Paulus I met
een meteoor, die onverwacht de hemel
verlicht had en vervolgens verdween,
de gelovigen verbaasd en verbijsterd
achterlatend.

Geprezen
Tijdens zijn eerste radiotoespraak op 17
oktober 1978 riep Johannes Paulus II zijn
voorganger in herinnering.
“Wat kunnen we zeggen over Johannes
Paulus I. Hij schijnt pas gisteren uit deze
vergadering naar voren te zijn getreden
om de zware last van zijn pauselijke
waardigheid op zich te nemen. Maar wat
een vlammende caritas, ja, wat een golf
van liefde wenste hij voor de wereld in
zijn laatste toespraak voor het Angelus.
Voorafgaand aan het Angelus van 28
september 2008 stond toenmalig paus
Benedictus XVI stil bij de dertigste
sterfdag van Johannes Paulus I. Hij prees
zijn voorganger als een kampioen van de
nederigheid, een eigenschap die Johannes
Paulus I «in staat stelde te spreken met
iedereen, ook met de kleinen en de
vreemdelingen».

Op weg naar zaligverklaring
Op 7 november 2017 werd Johannes
Paulus I door paus Franciscus, op
voorspraak van de Congregatie
voor de Heilig- en zaligsprekingsprocessen, eerbiedwaardig verklaard.
Dat is de eerste stap op weg naar een
zaligverklaring.
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KERK
EMMAÜSPAROCHIE APELDOORN
Adres
:
Centraal Secretariaat :
		
Kerkbijdragen
:
Website
:
Parochiekerk
:

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

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

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

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

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

VIERINGEN IN DE ONZE LIEVE VROUWEKERK
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T / M

Zaterdag 6 oktober
16.30 uur
Eucharistieviering met samenzang, voorganger pastoor H. Hermens
Zondag 7 oktober
10.00 uur
Eucharistieviering met koor Lucente, voorganger pastoor H. Hermens
Dinsdag 9 oktober
09.00 uur
Eucharistieviering
Vrijdag 12 oktober
09.00 uur
Eucharistieviering
19.30 uur
Gebedsviering Sant’Egidio
Zaterdag 13 oktober
16.30 uur
Eucharistieviering met cantor, voorganger pastor Sebastian
Zondag 14 oktober
10.00 uur
Eucharistieviering met Credo, voorganger pastor Sebastian
Dinsdag 16 oktober
09.00 uur
Eucharistieviering
Vrijdag 19 oktober
09.00 uur
Eucharistieviering
19.30 uur
Gebedsviering Sant’Egidio
Zaterdag 20 oktober
16.30 uur
Eucharistieviering met samenzang, voorganger pastoor H. Hermens
Zondag 21 oktober
10.00 uur
Eucharistieviering met Gregoriaans koor, voorganger pastoor H. Hermens
Dinsdag 23 oktober
09.00 uur
Eucharistieviering
Vrijdag 26 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 datum voor de laatste doopviering dit jaar is zondag 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
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Collecteopbrengsten
week 37
pastoraat Emmaüsparochie € 354,16
Vredesweek € 332,92
week 36
pastoraat Emmaüsparochie € 442,58
Sant Egidio € 553,22
MISINTENTIES
Weekend 6-7 oktober:
Overleden ouders Harperink-Nijland en zoon Felix, Stephan Stayen, schoonzoon, ouders
en schoonouders, gezondheid en voorspoed voor het gezin, Bertus Bosch, overleden vader
en opa Joost Flipsen, Joke Visser-Faber, Frans Langen, Trudy Verlaan-Tonnon, Herman
Matthiessen, Trijnie ten Teije-Evers, Marijke Oldenhof.
Weekend 13-14 oktober:
Maria Aartsen-Verhey, Hendrikus Johannes Aartsen, overleden familie Aartsen-Verhey,
Ben en Bernard, Henriëtte-Niekus, Joop Niekus, Trijnie ten Teije-Evers, Marijke Oldenhof.
PAROCHIEKRONIEK
Gedoopt:
Door het H. Doopsel zijn in onze geloofsgemeenschap opgenomen:
Chloe Hammersom, Valentino Kleinleugemors, Sarah Hofman
Overleden:
Trudy Verlaan-Tonnon.
De uitvaart heeft plaatsgevonden op 10 september in de H. Geestkapel in Assel.
Johanna Willemse-Telleman.
De uitvaart heeft plaatsgevonden op 12 september in de H. Geestkapel in Assel.
Herman Matthiessen.
Het afscheid heeft plaatsgevonden op 13 september in de aula van Heidehof.
Johanna Visser-Faber.
Het afscheid heeft plaatsgevonden op 17 september in de aula van Heidehof.
Franciscus Langen.
Het afscheid heeft plaatsgevonden op 18 september in de aula van Heidehof.
Trijnie ten Teije-Evers.
De uitvaart heeft plaatsgevonden op 22 september in de O.L. Vrouwekerk.
Marijke Oldenhof.
Het afscheid heeft plaatsgevonden op 24 september in de aula van Heidehof.

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.
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.

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.

BLOEMETJE VAN DE WEEK
Tijdens de prachtige Startzondag hebben wij
een begin gemaakt met bloemen brengen naar
de zieken van de Emmaüsparochie. Er zijn ruim
dertig boeketten gebracht naar mensen die niet
naar de kerk konden komen om hen te laten
weten dat wij aan hen denken. Dit is samen
met de bezoekgroepen van de verschillende
wijken bedacht, naar het voorbeeld van andere
kerken, die dit ook doen. De startzondag was
het begin van een elke week terugkerend
ritueel. We hebben een rooster gemaakt waarin
elke week een van de bezoekgroepen een
persoon aangeeft waar een bloemetje gewenst is. Martin Kleverwal en Frans de Brie, die
elke week de bloemen verzorgen in de kerk, maken een extra bloemetje en zetten dat voor
het altaar neer. Dit bloemetje wordt dan na de eucharistieviering naar de bestemde persoon
gebracht in de wijk die op het rooster staat.
Dus u kunt verwachten dat de komende tijd wordt gevraagd om deze attentie te brengen
naar een persoon in de straat waar u woont, of in de buurt.
Om boeketten te kunnen maken ter versiering van de kerk en voor de zieken, om naar hen
weg te brengen, vragen wij vaste planten van snijbloemen die we in de pastorietuin een
plekje kunnen geven. Als u in de herfst ruimte wilt maken in uw tuin, denk dan ook aan de
kerk aan wie u de vaste planten kunt geven. Hiervoor kunt u zich bij Martin of Frans melden,
zij zullen hier heel blij mee zijn.
Namens de bezoekgroepen en de pastoraatgroep,
Ronald Dashorst
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“Tot ziens ergens onderweg”
(Ans Boon-Jacobs)
Als u regelmatig OpWeg leest, bent u ook
diverse keren een stuk tegen gekomen
ingezonden door Mies Duzijn-van Zeelst. In
OpWeg 14 een prachtig stuk over Meister
Eckhart, 1260-1327, maar nog steeds
actueel. Vanuit de redactie hebben we
een afspraak kunnen maken en op een
mooie vrijdagmorgen zat ik bij Mies aan de
keukentafel.
Het was best spannend, want we hadden
elkaar nog nooit eerder ontmoet. We
hadden al snel en goede klik. Mies had
zich ook goed voorbereid op mijn komst;
een krantenknipsel uit Trouw, haar
afstudeerscriptie over Teresa van Avila,
teksten van de theoloog Bonhoeffer en een
foto boek met foto’s en knipsels over het
Jappenkamp waar ze met haar ouders een
hele slechte tijd heeft door moeten brengen.
In Nederland aangekomen werd het
gezin ingekwartierd bij familie in
Arnhem. Dat bracht het gesprek op het
vluchtelingenprobleem nu. We willen
allemaal wel dat vluchtelingen geholpen
moeten worden, maar wie neemt er mensen
in huis? Hebben we niet collectief het
gevoel: hulp moet, maar laat een ander
het maar doen…. Wat doen we met onze
christelijke normen en waarden?
Mies heeft veel te vertellen: over haar grote
gezin, haar liefde voor het geloof en de
drang die liefde door te geven aan kinderen
en over haar tijd als pastoraal werkster
in Randerode. Ze heeft jarenlang, in de
Teresiaparochie, met kinderen gewerkt aan
de voorbereiding voor de eerste communie.
In het verpleeghuis gaat het om acceptatie
van lijden. De visie van theoloog Bonhoeffer
bepaalde voor een groot deel de diepe
inhoud van haar leven. Dat God zelf lijdt,
is het meest overtuigende deel van het
christelijk geloof. En dat wij, in de (lijdende)
naaste, God liefhebben is het grote geschenk
van het christendom.
We waren het ook met elkaar eens, dat er
veel goede stromingen zijn.

