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Als de lichtjes doven

Het is Advent, we bereiden ons voor op Kerstmis.
Met Kerstmis vieren we de geboorte van Jezus Christus.
Door Zijn komst is God ons heel nabij gekomen. De
herders op het veld waren erbij en ondervonden de

Op een slagveld klonk een stem,
was van ver te horen,
zong dat er in Bethlehem
een kindje was geboren.

nabijheid van God bijna aan den lijve door hun contact
met het kind in de kribbe. En wat moet het geweldig
zijn geweest voor hen toen ze omstraald werden door
een hemels licht en de engelen hoorden zingen: “Eer
aan God in den hoge en vrede op aarde aan de mensen

Nu leven we eeuwen later en het licht dat eens de
herders omstraalde lijkt soms te behoren tot een ver verleden.
Of kunnen wij dat Licht, dat alle duisternis overwint, ook nog in onze tijd ervaren?

In die nacht zo stil en groot
zwegen de kanonnen,
die zijn bij het morgenrood
toch opnieuw begonnen.

Ik moet denken aan opa Toon die met zijn kleinzoon Thijs aan de hand over het
veld liep. Het was al laat in de avond en het weer was helder. Aan de hemel waren
ontelbare sterren te zien. De ene ster fonkelde nog mooier dan de andere. Plotseling
vroeg Thijs: “Opa, waarom zien we de sterren overdag niet?”
Toon moest even nadenken en het werd stil. Toen zei Toon: “Nou overdag schijnt de
zon en de zon geeft heel veel licht, veel meer dan de sterren, daarom kun je overdag

Kerstmis lijkt ons keer op keer
vrede te beloven,
maar kanonnen dreunen weer,
als de lichtjes doven.

de sterren niet zien.”
“Maar waar komt het licht van de sterren dan vandaan, opa?”, vroeg Thijs weer.
“Wat een nieuwsgierig kind, van wie heeft hij dat toch”, dacht Toon. Maar hij zei:
“Je weet toch, Thijs, dat God in de hemel woont, en toen God de aarde schiep heeft
Hij gaatjes in de hemel gemaakt zodat wat licht van Zijn heerlijkheid op aarde kan
stralen”. Thijs dacht hier even over na en zei toen:

Donkere Zuid-Afrikaan,
honger moet je lijden,
mag niet naar je vader gaan,
bent van hem gescheiden.

“Als ik God was dan zou ik de gaatjes groter gemaakt hebben. Het licht van de sterren
is nauwelijks te zien”.
Thijs was dus een beetje teleurgesteld. Hij had blijkbaar verwacht dat Gods heerlijkheid
altijd in volle glorie over ons zou komen, zoals het ook gebeurde in die kerstnacht met
de herders.
Maar toen de engelen op het veld verdwenen waren en de gezangen stopten bleef er
eigenlijk alleen een Kind in de Kribbe achter. En in eerste instantie was aan dat kind
weinig te zien. Een klein kind, hulpeloos zoals elk kind dat geboren wordt. Maar van
dit Kind wordt gezegd dat Hij het Licht in de wereld is. Het ware Licht dat ieder mens
verlicht. Het kwam in onze wereld, en in dit Kind - Jezus Christus - mogen wij Gods
heerlijkheid zien. Sterker nog: Hij is Gods heerlijkheid. De herders konden hun hart
openen voor dit kleine Kind en al was het licht van de engel verdwenen, het werd licht
in hun hart.
Gods Licht: zo klein en zwak als een kleine ster, nauwelijks zichtbaar. Zoals de sterren
in de nacht nauwelijks nog opvallen door het licht van onze steden, wegen en huizen.
Zo lijkt Gods heerlijkheid gedoofd te worden door onze oorlogen en geweld, jaloezie
en egoïsme en ons verlangen naar nog meer welvaart.

Wie dit hebben uitgedacht,
komen allen samen,
zingen plechtig Stille Nacht,
zonder zich te schamen.
Kerstmis lijkt ons keer op keer
vriendschap te beloven,
maar dan gaan ze altijd weer
alle lichtjes doven.
Turk en Griek en Marokkaan,
mogen die hier blijven?
Mogen die hier ook bestaan
of zal men ze verdrijven?

echt Kerstmis.

Kerstmis doet ons telkens weer
beterschap beloven,
laat dan deze ene keer
het lichtje niet weer doven.

Mede namens het pastorale team wens ik u een Zalig Kerstfeest en een Gezegend

Willem Wilmink

Maar toch, nog steeds begint God met ieder van ons een avontuur. Dit avontuur begint
klein, zoals het kind van Bethlehem. Als we ons hart openstellen voor dit Kind kan het
ook in ons geboren worden en wordt het net als bij de herders, licht in ons hart. Zo zijn
we in staat de kleine lichtjes van Gods liefde om ons heen te zien. Dan wordt het pas

Nieuwjaar!!!

[www.gedichtensite.nl]
Pastoor Hans Hermens

Zalig Kerstfeest en een gezegend 2019

die Hij liefheeft!”
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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
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Zaterdag 15 december
16.30 uur
Eucharistieviering met samenzang, voorganger pastor Sebastian
Zondag 16 december
10.00 uur
Eucharistieviering met Gregoriaans koor, voorganger pastor Sebastian
Dinsdag 18 december
09.00 uur
Eucharistieviering
Vrijdag 21 december
09.00 uur
Eucharistieviering
19.30 uur
Gebedsviering Sant’Egidio
Zaterdag 22 december
16.30 uur
Eucharistieviering met samenzang, voorganger pastoor H. Hermens
Zondag 23 december
10.00 uur
Eucharistieviering met samenzang; voorganger pastoor H. Hermens
Kerstavond 24 december
16.30 uur
Gezinsviering met JokoTrees en het kinderkoor, voorganger diaken R. Dashorst
18.30 uur
Eucharistieviering met JokoTrees,
voorgangers pastoor H. Hermens en diaken R. Dashorst
20.30 uur
Eucharistieviering met Credo,
voorgangers pastoor H. Hermens en diaken R. Dashorst
23.00 uur
Eucharistieviering met Lucente,
voorgangers pastoor H. Hermens en diaken R. Dashorst
1e Kerstdag, dinsdag 25 december
10.00 uur
Eucharistieviering met Sostenuto,
voorgangers pastor Sebastian en diaken R. Dashorst
2e Kerstdag, woensdag 26 december
10.00 uur
Eucharistieviering met BelCanto,
voorgangers pastor Sebastian en diaken R. Dashorst
Vrijdag 28 december
09.00 uur
Eucharistieviering
19.30 uur
Gebedsviering Sant’Egidio
Zaterdag 29 december
16.30 uur
Eucharistieviering met cantor, voorganger pastoor H. Hermens
Zondag 30 december
10.00 uur
Eucharistieviering met Credo + Cantor, voorganger pastoor H. Hermens
Maandag 31 december, Oudejaarsavond
19.00 uur
Eucharistieviering met samenzang, voorganger pastoor H. Hermens
Dinsdag 1 januari 2019, Nieuwjaarsdag
10.00 uur
Eucharistieviering met cantor, voorganger pastor Sebastian
Vrijdag 4 januari 2019
09.00 uur
Eucharistieviering
19.30 uur
Gebedsviering Sant Egidio
Zaterdag 5 januari 2019
16.30 uur
Eucharistieviering met samenzang, voorganger pastor Sebastian
Zondag 6 januari 2019
10.00 uur
Eucharistieviering met Credo, voorganger pastor Sebastian
Dinsdag 8 januari 2019
09.00 uur
Eucharistieviering
Vrijdag 11 januari 2019
09.00 uur
Eucharistieviering
19.30 uur
Gebedsviering Sant’Egidio
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2019

Wij vragen dat Zijn licht en vrede naar ons toe mag komen in dit samenzijn!
Wees zo sterk als dit kind.
De klokken luiden, hoort u ook hun roep?
Wij komen tezamen; midden in de stille nacht, de winternacht.

‘In het Licht’ 1e Kerstdag met Sostenuto
Een kind, zo teder en klein, is met Kerst geboren. Het Ware
Licht, dat iedere mens verlicht, kwam in de wereld. Dít Kind
is onder ons gekomen. Wij nodigen u van harte uit om dit
samen met ons te vieren. We hebben een keuze gemaakt uit kerstliederen om gezamenlijk
te zingen en liederen die aansluiten bij het thema. Dit alles onder begeleiding van diverse
instrumentalisten. Graag tot 1e Kerstdag, 10 uur.
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.
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 00.
BLOEMETJE VAN DE WEEK
Hiervoor is een rooster samengesteld door 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: 16-12 locatie 3-Ranken; 23-12 Teresia;
30-12 Hubertus.
VOEDSELBANK
Het product voor de inzamelingsactie van de Voedselbank voor de maand december is
potten jam. U kunt het product in de bekende kratten achter in de kerk deponeren.
Namens de voedselbank hartelijk dank.

KERSTVIERINGEN
Kerstavond 24 december om 18.30 uur met JokoTrees
Licht in het donker, dat is het thema van onze kerstviering. Want het wordt
weer kerst, het kindje Jezus, licht in deze donkere dagen, wordt geboren!
Aan de hand van de lezingen hebben wij in de voorbereiding weer passende
teksten en sfeervolle, mooie én vrolijke liederen uitgezocht.
Wij nodigen u dan ook van harte uit om met ons mee te zingen, bidden en vieren.
Kerstavond 24 december om 23.00 uur met Lucente
De klokken luiden. Het is kerstavond, 24 december en de viering gaat zo beginnen. Samen
met pastoor Hans Hermens en diaken Ronald Dashorst zijn wij deze avond getuigen van
Kerst, in samenzang met het koor Lucente o.l.v. Elvira v.d. Broeke.
Dit is een stille, heilige avond, een avond vol geheimen, waarin God zelf ons tot licht wil zijn.
In vier weken van advent hebben wij naar deze avond toegeleefd. Deze avond, straalt de
hemel en is er vreugde op aard, want de belofte ons gedaan is tot vervulling gekomen:
Een kind ons geboren, en Zijn naam is: Emmanuel, God-met-ons.

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.

COLLECTEOPBRENGSTEN
week 47
pastoraat Emmaüsparochie € 340,15 / Solidaridad € 337,11
week 46
pastoraat Emmaüsparochie € 269,36 / Nationale Jongeren € 223,74
week 45
pastoraat Emmaüsparochie € 356,11 / voor de kledingbank € 313,78
Lees verder op pagina 3
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MISINTENTIES
Omdat alle aanvragen voor de feestdagen nog
niet binnengekomen zijn, plaatsen we deze keer
de misintenties niet in het parochieblad.
De misintenties worden afgelezen tijdens de kerkdienst.
PAROCHIEKRONIEK
Gedoopt:
Door het H. Doopsel zijn in onze geloofsgemeenschap opgenomen:
Georgina Risakotta en Max Nuvelstijn.
Overleden:
Ben van Mourik. Het afscheid heeft plaatsgevonden op zaterdag 1 december op Heidehof.
Diny IJsseldijk-Bouwmeester. Het afscheid heeft plaatsgevonden op dinsdag 4 december
in de aula van Monuta Osseveld.
Wim Peijnenburg. De uitvaart heeft plaatsgevonden op vrijdag 7 december in de O.L.
Vrouwekerk.
IN MEMORIAM
Diny IJsseldijk-Bouwmeester
In de laatste periode van haar leven wist Diny dat ze ging sterven en het was haar wens om
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haar eigen afscheidsdienst samen te stellen. Fijne gesprekken heb ik de afgelopen periode
dan ook met Diny en haar man Theo mogen hebben en tot in detail hebben we alles voor
kunnen bereiden. Helemaal naar haar wens en in haar stijl. In onze gesprekken gaf Diny aan
dat ze graag nog wat langer had willen leven, maar terugkijkend heel dankbaar was dat
ze samen met Theo, met wie ze 15 november 56 jaar getrouwd was, veel gelukkige, mooie
en liefdevolle jaren heeft gehad. Samen een eigen bedrijf gerund en altijd hard gewerkt.
Maar terugkijkend vond ze het ook een rijk en sociaal leven. Heel veel sociaal werk heeft ze
gedaan. Onder andere in de gezinszorg, voor kinderen en arme gezinnen. Maar ook heeft ze
destijds zorg verleend aan de gerepatrieerde Indonesische gemeenschap. Het sociale werk:
ze deed het met liefde en vanuit haar hart. Diny hield ook van gezelligheid en was altijd
heel gastvrij. Haar deur stond altijd open. Ze wilde zelf nooit in de belangstelling staan en
ze hield van de eenvoud. Geruime tijd was Diny al bekend met haar ziekte. Maar ondanks
haar ziek zijn heeft Diny toch geprobeerd vol vreugde te leven en te genieten van alle
levensdagen die haar gegeven werden. En haar geloof heeft haar ook de kracht gegeven. Ze
vertrouwde op God als herder voor de mensen en geloofde dat de Eeuwige en Barmhartige
haar zou ontvangen, daar aan de overkant. Haar zou ontvangen zoals ze was en zoals ze met
volle inzet heeft geleefd. In de afscheidsdienst op 4 december hebben we dan ook de hoop
uitgesproken dat de herinnering aan alle liefde die ze in haar leven gegeven heeft voor Theo
en al haar dierbaren, het verdriet zal overschaduwen en zal ombuigen tot troost en kracht.
Gerard van de Braak

