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Op 4 januari had ik een afspraak met 
Mariska Litjes. Ik had haar wel eens begroet 
maar nog niet eerder kennis gemaakt. 

Dus was het prettig dat ze zich eerst 
even kon voorstellen. Mariska, geboren 
met een zachte G in het land waar onze 
nieuwe pastoor ook vandaan komt: Noord-
Brabant. Ze komt uit een gezin waarvan 
vader katholiek was en moeder Nederlands 
Hervormd was opgevoed. Als jong meisje op 
de basisschool zong zij in kerkkoren in de 
hervormde kerk en zat op de zondagsschool. 
Af en toe ging ze met vader naar de 
katholieke kerk en is als tiener daar op een 
jongerenkoor gegaan. De aankleding en 
mooie omgeving waarin de dienst werd 
gehouden, hebben haar steeds bekoord en 
dat blijft voortduren. De lagere school en 
daarna het vervolgonderwijs volgde ze op 
protestantse scholen maar altijd bleef het 

Mariska Litjes: Jongerenwerker
katholieke gebeuren bij haar in beeld. Toen 
ze zeventien jaar was heeft ze zich laten 
vormen en nadien is ze vol overgave met de 
beleving van het katholieke geloof bezig 
geweest. In haar pubertijd raakte de kerk uit 
beeld.

Een opleiding als diëtiste werd voltooid 
en ze vond een baan in Apeldoorn. Haar 
man kon zijn werkterrein ook verleggen; 
dat was snel en gemakkelijk geregeld. 
Mariska vond haar draai in De Drie 
Ranken (Eglantier) een oecumenische 
kerkgemeenschap in de Maten. En weer 
bracht het zingen bij een koor haar 
in de kerk. Zingend bij Pur Sang en 
door de kinderen werd ze steeds meer 
als vrijwilliger bij de vieringen en het 
kinderwerk betrokken. Nieuwsgierigheid 
naar religie kreeg steeds meer vorm en 
resulteerde in een studie aan de Fontys 
Hogeschool in Hengelo. Die theologiestudie 
heeft ze in 2012 afgerond.

Jongerenwerk is haar passie en vanuit die 
gedrevenheid is ze beroepsmatig in de 
Emmaüsparochie werkzaam. Het was een 
zoektocht naar ‘wat willen jongeren, wat 
kunnen kinderen, hoe betrekken we ze 
(weer) bij de kerk?’ Professioneel heeft ze 
een plan gemaakt en successievelijk begon 
haar plan van aanpak te werken. Ze is actief 
bij de kinderwoorddiensten, catechese, 
de voorbereiding van de kids op de eerste 
Communie, voorbereiding op het Vormsel 
en bij de kindervieringen, u leest het al, alles 
met kinderen en teenagers. Daarnaast is ze 
in 2015 een bijbelverhalenproject gestart 
met de ‘Godly Play’ vertelmethode op de 
katholieke basisscholen. De activiteiten 
die ze op scholen ontplooit zijn leerzaam 
voor de kinderen maar ook waardevol voor 
de juffen en meesters. En waardering van 
ouders krijgt ze ook!

Al deze activiteiten zijn ook in het bisdom, 
bij de vicaris mgr. Pauw en bij kardinaal 

Eijk gelukkig niet onopgemerkt gebleven. 
Mariska’s werk heeft ook in het bestuur van 
het bisdom een beleidsverandering in gang 
gezet. Wat in diverse parochies vast wel 
gebeurt: meer aandacht voor de jeugd, krijgt 
hier in Apeldoorn handen en voeten door de 
professionele opzet van het jongerenwerk.

Nu is het (eindelijk) zo ver dat vanuit het 
bisdom Mariska officieel benoemd is voor 
vier jaar. Ze heeft de zending (benoeming, 
c.q. erkenning) van de bisschop gekregen. 
Dit is voor de hele organisatie een enorme 
opsteker. Vijf jaar doet Mariska dit werk 
al, en door de zending heeft haar werk nu 
ook een officiële naam ‘Jongerenwerker’. 
Mariska Litjes is te bereiken onder: 
kindenkerk@apeldoorn.nl . 

Lieve Mariska, namens de hele redactie van 
OpWeg van harte gefeliciteerd. Veel succes, 
samen met jouw grote groep vrijwilligers. 
Hulde.
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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 48
pastoraat Emmaüsparochie € 345,84 / Adventsactie € 389,56
week 49
pastoraat Emmaüsparochie € 284,50 / Adventsactie € 379,86
week 50
pastoraat Emmaüsparochie € 251,17 / Adventsactie € 574,58
week 51 + 52
pastoraat Emmaüsparochie € 3.355,70 / Adventsactie € 695,39 / 
kind en kerk € 301,02

MISINTENTIES, voor zover bij ons bekend
Weekend 12 - 13 januari
Bertus Bosch, Maria Aartsen-Verhey, Hendrikus Johannes Aartsen, overleden fam. Aartsen-
Verhey, Jan van het  Erve, Martha Dhondt, Didi van Geffen-de Vries, Johanna Marianna van 
Leur-van den Berg, Ank Baartmans-Scholte.
Weekend 19 - 20 januari
Ben en Bernhard, Ank Baartmans-Scholte, Didi van Geffen-de Vries, Johanna Marianna van 
Leur-van den Berg.

AANMELDEN UITVAARTEN
Centraal aanmeldpunt uitvaarten 06 289 283 73

PAROCHIEKRONIEK 
Overleden: 
Het afscheid van Jan van het Erve heeft plaatsgevonden op woensdag 19 december 
in de aula van Rouwenhorst.
Het afscheid van Martha Dhondt heeft plaatsgevonden op maandag 24 december 
op Heidehof.
Het afscheid van Didi van Geffen-de Vries heeft plaatsgevonden op maandag 7 januari 
in Crematorium Heidehof.
Het afscheid van Johanna Marianna van Leur-van den Berg heeft plaatsgevonden 
op maandag 7 januari bij Rouwcentrum Rouwenhorst.
Het afscheid van Ank Baartmans-Scholte heeft plaatsvinden op dinsdag 8 januari 
in de O.L. Vrouwekerk.

VOEDSELBANK
Het product voor de inzamelingsactie van de Voedselbank voor de maand januari is 
houdbare melk. U kunt het product in de bekende kratten achter in de kerk deponeren. 
Namens de voedselbank hartelijk dank.

IN MEMORIAM

Jan van het Erve
Met mooie liederen gezongen door zijn geliefde koor Gaudeamus, waarvan Jan 50 jaar lid 
is geweest, hebben wij op 19 december in de aula van Rouwcentrum Rouwenhorst afscheid 
van Jan genomen. Met zijn positieve en energieke instelling heeft Jan getracht te genieten 
van alle levensdagen die hem gegeven waren. Ondanks de nodige tegenslagen die hij heeft 
gehad door zijn ziektes bleef hij altijd positief in het leven staan. Nooit wanhopen was zijn 
advies. Hij was een echte doorzetter en zijn levenskracht zorgde er ook voor dat hij toch 
weer van alles kon. Jan heeft in zijn leven heel veel aan liefde gegeven. Aan Diny zijn vrouw 
met wie hij dit jaar op 15 januari 60 jaar getrouwd zou zijn. Diny die zijn liefde, zijn warmte 
en de gezelligheid van het altijd samen zijn, nu zo enorm zal missen. Hem zo zal missen op 
zijn vertrouwde plekje naast de “zwarte Maria “, zoals Jan de houtkachel altijd benoemde. 
Maar ook heeft Jan veel liefde gegeven aan zijn kinderen en kleinkinderen. Ze konden altijd 

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

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

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

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

V I E R I N G E N  I N  D E  O N Z E  L I E V E  V R O U W E K E R K
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K E R K

EMMAÜSPAROCHIE APELDOORN

Adres : Emmaüshuis, Stationsstraat 13, 7311 NL Apeldoorn

Centraal Secretariaat : 055 526 65 00, emmaus@rkapeldoorn.nl

  Maandag t/m donderdag 09:00 - 12:00 uur, op vrijdag gesloten.  