Teresia van Avila

De aanleg van de Birma spoorlijn

Stond in Trouw (maandag 20 augustus):
Jonge mensen, vijf dominicanenbroeders
liepen van Nijmegen naar Rotterdam om
daar een nieuwe gemeenschap te beginnen.
Niet in afzondering leven werken en bidden,
maar tussen de mensen.
Ach, we kennen waarschijnlijk allemaal
wel een familie waarin mensen zijn die
geheel of gedeeltelijk de weg naar Santiago
de Compostella hebben gelopen. Zoveel
doorzettingsvermogen, zoveel vertrouwen
in God die hun wegen heeft uitgestippeld.
Vertrouwen in God, dat Hij altijd bij je is, in
je is. Dat kun je doorgeven.

Omdat ze jarenlang kinderen heeft
voorbereid op de eerste communie zat ze
dit jaar weer, net als voorgaande jaren, heel
kritisch te kijken hoe het nu vorm kreeg. Wel
geschrokken van het kleine aantal, maar
met diep respect voor de begeleiders. Een
prachtig gebeuren, en complimenten voor
iedereen die erbij betrokken was.
In de vorige OpWeg staat ook een foto
van een stralend groepje kinderen onder
hoede van pastoor Paul. Dat positieve beeld
moeten we vasthouden en doorgeven.

Dat doet Mies met verve. Steeds weer
komen er fragmenten over de Birmalijn,
waaraan haar vader heeft moeten werken,
aan de gevolgen daarvan is hij heel jong
overleden. Gelukkig heeft Mies, met een
dochter en schoondochter de onthulling
van een monument daar ter plekke, kunnen
bijwonen. Dat de naam van haar vader erin
staat gebeiteld, ontroert nog steeds.

Allerzielen
Het verlies van een dierbare is een gemis
dat iedere dag gevoeld en ervaren wordt.
Dat verdwijnt niet. Door de realiteit van
alle dag gedwongen probeer je er mee om
te gaan en tracht je het een plek te geven.
In dat moeilijke proces van verwerken
kan de viering van Allerzielen steun
geven. Samen met anderen even op een
bijzondere wijze stilstaan bij het overlijden
van een dierbare, kan een bijdrage hierin
zijn.
Naast de viering op 2 november om
19.00 uur in de Onze Lieve Vrouwekerk
wordt er tijdens Allerzielen op onze
begraafplaatsen 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 middels
een viering (zie hieronder).
Ook na de sluiting van de Teresiakerk wil
het Bestuur van de RK Begraafplaatsen de
traditie voortzetten die op de Haagwinde
is ontstaan. De viering is een plechtigheid

die bedoeld is ter nagedachtenis aan alle
parochianen die zijn overleden, ook zij die
elders in Apeldoorn hun laatste rustplaats
vonden. Speciaal voor deze groep wordt
een lichttafel klaargemaakt die symbool
staat voor hun nagedachtenis. Daarnaast
worden de namen van hen genoemd die
in het afgelopen jaar op de begraafplaats
Haagwinde hun laatste rustplaats vonden.
Voor hen wordt een gedachteniskaars
ontstoken aan de paaskaars. Als u ook een
gedenklicht aan de paaskaars wilt ontsteken,
dan kunt u die zelf meenemen en naar voren
komen om deze aan te laten steken.
Op zondag 28 oktober om 16.00 uur gaan
pastores Sebastian Gnanapragasam en
Ronald Dashorst voor in de plechtigheid
die gehouden wordt op de begraafplaats,
waarbij ook alle graven zullen worden
gezegend. De begraafplaats is voor deze
gelegenheid sfeervol verlicht. Wij hebben
een koor 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.
Wij hopen dat vele nabestaanden van onze
dierbare overledenen aanwezig zullen
zijn. De organisatie is in handen van het
vrijwilligersteam van de begraafplaats.

Natuurlijk zijn we niet blij met alle
veranderingen in de kerk, en dan hebben
we het niet over geloof en samenleving,
maar ook over praktische zaken. Kunnen we
de kerkdiensten niet dichter bij de mensen
brengen; een zaaltje huren hier of daar waar
(vooral) oude mensen altijd een parkeerplek
hebben. Oude mensen, misschien juist
wel de meeste senioren, hebben moeite
met de bereikbaarheid van de Onze Lieve
Vrouwekerk.

Zelf zegt Mies, dat ze nog zo ouderwets is
om elke zondag naar de kerk te gaan. Maar
ik denk dat het woord ouderwets niet de
lading dekt. Ze voelt een Godsvertrouwen
en kan daar ook uiting aan geven door een
uur in de week in Gods huis te zijn. Het is
een moeilijk onderwerp, geloof heb je, je
hebt het doorgegeven aan je kinderen, maar
wat doen die er nog mee? Veelgehoorde
opmerking: “Ik ben Christen, leef als een
Christen maar ik doe het op mijn manier.
Daar heb ik de pastoor niet voor nodig”.
En toch zijn er mensen die vol vertrouwen
opstaan en medemensen bij de hand nemen
(letterlijk en figuurlijk), dat is toch prachtig.
We stonden in de tuin van Mies…. een stukje
aards paradijs.
Een moment om Hem dankbaar te zijn en
Mies te bedanken voor dit bijzonder mooie
gesprek.
Ze eindigde met de zin “Tot ziens, ergens
onderweg”.
Stof tot nadenken.
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HUIS
Een bijzonder mo(nu)ment

Openingstijden Centraal Secretariaat

Het weerzien van het kruis dat van 1924
tot het moment van sluiting in 2012 in
de Fabianus en Sebastianuskerk hing, zal
voor vele parochianen uit de Fab&Sebgemeenschap bijzonder zijn en bij hen de
nodige herinneringen oproepen.

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.

Vredesweek in Apeldoorn en het gebed
voor de vrede
Op vrijdag 21 september, op de internationale dag van de vrede, hield de Gemeenschap van Sant’Egidio samen met de
werkgroep Em-missie het gebed voor de
Vrede. Deze bijeenkomst was in het kader
van de Vredesweek in Apeldoorn waarin in
allerlei kerken aandacht besteed werd aan
vrede, dit jaar ook in onze kerk.
Bij vrede gaat het niet alleen om
oorlogsomstandigheden tussen landen,
of tussen groepen in een land maar ook
om discriminatie, om ongelijkheid, om
criminaliteit, maar ook om persoonlijke
vrede. Ook vrede in ons hart is een groot
goed.
In de bijeenkomst werd gezongen en
gebeden voor de vrede zoals in het gebed
van Sant’Egidio elke maand gebeurd. Nu
waren er twee middelbare scholieren om
kaarsen aan te steken tijdens het noemen
van de namen van al de landen waar geen
vrede heerst. Helaas moesten er veel kaarsen
opgestoken worden. En hoe mooi zou het
zijn als dit er volgend jaar minder zijn. Want
vrede willen we toch allemaal. Maar hoe
kunnen wij dit dan bereiken?
Uiteraard werd in deze bijeenkomst ook
de vrede van Christus aan elkaar gewenst,
zoals wij dat in elke viering al gewend zijn