Via tradities samen ‘OpWeg’ naar het Kerstfeest
(Ans Boon-Jacobs)

Ophalen en delen
Op de weg naar het nieuwe kerkelijke jaar
ontmoeten we allereerst Allerheiligen en
Allerzielen en daarna direct Sint-Maarten,
ja van dat liedje, van de koeienstaarten.
Ieder kind legt meteen die link, het behoeft
toch een andere uitleg.
Nog voor de Advent begint, vieren de
kinderen Sint-Maarten en maken ter
gelegenheid ervan lantaarntjes, waarmee ze
in het donker op 11 november, zingend langs
de deur gaan. Hoe meer snoep er opgehaald
wordt, des te gelukkiger is het zingende
jonge volk.
De oorsprong van Sint-Maarten is het
verhaal van een Hongaarse krijger, Martinus,
geboren in het jaar 316. Hij streed in het
Romeinse leger en (we hebben het al vaker
gehoord) hij sneed zijn mantel in twee
stukken, zodat een arme bedelaar ook een
omslagdoek had.
Delen is de basis van het feest, nu delen we
snoep, ja niet iedereen wil zijn jas halveren!

Het lied van ridder Joris
Onze kleinzoon heeft zijn basisschool
doorlopen op een antroposofische school,
met daarin een christengemeenschap: de
Michaëlschool. In ieder klaslokaal hing wel
een plaat van de Heilige Michaël of van SintJoris met de draak.
De feesten rondom die heiligen werden daar
op school, tegelijk en uitgebreid gevierd.
Met passende liederen, die hij ons toen
ook kwam leren. Joris met de draak… ieder
jongetje wilde wel een speer als Joris.
Er waren ook veel spelen voor de kinderen,
ze speelden Joris en de draak en de insteek
was steeds weer dat de kinderen moesten
leren hun angsten te overwinnen.
“Zie hier ridder Joris rijden door de bossen,
over weiden, hij wil helpen met moedig
strijden, mensen van het kwaad bevrijden.
Koningsdochter ziet hem komen, in de verte
bij de bomen, roept: gij moet wel henen
gaan, de draak zal spoedig komen. Strijdend
met zijn sterke speer, tegen het monster uit
het meer. Met Gods hulp kan hij overwinnen,
slaat hij de draak nu neer.”

Vier kaarsen
Nu vroeg ik hem naar de andere coupletten,
maar… ach oma, laten we het ergens anders
over hebben. Ja als je op het gymnasium
zit, ben je met andere zaken bezig. Toch
kwam hij op het idee om te vertellen hoe,
vroeger, op zijn ‘oude’ school, de advent
begon. We waren benieuwd, vonden het een
mooi verhaal. Op de eerste maandag van
de advent stonden er op het schoolplein, in
spiraalvorm, kaarsjes opgesteld. De kinderen
liepen in stilte, het was nog bijna donker,
de spiraalvorm totdat je bij je eigen kaarsje
was. Dat pakte je dan ook zwijgend op en
nam het mee naar een grote bank, waar alle

brandende kaarsjes op geplaatst werden.
“De eerste kaars mag branden, wij zien een
beetje licht, dat ook voor ons zal schijnen,
is dat geen mooi gezicht?
Twee kaarsen mogen branden, hun licht
schijnt warm en zacht, voor mensen in
het donker, als lichtpunt in de nacht.
Drie kaarsen mogen branden, vertellen
het bericht, het donker gaat verdwijnen,
het wordt al steeds meer licht.
Vier kaarsen mogen branden, zij geven ons
weer moed, nog maar heel even wachten,
dan wordt het licht en goed.
De kaars van Kerst, die mag nu aan, laat
ieder zien en horen, een grote ster is
opgegaan. De koning is geboren.”

Feesten
De Advent begint op zondag 1 december.
We vieren op 5 december het Sint
Nicolaasfeest, ook een feest van delen, van
geven en ontvangen en van omzien naar
elkaar.
Laten we het hier niet hebben over de
toestanden die ontstaan door mensen die
anders over feestvieren denken. De Heilige
Nicolaas, oorspronkelijk uit Turkije, zou zich
omdraaien in zijn graf.
Toch blijven we zijn feest vieren, in wat
voor vorm dan ook. Met de adventskrans
en kaarsjes en een leuke, gezellige
adventskalender werden en worden
kinderen meegenomen op weg, langs de
route van tradities.
We hebben het over feesten die zijn
ontstaan in het kerkelijke leven. Piketpaaltjes
die ze later misschien nog terug kunnen/
willen vinden.

Betekenis

Kind. Iedere geboorte mag een feest zijn, zo
vieren we het in de kerk. Wedergeboorte,
een feest om te vieren voor iedereen. Velen
zijn druk met de voorbereiding van het feest
van de Wedergeboorte.
De misdienaars, de acolieten, de kosters, de
koorzangers en zangeressen, de lectoren,
de collectanten en zeker de voorganger,
waarvan we ieder jaar weer een bijzondere
preek verwachten. Maar ook de decorateurs
met hun bloemen en dennengroen en, heel
belangrijk, het plaatsen van de kerststal.
Het is toch een feestje om daar voor te staan
en met kinderen kerstliedjes te zingen.
Vrede op aarde (als dat zou kunnen!).

Wat betekent eigenlijk ‘Advent’?
Gemakkelijk om even te googelen… Toch
weten we het ook. ‘Adventus’ is het Latijnse
woord voor ‘komst’.
In de adventstijd leven we in hoop en
verwachting. Na de herfststormen en de
donkere dagen vieren we de komst van het

Wij wensen U vrede en alle goeds, of je
nu op vakantie bent in Miami, woont in
Australië of met je nieuwe gezin kerst viert
in Velp.
Zalig Kerstfeest en veel heil en zegen wenst
U de hele redactie van OpWeg.

Nu zal het wel
gauw gaan sneeuwen
Nu zal het wel gauw gaan sneeuwen,
dan worden de wegen wit.
Dan rijden de drie kamelen,
waarop elk een koning zit.
Door een woestijn van eeuwen,
vol boosheid en gevit.
De herders liggen bij nachte,
te waken op het veld.
Bij hun schaapjes met witte vachten,
een engel heeft het hun verteld.
Dat Jezus niet langer kon wachten,
want de wereld moet hersteld.
Wat herders en koningen hopen,
het maakt geen verschil:
‘Men kan het geluk niet kopen,
maar voor goede mensen een goede
wil’
Gaat de hemel eenvoudig open,
en dan wordt alles stil.
Alleen wie het kwade begeren,
die mogen niet binnen gaan.
De hemel is daar voor wie leren,
de goedheid te verstaan.
Die de mensen door ons ontberen,
als wij hebben kwaad gedaan.
Door een woestijn van eeuwen,
vol boosheid en gevit.
Rijden de drie kamelen,
waarop elk een koning zit.
Nu zal het wel gauw gaan sneeuwen,
en dan wordt de wereld wit.
Anton van Duinkerken
[www.gedichtensite.nl]
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Kerstverhaal 2018
Koud
De man rilde. De kou zat zo diep in zijn
botten dat het leek of hij versteend was.
Zijn voorhoofd gloeide onder de muts
die hij tot over z’n ogen had getrokken.
Glazige, waterige ogen, die hij het liefst
gesloten hield om als het ware niet te
zien waar hij zich bevond.
Ondanks zijn deplorabele toestand sufte
hij af en toe weg. Meteen belandde hij in
een koortsige droom, waarin hij beelden
zag van zijn eigen verleden. Zijn moeder
bij het aanrecht, zijn vader aan het
hout hakken, zijn zusje dat speelde met
haar pop. Maar in een flits veranderde
dat beeld in de aanblik van aan flarden
geschoten lichamen, de van pijn
vertrokken gezichten van zijn kameraden
die hun handen naar hem uitstaken…
Met een schreeuw kwam de man weer uit
zijn nachtmerrie, zich direct weer bewust
wordend van de bittere kou en zijn
penibele situatie.

O ja, hij was in dat schuurtje, met daarin
een oude bank en een stapel afgedankte
dekens, die hij een paar uur geleden had
gevonden toen hij onderweg was naar
Blijendaal, het dorp waar hij zijn jeugd
had doorgebracht, hij zijn grote liefde
had gekoesterd én verwoest en waarheen
hij na jaren van omzwervingen over de
aarde weer naar terug wilde keren om er
te sterven.
Maar nu leek het er sterk op dat hij
dat niet ging redden en dat hij als een
aangeschoten dier zou creperen in
zijn laatste schuilplaats zo vlakbij het
dorp waar hij de beste én de slechtste
herinneringen aan had…

Naar huis
Guido floot een kerstliedje terwijl hij
terugfietste van de kerk naar huis. Sinds
de kerk in Blijendaal was gesloten en er
een kinderdagverblijf in was gekomen,
ging hij naar de kerk in het nabijgelegen
Kloosterveer.
De laatste repetitie met het koor was

Of hoe dat heet
Gelukkig dat
Het licht bestaat
en dat het met
me doet en praat
en dat ik weet
dat ik er vandaan
kom, van het licht
of hoe dat heet.
Hans Andreus
[van letterlievend.nl/poëzie]

heel goed gegaan en zijn solo, ‘Born Again’,
had hij helemaal uit zijn hoofd en zonder
hapering tot een goed einde gebracht.
Op het binnenwegje was het weliswaar
aardedonker, maar het scheelde ruim tien
minuten en de ijzige kou die over de velden
hing deed hem verlangen naar de kachel
en de mok warme chocolademelk die Linda,
zijn jonge vrouw die bijna was uitgeteld van
hun eerste kindje, waarschijnlijk nu al aan
het bereiden was omdat ze wist dat hij ieder
ogenblik binnen kon stormen.
Terwijl hij in gedachten al bij zijn vrouw was,
hoorde hij een scherp gesis en nog geen
twee seconden later wist hij aan het gebonk
dat zijn achterband zo plat was als een
dubbeltje.
‘O nee, hè?!’, mompelde Guido in zichzelf,
terwijl hij naar zijn fiets keek en bedacht
dat het plakken van de band onder deze
omstandigheden geen pretje zou zijn. Hij
was toch nog zo’n drie kilometer van huis en
ondanks dat hij plakspullen bij zich had was
het te donker afgezien van de verkleumde
vingers waarmee hij de klus moest zien te
klaren.
Hij keek om zich heen en zag op zo’n vijftig
meter van de weg een lichtje. Hij wist dat
daar een huis was waarvan de eigenaar
regelmatig op reis was voor zijn werk. Hij
had hem wel eens gesproken bij de bakker.
Een aardige vent die, zo was hij te weten
gekomen, helemaal alleen in dat grote huis
woonde.
Hij besloot erheen te lopen…

