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In februari zien we de dagen weer lengen, 
de belofte die met Kerstmis is gedaan, 
namelijk dat het licht weer terug zal komen, 
is ingelost en de lente komt eraan. 

Plechtige ontmoeting
Op 2 februari, veertig dagen na Kerstmis, 
wordt het feest gevierd van de opdracht 
van Jezus in de tempel. (Lc  2, 22-40). Bij dit 
feest herdenken wij dat Maria, de moeder 
van Jezus, naar de tempel ging voor het 
verplichte offer na de geboorte van haar 
zoon. In het oude Israël was het gebruik 
dat moeders zich in de tempel zuiverden, 
veertig dagen na de geboorte van hun kind. 
Ze offerden bij deze gelegenheid een lam 
of twee duiven. Al in de eerste eeuwen 
hield de kerk in Jeruzalem de herinnering 
aan deze gebeurtenis levend, ze werd 
toen de ‘plechtige ontmoeting’ genoemd. 
Een processie door de straten van de stad 
herinnerde aan de reis van de heilige familie 
met de pasgeboren Jezus van Betlehem naar 
Jeruzalem. 

Het Licht
Tot op vandaag voorziet de liturgie in de 
processie en de wijding van de kaarsen die 
dit feest zijn populaire naam ‘Maria Lichtmis’ 
bezorgde. Het licht dat wordt toevertrouwd 
aan onze handen verbindt ons niet alleen 
met Maria en Jozef, die opgaan naar de 
tempel, maar ook met Simeon en Hanna, die 
het kind ontvangen als het ‘licht dat schijnt 
voor alle volken’. Simeon, een rechtschapen 
en godvrezend man, die de vertroosting 
van Israël verwachtte, voelde de warmte 
van het vuur dat hij weldra zou ontvangen. 
Zoals eerst Maria en Jozef deden, neemt ook 
Simeon het kind in zijn armen en wordt hij 
vervuld van een grenzeloze troost, zodat uit 
zijn hart een van de mooiste gebeden uit de 
Bijbel opwelt: “Laat nu, Heer, volgens uw 
woord uw dienaar in vrede heengaan; want 

Pannenkoeken en Simeon en Hanna

Maria Lichtmis
mijn ogen hebben uw heil gezien, dat U voor 
alle volken hebt bereid, een licht dat voor 
alle heidenen straalt, de glorie van Israël uw 
volk” (Lc. 2, 29-32). 

Ouderdom
Simeon was oud, zoals ook de profetes 
Hanna waarvan het evangelie meldt dat zij 
vierentachtig jaar is. Zij vertegenwoordigen 
beiden heel Israël en de hele mensheid 
die de verlossing verwacht. Maar met dit 
evangelie zien we in hen ook alle mensen 
van gevorderde leeftijd, alle ouderen. 
Simeon en Hanna zijn het voorbeeld 
van een goede oude dag. Het evangelie 
lijkt hardop te zeggen dat de tijd van 
de ouderdom geen rampspoed is, geen 
schande, geen ellende, geen tijd om somber 
te ondergaan, maar wel een van hoop. 
Simeon en Hanna steken boven deze massa 
sombere en angstige mensen uit en lijken 
aan iedereen te zeggen: “Hoe mooi is de 
ouderdom!” Hun lied is ondenkbaar en 
onbegrijpelijk in een maatschappij waar 
enkel jeugdige schoonheid, macht en 
rijkdom tellen.   

De schoonheid van de ouderdom
In juni is in Amsterdam een conferentie 
georganiseerd door de Gemeenschap van 
Sant’Egidio, met de titel “De schoonheid van 
de ouderdom”. Ouderen worden elke dag 
geconfronteerd met hun kwetsbaarheid, 
en met een samenleving die hen te vaak 
ziet als een last en een kostenpost. In onze 
geïndividualiseerde samenleving draait het 
vaak om zelfredzaamheid, maakbaarheid 
van het leven en het zoeken naar ‘geluk’. 
Verlies, pijn en lijden blijven meestal buiten 
beeld en worden beschouwd als te vermijden 
of te compenseren. Lichamelijk en mentaal 
verval speelt zich af achter de (gesloten) 
deuren van het (verpleeg)huis. Daarover 
horen we alleen bij protesten tegen tekorten 
in de zorg. 
Tijdens de conferentie, met ouderen, 

familieleden en mantelzorgers, professionals 
en vrijwilligers, kwam in beeld hoe mooi 
ouderen ook in hun kwetsbaarheid zijn. Aan 
de orde kwamen thema’s als afhankelijkheid, 
vriendschap, verlies, afscheid en pijn. Ook 
het gedragen worden door relaties met 
anderen, kwetsbaarheid en tijd. Ouderen 
hebben veel tijd, daarvan zou veel meer 
gebruik gemaakt kunnen worden in onze 
gehaaste samenleving. Het was een mooie 
conferentie waarin de positieve kant van de 
ouderdom in het licht kwam te staan.

Traditie
Bij het feest van Maria Lichtmis zijn het de 
ouderen die Jezus zien als de Christus, als 
de Redder van de wereld. Zij zijn gelouterd 
door het leven, wijs geworden om te zien, 
om inzicht te hebben in wat er werkelijk toe 
doet. Bij het feest op Maria Lichtmis worden 
zoals gezegd traditioneel kaarsen gewijd en 
een kaarsenprocessie gehouden. 
Het is tevens de traditie dat er op Maria 
Lichtmis pannenkoeken gegeten worden. Dit 

wordt uitgedrukt in het gezegde: 
“Er is geen vrouwtje nog zo arm, of ze 
maakt haar pannetje warm”. 

Traditioneel wordt er elk jaar met Maria 
Lichtmis honderden pannenkoeken 
gebakken in het huis met de naam Simeon 
en Hanna. Dit is het kleinste en fijnste 
rusthuis van België, verscholen in het 
centrum van Antwerpen. In Simeon en 
Hanna wonen acht vaak hulpbehoevende 
ouderen samen in een kleinschalige en 
familiale omgeving. Ieder beschikt over 
een eigen kamer. Woonkamer en keuken 
zijn gemeenschappelijk, maar er is extra 
ruimte om bezoekers te ontvangen. 
Er is een prachtige binnentuin. 

Sfeervolle zorg
Het geheim van Simeon en Hanna zit niet 
zozeer in de infrastructuur. Wel in de sfeer: 
professionelen en vrijwilligers zorgen voor 
een menselijk en familiaal klimaat. Ouderen 
worden hier extra in de watten gelegd. De 
mensen mogen zelf bepalen wanneer ze 
opstaan en weer gaan slapen, inspraak in 
de keuze van het menu is groot. Bewoners 
kunnen ook zelf een handje helpen in 
de keuken of in de tuin. Een kinderhoek 
zorgt ervoor dat ook de allerkleinsten 
hier thuis zijn. Rond Simeon en Hanna 
bestaat een ruime kring van vrijwilligers 
en sympathisanten. Velen van hen zijn van 
buitenlandse afkomst. 

Zo vormt Simeon en Hanna niet alleen 
een brug tussen generaties, maar ook 
tussen culturen. Dat maakt de vreugde in 
Simeon en Hanna alleen maar groter: hier 
verdwijnt het verschil tussen wie geholpen 
wordt en wie komt helpen. Op 2 februari 
staan de deuren van het Simeon en Hanna 
wijd open naar de stad en worden de 
ouderen van de wijk uitgenodigd om 
samen pannenkoeken te eten. Dit is elk 
jaar een groot feest in de wijk waarbij 
vele ouderen gemobiliseerd worden om 
pannenkoeken te eten en te genieten van 
de vreugde om samen te zijn.

Andrea Mantegna-Presentatie aan Simeon-ca. 1455

Jan van Scorel-Presentatie van Jezus in de 
tempel-1524

Rembrandt van Rijn-De profetie van Simeon 
aan Maria-1627

Rusthuis Simeon en Hanna
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KERKTAXI
Voor parochianen die niet zelfstandig naar de kerk kunnen reizen, is er de 
vervoersdienst verzorgd door vrijwilligers. Voor info en aanmelding: emmaus@
rkapeldoorn.nl of tel. 055 526 65 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: 3-2 Zuid-Oost 3 Ranken; 
10-2 Noord-Oost Teresia; 17-2 Noord Hubertus.