Toen de deuren van het kerkgebouw
voorgoed werden gesloten, hebben enkele
parochianen zich er sterk voor gemaakt om
het kruis te behouden en ergens in Zuid een
bijzondere plaats te geven.
De rooms katholieke begraafplaats aan
de Oude Beekbergerweg, waar veel
parochianen hun laatste rustplaats vonden,
is die bijzondere plek. De initiatiefnemers
onder leiding van Dirk de Boer, beheerder
van de begraafplaats, hadden zich
bovendien ten doel gesteld om het kruis tot
onderdeel van een monument te maken dat
onmiddellijk associaties met de Fabianus en
Sebastianuskerk zou oproepen. In architect
Paul van Erken Calandt vonden zij de juiste
persoon om hier invulling aan te geven.
Hij stelde in zijn ontwerp voor om als dak

te doen. Dat geeft altijd weer een goed
gevoel en het is een mooie start en basis
voor de rest van de dag en week. En wat
zou het mooi zijn als meer mensen op
aarde elkaar de vrede wensen! En als we
samen de vrede doen, samen leven in
vrede, want vrede is een werkwoord, dan
hoeven we wellicht niet zo veel kaarsen
meer aan te steken.
Na afloop was er nog een gezellig hapje
en drankje. Om na te praten over hetgeen
gezegd werd deze avond.
Namens de werkgroep Em-missie,
Rens Smit, Ronald Dashorst,
Luce van Gerwen en Marianne Zegwaard
emmaus.apeldoorn.emmissie@gmail.com

Het bestuur van de rooms katholieke
begraafplaatsen dankt iedereen die aan
de totstandkoming van dit project heeft
bijgedragen.

Rituelen
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 uur in de Sint Martinuskerk,
Kerklaan 16 in Twello.
Na een korte inleiding in de kerk gaat ieder

K I N D

boven het kruis een kap te
maken die de vorm heeft
van de karakteristieke
bogen van het voormalige
kerkgebouw.
En nu is aan het einde van
het centrale toegangspad
te midden van de
graven van priesters die
verbonden waren aan
het Klein Seminarie en
Caesarea voor iedereen herkenbaar het kruis
na een grondige restauratiebeurt herplaatst.
Op zondag 14 oktober aanstaande om
12.00 uur zal pastor Goes, de laatste pastoor
van de Fab&Seb het monument plechtig
inwijden. Wij nodigen belangstellenden
van harte uit om hierbij aanwezig te zijn en
aansluitend onder het genot van een kopje
koffie elkaar te ontmoeten.

E N

Kind en Kerk 2.0 in de
startblokken

Kinderkoor heeft een
nieuwe naam: Kzing!

Zo heeft de groep tieners
zich (voorlopig) genoemd
die op zondagmiddag 23
september bij elkaar kwamen om na te
denken hoe zij in onze kerk een plek kunnen
hebben. Wat zoeken zij, wat vinden zijn leuk
om met elkaar te doen? Deze vragen hebben
we neergelegd.
En daaruit zijn een vijftal activiteiten
gekomen met een frequentie van een keer
per twee maanden. Enerzijds is “gezellig”
samen zijn belangrijk. Binding krijgen met
een groep is hierbij belangrijk. Een leuke
activiteit samen ondernemen. Maar ook
meedoen in de Paaswake met daarnaast
een wake in de kerk tot aan de ochtend met
vieren/ontbijt als afsluiting scoorde hoog
in wat de jongeren zouden willen. Handen
uit de mouwen en iets doen voor anderen,
werd ook gekozen. Iets organiseren voor
de kleinere kinderen. Het idee ontstond om
voor vormelingen en communicanten een
afsluitende vossenjacht te organiseren.
Het was een hele inspirerende middag
waarin ouders en tieners bijeen waren. Maar
waar het vooral hoopvol was om te zien dat
de tieners het voortouw namen!

Lange tijd had het kinderkoor niet een
echte naam en werd “Kinderkoor Emmaüs”
genoemd. Dan kon leuker! Vanaf nu heet
het kinderkoor “Kzing!, K(ids) z(ingend) i(n)
(o)n(ze) g(emeenschap)”.
Kinderkoor Kzing! van de Emmaüsparochie
is weer gestart en we zijn op zoek naar jou!
Vind jij het leuk om te zingen? Dan ben je
van harte welkom om een keer een repetitie
bij te wonen! We oefenen elke vrijdagavond
van half 7 tot half 8 in het Emmaüshuis aan
de Stationstraat.
In de schoolvakanties is er geen koor.
Voor meer informatie kun je mailen:
elni.vaassen@gmail.com .

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.

K E R K

Musical Paulus zoekt deelnemers!
Al een aantal keren is er in Apeldoorn een
uitvoering geweest van Kisi kids. Steeds
weer met een andere musical. Een aantal
kinderen uit onze kerk doen hieraan mee.
Kisi kids is een jongerenmusical groep die
door musicals in te studeren en op te treden
de bijbelverhalen meer wil laten leven
onder zowel jongeren als toeschouwers. In
de Koningin Juliana school in Apeldoorn
komen weer veel jongeren bij elkaar. En jij
kan daaraan mee doen!
We gaan in de herfstvakantie de
vernieuwde musical “Paulus” leren: een
avontuurlijke musical over het leven van de
apostel Paulus.

Door god geroepen, Paulus,
boodschapper van Jezus
Paulus zette Christenen gevangen
omdat ze in Jezus geloofden. Maar op
een dag, onderweg ontmoette hij Jezus
zelf. Toen werd alles anders. Hij trok de
wereld door om mensen te helpen en
overal vertelde hij over Jezus. Zo rolde
hij van het ene in het andere avontuur:
hij heeft mensen genezen, werd
gevangengenomen, heeft schipbreuk
geleden, werd gered- en Jezus was er
altijd bij!

Inschrijven en vragen kan je doen door een
mail sturen te sturen aan kisnoord@kisi.nl

Wanneer en waar?
Musicaldagen herfstvakantie:
zaterdagochtend 20 oktober 9.00 uur in
de Koningin Juliana school, Loseweg 70

in Apeldoorn tot woensdag 24 oktober
na de voorstelling.
Musicaldagen hemelvaart: donderdag
30 mei 9.00 uur tot zondag 2 juni na de
voorstelling in Denekamp.
Meer informatie volgt na opgave.

Kosten
Voor alle oefendagen samen: €145,-.
Mocht dit voor jullie gezin een te groot
bedrag zijn dan zoeken we samen naar
een oplossing. Als je écht mee wil doen
zorgen we dat het kan.

Aanmelden en informatie
Om je op te geven kun je een mailtje
sturen met je naam, geboortedatum
en adres naar: kisinoord@kisi.nl . We
verwachten dat iedereen die zich
aanmeldt alle oefendagen aanwezig
is. Meld je zo snel mogelijk aan maar
uiterlijk vóór 1 oktober 2018.
Voor meer informatie kun je kijken
op www.kisi.org/nl of bellen met
Harm Ruiter 06 414 821 08.

De Tweede Schepping
De weg naar anders samenzijn.
Woensdagmiddag 17 oktober 15.00 uur.
Bovenbouw kerkgemeenschap De Drie
Ranken (ingang Violierenplein).
Samen met je (klein)kind het verhaal horen
en erover praten, ieder voor zich creatief
aan de slag en tenslotte elkaar vertellen
wat je hebt gemaakt. Steeds opnieuw
hebben we ervaren hoe verrijkend voor
beiden de geloofscommunicatie tussen
generaties is. Voor (groot)ouders en (klein)
kinderen.
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Oktober is Wereldmissiemaand
Wereldmissiemaand, dat vinden wij een
belangrijk initiatief en daar willen wij aan
meedoen. Daarom houden we in de maand
oktober twee collectes voor de missie en wel
op 6 en 7 oktober voor de Wereldmissiedag
van de Kinderen en op 20 en 21 oktober
tijdens Missiezondag. Dit jaar besteden
we de opbrengst daarvan via Missio aan
projecten in Ethiopië.

