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Een icoon is meer dan een schilderstuk

02
(vierwekennummer)
volgende uitgave
vrijdag 14 december 2018

Deze OpWeg is
voor vier weken

Het is een stukje Hemel…

De volgende uitgave, nr. 03 (vrijdag
14 december), ook voor vier weken,
is dus de laatste van 2018.

(Willem Olierook)

Dat betekent dat wij alle mededelingen
voor Kerstmis en Oud-en-Nieuw daarin
een plek proberen te geven.
Wilt u daar rekening mee houden bij
het insturen van uw kopij?

Het idee voor dit artikel ontstond tijdens het
interview dat ik een tijdje geleden had met
pastor Antoon Goes ter gelegenheid van zijn
50-jarig priesterjubileum.
Antoon schrijft, zo heet het maken van
iconen, al heel lang deze prachtige
afbeeldingen van Christus, Madonna-metkind, bekende heiligen of hoogfeesten.
Ik ging op zoek naar het ontstaan van de
icoon, de betekenis en het tot stand komen
ervan.

Uw berichten voor nr. 03 ontvangen wij
graag uiterlijk op woensdag 5 december
13.00 uur.
Redactie OpWeg

Oorsprong
Een icoon (van het Koinè Griekse: εἰκόνα
«tekening», «icoon», het Oudgrieks:
εἰκών «beeld», «afbeelding» en het
Griekse eikoon - beeld.

hij vast en religieuze teksten over zijn
gekozen onderwerp bestudeert.

Iconen behoren tot de oosters-orthodoxe,
de oriëntaals-orthodoxe en oosterskatholieke kerken en zijn onlosmakelijk
verbonden met het kerkelijke en spirituele
leven van deze kerken en hun gelovigen.
toe. Iconen worden door de gelovigen
geëerd. Theodorus de Studiet († 826) heeft
over de legitimiteit van iconenverering
gezegd: “De icoon vertegenwoordigt
het prototype [...] De eer die men aan de
icoon bewijst, gaat terug op het oerbeeld
[...]. Voor christenen was en is, tot op de
dag van vandaag, het beeld een mysterium
en zij beschouwen het als een drager van
Goddelijke energie en genade.”
In 787 is de iconenverering door de
gehele christelijke Kerk geaccepteerd –
door dezelfde Kerk die de bijbel heeft
samengesteld en geredigeerd, de leer van
de Heilige Drie-eenheid en de twee naturen
van Christus heeft geformuleerd.
Sommige christenen staan negatief tegenover de iconenverering. Meestal houdt dit
verband met het oudtestamentische verbod
om beelden te maken. Het tweede van
de tien geboden heeft echter betrekking
op het maken van afgodsbeelden: “Gij zult
geen andere goden voor mijn aangezicht
De theologie van de icoon
hebben. Gij zult u geen gesneden beeld
Iconen worden niet aanbeden, want
maken noch enige gestalte [...]. Gij zult u
aanbidding komt alleen de Drie-enige God
voor die niet buigen, noch hen dienen.”
Voor christenen is
de uitspraak van
de apostel Paulus in
dit verband belangrijk:
«we zijn niet langer
onder de wet (Oude
Testament), maar onder
de genade».
Christus heeft door
Zijn bovennatuurlijke
menswording een
totale omwenteling
in de relatie tussen
God en mens
teweeggebracht, iets
wat de wetten van het
Oude Testament niet
Moeder Gods van Vladimir,
De engel met het gouden haar,
in aanmerking konden
circa 1100.
12e eeuw
nemen.
Iconen zijn geschilderd op een houten
paneel. Bij het schilderen dient rekening
gehouden te worden met bepaalde regels.
Deze regels zijn vervat in de schildersboeken
(de zogenaamde canon) en hebben de
bedoeling voor zuiverheid en uniformiteit
te zorgen en niet af te wijken van de
leerstellingen van de Kerk.
Het schilderen van iconen is binnen de
oosters-orthodoxe kerk een werk waarvoor
Gods zegen gevraagd wordt; het gaat in de
regel gepaard met gebed en vasten. Een
icoon wordt meestal niet gesigneerd, omdat
men ervan uitgaat dat het Gods hand is
die het schilderen begeleidde; de Grieken
signeren hun iconen wel.
Iconen zijn vooral ontstaan in landen waar
het christendom in de vorm van Oosterse
orthodoxie de godsdienst is, zoals Griekenland, Rusland, de Balkanlanden, OostEuropa en ook Egypte en Ethiopië.

De iconenverering is direct verbonden met
de leer van de menswording van Christus,
de Zoon van God: Christus, de vleesgeworden God, is immers af te beelden.

Iconen en spiritualiteit
De orthodoxie leert dat door een icoon
de gelovige in verbinding treedt met
God en de heiligen. De vierde-eeuwse
kerkvader Basilius van Caesarea zei het zo:
“De eer die de afbeelding wordt bewezen
geldt het origineel” – de heilige dus. Een
gelovige bidt tot een heilige en vereert deze
door het slaan van een kruis bij diens icoon,
en het maken van buigingen en door de
icoon eventueel te kussen. In de kerk zetten
de gelovigen een kaars voor de icoon op een
daarvoor bestemde kaarsenstandaard.
Iconen worden ook wel vensters op de
eeuwigheid genoemd, omdat zij als het ware
een stukje van de Hemel, een stuk van Gods
Koninkrijk laten zien.
Een icoon is in zekere zin een trefpunt
van het materiële en het bovenzinnelijke,
een passage waardoor de mens tot God
en de heiligen wordt gebracht, en God en
de heiligen tot de mensheid. De gelovige
kan zich voor een moment losmaken van
de wereld en zich in verbinding stellen
met de onzichtbare, hogere wereld - maar
tegelijkertijd manifesteren God, de engelen,
heiligen, martelaren, zelfs de eeuwige
heilsfeiten zich aan diegene. Iconen kijken
ons aan, zegt men immers.

De vervaardiging van iconen
De vervaardiging van een icoon wordt
binnen de oosters-orthodoxe kerk als een
religieuze handeling beschouwd. Van de
iconenschilder wordt verwacht dat hij
voorafgaand aan zijn schilderwerk bij
zijn biechtvader te rade gaat, en doet
wat deze hem oplegt. Mogelijk brengt hij
een tijd van diepe bezinning door, waarin

Volgens de traditie wordt voor het schilderen
van iconen alleen gebruikgemaakt van
natuurlijke materialen: hout, krijt, lijm,
hars en tempera (verf, bestaande uit
eidooier, water en pigmenten van minerale
oorsprong) en eventueel bladgoud.
De eerste stap is het maken van een
paneel; voor het paneel wordt bij voorkeur
uitgewerkt hout gebruikt. Vaak wordt bij
Russische iconen het midden van het paneel
wat uitgediept, zodat een lijst ontstaat,
de zg. klejmo (in het Grieks wordt zo›n
paneel skaftó genoemd). Dit paneel wordt
vaak eerst bekleed met linnen en vervolgens
worden op dit linnen of direct op het paneel
vele lagen levkas aangebracht, een mengsel
van organische lijm en krijt, opgelost in
water. Vervolgens wordt met houtskool of
pigment de schets aangebracht. Als voor
de achtergrond of de nimbus bladgoud
gebruikt wordt, wordt het paneel eerst
voorzien van bladgoud. Pas dan kan het
eigenlijke schilderen beginnen. Bij het
schilderen met tempera wordt gewerkt van
donker naar licht. In Rusland wordt de icoon
ten slotte bedekt met olifa, een vernis op
basis van lijnolie, in Griekenland het meest
met een vernis dat bestaat uit verschillende
harssoorten.
Er bestaan ook iconen die in hoogreliëf zijn
gesneden in een paneel, al dan niet bedekt
met levkas en beschilderd met tempera.
Wanneer een icoon als een belangrijk, oud
en kostbaar werk werd beschouwd, werd
het paneel vaak bedekt met een sierschild
van edelmetaal, niet zelden rijkversierd
met parels en edelstenen. Ook komen
bekledingen voor van textiel, versierd met
kralen of edelstenen, die grote delen van
de schildering bedekken. Het sierschild kan
alleen de rand van de icoon bedekken; soms
bedekt het bijna de volledige schildering,
behalve het gelaat en de handen van de
heilige. Bij oude Russische iconen werd vaak
een dunne laag zilver of verguld zilver met
plantenmotief op de rand gespijkerd; dit
heet basma. Wanneer het sierschild grotere
delen van de icoon bedekt, noemt men dat
in het Russisch oklad of riza (‘kleed’).
[bron: Wikipedia]
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KERK
EMMAÜSPAROCHIE APELDOORN
Adres
:
Centraal Secretariaat :
		