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

COLLECTEOPBRENGSTEN
week 1
pastoraat Emmaüsparochie € 867,55 / collecte diakonie PCI € 732,91
week 2
pastoraat Emmaüsparochie € 307,56 / collecte diaconie algemeen € 330,38
week 3
pastoraat Emmaüsparochie € 276,32 / collecte kerkbijdrage € 245,22

MISINTENTIES, VOOR ZOVER BIJ ONS BEKEND
Weekend 2-3 februari
Franciscus Hendrik Maria Scheffer, Janet Fatohi Yousif Goagir, Johan Herman Dölle, 
Betsie Roeloffzen-Huijskes, Annie Bergenhenegouwen-Dijkhof
Weekend 9-10 februari
Maria Aartsen-Verhey, Hendrikus Johannes Aartsen, overleden fam. Aartsen-Verhey, Ben en 
Bernard, Stephan Stayen, overleden ouders, schoonouders en schoonzoon, gezondheid en 
voorspoed voor het gezin, Betsie Roeloffzen-Huiskes, Annie Bergenhenegouwen-Dijkhof
Weekend 16-17 februari
Annie Bergenhenegouwen-Dijkhof

AANMELDEN UITVAARTEN
Centraal aanmeldpunt uitvaarten 06 289 283 73

PAROCHIEKRONIEK 

Gedoopt:
Door het H. Doopsel zijn in onze Geloofsgemeenschap opgenomen.
Giuliano Pattiapon, Robert Susena, Levon Antraniek, Brayan Kloppenburg, Lena de Bondt
Overleden:
Joop Dölle, de uitvaart heeft plaatsgevonden op vrijdag 18 januari 2019 in de 
O.L. Vrouwekerk
Betsie Roeloffzen-Huijskes, het afscheid heeft plaatsgevonden op vrijdag 18 januari in 
Rouwcentrum Rouwenhorst.
Het afscheid van Johanna Regina Antonia Bergenhenegouwen-Dijkhof heeft plaatsgevonden 
op vrijdag 25 januari in Rouwcentrum Rouwenhorst.

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

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
2 F E B R U A R I  T / M  2 1  F E B R U A R I  2 0 1 9

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

Zaterdag 2 februari
16.30 uur Eucharistieviering met samenzang
 Voorganger pastoor H. Hermens
Zondag 3 februari
10.00 uur Eucharistieviering met koor Credo
 Voorganger pastoor H. Hermens
Dinsdag 5 februari
09.00 uur Eucharistieviering
Vrijdag 8 februari
09.00 uur Eucharistieviering
19.30 uur Gebedsviering Sant’Egidio
Zaterdag 9 februari
16.30 uur Eucharistieviering met koor Sostenuto
 Voorganger pastoor H. Hermens en diaken R. Dashorst
Zondag 10 februari
10.00 uur Eucharistieviering met Gregoriaans koor
 Voorganger pastoor H. Hermens en diaken R. Dashorst
Dinsdag 12 februari
09.00 uur Eucharistieviering
Vrijdag 15 februari
09.00 uur Eucharistieviering
19.30 uur Gebedsviering Sant’Egidio
Zaterdag 16 februari
16.30 uur Eucharistieviering met cantor
 Voorganger pastoor H. Hermens
Zondag 17 februari
10.00 uur Eucharistieviering met koor Credo
 Voorganger pastoor H. Hermens
10.00 uur  Peuterviering in het Emmaüshuis
12.00 uur Doopviering met pastoor H. Hermens
Dinsdag 19 februari
09.00 uur Eucharistieviering
Vrijdag 21 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 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

PASTORAATSGROEP EMMAÜSPAROCHIE APELDOORN
“Zien en horen wat onder de parochianen leeft” is onze opdracht.
emmaus.apeldoorn.pgroep@gmail.com

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.

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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Herinneringen aan het bidden
Vanaf mijn eerste levensjaar ben ik 
katholiek. Indertijd hebben mijn ouders de 
keuze gemaakt hun kinderen te laten delen 
in hun geloof.

Ik ben mijn ouders eeuwig dankbaar voor 
deze keuze. Het geloof heeft mijn leven 
verrijkt. Met name de schoonheid van 
religieuze kunst boeit mij nog steeds.

Ik werd niet alleen als katholiek opgevoed 
maar kreeg ook te maken met de rijke 
gebedscultuur. Op ieder moment viel 
er wel iets te bidden, voor en na de 
maaltijd en ga zo maar door. Voor mij een 
automatisme waar ik zonder na te denken 
gewoon aan meedeed. Het waren wel de 
formuliergebeden, zoals het Onze Vader en 
het Wees Gegroet. In die lijnen bewoog mijn 
bidden. Van een persoonlijk gebed had ik 
nog nooit gehoord.

Ik herinner mij uit mij jeugd twee specifieke 
gebedsmomenten. Als je had gebiecht, 
meestal over wat kleine zaken, kreeg je van 
de priester een penitentie opgelegd: het 
bidden van een aantal weesgegroetjes. De 
norm zoals meestal in mijn geval waren drie 
weesgegroetjes. Je verliet dan de biechtstoel, 
ging weer in de kerkbank knielen, je hand 
diep voor je gelaat, en dan bad je de 
opgelegde weesgegroetjes. Vaak een extra 
want je kon je vergissen. Klaar? Dan ging je 
weer naar huis. Soms zagen mijn vriendje 
en ik iemand uit de biechtstoel komen na 
een lange beurt en vervolgens heel lang 
nabidden. Wij wisten dan feilloos: dit is een 
grote zondaar.

Nog een ander gebedsmoment was het 
veertigurengebed. Een herinnering uit 
de vorige eeuw. In de kerk stond dan het 
Allerheiligste in een monstrans op het altaar 
uitgestald. De kerk was de hele dag open. 
Aan de hand van je ouders - keuzevrijheid 
was er niet - ging je naar de kerk om te 
bidden. Ook de volgende dag nog een 
keertje. Met een plechtige lofdienst werd 
het veertigurengebed afgesloten. 

Voor de geestelijkheid was dit een jaarlijks 
hoogtepunt.
De lofdienst op de zondagmiddag. 
Die spoorde niet altijd met mijn speel-
activiteiten maar er was geen ontkomen aan. 
De pastoor bad dan een rozenhoedje, wat 
ik wel een erg lang gebed vond in die tijd. 
Ik was er altijd, de eigen mening was nog 
niet gevormd. 

Nog een opmerkelijke herinnering.
Wij kennen allemaal het gezegde : “Nood 
leert bidden”. In de oorlogsjaren zat de 
kerk vol biddende gelovigen. Bij gevaarlijke 
momenten zoals bombardementen zochten 
we hulp bij God, en wij baden met kracht 
en volle overtuiging 

In de jaren zestig maakte ik met een goede 
vriend een reis door Spanje. In Madrid aten 
wij vaak in een restaurant. Er zat een priester 
tegenover ons. Wij trouwe Nederlanders 
baden keurig voor het eten. Tot onze 
verbazing bad de priester niet. Ook niet de 
volgende dag. Wij raakten in verwarring. 
Mijn vriend had toen een verrassende 
oplossing; Als de man van de kerk niet voor 
zijn eten bidt, hoeft het voor ons ook niet. 
Zolang wij in Spanje waren, lieten wij het 
gebed even liggen. 

Bidden, zegt men altijd, is praten met God. 
Ik bid tegenwoordig minder vaak dan 
vroeger, ook al omdat het automatisme 
weggevallen is. Als ik weer een 
eucharistieviering bijwoon zijn er altijd 
momenten dat ik tot gebed kom, maar ik 
realiseer me dat in het drukke dagelijkse 
leven vol evenementen spirituele gedachten 
zomaar op de achtergrond kunnen raken. 
Geert Mak schreef daar zijn prachtige boek 
‘Hoe God verdween in Jorwerd’ over.
Maar aan de andere kant (u nog aan 
deze kant) was er ook een partij die aan 
de verkiezingen meedeed onder het 
aandoenlijk motto ‘God is liefde’.
God is Liefde. Voor de gelovige mens een 
zekerheid.

Joop 91

Dat het pad zich voor je zal ontvouwen

Dat je de wind altijd in de rug zult hebben

Dat de zon warm in je gezicht zal schijnen

Dat de regen zacht op je land zal neerdalen

Dat het vuur in je huis nooit zal doven 

Dat de Almachtige je in zijn beschermende hand zal houden

Totdat wij elkaar weerzien

- ierse pelgrimszegen - 

In de vorige artikelen over Laudato Si 
hebben we besproken wat het probleem 
is, wat de oorzaken daarvan zijn, en 
hebben we richtlijnen voor oriëntatie en 
handelingen gegeven. 

In dit artikel gaan we in op de vraag wat 
we zelf kunnen bijdragen aan de oplossing 
van deze problemen, of hoe we de effecten 
kunnen verminderen. Ook wijzelf zullen een 
steentje moeten bijdragen door te focussen 
op een andere levensstijl.