Kerkbijdragen : NL40 INGB 0000941849 t.n.v. RK Emmaüsparochie

Website : www.emmaus-apeldoorn.nl

Parochiekerk :  Onze Lieve Vrouwekerk, Hoofdstraat 18, 7311 KB Apeldoorn
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Zaterdag 12 januari
16.30 uur Eucharistieviering
 Voorgangers pastoor H. Hermens en diaken R. Dashorst
Zondag 13 januari
10.00 uur Eucharistieviering
 Voorgangers pastoor H. Hermens en diaken R. Dashorst
Dinsdag 15 januari
09.00 uur Eucharistieviering
Vrijdag 18 januari
09.00 uur Eucharistieviering
19.30 uur Gebedsviering Sant’Egidio
Zaterdag 19 januari
16.30 uur Eucharistieviering
 Voorganger pastor Sebastian
Zondag 20 januari
10.00 uur Eucharistieviering
 Voorganger pastor Sebastian
12.00 uur Doopviering
Dinsdag 22 januari
09.00 uur Eucharistieviering
Vrijdag 25 januari
09.00 uur Eucharistieviering
19.30 uur Gebedsviering Sant’Egidio
Zaterdag 26 januari
16.30 uur Eucharistieviering
 Voorganger pastor Sebastian
Zondag 27 januari
10.00 uur Eucharistieviering
 Voorganger pastor Sebastian
Dinsdag 29 januari
09.00 uur Eucharistieviering
Vrijdag 1 februari
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 (deze is reeds vol), 
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: 13-1 Zuid-West Fab & Seb; 20-1 Centrum 
Maria; 27-1 West Victor; 3-2 Zuid-Oost 3 Ranken; 10-2 Noord-Oost Teresia; 17-2 
Noord Hubertus.

Pastorale zorg: Een pastor van het team is iedere dag van 09.00-20.00 uur bereikbaar 
op 06 531 543 58 en tevens beschikbaar voor dringende pastorale zorg.
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Inpakken

bij Jan terecht en hij had altijd een luisterend oor. Hij was ook altijd bereid om te helpen en 
ook als het soms niet kon, dan zocht hij toch naar een oplossing. En met bewondering kijkt 
zijn gezin dan ook terug op het levenswerk van Jan. Vele jaren is Jan beheerder geweest op 
de begraafplaats Haagwinde en terwijl de klokken luidden hebben we hem hier naar zijn 
laatste rustplaats gebracht, in het vertrouwen dat God hem nu zal ontvangen in ZIJN licht, in 
ZIJN liefde en in ZIJN barmhartigheid.

Gerard van de Braak

Martha Dhondt 
Een lieve en zorgzame moeder en oma die met volle teugen het leven heeft geleefd. Een 
vrouw met humor ook en die zeker hield van een geintje. Ze was ook erg optimistisch: 
overal was wel een mouw aan te passen was haar instelling. Niets doen was geen optie 
voor Martha, ze moest bezig zijn.  Een hele grote hobby van Martha was fotograferen en ze 

Kerstfeesten

heeft dan ook veel, heel veel foto’s genaakt. Maar ook genoot ze enorm van het zingen in 
een koor, wat ze tot vorig jaar nog heeft kunnen doen. Maar ze was ook creatief en heeft 
altijd veel gebreid en geborduurd. Maar haar leven is zeker niet altijd gemakkelijk geweest. 
Met name haar gezondheid liet het de laatste jaren afweten. Sterk was ze toen ze zelf 
de beslissing nam om te verhuizen naar de Heemhof.  En dit zal zeker geen gemakkelijke 
beslissing zijn geweest, maar ze maakte er het beste van en zag er het positieve van in. 
Martha was een erg gelovige vrouw en trouw bezocht ze altijd de kerkdiensten en Maria 
betekende heel veel voor haar. Haar geloof heeft haar ook de kracht gegeven om zich door 
de moeilijke periodes in haar leven heen te slaan. Al is het overlijden van Patricia, haar 
dochter, een enorme zware klap voor haar geweest, waar ze het enorm moeilijk mee heeft 
gehad. Maar ze vertrouwde op God als haar steun en haar beschermer. En in het vertrouwen 
dat HIJ haar nu zal opnemen in ZIJN liefde hebben we op 24 december in het crematorium 
Heidehof afscheid genomen van deze sterke vrouw.

Gerard van de Braak

Vervolg van pagina 2

Overal
Wereldwijd hebben 240.000 armen met 
Sant’Egidio kerstfeest gevierd in 77 landen in 
alle werelddelen, van Amerika tot Azië, van 
Europa tot Afrika. 

Apeldoorn
In Apeldoorn begon dat al op 19 
december met de jaarlijkse ‘pizzaparty’ 
voor de jongeren zonder vaste woon- 
en verblijfplaats. Dit jaar in en rond de 
Kledingbank aan de Oude Beekbergerweg. 
Hierdoor konden 50 jongeren op deze 
locatie ook kleding uitzoeken. Met een 
dankbaar gevoel kon het team van de 
Kledingbank de jongeren van ‘nieuwe’ 

kleding voorzien. Naast de kleding hebben 
de jongeren genoten van de pizza’s die Viva 
La Pizza weer gratis heeft gebakken in de 
houtgestookte pizzaovens. Het was een 
gezellige ontspannen avond met muziek 
tussen de kerstbomen en vuurkorven. Na 
deze pizzaparty kregen 80 jongeren die in 
traject zijn bij Youngster jeugdzorg allemaal 
een kerstpakket, beschikbaar gesteld 
door Heiwegen Consultancy en Stichting 
Kinderweeshuis. Bakker Maassen schonk 
hiervoor 80 kerstbroden.

De pizzaparty was de start van de 
Kerstfeesten in Apeldoorn. Het volgende 
feest was de lunch op Eerste Kerstdag 

na de eucharistieviering. Met ongeveer 
25 personen hebben wij gezellig de 
kerstlunch gebruikt aan een mooi 
versierde tafel in de pastorie. De lunch 
werd opgeluisterd met een gedicht van 
Truus en mooie pianoklanken van ‘Stille 
nacht’ door Ceciel. 

Dezelfde dag, hebben wij in dezelfde ruimte 
een Kerstdiner gehouden voor 60 bezoekers 
van de Franciscustafel. Deze maaltijd was 
ons geschonken door Fresh Catering. 
Tijdens de maaltijd kregen de gasten een 
kerstgeschenk, met een door hen zelf 
gevraagde attentie, variërend van een fleece 
deken, kaars, doucheartikelen, waterkoker 

tot handschoenen of een sjaal. Alles in een 
mooi ingepakt pakket met wat chocolade 
en kerstkoekjes. Ontroerend om de gasten 
te zien die nog nooit een kerstgeschenk 
hebben ontvangen. 

Op Tweede Kerstdag kwamen wij met 20 
vrijwilligers bij elkaar om een Kerstfeest 
te houden in Omnizorg, het opvanghuis 
voor dak- en thuislozen en verslaafden. We 
vertelden het Kerstverhaal en zongen samen 
de bekende kerstliederen in de sfeer van 
samen familie zijn met mensen aan de rand 
van de samenleving. 

Ronald Dashorst

Kerstdiner Kerstdiner Kerstlunch

Kerstdiner Kerstdiner Kerstdiner (Foto’s: Ronald Dashorst)
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Openingstijden Centraal Secretariaat
Het centraal secretariaat van de parochie is geopend op maandag t/m donderdag 
van 9.00-12.00 uur. Op vrijdag is het centraal secretariaat gesloten. 