Zweven
In het schuurtje kreunde de man in zijn
door angstige dromen verstoorde slaap.
Zijn ademhaling ging steeds trager en
moeizamer. De nachtmerrie werd alsmaar
heftiger: ze gooiden hem in een diepe kuil
en andere lichamen vielen over hem heen.
Hij stikte en probeerde zich uit alle macht
omhoog te worstelen. In een ultieme poging
om te ontsnappen aan dit noodlot zette hij
zich af en sprong omhoog. Merkwaardig
genoeg kwam zijn lichaam los van de
grond en met gestrekte armen vloog hij de
duisternis in. Hij leek gewichtloos, zweefde
nu, terwijl het zwart overging in een
stralend wit.
Gestalten naderden hem, hij herkende zijn
moeder en daar was zijn opa. Verderop
stond een klein meisje dat hij niet kende,
met in haar handen de pop van zijn zusje. Ze
lachten allemaal en wenkten hem.
Hij wilde erheen, maar iets hield hem
tegen…

Plakken
Guido had het huis bereikt. De buitenlamp
brandde, dus de eigenaar was waarschijnlijk
thuis.
Er hing een ouderwetse trekbel, die een
tingelend geluid voortbracht dat hem aan
klingelende kerstklokjes deed denken.
Even later ging de deur open en hij
herkende de man waar hij een tijdje geleden
een kort, maar interessant gesprek mee had
gevoerd.
Guido legde zijn probleem uit en vroeg of de
man een teiltje warm water voor hem had
en of hij ergens in het licht mocht trachten
de band te plakken.
De man stelde voor om naar het schuurtje te
gaan, het lichtknopje zat links om de hoek
legde hij uit en zei dat hij zo het gewenste
water zou komen brengen…
De stervende man hoorde ver weg een
geluid. Een deur ging piepend open en er
kwam iemand binnen. Hij kon het alleen
maar waarnemen, was te zwak om te
reageren. De aanfloepende TL-buis tikte
zacht en haalde hem terug naar het hier en
nu.
Degene die het licht had aangedaan was
weer weggegaan, maar hij hoorde hem
alweer terugkomen.
Er werd iets naar binnen gebracht en hij
herkende het geluid van een fiets die op z’n
kop werd gezet. Gek dat hij ondanks zijn
situatie dit allemaal haarscherp waarnam.
Hij hoorde het gerammel van het doosje
met de plakspullen – hoe vaak niet had hij in
zijn leven zelf banden geplakt – en degene
die ermee bezig was floot zachtjes tussen
z’n tanden het lievelingskerstliedje van zijn
moeder. Wat kon het leven mooi én wreed
tegelijk zijn!

Hulp
De eigenaar van het huis, bij het hernieuwd
kennismaken zojuist had hij zich voorgesteld
als Joost, kwam met een teiltje water om het
zoeken van het lek te vergemakkelijken. Hij
schoof twee krukjes dichterbij zodat Guido
en hijzelf erbij konden gaan zitten om het
ongemak te verhelpen.
In een mum van tijd was het gaatje
gevonden en zat het plakkertje erop. Nu
nog even oppompen en Guido kon zijn tocht
vervolgen.
Plotseling stopte hij. Hoorde hij nu iemand
kreunen? Joost hoorde het ook en de beide
mannen keken elkaar, licht verward, aan.
Het geluid kwam van achteren. Voorzichtig,
je wist toch maar nooit, liepen ze richting
geluid en vonden de man die helemaal
onder de dekens verborgen lag.

Het was duidelijk dat de man er heel
slecht aan toe was. Joost aarzelde geen
moment en belde 112.
Daarna ging hij het huis binnen en kwam
even later terug met twee mokken
dampende bouillon.
Even later arriveerde de ambulance die de
zieke man kundig en snel onderzochten,
een infuus aanlegden en hem per
brancard meenamen.

Herboren
Guido nam afscheid van Joost en
bedankte hem hartelijk voor de hulp en
gastvrijheid.
Hij bedacht ineens dat Linda inmiddels
wel ongerust zou zijn en hij belde haar
met z’n mobiel.
Hij legde in het kort uit wat er allemaal
was gebeurd en stapte vervolgens weer
op zijn fiets om de laatste kilometers af te
leggen.
Hij was amper thuis of Linda kwam hem
met een verschrikt gezicht tegemoet. Ze
vertelde hem dat pal na hun gesprek de
vliezen waren gebroken.
De fiets ging in de schuur en nadat Linda
de spullen bij elkaar had gezocht voor het
ziekenhuis, stapten ze in de auto.
Die nacht werd er een kindje geboren,
het koor moest het stellen zonder de
solo – Born Again – van Guido, maar in
hetzelfde ziekenhuis was er een man die
zich als herboren voelde.
Sinds lange tijd bad hij tot een God die hij
niet kende, maar waarvan hij toch sterk
het gevoel dat die een rol had gespeeld
in deze wijziging in zijn leven. Het
lievelingsliedje van zijn moeder neuriënd
viel hij in een droomloze slaap.

Drie mannen
Op eerste Kerstdag kreeg de man bezoek.
Guido had even zijn vrouw en zoontje, ze
hadden hem Manuel genoemd – alleen
kunnen laten en was via de receptie
erachter gekomen op welke kamer de
man, die Geert Manshof bleek te heten,
verbleef.
Nadat Guido aan Geert had uitgelegd
wie hij was en wat er de vorige avond
had plaatsgevonden, was het de beurt
aan Geert om Guido te vertellen hoe
en waarom hij in het schuurtje was
terechtgekomen. Daarna lichtte hij hem in
over zijn huidige toestand.
De eerste onderzoeken hadden
uitgewezen dat Geert een autoimmuunziekte had, die zijn weerstand
bijna volledig had gesloopt. Gelukkig
waren er medicijnen die ervoor konden
zorgen dat hij weer zou genezen.
Terwijl de mannen zo aan het praten
waren, kwam Joost binnen. Het werd
bijna hilarisch.
Toen ook hij was bijgepraat, bood hij
spontaan aan om Geert te helpen met het
vinden van huisvesting en werk.
Het werd even stil in de kamer.
Woordeloos ervoeren drie mensen de
diepe betekenis van het Kerstfeest.
Gloria in excelsis Deo.
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HUIS
Openingstijden Centraal Secretariaat

Kerststallen in de O.L. Vrouwekerk

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.

Op zaterdag 15 december is er tijdens
Open-Kerk van 12.00-15.00 uur een aantal
kerststallen te bewonderen in de Onze Lieve
Vrouwekerk.

Meer meisjes als straatkind in Rwanda
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. In de vorige Op Weg heeft
u al kunnen lezen over de werkzaamheden
van CECYDAR.

Meisjes
In april 2018 is het centrum begonnen
met het opvangen van meisjes. Tot nu toe
zijn er twee groepen van elk 16 meisjes
opgenomen. Om dit te doen moest een
nieuw pand - aan de andere kant van de
site, weg van de jongens - worden gebouwd
en nieuw personeel worden aangetrokken.
Van de 32 meisjes zijn er momenteel 9 in het
centrum, voor de anderen is er al een familie
gevonden. Ze zijn tussen de 9 en 13 jaar oud.
Sommigen van hen zijn op straat beland
omdat niemand om hen gaf. Anderen zijn
het slachtoffer van armoede die in veel
gezinnen heerst. De kinderen vluchten uit
huis omdat ze denken dat ze geluk hebben
in de stad. Sommigen vertrekken in de hoop
dat ze elke dag iets te eten hebben.

Waar kunt u voor geven?
Om ervoor 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 wateren stroomvoorziening.
De waterput, die momenteel alleen
wordt gebruikt voor de landbouw, wordt
aangesloten op het opvangcentrum.
Daarnaast wil het centrum een zonneenergiesysteem 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 065 310 0000 t.a.v.
Adventsactie, Den Haag. Ook uw gebed
voor de straatkinderen en CECYDAR is
meer dan welkom.

Mocht u op de valreep denken: ‘Ik heb ook
nog een kerststal die ik wil laten zien’, dan
kunt u deze brengen op zaterdag tussen
11.00-12.00 uur (ingang Hoofdstraat). U
bent allen van harte welkom om de diverse
kerstgroepen van allerlei materiaal en
variërend in grootte te komen bekijken. Ook
erg leuk voor uw (klein)kinderen!

Lucente 15 jaar
Op 6 oktober jl. bestond Lucente 15 jaar. Dat
vonden wij een heuglijk feit en wilden we
vieren, ook samen met oud-leden.
Zoals recent in OpWeg vermeld heeft
Lucente 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 Lieve Vrouwekerk als volwaardig
parochiekoor. De eerste 10 jaar hebben
we twee fijne pianisten gehad die ons op
zeer prettige wijze muzikaal ondersteund
hebben. 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

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

K I N D

E N

Daar zouden we best wat nieuwe leden
voor kunnen gebruiken en we doen
daarom een oproep
voor enthousiaste
nieuwe leden die ons
koor willen komen
versterken, in het
bijzonder heren. Met
2 keer per maand op
woensdag repeteren,
zo’n 8 maal per jaar een
viering verzorgen met
mooie muziek, met een
gezellige groep, blijft de
belasting beperkt. Neem
gerust contact op.
We zijn te vinden op
www.koor-lucente.nl.

Parochiekoor Lucente trok volle kerk bij jubileumfeest

Elvira van den Broeke

Geen kerstcantate
aardigheidje krijgen uit Rwanda.
De tekeningen zullen na de kerst worden
opgestuurd naar de kinderen van het
straatproject.

Op 16 december tijdens de
mis is er voor de peuters en
kleuters een adventsviering.
Daarin kijken we in een
poppenkast uitvoering vooruit op de
geboorte van Jezus. We zingen liedjes
over het kindje en maken schaapjes.
Een leuke viering voor de kleintjes,
waarbij het fijn is als een ouder meekomt.
We starten in de kerk, maar vindt u dat lastig
dan kunt u ook direct naar het Emmaüshuis
komen.

Op 24 december om 16.30 uur is er een
kinderkerstviering.
Een levende kerststal, met kinderen die in
de huid van Maria, Jozef, herders, engelen
en koningen kruipen. En een (echte)
pasgeboren Jezus. We horen ook een
bewerking van het verhaal van ‘Michiel
en de houtsnijder’ die op reis gaat in
zijn dromen en de stal ontdekt waar het
Christuskind is geboren.

Zondag 7 oktober vierden we dit jubileum
tijdens de viering van 10 uur in een overvolle
Onze Lieve Vrouwekerk. Na afloop was
er koffie met wat lekkers en hadden we
aansluitend een gezamenlijke lunch. Behalve
deze festiviteiten hadden de koorleden van
de gelegenheid gebruik gemaakt om mij
als dirigente in het zonnetje te zetten, met
speciaal familiebezoek, met toespraakjes,
bloemen, een zelfgemaakt lied over mij in
al die jaren en tot slot een prachtig beeld als
cadeau waarin Lucente als koor vereeuwigd
is met mij als dirigent ervoor. Een
onvergetelijke dag en een prima stimulans
om nog vele jaren door te gaan met Lucente.

K E R K

Beschuit met muisjes

Kinderkerstviering op kerstavond

alweer voor het derde jaar bij ons is.

Op weg naar het koninkrijk
Heeft u de bergbeklimmer gezien?
Elke zondag haalt hij de kinderen op om
mee te gaan naar hun kinderdienst. Elke
zondag zetten zij samen weer een trede op
de ladder omhoog naar de komst van Jezus.
Dit wordt gesymboliseerd met een ladder die
steeds mooier wordt. De treden veranderen
zo in een kleurrijk geheel.
Een kinderkerstviering met oude en nieuwe
kerstliedjes gezongen door het kinderkoor
Kzing van de Emmaüsparochie.

Adventsproject “Tekenen voor
straatkinderen”
Kinderen kunnen nog steeds hun tekening
over de natuur in Nederland inleveren
achter in de kerk bij de fotoborden. Dit kan
t/m 24 december. Door middel van loting
trekken we een paar ‘winnaars’ die een

Niet alleen in het holst
van de nacht van het jaar,
iedere dag van het jaar
heeft het licht het koud.
Het vraagt om geen engelenstemmen,
het hongert naar
een beetje gerechtigheid
aan deze kant van de tijd.
En dromen doet het ook niet van
eeuwig hemelse zomers
in en om het vaderhuis,
het hunkert naar
aardse dagen ooit
zonder marteling en moord,
het licht dat van puur licht
kind is en woord.
Hans Andreus
[van letterlievend.nl/poëzie]
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Ontmoeting zonder grenzen
Zondag 2 december had de viering van
10 uur een speciaal accent; er klonk in
de taal van de Filipijnen, het Tagalog, de
eerste lezing en het Onze Vader.
Parochianen met een Filipijnse
achtergrond waren in mooie traditionele
kleding aanwezig in de viering en
hebben heerlijke gerechten klaar
gemaakt. Naast het klinken van hun
taal, konden wij als Emmaüsparochianen
kennis maken met de Filipijnse keuken
en cultuur.