Naar een nieuwe levensstijl 
Als mens zijn we momenteel erg 
individualistisch bezig. En we worden 
overspoeld met allerlei nieuwe producten, 
die we liefst zo snel mogelijk willen kopen. 
Maar tegelijk danken we de oude spullen 
af terwijl ze nog goed zijn. Ook missen we 
het besef dat we een gemeenschappelijk 
begin hebben, dat we elkaar toebehoren 
en dat er maar één toekomst is voor ons 
allen. Met name de jonge mensen zijn 
opgegroeid in een samenleving die bol staat 
van overconsumptie en overdaad. Daardoor 
is het moeilijk om andere, duurzame 
gewoontes te ontwikkelen.
En toch: de mens kan zich aanpassen, de 
mens kan keuzes maken. De keuze naar 

een andere levensstijl is nodig om de 
ecologische crisis te weerstaan. We zullen 
naar een verbond met de natuur moeten 
toewerken. Maar we zullen niet alleen aan 
dit verbond moeten denken. We zullen 
ook bewust moeten zijn van de kleine 
dagelijkse handelingen van milieuvriendelijk 
huishouden, afval scheiden, spaarzaam 
gebruik van water, van elektra en van gas, 
reizen met OV, bomen planten, enz. Iets 
hergebruiken in plaats van het weg te 
doen kan een daad van liefde zijn en een 
uitdrukking van onze waardigheid. 

Samengevat: laten de christelijke 
gemeenschappen en de kerken de mensen 

brengen tot
• een verantwoordelijke eenvoud van 
 leven; 
• een dankbare beschouwing van de wereld 
 die God  geschapen heeft; 
• een bijzondere zorg voor de noden van 
 de armen;
• de bescherming van het milieu.

Ecologische bekering
De huidige ecologische crisis roept op 
tot een diepgaande innerlijke bekering. 
In Franciscus van Assisi hebben we een 
voorbeeld van een ecologische bekering. Zijn 
relatie met God weerspiegelde zich in zijn 
houding tov de wereld: dankbaarheid en het 

Ecologische Opvoeding en Spiritualiteit

L A U D A T O  S I  7

besef dat we verbonden zijn met alle wezens 
in een schitterende universele gemeenschap.

De paus roept daarom alle Christenen op 
om de ecologische dimensie van bekering 
concreet te maken. Hij zegt: “Laat zien 
dat de genade zich uitstrekt tot de relatie 
met de andere schepsels en de hen 
omringende wereld. Die brengt de verheven 
broederschap met heel de schepping tot 
stand die de heilige Franciscus van Assisi op 
een zo lichtende wijze beleefde.”

Laudato Si: het vervolg
Dit is het laatste artikel waarin we de 
Encycliek Laudato Si bespreken. Wij 
vertrouwen erop dat deze serie artikelen 
een goed inzicht hebben geboden. En blijft 
het hier nu bij? Nee, binnenkort, op 24 
maart, zullen we een presentatie houden 
waarin we de encycliek nog eens naar voren 
brengen. Ook op een later moment zullen 
we opnieuw uw aandacht vragen vanuit de 
gedachte dat we samen kunnen toewerken 
naar een nieuwe levensstijl. 

Namens Werkgroep Em-missie:
Rens Smit, Marianne Zegwaard, 

Ronald Dashorst, Luce Van Gerwen,
emmaus.apeldoorn.emmissie@gmail.com

De laatste bijdrage van Joop Dölle, 21 januari 1927 – 10 januari 2019
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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

Peuter/Kleuterviering 
op 17 februari 
Heb je wel eens gezien 
hoe groot een boom 
wordt die uit een piepklein 
mosterdzaadje komt? 
Tijdens de viering voor de kleintjes zien 
we dit gebeuren in het verhaal van Het 
Mosterdzaadje. Daarna gaan we zelf zaaien 
met de kinderen. “Versier je eigen potje en 
stop er een zaadje in en neem het mee naar 
huis. Dan elke dag kijken of er al wat gaat 
groeien! 
Aanvang van deze peuter/kleuterviering 
is om 10.00 uur in het Emmaüshuis. U kunt 
ook starten met uw kind in de kerk en dan 
met de kinderen van de kinderdienst mee 
naar hun eigen ruimte. 
Kinderen vanaf groep 3 kunnen naar de 
kinderdienst in de grote zaal. 

ging met de ouders aan de slag met een 
soort “Ranking the stars” maar dan met 
sacramenten, Bijbelverhalen en de geboden. 
We sloten af met een broodjes/soep buffet. 
Een groep van 13 vormelingen dit jaar. Heeft 
u dit gemist, meld u dan snel aan! Vrijdag 
31 januari is het nog mogelijk om in te 
stappen om 19.00 uur in het Emmaüshuis. 
Mail dan even kindenkerk@rkapeldoorn.nl 

Bijbellessen voor kinderen in 2019 
Met de methode “Licht op ons Pad” wordt 
er elke eerste zaterdag van de maand voor 
kinderen van 6-14 jaar Bijbelles gegeven. 
Uw kind is hier van harte welkom. 
Aanmelden is niet nodig, maar mag uiter-
aard wel via kindenkerk@rkapeldoorn.nl 
Data: 2 februari, 2 maart, 6 april, 4 mei om 
15.00 uur in het Emmaüshuis. 

Het Vormsel 
De bijeenkomsten voor de catechese-
projecten eerste communie en vormsel 
zijn van start gegaan. 
De vormelingen hadden een gezellige 
startavond in de bovenbouw van de Drie 
Ranken. Het is goed om elkaar te leren 
kennen. Pastoor Hans Hermens trakteerde 
ons op een verhaal over Andreas en 

Eerste communie
Tot nu toe zijn 30 kinderen aangemeld 
voor het eerste communie traject. 
Er zal op 23 juni om 10.00 en om 13.00 uur
een viering zijn en de voorbereiding zal 
ook in twee groepjes gebeuren. Van de 
zes bijeenkomsten zijn beide groepen drie 
keer samen zodat de kinderen elkaar wel 
goed leren kennen. Zaterdag 26 januari 
was de eerste bijeenkomst. We hoorden 
het verhaal van Mozes en de brandende 
braamstruik. God die zich kenbaar maakt 
met zijn naam: “Ik Ben”. 
We hebben gekeken naar onze eigen 
namen. Waar komen die vandaan? Zo gaan 
de kinderen stap voor stap aan de hand van 
Bijbelverhalen steeds wat meer leren over 
God en Jezus en op weg naar de eerste 
communie. 

Tieneractiviteit
Op 3 maart gaan we met de tieners 
escape-room spelen.
Na de superleuke speurtocht van vorige 
keer in het bos, laten we ons nu opsluiten 
om te ontsnappen. De tieners worden 
uitgenodigd via whatsapp. Heeft u een 
tiener thuis die het leuk vindt om af en toe 
iets vanuit de kerk mee te ondernemen 
geef hem of haar telefoonnummer door 
bij kindenkerk@rkapeldoorn.nl .

Al enkele jaren delen de Emmaüsparochie 
(Apeldoorn) en de HH. Franciscus en Clara 
parochie (IJsselvallei rondom Apeldoorn) de 
pastoor – nu Hans Hermens – en ook pastor 
Sebastian. 

Nu achten de beide parochiebesturen en 
ook de beide pastorale teams de tijd rijp 
voor een verdere samenwerking. Zo hebben 
de pastorale teams al enkele gezamenlijke 
vergaderingen gehad en is er zorgvuldig 
gekeken op welke terreinen wij de handen 

Emmaüsparochie en Franciscus en Clara parochie 

Samenwerking pastorale teams

ineen kunnen slaan. De speerpunten van 
onze parochies, diaconale presentie en 
Kind en Kerk, zullen in de toekomst meer 
gezamenlijk worden opgepakt. 
Vanaf 1 januari is er ook voor beide 
parochies één gezamenlijk telefoonnummer 
voor de pastorale zorg. Op dit nummer, 

06 531 543 58, is elke dag van de week van 
09:00 tot 20:00 uur, bij toerbeurt, één van 
de pastores bereikbaar voor dringende 
pastorale zorg en voor het aanvragen van 
ziekenzalving of ziekenzegen. Dit nummer 
staat ook elke keer vermeld in de beide 
parochiebladen.
Ook zullen alle pastores beschikbaar zijn 
voor het voorgaan bij uitvaarten in beide 
parochies. De uitvaartvrijwilligers zullen 
dat, zoals gebruikelijk, blijven doen voor de 
eigen locatie(s).