H U I S

K I N D  E N  K E R K

Wensen
Bij het ingaan van het 
nieuwe jaar mag je iets 
wensen. Zo heb ik dat 
geleerd toen ik nog zelf een 
kind was. Een traditie die ik in ere hou en 
die altijd om 0:00 uur opplopt. Zo gaat dat 
met rituelen die je je als kind eigen hebt 
gemaakt. Ze blijven je bij! 
Voor het kinderwerk in onze parochie wens 
ik dat er verbinding mag blijven met elkaar 
en God en dat de onderlinge vriendschap 
ook aankomend jaar weer ervaren mag 
worden. Dat we met Gods zegen het 
kinderwerk in de Onze Lieve Vrouwekerk 
mogen voortzetten en een vruchtbare start 

Ik wens iedereen, van jong tot oud, een 
gezegend 2019! 

Mariska Litjens 

Vormsel en Eerste Communie 
Deze projecten starten in januari. 
Heeft u een kind dat nog mee wilt doen, 
mail dan naar het secretariaat! 
Startavond Vormsel, 11 januari, 
eerste bijeenkomst Eerste Communie, 
26 januari. Vragen: mail naar 
kindenkerk@rkapeldoorn.nl

Crèchehulp nodig! 
Voor alle werkgroepen hebben we volop 

maken in de Franciscus en Claraparochie. 
Plannen zijn er volop. Allereerst de wens 
om het bijbelvertelproject op de katholieke 
basisscholen uit te breiden tot beide 
parochies. Ook voor de catecheseprojecten 
als Vormsel en Eerste Communie zal er een 
samenwerking ontstaan in beide parochies. 
De pijlen zijn dit jaar gericht op de tieners. 
We gaan door met het opzetten van een 
tienerprogramma door het jaar heen. 
Er komt een Paaswake met jongeren. 
Een hele nacht in de kerk met een 
programma en verhalen die ons leiden naar 
Pasen. Er is altijd weer een nieuw begin! 
Laten we dat voor ogen houden in alles 
wat we ondernemen. 

vrijwilligers. Het enige wat een probleem 
blijft is het draaien van de crèche. 
De laatste maanden hadden we geluk 
met onze maatschappelijk stagiaire Lefania. 
Zij draaide de crèche vrijwel elke zondag. 
Maar het zou mooi zijn als we wat extra 
handen voor de kleintjes erbij zouden 
krijgen.

Maatschappelijke stage 
Bij Kind en Kerk en ook bij de Kledingbank 
kan er maatschappelijk stage gelopen 
worden. We hebben met de scholen hierover 
afspraken. Geïnteresseerd? Neem contact 
op met kindenkerk@rkapeldoorn.nl

Vrijwilligers heb je in allerlei soorten 
en maten. Zij zijn – zeker in een 
kerkgemeenschap – heel belangrijk. 
Vrijwilligers zijn als olie in een machine, 
namelijk onmisbaar.

Op 9 december hebben wij Mieke Geraets 
aan het einde van de eucharistieviering in 
het zonnetje gezet vanwege haar 25-jarig 
lidmaatschap van ons kerkkoor. Mieke is 
voor ons heel belangrijk. Ze is niet alleen 
sopraan, maar vervult daarnaast een 

andere taak zeer nauwgezet. Mieke 
zorgt er al jaren voor dat de muziek 
voor alle koorleden keurig geordend 
in mappen klaarligt als wij ons melden 
voor de repetitie. Wij zijn haar daar 
veel dank voor verschuldigd. De 
onderscheiding en de bloemen die zij 
van Marcel Stouten onder applaus in 
ontvangst mocht nemen, waren meer 
dan verdiend. Mieke, bedankt.

Het Credokoor

Wij zijn trots op onze jubilaris

Op zondag 25 november 2018 zijn tijdens 
de Eucharistieviering in de Onze Lieve 
Vrouwekerk, opnieuw 2 kandidaat-
acolythen aangesteld als acolyth. Denny Van 
‘t Hoff en Sander Hoften kregen het PiusX 
kruis omgehangen, waarmee zij (zichtbaar) 
laten zien dat zij in het vervolg als acolyth, 
naast alle altaartaken, ook de communie 
mogen uitreiken. 

Denny en Sander, van harte gefeliciteerd!
De ceremonie tot aanstelling als acolyth, 
wordt eens per jaar uitgevoerd. Op de 
laatste zondag van het kerkelijk jaar, 
het feest van Christus Koning, zijn alle 
(junior-)acolythen verzameld in de kerk 
voor de Eucharistieviering (met of zonder 
aanstellingsceremonie). Na de viering 
vertrekt het voltallige gezelschap van het 
Acolythencorps Pius X naar de grote zaal van 
het parochiecentrum waar zij sinds jaar en 
dag de jaarvergadering wordt gehouden. 
Een traditie die al 81 jaar in ere wordt 
gehouden. 
Tijdens deze jaarvergadering worden 
o.a. de dienlijst voor de komende 

feestdagen vastgesteld. Een grote klus 
met de hoeveelheid dienbeurten in de 
decembermaand. Alle misdienaars en 
acolythen dragen hun steentje bij om te 
zorgen voor een sluitende dienlijst. 
Ook wordt het bestuur voor het nieuwe 
dienjaar gekozen. Het bestuur bestaat voor 
het komende jaar uit: Saskia Kolkman (vz.), 
Marc Ettema (penn.) en Bart Ackermans 
(secr.).
Ook lid worden van ons acolythencorps? 
Zowel misdienaars als junior-acolythen 
(misdienaars van 14-16 jr) zijn van harte 
welkom.

Ernst Voogd

Aantal acolythen blijft groeien

Op 15 december was er in de O.L. 
Vrouwekerk een kerststallenshow. Aan 
parochianen was gevraagd om hun kerststal 
mee te nemen naar de kerk en te tonen 
aan belangstellenden. En er kwamen vele 
verschillende kerststallen! Traditionele, 
moderne, gekochte, zelfgemaakte, rijk 
versierde, sobere, van alles wat. Ook de 
kerststal die eerder in de Fab&Seb-kerk 
stond was te bekijken. 

Het was een mooi overzicht van alles wat 
mogelijk was aan kerststallen. Er kwamen 
dan ook de nodige mensen op af. Gezellig, 
met een kopje koffie of thee, kon er gepraat 
worden.

Kerststallenshow: het smaakt naar meer
Uit de reacties van de kerststallenshowers 
en bezoekers bleek dat men deze 
bijeenkomst zeer waardeerde. Daarom 
willen we volgend jaar weer een 
kerststallenshow organiseren: op de 
zaterdag van de 3e adventsweek. Wie 
op de hoogte gehouden wil worden, kan 
zich via onderstaand mailadres opgeven. 
In het najaar komen we er uiteraard nog 
op terug, en kan iedereen zich ook nog 
opgeven.
Kortom: een leuke en bijzondere middag. 
En dat smaakt naar meer.
Namens de pastoraatsgroep en met dank 
aan Cita Pol voor de coördinatie. 