Kerkbijdragen
:
Website
:
Parochiekerk
:

Emmaüshuis, Stationsstraat 13, 7311 NL Apeldoorn
055 526 65 00, emmaus@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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Zaterdag 17 november
16.30 uur
Eucharistieviering met samenzang,
voorganger pastor Sebastian
Zondag 18 november
10.00 uur
Eucharistieviering met Lucente,
voorganger pastor Sebastian
12.00 uur
Doopviering, voorganger pastor Sebastian
Dinsdag 20 november
09.00 uur
Eucharistieviering
Vrijdag 23 november
09.00 uur
Eucharistieviering
19.30 uur
Gebedsviering Sant’Egidio
Zaterdag 24 november
16.30 uur
Eucharistieviering met cantor,
voorganger pastoor H. Hermens
Zondag 25 november
10.00 uur
Eucharistieviering met Sostenuto,
voorganger pastoor H. Hermens
11.45 uur
Boekenkastviering,
voorganger pastoor H. Hermens
Dinsdag 27 november
09.00 uur
Eucharistieviering
Vrijdag 30 november
09.00 uur
Eucharistieviering
19.30 uur
Gebedsviering Sant’Egidio
Zaterdag 1 december
16.30 uur
Eucharistieviering met cantor,
voorganger pastor Sebastian
Zondag 2 december
10.00 uur
Eucharistieviering met Gregoriaans koor,
voorganger pastor Sebastian
Dinsdag 4 december
09.00 uur
Eucharistieviering
Vrijdag 7 december
09.00 uur
Eucharistieviering
19.30 uur
Gebedsviering Sant’Egidio
Zaterdag 8 december
16.30 uur
Eucharistieviering met samenzang,
voorgangers pastoor H. Hermens en diaken R. Dashorst
Zondag 9 december
10.00 uur
Eucharistieviering met Credo,
voorgangers pastoor H. Hermens en diaken R. Dashorst
Dinsdag 11 december
09.00 uur
Eucharistieviering
Vrijdag 14 december
09.00 uur
Eucharistieviering
19.30 uur
Gebedsviering Sant’Egidio

DOOPVIERINGEN
Doopvieringen vinden doorgaans een keer per maand op ’n vastgestelde zondag plaats.
In het eerste half jaar van 2019 zijn de doopvieringen op 20 januari, 17 februari, 17 maart,
28 april, 19 mei en 16 juni. 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.
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KERKTAXI
Voor parochianen die niet zelfstandig naar de kerk kunnen reizen, is er de
vervoersdienst verzorgd door vrijwilligers. Voor info en aanmelding:
emmaus@rkapeldoorn.nl of tel. 055 526 65 04.

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

COLLECTE OPBRENGSTEN
week 44
pastoraat Emmaüsparochie € 760,20
voor de Oecumene € 314,20
week 43
pastoraat Emmaüsparochie € 312,48
voor Egidius € 287,42
week 42
pastoraat Emmaüsparochie € 348,44
voor de Missiezondag € 361,08
MISINTENTIES
Weekend 17-18 november:
Jeroen Wijnbergen, Liza Brons-Horsten, Aad v.d. Maarel, Thimotheus Peek,
Dora Ganzevles-Bijsterbosch,
To Karskens-Peeman, Gonnie Tijmensen-Bernards.
Weekend 24-25 november:
Uit dankbaarheid voor het 100-jarig bestaan van het college van collectanten, voor de
overleden leden van het college van collectanten en hun partners, Lisette van Oers,
Dora Ganzevles-Bijsterbosch, To Karskens-Peeman, Frano Topic.
Weekend 1-2 december:
Bertus Bosch, To Karskens-Peeman.
Weekend 7-8 december:
Maria Aartsen-Verhey, Hendrikus Johannes Aartsen, overleden familie Aartsen-Verhey,
Aad v.d. Maarel.
PAROCHIEKRONIEK
Dopen:
Door het H. Doopsel zijn in onze geloofsgemeenschap opgenomen: Zoë Rutte,
JayJay Nieuwenhuis,
Overleden:
Liza Brons-Horsten. Het afscheid heeft plaatsgevonden in de aula van Heidehof.
Danique Hoest.
Timo Peek. Het afscheid heeft plaatsgevonden op 31 oktober in rouwcentrum Rouwenhorst.
Dora Ganzevles-Bijsterbosch. Het afscheid heeft plaatsgevonden op 2 november in de aula
van Heidehof.
To Karskens-Peeman. Het afscheid heeft plaatsgevonden op 9 november in de aula van
Heidehof
VOEDSELBANK
Het product voor de inzamelingsactie van de Voedselbank voor de maand november is
pannenkoekmeel. U kunt het product in de bekende kratten achter in de kerk deponeren.
Namens de voedselbank hartelijk dank.
BLOEMETJE VAN DE WEEK
Hiervoor is een rooster samengesteld met de bezoekgroepen.
Aan hen is gevraagd om aan het secretariaat.een adres door te geven
van iemand die ziek is.
Bij de mededelingen in de kerk wordt de straat genoemd, zodat iemand die
in de buurt woont het bloemetje kan gaan brengen.
Voor de komende weken is het rooster:
18-11: locatie Bonifatius, 25-11: locatie Fab&Seb, 2-12: locatie Maria,
9-12 locatie Victor
Lees verder op pagina 3
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Vervolg van pagina 2
VIERING LUCENTE 18 NOVEMBER
In de lezingen van vandaag hoor je regelmatig terugkeren dat het einde
der tijden nabij is. Maar tevens laat Jezus weten dat zijn boodschap is “Leef
bewust, laat het onheil niet de boventoon voeren. Houd elkaars hand vast en
blijf uitzien naar het Koninkrijk van God in lief en leed”. Lucente heeft dit verkort in het
thema “Leef bewust; blijf uitzien naar het Koninkrijk”.
Ondersteund door mooie liederen willen we dit thema uitdragen in de viering van
10 uur waarin pastor Sebastian Gnanapragasam voorgaat. Lucente heet u van harte
welkom.
IN MEMORIAM
Timo Peek
“Alles heeft zijn uur en alles heeft zijn tijd” uit het boek Prediker was de tekst die we
gelezen hebben bij het afscheid van Timo Peek. Voor Timo was het nu zijn tijd en zijn
uur. Tijdens de afscheidsdienst zijn er onder andere door zijn zonen veel herinneringen

opgehaald, hoe hij was als vader en hoe hij enorm door hen gemist zal worden. Als
vader stond hij altijd voor ze klaar, ze konden op hem rekenen. Timo is altijd een
sportieve man geweest en heeft zelf veel aan sport gedaan. En als vader was hij ook
altijd erg betrokken bij de sporten van zijn zonen. Als het enigszins kon ging hij mee met
zijn jongens als zij moesten sporten. En hij heeft hiervan genoten. Moeilijk was het voor
hem toen hij door zijn gezondheid zelf niet meer actief aan zijn sporten kon deelnemen.
Timo is ook altijd een erg sociaal iemand geweest, sociaal in het verenigingsleven, maar
ook sociaal in zijn eigen assurantiekantoor waar hij veel contact met zijn cliënten had.
Zijn eigen zaak, trots was hij dat hij dat had bereikt. Hoogtepunten in zijn leven waren
uiteraard de geboortes van zijn zonen maar ook Jozé, zijn grote liefde. Toen Jozé 14
maanden geleden overleed heeft hij het hier enorm moeilijk mee gehad. Maar ondanks
zijn grote verdriet wist hij toch kracht te halen uit zijn geloof. Na de afscheidsdienst op
31 oktober in de aula van rouwcentrum Rouwenhorst hebben we Timo naar zijn laatste
rustplaats gebracht op de begraafplaats Heidehof, waar hij nu samen rust in het graf bij
zijn lieve Jozé.
Gerard van de Braak

College van Collectanten – 100 jaar
(Ans Boon-Jacobs)
Belangrijke gebeurtenissen werpen hun
schaduw ver vooruit. Volgens het archief
bestaat in november 2018 ons College van
Collectanten 100 jaar.
Om daar wat over te kunnen schrijven had
ik het bestuur uitgenodigd en ze kwamen:
Ben Wolbers, de voorzitter, Frank Spallek,
de man van de centen, Gerd-Jan van Oers,
de secretaris en als extra toevoeging de exvoorzitter Bert Hamstra, omdat hij ook veel
wist en weet.