Kerstnacht
Kerstnacht – het woord is als een
lafenis,
een koele sneeuw, glanzend onder
het zachte
stralen der sterren – op de landen is
het weerloos stil, een ongerept
verwachten.

Aan het begin van de maaltijd in
de pastorie werd in het Filipijns ook
het Onze Vader gezongen onder
begeleiding van gitaarmuziek.
Tussendoor klonk er meer muziek; een
lied over een meisje dat verdwaald
was maar haar weg naar huis weer
heeft gevonden. Het was een heerlijk
samenzijn in de volle zaal waarin wij
konden genieten van de ontmoeting van
verschillende culturen.

Kerstnacht – het eenzaam zwerven
der gedachten
rondom het oud verhaal, het nimmer
uit te spreken
verlangen naar het helder zingen in
de nacht en het
opgaan van de ster, een lichtend
teken.

We maakten als geloofsgemeenschap de
beweging naar elkaar toe, we stapten
over de eigen grenzen heen. Het smaakt
naar meer. Volgend jaar zullen wij ook
kennis maken met onder andere de
cultuur van Kroatië, Indonesië, Polen,
Syrië, Irak, en verschillende Afrikaanse
landen. Zo kunnen wij door het hele
jaar heen ervaren dat we deel zijn van
een wereldkerk, verbonden met elkaar
in de éénheid van Christus. Hierbij een
impressie van de ontmoeting.

Kerstnacht – het sneeuwt op uw
geschonden aarde,
dun en versnuivend dekt een
huivering
van ijle val, een lichte zuivering
het vragen, dat wij ongestild
bewaarden.
Ida Gerhardt
[uit de bundel “Kosmos” (1940)]

Namens de pastoraatsgroep,
Ronald Dashorst

PiusX naar de Tarcisius-dag
Op zaterdag 6 oktober zijn 2 misdienaars,
1 junior-acoliet en een acoliet/begeleider
naar Utrecht geweest voor de jaarlijkse
Tarcisius-dag (patroon van de misdienaars)
in het bisdom.

Wie was Tarcisius
Tarcisius werd in de derde eeuw geboren
te Rome. Hij was een Romeinse jongeling
die stierf voor het christelijk geloof. Hij
was onderweg om de heilige communie te
brengen naar de zieken. Daarbij werd hij
lastiggevallen door niet-christenen die er
bij hem op aandrongen om de communie te
laten zien. Tarcisius weigerde dit. Vervolgens
werd hij door de heidenen gestenigd, die
hem dood langs de weg lieten liggen.

Wat hebben we beleefd…?

Nieuwe eigenaar Teresiakerk
Na de laatste viering in de Teresiakerk op
23 november 2014 werd het heel stil rond
de kerk. Midden in de economische crisistijd
was er niet zo veel belangstelling om een
kerk te kopen.
Af en toe bezocht een ondernemer de kerk
en informeerde naar de voorwaarden voor
een mogelijke overname. Dat leidde echter
nooit tot een echt serieus bod. Het werd pas
serieus toen Groupius Wonen zich meldde.
Groupius Wonen ontwikkelt smaakvolle
toekomstbestendige woningen voor
ouderen, waar bewoners en buurtbewoners
makkelijk met elkaar in contact komen.
Zij wil de bestaande kwaliteit van de kerk
en de buurt behouden en waar mogelijk
versterken. Onze wens is van de Teresiakerk
een plaats te maken waar mensen wonen
maar elkaar ook weer treffen. Hierdoor
blijft het niet alleen een iconisch beeld maar

wordt het ook weer een verbindende
plek in de buurt.
De besprekingen tussen het bestuur
en Groupius wonen leidde op
6 december 2018 tot het tekenen van
het koopcontract. De notaris gaat de
overdracht nu regelen.
Wij zijn blij dat de Teresiakerk zijn
maatschappelijke functie behoudt.
Op korte termijn zal Groupius Wonen
informatieavonden organiseren, waar
u bij interesse bij aanwezig kunt zijn.
Meer informatie vindt u op www.
groupiuswonen.nl.
Wij hopen dat de nieuwe bestemming
een waardige voortzetting van de ons
zo vertrouwde Teresiakerk zal worden.
Het bestuur

Al om 8 uur stonden we op het station om
met de trein naar Utrecht te vertrekken.
Aangekomen in Utrecht werden we
ontvangen in het Bonifatiushuis met koffie,
thee en fris en een koek. Daarna werden
we verzocht ons om te kleden en zijn we
in processie naar de kathedraal gelopen.
Een indrukwekkende groep van ca. 100
misdienaars en acolythen togen door de
straten. In een mooie viering werd de
verbondenheid met Tarcisius benadrukt.
Na de viering namen we deel aan een
speurtocht door het Museumkwartier van
Utrecht. Samen met onze collega’s van de
Onze Lieve Vrouwe ten Hemelopneming uit
Zwolle vormden we een leuke en diverse
groep. We bezochten de Mariakapel en de
Vredeskapel in de kathedraal, het Ariëns
Instituut, het huis van Adrianus Vl, de
Nederlandse paus en overal kregen we
uitleg.
Vanzelfsprekend kwamen veel kerkelijke
onderwerpen aan bod en de slotact werd

gehouden in de tuin van het bisschoppelijk
paleis aan de Maliebaan. Eerst een ontvangst
met friet, een snack en fris.
Hierna werd het tijd voor de prijsuitreiking.
De Apeldoorns-Zwolse connectie leverde de
tweede plaats op. We kregen allemaal een
rozenkrans en een mooie mok van Tarcisius.
Had was een mooie dag en dank aan de
organisatie van het bisdom.
Dominique, Benedicte, Sander en Ernst

vrijdag 14 december 2018

Emmaüs in de steigers

Even voorstellen

Het parochiebestuur heeft opdracht
gegeven aan aannemer Draisma, installateur
Hafkamp en schildersbedrijf Taken om
de buitenkant van het Emmaüshuis op te
knappen.

Ik ben Ferry Leeflang, geboren te
Rotterdam in 1948 (ja, klopt 70 jaar).
Al 46 jaar getrouwd met Louise en
vader en schoonvader van 2 zoons/
schoondochters en opa van 3 kleindochters en 3 kleinzoons. Een zoon
woont in Malmö, dus regelmatig gaan
we daar op bezoek. Gelukkig woont de
andere zoon wat dichterbij (in De Bilt),
dus die kleinkinderen zien we wel vaker.
Na diverse oproepen in OpWeg kwam er
ook nog een bijlage bij het liturgieboekje
waar het bestuur van de Emmaüsparochie
parochianen op een uitdagende wijze
uitnodigde om in gesprek te komen voor
een bestuursfunctie. In eerste instantie
dacht ik, waarom reageert er toch
niemand, ik ben (al) 70 jaar en is dat dan
ook nog iets voor mij? Als iedereen er
echter zo over denkt dan blijft het voor
een kleiner wordend bestuur ook moeilijk
om alle taken te kunnen blijven uitvoeren.
Dus toch maar gereageerd. Vervolgens
een plezierig en informatief gesprek
met de vicevoorzitter Berry van den
Hout. Daaropvolgend heb ik ook enkele
vergaderingen van het parochiebestuur
mogen bijwonen en dan zie je met welk
een enthousiasme toch veel mensen zich
inzetten voor de parochie.
Dan ga je voor jezelf na of je hetzelfde
enthousiasme kunt inbrengen en ook
of je daar voldoende kwaliteiten voor
hebt. Best moeilijk te oordelen over
jezelf. Maar met motivatie en hulp van de
medebestuursleden zal ik me naar beste
kunnen inzetten.
Ervaringen die ik kan meebrengen uit
mijn werkzame leven heb ik opgedaan
in diverse functies in de detail- en
groothandel. Van afdelingschef,
bedrijfsleider, formulemanager, inkoper,
productmanager tot inkoopdirecteur en
dat op diverse plaatsen en bij diverse
bedrijven in het land.
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Er is zichtbaar achterstallig onderhoud aan
schilderwerk, daken en goten geven sporen
van lekkages.
De afgelopen jaren waren financieel gezien
zwaar voor onze parochie. Door de verkoop
van de meeste kerken is er wat financiële
ruimte ontstaan. Mede daarom heeft het
aartsbisdom toestemming gegeven om begin
dit jaar de verwarming te vernieuwen en dit
najaar het Emmaüshuis van buiten weer in
orde te laten maken.
Mijn bestuurservaringen liggen op
activiteiten bij diverse hockeyverenigingen
(van penningmeester tot voorzitter),
voorzitter van een ouderraad van
een lagere school en verder divers
vrijwilligerswerk.
Als je dan inmiddels 15 jaar in Apeldoorn
woont en de sluiting van de vele kerken
in Apeldoorn en de ontwikkeling van de
Emmaüsparochie vanaf de zijlijn hebt
zien voltrekken, dan wil ik graag mijn
kennis en ervaring inzetten en me graag
dienstbaar maken voor de vitaliteit van
onze parochie.
Ook na een gesprek met Pastoor Hermens
bleek dat er dringend behoefte was om
invulling te geven aan de (vacante) functie
van secretaris. Voor die functie heb ik
me beschikbaar gesteld. De bisschop
heeft mij per 1 januari 2019 als zodanig
benoemd.
Samen met u allen ga ik me inzetten voor
een levendige geloofsgemeenschap van
de Emmaüsparochie.
Ferry Leeflang

Wat staat er te gebeuren?
Er staat een steiger om het gebouw om
alles goed te kunnen bereiken van buitenaf
en om alle werkzaamheden ook veilig te
kunnen uitvoeren. Alle bedrijven maken
gebruik van deze steiger. De dakbedekking
op de platte daken wordt vernieuwd en alle
loodaansluitingen worden gecontroleerd
en zo nodig ook vernieuwd. De hellende
daken (dakpannen met aansluitingen)
worden gecontroleerd. De dakgoten worden
vernieuwd en ook de dakbedekking van
de erkers aan de voor- en zijkant wordt
vernieuwd.

Als dat klaar is komt de schilder om al het
houtwerk te schuren en te schilderen. De
aannemer controleert eerst op houtrot en
repareert waar nodig.
Alles bij elkaar een behoorlijke klus. Maar
het is beslist noodzakelijk om het gebouw
waterdicht te houden en het Emmaüshuis de
uitstraling te geven die het naast onze kerk
verdient.
Het parochiebestuur

Winter
Winter. Je ziet weer de bomen door het bos, en dit licht is geen licht maar inzicht:
er is niets nieuws zonder de zon.
En toch is ook de nacht niet uitzichtloos, zolang er sneeuw ligt is het nooit volledig
duister, nee, er is de klaarte van een soort geloof dat het nooit helemaal donker wordt.
Zolang er sneeuw ligt is er hoop.
Herman de Coninck
[van letterlievend.nl/poëzie]

L A U D A T O

S I

Laudato Si 6: Richtlijnen voor Oriëntatie en Handelen
In het vorige (5e) artikel over de encycliek
Laudato Si werd aangegeven dat de
hedendaagse omgevingsproblematiek niet
vanuit één richting aan te pakken is. Dit
kan wel vanuit vele kanten, gezamenlijk en
tegelijkertijd. In dit artikel staan richtlijnen
voor oriëntatie en handelen en daarbij geld
dat vele handen het werk licht maken.

hebben bijgedragen aan het probleem,
willen bij de aanpak dat iedereen, dus
ook de arme landen, meedoen. En juist zij
hebben daarvoor niet altijd de middelen,
technologieën en financiën voor. Daarom
is het hulp aan die arme landen bij de
transitie en met duurzame ontwikkeling een
belangrijke voorwaarde.