Het pastoraal team voor de beide parochies 
bestaat uit:
Hans Hermens - priester/pastoor
Sebastian Gnanapragasam - priester
Ronald Dashorst - diaken
Ivan Kantoci - pastoraal werker
Wim Vroom - pastoraal werker
Mariska Litjes - jongerenwerker/catecheet

In het derde weekend van maart organise-
ren wij voor de tweede keer ‘Een weekend 
van niks’. 

Dit keer speciaal voor mensen tussen de 45 
en 65 jaar die werken en het altijd (veel te) 
druk hebben. Een weekend voor reflectie. 
Twee dagen in de 40-dagentijd om even tijd 
te nemen voor jezelf, waarin (je) niks hoeft 
of moet. 

Van vrijdag 15 maart, 19:00 uur, tot zondag 
17 maart, rond 15:00 uur, ben je met 14 
anderen te gast in Nieuw Sion, een door 
vrijwilligers gerund voormalig klooster nabij 
Diepenveen. Naast maaltijden en reguliere 
gebedstijden die we gezamenlijk doen, 
worden er dingen aangeboden die je al 
dan niet kunt meemaken. Daarin maak je 
je eigen keuze. Zo kun je meedoen met een 
Emmaüs-wandeling, een verwonder-vertel-

‘Een weekend van niks’ 15-17 maart 2019

ling, gedichten lezen, filosoferen over werk 
en leven, muziek luisteren…of een gesprek 
voeren met één van de begeleiders. Niets 
is verplicht, want misschien wil je wel een 
weekend mijmeren, schrijven, wandelen of 
een boek uitlezen. 

Begeleiding: Mariska Litjes (RK) en Ad Wijl-
huizen (PKN).
Dit weekend kost € 150,- p.p.; dit is inclusief 
(vegetarische) maaltijden en evt. materialen. 
Voor opgave (vóór 1 maart) en inlichtingen: 
aawijlhuizen@gmail.com .
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Bidden met de Benen
De oecumenische wandelgroep Bidden 
met de Benen organiseert een aantal 
keren per jaar een meditatieve wandeling 
in of in de omgeving van Apeldoorn, met 
steeds een ander jaarthema. Het thema 
van dit jaar is: Rituelen.

Na twee prachtige wandelingen in Twello 
en Apeldoorn staan we klaar voor de 
eerste wandeling in 2019 op 9 februari, 
dit keer vanuit de Kapel in Hoog Soeren 
46, 7346 AJ Hoog Soeren. We beginnen 
om 9:30 uur. Na de inleiding over het 
deelthema “Hoe bid je met de benen?” 
en het delen van de pelgrimszegen 
gaan we op pad. Je kunt alleen lopen of 
samen met anderen. Zoals gebruikelijk 
zal tijdens elke wandeling een stuk in 
stilte gelopen worden. Er worden kaartjes 
uitgereikt met een tekst waarover je in 
stilte kunt mediteren. Ook komt er een 
pauze-moment waarop koffie of thee 
gedronken kan worden en ervaringen 
uitgewisseld. Behalve aan de consumpties 
op de pauzeplek zijn er geen kosten aan 
verbonden. Voor meer informatie over 
de wandelingen kun je contact opnemen 
met: Coen van ‘t Riet, 055 541 31 83, 
coenvantriet@upcmail.nl  en Ronald 
Dashorst, 06 169 127 27, r.dashorst@
rkapeldoorn.nl . 
Opgave voor de nieuwsbrief via: 
biddenmetdebenen@gmail.com

De bedevaartreis naar 
Jordanië en Israël 2018
De communicatieadviseur van het 
Aartsbisdom heeft als reisgenoot een 
fotorapportage, met bijschriften, van 
bovengenoemde reis gemaakt. Dat is
vlak voor Kerstmis in een album ver-
schenen. Bijna alle reisgenoten hebben
het album besteld. Er is ook een exem-
plaar ter beschikking gesteld van de 
Emmaüsparochie; dat heeft een plaats 
gekregen in de boekenstandaard in 
de hal. Het is ter inzage, het mag niet 
meegenomen worden.

Het secretariaat

Woensdag 20 februari, 19:30 uur

Film: Homecoming 1945 

Een bijzondere, 
in zwart-wit 
opgenomen, film 
die met zijn trage 
beelden extra 
indruk maakt. Het 
verhaal behandelt 
een pijnlijk 
onderwerp dat niet 
alleen in Hongarije 
maar ook in andere 
Europese landen 
een rol heeft 
gespeeld: het heulen van de plaatselijke 
bevolking met de Nazi’s of het wegkijken 
van het onrecht dat in de oorlog is geschied. 
Vrijwillige bijdrage € 2,50; aanmelden is niet 
nodig 
 
Donderdag 21 februari, 21 maart, 
18 april (na de viering), 16 mei en 13 juni, 
19:45-20:45 uur 

Meditatie in beweging: Sacrale dans 

Sacrale Dans is 
eens per maand 
op de volgende 
donderdag 
avonden:  
21 februari, 21 
maart, 18 april (na 
de viering), 16 mei, 
13 juni. 
Deze dansvorm wordt gegeven door Els 
Lagerweij.
Sacrale dans is een meditatieve vorm van 
bewegen, waarbij plezier en beleving voorop 
staat. Passen zijn eenvoudig te leren. We 
dansen op inspirerende muziek uit diverse 
muzikale tradities, aansluitend bij de tijd 
van het jaar. Nu eens uitbundig, dan weer 
verstillend. De avonden kunnen ook apart 
bezocht worden. Danservaring is niet nodig. 
Bijdrage: €2,50. Graag aanmelden met een 
mailtje naar: vonc@3ranken.nl (ook voor 
informatie)

Woensdagavond 27 februari, 20:00 uur
Lezing: Manu Busschots en panel met 
deskundigen 

De energietransitie verandert de 
Maten! Verander je mee? 

Deze avond wordt 
vorm, kleur en 
inhoud gegeven 
door Manu 
Busschots (klimaat-
gesprekken.nl) en 
diverse panelleden 
die persoonlijk 
of professioneel 
betrokken zijn bij de energietransitie.
Eén ding is zeker: de energietransitie is een 
maatschappelijke verantwoordelijkheid en 
het raakt eenieder persoonlijk! We gaan 
op deze avond in gesprek met een aantal 
mensen die nu al volop bezig zijn met de 
energietransitie. En we gaan in gesprek met 
elkaar, over stellingen, mogelijkheden en 
motivatie. 
Toegang Gratis. Maximaal 100 mensen, dus 
opgave zeer gewenst: vonc@3ranken.nl 

Maandag 11 maart, 20:00 uur
Kunstenaars: Ingrid Arensen 

Wijd open ogen: 
kunst als spiegel van de ziel 

In de komende 
VONC programma’s 
zullen wij een 
aantal kunstenaars 
ontvangen. 
Deze keer 
ontmoeten we Ingrid Arensen. Bekend 
van onder meer de muurschildering van de 
3Ranken. 
Graag aanmelden met een mailtje naar: 
vonc@3ranken.nl

Elke dinsdagavond in de even weken, 
20:00-21:30 uur, Ferguutgaarde 102, 
Apeldoorn

Meditatie, let op zowel de dag 
als de locatie is gewijzigd

De meditatie vindt plaats in het huis van 
mevr. Marian Campen. Afgesloten wordt 
met een kopje thee. De avonden worden 
begeleid door dominee Henri ten Brinke en/
of mevr. Marian Campen.

Vrijdag 22 februari, 09:45-15:30 uur
De Verwondering: Speciaal voor vrouwen

Kom in balans met verhaal en dans! 