6 en 7 oktober:
Wereldmissiedag van de Kinderen
Kinderen hebben recht op gezonde
voeding, bescherming, verzorging en
onderwijs. Maar in de derde wereld is
daarvan nog lang geen sprake. Het Missio
kinderfonds bereikt via dit wereldwijde
kinderfonds van de katholieke kerk,
Pontificium Opus a Sancta Infantia,
kinderen uit de zwakste groepen van de
samenlevingen in de derde wereld.
Het geld dat via donaties bij het kinderfonds
van de Pauselijke Missiewerken binnenkomt,
wordt besteed aan:
1. De zwakste groepen, zoals slumbewoners,
ontwrichte gezinnen, gezinnen waarvan
de ouders werkloos zijn;
2. Voorziening in eerste levensbehoeften als
voeding en onderdak;
3. Werken aan toekomst via school,
vakopleiding en vorming.

verdienen. Ook is er een kleuterschool
in Wush Wush. Voor onderwijs na de
basisschool ontbreekt het geld.

2. Toevlucht bieden
Ethiopië neemt na Oeganda het grootste
aantal vluchtelingen op. Ongeveer 900.000
mensen, vooral uit Zuid-Soedan, Somalië
en Eritrea vonden hier een toevlucht.
In het Apostolische Vicariaat Gambella,
een van de armste regio’s van het land,
is de eigen bevolking al lang in de
minderheid. Hier wonen vooral mensen
uit Zuid-Soedan, gevlucht voor de oorlog.
Onder hen zijn ook veel onbegeleide
kinderen. De priesters, zusters en
catechisten die hier leven, hebben een
bewuste keuze gemaakt. Zij gaan naar
de vluchtelingenkampen, delen het
armoedige leven en bemiddelen tussen
vijandige etnische groepen.

Ook al wordt de hulp vanuit de katholieke
kerk gegeven, de kinderen krijgen die hulp
ongeacht hun afkomst of geloof.

20 en 21 oktober: Missiezondag

We lopen samen op

Missio Nederland steunt in de Wereldmissiemaand in het bijzonder twee projecten
in Ethiopië.

Het is fijn om als betrokken Emmaus
parochie samen op te lopen, dichtbij en
ver weg. Daarom zien wij ook uit naar een
mooie opbrengst vanuit onze parochie. U
wordt daarover uiteraard geïnformeerd.

Ethiopië is de grootste koffieproducent van
Afrika. De regio Kaffa in het zuidwesten
wordt gezien als het oorsprongsgebied van
de koffie. In de regio Kaffa in het vicariaat
Jimma-Bonga zijn de Menjas afhankelijk van
de koffieverbouw. Deze bevolkingsgroep is
erg klein, is arm en wordt gediscrimineerd.
Vanuit hun gemeenschap in Wush Wush
hebben de “Kleine Zusters van Jezus” zich
het lot van de Menjas aangetrokken en
proberen ze hun situatie te verbeteren.
De zusters, onder leiding van zuster Kidist,
hebben al veel bereikt. Kleine projecten
waarmee de mensen een inkomen kunnen

Lezing en workshop:
Henri ten Brinke
VONC biedt in haar
programma altijd
meditatie aan. Nu
duiken we dieper in de
oorsprong van meditatie
door deze lezing en
workshop, gegeven door
de ervaren beoefenaar en kenner van
meditatie, Henri ten Brinke, predikant

en bestuurslid van Vacare, platform voor
meditatief leven.
Wat is eigenlijk mediteren en wat is de
toenemende betekenis daarvan in de hectiek
van deze tijd? Er is keuze-stress, stress door
werkdruk, stress in relaties en steeds vaker
hoor je van burn-out onder studenten.
Wat kan tegenwicht bieden? Zoeken naar
rust, stilte, een weg naar binnen… Deze
lezing gaat over christelijke meditatie, haar
eeuwenoude wortels en de betekenis voor
nu. Ook gaan we praktisch aan het werk met
meditatie. Graag aanmelden met een mailtje
naar: vonc@3ranken.nl .

Een echte kapel
Pastoor Tesfaye is een van de priesters die
regelmatig in de vluchtelingenkampen
komen om pastorale zorg te verlenen.
Samen het geloof vieren betekent voor
de vluchtelingen een grote kracht waaruit
zij moed kunnen putten. Graag zouden
de mensen een echte kapel hebben, waar
behalve het vieren van de eucharistie
ook andere pastorale activiteiten kunnen
plaatsvinden, zoals catecheselessen. “Wij
willen er zijn voor de mensen en hen helpen
om hun geloof ook in het vluchtelingenkamp
te kunnen beleven”, aldus pastoor Tesfaye.

1. Steun voor koffieboeren

Woensdag 17 oktober, 20:00 uur, De Drie
Ranken, Eglantierlaan (achteringang)
‘Mediteren, een bevrijdende levenskunst’

Meer informatie: zie http://missio.nl/
wereldmissiemaand-2018-ethiopie/
Geld doneren kan door het over te
maken op: NL40 INGB 0000 94 18 49
t.n.v. Emmaüsparochie Apeldoorn, ovv
oktobermissiemaandcollecte2018. Ook kan
het geld overgemaakt worden via de website
van Missio.
Namens de werkgroep Em-missie,
Rens Smit, Ronald Dashorst,
Luce van Gerwen en Marianne Zegwaard
emmaus.apeldoorn.emmissie@gmail.com

Lourdes - ver weg maar toch zo dicht bij
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

SANT’EGIDIO
Kledingbank

Naaiatelier

Wij zijn heel erg tevreden met al de kleding
die wij elke week mogen ontvangen, 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 kunnen
verdelen mogen 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 vraag naar:
- warme heren winterjassen,
vooral in de maten S en M.
- dames winterjassen in de grotere maten.
- handdoeken, dekbedovertrekken.
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!
Inloop ochtend op maandag van 9.30
tot 11.30 uur.
De deur staat open en de koffie staat
klaar, een gezellige start van de week.

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.

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 knutselen, sport spel en plezier maken
om zo te bouwen aan een wereld van
vrede. Kom een keer kijken en speel met
ons mee.

Gebed
5 oktober gebed voor de armen.
12 oktober gebed voor de vrede, waarbij
we kaarsen aansteken voor al die landen
waar geen vrede is. We bidden om wijsheid,
licht en vrede.
19 oktober gebed voor de armen.

Bijbelles
Op 6 oktober houden wij in de pastorie de
maandelijkse bijbelles voor kinderen van
de Basisschool in de pastorie. We starten

gezamenlijk met het aansteken van de
kaars en het openen van de Bijbel. Daarna
gaan de kinderen van de onderbouw en
bovenbouw elk op hun niveau aan de gang
met het Bijbelverhaal van deze dag. Vorige
keer hebben wij het verhaal gehoord van de
tocht van Abraham en deze dag horen we
het verhaal van Isaak, de zoon van Abraham.
In de verschillende groepen wordt met een
passende werkvorm het verhaal verwerkt.
Na drie kwartier komen we weer bij elkaar,
zingen een lied, bidden samen en daarna
wordt de kaars gedoofd, sluiten wij de Bijbel
en drinken ranja ter afsluiting. Alle kinderen
van 4 tot 12 zijn welkom!
Tijd: 6 oktober van 15.00 tot 16.00 uur
Plaats: Pastorie aan de Stationsstraat 13

Conferentie tegen de doodstraf
Op 10 oktober, de Internationale Dag tegen
de Doodstraf, houdt de Gemeenschap
van Sant’Egidio een conferentie tegen de
doodstraf. De titel is ‘Don’t Klill in Our
Names’. Susan Kinula en haar dochter Leticia
uit Uganda vertellen hun verhaal. Zij strijden
voor de afschaffing van de doodstraf in de
wereld.
Er worden nog steeds veel mensen ter dood