Lia Voogd

Donderdag 31 januari, 20:00 uur, 
De Drie Ranken (achteringang) 
Lezing: Dirk van de Glind  

‘Een Handvest voor Compassie’ 
Veel mensen zoeken 
antwoorden op grote 
levensvragen: waarom is er zo 
veel lijden en heeft dat lijden 
zin of betekenis? Hoe maken 
we ons leven meer zinvol en 
krijgt het meer diepgang? 
Hoe geven we de liefde vorm in ons leven? 
Hoe maken wij een betere en meer leefbare 
samenleving?  
Religies proberen een antwoord te geven op 
dergelijke levensvragen, maar: doen zij dat 
voldoende aansprekend en effectief? Karin 
Armstrong, denker en schrijver over religie, 
geeft in haar Handvest voor Compassie 
een religie-overstijgend antwoord. Haar 
Handvest is een oproep tot ‘universele 
menselijkheid’. Dit  is ook het hoofdthema 
in de boeken van Dirk van de Glind. Dirk is 
schrijver en theoloog en zal over het begrip 
‘universele menselijkheid’ en de betekenis 
van het Handvest voor Compassie met ons 
van gedachten wisselen. Vrijwillige bijdrage 
€ 5.00. Graag aanmelden met een mailtje 
naar: vonc@3ranken.nl

Donderdag 24 januari, 19:45-21:00 uur, 
De Drie Ranken, Els Lagerweij, 

Sacrale dans, meditatie in beweging 
We dansen op inspirerende muziek 
uit diverse muzikale tradities, nu eens 
uitbundig, dan weer verstillend.
Thema: ‘midden in de winter’ 
Bijdrage: € 2,50. Opgave en info: 
vonc@3ranken.nl

De Verwondering 
organiseert 
activiteiten rondom 
Bijbelverhalen en is 
een onderdeel van de Drie Ranken. U vindt 
de activiteiten van De Verwondering in het 
VONC programma.

Vooraankondiging:
Kom in balans met verhaal en dans! 
Een dag met TIJD voor JEZELF, om RUST, 
INSPIRATIE en ENERGIE op te doen.
Kom in balans met verhaal, dans en 
meditatieve oefeningen. 
Voor wie : vrouwen van alle leeftijden 
Datum : vrijdag 22 februari 2019 
Tijd : 9:45 uur tot 15.30 uur 
  in De Drie Ranken 
Kosten : € 30,- tot € 35,- per persoon, 
  naar draagkracht
                  (inclusief lunch; diëten graag 
  doorgeven bij aanmelding) 
Opgave : de.verwondering.apeldoorn@
  gmail.com  vóór 12 februari.  
Het programma gaat door bij minimaal 
10 deelnemers
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Wat hebben die vrijwilligers het dan 
naar hun zin
Zie ze toch eens gezellig met elkaar praten
Met een drankje en hapje op tafel
Wat zou zo’n avond zijn zonder 
‘karaoke-zanggroep’
Zo heerlijk om lekker mee te ‘brullen’
Dank-je-wel allemaal!

Druiven krenten
Zoals het ‘krenten’ 
van druiven nodig is
Om ze tot mooie 
trossen te doen 
groeien
Zo ook laat ik mij 
‘onderzoeken’
Op zaken die mijn wasdom tegenwerken

Met het verwijderen van het niet-bevruchte
Ontstaat er ruimte voor de volle korrels
Ook in mijn leven is ‘krenten’ gewenst
En geef ik mij over aan Vaders vaardige handen

Als dan later de druiventros wordt geoogst
Groot en vol op de hand ligt
Is daar ook het symbool van het Laatste 
Avondmaal
Het bloed van Christus vergoten voor alle 
mensen

Gevangen
Meestal houdt een 
hek iemand of iets 
gevangen
Maar hier heeft de 
boom het gaas in 
zijn greep. 
Zou het hek ook 
naar z’n vrijheid verlangen
Als het iets van die drang in ons mensen 
begreep?

Dromen
Concrete zaken 
beginnen meestal 
met dromen
Een idee is je 
hart en hoofd 
binnengekomen
Een gedichten-
bundel maken en 
uit te geven
Als ik dat toch eens 
zou mogen beleven
 
Ik vroeg daarbij hulp aan mijn 
facebookvrienden
Die met hun onderwerp een plaatsje 
verdienden
In het boekje dat, hoopte ik, 
eens zou komen
De vervulling van een van mijn 
mooiste dromen

Maaltijd vieren
Er zijn weinig 
activiteiten 
Die het bij elkander 
zijn zo prettig maken 
Als samen de 
maaltijd gebruiken   
In een ongedwongen 
sfeer 
Genieten van elkaars gezelschap 
En van wat de aarde ons geeft   
Als onenigheid en erger 
Werd besproken aan de dis 
Zou onze wereld er heel wat beter 
voor staan 

Parel in Gods hand
Dertig jaar ‘Parel in 
Gods hand’
Zo beschreef een 
van deze dames
De prachtige 
bestaanstijd van hun 
gebedsgroep
Voor hen is de Heilige Geest
En de werking ervan in de wereld
Een dagelijkse, 
doorlopende  vanzelfsprekendheid
Ze gaan voor elkaar door het vuur
Gevoed door de passie voor het Leven
Ik ben God dankbaar voor zulk 
‘grondpersoneel’

Buitengebed
Zoemen in de zomer
Bijen aan het werk
Is voor mij als dromer
Als bidden in de kerk

Gods perfecte aarde
Toont zich voor 
mijn oog
Ik besef de waarde
En ik prijs Hem hoog

Dank-je-wel-avond
Wat zijn er veel 
vrijwilligers in onze 
parochie
Zoveel grote en kleine 
taken uit te voeren
Het hele jaar door

Wat fijn dat er een bestuur is
Dat daar zijn waardering voor uitspreekt
Door een dank-je-wel-party te 
organiseren

(Willem Olierook)

Sinds drie jaar staat op de website van onze 
Emmaüsparochie de rubriek ‘LeefTocht’.
Het is de opvolger van ‘BeeldSpraak’, 
de rubriek waar beeld (foto van Edith 
Klinkhamer) en tekst (Kees Pannekoek) 
prachtig samenkwamen.

Bedoeling ‘LeefTocht’
‘LeefTocht’ heeft een beetje dezelfde insteek 
als ‘BeeldSpraak’, maar in plaats van twee 
vaste ‘aanleveraars’ is het de bedoeling om 
verschillende parochianen of gemeenteleden 
de gelegenheid te geven om met een 
(zelfgemaakte) foto en een bijpassende tekst 
(proza, poëzie) iets aan te reiken om even bij 
stil te staan of een ander mee te inspireren. 
Wat geestelijk voedsel voor onderweg.
Die foto kan zijn van een voor hem of haar 
dierbaar kleinood, of een foto van een 
natuurplaatje, een bijzondere kerk of ander 
aansprekend gebouw of beeld. Iets dat 
‘geraakt’ heeft en wellicht ook een ander 
iets te zeggen heeft…

Een greep
In deze OpWeg willen we opnieuw een 
greep doen uit het ‘LeefTocht-archief’ en 
ook de lezers van ons parochieblad nogmaals 
wat aanreiken voor ‘in de spirituele ransel’. 
Het zijn voornamelijk gedichten en foto’s 
van mezelf (tenzij anders vermeld).
Tevens doen we hierbij de oproep om ook 
zelf een LeefTocht samen te stellen. 
Niet moeilijk: een foto met daarbij een 
korte tekst wat en waarom jou dat ‘beeld’ 
aanspreekt. Dat mag van 1 tot 111 woorden. 
Bijdragen graag bij mij (wolierook@telfort.
nl) aanleveren. 
Alvast hartelijk bedankt!

LeefTocht: rubriek voor contemplatie en inspiratie (5)

(foto: Jeroen Ribbink)

(Willem Olierook)

Er gaat eindelijk iets gebeuren met de 
voormalige Teresiakerk.