Collectant en véél meer
Ja collectanten, u ziet ze in de diensten
rondgaan met mandje en schaal, en bij de
offerande wordt alles aangeboden, maar
een collectant doet veel meer. Nu kan ik
me voorstellen dat u dat niet weet, daarom
hier een opsomming. Een collectant is
tegenwoordig ook “toezichthouder” bij
het begin van de viering, daarbij kunt u
dan denken aan: zorgen voor een goede
doorstroming bij de in- en uitgang. Vaak
moeten de kerkboekjes op de juiste plek
gelegd worden, soms moeten er kerkgangers
welkom geheten worden, en dan zijn er
altijd mensen die vragen hebben…“Waar is
het toilet?” of “Waar ligt OpWeg?“
Aan het begin van een viering worden
de deuren gesloten, worden eventueel
fietsen verplaatst en gaat het slot op de
poort bij het parochiehuis. Zo creëren ze
een bewaakte fietsenstalling. Natuurlijk
mogen we niet de
“tellingenzondag”
vergeten. Voor de
statistieken moet er
echt geteld worden.
Kortom een heel pakket
bezigheden dat hun
aandacht vraagt en dan
moet er nog gecollecteerd
worden!

In het pak
Mooi zijn de verhalen
over vroeger, en dan
echt vroeger, toen de
vader van Ben, die
ook collectant was, op
gewone zondagen in
een gekleed pak en met
zwarte handschoenen
aan met de lange
stok met (meestal
fluwelen) zakje er aan,
in de kerk rondging.
Maar op hoogtijdagen
werd het jacquet uit
de kast gehaald en
droegen de heren witte
handschoenen. De vader
van Ben Wolbers was
bakker en ook collectant.
Ben kon vertellen hoe
moe de bakker was
van alle kerstdrukte en

dat de familie dan bang was, dat hij van
vermoeidheid zou instorten. Ja vroeger
waren veel collectanten middenstanders,
echt andere tijden. Bert Hamstra liet me een
kopie zien van een reglement, goedgekeurd
op 29 november 1918, waarin onder andere
stond dat de pastoor de president was van
het collectantencorps. Pure nostalgie, niet
meer te vergelijken met de losse manier van
werken en doen heden ten dage. Maar wat
er ook veranderd is, het correcte gedrag en
nette kleding is en blijft de uitstraling van
de collectant. Het ‘jasje en dasje’-systeem is
stijlvol en past bij de heren. Alhoewel….er is
al zoveel veranderd, je weet het maar nooit.

Mannenwerk
De sluiting van veel kerken in Apeldoorn
heeft in alle geledingen doorgewerkt.
Parochianen moesten de weg weer vinden
naar de Onze Lieve Vrouwekerk, vrijwilligers
in koren, in de acolietenbezetting en ook bij
de collectanten, was er even het gevoel…
we moeten weer helemaal opnieuw
beginnen. Maar uiteindelijk heeft het hele
proces wel geleid naar aanvulling van het
collectantencollege van 12 naar 18 leden.
Bijzonder om te vermelden dat géén
enkele andere parochie dames had die ook
collectant wilden zijn. De O.L. Vrouwekerk
heeft er al wel een paar gehad, maar door
verhuizing en overlijden is het nu weer een
mannenaangelegenheid. Jammer dames,
want het is echt een gezellige club.

Sociaal
Natuurlijk er is altijd werk bij de kerk, maar
er is ook tijd voor het sociale gebeuren. De
leden leggen geld in voor de “pot van lief en
leed” waaruit ook attenties betaald worden.
Een bloemetje bij lief en leed, het hoort
er allemaal bij en dan de feestavonden in
het verleden, nu in het heden en de heren
willen ook daar nog lang mee doorgaan.
Frank Spallek, de penningmeester kon een
royaal gebaar maken, en het kerkbestuur gaf
een donatie, dus nu kan het jubileum extra
feestelijk zijn.

bisdom. De vader zei “dan kun je meneer
Kersten zien paraderen”. Uitgerekend die
keer was meneer Kersten ziek. Het Bisdom
maakt voor de H. Oliewijding graag gebruik
van de O.L. Vrouwekerk, een prachtig
gebouw en lekker dicht bij het station. Ach,
die mijnheer Kersten, vanaf september was
de goede man al bezig plannen te maken
voor kerstmis, hij is ook bijna in het harnas
gestorven.

Tot meerdere eer en glorie
Tijden veranderen, gebruiken veranderen
of verdwijnen, maar laten we trots zijn op
wat we hadden en hebben. Nostalgie is
goed voor de verhalen (mogen ook sterke
verhalen zijn). Dat verhalen weleens worden
aangedikt, ach wat maakt het uit. Het
verhaal van de collectant, die met de lange
steel waar de geldbuidel aanhing, een hoed
van De Deftige Dame een tikje gaf…..mooi
toch.
We mogen ons gelukkig prijzen met een
collectantencollege dat als een geoliede
machine alle werkzaamheden structureel in
goede banen leidt. Pas als er iets mis gaat….
valt op wat er allemaal gebeurt. Door de
heren wordt “Tot lof en eer van Zijn naam”
ieder weekend weer met alle zorg en
aandacht gewerkt. In de overtuiging
“Tot meerdere eer en glorie van God”.

Kersten

Jubileum

Wie kent er niet de verhalen over Mijnheer
Kersten? Gerd-Jan van Oers, de secretaris
van de club, had het verhaal van dhr. Kersten
voor me opgeschreven. De goede man had
zijn leven in het teken van collectantschap
ingedeeld. ‘s Zondags paradeerde hij in
de kerk door het middenpad, en bij het
Communie uitreiken zette hij steeds een
stap achteruit, zodat je echt niet voor je
beurt ter communie zou gaan... Heel sneu
was het voor het jongetje, dat door zijn
vader was overgehaald om mee te gaan
naar de H. Oliewijding. Eenmaal per jaar, op
woensdagavond in de Goede Week, worden
de Heilige Oliën gewijd voor het hele

Daarom mogen ze nu feestvieren. Zondag
25 november zal er ook in de Eucharistieviering extra aandacht voor zijn. Graag
nodig ik u allen uit, om dan in groten getale
aanwezig te zijn. Het is het college van harte
gegund om, in de sfeer van heden, nog heel
lang door te gaan.
Dat ze graag nieuwe leden er bij hebben is
een logisch verschijnsel. En nu… net voor het
100-jarig jubileum heeft de eerste Syrische
mijnheer zijn intrede gedaan. Hoe mooi kan
het zijn.
Van harte gefeliciteerd namens de hele
redactie van “OpWeg”.
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HUIS
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 rol van de katholieke kerk in de EU
Op 4 november heeft onze hulpbisschop uit
Utrecht, Mgr. Ted Hoogenboom, een lezing
gegeven over de rol van de katholieke
kerk in het Europa van na de Tweede
Wereldoorlog. Het was een boeiend betoog
over wat de kerk in al die jaren achter de
schermen voor elkaar heeft gekregen.
Met de hem kenmerkende bescheidenheid
schatte de monseigneur tevoren het aantal
belangstellenden in op rond 20. “Laten
we het maar in het Emmaüshuis doen”,
was zijn suggestie. Gelukkig hebben we
hoger ingezet, want zijn lezing in de
dagkapel werd uiteindelijk door zo’n 50
mensen bezocht. Hieronder volgt een korte
weergave van die lezing.

Begin
In de eerste naoorlogse jaren kwamen
politici van Frankrijk, Duitsland en Italië bij
elkaar om te praten
over hoe het verder
met Europa moest.
De meest in het oog
springende namen
zijn Jean Monnet,
Robert Schuman,
Konrad Adenauer en
Alcide de Gasperi.
Toeval of niet, deze
leiders waren allen
van katholieken
huize. Al snel sloot
de Benelux zich
hierbij aan. Vanuit
Nederland nam

Joseph Luns, ook een katholiek, deel aan
deze overleggen.
In 1957 werd in Rome het verdrag van de
Europese Gemeenschap van Kolen en Staal
(EGKS) getekend. Stap voor stap werd op
die manier toegewerkt naar meer vrede en
samenwerking.
Paus Pius XII zei toen over dat verdrag:
“Dit is de meest belangrijke gebeurtenis
die Rome in de afgelopen 2000 jaar is
overkomen!”.

Van EGKS naar EU
In de jaren daarna werden steeds meer
landen lid van de Gemeenschap. Ook
veranderde de naam, van EGKS via EEG
naar EU.
Momenteel zijn er 28 landen lid van
de EU, hoewel: het ziet ernaar uit dat
Groot-Brittannië er binnenkort uitstapt.
Overigens zijn er ook landen waarmee we

K I N D
Nieuwe spullen
voor het kerstspel
De kleding die gebruikt
werd bij het kerstspel in
de gezinskerstviering werd
geleend van de Eloyschool en de dieren
werden geleend van de Zevensprong. Verder
hebben we zelf nog wat kleding, die nodig
aan vervanging toe is. Met het geld van het
afscheidscadeau van Paul Daggenvoorde
hebben we stof gekocht en gaan we met de
gezinsvieringgroepleden
aan het naaien om
mooie kleding te
maken. Ook worden
er dieren gemaakt uit
hout. Aankomende
kerstviering kunt u
het resultaat hiervan
bekijken.