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

www.santegidio.nl | www.santegidio.org

veroordeeld, die soms jaren in de dodencel
moeten wachten op de voltrekking van het
vonnis. Veel van de ter dood veroordeelden
zijn politieke gevangenen, tegenstanders
van de regering van het land of mensen
die gediscrimineerd worden door hen ras,
geaardheid, of sociale achtergrond. Vaak
zijn dit ook mensen die geen geld hebben
om een advocaat te betalen voor hun
verdediging en daarom geen kans hebben
op een eerlijk proces. Dat zien we in China,
Azië, in Afrikaanse landen en zelfs de
Verenigde Staten. Wereldwijd zijn er acties
tegen de doodstraf en lichten steden een
gebouw aan als Cities for Life.
Tijd: 19.30 uur
Plaats: Academiegebouw,
Domplein 29 Utrecht
Toegang gratis, aanmelden via
utrecht@santegidio.nl
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
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STAD
Kopij voor de volgende OpWeg graag inleveren uiterlijk woensdag 17 oktober 2018
per e-mail aan secretariaat@rkapeldoorn.nl

B E E K B E R G E N
Hulp gevraagd bij bezorging
OpWeg in Beekbergen
De heer Vestering is al heel lang actief voor
OpWeg in Beekbergen; hij coördineert
en loopt daarnaast zijn eigen wijkje. De
heer Vestering heeft aangegeven dat hij
hiermee wil stoppen en daarom zoeken
wij een nieuwe bezorger voor 13 adressen
de Arnhemseweg (6x), Keizersmantel (3x),
Henrick Minnekenweg (1x) en Koningspage
(3x).
Ook zijn wij op zoek naar een coördinator;
voor beide functies kunt u contact opnemen
met de heer Vestering tel. 06 220 835 53.
Wilt u ons helpen door eens per 3 weken
deze adressen te voorzien van OpWeg? Dan
kunt u zich opgeven bij het secretariaat van
de Emmaüsparochie 055 526 65 00, of bij
ondergetekende 055 366 92 00. Het kan ook
per mail emmausleden@gmail.com
Mogen wij op u rekenen?
Marry van Weerdenburg

B O N I FAT I U S
Welkom bij de kleine
huiskamerkringen
De Pastorale Raad van
de Bronkerk heeft als
speerpunt voor de komende jaren gemaakt:
het opzetten van kleine huiskamerkringen.
Zo’n groep bestaat uit mensen die een
aantal keren per seizoen (we denken aan
minimaal 4 keer) in gesprek gaan over
onderwerpen betreffende geloof en leven.
Het doel is elkaar te ontmoeten en op te
bouwen rond zingevingsvraagstukken.
Er is materiaal (boeken, dvd’s met
gespreksvragen, gesprekskaarten) gezocht
dat geschikt is om hierbij te gebruiken. We
willen u uitnodigen om mee te doen om
zo verschillende kringen van ongeveer 8
personen te vormen. Deze groepen kunnen
zelf uitzoeken wanneer en met welk
materiaal ze aan de slag willen. Wordt een
groep te groot, dan kan er gesplitst worden.
Omdat we deze groepen een open karakter
willen geven zijn ook andere Ugchelenaren
welkom. Misschien kent u iemand die ook
interesse heeft. Startdatum: afhankelijk van
de groep ergens in oktober. Info en opgave:
Mientje Schep, Brouwersmolenweg 361b, tel.
533 00 08, mientjeschep@hotmail.com

DE DRIE RANKEN

Samen-eten 55+
Een beetje gewend aan de nieuwe tijdelijke
situatie? Velen doen hun best om ons deze
periode door te helpen. Er wordt heel
wat werk (in stilte!) verzet. Het gaat ons
daarom vast wel lukken om nu een heerlijk
driegangenmenu te maken. Vanaf 17 uur
bent u woensdag 10 oktober hartelijk
welkom. Vooraf is er een drankje. We
vragen een bijdrage van € 8.00. Opgave kan
op maandag 1 oktober bij Dorien Walter,
tel. 542 14 51, graag na 13 uur. Ter info:
aanmelden is altijd noodzakelijk, omdat
we een maximum aantal gasten moeten
hanteren. De ingang is via de achteringang.
Tot dan, namens de koks,
Kees Walter.

Kerk in Richting,
Acties t.b.v. de Vernieuwbouw		
Wow! Zaterdag
15 september: Een
geweldige middag
in De Drie Ranken
met muziek, spel,
gezelligheid en
een prachtige
eerste tussenstand
van € 40.597,- maar… het tellen was toen
nog niet voorbij! Op zondagmiddag 13
uur (Startzondag) was er zelfs € 48.200,en inmiddels naderen de toezeggingen
de € 50.000,-. Dank aan alle lopers, musici
en organisatoren. En natuurlijk vooral
aan iedereen die een bijdrage heeft
toegezegd. Top! Naast de eenmalige
inzamelingsactie beginnen ook andere
acties te draaien, zoals afgelopen weekend
de fotoworkshops op De Hoge Veluwe, de
doorlopende Statiegeldactie (bonnetjes
inleveren in de blauwe fles in de hal), of
een persoonlijk consult tenen-lezen. En wat
dacht u van een liedboekomslag met het
(geborduurde) raam van De Drie Ranken.
Neem een kijkje via https://www.3ranken.nl/
vernieuwbouw/alle-acties/. Word enthousiast
en zet je eigen talenten in voor deze mooie
geloofsgemeenschap! Op naar de € 150.000,-.

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

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

Huiskamergesprekken
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

Na een zomerstop zijn we vandaag weer
bij elkaar gekomen om ons te verdiepen in
de brief van Jacobus 5,7.20. Het is een van
de zeven zogenaamde katholieke brieven
(Katholiek betekent hier algemeen). Dat wil
zeggen dat deze brieven niet gericht waren
aan een specifieke gemeente maar bestemd
waren voor een breder publiek. Vanwege
hun aansporingen tot een christelijk leven
en hun pastorale zorg zijn de brieven
nog steeds actueel. Misschien wel juist
tegenwoordig nu gelovige gemeenschappen
net als in die tijd extra onder druk staan.
Wij stellen ons de vraag wat zeggen deze
woorden jou? Welke voorbeelden van
geduld en wachten kunnen we aan de tekst
ontlenen, herken je jezelf in de woorden,
dat met het volhardend wachten op Jezus
Christus hij ook jou nu al nabij is? Jou bij
de hand houdt. Wat betekent gebed voor
jou? Met elkaar in gesprek gaan, komen
wij erachter: dat christen zijn niet alleen

geloven is, maar een manier van leven. En
wat wij er zelf aan kunnen doen om een
geloofwaardige geloofsgemeenschap te zijn.
Wij sluiten af met een samenvattend gebed,
en het aansteken van de kaarsjes voor een
persoonlijk gebed.
‘Waar twee of drie vergaderd zijn in mijn
naam, daar ben ik in hun midden’. Twee of
drie…
Het is dus niet nodig Een massabijeenkomst
te organiseren om de tegenwoordigheid van
Christus te beleven.
Welsprekendheid bij het bidden is eveneens
niet gevraagd.
Ook behoeft de groep het niet in alle
theologische opvattingen eens te zijn.
Belangrijk is alleen maar dit: tezamen komen
in zijn naam, gehoorzaam aan zijn woord, en
ernstig bidden.
Laten we onszelf vandaag de vraag stellen:
Leiden we een christelijk privéleven,
waarin we naast andere belangen ook het
geloof een plaats geven, of wordt door
ons de christelijke gemeente versterkt en
levendiger?
Wat doen wij er in de praktijk aan dat de
kleine kring van twee of drie in zijn naam bij
elkaar komt en dat zo’n kring niet langzaam
maar zeker uitsterft als gevolg van te weinig
deelname?
Uit ‘Een moment met God’, Bijbels dagboek.
Bep Scheffer