Mondiale consensus

Korte versus lange termijn

Om de fundamentele wereldwijde
problemen aan te pakken, is een mondiale
consensus onontbeerlijk. Dit is te bereiken
door dialoog in de internationale
gemeenschap. Bijvoorbeeld over de
transformatie van het verbranden van
fossiele brandstoffen naar het gebruik van
hernieuwbare energie als bijvoorbeeld
wind, zon en aardwarmte. Dit vraagt een
wereldwijde aanpak. Iets wat de ecologische
beweging al langere tijd roept.

Daarnaast dienen overheden naar zichzelf
te kijken met betrekking tot hun eigen
verantwoordelijkheid voor de aanpak van
de omgevingsproblemen. En waar corruptie
heerst in hun land dient dat aangepakt te
worden. Daarbij moet de aandacht niet
alleen gericht zijn op het korte termijn
denken (dat is leuk voor de partijpolitiek),
maar vooral op de lange termijn. Want dan
ontstaat er continuïteit bij het uit te voeren
beleid in plaats van constante wijzigingen bij
regeringswissel. De resultaten van de vorige
periode worden dan tenietgedaan door de
volgende periode: zo los je geen problemen
op!
In elk land zal de besluitvorming op een
heldere manier moeten plaatsvinden.
En bij alle te nemen maatregelen kijken
naar de milieueffecten en hierbij het
voorzorgbeginsel toepassen: als je niet zeker
weet dat het geen kwaad kan, doe het dan
niet! Politiek dient niet onderworpen te zijn
aan de economie en de economie niet aan
de dictaten van de technocratisch zienswijze.
Beiden horen in dienst te staan van het
‘bonum commune’, oftewel het algemeen
belang.

Helaas hebben de wereldtopconferenties
over het milieu van de laatste jaren niet
tot deze aanpak geleid. Zo zijn afspraken
die in de conferentie van 1992 in Rio
de Janeiro zijn gemaakt nog steeds niet
gerealiseerd. De aanpak met betrekking
tot de biodiversiteit en woestijnvorming
vordert niet echt. En ook het verminderen
van de uitstoot van broeikasgassen blijft
een heet hangijzer. Kijkend naar de met
plastic vervuilde wereldzeeën dan is ook
hier een internationale aanpak vereist. Een
mooi voorbeeld dat dit kan werken, is het
terugdringen van het gat in de ozonlaag.
Dat is door internationale aanpak wel onder
controle gekomen.

Eigen belang versus algemeen belang
Tegenwerking in de mondiale aanpak komt
vaak door landen die voorkeur geven aan
de eigen nationale belangen waarbij ook
de verhouding tussen rijke en arme landen
een rol speelt. De rijke landen die meer

Internationaal, nationaal en lokaal
In dit artikel kwam naar voren dat de
aanpak in de problematiek met de omgeving
wereldwijd zal moeten plaatsvinden, in een
goede dialoog met elkaar. Daarbij geldt dat
naast internationale en nationale aanpak,
ook de plaatselijke initiatieven van groot
belang zijn. Denk aan het samen beheren
van een windmolen, of een zonnepark.
Juist lokale initiatieven kunnen het verschil
maken, omdat het ons direct raakt en je er
ook de resultaten van ziet. En dit alles door
overheden die het belang van de mensen en
natuur vooropstellen en die streven naar een
betere ecologische wereld.

Laudato Si nr. 7
In het volgende artikel wordt behandeld
hoe we het bewustzijn van een
gemeenschappelijke oorsprong, een elkaar
toebehoren en een door allen gedeelde
toekomst kunnen vergroten.
In de dialoog die hierbij nodig is, dienen
ook de godsdiensten in gesprek te gaan met
de wetenschap, politiek en industrie. Deze
dialoog dient gericht te zijn op de zorg voor
de natuur, de bescherming van de armen,
het bouwen aan een netwerk van respect
en broederschap. Godsdienst kan helpen de
richting te bepalen.
Namens Werkgroep Em-missie:
Rens Smit, Marianne Zegwaard,
Ronald Dashorst, Luce Van Gerwen
emmaus.apeldoorn.emmissie@gmail.com

vrijdag 14 december 2018
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SANT’EGIDIO
Advent
We zitten inmiddels midden in de
Adventstijd, een tijd van verwachtingvol
uitzien naar de Komende, de geboorte van
Jezus in de stal in Bethlehem, de geboorte
van Zijn Licht en Liefde in ons hart en in
onze Gemeenschap. Dit Licht en Vriendschap
geven wij door aan de armen. Hiervoor zijn
wij aan het einde van het jaar alweer druk
bezig om de Kerstfeesten voor te bereiden.
Via de Beursvloer krijgen wij kerstpakketten
voor de zwerfjongeren van Heiwegen
Consultancy en de kerstbroden van bakker
Maassen. De Pizzaparty voor de jongeren, de
Kerstlunch voor ouderen en de Kerstmaaltijd
van de Franciscustafel is iets om naar uit
te kijken. Dat doen wij samen met onze
vrienden die wij met de mooie Kerstfeesten
willen tonen dat God zoveel van ons houdt
dat hij Zijn Zoon heeft gezonden, in de
wereld, in onze stad, in onze Gemeenschap
en in ons hart.

Kledingbank
Er is momenteel veel vraag naar
winterjassen, helaas moeten we de heren,
jongens en meisjes vaak teleurstellen omdat
we voor hen geen warme jassen hebben. Wie
kan ons helpen aan een warme herenjas,
en jassen voor de jongens en meisjes? Ook
handschoenen zijn erg welkom.
Inleveren van goede, schone en actuele
(winter)kleding en linnengoed op woensdagen zaterdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur.
Kapotte of vervuilde kleding kunnen wij niet
meer aannemen.
Namens onze gasten heel veel dank!

Koffie-inloop
Net als in de rest van de Kledingbank is de
koffieruimte in kerstsfeer gebracht, de koffie
staat klaar elke maandag van 10.00 uur tot
11.30 uur. Kom gerust langs voor een kopje
koffie of thee.

Naaiatelier
Ook u kunt hier aankloppen voor eenvoudig

verstelwerk, elke maandag van 11.30 tot
14.30 uur.
De dames zijn bezig geweest met naailes
en zetten zich de laatste weken in om
kerstgeschenken te maken om te verkopen
voor de Kledingbank. Tijdens de openstelling
van de Onze Lieve Vrouwekerk op zaterdag
15 december van 13.00 tot 16.00 uur kunt u
bewonderen wat zij gemaakt hebben en van
hen kopen om uw huis te versieren voor de
Kerstdagen.

Straatteam
In deze periode van feestdagen gaat
het Straatteam er elke vrijdag zoals
gebruikelijk gewoon op uit om soep, warme
chocolademelk, koffie, thee en brood te
brengen bij onze vrienden van de straat.
Wij willen hen in deze dagen niet in de kou
laten staan.

Gebedsdiensten

Woensdag 19 december houden wij de
jaarlijkse Pizzaparty voor de jongeren
zonder vaste woon- en verblijfplaats. Dit
jaar in en rond de Kledingbank aan de Oude
Beekbergerweg. Hierdoor kunnen de 60
jongeren die wij verwachten ook kleding
uitzoeken wat wij afgelopen periode voor
hen gespaard hebben. We zullen samen met
de jongeren genieten van de pizza’s die Viva
La Pizza weer gratis gaat bakken in de hout
gestookte pizzaovens. Aan het einde van
de avond krijgen de jongeren allemaal een
kerstpakket die we zullen aanvullen met een
Hema bon.

Zoals elke vrijdag komen wij bij elkaar
om 19.30 uur in de dagkapel van de Onze
Lieve Vrouwekerk om samen te bidden en
te zingen voor de vrede, de zieken en de
armen. Het gebed is de basis van onze inzet
in de stad; vanuit het lezen van de Schrift
en het gebed willen wij de armen, in de
breedste zin van het woord, nabij zijn in
onze stad en de wereld. Van harte welkom,
ook uw gebed is heel hard nodig.
• 14 december, gebed voor de vrede,
aansteken van kaarsen voor landen in
oorlog
• 21 december, gebed voor Kerst,
bidden wij voor de armen
• 28 december, zo vlak voor de jaarwisseling,
gebed voor de zieken.

Kerstfeesten

Nieuwjaarswandeling voor de Vrede

De pizzaparty is de start van onze
Kerstfeesten in Apeldoorn. Het volgende
is de lunch op Eerste Kerstdag na de
eucharistieviering van tien uur in de
pastorie. Wij verwelkomen dan iedereen die
graag samen wil lunchen in een Kerstsfeer.
Dezelfde dag, vanaf vijf uur houden wij
een Kerstdiner voor de bezoekers van
de Franciscustafel. De maaltijd is ons
geschonken door Fresh Catering.

Net als voorgaande jaren houden wij
op 1 januari, de Internationale Dag van
de Vrede, om 17.00 uur een Nieuwjaars
Vredeswandeling. We lopen met fakkels,
borden met namen van landen waar
oorlog of strijd is en met borden met het
woord ‘Vrede’ in verschillende talen van

Pizzaparty

www.santegidio.nl | www.santegidio.org

gemeentehuis, naar synagoge, naar moskee
en kerk. Schouder aan schouder, met
moslims, joden, christenen, humanisten, en
atheïsten willen wij het jaar beginnen met
een gebaar van vrede.
Start om 17:00 uur op het plein voor de O.L.
Vrouwekerk aan de Hoofdstraat. Komt allen,
Vrede maken we samen.

Woord van God elke dag
Telkens als
we naar de
Heer luisteren,
ontdekken we
een waarheid
over ons leven:
dat wij het
woord van God,
en de hulp die
we ervan krijgen,
nodig hebben.
Het gebed is een
vitale functie:
het schenkt ons
een nieuw hart
dat gericht is op
de Heer. Deze innerlijkheid verwerven we
als wij in het ritme van ons leven dagelijks
luisteren naar het woord van God. De
dagelijkse meditaties zijn geschreven door
Aartsbisschop Vincenzo Paglia (1945) hij
is voorzitter van de Pauselijke Academie
voor het Leven en grootkanselier van het
Pauselijk Instituut van Johannes Paulus II. Hij
is spiritueel raadgever van de Gemeenschap
van Sant’Egidio. Het boek is verkrijgbaar
voor e25,-

Voor meer informatie
santegidioapeldoorn@gmail.com
www.santegidio.nl, www.santegidio.be

Op Tweede Kerstdag houden wij om
twee uur een Kerstfeest in Omnizorg, het
opvanghuis voor dak- en thuislozen en
verslaafden. We vertellen het Kerstverhaal
en zingen samen de bekende kerstliederen
in de sfeer van samen familie zijn met
mensen aan de rand van de samenleving.

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

OECUMENE
“Wees niet bang” – makkelijker gezegd dan gedaan?
(Willem Olierook)
Bij het bespreken van de inhoud van deze
kersteditie van OpWeg schoot me te binnen
dat het thema van ‘Drieklank’ – het wijkblad
van Geloofsgemeenschap De Drie Ranken –
voor de kersteditie luidt: ‘Wees niet bang’.
Ik mocht – dankbaar – gebruik maken van
de meditatie van ds. Gertrudeke van der

Maas. Deze heb ik overgenomen uit de
Drieklank en naar aanleiding van haar tekst
ben ik verder gaan zoeken en erover gaan
nadenken.

Meditatie
“We leven in een tijd, waarin veel
mensen bezorgd of angstig zijn. De
ontwikkelingen in de wereldpolitiek zijn
onheilspellend. Hoe moet het met die
miljoenen getraumatiseerde vluchtelingen
die op drift zijn? En wat te denken van de
klimaatproblematiek? Daarnaast zijn er
wellicht nog de nodige persoonlijke zorgen.
Misschien lig jij er ook wel eens
van wakker…

van de vrede, die geboren wordt in
armoedige omstandigheden, ver weg van
het centrum van de macht. Zo’n vertrouwd
verhaal, maar wat mij betreft blijvend
verrassend. Want het zet de wereld op z’n
kop. Zal je ooit echt durven vertrouwen op
de zachte krachten, de kracht van de liefde?
Kun je ooit echt geloven dat de zachte
krachten uiteindelijk zullen winnen, zoals
Henriëtte Roland Holst dichtte? Drijft de
liefde de angst werkelijk uit? Jazeker, is de
boodschap van Kerst.