Teken mee voor de straatkinderen
van Rwanda
Het goede doel tijdens de Advent zal dit
jaar zijn het straatkinderenproject Cecydar
in Rwanda. Kinderen in onze kerk wordt
gevraagd een tekening te maken voor een
straatkind. Deze tekeningen sturen we
dan naar hen op. Dit zal gebeuren via de
organisatie Fidesco Nederland. Onder de
inzendingen verloten we een aantal prijzen.
De opdracht is: Teken iets uit de Nederlandse
natuur waar je trots op bent.
Tekenformulieren liggen vanaf de eerste
advent achter in de kerk.

associatieverdragen hebben. Het meest
bekende uit de afgelopen jaren is Oekraïne,
maar we hebben ook verdragen gesloten
met landen als Noorwegen, Zwitserland,
IJsland, Israël, Jordanië, Chili en Zuid-Afrika.
Deze landen vinden het belangrijk om met
de EU mee te liften, zelfs zonder stemrecht.

Comece
In 2009 werd van Verdrag van Lissabon
getekend. Uit dat verdrag is vooral Artikel
17 van groot belang. Hierin staat dat de
EU in dialoog moet zijn met kerken en
andere stromingen zoals humanisten. De
bisschoppen binnen de Rooms- en Griekskatholieke wereld overleggen geregeld
binnen de Comece (waarin de monseigneur
zitting heeft), zie http://www.comece.
eu/. Dit is eigenlijk een lobbyclub, die de
waarden van de kerk in de EU probeert
te borgen. Dat kan op veel terreinen,
zoals bio-ethiek en asiel en migratie. Ook
bij de privacywetgeving heeft ze een rol
gespeeld. Met name rond de doopregisters:
“doopregistratie is nou eenmaal iets anders
dan persoonsregistratie”.
Ten overvloede: voor protestanten, joden en
moslims zijn er ook overlegplatforms.
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Aanmelden Vormsel
De eerste inpraatavond voor ouders heeft
plaatsgevonden op 29 oktober. Heeft u
deze gemist en wilt u toch uw kind mee
laten doen met het vormseltraject mail dan
naar kindenkerk@rkapeldoorn.nl of naar
emmaus@rkapeldoorn.nl om uw zoon/
dochter op te geven.
De startavond is op 11 januari 2019.

Eerste communie
De informatieavond voor ouders is
10 december 20.00 uur in de Eloyschool
in Ugchelen (Klingelbeek 28). De eerstecommunievieringen zijn op 23 juni om
10.00 u. en om 13.00 u.
De uitnodigingsbrieven hiervoor zijn
inmiddels verstuurd en via de katholieke
basisscholen verspreid.
Heeft u niets ontvangen maar wilt u uw
kind wel mee laten doen stuur dat een mail
naar kindenkerk@rkapeldoorn.nl of naar
emmaus@rkapeldoorn.nl

Kinderdienst in de advent
De kinderen in de kinderdienst hebben
een eigen voorbereiding op kerst in de
Adventsperiode.
U zult hier zeker wat van merken!
Op de Adventzondagen ontmoeten
de kinderen een bergbeklimmer met
wandelschoenen en een rugzak. De
kinderen worden aangesproken door
deze bergbeklimmer. De bergbeklimmer
heeft onderweg op zijn tocht omhoog een

De kerk komt binnen de EU ook op andere
manieren in beeld. Zo hield de paus in 2014
een toespraak in het EP. Hij legde daar uit
wat de katholieke waarden zijn: menselijke
waardigheid, algemeen welzijn, solidariteit
en subsidiariteit (dat is het beginsel, dat
hogere instanties zich niet bemoeien met
zaken die door lagere instanties geregeld
kunnen worden). In 2017 was er in het
Vaticaan een congres: “Rethinking Europe”.
Hoe kunnen we Europa opnieuw uitvinden,
met de waarden van onze kerk als leidraad.

Tot slot
De boodschap die de kerk uitdraagt naar de
EU wordt serieus genomen. Maar het is wel
een kwestie van actief blijven, dus niet enkel
re-actief. De monseigneur beschouwt de EU
als een werkwoord: het gaat niet vanzelf.
De rol van de kerk is groter dan velen
dachten. De stappen die al gezet zijn,
hebben meer welzijn en welvaart, en vooral
vrede en samenwerking gebracht. Maar we
zijn er nog lang niet!!
Namens de pastoraatsgroep,
Rens Smit

K E R K

bijzonder iemand ontmoet, die de weg naar
het Koninkrijk heeft verkend. Hij wil graag
aan alle mensen laten zien wie hij ontmoet
heeft en wat deze mensen gedaan hebben.
Hij haalt daarom elke week een voorwerp en
een voetstap met een naam van de persoon
die hij ontmoet heeft uit zijn rugzak.
De bergbeklimmer vraagt aan de kinderen
hem te helpen met het zetten van de
volgende stap omhoog. De voetstap
en het voorwerp gaan mee naar de
kinderwoorddienst.

Gezellige middag spoorzoeken
met tieners uit de parochie
Vijftien tieners hadden zich opgegeven voor
het spoorzoeken op het Leesten. Prachtig
weer en een gezellige middag vielen ons op
4 november ten deel.
Een eerste activiteit in een serie van vier
activiteiten om ook de tieners in onze
parochie een plek te geven. Enkelen helpen
regelmatig mee met de kinderdienst en de
crèche of zijn misdienaar. Op deze leeftijd
vinden jongeren het belangrijk dat het
gezellig is en ze willen iets doen!
Spoorzoeken met mobiel en een frietje als
afsluiting was een groot succes!
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Geestelijke en materiële hulp voor straatkinderen in Rwanda

Adventsactie 2018
Voor het derde jaar op rij kiest onze
parochie om de straatkinderen van Kigali,
Rwanda te ondersteunen tijdens de Advent.
De Rwandese organisatie CECYDAR helpt
daar al 26 jaar straatkinderen door hen op
te vangen en hen uiteindelijk in hun gezin
terug te plaatsen.

Straatkinderen
Zoals veel Afrikaanse landen heeft ook
Rwanda te kampen met het probleem
van straatkinderen. Ondanks de inzet van
de Rwandese overheid, de samenleving
en internationale organisaties, leven veel
kinderen op straat. Ze hebben om allerlei
redenen hun huis verlaten en leven in de
probleemwijken waar geweld, drugsgebruik,
misbruik en diefstal veel voorkomen.
CECYDAR heeft enkele gebouwen ingericht
om deze kinderen op te vangen. Hun doel is
om hen weer terug bij hun gezin te plaatsen.
Als dat niet lukt, kunnen de kinderen in
pleeggezinnen terecht. Maar eerst helpt
CECYDAR hen om lichamelijk en mentaal te
herstellen van hun tijd op straat.

Terugblik
Tijdens de Adventsperiode 2017 deed onze
parochie ook mee aan dit bisschoppelijk
erkende project. Door het goede verloop
van de Adventsactie kon toen het beloofde
bedrag van € 70.000 worden overgemaakt
aan CECYDAR. In 2017 waren 182
straatkinderen in het centrum opgenomen.
90 kinderen daarvan vonden een plek in
een familie. Deze gezinnen, vaak erg arm,
hadden behoefte aan voedsel, aan het
betalen van verzekeringen of de aankoop of
reparatie van hun huis. CECYDAR hielp deze
families met het starten van microprojecten
(apparatuur voor kleine bedrijven, vee,
grond, ...). Bovendien ontwikkelde het

centrum een programma om de kinderen
betere maaltijden aan te bieden door een
gebalanceerd dieet. CECYDAR profiteerde
daarbij van het eigen agrarisch land zodat
zij de kinderen bij elke maaltijd fruit en
groenten konden voorzetten.

Geleidelijke overgang van straat naar
gezin
De kinderen worden in drie fasen geholpen,
om de overgang niet te abrupt te maken.
Eerst leggen de maatschappelijk werkers
contact met de kinderen op straat.
Wanneer dit contact goed is, nodigen zij de
kinderen uit om vrijwillig naar het centrum
te komen. Per periode van drie tot zes
maanden worden er gemiddeld 70 kinderen
opgevangen. Zodra de kinderen opgenomen
zijn in het centrum, gaan opsporingsagenten
van de organisatie op zoek naar hun
gezinnen. Ondertussen krijgen de kinderen
in het centrum kleding en medische zorg.
Op basis van hun leerniveau worden ze in
een klas geplaatst. Om hen ook mentaal
te helpen, hebben ze contact met een
psycholoog. In de laatste fase worden de
kinderen terug in een gezin geplaatst. Na
verschillende bezoeken wordt beslist in welk
gezin een kind terecht kan. Uiteraard gaat
de voorkeur uit naar het oorspronkelijke
gezin van het kind, maar voor sommige
kinderen is dat niet mogelijk. Zij worden dan
opgenomen in een pleeggezin. In de loop
der jaren zijn er ongeveer 1400 kinderen
opgevangen en herplaatst.