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 half
11. Het thema is deze keer: Vertrouwen in
het geloof geeft blijdschap. Pastoor Hans
Hermens zal de voorganger zijn. Als u wilt
deelnemen aan deze viering, dan 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:
Gerard Tiemessen, Klein Hoefblad 1,
7322 EG Apeldoorn, tel. 521 39 28
Toos van Dijk, Kalmoestraat 52, 7322
NV Apeldoorn tel. 055 366 79 41 e-mail:
toosvandijk.reunie@gmail.com
An Bekker, Deventerstraat 405, 7323 PS
Apeldoorn tel. 055 366 03 84

Nazomertafel
Het was een
ouderwetse
zomer volgens
veel ouderen. Een
overvloed van
zon. Geen wonder
dat er veel mensen in eigen land op uit
trokken. Er waren nogal wat gasten van
de Open Tafel die bezorgd waren geweest
om de vakantie van hun kinderen of
kleinkinderen. Zo lang zo ver weg. Zou het
wel goed gaan onderweg? Zou er niets geks
gebeuren? Met enige zorg keken ze naar
het weerbericht op het journaal. Worden
er geen hagel- of stormbuien verwacht in
de gebieden waar de kinderen met hun
caravan staan? Als ze niet bezorgd waren
om hun kinderen hadden ze wel de zorg
voor hun huisdieren, hun planten op de
vensterbank of hun brievenbus. Toen de
zon maar bleef schijnen en de grond elke
dag droger werd kwam de zorg voor hun
planten in de tuin er nog bij. Ook in de bijbel
komen we verhalen tegen over bezorgdheid.
Denk maar aan de menigten Jezus volgden
en niets te eten had. Of het bruidspaar dat
geen wijn meer had op hun feest. Gelukkig
zorgde Hij ervoor dat het toch nog goed
kwam. Achteraf viel ook de vakantie van
de kinderen mee. Gelukkig voor niets
zorgen gemaakt. En er was ook weer Open
Tafel. Nazomerse Hollandse kost. Zo mag
je kippengroentesoep, sperzieboontjes met

ragout over de aardappelen en frisse vla met
een dot slagroom toe toch wel noemen. Bij
de volgende Open Tafel is het al herfst. Wat
dan op het menu staat kunt u het beste zelf
komen proeven. Op vrijdag 5 oktober bent u
vanaf 17.00 tot 19.00 uur welkom in de Open
Hofkerk.
Jacques Daenen

ONZE LIEVE VROUWE
Gebedsgroep de Parel
Elke donderdag van 10.00-12.00 uur bent u
van harte welkom in het Emmaüshuis om de
bijeenkomst van gebedsgroep de Parel bij
te wonen. Voor meer info kunt u bellen met
Bep Beerends, tel. 055 366 61 41.

T E R E S I A
Welzijn
Het groepje vrijwilligers van
‘Welzijn’ wil, speciaal voor
zieken en voor parochianen
van 75 jaar en ouder, ‘mens
voor een mens’ zijn. Heeft u
behoefte aan contact of wilt u
informatie dan kunt u bellen met mevrouw
E. Schilder 055 367 08 04 of met de heer R.
Santhagen tel. 055 367 09 53. Voor vragen
of aanmelden kunt u contact opnemen met
bovengenoemde personen.

Iets voor u... iets voor jou?
Vanuit de werkgroep Welzijn van de
Teresiagemeenschap werden jaren lang
verjaardagskaarten rondgebracht naar
parochianen van 80 jaar en ouder. Omdat
de leden van deze werkgroep door leeftijd
en/of gezondheid dit de laatste maanden
niet meer konden realiseren, zijn wij nu op
zoek naar vrijwilligers die deze activiteit op
zich willen nemen. Heeft u tijd, energie en
bent u mobiel èn wilt u zich inzetten voor de
Teresiagemeenschap laat dit dan weten aan
mevrouw E. Schilder, tel. 055 367 08 04. Wie
weet kunnen de jarigen dan in de toekomst
weer een kaartje vanuit de parochie
ontvangen....

Bezorger(s) gevonden en gevraagd
De oproep in de vorige OpWeg heeft
deels resultaat gehad: de heren Jacobsen,
Goncalves en Nagelhout nemen elk een
aantal adressen over. Hartelijk dank!
Echter de bezorging aan Pinksterbloem
is tijdelijk, dus daar zoek ik nog steeds
een vaste bezorger voor! Wie meldt
zich?? En dhr. Hafkamp heeft aangegeven
wegens gezondheidsproblemen te moeten
stoppen met de bezorging. Namens de
Emmaüsparochie dank ik u voor uw
jarenlange inzet en wens ik u veel goeds
toe. Ook voor zijn wijk is een nieuwe
bezorger(st)er nodig; het gaat om 18
adressen Bovenkruier, Schoonbroeksweg,
Musicalstraat en Nijbroekseweg.
Een deel van deze adressen is ook mogelijk.
U kunt zich aanmelden bij Cita Pol 055 366
19 23 (graag tussen 18-19 uur) of s.a.polvandenberg@online.nl. Alvast bedankt!

V I C T O R
Bijbelgroep “Victor”
Elke eerste donderdag van de maand
komen we bij elkaar bij iemand thuis om
ons te verdiepen in de lezingen van de
komende zondag. Bijbelkennis is niet nodig,
wel openheid naar hetgeen geïnspireerde
woorden betekenen in onze tijd. Wilt u
meedoen stuur dan even een mail naar pastor
R. Pragt: r.pragt@upcmail.nl of laat het weten
op het secretariaat van de parochie. We kijken
dan of het aantal een gewone huiskamer niet
te boven gaat. Van harte welkom.

vrijdag 5 oktober 2018
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M E M O R I A M

Joop Willemse-Telleman
Op 12 september hebben wij in de Heilige
Geestkapel te Assel afscheid genomen van
Joop Willemse-Telleman. Bijna 91 jaar mocht
ze worden. De afscheidsdienst heeft in het
teken gestaan van de liefde. Want liefde heeft
Joop veel gegeven in haar leven. Liefde die
ze gaf als echtgenote, als moeder, als oma. 60
jaar was ze gelukkig getrouwd met Jaap, en
hun liefde werd bekroond met de geboorte
van 4 kinderen. Haar kinderen gaven aan
dat ze haar zullen blijven herinneren als een
liefdevolle en zorgzame moeder. En voor
haar klein- en achterkleinkinderen was ze
een echte oma en oma-oma. Niets leek het
geluk van Joop en Jaap in de weg te staan. Ze
genoten van het leven. Veel hebben Jaap en
Joop gereisd, o.a. naar Indonesië en Amerika.
Een enorme impact heeft het overlijden van
haar zoon Gert-Jan op haar gehad, die te
vroeg en te jong plotseling overleed. Het was
een enorm verdriet voor haar. En ook het
overlijden van Jaap, haar man, 4 jaar geleden
heeft een enorme impact op haar gehad. Hij
was haar steun en toeverlaat. Maar Joop was
een sterke vrouw en ondanks al dit verdriet is
Joop erin geslaagd om toch verder te leven. Ze
kreeg de kracht om weer verder te gaan. En
het is indrukwekkend hoe zij dit gedaan heeft.
Het leven van Joop is een waardevol verhaal
geweest waarin God zeker heeft meegespeeld
en dat Hij dan ook tot voltooiing zal brengen
als zij mag ontwaken in Gods liefde. Na de
afscheidsdienst heeft de crematieplechtigheid
plaatsgevonden in crematorium Heidehof.
Gerard van de Braak
Herman Matthiessen
Samen met zijn vrouw Meity heeft Herman
veel gereisd. Naar Amerika en Indonesië,
maar ook vele reizen met de auto door
Europa. Want autorijden was zijn lust en zijn
leven. Nog geen maand geleden hebben ze
samen de reis gemaakt van Amsterdam naar
Apeldoorn om in Rumah Saya een nieuw
bestaan op te bouwen. Vele jaren hebben
ze gewoond in Amsterdam waar Herman
gewerkt heeft aan de Vrije universiteit. Hij
leerde Meity kennen, ze werden verliefd en
trouwden. En hun gezin werd uitgebreid.
Liefdevol hebben ze 5 kinderen in hun gezin
opgenomen. En ondanks alle moeilijke jaren
die Herman heeft gehad is het altijd een
vrolijke man gebleven met humor. Ook een
man die genoten heeft van het leven, van zijn
gezin en zeker ook van zijn kleinkinderen voor
wie hij een echte opa was. Veel heeft Herman
in zijn leven aan liefde gegeven. Herman
was ook een gelovig man en trouw werd in
Amsterdam altijd de RK-kerk van de Heilige
Petrus en Paulus bezocht in de Kalverstraat,
bekend als “de Papegaai”. Meity en Herman
hadden samen graag nog een aantal mooie
jaren gehad in Rumah Saya. Maar in het
vertrouwen dat Jezus nu naast haar loopt en
haar steun en kracht zal geven en wetend dat
de liefde, de vriendschap en verbondenheid
die er was met Herman, onverwoestbaar is,
hebben we in het crematorium Heidehof op
13 september afscheid genomen van Herman
in het vertrouwen dat Herman nu aan het
einde van zijn laatste reis op aarde mag
binnengaan in dat nieuwe land van zachtheid,
barmhartigheid en Liefde.
Gerard van de Braak
Joke Visser-Faber
Met verdriet in het hart, maar ook
dankbaar dat verdere achteruitgang haar
bespaard is gebleven hebben we afscheid
genomen van Joke Visser-Faber. Een lieve
moeder, schoonmoeder, grootmoeder en
overgrootmoeder. Genieten is altijd een
belangrijk item geweest in haar leven.
Genieten deed ze onder andere op de
tennisbaan, bij het stijldansen samen met haar
man, met de fietsvierdaagse, het zwemmen
en het volksdansen. Maar ook was ze altijd
graag in de weer in de tuin met plantjes en
onkruid wieden. Ook wist ze te genieten van
het wandelen in de bergen, naar zee te gaan
en de vele vakanties en uitstapjes. Vele jaren
is ze ook mee geweest als vrijwilliger bij de