Op verzoek van het parochiebestuur ga ik 
in gesprek met Niek van der Schatte Olivier 
en Guydo Reyneveld. Met z’n tweeën zijn ze 
de initiatiefnemers achter Groupius Wonen, 
dat - las ik op hun website - als motto heeft: 
‘Woningen waar je gelukkig blijft’.
Ik vermoed dat het zomaar een heel 
interessant gesprek kan gaan worden…

Koud!
We starten ons gesprek in de kerk, die wel 
een ijskelder lijkt!
Vol bewondering bekijken Guydo (links) 
en Niek de mooie mozaïekramen en de 
prachtige spanten. Ze weten inmiddels – na 
uitgevoerd onderzoek – dat de kwaliteit van 
het hout nog heel goed is en ze zijn beslist 
van plan om het fraaie bogenwerk ook in 
de nieuwe bestemming goed zichtbaar te 
maken en mooi uit te laten komen.
Ook het met respect en waardigheid 
omgaan met een voormalig Godshuis vinden 
ze van groot belang.
Om het iets warmer te hebben verhuizen 
we naar een ruimte waarvan ik vermoed dat 
het de vroegere consistoriekamer is geweest. 
Daar staat nog een tafel met stoelen zodat 
we er ons gesprek onder iets meer plezierige 
omstandigheden kunnen voortzetten.

Contact
Mijn eerste vraag is hoe Groupius Wonen 
(GW) in beeld is gekomen?
Niek vertelt dat dit via de architect is 
gegaan. Derk-Jan Huisman van het bedrijf 
agNOVA had al een paar jaar geleden 
contact met het parochiebestuur. Al in 2013 
zijn de eerste gesprekken gevoerd met 
partijen die serieuze belangstelling hadden. 

Uiteindelijk is het toen niet doorgegaan.
‘Vorig jaar zijn wij in beeld gekomen en 
kregen we de kans om onze visie op een 
nieuwe toekomst voor de Teresiakerk uit de 
doeken te doen.
In een aantal gesprekken hebben we ons 
concept toegelicht, hetgeen ertoe geleid 
heeft dat we tot een overeenkomst kwamen. 
Op 6 december jl. is de handtekening gezet 
onder het koopcontract’, vertelt een trotse 
Niek.

Het plan is om zesendertig levensloop-
bestendige woningen’ binnen de muren van 
de kerk, de pastorie en in een klein gebouw 
naast de pastorie te laten verschijnen. 
Waarschijnlijk worden het huurwoningen 
in het ‘middensegment’. De grootte van de 
woningen varieert in oppervlakte van 55 
tot 110 m2, die in drie etages zullen worden 
gebouwd.
Op dit moment zijn er ook gesprekken 
met de gemeente Apeldoorn met 
betrekking tot het bestemmingsplan en met 
‘Energiek Apeldoorn’ daar waar het over 
duurzaamheid gaat. Als er wijkplannen zijn/
komen wil GW daar graag bij aansluiten.

Concept
Natuurlijk ben ik benieuwd naar het concept 
waar ook het parochiebestuur enthousiast 
over is geworden.
Guydo haalt zijn portable tevoorschijn en 

zoekt de website op waar te lezen is wat het 
concept ‘Groupius Wonen’ inhoudt.
Om beurten vertellen Guydo en Niek 
over hun ideeën over samen wonen voor 
senioren en daarbij de gemeenschapszin te 
bevorderen, vereenzaming tegen te gaan 
en om potentiële bewoners mee te laten 
denken bij de uitvoering van hun plannen 
waar ook duurzaamheid, privacy, zorg, sport 
en recreatie een grote rol spelen.
Ik kan niet nalaten om aan te geven dat 
het bijna bijbels klinkt en ik word ook zelf 
aangestoken door hun enthousiasme. 
Ik beloof dat ik thuis hun website goed zal 
bekijken om ook de lezers van OpWeg te 
kunnen informeren over de visie en aanpak 
van GW.
Het is ook voor deze beide mannen heel 
spannend want, zo vertrouwen ze mij toe, 
dit is hun eerste project waarbij het tot 
realisatie van hun plannen gaat komen.
Op 28 januari 2019 om 19:30 uur is er een 
informatieavond voor buurtbewoners en 
geïnteresseerde oud-parochianen. 
De buurtbewoners zijn via een brief op de 
hoogte gebracht. Oud-parochianen kunnen 
dit artikel beschouwen als een invitatie. 
Voor een goede organisatie van de avond 
willen de mensen van GW graag weten op 
hoeveel belangstellen ze kunnen rekenen. 
Hierbij het/hun verzoek om dat via: 
teresiakerk@groupiuswonen.nl te laten 
weten, waarvoor dank.

Toelichting visie
Op de website lees ik: GROUPIUS WONEN; 
Een nieuw thuis: wonen met plezier, comfort 
en vrijheid.

Ik lees verder en geef dit geparafraseerd 
weer als: ‘Een woning die meegroeit, zodat 
als je in de toekomst minder goed ter been 
bent of zorg nodig hebt, de woning daar, 
niet zichtbaar, op voorbereid is.’
Het tweede onderscheidene is zo 
geformuleerd: ‘Meer dan alleen een woning, 
door persoonlijke assistentie is het gemak 
van: eten, vervoer en zorg letterlijk binnen 
handbereik.’
Als derde opvallend verschil met ‘normale 
bouw’ wordt genoemd: ‘Wonen met 
gelijkgestemden; de speciaal ontworpen 
ontmoetingsplekken bieden de mogelijkheid 
de gezelligheid op te zoeken zonder dat 
dit ten koste gaat van privacy of eigen 
leefruimte.’

Tot slot nog iets over de naam Groupius 
Wonen. De naam Groupius is afgeleid van 
Walter Gropius, een van de oprichters van 
de Bauhausgroep. Het Bauhaus was een 
opleiding voor beeldend kunstenaars, 
ambachtslieden en architecten die van 1919 
tot 1932 eerst te Weimar, later te Dessau 
en daarna nog een jaar in Berlijn gevestigd 
was.

Walter geloofde in de synergie tussen kunst 
en ambacht, teamwork en de kracht van het 
collectief.

Voor Groupius vormen deze waarden de 
manier waarop wij opereren, ons bedrijf 
inrichten en het wonen vormgeven.
Voor wie alles nog uitgebreider wil bekijken 
en zich wellicht als belangstellende voor 
deze vorm van wonen wil aanmelden: 
https://www.groupiuswonen.nl/

Inspirerende plannen met voormalige Teresiakerk

(foto: Roelof Rump
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Vredeswandeling
Op de eerste dag van het jaar kwamen zo’n 
250 mensen van goede wil samen om met de 
Gemeenschap van Sant’Egidio te wandelen 
voor vrede. Net als in 900 steden in de 
wereld trokken de deelnemers met fakkels 
en borden met de namen van landen die 
geteisterd worden door oorlog en borden 
met het woord vrede in vele talen door het 
centrum van Apeldoorn. Ze hielden halt bij 
het monument kamp Rees, de herinnering 
aan de 4500 dwangarbeiders die in 1945 in 
veewagens zijn afgevoerd naar het Duitse 
stad Rees. 

Daarna ging de tocht verder naar de 
synagoge, waar rabbijn Jacobs de herkomst 
van het woord Jeruzalem benadrukte; 
enerzijds volledige toewijding aan 
God en anderzijds huis van vrede, het 
gemeenschappelijke einddoel van alle 
culturen en religies is. Het zanggezelschap 
‘de Stemcaravaan’ liep mee met de tocht en 
ging voor in het zingen van vredesliederen 
bij elke halteplaats. Indrukwekkend was het 
om ‘Shalom’ te zingen voor de synagoge. Het 
lied zwol aan toen het werd overgenomen 
door bijna alle deelnemers. Kippenvel. 

Zingend gingen wij weer verder, op weg 
naar de moskee. Samen zingen voor de 
vrede, met joden, moslims, christenen, 
anders en niet gelovigen, schouder aan 
schouder met dezelfde intentie. Ervaren 
dat iedereen er mag zijn, zo verbindend, 
verbroederend, Shalom, Salaam, Vrede 
voor iedereen. Bij de moskee citeerde de 
voorzitter Ayhan Tonca teksten uit de Koran 
die oproepen tot vrede. 