Als mensen bang zijn voor de toekomst dan
is dat een ideaal klimaat voor populisten
en voor de zogenaamde ‘sterke leider’:
iemand die spierballentaal spreekt en zich
opwerpt als ‘verlosser’. Zulke leiders hebben
momenteel de wind in de rug.

Wees niet bang! Dat is het thema van
Advent en Kerst. Een boodschap die in
de Bijbel heel vaak klinkt. En dan niet als
spierballentaal: ‘ik ben heus niet bang
voor jou!’ Maar eerder als overwonnen
angst. Is dat niet wat moed is: overwonnen
angst. Moed is niet angst die wordt
overschreeuwd, maar angst die sterk
ervaren wordt, maar niet het laatste woord
krijgt.

Hoe anders is het Bijbelse leiderschap.
Met Kerst zal overal het o zo bekende
kerstverhaal weer klinken, over de koning

Iemand heeft eens geteld hoe vaak de
woorden ‘wees niet bang’ in de Bijbel staan.
Het schijnt 365 keer te zijn. Is dat misschien

omdat je het elke dag nodig hebt, deze
woorden te horen?”

Lied (1)
Het schoot me te binnen dat we in het
repertoire van (het koor) Pur Sang ook
een lied hebben waar de woorden ‘wees
niet bang’ in voorkomt. Het is een tekst
die gebaseerd is op ‘Standing by’ van
Tom Parker (bekend van o.a. ‘The Young
Mozart’).
De Nederlandse titel is: ‘Ik zal er zijn’. De
muziek is van Ronald Pes.
De tekst luidt als volgt:
Als je eenzaam bent of in het duister, denk
dan aan Mij en roep mijn Naam/Als geen
mens je kent en niemand luistert, zelfs als
je fluistert, zal ik je stem verstaan/Als een
vriend wil ik je dragen, alle dagen; Ik zal er
zijn/Als een ster in donk’re nachten zal ik
wachten/Ik zal er zijn/Wees niet bang voor
de stilte om je heen/Wees niet bang, Ik laat
je nooit alleen/Drukt de hele wereld op je
schouders en zorgen spoken door je hoofd;
er is iemand die je kunt vertrouwen, die van
je houdt en die echt in jou gelooft.
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Lied (2)
Al surfend op
internet zag ik
dat Freek de
Jonge zelfs een
lied geschreven
heeft met als titel
‘Wees niet bang’.
Het hele lied is
te lang om hier
op te nemen,
maar deze delen
spreken mij het
meest aan (ik zal
daarna aangeven
waarom):
Overal, in de wereld zijn er...
Afgezette lieden in bezette gebieden.
Gesneden parten, haat, verraad,
wraak in versneden harten.
Ontwikkeling staat stil,
al wordt er hard gerend.
Het einde van de wereld vanaf dag 1
in je hart geprent.
Hoe groei je op als haat je voeding is?
En iemand klein houden door macht
een goeie bedoeling is.
Wat is respect? Wat is liefde?
Wat is eigen wensen als je geen open
kaart kan spelen met je eigen mensen.
Theorieën zijn mooi, acties weerleggen niets.
Principes lijken loos, gezegden zeggen niets.
Angst regeert en dat doet het te lang.
Is het moment van eindeloze heibel nabij?
Maar wees niet bang.
Maar wees niet bang voor al te grote
dromen.

Ga als je het zeker weet, en als je
aarzelt wacht.
Hoe ijdel zijn de dingen, die je je hebt
voorgenomen.
Maar wees niet bang.
Het mooiste overkomt je, het minste
is bedacht.
Betrokken relaties, vage verhoudingen.
Leugens aan de orde van de dag,
door nare houdingen.
Vertrouwen is zeldzaam en liefde
ver te zoeken.
Jaloezie steekt de kop op in de
gekste hoeken.
Je word gebruikt en niet herkent
in je eigen werk.
Of soms als mens niet eens herkent
in je eigen kerk.
Totale isolatie, hart sterft af.
Vandaag de dag reizen gebeden
niet zo ver meer af!
Verloren ziel, Hij weet niet wat hem raakte.
Maar wel dat IETS hem raakte,
hoor de kreet die hij slaakte.
Of veel verder waar enge geluiden zijn.
Hoe verwacht je dat een kind zich uit
na seksueel misbruikt te zijn ?
Pijn, mishandeling.
Vaders slaan moeders, ouders, kids.
Hoe groei je op met woede van behoeders.
Ik voel hoe het goede verloedert,
het voelt wrang.
De conclusie die dit triggert is verstikkend.
Maar wees niet bang.
Je mag opnieuw beginnen.
Vastberaden, doelgericht,
of aarzelend op de tast.
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Hou je aan de regels, volg je eigen zinnen.
Laat die hand maar los, of pak er juist
een vast.

brengt en houdt. Het stimuleert en motiveert
om de wereld onvervaard tegemoet te
treden. Dat is een heerlijke gedachte.

Wees niet bang,
voor wat ze van je vinden.
Wat weet je van een ander,
als je jezelf niet kent.
Verlies je oorsprong niet,
door je te snel te binden.
Het leven lijkt afwisselend,
maar zelfs de liefde went.
Je bent een van de velen,
en tegelijk is er maar een als jij.
Dat betekent,
dat je vaak zal moeten delen.

In het lied van Freek zit zo’n beetje alles
waar het in menselijke relaties mis kan gaan.
Ik vind dat hij dat op meesterlijke wijze bij
elkaar brengt en daar een positieve draai
aan kan geeft, ondanks alles.
Het blijft toch het vinden van je eigen weg,
wat anderen ook van je vinden, over je
zeggen of je zelfs aan willen doen. Trek
er je niets van aan en ga door op het pad
waarvan jij gelooft dat het leidt tot iets
goeds en moois. Niet alleen voor jezelf maar
ook voor de anderen die met je optrekken of
je pad kruisen.

Een ziel verscheurd door bittere pijn,
geef maar toe aan verbitterd te zijn.
Maar wees niet bang.

Persoonlijk
Het lied – ‘Ik zal er zijn’ – dat we als Pur Sang
regelmatig zingen spreekt me enerzijds aan
maar van de andere kant heb ik er ook wat
moeite mee.
De tekst vraagt aan mij om ‘te geloven
als een kind’ in ‘Ik zal er zijn’. Daar is veel
vertrouwen voor nodig. Er zijn veel mensen
geweest, en ongetwijfeld zijn die er nog
steeds, waarvoor God er niet was op de
momenten waarop ze de Almachtige heel
hard nodig hadden. En ik vind het ook wat
te gemakkelijk om te stellen dat ‘God’ werkt
via mensen en dat die er blijkbaar op cruciale
momenten niet waren.
En toch… iets in mij wil hier dolgraag in
geloven! Laat het zo zijn!! Het is zo’n kracht
en troost dat het mensen ook op de been

Het Kerstkind was niet bang om in een
stal te worden geboren. Niet bang voor de
dieren om hem heen. Niet bang voor de kou
en niet bang voor het donker.
Later was hij als man niet bang voor de
machthebbers, niet bang voor wat men over
hem vertelde.
Hij was niet bang om mensen om zich heen
te vragen met hem op te trekken en goed
te doen. Hij was niet bang beschaamd te
worden.
Uiteindelijk was hij zelfs niet zo bang om
te sterven en dat hij zich overgaf, zich liet
bespotten, geselen en doden.
Maar… er bleek geen ‘uiteindelijk’ te zijn!
Om met de woorden van Gertrudeke te
eindigen: Hij, Jezus, dreef de angst uit én
overwon de dood door de Alomvattende
Goddelijke Liefde en leeft voort in jou en
mij…

STAD
Kopij voor de volgende OpWeg graag inleveren uiterlijk woensdag 2 januari 2019
per e-mail aan receptie@rkapeldoorn.nl

B O N I FAT I U S
Kerstviering Rumah Saya
Op 21 december om 16.00 uur is er een R.K.
Kerstviering in Rumah Saya, Klein Hattem 34
in Ugchelen.
De voorganger is Pastor A. Goes. Wilt u
komen, maar heeft u geen vervoer, dan kunt u
bellen met de fam. Beems, tel. 055 542 97 80.
Hartelijke groet, Mieke Beems

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

Pastorale telefoon
Als het even niet alleen gaat, bel/mail
06-177 011 22, pastoraat@3ranken.nl
Wij staan voor u klaar.

Taizéreis voor 30+
Een groepje mensen uit De Drie Ranken
maakt plannen om met elkaar naar Taizé
te gaan van 19-26 mei 2019. Omdat Taizé
niet alleen voor jongeren een inspirerende
plek is. Zondag 9 december kwamen we
al kort bij elkaar om de plannen verder
uit te werken. Wie weet is er meer
belangstelling, om met deze groep mee te
gaan, of een ander groepje te vormen. Laat
het weten aan Gertrudeke van der Maas,
gertrudekevandermaas@3ranken.nl, dan
helpt zij je op weg.

Er is plaats in de herberg op
Kerstmorgen!
Tijdens de verbouwing is het wat passen
en meten tijdens de vieringen om alle
kerkgangers van een plekje te voorzien.
Kerstmorgen lijkt ons een dag dat er
tegen niemand gezegd mag worden ‘er is
geen plaats’. Daarom hebben we een plan
bedacht. In de kerkzaal is er om 9 uur en
10.30 uur een feestelijke kerstviering.
Tijdens de viering van 9 uur is er boven
Kinderdienst. Maar ook alle ouders en
andere belangstellenden zijn welkom.
Margreth Wind is een professionele
zandtovenaar en verzorgt samen met
anderen van de Kinderdienst een mooie en
gezellige kerstviering. Het verhaal wordt
omlijst met muziek en samen zingen.
Tijdens de viering van 10.30 uur verzorgen
Mariska Litjes en Els Lagerweij een
alternatieve viering met het kerstverhaal van
Godly Play en creativiteit. Het is voor jong en

oud. Oppas voor de allerjongsten is er
alleen tijdens de viering van 9 uur.

Kerstwandeltocht
Om vast onder de aandacht te brengen:
op Kerstavond, 24 december, organiseert
De Drie Ranken samen met Stimenz, Don
Bosco en buurtvereniging Warenargaarde
een kerstwandeltocht, vanaf de kerk naar
Don Bosco. Onder leiding van een gids
kun je als groepje langs diverse scenes
uit het kerstverhaal lopen. Om dit te
realiseren hebben we veel medewerkers
nodig. Het is op 24 december van 17.0020.00 uur. Een feestelijke tocht met muziek
en spel. Help je mee? Geef je op via
kerstindematen@3ranken.nl
Voor meer informatie: www.3ranken.nl

18 december - Reparatie-café
Op deze derde dinsdag van 9.30-11.30 uur
is dit jaar ons laatste Reparatie-café waarin
u weer van harte welkom bent. Hebt u een
toestel dat weigert, breng het mee. Denk
dan aan uw koffieapparaat, stofzuiger,
föhn, mixer, fruitpers, schemerlamp,
papierversnipperaar, enz. Maar ook een
snoertje vernieuwen doen we graag voor
u. We gaan dan samen proberen het
apparaat een langer leven te geven. Dikwijls
lukt het de aangeboden apparaten weer
aan de praat te krijgen. Op deze manier
sparen we de toestellen de weg naar de
afvalberg. Wij zien het als een kosteloze
milieuvriendelijke hobby. Het is een
laagdrempelige en goedkope manier om
te kijken of een apparaat nog te maken is.
(Geen hogedrukspuit, bladblazer, elektrische
deken. Die kunnen we niet testen.)
Van soms zeer oude toestellen zijn nog
onderdelen te koop en die zetten wij er dan
in. Ons team bestaat uit zeer gemotiveerde
ervaren reparateurs. Het geeft ons zelf
ook heel veel voldoening als het lukt. Als
het druk is zorgen de gastdames van de
druif voor koffie/thee tegen een geringe
vergoeding.

