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Koster met gouden handen
(Ans Boon-Jacobs)

heb je mensen uit…
de Teresia of de Victor
of van Hubertus. Het
waren lastige tijden,
die fusieperiode.
Gelukkig is er nu, wat
dat betreft, weer een
goede organisatie en
door de fusies hebben
zich ook twee kosters
aangeboden. Nu heb
ik dus de luxe van vrije
zondagen. Dan ga ik
regelmatig met mijn
vrouw Cita in Twello
naar de kerk. Ik ben
een Twellose jongen
en daar ken ik ook
nog heel veel mensen.
Wie had ooit kunnen
denken dat we nog
eens dezelfde pastoor
zouden hebben? Het
is maar goed dat we
niet alles van tevoren
weten.

Om een gesprek met koster Ben Pol
te hebben, kon ik hem maar het beste
opzoeken ‘in het hol van de leeuw’ en op
een vrijdagmorgen kwam het ons beiden
het beste uit. Het programma in de kerk op
vrijdagmorgen bestaat uit rozenkransgebed
om 8:45 uur en vervolgens een H. Mis, deze
keer gecelebreerd door pastor Sebastian.
Aan het eind van de viering werd de
monstrans op het altaar gezet, zongen
we een Marialied en het overbekende
Tantum Ergo, dat ik nog zo uit het hoofd
kon meezingen. Sporen van veel lofbezoek
in mijn jeugd. Koster Ben was tijdens deze
dienst acoliet en droeg een passende
gebedsmantel. Het was duidelijk dat er
bijna altijd dezelfde mensen aanwezig zijn
op vrijdagmorgen bij deze dienst. Het heeft
wel wat om zo in de dagkapel de vrijdag te
beginnen.
Na de koffie na afloop en nogmaals een
controle of alle kaarsen wel gedoofd
waren, zaten Ben en ik in de sacristie.
Wat een mooie locatie en alles ziet er zo
verzorgd en netjes en schoon uit. Ben
vertelde met (terechte) trots, dat hij daar
veel complimenten over krijgt, vooral van
nieuwe of gast-voorgangers. Want Ben is
de man die werkelijk alles in de kerk regelt
en goed onderhoudt. Met veel gevoel voor
de historie en het belang van mooie en
verzorgde diensten. Ben, de man met de
gouden handen, ziet zijn werk als een soort
roeping. Ook om iets terug te kunnen doen
voor al het goeds dat hem in zijn leven is
overkomen.
Hoe lang ben je al koster?
Een mooi verhaal. Als kind zat Ben op de
lagere jongensschool aan de Spoorstraat.
Was er een uitvaart dan zei de meester
(medewerking via school) al gauw: “Ben, jij
mag misdienaar zijn bij die begrafenis” (hij
kon in de klas goed meekomen en kon best
een deel van de ochtend missen). Ben was
daar heel blij mee, genoot ervan. Hij en de
mede-misdienaars bij een begrafenis vonden
het ‘t mooist als hele families vreselijk liepen
te huilen. Ach, je bent een kind en weet niet
beter…
Het lag in de lijn van de verwachting dat
hij later acoliet zou worden. Tijdens zijn
werkzame leven deed hij al kosterswerk en
toen had hij zich al voorgenomen om, als
er meer tijd was, veel tijd te besteden aan
de kerk. En omdat er altijd werk bij de kerk
is, heeft hij de kans gekregen en genomen
toen de laatste betaalde koster met pensioen
ging. Als koster hanteert Ben de dresscode
net als de collectanten, jasje dasje. Het geeft
cachet aan de functie. Dus als antwoord op
je vraag: al ruim 20 jaar.
Is er ook een dienst die in andere parochies
niet plaatsvindt?
Ja, dat zeker. De Oliewijding in de Goede
Week is daar een duidelijk voorbeeld van.
De bisschop, of zijn vervanger, de vicarissen,