Wanneer stond 
jij op nummer 
één van je 
prioritietenlijstje? 
Dit is een dag met 
tijd voor jezelf, om 
rust, inspiratie en energie op te doen. 
Centraal staat deze dag het verhaal van 
De Bron. Gun jezelf een dag waarin je 
kunt bijtanken, ervaringen uitwisselen en 
mooie workshops kunt volgen. Kosten: 
€ 30,- tot € 35,- per persoon, naar draag-
kracht (inclusief lunch; diëten graag 
doorgeven bij aanmelding). Opgave: 
de.verwondering.apeldoorn@gmail.com 
vóór 12 februari. Het programma gaat 
door bij minimaal 10 deelnemers 

Exodus
Er zijn 5 avonden gepland om je te 
verwonderen over het verhaal Exodus. 
Elke avond op een andere manier ingevuld 
(creatieve vertelling, bibliodrama, meditatie, 
dans). Elke activiteit duurt ongeveer 
2 uur. Van harte welkom! Kosten: per 
avond: € 5,-. Voor alle vijf avonden € 20,- 
(alleen bij opgave van tevoren). Opgave: 
de.verwondering.apeldoorn@gmail.com

Dinsdag 5 maart: 19:45 uur-21:45 uur 

Mariska Litjes: Van beknelling naar 
vrijheid. Godly Play vertelling 

Beleef hoe het volk van God een weg 
zoekt uit het land van de slavernij. Kennen 
wij uittochten in ons eigen leven? Zijn wij 
zelf ergens in dit verhaal? We luisteren, 
verwonderen ons, stellen ons vragen en 
zetten dit om in een (creatieve) verwerking 
Dinsdag 12 maart: 19:45 uur – 21:45 uur 
Herman Ekenhorst: Van beknelling naar 
vrijheid. Contextueel Bijbellezen.  
Welke verhalen van Exodus zijn voor jou 
actueel in deze tijd? Zegt de context van 
jouw leven iets over hòe je deze verhalen 
leest? Vervolgavonden: 19 en 26 maart,
2 april. De avonden van VONC en De 
Verwondering worden gehouden in kerk-
centrum De Drie Ranken, Eglantierlaan 202 
in Apeldoorn, tenzij anders aangegeven. 
Let op: ingang achterzijde, Violierenplein
 

(tekst: Elisabeth van Horen-Lemm; foto: 
Roelof Rump)

In 2012 werd bij de vrouw van John (55) 
borstkanker geconstateerd. Hij vertelt dat 
zij beiden de afgelopen twee jaar als een 
sneltrein hebben ervaren. “Alles gaat door. 
Je moet mee”, zegt hij, “Je hebt geen andere 
keuze.” 

Hij gaat graag in op het verzoek om zijn 
verhaal te vertellen om zijn ervaringen met 
anderen te delen.

Wachten
“Jeanet was in de badkamer en riep: ‘Kom 
eens kijken, want ik heb bovenop mijn 
rechterborst een bult.’ Ik schrok, want je 
hoort allerlei verhalen van mensen om 
je heen. Ik zei tegen haar: ‘Daar moeten 
we meteen mee naar de dokter gaan.’ 
In eerste instantie zei de huisarts dat we 
ons geen zorgen hoefden te maken, maar 
om elk risico uit te sluiten, werd Jeanet 
doorgestuurd naar het ziekenhuis. Ze kreeg 
een echo, mammografie, MRI-scan en een 
borstpunctie. ’s Nachts in bed lag ik te 
woelen: wat hangt ons boven het hoofd? Je 
wordt geleefd in die week, want wachten 
op de uitslag duurt dan lang. Na drie dagen 
kregen we de diagnose: borstkanker. Het 
was een tumor van vijf centimeter. De 
specialist vertelde dat de oksel schoon was 
en de borst maar voor een deel hoefde te 

worden geamputeerd. Op 2 mei werd ze 
geopereerd om de tumor weg te halen en 
ze zou gelijk een borstreconstructie krijgen. 
Ze werd ’s morgens om acht uur geholpen, 
maar het duurde veel te lang. Ik zat op hete 
kolen en eindelijk om kwart voor twaalf 
kwam de specialist naar mij toe. De operatie 
was anders verlopen. De tumor bleek dertien 
centimeter groot en was van de bovenkant 
van de borst onder de oksel gezakt. De borst 
was weggehaald en ook het okselkliertoilet 
was verwijderd. Vijf dagen heeft ze in het 
ziekenhuis gelegen en daarna volgden 24 
bestralingen. 

Tropenjaren
Voordat de chemokuur zou beginnen, zijn 
we een weekje naar Duitsland gegaan 
om een beetje bij te komen van alles. 
De chemokuur was zwaar. Ze moest zes 
behandelingen ondergaan, een keer in 
de drie weken. Vanaf dat moment heb ik 
tropenjaren gehad. Het is natuurlijk voor 
iedereen anders. Het verschilt per individu, 
per huishouden. Het maakt ook uit of je 
grote of kleine kinderen hebt. Ik heb overal 
voor gezorgd zo goed en kwaad als het 
ging, werken en het huishouden doen. We 
hebben twee grote jongens. De een was 
de deur al uit, de ander woonde nog thuis. 
Voor de kinderen was het ook moeilijk. De 
einduitkomst is niet te voorspellen. Je leeft 
van dag tot dag. Ik deed de boodschappen 
en de was, zorgde voor het eten en liet de 

hond uit. Mijn schoonzus kwam strijken en 
mijn schoonmoeder die op leeftijd is, kwam 
ook regelmatig helpen. Maar ik wilde alles 
zelf doen. Ik werk in ploegendienst. Daar 
had ik wel profijt van. Zes dagen werken 
en daarna was ik vier dagen vrij. In die vier 
dagen deed ik zoveel mogelijk. 

Blij
De tweede chemo ging goed, maar bij de 
derde was het helemaal fout. Jeanet klapte 
in elkaar en moest een week naar het 
ziekenhuis. In de eerste week van de chemo 
lag Jeanet boven op bed. Alles deed haar 

zeer. Ik bracht haar een kop thee, een bordje 
pap of een broodje, maar ze kon niet veel 
binnenkrijgen. In de tweede week krabbelde 
ze weer een beetje op. Douchen was lastig. 
Ze was zo zwak dat ik haar onder de douche 
zette en zelf ook onder de douche ging, 
zodat zij met de armen om mij heen kon 
blijven staan, want zelf lukte dat haar niet. 
Na de laatste chemokuur op 19 november 
2012 heb ik de vlag uitgehangen. Ik moest 
nog een vlag kopen en een steun voor aan 
de gevel, want die hadden we niet. Ik vond 
dit een goede reden om een vlag te kopen. 
In de buurt begrepen ze heel goed waarom 
wij zo blij waren. Als echtgenoot sta je er 
eigenlijk een beetje bij. Je doet wat je kunt 
doen en je hoopt dat het goed gaat. Meer 
kun je niet doen. Natuurlijk was ik weleens 
moe, maar je kunt niet verslappen. Zielig 
doen, past niet bij mij. Wat mij erg heeft 
gefrustreerd, is dat ik van mijn werkgever 
geen enkele medewerking heb gekregen. 
Wel van mijn naaste chef, maar niet van 
personeelszaken. Ik begrijp nog steeds niet 
waarom er geen enkel begrip was voor mijn 
situatie. Ik heb noodgedwongen drie keer 
moeten verzuimen. Als de telefoon gaat en 
er is thuis iets aan de hand, dan ga je naar 
huis. Mijn vrouw heeft van haar werkgever 
alle medewerking gekregen. Daar hebben ze 
nooit moeilijk over gedaan. 

‘Na de laatste chemokuur heb ik de vlag uitgehangen’

Lees verder op pagina 6
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sloot mooi aan bij de paastijd. De eerste 
keer was zo’n succes dat we meteen de 
volgende maanden ook planden. En zo 
werd de 1e vrijdag van de maand haast 
een vanzelfsprekende activiteit. In de 
vakantiemaanden was er geen Open Tafel. 
Eén keer kon de maaltijd niet doorgaan 
omdat de kerk wegens een wielerronde niet 
bereikbaar was. Op een andere keer was het 
Nieuwjaarsdag. In totaal werd er 98 keer 
voor een maaltijd gezorgd. Meer dan de 
helft van de vrijwilligers is er vanaf het begin 
bij betrokken geweest. Enkele leden zijn 
tussentijds overleden of hebben vanwege 
hun gezondheid af moeten haken. Al snel 
na de start werden de broodjes vervangen 
door een complete warme maaltijd. Bij de 
keuze van het menu hielden we rekening 
met feestdagen of gedenkdagen. Zo was 
er in de paastijd altijd wel iets met een 
ei. Rond Leids Ontzet was er natuurlijk 
hutspot. Maar dan zonder haringen. Waar 
mogelijk kochten we ingrediënten die op 
dat moment in de aanbieding waren. Op die 
manier konden we kostendekkend werken. 

van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 
17.00 uur.