Kerstmiddag voor senioren
Welkom op vrijdag 21 december van 16.00 18.30 uur. Elkaar ontmoeten, een viering en
samen wat eten. Het thema is ‘Een duwtje
in de rug’. Iedereen tussen ca. 50 en 100 jaar
is van harte welkom, of je nu wel of niet lid
bent van een kerk. Fijn als u komt. Vanwege
de maaltijd is het prettig als we weten
hoeveel mensen er ongeveer komen. U kunt
bellen/mailen naar: Anneke Scherpenzeel,
tel. 533 84 55 of Anneke Sijtsma, tel. 541 28
24, seniorenkerstfeest@3ranken.nl

Kerstherberg
Ontmoetingsplek De Druif heeft op tweede
Kerstdag van 11.00-15.00 uur de kerkzaal
van De Drie Ranken sfeervol ingericht
om iedereen die om welke reden dan
ook niet thuis Kerstmis kan of wil vieren
te verwelkomen. Elkaar ontmoeten,
een luisterend oor, gezelligheid, koffie
met wat lekkers, samen wat eten in een
ongedwongen, prettige en Samen het
feest van licht en warmte vieren. Er wordt
naar u uitgekeken. Nadere informatie:
Anneke Sijtsma, tel. 541 28 24 of
kerstherberg@3ranken.nl. De Kerstherberg
draait op goede wil, vrijwilligers en giften.
Wilt u ook uw steentje bijdragen? Steun
de Kerstherbergen dan met een gift. Dan
maakt u het mogelijk dat de Apeldoornse
Kerstherbergen in De Herberg aan de
Deventerstraat en in De Drie Ranken
door kunnen gaan. Giften zijn welkom op
rekening NL 94 INGB 0002 0756 80 t.n.v.
Werkgroep Kerstherbergen, Apeldoorn. Bij
voorbaat dank!

Kerk in Richting
Acties t.b.v. inrichting vernieuwbouw
Kerstmarkt: zaterdag 15 december
van 10.00-16.00 uur. Grote sortering
Kerststukken! De mooiste zijn héél snel weg,
Dus kom op tijd. Maar ook eigengemaakte
Lees verder op pagina 10
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kaarsen en windlichten, Hollandse wafels,
verloting, tweedehands (kerst)artikelen,
nieuwmarkt, kleine kerstcadeautjes enz.
Wie het eerst komt, het eerst maalt!
Mokken en kalenders
De Jeugddiaconie bemenst op de kerstmarkt
twee kramen t.b.v. de nieuwe jeugdruimtes.
Ze verkopen ‘ontmoetingsmokken’ (met
de afbeelding van de muurschildering) en
eigen ontworpen (verjaardags-) kalenders.
De foto’s zijn gemaakt door deelnemers
van de fotoworkshop Nationaal Park De
Hoge Veluwe in september. Ook bakken
ze speculaas voor de verkoop. Totaal heeft
de jeugd nu al € 635,- opgebracht voor
hun nieuwe jeugdruimtes! Voor meer
informatie: bel 06 - 295 135 52 of mail naar
jeugddiaconie@3ranken.nl.
Gedichten Ger Martini
Ger Martini schreef 10 nieuwe gedichten
over en rond onze geloofsgemeenschap.
Ze zijn (als eigen print) voor € 3,- te koop
tijdens en rond de Kerstmarkt.

Terugblik sponsordiner
Vrijdag 23 november hebben 40 personen
deelgenomen aan het sponsordiner. Met
name het elkaar ontmoeten, onder het
genot van een heerlijke maaltijd en een
lekker drankje, was een groot succes dankzij
onze sponsoren (Carlien voor de olijfolie,
poelier Kamphuis had zijn prijs verlaagd,
Jelle van Gall & Gall had zijn wijnglazen
gratis ter beschikking gesteld, Willy voor de
wildbouillon en de familie Venema had de
wijn ‘in de aanbieding’). Dankzij de inzet van
het team, de bezoekers en de sponsoren is
de totale opbrengst € 1.065,-. Chapeau!

Oliebollenactie 2018
Ook dit jaar worden in de 3-Ranken
met oudjaar weer lekkere oliebollen en
appelbeignets gebakken, ondanks de
verbouwing. De 27ste keer alweer waarin we
er met z’n allen weer een mooie actie van
willen maken.
De opbrengst van de oliebollenactie 2018 is
volledig bestemd voor de nieuwe inrichting
van onze verbouwde kerk.
Bestellen: Als je oliebollen en appel- en/of
ananasbeignets wilt bestellen kan dat door
gebruik te maken van het in de Drieklank
bijgevoegde bestelformulier. Dit ligt ook
naast de besteldoos in de hal van de
3-Ranken.
U kunt ook via de e-mail op:
oliebollen@3ranken.nl uw bestelling
doorgeven. Geef dan duidelijk uw naam aan
en hoeveel zakken oliebollen en beignets u
wilt hebben.
De prijzen zijn € 6,00 voor een zak met
10 oliebollen en € 6,00 voor een zak met
5 appelbeignets of ananasbeignets.
De bestellingen kunnen ingeleverd worden
tot 28 december 12:00 uur. Wij zorgen
ervoor dat alle bestellingen klaar staan op
29 december ’s middags en op 31 december
in de ochtend.

Nieuws uit de verbouw- en
inrichtingscommissie
Kleurgebruik
De inrichtingscommissie heeft voor de
inrichting van de verschillende ruimten
een wensenlijstje opgesteld, gebaseerd op
de inventarisatie van de wensen van alle
gebruikersgroepen. Een van de wensen
is een evenwichtig kleurgebruik zodat de
verschillende ruimten goed te herkennen
zijn. Er is gekozen om de liturgische kleuren
groen, rood/paars en wit te gebruiken. De
hoofdkleur van de ontmoetingsruimte is

groen, de kleur van de vergaderzalen wordt
rood/paars, de hoofdkleur in de kerkzaal
en de stilteruimte is wit en de kleur van
de jeugdruimten wordt blauw. De kleuren
zullen zodanig worden toegepast, dat ze
niet de boventoon voeren, maar subtiel
in het interieur zullen worden verwerkt,
bijvoorbeeld in het meubilair of in de
vloerbedekking.
Hergebruik of nieuw?
Sommige meubels kunnen goed worden
hergebruikt, zoals de stoelen van de
kerkzaal. Maar er is ook bewust gekozen
voor de aanschaf van nieuwe meubels. Zo
zullen de liturgische elementen, zoals de
doopvont en de kansel, worden vervangen
door nieuwe. Voor de huidige liturgische
meubels zal een goede bestemming worden
gezocht.
Financiën
Voor de volledige inrichting is er een
bedrag van ongeveer € 250.000 nodig.
Daaronder valt onder andere de aanschaf
van een nieuwe licht- en geluidsinrichting,
de aankleding van de ruimten en een
presentatiewand in de kerkzaal. De
gemeente had al € 100.000 beschikbaar
voor dit doel, de overige € 150.000 probeert
de Actiecommissie Kerk in Richting bij
elkaar te krijgen door allerlei acties te
houden, samen met talloze vrijwilligers.
Ondertussen is er al een bedrag van € 62.000
binnen, een geweldig resultaat na zo’n
korte tijd. Om het geld goed te besteden
heeft de inrichtingscommissie, in overleg
met andere betrokken partijen zoals de
kleine Kerkenraad en de kerkrentmeesters,
een prioriteitenlijst opgesteld zodat de
belangrijkste zaken op het wensenlijstje in
elk geval direct gerealiseerd kunnen worden.
Transitieperiode
Volgens de bouwplanning zal het gebouw
medio maart 2019 worden opgeleverd.
Maar dan begint de klus pas: niet alleen
moeten we dan de kleine kerkzaal
ontruimen en verhuizen naar de nieuwe
ruimte, tegelijkertijd moet de inrichting
voor een groot deel gereed zijn. Sommige
zaken hebben meer tijd nodig, zoals het
terugplaatsen van het orgel. Omdat het
nieuwe gebouw nog veel vocht zal bevatten,
kan het orgel niet direct worden geplaatst.
Eerst moet de nieuwe kerkzaal droog zijn
en een stabiele temperatuur hebben. Al met
al zal de transitieperiode naar verwachting
een half jaar in beslag nemen. De feestelijke
opening van het nieuwe gebouw hopen
we op de startzondag in september 2019 te
verrichten.

Kerk in Richting - Talentenveiling
Talentenveiling op vrijdag 8 februari
2019. De opbrengst is bestemd voor onze
vernieuwbouw. Een veiling met unieke
‘kavels’, die nergens anders te koop zijn.
(Een kavelverbouw dd l is een artikel of een
activiteit die een ander ter beschikking stelt
of die iets samen met u/voor u wil doen). Het
wordt ook een veiling waar ingeschreven
kan worden op uiteenlopende ‘workshops’.
Zo’n avond wil je toch niet missen? Wat kun
je nu vast doen:
1: Blokkeer allereerst deze avond in je
agenda.
2: Ga bij jijzelf te rade: welk talent wil ik/
kan ik inzetten als ‘kavel’? Zo maar een
paar voorbeelden: een schilderij, een
ritje achterop de motor, het maken van
een tuinontwerp, fietsreparatie, autowassen, een fotoreportage van een
verjaardag/jubileum, diner-voor-twee,
kamer behangen, voorlezen, sokken
breien, avondje oppassen, kook-
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les(je), enz. Of wat dacht u van een
workshop aquarelleren, banden
verwisselen, ritje met paard en wagen,
vogelwandeling, bloemstuk voor Pasen
maken, wandeling door Matenpark, enz.
3: Geef jouw talent/jouw aanbod door
aan talentenveiling@3ranken.nl.
4: Ga sparen om op 8 februari iets unieks
te kopen. Zo’n kans krijg je namelijk
niet snel weer. Nadere info:
kominactie@3ranken.nl, tel. 543 04 79.

F A B & S E B
Bezoek
Er bestaat binnen de gemeenschap van
de voormalige Fab&Seb nog altijd een
bezoekersgroep. Heeft u behoefte aan
contact en bezoek of wilt u de communie
ontvangen (omdat kerkgang niet meer
mogelijk is), dan kunt u bellen met mevrouw
Roos Groeneveld, tel. 055 541 14 32 of met
het secretariaat van de Emmaüsparochie.

High tea voor de ouderen
van de Fab&Seb
Vrijdag 1 februari 2019 willen wij weer voor
de ouderen (vanaf ca. 70 jaar) van onze
voormalige Fab&Seb een gezellige high tea
organiseren. Wij nodigen u allen uit om
van 14.30 u tot 16.30 u te komen genieten
van de lekkere zoete en hartige hapjes,
door de werkgroep gemaakt. Het is een
fijne mogelijkheid om elkaar weer eens te
ontmoeten en bij te praten over het “wel en
wee” van iedereen. Wij als bezoekersgroep
gaan weer ons best doen er een fijne
en gezellige middag van te maken, met
ondersteuning van onze huis-accordeonist.
Zoals altijd zal de high tea plaatsvinden in de
“Veste”, Fabianusstraat 4. Wij willen ook dit
jaar een kleine bijdrage vragen van € 4,- p.p.
U kunt zich opgeven bij Wil van Schaaik, tel.
055 541 25 96 en wel graag vóór 28 januari;
dit i.v.m. bakken en voorbereiden.

Apeldoorn, tel. 055 521 80 06 of met
Gerard Tiemessen, Hoefblad 1, Apeldoorn,
tel. 055 521 39 28.
Andere belangstellenden zijn ook van
harte welkom, maar wilt u dit dan wel even
doorgeven. Graag tot 20 december 2018.
Werkgroep Welzijn Hubertusgemeenschap

Herfstmiddag Werkgroep Welzijn
Hubertusgemeenschap
Op woensdagmiddag 14 november
werd er in de Open Hofkerk weer een
gezellige Herfstmiddag georganiseerd
voor de ouderen van 75+ uit de
Hubertusgemeenschap en andere
belangstellenden. De artiesten voor deze
middag waren de Heeren van Huffelen uit
Emst. Echte neven van elkaar waarvan de
een accordeon speelde en de andere gitaar
en ook nog de liederen aan elkaar praatte.
Dit duo treedt vaker op in bejaardenhuizen
om ouderen te vermaken met liedjes van
vroeger, liedjes uit de streek maar ook
van recentere datum, zoals Rosanne. Ook
treden zij jaarlijks op in Het Kulturhus in
Epe. De Heeren brachten een gevarieerd
programma waarbij iedereen uit volle borst
mee kon zingen. De sfeer zat er al snel in.
Onder het genot van koffie en koek en
wat bij praten met elkaar, deed iedereen
enthousiast mee met de Heeren, die er
zelf ook veel plezier aan beleefden. Ook
werden de aanwezigen verrast met wat
hapjes en drankjes. Het was zo gezellig dat
er aan het eind van de middag zelfs nog een
polonaise werd gehouden. Het was weer
een succesvolle middag waarvan allen met
volle teugen hebben genoten. Iedereen
die heeft meegeholpen aan deze mooie
middag hartelijk dank. Vooral ook dank aan
de mensen van de catering. De volgende
activiteit is een Kerstmiddag op 20 december
om. U bent weer van harte welkom.
GB.