Duurzaamheid
Om duurzame resultaten te bereiken, werkt
CECYDAR niet alleen met de kinderen zelf,
maar ook met hun gezinnen. Ze helpen hen
om hun inkomen te vergroten en nadat de
kinderen weer thuis zijn, wordt het hele

gezin gevolgd door de organisatie. Er wordt
meer gewerkt aan hun rehabilitatie en het
op zich nemen van verantwoordelijkheid.
Daartoe worden er wekelijks bijeenkomsten
voor de ouders georganiseerd in het
centrum. Het gaat om series van vier
bijeenkomsten per oudergroep. In totaal zijn
er in de eerste helft van 2018 twaalf sessies
geweest met een gemiddelde van 25 ouders.
Door deze benadering is het aantal
kinderen dat weer in een gezin kon worden
opgenomen verhoogd (90,9 % in het eerste
semester) en zijn er minder kinderen vanuit
het centrum en van thuis weggelopen, na de
hereniging.

Waar kunt u voor geven?
Om er voor te zorgen dat het project niet
volledig afhankelijk is van giften heeft
CECYDAR een stuk grond aangekocht.
Door deze grond goed te beheren, kan de
organisatie zelf geld verdienen en werk
aanbieden aan arme gezinnen uit de directe
omgeving. Echter maakt het opvangcentrum
hoge kosten voor water en elektriciteit. In
2018 wil CECYDAR daarom investeren in
een eigen water- en stroomvoorziening.
De waterput, die momenteel alleen
wordt gebruikt voor de landbouw, wordt
aangesloten op het opvangcentrum.
Daarnaast wil het centrum een zonne-

energiesysteem
aanleggen om
onafhankelijk te
worden van het
elektriciteitsnet.
Rwanda ligt
praktisch op de
evenaar, dus zon
is er genoeg. Deze
investeringen in
duurzaamheid
verdienen zich terug en leveren dan een
flinke kostenbesparing op.
Naast de verduurzaming van dit project kunt
u ook geven voor de dagelijkse behoefte van
de straatkinderen zoals voeding, kleding,
scholing en personeel. De kosten van het
totale levensonderhoud per kind per dag is
5 euro. Daarnaast is ondersteuning nodig
om de positie van de gezinnen, waaruit de
kinderen komen, te versterken en sommigen
te voorzien van een bakstenen huis. Eén
bakstenen huis kost 1000 euro. Draagt u ook
uw steentje bij? In iedere viering zal voor het
project worden gecollecteerd maar u kunt
ook uw bijdrage alvast overmaken op
IBAN NL89 INGB 0653 1000 00 t.a.v.
Adventsactie, Den Haag. Ook uw gebed voor
de straatkinderen en CECYDAR is meer dan
welkom.

Meer informatie?
Op zondag 16 december 2018 hoort u tijdens
de preek meer over het Adventsproject.
U bent dan van harte welkom.
Zie ook: www.adventsactie.nl/projecten/
straatkinderen-terug-naar-huis-in-rwandaof www.fidesco.nl/prj/straatkinderen-inrwanda/
Hilde Sluiter-Harren

Ontmoetingen zonder grenzen
Een paar jaar geleden is tijdens de
Startzondag in de overweging de vraag
gesteld waar iedereen geboren was.
Provincies van Nederland en landen van
de wereld werden opgenoemd en mensen
staken een boekje omhoog om aan te
geven in welke provincie of welk land hun
wieg heeft gestaan.
Het was indrukwekkend om te zien dat
onze parochianen uit zoveel verschillende
hoeken van ons land en de wereld
komen. Slechts een kleine groep komt uit
Apeldoorn. Het was duidelijk zichtbaar dat
we een veelkleurige geloofsgemeenschap
en wereldkerk zijn.
Dat zien we ook elke week bij de
kinderdienst; veel kinderen die naar voren
komen en rond het altaar staan zijn de
kinderen van Nieuwe Nederlanders. Ze
komen uit Kroatië, Syrië, Irak, Hongarije,
Filipijnen, Portugal, Mexico, Polen,
Nigeria, Guinee en nog veel meer landen.
De Nieuwe Nederlanders stellen ook
andere vragen dan de in Nederland
geboren parochianen. Zo is de vraag
naar voren gekomen naar Bijbel-les voor
hun kinderen. In Syrië en Irak is het heel
gebruikelijk om elke week voor Bijbel-les
bij elkaar te komen.
Daar zijn wij dit jaar ook in onze parochie
mee begonnen. Niet elke week, maar
elke eerste zaterdag van de maand
komen de kinderen van de basisschool
bij elkaar om een Bijbelverhaal te lezen,
hierover te praten, hiermee creatief aan
de slag te gaan en een lied te zingen.
Afgelopen keer waren er meer dan

twintig kinderen uit verschillende landen
die zich verwonderden over het verhaal van
Abraham en Isaak. Het is een voorbeeld van
de veelkleurige verrijking en vitalisering van
onze geloofsgemeenschap.
Om kennis te maken met de verschillende
achtergronden en culturen van onze
parochianen heeft de pastoraatsgroep het
plan opgevat om verschillende landen in het
zonnetje te plaatsen. Zo willen we een maal

per maand een land de ruimte geven in
de zondagsviering. Dit betekent de Eerste
lezing en het Onze Vader in de taal van
dat land en na de viering een bijeenkomst
in de parochiezaal met eten uit dat land.
Daar kan iets van de cultuur getoond
worden, in de kleding die gedragen wordt,
in de muziek die klinkt en het eten dat
geproefd kan worden uit dat land.
Maar het is ook de gelegenheid om nog
meer met elkaar in gesprek te gaan, om
elkaar te ontmoeten en beter
te leren kennen. Zo kunnen we
nog meer een open en gastvrije
geloofsgemeenschap zijn. Een
gemeenschap waarin wij als
broeders en zusters in het spoor
van Jezus van Nazareth elkaar
ontmoeten.
Hiermee willen wij aan het
begin van het liturgisch jaar
op 2 december beginnen. Dan
kunnen wij kennis maken met
onze Filipijnse medeparochianen
in en na de viering van zondag
10:00 uur. In de hierop volgende
maanden komen landen aan de
orde als Indonesië, Kroatië, Syrië,
Irak, enz. Ik ben heel benieuwd
naar deze ontmoetingen met
elkaar. Het is een oproep voor de
Eerste Nederlanders om ook de
stap naar de Nieuwe Nederlanders
te zetten en andersom. Aan de
wederzijdse ontmoetingen zullen
wij als geloofsgemeenschap veel
vreugde beleven.
Ronald Dashorst

Medjugorje,
daar waar de hemel
de aarde raakt!
Maria, Koningin van de vrede, heeft ons
uitgenodigd tot gebed. Dat willen we
doen en daarom gaan we van 17 t/m
24 juni 2019 naar Medjugorje (vliegreis).
Pastor Sebastian gaat als geestelijke
begeleider met ons mee.
De bedevaart wordt verzorgd door de
Stichting Mariale Bedevaarten naar
Medjugorje, Eindhoven, onder leiding
van Mw.Pauline Verstegen.
Om u een indruk te geven houden wij
op 7 december a.s. om 20:00 uur een
informatieavond in het parochiehuis aan
de Stationsstraat 13 te Apeldoorn, waar
mevrouw Verstegen aanwezig zal zijn om
al uw vragen te beantwoorden. Er zullen
ook foto’s getoond worden. Laten wij
met velen Haar oproep volgen en naar
Medjugorje gaan - daar waar de hemel de
aarde raakt. U kunt zich voor deze avond
opgeven bij: mw. S. Emler, 055 366 54 18,
06 292 988 63, emler@online.nl. Hartelijk
welkom - de koffie staat voor u klaar.
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De avonden van VONC worden gehouden in
kerkcentrum De Drie Ranken, Eglantierlaan
202 in Apeldoorn, tenzij anders aangegeven.
Let op: ingang achterzijde, Violierenplein
Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd bij
de activiteiten.
Woensdag 21 november, 20:00 uur