heel veel priesters zijn die avond in de kerk.
Prachtige viering en de volle kerk geeft nog
meer het belang van die ceremonie aan. Die
is trouwens voor iedereen toegankelijk en
ik geloof Ben op zijn woord, het is zeker de
moeite waard.
Ook heel bijzonder is de Oecumenische
herdenkingswake van de martelaren van
onze tijd. Voorganger is dan Mgr. Polycarpus
A. Aydin. Priesters van diverse stromingen:
Syrisch-Orthodoxe kerk, Russisch-Orthodoxe
kerk, Church of England, Armenië,
Katholieke kerk en Ronald Dashorst van
Sant’Egidio Nederland. Nog wel een paar
om maar aan te geven dat het een divers
gezelschap is. Ik zet daar de stoelen voor
klaar een grote horizontale rij. Al die
priesters in hun originele kleding vormen
een kleurrijk geheel. Met z’n allen bidden
voor de martelaren van deze tijd, en zingen,
dat komt binnen hoor. Dit jaar is die viering
weer hier, in de Goede Week op 15 april.
Wat is het meest bijzondere dat je hebt
meegemaakt?
Dat is wel heel bijzonder wat me ooit
is overkomen. Ik was koster tijdens een
uitvaartdienst en kreeg op het altaar een
hartstoornis. Ben per brancard afgevoerd en
toen ik in het ziekenhuis weer bijkwam wist
ik nergens meer van. De consternatie in de
kerk moet gigantisch geweest zijn. Heus het
is waar gebeurd!
Kun je vertellen wat je de meeste voldoening
geeft?
Het is eigenlijk het geheel van activiteiten
waar ik zo van geniet. Als alles schoon en
opgeruimd is en de benodigde attributen
liggen gereed, dat geeft voldoening. Maar
het mooist vind ik wel het uurtje voordat

de Paaswake begint. Kom ik achterin de
kerk en zie dat het gepoetste koper glimt
in een zonnestraal, dat verse bloemen
geplaatst zijn, dat alles in orde is, de kaarsen
klaarstaan, dan kan ik zachtjes in mezelf
zingen ‘Lumen Christi’. Dat is echt een
geluksmoment.
Maar ook als ik tijdens de dienst op mijn
vaste plek zit, mijn kostersplek, en zie dat
de kerk redelijk goed gevuld is, de priester
en misdienaars op het altaar komen, de bel
klinkt, iedereen zijn plaats vindt, dan ben ik
tevreden en dankbaar.
Ook de praktische kant van het kosterschap
boeit me. In de kelder heb ik mijn
werkplaats, en van daaruit kan ik nodige
reparaties verrichten, kleine en grote
klussen, schilderwerkjes, restauraties
enzovoort. Ach er is altijd werk bij de kerk…
maar dat werk te mogen en te kunnen doen
geeft me veel voldoening.
Heb je wel eens contact met collega-kosters
uit het bisdom?
Eén keer per jaar hebben we een kostersdag.
In overleg nodigt een parochie de kosters
uit. We zijn al eens in Groenlo geweest maar
recentelijk ook in Rhenen en Utrecht. Er
wordt dan een dagprogramma aangeboden
en we spreken elkaar als collega of vriend.
Nee hoor, de dames gaan niet mee zo’n
dag. Er zijn ook wel vrouwelijke kosters
(kosteressen) maar die nemen zo’n dag hun
mannelijke partner ook niet mee. Dat zijn
we zo gewend.
Is er de laatste tijd veel veranderd?
Dat kun je wel zeggen. Door kerksluitingen
is het nu hier (gelukkig) weer wat voller in
de kerkbanken. We zien wel groepjes, dan
denk ik, dat is een Fab&Seb hoekje en daar