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.

ONZE LIEVE VROUWE

Stilteruimte St. Hubertus

Gebedsgroep de Parel

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.

Elke donderdag van 10.00-12.00 uur bent u
van harte welkom in het Emmaushuis om de
bijeenkomst van gebedsgroep de Parel bij
te wonen. Voor meer info kunt u bellen met
Bep Beerends telefoon 055-3666141.

Eucharistieviering en Kerstmiddag

Welzijn

De werkgroep Welzijn organiseert op
donderdag 20 december 2018 haar
jaarlijkse Kerstmiddag voor de ouderen uit
de Hubertusgemeenschap. Deze middag
wordt begonnen met een feestelijke H.
Eucharistieviering waarbij het thema zal
zijn “Wachten op Hem?” Pater Th. Roelofs
pr. zal hierin voorgaan en het Hubertuskoor
zal tijdens deze viering de zang verzorgen.
Na de Eucharistieviering wordt er door de
aanwezigen en het Hubertuskoor in een
samenzang enkele liederen gezongen,
die ons dichterbij Kerstmis, de geboorte
van Jezus zullen brengen. Aan het eind
van deze middag zal Pater Theo Roelofs
u op zijn eigen wijze een Kerstgedachte
meegeven. In de pauzes willen wij u graag
verwennen met een hapje en een drankje
in de in kerstsfeer aangeklede zaal bij
de Open Hofkerk, Boerhaavestraat 60,
Apeldoorn. De middag begint om 14.00
uur. De Kerk is open om 13.30 uur. Alle
parochianen, die vallen onder de doelgroep
van de Werkgroep Welzijn, hebben een
uitnodiging ontvangen, maar mocht u op 15
december a.s. nog niets hebben gekregen
dan kunt u hierover contact opnemen met
mevrouw Diny Van Bussel, Marconistraat 71,

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.

T E R E S I A

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 14 december 2018

K E R K D I E N S T E N
Vieringen H. Martinuskerk Twello
Zondag 16 december
10.00 uur Eucharistieviering,
voorganger pastoor H. Hermens
Zondag 23 december
10.00 uur Eucharistieviering,
voorganger pastor Sebastian
Maandag 24 december, Kerstavond
16.00 uur Gezinsviering
Dinsdag 25 december, 1e Kerstdag
10.00 uur Eucharistieviering,
voorganger pastoor H. Hermens
12.30 uur Viering met de kleintjes,
voorganger pastor Sebastian
Woensdag 26 december, 2e Kerstdag
10.00 uur Eucharistieviering,
voorganger pastoor H. Hermens
Zondag 30 december
10.00 uur Eucharistieviering,
voorganger pastor Sebastian
Maandag 31 december, Oudejaarsavond
19.00 uur Eucharistieviering,
voorganger pastor Sebastian
Dinsdag 1 januari 2019, Nieuwjaarsdag
10.00 uur Eucharistieviering,
voorganger pastoor H. Hermens
Zondag 6 januari 2019
10.00 uur Eucharistieviering,
voorganger pastoor Oude Vrieling
Zondag 13 januari 2019
10.00 uur Eucharistieviering,
voorganger pastor Sebastian

Casa Bonita
16 dec.
23 dec.
25 dec.
30 dec.
06 jan.

Ds. E.Idema
Dhr. M. Visscher
Pastor H. de Jong
RK Pastor J. van Steenoven
Henny Meurs regelt

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

De Drie Ranken
16 december
09.00 u. en 10.30 u. ds. H.J. ten Brinke

23 december
09.00 u.
ds. A.A. Wijlhuizen + mevr.
M. Litjes, Open Kring Viering
mmv Pur Sang
09.00 u.
ds. G.A.J. van der Maas,
De LichtBoot, kinderkerk voor
de basisschoolleeftijd
10.30 u.
ds. A.A. Wijlhuizen + mevr.
M. Litjes, Open Kring Viering
mmv Pur Sang
24 december
Vanwege de beperkte ruimte tijdens de
vernieuwbouw zijn er kerstavond geen
vieringen. Tussen 17.00 en 20.00 u. is er een
kerstwandeling voor jong en oud. Vertrek:
Violierenplein/De Drie Ranken. Zie elders in
Drieklank.
25 december
09.00 u. en 10.30 u. ds. G.A.J. van der Maas
30 december
09.00 u. en 10.30 u. ds. G.A.J. van der Maas
31 december
19.00 u.
ds. A.A. Wijlhuizen,
oudejaarsviering
6 januari
09.00 u. en 10.30 u. ds. H.J. ten Brinke
09.00 u.
Next Step voor jongeren
van 12-15 jaar
12.00 u.
Connect@, voor jongeren
vanaf 15 jaar

De Heemhof
16 dec.
23 dec.
25 dec.
30 dec.

Mw. M. de Jong
Mw. Ds. A. Melzer
Mw I.M. Bossenbroek-Baller
Pastor W. Achtereekte

De kerkdiensten beginnen om 10.30 u.

‘s Heeren-Loo
(Groot Schuylenburg)
16 dec.
24 dec.
25 dec.

Eredienst Hetty de Reus
19.30 uur, Drs. Constance
Schouwstra-Dijkman
1e Kerstdag Drs. Constance
Schouwstra-Dijkman

30 dec.
06 jan.
06 jan.
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E L D E R S
combidienst Dhr. Harm Siebesma
Verteldienst Mw. Hanke
van ’t Hof
Zangdienst Mw. Hetty de Reus

Aanvang diensten: eredienst 10.30 u.,
verteldienst 10.30 u., zangdienst 14.30 u.,
combidienst 10.30 u.

06 jan.

Woord- en communieviering
Anton Derksen

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

De Veenkamp

De Herberg:
Zondagse Ontmoetingen

Elke eerste vrijdag van de maand om
10.00 u. een communieviering in de zaal
op de eerste verdieping.

23 dec.
25 dec.

H. Geestkapel Assel

Theo van Driel		
Kerstmis

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

Marken-Haven
15 dec.
22 dec.
25 dec.
29 dec.

Mw. M. de Jong
Mw. Ds. A. Melzer
Kerst Mw. I.M. Bossenbroek-Baller
Pastor W. Achtereekte

De kerkdiensten vinden plaats op
zaterdagmiddag om 14.30 u.

Randerode
16 dec.
23 dec.
25 dec.
30 dec.
06 jan.

Mw. J. Koornstra		
Pastor H. de Jong
Ds. E. Idema
Pastor H. de Jong
pastor J. van Steenoven

De kerkdiensten beginnen om 10.30 u.

Sainte Marie
16 dec.
23 dec.
24 dec.
30 dec.

09.30 u, Woord- en communieviering Anton Derksen
Geen viering
KERSTVIERING 19.00 u. 		
Eucharistieviering Antoon Goes
Geen viering
Vanaf 06 jan 2019 gewijzigde
aanvangstijd: 10.00 uur

Elke zondag is er om 10.00 u. een
zondagsviering.
Elke 1e zondag van de maand
Eucharistieviering met ondersteuning
door het Hubertuskoor.
Elke 2e zondag van de maand Woorden 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 u. een gebedsdienst.

Nu, ik ben bereid
in zo’n engel te geloven. Ogen
gaan open: ik spreid handen
tot een gebaar
van waar welkom en verbaasde
appreciatie
voor gratie en gemak
waarmee de engel zonder kap van
wolken
en zonder sterrenhengel
in ons aller deur staat
onder ons aller dak.
gemaakt van zulk een stof
als waarvan wij allen gemaakt zijn.

Wandelen?
Zin om met R.K. leeftijdsgenoten (25-55 jaar) te gaan wandelen? Het is de ideale manier om mede R.K. 25-plussers te ontmoeten
en het R.K. geloof samen te delen. We gaan één keer per maand wandelen, soms gecombineerd met het bijwonen van een
H. mis en desgewenst gezamenlijk ergens betaalbaar gaan eten na afloop.
Kijk op http://home.kpn.nl/m.de.wit-ssc/Georgiuswandelingen.html

Newbornlife’s Eindejaarsactie 2018
Newbornlife organiseert ook aan het eind
van dit jaar weer een verdubbelingsactie
voor operaties voor vrouwen in Afrika die
lijden aan VVF (Vesico Vaginal Fistula).

Alweer?
Ja, want het is
nog steeds hard
nodig! In de armste
landen sterft nog steeds 1 op de 8 vrouwen
tijdens de zwangerschap, bevalling of kort
daarna. Van de vrouwen die overleven
moeten jaarlijks circa 120.000 verder met
een blaasfistel. Alleen al in Afrika leven
naar schatting 2 tot 5 miljoen ‘verborgen’
vrouwen met de gevolgen van VVF. En met
die gevolgen valt niet te leven…

Wat is VVF ook alweer?
Door een langdurige bevalling zonder hulp
verliest een vrouw haar kindje. Haar blaas
raakt zó beschadigd dat hij geen urine
meer kan bevatten. Ze is altijd nat, wordt
gepest, verliest haar waardigheid, wordt
uitgestoten door de gemeenschap, wordt
weggestuurd door haar man, ze verpaupert
en vereenzaamt.

Weer dubbelop?
Ja, want ook dit jaar worden alle giften die
voor het einde van het jaar binnenkomen
verdubbeld, door een anonieme gulle gever.
Met uw gift kan – als hij binnenkomt vóór
28 december - dus twee keer zoveel gedaan
worden. En de gift is ook nog aftrekbaar

voor de inkomstenbelasting 2018.
Vorig jaar konden we door de Eindejaarsactie ongeveer 50 blaasherstellende
operaties mogelijk maken. Voor 50 unieke
vrouwen een nieuw leven. Wij gaan er dit
jaar weer voor! U ook?
Giften zijn welkom op IBAN:
NL85 INGB 0003 1092 80, tnv Newbornlife
te Zuidlaren ovv verdubbeling.
Namens het bestuur,
Janneke Venema (voorzitter)
Stichting Newbornlife Nederland,
050 409 42 12, newbornlife@live.nl,
newbornlife.nl

Remco Campert
(fragment van Wallace Stevens)
[van letterlievend.nl/poëzie]

vrijdag 14 december 2018
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Kerstmis is
liefde in een wereld van vrede
Kerstmis belooft
steeds opnieuw dat het morgen beter wordt

BIJBELROOSTER JAAR C
Bijbelrooster jaar C
16 december 2018 zondag Gaudete
3e zondag van de advent Sef. 3,14-18a; Jes. 12; Fil. 4,4-7; Luc. 3,10-18
23 december 2018
4e zondag van de advent Mi. 5,1-4a; Ps. 80; Heb. 10,5-10; Luc. 1,39-45
24 december 2018
Kerstmis nachtmis Jes. 9,1-3 + 5-6; Ps. 96; Tit. 2,11-14; Luc. 2,1-14
25 december 2018
Kerstmis dageraadsmis Jes. 62,11-12; Ps. 97; Tit. 3,4-7; Luc. 2,15-20
25 december 2018
Kerstmis dagmis Jes. 52,7-10; Ps. 98; Heb. 1,1-6; Joh. 1,1-18 of 1-5 + 9-14
26 december 2018 H. Stefanus eerste martelaar
Hand. 6,8-10; 7,54-60; Ps. 31; Mat. 10,17-22
30 december 2018 Feest van de H. Familie
1 Sam. 1,20-22 + 24-28; Ps. 84; 1 Joh. 3,1-2 + 21-24; Luc. 2,41-52
1 januari 2019 Heilige Maria, Moeder van God; Nieuwjaar
Num. 6,22-27; Ps. 67; Gal. 4,4-7; Luc. 2,16-21
6 januari 2019 Openbaring des Heren
Jes. 60,1-6; Ps. 72; Ef. 3,2-3a.5-6; Mat. 2,1-12
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