Toneel en zang:
De stem van Zand en Sterren
Ik loop naar nieuw land
handen vol sterren en scherven neem ik mee
ik loop naar nieuw land
met een hart vol hoop en heimwee
Izaäk en Rebecca maken de balans op
van hun leven. In de verwarring van
zijn ouderdom worstelt Izaäk met zijn
herinnering aan de offerbereidheid van
Abraham. Rebecca vertelt over haar
jeugd, de ontmoeting met Izaäk en de
geboorte van hun zonen. Met het publiek
deelt Rebekka haar overpeinzingen. Haar
tweestrijd en verlangen naar eenheid
klinkt door in de vragen die ze stelt. Beiden
proberen de stem van God te verstaan. Zo
zoeken zij naar de zin en onzin van hun
leven.
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In dit toneelstuk wisselen spel en zang elkaar
af. De acteurs Joyce Schoon en David Gast
nemen het publiek mee in de actualiteit van
hun levensvragen. De voorstelling duurt 5
kwartier.
Joyce Schoon is theatermaker en docent
clown en dans, ze werkt in het dagelijks
leven als diaconaal consulent in Gouda.
David Gast is muzikant en werkt in het
dagelijks leven als psycholoog onderzoeker
aan het LUMC in Leiden. Graag aanmelden
met een mailtje naar: vonc@3ranken.nl

Drie Ranken. De meditatie vindt plaats
in het huis van mevr. Marian Campen.
Het adres is: Ferguutgaarde 102 te
Apeldoorn. De meditatie begint om
20:00 uur en duurt ongeveer 1,5 uur.
Afgesloten wordt met een kopje thee.
De avonden worden begeleid door
dominee Henri ten Brinke en/of mevr.
Marian Campen.

Donderdagavonden 22 november,
20 december en 24 januari 2019,
19.45 – 20.45 uur

Weer zo’n prachtige film van de makers
van Intouchables met opnieuw een
hoofdrol voor Omar Sy. Samba kwam
tien jaar geleden, als illegale immigrant,
vanuit Senegal naar Frankrijk, waar
het ene na het andere rotbaantje hem
opwachtte. Alice is een manager uit het
bedrijfsleven die net een burn-out heeft
gehad. Samba doet er alles aan om
een werkvergunning te krijgen, terwijl
Alice haar best doet haar leven weer
op de rails te krijgen als medewerkster
bij een vrijwilligersorganisatie. Beiden
hebben moeite om los te komen uit
hun dagelijkse sleur, totdat het lot hen
samenbrengt. Vol humor en emotie
slaat hun leven een nieuwe weg in naar
geluk. Maar wat als het leven meer
fantasie bevat dan zij in huis hebben?
Prachtig verhaal en goede spelers en
de uitbeelding van een mooi innerlijk
leven.

Els Lagerweij: Sacrale dans
Sacrale dans is een meditatieve vorm van
bewegen, waarbij plezier en beleving voorop
staat. Passen zijn eenvoudig te leren. We
dansen op inspirerende muziek uit diverse
muzikale tradities. Nu eens uitbundig, dan
weer verstillend. De avonden kunnen ook
apart bezocht worden. Danservaring is niet
nodig.
Graag aanmelden met een mailtje naar:
vonc@3ranken.nl
Dinsdagavond in de even weken: 20:00 uur,
Ferguutgaarde 102 te Apeldoorn

Meditatie-avond
LET OP: zowel de dag als de locatie is
gewijzigd i.v.m. de verbouwing van de

Donderdag 13 december 2018, 19:30 uur

Film: Samba

Oproep: Kerststallententoonstelling
De Pastoraatsgroep organiseert op zaterdag
15 december in de O.L.Vrouwekerk een
Kerststallententoonstelling.
Deze tentoonstelling is die dag gratis toegankelijk van 12:00-15:00 uur. Enkele jaren
geleden was een soortgelijke tentoonstelling
een groot succes, vandaar de herhaling!
Alle soorten kerststallen zijn welkom:
van héél klein tot groot, traditioneel en
modern, vanuit heel de wereld, en van
allerhande materiaal!
Hebt u één (of meerdere) kerststal(len) die
u graag wilt laten zien, neemt u dan contact
op met Luce van Gerwen 06 417 027 98 of
via emmaus.apeldoorn.pgroep@gmail.com.
U kunt zich aanmelden tot en met zondag
25 november. Wilt u dan meteen vermelden
hoeveel ‘tafelruimte’ u nodig hebt, een tafel
is 150x75 cm.
De opbouw zal zijn van 11:00-12:00 uur,
het opruimen van 15:00-16:00 uur, want om
16:30 uur moet de kerk weer beschikbaar
zijn voor de viering.
De tentoonstelling gaat door bij een
minimale bezetting van 5 tafels, maar we
hopen natuurlijk op veel meer!
We zien uw opgave graag tegemoet!
Namens de Pastoraatsgroep,
Luce van Gerwen en Rens Smit

STAD
Kopij voor de volgende OpWeg graag inleveren uiterlijk woensdag 5 december 2018
per e-mail aan receptie@rkapeldoorn.nl

DE DRIE RANKEN
Voor informatie: http://www.3ranken.nl/
Helaas
kan niet
iedereen altijd
beschikken
over familie, buren of goede bekenden
die in de gelegenheid en in staat zijn hulp
te bieden. Omzien naar Elkaar wil hulp
bieden aan mensen die kortstondig hulp
nodig hebben. Bij hulp kunt u denken aan
vervoer naar ziekenhuis voor bezoek arts,
boodschap doen i.v.m. ziekte, huishoudelijke
hulp, lamp repareren, hulp bij verhuizing,
kamer behangen of tuinonderhoud. Heeft u
zelf hulp nodig of wilt u zich aanmelden als
vrijwilliger, neem dan contact op met:
Hans Westdijk, telefoon 541 13 38
Irene Schiphorst, telefoon 541 58 31
Adri Hulst, telefoon 541 61 64
E-mail: omziennaarelkaar@3ranken.nl

ReparatieCafé
Op 20 november bent u tussen 9.30 en 11.30
uur welkom in ons ReparatieCafé. Breng
een toestel mee dat weigert. Denk dan aan
uw koffieapparaat, stofzuiger, föhn, mixer,
fruitpers, schemerlamp, papiersnipperaar,
enz. Allemaal spullen die onder de arm
kunnen worden meegenomen, maar geen
hogedrukspuit, bladblazer of elektrische
deken. Ons team bestaat uit acht zeer
bekwame, ervaren reparateurs. Als het druk
is zorgen de gastdames van ‘De Druif’ voor
koffie/thee tegen een geringe vergoeding.

De stem van zand en sterren,
het verhaal van Izaäk en Rebekka
21 november 2018, 20.00 uur
Izaäk en Rebecca maken de balans op
van hun leven. In de verwarring van
zijn ouderdom worstelt Izaäk met zijn

herinnering aan het offer van Abraham.
Rebecca vertelt over haar jeugd, de
ontmoeting met Izaäk en de geboorte van
hun zonen. Met het publiek deelt Rebekka
haar overpeinzingen. Haar tweestrijd en
verlangen naar eenheid klinkt door in de
vragen die ze stelt. Beiden proberen de stem
van God te verstaan. Zo zoeken zij naar de
zin en onzin van hun leven.
Het spel van Izaäk en Rebecca wordt
afgewisseld met zang en clownspel,
als publiek word je meegenomen in de
actualiteit van hun levensvragen. De
voorstelling wordt gespeeld door Joyce
Schoon en David Gast en duurt 5 kwartier.
Zij zijn aangesloten bij de 7evende HEMEL
zie http://www.7evendehemel.nl/

SPONSOR diner in de Drie Ranken
Het sponsordiner, t.b.v. de inrichting,
waaronder de keuken, is op vrijdag 23
november om 18 uur (diner + 18.30 uur). Het
wordt een heerlijk verrassingsmenu voor
€30, inclusief 1 drankje.
Als ik dit schrijf zijn er nog enkele plekken
beschikbaar om te komen eten. Juist als
je samen gaat eten, kun je elkaar echt
ontmoeten ! Doet u mee ? Graag wel even
reserveren, mét naam en telefoonnummer,
vóór maandag 19 nov., bij Jennie Schut,
e-mail: diner@3ranken.nl, óf telefonisch,
bij voorkeur ’s avonds, tel.541 62 68. Maar
…… we moeten wel rekening houden met
een maximum aantal gasten i.v.m. onze
mogelijkheden.. Vriendelijke groet, namens
het Samen-Eten-team.
Kees Walter

Op de wandeltocht klinkt het oude
kerstverhaal: Romeinse soldaten houden de
wacht, er zijn herders die op hun schapen
passen, drie koningen uit het oosten die het
pasgeboren kind zoeken, de nare koning
Herodes, en uiteindelijk is er natuurlijk de
stal, met Jozef en Maria en hun pasgeboren
zoon Jezus. Er is theater onderweg en
muziek. En tot slot nog wat lekkers te
drinken. Zo willen we graag Kerst vieren met
en in de buurt.
Praktisch: de Kerstwandeltocht zal gehouden
worden tussen 17 en 20 uur op Kerstavond,
maandag 24 december. De tocht is geschikt
voor kinderen en volwassenen. In kleine
groepen zullen de bezoekers de wandeltocht
afleggen, onder begeleiding van een gids.
In de weekbrief en Perspectief volgt nadere
informatie.
Meedoen? Ieder die het leuk vindt, is
welkom om mee te helpen: in catering,
rollenspel, hand- en spandiensten… Wil je
meedoen? Stuur dan uiterlijk 30 november
een mailtje naar kerstindematen@3ranken.
nl en vermeld je naam, leeftijd,
telefoonnummer en wat je leuk vindt om te
doen.