Hoe vindt het
thuisfront het,
dat je zoveel bij
de kerk bent?
Eerlijk gezegd, ze weten niet beter. Mijn
kinderen, volwassen mensen, kennen me
niet anders. Pa was altijd met de kerk “in de
weer”. Zelf hebben de jongelui niet zoveel
met de tradities en gebeden. Maar, toen
laatst een dochter een vliegreis ging maken,
zei ze wel: “Pa heb je nog een rozenkrans
voor me?” Toen had ik wel even iets van….
gelukkig, dat leeft toch nog wel bij je. Wel
heb ik gezegd, je krijgt er één en je mag
hem houden ook. Mooi hè. Dat ze het
hebben van een rozenkrans belangrijk vindt.
Ik ben iedere morgen in de kerk en daardoor
kan mijn vrouw Cita in de ochtend haar
eigen gang gaan (wat ze erg op prijs stelt),
maar ze is ook actief in de kerk. Ze is lectrice
en heeft thuis de noodtelefoon van de
parochie. Wat een team zijn Ben en Cita.
Zéér gemotiveerde mensen. Het is een heel
team van vrijwilligers dat bij toerbeurt zorgt
voor het goede reilen en zeilen van alle
activiteiten. Daar mogen we blij mee en trots
op zijn!
Een grote wens van Ben is dat de O.L.
Vrouwekerk verheven wordt tot basiliek.
Het is een hele administratieve rompslomp
(daar is hij zich van bewust) maar hij zou
het fantastisch vinden. We hebben toch de
grootste kerk van het bisdom!
Natuurlijk kan ik alleen maar voor mezelf
spreken, maar ik kan me voorstellen, dat u,
na dit alles gelezen te hebben, nog meer
respect krijgt voor iemand die zoveel voor
ons en voor de kerk doet.
Samen kerk, dat moet het zijn. Vaak komt
toch het werk maar bij enkele vrijwilligers
terecht. Die mensen die het dan doen
verdienen onze oprechte waardering.
En dan is er nog de “schatkamer”.
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KERK
Onze Lieve Vrouwekerk, Hoofdstraat 18, 7311 KB Apeldoorn