Via ‘De Kus’ bij het station, waar we ook 
een vredeslied zongen, kwamen wij weer 
terug bij de kerk. Daar keek oud-minister 
Jan Terlouw in zijn slottoespraak terug 
op zijn eigen jeugdjaren die door de 
Tweede Wereldoorlog getekend zijn. Hij 
blikte terug op de crisis- en de hoopvolle 
momenten van de 20ste eeuw en hield 
een vurig pleidooi om de wapenhandel 
aan banden te leggen: “Het is zo zinloos 
om wapens te leveren aan volkeren die 
die zelf niet kunnen maken, en dan, als 
ze die gebruikt hebben, Artsen zonder 
Grenzen en het Rode Kruis te subsidiëren 
om de slachtoffers weer op te lappen”. 
Orkanen en Tsunami’s heb je niet in de 
hand, maar oorlog is mensenwerk en ook 
vrede kunnen mensen samen maken. 
Als afsluiting werd het jaarlijkse 
vredesappel voorgelezen, dat dit jaar 
in het teken stond van de boodschap 
van de paus, waarin hij oproept om aan 
een politiek van vrede te bouwen. Deze 
vredeswandeling is een traditie geworden 
om het jaar mee te beginnen, volgend 
jaar weer op 1 januari, om 17.00 uur start 
het weer op het plein voor de kerk. Wij 
danken alle mensen die deze wandeling 
ook dit jaar weer mogelijk gemaakt 
hebben; Stichting Peace is the way, de 
vele vrijwilligers, de familie Ribbink die 
opnieuw professioneel heeft gezorgd 
voor de verkeersregeling en het veilig 
verlopen van deze bijzondere tocht.
Sant’Egidio wenst iedereen een mooi en 
vredevol 2019!

Ronald Dashorst

Gemeenschap van Sant’Egidio: 
Vrede overal op aarde

Wij vieren ook dit jaar op 1 januari, en voor 
Sant’Egidio de 17de keer, de Werelddag voor 
de Vrede, die de Kerk 52 jaar geleden in 
het leven riep. Vandaag zeggen wij samen, 
in meer dan 900 steden ter wereld: “Vrede 
overal op aarde”! Hiermee ondersteunen we 
graag en enthousiast de boodschap van paus 
Franciscus die de titel draagt:

“Goede politiek? Dat is de vrede dienen”

Al onze gemeenschappen van Sant’Egidio 
overal ter wereld beleven dagelijks de 
vriendschap met wie arm en uitgesloten 
is en zetten zich in voor de dialoog en 
een menselijke samenleving. Zij vatten dit 
nieuwe jaar 2019 aan met een stap van 
vrede. Dat doen we door ontmoetingen 
en optochten zoals deze en momenten 
van gebed, samen met vele vrienden en 
medestanders, die allen hun blik hoopvol 
richten op de toekomst, op de dag van 
morgen, dat die dag rechtvaardiger en 
vredevoller mag zijn en dat allen, in 
het bijzonder de zwaksten en de meest 
vergetenen, hun plek er kunnen vinden. 

Vandaag voelen wij ons heel bijzonder 
verbonden met paus Franciscus en met zijn 
vaderlijke en moedige boodschap van vrede 
voor dit nieuwe jaar. De paus roept ons op 
om ons op een concrete manier dagelijks in 
te zetten voor de waardigheid van het leven 
en de erkenning van het recht van elke mens 
op onze planeet. “Er is geen vrede zonder 
wederzijds vertrouwen,” zo zegt hij. En hij 
wijst erop dat “een politiek ten gunste van 
het algemeen welzijn een van de hoogste 
uitdrukkingen van naastenliefde is”. 
In een tijd als de onze, die complex en 
moeilijk is, getekend door oorlogen en 
zo vele vormen van geweld die wij als 
normaal zijn gaan beschouwen, een tijd 
waarin we opnieuw vormen van xenofobie, 
antisemitisme en haat tegenover wie 
“anders” is zien opduiken, willen wij 
gevolg geven aan het appel van de paus. 
Deze oproep richt hij niet alleen aan ons, 
christenen, maar aan alle gelovigen en 
aan alle mensen van goede wil. “Iedereen 
kan zijn steentje bijdragen om ons 
gemeenschappelijk huis op te bouwen,” zo 
stelt paus Franciscus het in zijn boodschap 
voor deze eerste dag van het nieuw jaar.

Zijn boodschap is direct en gericht “aan 
allen, mannen en vrouwen, die hopen op 
vrede temidden van de vele drama’s en 
het geweld”, zoals hij in het begin van 
zijn boodschap schrijft. En dan richt hij 
zich specifiek tot de politici, “tot welke 
cultuur of tot welke overtuiging zij ook 
behoren, dat zij de plicht hebben om zich 
gezamenlijk in te zetten voor het welzijn 
van de mensenfamilie door de menselijke 

deugden in praktijk te brengen die aan de 
grondslag liggen van wat goede politiek is: 
gerechtigheid, gelijkheid, wederzijds respect, 
oprechtheid, eerlijkheid en trouw”. Hij 
roept hen op om afstand te nemen van de 
politieke ondeugden, waaronder corruptie, 
het met de voeten treden van de regels 
die in de samenleving gelden, onwettige 
zelfverrijking, maar zeer in het bijzonder 
heeft hij het over “xenofobie en racisme, 
verwaarlozing van de aarde, ongebreidelde 
uitbuiting van de natuur ten behoeve 
van snelle winst en misprijzen van wie 
gedwongen is om te vluchten”.
De paus benadrukt dat “goede politiek ten 
dienste staat van de vrede; zo’n politiek 
respecteert en ondersteunt de fundamentele 
rechten van de mens”. En in een uitspraak 
die zowel moedig als geestdriftig is – en zo 
betekenisvol in het licht van wat in onze 
Europese landen, het onze inbegrepen, 
gebeurt – zegt hij: “Wij mogen de politieke 
uitlatingen die de migranten de schuld 
geven van alle kwaad en die de armen de 
hoop ontnemen niet ondersteunen. Vrede 
is immers gebaseerd op het respect voor 
elke persoon, ongeacht zijn geschiedenis, 
op het respect voor het algemeen welzijn 
en de mensenrechten, voor de schepping 
die ons is toevertrouwd en voor de morele 
rijkdom die ons door de vorige generaties is 
overgeleverd”.
Wij voelen ons erg nauw verbonden met 
de woorden en de bekommernissen van 
paus Franciscus en als Gemeenschap van 
Sant’Egidio willen wij nogmaals een nieuw 
jaar beginnen door naar buiten te komen 
en door de straten van onze steden te 
wandelen om te zeggen dat vrede mogelijk 
is, een gemeenschappelijk goed dat wij 
samen moeten opbouwen, de kostbaarste 
schat van de mensheid.
Met dit engagement van vandaag, de 1ste 
januari, hier en op vele andere plaatsen in 
de wereld, willen wij een nieuw jaar van 
inzet, vriendschap en hoop aanvatten. Dit 
vragen ons met aandrang de migranten 
en de vluchtelingen, nieuwe Nederlandse 
en Europese burgers die gevlucht zijn voor 
de oorlog en het geweld, net zoals de vele 
armen van onze steden en alle mensen die 
een rechtvaardigere en menselijkere wereld 
verlangen en die zich met ons inzetten opdat 
het spoedig moge zijn
Vrede overal op aarde!