Einde Open Tafel
In december was het de laatste keer dat de 
Open Tafel gedekt werd. Na bijna tien jaar 
kwam er een einde aan deze oecumenische 
activiteit in de Open Hofkerk. De kerkenraad 
van de Open Hofkerk heeft in 2008 de 
ambitie uitgesproken om “activiteiten in 
en voor de buurt te ontwikkelen”. 
Die activiteiten zouden gericht moeten zijn 
op ontmoeting. Die ontmoeting strekte 
zich uit tot alle buurtbewoners. Voor de 
parochianen van Hubertus kwam dat 
initiatief heel goed uit. Hun kerk zou op 
korte termijn aan de eredienst onttrokken 
worden en snel daarna afgebroken. Er werd 
een oecumenische werkgroep ingesteld. 
Die ging voortvarend aan de slag. Bedacht 
de naam Open Tafel, stelde een folder 
samen die in de buurt huis aan huis bezorgd 
werd en plande de eerste ontmoeting. 
Dat was niet zomaar een ontmoeting. Het 
was een royale broodmaaltijd. Om er een 
missionair tintje aan te geven was er een 
“bijbels” hapje. Het warme ei in bladerdeeg 

Hans Westdijk, tel. 541 13 38 
Irene Schiphorst, tel. 541 58 31
Adri Hulst, tel. 541 61 64
E-mail: omziennaarelkaar@3ranken.nl

Maandag 4 februari 
gespreksgroep ouderen
Wij gaan in gesprek met Hans Hulst over de 
Nashville-verklaring en het gezag van God in 
deze kwestie. Iedereen is vanaf 9.45 uur van 
harte welkom.

Corrie Jonker

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

Stilteruimte St. Hubertus 
De stilteruimte is voor persoonlijk bezoek 
open als het Multifunctionele Centrum 
“De Groene Hoven” open is. Het MFC is open 

S T A D

Voor informatie: http://www.3ranken.nl/

Helaas kan 
niet iedereen 

altijd beschikken over familie, buren of 
goede bekenden die in de gelegenheid en 
in staat zijn hulp te bieden. Omzien naar 
Elkaar wil hulp bieden aan mensen die 
kortstondig hulp nodig hebben. Bij hulp 
kunt u denken aan vervoer naar ziekenhuis 
voor bezoek arts, boodschap doen i.v.m. 
ziekte, huishoudelijke hulp, lamp repareren, 
hulp bij verhuizing, kamer behangen of 
tuinonderhoud. Heeft u zelfhulp nodig of 
wilt u zich aanmelden als vrijwilliger, neem 
dan contact op met:

Kopij voor de volgende OpWeg graag in-
leveren uiterlijk woensdag 13 februari 2019 
per e-mail aan receptie@rkapeldoorn.nl

D E  D R I E  R A N K E N

H U B E R T U S

Muziek in Sainte Marie
Op zondagmiddag 20 januari is een 
aantal jongeren van de Gemeenschap van 
Sant’Egidio naar Sainte Marie gegaan voor 
een muziekmiddag. Wouter speelde piano 
en wist de ouderen te boeien door zijn spel. 
Hij speelde uit zijn hoofd vele stukken, van 
Chopin en Debussy tot muziek van Queen 
en Metallica. De zondagmiddag is vaak een 

saaie dag waar geen eind aan komt, maar 
deze middag vloog om met het prachtige 
pianospel. Wouter kreeg en welverdiend 
applaus en de vraag of hij nog een keer 
terug wilde komen. Na de muziek werden 
de ouderen getrakteerd op champignonsoep 
met stokbrood en kruidenboter. Het was 
weer mooi om met de bewoners van het 
huis te genieten van muziek, de soep en 
het samenzijn. Volgende keer als we weer 
komen gaan we pannenkoeken bakken met 
de jongeren. Dat is iets om naar uit te kijken.

De Kledingbank in Zuid, 
Oude Beekbergerweg 157
Elke woensdag en zaterdag kunnen hier 
mensen in financiële problemen gratis 
kleding krijgen.
Zeker in deze tijd is dat zeer welkom en 
kunnen wij weer veel mensen blij maken 
met warme jassen en winterkleding. Wij 
ontvangen elke week tussen de 100 en 
120 mensen die niet vaker dan éénmaal in 
de zes weken langs mogen komen om de 
ingebrachte kleding zo eerlijk mogelijk te 
verdelen onder onze gasten. In 2018 zijn er 
ruim 3000 volwassen en bijna 2000 kinderen 
naar de kledingbank gekomen. Dat is meer 
dan in 2017, hetgeen betekent dat, nu het 
economisch beter zou moeten gaan, het niet 
voor iedereen zo is; er zijn nog steeds veel 
mensen die moeilijk rond kunnen komen.

De Franciscustafel, Stationsstraat 13
Elke maandagavond ontvangen wij zo’n 
50 dak- en thuisloze medemensen die een 
gratis maaltijd krijgen. Met het koude 
weer kwamen afgelopen keer vier mensen 
verkleumd binnen, mensen die ook in deze 
tijd buiten slapen, in de garage van Centraal 
Beheer of een andere beschutte plaats. Naast 
een warme maaltijd bieden wij ze ook een 
gastvrije plek aan om even op temperatuur 
te komen, om even hun kleding op de 
verwarming te drogen. De praktijkschool 
‘de Boog’ heeft door ziekte van de docent 
een periode geen maaltijden kunnen koken, 
maar nu komen bijna alle maaltijden weer 
van de school, en daar zijn wij en onze 
gasten heel blij mee.

Het Straatteam 
Gaat met de bakfiets elke vrijdagavond de 
stad in gaat om maaltijdsoep, koffie, warme 
chocolademelk, brood en warme kleding te 
brengen naar mensen die op straat leven. 
In deze koude periode wordt er extra naar 
de komst van het straatteam uitgekeken. 
De bakfiets gaat vaak als eerste naar het 
binnenplein van Omnizorg en daarna naar 
het marktplein om te kijken of er mensen te 
vinden zijn, vervolgens gaat de tocht langs 
mensen die buiten slapen, om af te sluiten 
bij de kus naast het station waar we de 
laatste mensen ontvangen.

Gebed
Het gebed is de basis van waaruit wij ons 
mogen inzetten voor de armen van de 
stad, hierin zingen wij de liederen van de 
Gemeenschap, de psalmen, en lezen uit de 
Bijbel, meestal een verhaal van hoe Jezus aan 
de rand van de samenleving mensen nabij 
was, zonder te oordelen, het Rijk van God 
verkondigend in woord en daad. Hij baarde 
veel opzien door zijn genezingen waarbij hij 
de mensen die niet meer meetelden weer 
erbij liet horen. Wij proberen net als Hij 
te doen, met de gedachte dat wat we aan 
de minsten van Hem doen, wij voor Hem 
doen. In iedereen mogen wij het gelaat van 
Christus zien. Voor God telt iedereen mee.
Welkom om met ons mee te bidden op 
vrijdagavond om 19.30 uur in de dagkapel, 
ingang Stationsstraat 13.
8 februari gebed voor de vrede, we steken 
kaarsen aan voor de landen waar oorlog is 
en bidden voor vrede.
15 februari, gebed voor de armen dichtbij en 
ver weg.
22 februari, gebed voor de zieken. Wij 
verzamelen namen van mensen die ziek zijn 
en brengen hen voor de Heer met ons gebed 
om kracht, troost en genezing.

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

Lichtpuntje
Je vrouw zien met één borst is 
confronterend, maar je went aan het beeld. 
Het gaat in eerste instantie om overleven. 
Eerst zorgen dat ze weer gezond wordt. 
Daarna zie je wel weer, want je kunt niet 
in de toekomst kijken. De oncoloog zei na 
de operatie dat het er goed uitzag. Dat is 
hoopvol. Je begint in herstel te geloven. 
Geleidelijk aan ging het beter. Dan lukte het 
haar om een keer voor het eten te zorgen. 
Ze kreeg twee keer wondroos, dat kwam 
er nog bij. Dat is een bacteriële ontsteking 
van de huid. Heel erg pijnlijk, maar gelukkig 
goed te behandelen. We zijn altijd open 
naar elkaar en kunnen goed over alles 
praten. Het is belangrijk dat mijn vrouw niets 

voor zich houdt. Als je iets niet weet, kun je 
de ander niet helpen. Jeanet is nu schoon, 
maar ze blijft wel onder controle staan. 
Mijn vrouw is door het UWV voor honderd 
procent arbeidsongeschikt verklaard. Ze is 
kapster en het lukt haar niet meer om haar 
arm te gebruiken. Opbeuren en reiken is 
moeilijk. De arm is dik door vochtophoping. 
Door fysiotherapie moet het bewegen 
makkelijker worden en de pijn verminderen. 
Er is wel een lichtpuntje. In de Telegraaf 
lazen we een artikel over een professor in 
Nijmegen die een operatie heeft ontwikkeld, 
waarbij hij een borstreconstructie uitvoert en 
lymfklieren transplanteert. Met die operatie 
worden goede resultaten bereikt. Er is hoop 
dat zij haar arm na zo’n operatie weer 
redelijk kan gebruiken. Nu lukt het haar niet 
om enkele huishoudelijke taken te doen, 

zoals stofzuigen. De badkamer maak ik 
schoon en het bed maken we samen op. We 
wachten nu op een oproep. Waarschijnlijk is 
zij begin volgend jaar aan de beurt. Ik ben 
heel blij dat zij op de lijst staat. Door een 
borstreconstructie zal zij zich weer meer 
vrouw voelen. Dan is het ook niet meer 
nodig om iedere keer de prothese achter de 
beha te stoppen als ze de deur uitgaat. 