Pastoraal team
Hans Hermens
pastoor
hermensh@hotmail.com
06 461 042 46

Sebastian Gnanapragasam
parochievicaris
pastorseba@gmail.com
06 227 795 44

Ronald Dashorst
diaken
r.dashorst@rkapeldoorn.nl
06 169 127 27

Mariska Litjes
jongerenwerker/catecheet
kindenkerk@rkapeldoorn.nl
055 526 65 00

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

LITURGISCHE VIERINGEN
Zaterdag 23 februari
16.30 uur
Eucharistieviering met samenzang. Voorganger pastor Sebastian
Zondag 24 februari
10.00 uur
Eucharistieviering met cantor. Voorganger pastor Sebastian
Dinsdag 26 februari
09.00 uur
Eucharistieviering
Vrijdag 1 maart
09.00 uur
Eucharistieviering
19.30 uur
Gebedsviering Sant’Egidio
Zaterdag 2 maart
16.30 uur
Eucharistieviering met samenzang
Voorgangers pastoor H. Hermens en diaken R. Dashorst
Zondag 3 maart
10.00 uur
Eucharistieviering met koor Credo
Voorgangers pastoor H. Hermens en diaken R. Dashorst
Dinsdag 5 maart
09.00 uur
Eucharistieviering
Woensdag 6 maart, Aswoensdag
19.00 uur
Eucharistieviering met koor Credo
Voorgangers pastor Sebastian en diaken R. Dashorst
Vrijdag 8 maart
09.00 uur
Eucharistieviering
19.30 uur
Gebedsviering Sant’Egidio
Zaterdag 9 maart
16.30 uur
Gezinsviering
Voorgangers pastor Sebastian en diaken R. Dashorst
Zondag 10 maart
10.00 uur
Eucharistieviering met Gregoriaans koor
Voorgangers pastor Sebastian en diaken R. Dashorst
Dinsdag 12 maart
09.00 uur
Eucharistieviering
Vrijdag 15 maart
09.00 uur
Eucharistieviering
19.30 uur
Gebedsviering Sant’Egidio
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.
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.
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: 24 februari locatie Bonifatius,
3 maart locatie Fab & Seb, 10 maart locatie Maria, 17 maart locatie Victor,
24 maart locatie 3-Ranken, 31 maart locatie Teresia.
Op 3 februari jl. is het bloemetje naar de familie Journee gegaan.
Op 10 februari jl. is het bloemetje naar de heer Lieferink gegaan.
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COLLECTEOPBRENGSTEN
week 4
pastoraat Emmaüsparochie € 265,88 / kerkbijdrage € 249,80
week 5
pastoraat Emmaüsparochie € 281,09 / kerkbijdrage € 315,27
MISINTENTIES, VOOR ZOVER BIJ ONS BEKEND
Weekend 23-24 februari
Theo Scholten, Joop Spijkerbosch, Jo Berenschot
Weekend 2-3 maart
Jo Berenschot
Weekend 9-10 maart
Maria Aartsen-Verhey, Hendrikus Johannes Aartsen, overleden fam. Aartsen-Verhey
Ben en Bernard, Stephan Staijen, overleden ouders, schoonouders en schoonzoon.
Gezondheid en voorspoed voor het gezin
PAROCHIEKRONIEK
Gedoopt:
Door het H. Doopsel is in onze Geloofsgemeenschap opgenomen: Stanley.
Overleden:
Het afscheid van Johannes Antonius Josephus Spijkerbosch heeft op 2 februari 2019
plaatsgevonden op Heidehof, daarna is hij begraven op Assel.
De uitvaart van Hendrikus Antonius van Boeijen heeft plaatsgevonden op 14 februari 2019
in de O.L. Vrouwekerk.
IN MEMORIAM
Joop Dölle
Op 18 januari hebben wij met velen in de Onze Lieve Vrouwekerk afscheid genomen
van Joop Dölle. Joop is op 21 januari 1927 in Winschoten geboren en hij is op 10 januari
2019 rustig ingeslapen. Tijdens het afscheid is hij dankbaar herdacht door zijn dochters,
zijn broer en vrienden van de Jeu de Boules-club. ‘Van bovenmeester tot onderwijzer’
werd gesuggereerd als grafschrift. We hebben afscheid genomen van een man met grote
belangstelling voor de wereld om hem heen. Hij deelde met plezier zijn kennis over cultuur,
literatuur, geloof en politiek. Scherp van geest tot op het laatst, vond hij elke dag de moeite
waard. Hij was een leermeester voor velen. Zijn levenskracht is een grote inspiratie voor ons
allemaal. Zo was Joop, als vader, opa, leermeester, vriend, buurtgenoot, collega, redactielid
van OpWeg, als mens tussen mensen. Zo mogen wij hem blijven gedenken, levend houden
in onze herinneringen. Wij hebben zijn lichaam begeleid naar zijn laatste rustplaats op de
begraafplaats Haagwinde. Wij vertrouwen zijn ziel, die zijn weg verder gaat, toe aan God
om daar te zijn in de andere wereld, samen met zijn lieve vrouw Lies en allen die hem zijn
voorgegaan. We lazen als Evangelie het verhaal van de doop van Jezus in de Jordaan. Ook
voor Joop gaat de hemel open, en de stem van God klinkt: ‘Jij bent mijn geliefde zoon in
wie ik vreugde vind’. Wij wensen zijn kinderen en kleinkinderen troost in deze tijd bij de
herinneringen aan een bijzonder vader en opa.
Ronald Dashorst
Annie Bergenhenegouwen-Dijkhof
Afscheid nemen, we doen het dagelijks, maar wel met de wetenschap dat we elkaar
weer terug zullen zien. Zo namen Annie en Heinz ook afscheid van elkaar op die
bewuste zaterdag toen Annie even een boodschap ging doen. En dan na enkele uren het
verschrikkelijke nieuws krijgen dat Annie een ernstig ongeval heeft gehad en helaas kort
erna is overleden. Voor Heinz, de kinderen, kleinkinderen en al haar dierbaren allemaal nog
niet te bevatten. Annie, een vrouw die nog zo volop in het leven stond en die dan zo opeens
weggerukt wordt uit het leven. Haar gezin was haar lust en haar leven. Annie en Heinz
waren 63 jaar getrouwd en ze hadden een mooi en fijn huwelijk dat bekroond werd met de
geboorte van 3 kinderen. Een vrouw ook die zeker niet alleen voor zichzelf leefde. Ze keek
om naar haar naasten. Ze was er voor haar medemens. Ze stond altijd voor iedereen klaar.
In de afscheidsdienst op 25 januari in rouwcentrum Rouwenhorst zijn veel mooie woorden
en herinneringen opgehaald door Heinz, haar kinderen en kleinkinderen. Annie heeft in
haar leven, veel, heel veel aan liefde gegeven en geprobeerd goed te leven en iedereen te
behandelen zoals je zelf ook behandeld zou willen worden. En dat is haar gelukt. Alles wat
ze deed kwam vanuit haar hart. Annie was erg gelovig en er ook van overtuigd dat de dood
niet het definitieve einde is. Op de begraafplaats aan de Oude Beekbergerweg hebben we
dan ook afscheid genomen in het vertrouwen dat Annie nu opgenomen mag worden in het
eeuwige licht van Gods liefde.
Gerard van de Braak
Lees verder op pagina 3
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Vervolg van pagina 2
Joop Spijkerbosch
Als een harde werker die altijd vrolijk was en veel humor had. Zo werd Joop in een paar
woorden omschreven. Joop heeft tijdens zijn leven geprobeerd vol vreugde te zijn en te
genieten van alle levensdagen die hem gegeven waren. Enorm heeft hij altijd genoten van
zijn reizen naar het warme Thailand. Graag mocht hij naar Hua Hin gaan, een badplaats
aan de Thaise kust. Heerlijk genieten van de zon en de zee. En hier ontmoette hij in 2014
Mali. Ze zijn getrouwd en gaan wonen in Nederland, wat zeker voor Mali niet gemakkelijk
is geweest. Een vreemd land en dan de taal ook niet spreken. Joop was dan ook altijd erg
bezorgd om haar en wilde er voor haar zijn en hij was er ook altijd voor haar. De laatste
jaren ging helaas zijn gezondheid achteruit en toen was Mali er voor hem. De jaren dat
Joop ziek was zullen zeker voor hem niet gemakkelijk zijn geweest. Maar hij klaagde nooit.
Erg moeilijk heeft hij het gevonden dat hij nu niet verder voor Mali kon zorgen en dat hij
haar alleen achter moest laten. Joop was erg gelovig en haalde kracht uit zijn geloof. Joop
heeft net als Jezus het kruis opgepakt en gedragen. En hij heeft geprobeerd er het beste van
te maken. Joop was er ook van overtuigd dat er leven is na de dood. En in dit vertrouwen
hebben we op 2 februari in het paviljoen van Heidehof afscheid genomen van Joop en hem
aansluitend toevertrouwd aan de schoot van de aarde op de natuurbegraafplaats te Assel,
naast zijn ouders.
Gerard van de Braak