Apeldoorn, 1 januari 2019

De Rijkdom van het joodse 
en het christelijke gebed
Conferentie, donderdag 17 januari om 19.30 uur, Huis van Sant’Egidio, 
Mozes en Aäronkerk Amsterdam

Verhoort God onze gebeden? Bidden joden en christenen op dezelfde manier? Wat 
kunnen joden en christenen van elkaar leren? Welke aanknopingspunten kunnen 
spirituele zoekers vinden in deze tradities? 
Een conferentie met rabbi Binyomin Jacobs, opperrabbijn van het Interprovinciaal 
Opperrabbinaat en dom Ad Lenglet, abt van de Benedictijnerabdij Sint-Benedictusberg 
in Vaals. Voor beiden bepaalt het gebed het ritme van het dagelijks leven. 
Gespreksleider: priester Hendrik Hoet uit Antwerpen, verantwoordelijke voor oecumene 
en interreligieuze dialoog en co-auteur van het boek “Trialoog”.
Toegang vrij, Info en aanmelden: info@santegidio.nl of 020 233 15 22

Week van gebed voor de eenheid
Thema: “Recht voor ogen”
Van 20 t/m 27 januari 2019.
De gebedsbijeenkomsten vinden in die 
week iedere avond plaats in een andere 
kerk of gemeente van 19:30 uur tot 20:00 
uur. Dit jaar komen we als katholieke 
kerk samen op de eerste avond van deze 
week. Dus zondagavond 29 januari in onze 
parochiezaal. Pastor Sebastian zal een korte 
inleiding houden. We hopen dan ook buiten 
onze parochianen, veel van onze protestante 
broeders en zusters te mogen ontmoeten 
om gezamenlijk te bidden voor die eenheid, 

O E C U M E N E

maar ook voor vervolgde christenen 
over de hele wereld. U bent van harte 
uitgenodigd.                                             BB

Lutherse Kerk, Prof. Röntgenstraat 9
Oecumenische gebedsviering 
in het kader van de Gebedsweek 
voor de eenheid 
Zaterdag 26 januari om 19.30 uur
De viering wordt gehouden onder 
verantwoordelijkheid van het Apeldoorns 
Beraad van Kerken 
Voorgangers: Ds. L. van Hilten-Matthijsen; 
ds. G. Drayer, diaken Theo van Driel e.a. 

Vredesappel 2019
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bij de groep waren. Hij memoreerde hun 
inzet en enthousiasme van al die jaren dat 
zij beschikbaar waren voor de ouderen uit 
de Hubertusparochie. Vol dankbaarheid 
overhandigde hij hun beiden een enveloppe 
met cadeaubon en een mooie plant. Hierna 
werd ook Miriam Keuls naar voren gevraagd 
omdat zij deze middag voor de laatste keer 
het Hubertuskoor heeft begeleid. Sinds 
2012 stelde zij zich volledig beschikbaar 
voor het koor en was zij in de meeste 
Eucharistievieringen in de Open Hofkerk de 
vaste organiste. Ook voor haar was er een 
cadeaubon en een plant als dank voor haar 
medewerking aan de Werkgroep Welzijn. Na 
deze toespraken werden er samen met het 
koor nog enkele kerstliederen gezongen. 
Na deze mooie en sfeervolle middag ging 
iedereen tevreden en met een kerstgevoel 
naar huis. Dank aan de vrijwilligers die deze 
middag weer mogelijk hebben gemaakt. 

GT

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

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

Teresia Activiteiten 75+ 
Op 14 december 2018 kon de werkgroep, 
dankzij de gulle bijdrage van de vorige keer 

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.

Eucharistieviering en Kerstmiddag 
van de Werkgroep 
Welzijn Hubertusgemeenschap 
Op donderdag 20 december was er weer 
onze jaarlijkse Kerstmiddag in de Open 
Hofkerk. Pater Theo Roelofs ging voor 
en als thema was gekozen “Wachten op 
Hem” omdat we nog in de adventstijd 
zaten. Het thema komt voort uit de lezing 
van de profeet Jesaja 7, 10-14 en uit het H. 
Evangelie van Lucas 1, 26-38. 
Pater Roelofs had hierover een mooie 
overweging, waarin hij aangaf hoe gelukkig 
jonge ouders zijn bij de geboorte van 
een kind. En in de tijd van Achaz was de 
geboorte van een zoon ook de toekomst en 
voor voortzetting van hun geslacht. Ook in 
deze tijd zie je op de TV dat kinderen, die 
geadopteerd zijn, op zoek gaan naar hun 
ouders. Ze gaan op zoek naar hun roots. In 
het Evangelie lezen we dat een eenvoudig 
meisje uit Nazareth, die verloofd is met 
Jozef uit het geslacht van Koning David, 
de uitverkoren moeder is van Jezus. De 
geboorte van dit kwetsbare kind in al zijn 
intieme eenvoud betekende wel een grote 
omwenteling in de heilsgeschiedenis van 
ons christelijk geloof. Als wij alle toeters 
en bellen en overdadige versieringen rond 
kerst even wegdenken, is dit de kern van 
het kerstgebeuren. God verschijnt in de 
wereld door tussenkomst van Maria om 
zo de mensheid weer op het goede spoor 
te brengen. Het was een sfeervolle viering 
met mooie liederen gezongen door het 
Hubertuskoor. 
Na de Eucharistieviering kregen de 
aanwezigen in de zaal koffie met 
krentenbrood en een hapje en een drankje. 
Tijdens het gezellig samenzijn sprak de 
voorzitter Diny van Bussel en Tonny Jansen 
uit de Werkgroep toe omdat zij 25 jaar 

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

Bezoek
Er bestaat in de 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
Vrijdag 1 februari 2019 willen wij weer voor 
de ouderen (vanaf ca. 70 jaar) van onze 
voormalige Fab&Seb-locatie 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 jan.; dit i.v.m. bakken en 
voorbereiden.

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 

S T A D

Foto ogen
Oecumenische viering: Recht voor ogen
Zondag 20 januari 2019 10.00 uur, Bronkerk 
Ugchelen
‘Recht voor ogen’ is het thema voor de 
Week van Gebed voor de eenheid van 
de christenen. Het thema haakt aan bij 
de oproep om ‘recht te zoeken’ in het 
Bijbelboek Deuteronomium en is gekozen 
door de kerken in Indonesië. De kerken in 
Indonesië vinden het belangrijk het recht 
voor ogen te houden als basis voor eenheid. 
In hun land hebben zij ervaren hoe onrecht 
zorgt voor verdeeldheid en exclusiviteit. 
Dit terwijl de samenleving voorheen juist 
gekenmerkt werd door samenwerking en 
solidariteit. Deze thematiek sluit prachtig 
aan bij de Week van Gebed voor de eenheid. 
De leden van de Oecumenische Stuurgroep 
Ugchelen hebben een viering voorbereid, 
waarin in woord, muziek en verbeelding het 
thema ‘Recht voor ogen’ aan de orde komt.
U wordt van harte uitgenodigd op zondag 
20 januari om 10 uur in de Bronkerk. Na 
afloop kunt u onder het genot van een kopje 
koffie nog wat napraten. Voor de kinderen is 
er limonade.

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 

Kopij voor de volgende OpWeg graag in-
leveren uiterlijk woensdag 23 januari 2019 
per e-mail aan receptie@rkapeldoorn.nl
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Vieringen H. Martinuskerk Twello
Zondag 13 januari
10.00 uur Eucharistieviering, pastor Sebastian
Zaterdag 19 januari
19.00 uur Eucharistieviering, 
 pastoor H. Hermens
Zondag 20 januari
10.00 uur Oecumenische viering, R. Pragt, 
 pastoraal medewerker
Zondag 27 januari
10.00 uur Eucharistieviering, 
 pastoor H. Hermens
12.30 uur Kinderzegen

Casa Bonita
13 jan  mw. E. Wennink
20 jan  ds. E. Idema
27 jan  RK Riet Mulder
De kerkdiensten beginnen om 10.30 u 
op de 4e verdieping. 