Zonnebloem. Een zware periode voor Joke is
geweest toen haar man ziek werd en zij hem
tot het laatst toe zelf thuis heeft verpleegd,
wat ze overigens met heel veel liefde heeft
gedaan. Omdat haar wereld steeds kleiner
werd moest Joke een aantal jaren geleden
noodgedwongen opgenomen worden in het
verpleeghuis waar ze het erg moeilijk mee
heeft gehad. Na een tijdje was er acceptatie
en gaf Joke gelukkig aan dat ze er op haar
plek zat en weer kon genieten. Joke was
ook een vrouw die anderen niet graag tot
last wilde zijn en het liefste de regie in
eigen hand wilde houden. Op 11 september
is Joke haar eigen gang gegaan en rustig
en stil ingeslapen. Wij hebben Joke in het
crematorium Heidehof op 17 september
toevertrouwd aan de Heer in het vertrouwen
dat Hij haar liefdevol op zal nemen in ZIJN
huis.
Gerard van de Braak
Frans Langen
Op 18 september hebben wij afscheid
genomen van Frans Langen. Dat begon
met een erehaag van de bewoners en
personeel van Rumah Saya, het huis waar
Frans de laatste jaren heeft gewoond.
Daarna hebben we hem herdacht met
foto’s en muziek in de aula van Heidehof.
Hij is geboren op 9 juni 1927 op Bandung,
Nederlands Indië, en overleden op 11
september 2018. Met heel veel mensen
deelden wij de herinnering aan een vader
van 10 kinderen. Zijn oudste zoon speelde
voor hem voor de laatste keer op zijn gitaar,
zoals hij vaak heeft gedaan in Rumah Saya.
Zijn dochters en kleindochter deelden
herinneringen aan hun vader en opa. Zij
vertelden over zijn leven in Bandung en
zijn boottocht naar Nederland, waar hij
een nieuw leven heeft opgebouwd. Wij
herinnerden hem als een rustige man van
weinig woorden met zijn eigen humor. De
herinneringen aan de oorlog in Indonesië en
het jappenkamp hebben zijn leven gekleurd.
We hebben hem dankbaar herdacht en alle
eer bewezen in het vertrouwen dat hij nu
opgestaan is in een nieuw leven, dat hij nu
mag zijn in het licht en de liefde van God.
Met de muziek van een Indisch kind hebben
wij hem uitgeleide gedaan naar zijn laatste
rustplaats en bijgezet in het graf van zijn
dochter Patty. We wensen zijn kinderen en
kleinkinderen mensen om hen heen die tot
steun zijn en waarmee zij de verhalen over
hun vader en opa kunnen blijven delen om
hem zo levend te houden in hun hart.
Ronald Dashorst
Trijnie ten Teije-Evers
Het leven van Trijnie, geboren op 12 mei
1937, is herdacht op 22 september in de
Onze Lieve Vrouwekerk. Met muziek, foto’s
en herinneringen van haar dochter Maja
en haar kleinzoon Sam stonden wij stil bij
haar leven dat na 81 jaar tot een einde
was gekomen. Zij was zorgzaam voor haar
gezin, creatief met schilderen van zowel
schilderijen op doek als de deuren en
kozijnen in menige woning. Ook behangen
ging haar heel goed af. We roemden haar
wilskracht; ze was een doorzetter in veel
dingen, ook in haar ziekte. Ze wilde niet
toegeven aan de beperkingen van haar
longen die steeds verder achteruitgingen,
ze streed door tot het laatst aan toe. Toen
op Tweede Kerstdag afgelopen jaar haar
zoon Theo overleed knakte echter de kracht
om te leven. De laatste maanden heeft ze
in het Hospice in Beekbergen gelegen en
is daar op 16 september ingeslapen. Bij het
afscheid klonk naast de herinneringen het
Paasverhaal, de ontmoeting van Maria bij
het graf van Jezus, die ze herkende bij het
noemen van haar naam. Zo zou Trijnie ook
geroepen worden, daar geloofde ze heilig
in. Haar zoon wacht op haar om samen
naar de Vader te gaan in de hemel. We
hebben achter in de kerk afscheid van haar
genomen. Ze is in besloten kring begeleid
naar de begraafplaats op Heidehof.
Ronald Dashorst
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E L D E R S

H. Martinuskerk Twello

Marken-Haven

Zondag 7 oktober
10.30 uur Eucharistieviering,
voorganger pastorale team
met pastor Sebastian
Zondag 21 oktober
10.00 uur Eucharistieviering,
voorganger pastor Sebastian

06 okt

Casa Bonita

Mw. I.M. Bossenbroek-Baller,
orgel dhr. J. van Veen
13 okt
Mw. M. de Jong, orgel mw. S.
Goldbach, solist Rianne Blankestijn
20 okt
Mw. M. Visch-de Bruin,
orgel dhr. G. de Groot,
klarinet Margo van der Eng
De kerkdiensten vinden plaats op
zaterdagmiddag om 14.30 uur.

07 okt
14 okt

Randerode

CG/NG/GV Henny Meurs
PKN-2 Pastor H. de Jong,
orgel dhr. F. van de Kraats
21 okt
Mw. Magda Hoekstra,
orgel dhr. Jan van Veen,
solist Gemma Scherpenzeel
De kerkdiensten beginnen om 10.30 u
op de 4e verdieping.

07 okt

RK Mw. R. Mulder m.m.v. koor
Sostenuto o.l.v. Ed van Egmond
14 okt
Prot Ds. E. Idema,
orgel dhr. E. Pleijsant
21 okt
Prot-Z Pastor H. de Jong
De kerkdiensten beginnen om 10.30 uur.