Positief blijven
Voordat Jeanet ziek werd, wilden we de 
kamer opknappen en nieuwe meubels kopen. 
Dat hebben we kortgeleden pas kunnen 
doen. Dit jaar werd ik zelf geconfronteerd 
met kanker. Toen Jeanet mijn haar knipte, 
ontdekte ze een vlekje op mijn oor. Het 
bleek huidkanker te zijn. Ik ben geopereerd 
en alles is nu weg. Je ziet niet veel aan mijn 

oor, er is een klein randje weg. Zodra ik de 
helm op kan zetten, ga ik weer motorrijden, 
want dat is mijn passie en ik heb dat al die 
tijd weinig kunnen doen. De afgelopen 
twee jaren waren heel zwaar, maar een 
mens vergeet snel. Je moet ook de leuke 
dingen weer gaan zien. Je wilt niet de hele 
tijd worden herinnerd aan die moeilijke 
periode. In het begin heb ik veel gelezen 
over borstkanker en op internet gezocht naar 
meer informatie, want ik wil dan alles weten. 
Andere mensen die in eenzelfde situatie 
terechtkomen, wil ik het advies geven: laat 
je niet gek maken. Luister goed naar wat 
er wordt gezegd. Dokters gebruiken overal 
medische termen voor. Ik zei soms: “En nu 
graag in normaal Nederlands.” Het beste wat 
je kunt doen, is de schouders eronder zetten 
en positief blijven.”

Vervolg van pagina 5

Lees verder op pagina 7
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K E R K D I E N S T E N  E L D E R S

T E R E S I A

Vieringen H. Martinuskerk Twello
Zondag 3 februari
10.00 uur Eucharistieviering met 
 H. Vormsel
 Voorgangers mgr. Hoogenboom 
 en pastor Vroom
Zondag 10 februari
10.00 uur Eucharistieviering voorganger 
 pastor Oude Vrielink
Zondag 17 februari
10.00 uur Eucharistieviering voorganger 
 pastor Oude Vrielink

Casa Bonita
03 februari  Regelt Henny Meurs 
10 februari  Mw. E. Wennink 
17 februari  H. Scherrenburg  
   
De kerkdiensten beginnen om 10.30 u op de 
4e verdieping. 

De Drie Ranken
3 februari
09.00 uur ds. H.J. ten Brinke
09.00 uur Next Step voor jongeren 
 van 12-15 jaar
10.30 uur ds. H.J. ten Brinke
12.00 uur Connect@, voor jongeren 
 vanaf 15 jaar
10 februari
09.00 uur ds. G.A.J. van der Maas
10.30 uur ds. G.A.J. van der Maas
16.00 uur ds. G.A.J. van der Maas, 
 Bediening Heilige Doop
17 februari
09.00 uur ds. A.A. Wijlhuizen, 
 m.m.v. spRANKel
10.30 uur ds. A.A. Wijlhuizen

De Heemhof
03 feb  Mw. ds. L.H. de Bruin
10 feb  Mw. M. Brussel
17 feb  Mw. M. Bossenbroek-Baller

De kerkdiensten beginnen om 10.30 uur.

‘s Heeren-Loo (Groot Schuylenburg)
03 feb  Verteldienst Dhr. Piet 
 Rosenbrand
03 feb  Zangdienst Mw. Coby van Hoorn
10 feb  Eredienst verzorgd door 
 Leger des Heils   
17 feb  Verteldienst Mw. Hanke 
 van ’t Hof
17 feb  Zangdienst Mw. Lies Mijnsbergen

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

De Herberg: Zondagse Ontmoetingen
03 feb  Hans Hase 

De Zondagse Ontmoetingen vinden plaats 
van 13.30-14.00 uur. Vanaf 13.15 uur wordt 
er een kop koffie of thee geschonken.

Marken-Haven
02 feb  Immendaal Mw. ds. L.H. de Bruin
09 feb  M-Ha Ds. S. Muller
16 feb  Immendaal Mw. M. de Jong

De kerkdiensten vinden plaats op 
zaterdagmiddag om 14.30 uur.

Randerode
03 feb  RK H. Hase 
10 feb  Prot + HA ds. E. Idema 
17 feb  Prot-Z Ds. C.A.J. van Dijk

De kerkdiensten beginnen om 10.30 uur.

Sainte Marie
03 feb  Woord- en communiedienst 
 A. Derksen
10 feb  Eucharistieviering A. Goes
17 feb  Woord- en communiedienst 
 A. Derksen
  
De diensten beginnen om 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.

V I C T O R

Op enig moment raakte de inspiratie voor 
“het bijbels hapje” op. In de plaats daarvan 
kwam een “bijbels praatje”. De Open Tafel 
is in tien jaar een soort traditie geworden. 
Voor veel gasten was de gezamenlijke en 
tegelijk gezonde maaltijd iets waar men 
naar uitkeek. Niet alleen de maaltijd trok 
maar ook de ongedwongen sfeer. Dat gold 
vooral voor die gasten die thuis meestal 
alleen aan tafel zaten of met het bord op 
schoot voor de tv. Ook kwamen er mensen 
die niet meer zelf konden of wilden koken. 
Een vaste kern kwam elke keer. Dat wil niet 
zeggen dat er altijd even veel gasten waren. 
Gemiddeld waren het er 35. Een uitschieter 
was toch het aantal van 60. Toen was er nog 
net een beetje rijst over voor de vrijwilligers. 
Eén keer waren er meer vrijwilligers dan 
gasten. Velen herinneren zich nog de 
Syrische vluchtelingen die als speciale gasten 
uitgenodigd waren. Nu de Open Hofkerk 
als thuisbasis vervallen is komt er ook een 
einde aan deze “activiteit voor en in de 
buurt”. We kunnen er met een goed gevoel 
op terugkijken en hopen dat degenen die er 
behoefte aan hebben elders een soortgelijke 
plek voor een warme maaltijd en een goed 
gezelschap zullen vinden.

Jacques Daenen 

Huiskamergesprek
Wie zijn mijn moeder en mijn broers?
‘Broeders en zusters!’ Met deze aanhef 
worden preken en bijeenkomsten geopend.
In de drie synoptische evangeliën komt de 
vraag ‘wie is je moeder’, broer en zus zijn 
op een eigen wijze aan de orde. Vandaag 
kiezen wij om deze drie teksten met elkaar 
te vergelijken. Het gaat in deze teksten 
over gemeenschap en om verbondenheid. 
Met wie voel ik mij verbonden: de geloofs-
gemeenschap, mijn familie, vrienden? 
Wat verbindt ons ten diepste? Bij Marcus 
staat: Jullie zijn mijn moeder en mijn 
broers. Want iedereen die de wil van God 
doet is mijn broer en zuster en moeder. 
Bij Matteüs staat: Zij zijn mijn moeder en 
mijn broers. Want ieder die de wil van 
mijn Vader in de hemel doet, is mijn broer 
en zuster en moeder. Bij Lucas staat: Mijn 
moeder en mijn broers zijn degenen die 
naar het woord van God luisteren en ernaar 
handelen. Maar wat is de wil van God? In 
ons gewone spraakgebruik zijn moeder 
en broers en zussen familie. Wat betekent 
familie voor ons. Welke banden zijn voor ons 
belangrijk? Zijn wij ook zo verbonden met 
onze geloofsgemeenschap? Wat betekent 
die voor ons? En waar vind ik daarin de 
wil van God? Wat is die wil van God. Hier 
hebben we lang samen over gesproken. 
Maar het is nog niet zo eenvoudig om daar 
een eenduidig antwoord op te geven. Het 
was een vruchtbare morgen, waarin wij onze 
gedachten over wat wij persoonlijk als de wil 
van God ervaren konden delen met elkaar. 
In verbondenheid met elkaar hebben wij de 
kaarsjes aangestoken voor een gezamenlijk 
en persoonlijk gebed. 