Kerstwandeltocht in de Maten
Hoe vier je Kerstavond als de kerk wordt
verbouwd? Nou, buiten misschien? En dan
liefst met anderen samen. Want Kerst is
pas echt Kerst als je het met anderen viert.
En zo komt het dat De Drie Ranken een
kerstwandeltocht gaat organiseren op
Kerstavond. We doen dit project samen
met Stimenz, Don Bosco, bewonersgroep
Warenargaarde, Winkeliersvereniging
Eglantier en de gemeente Apeldoorn. De
tocht loopt van de kerk via Eglantier en
stukje Matenpark naar Don Bosco.

Van links naar rechts: Ed Edelenbos,
Gertrudeke van der Maas, Raymond Reinink,
Gerrie Garrits, Ad Wijlhuizen en Hermien
Marsman. Op de foto ontbreekt Marcel
Berends.

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: mevrouw D. van Bussel, tel. 055
521 80 06 of de heer G. Tiemessen, tel. 055
521 39 28.

Stilteruimte St. Hubertus

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

Herdenkingstafel
In de Open Hofkerk worden op de
laatste zondag van het kerkelijk jaar de
overledenen van het afgelopen jaar
herdacht. In de katholieke kerk is die
herdenking op een vaste datum. Onder
de naam “Allerzielen” worden daar op 2
november alle overledenen herdacht. Op
die datum zijn er speciale vieringen. Op of
rond die datum zijn er op de katholieke
begraafplaatsen van Apeldoorn activiteiten,
wordt er gebeden en gezongen, worden er
graven gezegend en kaarsjes aangestoken.
De overledenen staan dan centraal. Bij
de Open Tafel hebben we ook aan de
overledenen gedacht. Niet alleen aan
degenen die het laatste jaar overleden zijn.
Maar zeer zeker ook aan hen die we vanaf
de start van de Open Tafel als gast of als
werkgroeplid meegemaakt hebben. Dat
waren er nogal wat. Tijdens de gesprekken
aan tafel kwamen er vanzelf nog namen
bij van mensen die er nu niet meer zijn.
Op die manier waren ze er even gewoon
weer bij. Zoals het ook gewoon was dat er
weer een maaltijd op tafel kwam. Zeker
als die maaltijd bestaat uit zelfgemaakte
erwtensoep merk je pas hoeveel vrijwilligers
daar voor nodig zijn. Daar komen nog
de mensen bij die zorgen dat de tafels in
de juiste opstelling staan en van bestek
voorzien worden. Als gast is het natuurlijk
fijn als een kopje koffie of thee voor
je ingeschonken wordt. Voor iedereen
persoonlijk wordt het bord gevuld. Daarbij
kun je zelf aangeven of je veel of weinig
op je bord wilt hebben. Heb je nog trek?
Geen probleem. Dan kom je toch gewoon
nog even met je bord langs. Naderhand
Lees verder op pagina 7
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moeten, glazen, borden, schaaltjes en bestek
weer opgehaald worden. Gelukkig is er wel
een snelle vaatwasser. Daar moet wel alles
gesorteerd ingezet worden. Na afloop moet
alles weer op zijn plaats teruggezet worden.
Dat geldt ook voor de tafels en stoelen. Wilt
u weten wat we de bij de laatste uitgave van
de Open Tafel op het menu hebben? Kom
dan op vrijdag 7 december om 17.00 uur
naar 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 telefoon 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 055 367 09 53. Voor vragen of
aanmelden kunt u contact opnemen met
bovengenoemde personen.

Teresia en Hubertus Compleet
13 Oktober was er een fijne viering van
Teresia en Hubertus Compleet in het Veluws
College Mheenpark. Het was al weer de
derde keer dat we deze locatie mochten
gebruiken. Er hadden zich 132 mensen
aangemeld en met de vrijwilligers, het
koor en ondersteuning waren er ongeveer
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170 mensen aanwezig. Het was een goede
bijeenkomst. Pastoor Hermens ging voor de
eerste keer voor en met Ronald Dashorst
en Henk Thijmensen zorgde hij voor een
sfeervolle viering. Ook na de viering, tijdens
de koffie en krentenbrood, bleven zij nog
voor een praatje met de aanwezigen, dat
werd heel erg gewaardeerd. Het thema
van de viering was: Vertrouwen in het
geloof geeft blijdschap. Ronald ging tijdens
de overweging hier op in en het was een
overweging die aansloot bij wat de mensen
die deze viering bezochten bezighoudt. De
aanwezigen werden er door gesteund. Veel
mensen hadden aangegeven dat ze de zegen
ter bemoediging wilden ontvangen, ook dat
geeft hen steun bij de zorgen van alle dag.
De organisatie merkt door het toenemende
aantal bezoekers dat er een behoefte is
aan deze jaarlijkse viering, en we hopen die
dan ook nog vaak te kunnen organiseren.
We hebben er dit jaar een paar nieuwe
vrijwilligers bij gekregen die ook volgende
jaren willen helpen, dus we kunnen een

tijd vooruit, want de viering van Teresia en
Hubertus Compleet is wel afhankelijk van
een groot aantal helpers. Volgend jaar is
het de vijfentwintigste keer dat Teresia en
Hubertus Compleet wordt georganiseerd, we
hopen dan weer net zo’n fijne samenkomst
te hebben als deze keer.
WerkgroepTeresia en Hubertus Compleet

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.

Oliebollenactie 2018

Café Doodgewoon – Thema: Zorg in het hospice

Ondanks de verbouwing van de 3-Ranken
gaat de oliebollenactie ook dit jaar door.
We wijken hiervoor uit naar zorgkwekerij
Menkveld aan de Zutphensestraat.

Dinsdag 27 november, 19:30-21:00 uur,
Wilde Pieters, Hoofdstraat 175, 7311 AZ
Apeldoorn. Vanaf 19.00 uur staan de koffie
en thee klaar en bent u van harte welkom.

Verder hebben we dit jaar de uitdaging
dat de ‘normale’ bakdag de 30ste op
zondag valt. Dit omzeilen we met een
aangepaste planning waarmee we op
zaterdag de 29ste gaan bakken. We gaan
wel minder bakken en doen dat niet in de
nacht. We beginnen ’s morgens vroeg met
de oliebollen en ’s middags de appel- en
ananasbeignets. Zaterdagmorgen worden in
de kerk de appels geschild voor de beignets.
Verkopen doen we op zaterdagmiddag en
maandagochtend. Maandagochtend worden
de ruimtes die we op de zorgkwekerij
mogen gebruiken weer helemaal spic en
span gemaakt.

Wanneer iemand te horen krijgt dat het
einde nabij is, breekt een onzekere periode
aan. De zorg in die periode is zwaar en
wordt intensiever als het levenseinde nadert.
Als thuis sterven niet mogelijk of gewenst
is, kunnen mensen hun laatste levensfase
doorbrengen in een hospice. Hier staat
kwaliteit van leven en sterven centraal in een
huiselijke omgeving.
Hoe wordt deze zorg geboden in de
drie hospices in onze regio? Hoe gaat
een opname in zijn werk? Zijn er kosten
aan verbonden? Deze vragen worden
beantwoord en er is ruimte voor uw vragen.

De opbrengst van de oliebollenactie 2018 is
volledig bestemd voor de inrichting van onze
nieuwe kerk.