De Drie Ranken
13 januari
09.00 uur ds. G.A.J. van der Maas, 
 Maaltijd van de Heer
10.30 uur ds. G.A.J. van der Maas, 
 Maaltijd van de Heer
20 januari
09.00 uur ds. A.A. Wijlhuizen
10.30 uur ds. A.A. Wijlhuizen
27 januari
09.00 uur ds. A.A. Wijlhuizen + mevr.

 M. Litjes, Open Kring Viering, 
 mmv Pur Sang
09.00 uur ds. G.A.J. van der Maas, 
 De LichtBoot, kinderkerk voor 
 de basisschoolleeftijd
10.30 uur ds. A.A. Wijlhuizen + mevr. 
 M. Litjes, Open Kring Viering 
 mmv Pur Sang

De Heemhof
13 jan  mw. M. de Jong
20 jan  mw. M. Bossenbroek-Baller
27 jan  RK Pastor H. de Jong
De kerkdiensten beginnen om 10.30 uur.

‘s Heeren-Loo (Groot Schuylenburg)
13 jan  Eredienst dhr. G.J. de Graaf
20 jan  Verteldienst o.l.v. Henriëtte 
 van Ieperen
20 jan  Zangdienst o.l.v. Harm Siebesma
27 jan  Eredienst Drs. Constance 
 Schouwstra-Dijkman
Aanvang diensten: eredienst 10.30 uur, 
verteldienst 10.30 uur, zangdienst 14.30 uur

De Herberg: Zondagse Ontmoetingen
13 jan Geen viering 
20 jan Hans van Leeuwen 
27 jan Geen viering 
De Zondagse Ontmoetingen vinden 
normaliter 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
12 jan  Mw. M. de Jong
19 jan  Mw. M. Bossenbroek-Baller
26 jan  RK pastor H. de Jong
De kerkdiensten vinden plaats op 
zaterdagmiddag om 14.30 uur.

Randerode
13 jan  Prot. H. de Jong
20 jan  Dienst verzorgd door Berea
27 jan  Prot. ds. E. Idema
De kerkdiensten beginnen om 10.30 uur.

Sainte Marie
13 jan  Eucharistieviering A. Goes
20 jan  Woord- en communieviering 
 A. Derksen
27 jan  Eucharistieviering A. Goes
Vanaf 06 januari 2019 is de aanvangstijd 
van de diensten gewijzigd in 10.00 uur.  

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

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

H. Geestkapel Assel
Elke zondag is er om 10.00 uur een 
zondagsviering.
Elke 1e zondag van de maand 
Eucharistieviering met ondersteuning 
door het Hubertuskoor.
Elke 2e zondag van de maand Woord- 
en Communieviering.
Overige zondagen Eucharistievieringen 
met volkszang.
In de Eucharistievieringen gaat een van de 
Salesianen van de nabijgelegen Mariahoeve 
voor: Theo Roelofs sdb.
De Woord- en Communievieringen worden 
bij toerbeurt verzorgd door Ruud Pragt, 
Anton Derksen en Hans Bosch.
Wij proberen ook kinderen een warme plek 
te bereiden en nodigen hen uit actief aan de 
vieringen mee te doen o.a. door het luiden 
van de kerkklok en het aansteken van de 
kaarsen bij de voorbeden.
De gemeenschap van de H. Geestkapel is 
zeer betrokken bij het straatkinderenproject 
Bosco Boys in Nairobi. Zij uit dat vooral 
in financiële ondersteuning van het 
project als geheel en een forse bijdrage 
aan studiekosten van individuele (ex-)
straatkinderen.

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

OpWeg is een uitgave van de SIKA 

Stichting Informatieblad Katholiek Apeldoorn

Postadres: SIKA, p/a Regentesselaan 16a, 

7316 AD Apeldoorn. 

Stichting SIKA is ANBI-erkend, u kunt uw giften 

aftrekken van de belasting.

Bestuur

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

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

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

Financiën en advertenties

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

055 542 64 24, spallekf@telfort.nl

Rekening: 2395546; IBAN: NL10 INGB 0002395546, 

t.n.v. SIKA OpWeg

Bezorgklachten, verhuizingen, aanmeldingen, opzeggingen:

Secretariaat: Emmaüsparochie Apeldoorn, 

Stationsstraat 13, 7311 NL Apeldoorn, 

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

Vrijwillige bijdrage

Het uitgeven van OpWeg kost geld. Het blad kan dan 

ook alleen maar blijven verschijnen dankzij bijdragen 

van lezers. Jaarlijks wordt een acceptgiro verspreid 

waarmee een vrijwillige bijdrage kan worden 

overgemaakt. 

Men hoeft natuurlijk niet op deze acceptgiro te 

wachten, spontane bijdragen zijn ook zeer welkom 

op rekening: 2395546; IBAN: NL10 INGB 0002395546, 

t.n.v. SIKA OpWeg

Kopij voor STAD

Berichten en mededelingen uit de parochie dienen

vóór of op de woensdag van de week vóór de datum

van verschijning (is 9 dagen vóór de verschijningdatum) 

bij het secretariaat (receptie@rkapeldoorn.nl)

te worden ingeleverd. Het secretariaat zorgt voor 

aanlevering bij de eindredactie.

Overige kopij

Artikelen moeten vóór of op de donderdag van de 

week vóór de datum van verschijning (is 8 dagen 

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

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

De redactie behoudt zich het recht voor om:

-  zonder overleg artikelen in te korten, later te 

 plaatsen of niet te plaatsen, 

-  te laat ontvangen of ongevraagd ontvangen 

 kopij niet te plaatsen. 

Als uw bijdrage groter is dan 300 woorden, wordt u 

verzocht van tevoren contact op te nemen met de 

redactie.

Algemene redactie

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

en W. Olierook

Eindredactie

I. Franken en M. Lamper 

Opmaak

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

Druk

Vellendrukkerij BDU - Barneveld

 

B I J B E L R O O S T E R  J A A R  C

E V E N  S T I L S T A A N

[mooi]afscheid[mooi]afscheid

Bijbelrooster jaar C
13 januari 2019 Doop van de Heer 
Jes. 40,1-5 + 9-11; Ps. 104; Tit. 2,11-14 + 3,4-7 Luc. 3,15-16 + 21-22 
20 januari 2019 Tweede zondag door het jaar; Gebedsweek voor de eenheid van de 
christenen
Jes. 62, 1-5; Ps. 96; 1 Kor. 12,4-11; Joh. 2,1-12
27 januari 2019  Derde zondag door het jaar
Neh. 8,2-4a + 5-6 + 8-10; Ps. 19; 1 Kor. 12,12-30 of 12-14 + 27; Luc. 1,1-4 + 4,14-21 

Wij bidden 
Luister naar de wind,
die een lied van liefde zingt:
‘kom zoals je bent,
met je treurend hart, mijn kind,
en ik zal jou verlossen,
dat je vrede vindt.
Houd je vast aan mij,
als je eenzaam bent en klein
en wees niet bezorgd,
ik zal altijd bij je zijn.’

gedeelte Indonesisch lied
vertaling Elly Zuiderveld-Niemann

en een gift van Teresia Schoon, wederom 
een gezellige middag organiseren in Don 
Bosco. Bijna 70 mensen hadden gehoor 
gegeven aan de persoonlijke uitnodiging. 
Voor hen trad op het ‘Golden Oldies’-duo 
met een medley van diverse Kerstliederen. 
Naar hartenlust werden de bekende liederen 
meegezongen onder het genot van een 
hapje en een drankje. Met een goed gevoel 
is een ieder, rond 16.00 uur, naar huis 
gegaan, op weg naar Kerst.
Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor 
de komst. De volgende bijeenkomst zal in de 
lente plaatsvinden. Wij hopen u dan weer te 
zien.

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.
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