Bep Scheffer 

Nieuwjaarsbijeenkomst 
Werkgroep Welzijn
Op 9 januari werd er door de Werkgroep 
Welzijn Hubertusgemeenschap weer een 
Nieuwjaarsbijeenkomst georganiseerd. 
Ongeveer 90 mensen hadden zich 
opgegeven voor deze middag, die stond 
in het teken van ontmoeten. Men wenste 
elkaar onder het genot van een kopje koffie 
of thee met daarbij een heerlijke oliebol, 
gebakken door Henny Steneker, van harte 
een gelukkig en gezegend Nieuwjaar toe. 
Na het openingswoord van de voorzitter 
kwam het “Klein Piratenkoor” ten tonele en 
werden er verschillende liederen gezongen. 
Iedereen kende de vele liederen uit het 
hoofd en zong dolenthousiast mee. Hierna 
volgde er een koffie- en theepauze. Na 
deze pauze volgde een optreden van Gerrit 
Verderkieker (Willem Wiegers), een oude 
man die moppen aan de mensen kwam 
vertellen. Dit deed hij op een geweldige 
manier. Na 20 minuten hield hij het voor 

gezien maar had 
van de mensen uit 
de zaal nog wel 
even door mogen 
gaan. Dus voor 
herhaling vatbaar. 
Wim Mulder 
praatte deze 
middag de zaakjes 
aan elkaar. Maar 
niet aangekondigd 
trad Wim ook zelf 
op met het lied “Het Apeldoornsche kanaal”. 
De aanwezigen vonden het prachtig. 
Daarna werden de bezoekers verrast met 
een hapje en een drankje en bracht de hele 
zaal een toast uit op het nieuwe jaar 2019. 
Daarop gaf de voorzitter een overzicht 
van de activiteiten voor het komende 
jaar, hetgeen niet veel verschilt met die 
van 2018. Aan het eind trad nogmaals het 
Piratenkoor op met veel bekende liederen. 
Door de inbreng van het koor en de diverse 
optredens vierde de gezelligheid hoogtij. 
Tot slot bedankte de voorzitter iedereen 
voor zijn inbreng en de gezel-ligheid. 
Volgende datum: donderdagmorgen 28 
maart, eucharistieviering met aansluitend 
een lunch.

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.

Bezorging OpWeg wijk
O. L. Vrouwekerk
Begin dit jaar hebben wij afscheid moeten 
nemen van een drietal bezorgers van OpWeg.
De familie Berenschot, mevrouw Blom en 
de heer Driessen moesten noodgedwongen 
stoppen met de bezorging. Namens de 
Emmaüsparochie danken wij hen voor hun 
trouwe inzet. Wij zijn dus op zoek naar 
nieuwe bezorgers. Het betreft de volgende 
straten: 
1. Arnhemseweg, Duivenlaan en 
 Zuiderkerkplein, totaal 11 adressen
2. Quarles van Uffordlaan, Weidestraat, 
 Halstraat en Deventerstraat, totaal 16 
 adressen
3. Tutein Noltheniuslaan, Molleruslaan, 
 Kerklaan, Paul Krugerstraat, Gen. Van 
 Swietenlaan en Gen. Van der Heydenlaan, 
 totaal 16 adressen. 
Het zou toch heel jammer zijn als hier geen 
OpWeg meer wordt bezorgd. Zijn er mensen 
die dit op zich willen nemen? U kunt zich 
opgeven bij het secretariaat. 

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, tel. 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.

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! 

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

Vervolg van pagina 6

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

Maak tijd – uitsluitend voor jezelf

Wanneer jij de moed hebt om alleen te zijn,
dan kun je ook ontdekken hoe mooi het kan zijn
om eens helemaal op jezelf te zijn,
op niets te hoeven pochen,
niets te hoeven bewijzen,
je niet te hoeven rechtvaardigen.
Dan kun je misschien ervaren
dat jij helemaal één bent met jezelf.

Uit: ‘Het kleine boek geluk’ Anselm Grün
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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

[mooi]afscheid[mooi]afscheidBijbelrooster jaar C

03 februari 2019 Vierde zondag door het jaar 
Jer. 1,4-5 + 17-19; Ps. 71; 1 Kor. 12,31-13,13 of 13,4-13; Luc. 4,21-30
10 feb. 5e zondag door het jaar 
Jes. 6,1-2a + 3-8; Ps. 138; 1 Kor. 15,1-11 of 15,3-8 + 11; Luc. 5,1-11
17 feb. 6e zondag door het jaar 
Jer. 17,5-8; Ps. 1; 1 Kor. 15,12 +16-20; Luc. 6,17.20-26

Didi van Geffen-de Vries
Als iets liefs je verlaat, blijft nog altijd 
de liefde. Liefde die Didi veel gegeven 
heeft. Voor haar moeder is Didi altijd een 
ontzettend lieve dochter geweest en haar 
moeder zal de dagelijkse telefoontjes van 
Didi nu zo enorm gaan missen. Maar ook 
voor haar broers was ze een lieve trouwe 
loyale zus. Didi is geboren in Ouderkerk aan 
de IJssel waar ze Han heeft leren kennen 
waarmee ze in 1975 is getrouwd. Hun 
huwelijk werd bekroond met de geboorte 
van hun dochter Hanneke. Didi en Han 
hadden een fijn en goed huwelijk en ze 
was voor Han zijn steun en toeverlaat. Voor 
Hanneke is Didi altijd een lieve zorgzame 
moeder geweest die altijd voor haar klaar 
stond, die ze vertrouwde en bij wie ze altijd 
terecht kon. Ixxiomar, haar schoonzoon 
omschreef haar als een moeder met een 
hart van goud met een mooie diamant erin. 
Maar eigenlijk was ze iedereens moeder. 
Ze gaf iedereen altijd meteen het gevoel 
alsof ze je al jaren kende. Belangrijk in 
haar leven is ook altijd de zorg voor een 
ander geweest. Haar schoonmoeder heeft 
ze verzorgd, maar ze heeft ook jaren in de 
zorg gewerkt. Haar leven is zeker niet altijd 
gemakkelijk geweest. Al op jonge leeftijd 
heeft ze een hersenvliesontsteking gekregen 
waarna ze weer opnieuw moest leren lopen. 
Maar ook het overlijden van haar vader was 
zwaar voor haar. En moeilijk heeft ze het de 
afgelopen jaren ook gehad met haar eigen 
ziekte. Maar ze was een echte doorzetter. 
Opgeven kwam niet in haar woordenboek 
voor. En in het vertrouwen dat zij nu mag 
rusten in Gods veilige handen hebben wij op 
7 januari in het crematorium Heidehof haar 
lichaam toevertrouwd aan de gloed.

Gerard van de Braak 

I N  M E M O R I A M

Betsie Roeloffzen-Huijskes
Met het loslaten van 2 witte duiven op de 
begraafplaats Haagwinde door haar kinderen 
Henrie en Merie hebben we op 18 januari, na 
een mooie afscheidsdienst in rouwcentrum 
Rouwenhorst, afscheid genomen van Betsie. 
Witte duiven die symbool stonden voor de 
ziel van Betsie die hiermee aan haar laatste 
reis begon naar een prachtige plek in de 
hemel. Een plek die ze zo verdiend heeft. 
Al op vrij jonge leeftijd kreeg ze een zware 
klap te verwerken toen Gerard, haar man 
overleed en ze achterbleef met 2 jonge 
kinderen. Wat zeker niet altijd gemakkelijk 
zal zijn geweest. Maar mede ook door haar 
geloof heeft ze toch de kracht gekregen om 
de draad weer op te pakken en te genieten 
van het leven. Het leven zoals Betsie geleefd 
heeft, de liefde en zorg die ze gegeven 
heeft, hebben van Betsie een sterke vrouw 
gemaakt, een vrouw ook die nooit klaagde. 
Haar kinderen en kleinkinderen waren alles 
voor haar. Ze genoot er ook enorm van 
om onder de mensen te zijn, bij familie, 
vrienden en bekenden. Haar gezondheid 
ging helaas de laatste jaren geleidelijk aan 
achteruit. Maar het was haar grote wens 
om in hun huis aan de Kruizemuntstraat te 
kunnen blijven wonen. Haar huis waar ze 
zoveel herinneringen aan had en dat door 
Gerard zelf was gebouwd. En mede dankzij 
de hulp van velen is dat gelukt. Enkele dagen 
voor haar overlijden heeft ze nog haar 89e 
verjaardag kunnen vieren en hier heeft ze 
nog enorm van genoten. Betsie zal nu erg 
gemist worden maar in de harten van velen 
heeft ze een dierbaar plekje gekregen. Haar 
leven is kostbaar geweest in Gods ogen en 
wij vertrouwen erop dat Hij haar nu liefdevol 
zal opnemen in ZIJN huis.

Gerard van de Braak