Aanmelden:
We kunnen jullie hulp dus weer goed
gebruiken, ook op andere momenten en
plaatsen dan de vorige jaren. Ook voor de
kerst zijn er al de nodige klussen waar we

hulp bij kunnen gebruiken en tijdens de
actie hebben we onder andere het nodige
transport.
Wil je meehelpen? Stuur een mailtje
naar oliebollen@3ranken.nl waarin je
aangeeft wat je zou willen doen en op
welk tijdstip. Wij gaan dan vervolgens een
goede planning maken. Over het bestellen
informeren we jullie graag een volgende
keer.
Het wordt een andere actie dan
voorgaande jaren, maar we gaan er samen
(met jullie) ons best voor doen om ook van
2018 weer een geslaagde actie te maken!
Met vriendelijke groeten,
De oliebollencommissie,
Bert Wolters, Karel Stolk, Tijs Winkels

Gastsprekers: Erna van Roekel, Hospice
Casa Vera Epe; Jolanda de Hoog, Hospice
Apeldoorn; Mira Holtman, Hospice de
Spreng Beekbergen.

Wat is Café Doodgewoon?
Café Doodgewoon is dé ontmoetingsplek
in Oost -Veluwe waar informatieve thema’s
over palliatieve zorg besproken worden.
Mensen met een levensbedreigende

K E R K D I E N S T E N
Vieringen H. Martinuskerk Twello
Zondag 18 november
10.00 uur Eucharistieviering,
voorganger pastoor H. Hermens
Zondag 25 november
10.00 uur Eucharistieviering,
voorganger pastor Sebastian
Zondag 2 december
10.00 uur Eucharistieviering,
voorganger pastoor H. Hermens
Zondag 9 december
10.00 uur Eucharistieviering,
voorganger pastor Sebastian

Casa Bonita
18 nov
Dhr. B. Breedijk
25 nov
Pastor H. de Jong
02 dec
CG/NG/GV (Henny Meurs)
09 dec
Mw. ds. E. Wennink
De kerkdiensten beginnen om 10.30 u
op de 4e verdieping.

De Drie Ranken
18 november
09.00 uur ds. G.A.J. van der Maas
10.30 uur ds. G.A.J. van der Maas
25 november
09.00 uur ds. A.A. Wijlhuizen +
mevr. T. Breuer, OK
09.00 uur ds. G.A.J. van der Maas,
De LichtBoot, kinderdienst
10.30 uur ds. A.A. Wijlhuizen +
mevr. T. Breuer, OK

2 december
09.00 uur ds. G.A.J. van der Maas
09.00 uur Next Step voor jongeren
van 12-15 jaar
10.30 uur ds. G.A.J. van der Maas
12.00 uur Connect@, voor jongeren
vanaf 15 jaar
9 december
09.00 uur ds. A.A. Wijlhuizen,
Maaltijd van de Heer
10.30 uur ds. A.A. Wijlhuizen,
Maaltijd van de Heer

De Heemhof
18 nov
25 nov
02 dec
09 dec

Dhr. R. Bloemendal
Mw. Pastor J. Havekes
Mw. I.M. Bossenbroek-Baller
Mw. M. Hoekstra

De kerkdiensten beginnen om 10.30 uur.

‘s Heeren-Loo
(Groot Schuylenburg)
18 nov
25 nov
02 dec
09 dec
09 dec

Eredienst Drs. Constance
Schouwstra-Dijkman
Herdenkingsdienst Drs. Constance
Schouwstra-Dijkman
Eredienst Ds. Bert Fockens
Verteldienst Trudie Buitenhuis
Zangdienst Hanke van’t Hof

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

ziekte, hun familie, vrienden en andere
belangstellenden voor dit thema zijn van
harte welkom. Het netwerk palliatieve zorg
Oost Veluwe organiseert deze avonden in de
gemeente Apeldoorn. Er zijn altijd meerdere
ervaren hulpverleners en vrijwilligers
aanwezig van de Kap en hospice Apeldoorn.
Deze avond wordt financieel mogelijk
gemaakt door de gemeente Apeldoorn.
Aanmelden is niet nodig en toegang is
gratis.
Telefoon 06 365 816 1, website: www.
netwerkpalliatievezorg.nl/oostveluwe

Volgende bijeenkomsten in 2019
22-01-2019 Mindfulness
26-03-2019 Manieren van afscheid nemen
28-05-2019 De Veluwse Wensambulance
23-07-2019 Dialoogbijeenkomst; van
betekenis tot het einde
25-09-2019 Omgaan met pijn
27-11-2019 Aandacht voor levensvragen

E L D E R S

De Herberg: Zondagse Ontmoetingen

De kerkdiensten beginnen om 09.30 uur

11 nov
25 nov

Talma Borgh

Tineke van Stormbroek
Lia Benschop

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
17 nov
24 nov
01 dec
08 dec

Dhr. R. Bloemendal
Mw. Pastor J. Havekes
Mw. I.M. Bossenbroek-Baller
Mw. M. Visch-de Bruin

De kerkdiensten vinden plaats op
zaterdagmiddag om 14.30 uur.

Randerode
18 nov
25 nov
02 dec
09 dec

Mw. J. Koornstra
Berea
Pastor J. van Steenoven
Ds. E. Idema

De kerkdiensten beginnen om 10.30 uur.

Sainte Marie
18 nov
25 nov
02 dec
09 dec

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

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
Op zondag om 10 uur Eucharistieviering,
met uitzondering van de 2e zondag
van de maand. Dan is er een Woord- en
Communieviering, bij toerbeurt verzorgd
door Ruud Pragt, Anton Derksen en Hans
Bosch.
Wij nodigen kinderen 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.
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WIJ BIDDEN
Goede God,
Gij hebt uw Zoon Jezus verheven tot
Koning van alles wat bestaat.
Voor onze vrijheid is Hij tot het uiterste
gegaan
en op die manier heeft Hij de mensen een
nieuwe toekomst gegeven.
Open ons hart en leer ons te leven naar
zijn voorbeeld.

E V E N

S T I L S T A A N

Advent
De nacht loopt ten einde, de dag komt
naderbij.
Het volk dat woont in duisternis
zal weten wie zijn heiland is
onverwacht komt van heinde en ver
de mensenzoon, de morgenster.
Tekens aan sterren, zon en maan,
hoe zal de aarde dat bestaan?
Zo spreekt de Heer: verheft u vrij
want uw verlossing is nabij.
De nacht loopt ten einde, de dag is naderbij.

BIJBELROOSTER JAAR B
jaar B
18 november 2018 Drie-en-dertigste zondag door het jaar
Dan. 12,1-3; Ps. 16; Hebr. 10,11-14 + 18; Mc. 13,24-32 Radboudzondag
25 november 2018 Christus Koning van het heelal; laatste zondag van het Liturgisch Jaar
Dan. 7,13-14; Ps. 93; Apok. 1,5-8; Joh. 18, 33b-37
jaar C
2 december 2018, Eerste zondag van de advent
Jer. 33,14-16; Ps. 25; 1 Tess. 3,12-4,2; Luc. 21, 25-28 + 34-36
9 december 2018, Tweede zondag van de advent
Bar. 5,1-9; Ps. 126; Fil. 1,3-6 + 8-11; Luc. 3,1-6

[mooi]
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Men hoeft natuurlijk niet op deze acceptgiro te

De redactie behoudt zich het recht voor om:

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

wachten, spontane bijdragen zijn ook zeer welkom

- zonder overleg artikelen in te korten, later te

055 542 64 24, spallekf@telfort.nl

op rekening: 2395546; IBAN: NL10 INGB 0002395546,

- te laat ontvangen of ongevraagd ontvangen

Kopij voor STAD

Als uw bijdrage groter is dan 300 woorden, wordt u

kopij niet te plaatsen.

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

plaatsen of niet te plaatsen,

t.n.v. SIKA OpWeg

Berichten en mededelingen uit de parochie dienen

verzocht van tevoren contact op te nemen met de

OpWeg is een uitgave van de SIKA

Bezorgklachten, verhuizingen, aanmeldingen, opzeggingen:

vóór of op de woensdag van de week vóór de datum

redactie.

Stichting Informatieblad Katholiek Apeldoorn

Secretariaat: Emmaüsparochie Apeldoorn,

van verschijning (is 9 dagen vóór de verschijningdatum)

Postadres: SIKA, p/a Regentesselaan 16a,

Stationsstraat 13, 7311 NL Apeldoorn,

bij het secretariaat (receptie@rkapeldoorn.nl)

Algemene redactie

7316 AD Apeldoorn.

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

te worden ingeleverd. Het secretariaat zorgt voor

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

aanlevering bij de eindredactie.

en W. Olierook

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

Eindredactie

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

Overige kopij

I. Franken en M. Lamper

Bestuur

ook alleen maar blijven verschijnen dankzij bijdragen

Artikelen moeten vóór of op de donderdag van de

Opmaak

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

van lezers. Jaarlijks wordt een acceptgiro verspreid

week vóór de datum van verschijning (is 8 dagen

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

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

waarmee een vrijwillige bijdrage kan worden

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

Druk

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

overgemaakt.

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

Vellendrukkerij BDU - Barneveld