De Drie Ranken

Sainte Marie

7 okt
09.00 uur Ds. A.A. Wijlhuizen
09.00 uur Next Step voor jongeren van
12-15 jaar
10.30 uur Ds. A.A. Wijlhuizen
12.00 uur Connect@, voor jongeren
vanaf 15 jaar
16.00 uur Ds. A.A. Wijlhuizen,
(Persoonlijke) Zegenviering
14 okt
09.00 uur Ds. G.A.J. van der Maas
10.30 uur Ds. G.A.J. van der Maas
21 okt
09.00 uur Ds. A.A. Wijlhuizen,
Maaltijd van de Heer
10.30 uur Ds. A.A. Wijlhuizen,
Maaltijd van de Heer

07 okt
14 okt

De Heemhof
07 okt

Mw. I.M. Bossenbroek-Baller,
orgel mw. S. Goldbach,
Taizé zanggroep
14 okt
Mw. M. de Jong,
Koor The news Singers
21 okt
Ds. D. Luijmes, orgel mw. S. Goldbach, solist Margo van der Eng
De kerkdiensten beginnen om 10.30 uur.

‘s Heeren-Loo (Groot Schuylenburg)
07 okt

Eredienst Ds. Jaap Kappers,
orgel Chris Noteboom, Gospelkoor
His Voice o.l.v. Gerton Woudt
14 okt
Verteldienst o.l.v. Frans van Loon,
orgel Chris Notenboom
14 okt
Zangdienst o.l.v. Harm Siebesma,
orgel Arjan van Hees
21 okt
Eredienst Drs. Constance
Schouwstra-Dijkman, orgel Arjan
van Hees m.m.v. The New Relations
o.l.v. Mw. Tatiana Laryna		
Aanvang diensten: eredienst 10.30 uur,
verteldienst 10.30 uur, zangdienst 14.30 uur

De Herberg: Zondagse Ontmoetingen
14 okt
Hans van Leeuwen
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.

21 okt

Geen viering
14.00 uur Eucharistieviering met
Mariaprocessie, Pastor Sebastian
9.30 Woord- en communieviering
Anton Derksen

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

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

H. Geestkapel Assel
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.

Lucente
De tijd vliegt voorbij. Op 6 oktober a.s.
bestaat Lucente 15 jaar (de eerste repetitie
dateert van maandag 6 oktober 2003). Dat
vinden wij een heuglijk feit en willen dat
vanzelfsprekend vieren, waarbij we ook
graag oud-leden betrekken.
Lucente heeft in die 15 jaar aardig wat
ontwikkelingen doorgemaakt. Begonnen
als onafhankelijk liturgisch koor, later in
2008 als parochiekoor van de Fab&Seb, na
de sluiting van de Fab&Seb in 2012, via de
Victorkerk naar onze huidige standplaats
in de Onze Lievevrouwekerk als volwaardig
parochiekoor. We zijn met Annerieke als
pianist gestart, zij heeft ons 4 jaar zeer
deskundig begeleid. Vervolgens heeft Sijko
ons ruime 5 jaar op zeer prettige wijze
muzikaal ondersteund. Daarna hebben we
wisselingen gehad met de pianisten, wat

zijn weerslag had op het koor, dat was lastig
maar we prijzen ons nu zeer gelukkig met
een fantastische pianist in Michiel Hinnen,
die alweer voor het derde jaar bij ons is.
Mensen komen en gaan, dat is de realiteit
bij een koor, maar we zingen met een
goede kern nog steeds met veel plezier en
krijgen die waardering ook terug vanuit de
parochie. Dat is natuurlijk erg prettig en
motiveert ons om door te gaan.
Wij zouden dit jubileum dus heel graag met
jullie vieren op zondag 7 oktober a.s. tijdens
de viering van 10 uur. Na afloop zal er voor
koor en oud-leden een gezellig samenzijn
onder het genot van koffie met wat lekkers
zijn, vervolgd door een feestelijke lunch.
We hopen vanzelfsprekend dat ook de
parochianen dit jubileum met ons willen
vieren en nodigen u dus van harte uit om
deze viering bij te wonen.

vrijdag 5 oktober2018
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WIJ BIDDEN
Gebed voor mensen op de vlucht
Goede God,
Bescherm alle mensen,
die op de vlucht zijn voor geweld,
oorlog en honger.
Wees voor hen een toevlucht en een thuis,
als ze niet meer weten waar ze naar toe moeten.
Geef ons de kracht en de moed,
om de mensen een thuis te geven.
Open ons hart voor al diegenen,
die bij ons hun toevlucht zoeken.
Want in uw familie bestaan er geen vreemden,
maar zijn we allemaal broers en zussen van elkaar.
Amen

E V E N

S T I L S T A A N

Aandacht
We hebben elkaar nodig
dat is toch zonneklaar
want mensen willen warmte
en aandacht voor elkaar
waarom niet even praten?
waarom geen lieve lach?
zo zorg je voor een lichtpunt
ook op een donkere dag
zo laat je een lichtje schijnen
bij mensen die in stilte kwijnen
iemand die naar je luistert
iemand die met je praat

dat is nu juist datgene
waar ‘t bij mensen om gaat.

BIJBELROOSTER JAAR B
Bijbelrooster jaar B
07 oktober 2018 Zeven-en-twintigste zondag door het jaar
Gen. 2,18-24; Ps. 128; Hebr. 2,9-11; Mc. 10,2-16 of 10,2-12
14 oktober 2018 Acht-en-twintigste zondag door het jaar
Wijsh. 7,7-11; Ps. 90; Hebr. 4,12-13; Mc. 10,17-30 of 10,17-27
21 oktober 2018 Negen-en-twintigste zondag door het jaar; Wereldmissiedag
Jes. 53,10-11; Ps. 33; Hebr. 4,14-16; Mc. 10,35-45 of 10,42-45

[mooi]
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Financiën en advertenties

Men hoeft natuurlijk niet op deze acceptgiro te

De redactie behoudt zich het recht voor om:

F.P.C.J. Spallek, De Zeis 53, 7335 KE Apeldoorn,

wachten, spontane bijdragen zijn ook zeer welkom

- zonder overleg artikelen in te korten, later te

055 542 64 24, spallekf@telfort.nl

op rekening: 2395546; IBAN: NL10 INGB 0002395546,

- te laat ontvangen of ongevraagd ontvangen

Kopij voor STAD

Als uw bijdrage groter is dan 300 woorden, wordt u

kopij niet te plaatsen.

Rekening: 2395546; IBAN: NL10 INGB 0002395546,
t.n.v. SIKA OpWeg

plaatsen of niet te plaatsen,

t.n.v. SIKA OpWeg

Berichten en mededelingen uit de parochie dienen

verzocht van tevoren contact op te nemen met de

OpWeg is een uitgave van de SIKA

Bezorgklachten, verhuizingen, aanmeldingen, opzeggingen:

vóór of op de woensdag van de week vóór de datum

redactie.

Stichting Informatieblad Katholiek Apeldoorn

Secretariaat: Emmaüsparochie Apeldoorn,

van verschijning (is 9 dagen vóór de verschijningdatum)

Postadres: SIKA, p/a Regentesselaan 16a,

Stationsstraat 13, 7311 NL Apeldoorn,

bij het secretariaat (secretariaat@rkapeldoorn.nl)

Algemene redactie

7316 AD Apeldoorn.

055 526 65 00, e-mail: secretariaat@rkapeldoorn.nl .

te worden ingeleverd. Het secretariaat zorgt voor

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

aanlevering bij de eindredactie.

en W. Olierook

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

Eindredactie

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

Overige kopij

I. Franken en M. Lamper

Bestuur

ook alleen maar blijven verschijnen dankzij bijdragen

Artikelen moeten vóór of op de donderdag van de

Opmaak

Voorzitter: Th.J. Linthorst, thj.linthorst@gmail.com

van lezers. Jaarlijks wordt een acceptgiro verspreid

week vóór de datum van verschijning (is 8 dagen

E* D.SIGN te Barneveld (www.e-ster.biz)

Secretaris: M. Oomen-Pragt, mfaoomen@gmail.com

waarmee een vrijwillige bijdrage kan worden

vóór de verschijningsdatum), uiterlijk 13:00 uur, bij de

Druk

Penningmeester: F.P.C.J. Spallek, spallekf@telfort.nl

overgemaakt.

redactie (op-weg@rkapeldoorn.nl) ingeleverd zijn.
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