Jo Berenschot
Op 7 februari hebben we in rouwcentrum Rouwenhorst afscheid moeten nemen van Jo.
Een afscheid dat erg zwaar valt voor Gerda die 56 jaar met Jo was getrouwd. Hun huwelijk
dat bekroond werd met de geboorte van 3 kinderen. En inmiddels is het gezin uitgebreid
met een schoondochter en 2 kleinkinderen. Ook voor hen valt het afscheid zwaar. Jo was
een lieve en zorgzame man, vader en opa die trots was op zijn gezin. Jo was ook iemand
die altijd voor iedereen klaar heeft gestaan. In zijn werkzame leven is Jo schilder geweest
en hij heeft altijd genoten van zijn werk. Toen hij helaas hiermee noodgedwongen moest
stoppen had hij gelukkig zijn hobby’s, want stilzitten was niets voor hem. Enorm genoten
heeft hij van zijn vogels, zijn kanaries, naar ook van het werken in zijn tuin. Graag mocht
hij ook wandelen en fietsen in de natuur. Veel vrijwilligerswerk heeft hij ook altijd gedaan.
Onder andere jarenlang op de begraafplaats aan de Arnhemseweg, de plek waar we Jo na
afloop van de afscheidsdienst ook te ruste hebben gelegd. Vlak tegenover zijn huis. Door
zijn ziektes is zijn leven niet altijd gemakkelijk geweest. Maar Jo was erg gelovig en hij
haalde kracht uit zijn geloof. En ook Maria betekende heel erg veel voor hem. Vlak voor zijn
overlijden heeft Jo nog de laatste sacramenten mogen ontvangen. Een moment dat hij nog
bewust heeft meebeleefd. De leegte die Jo nu achterlaat is voor zijn dierbaren nog niet te
bevatten. Maar wij hebben afscheid genomen in het vertrouwen dat Jo nu thuis mag komen
in het huis van de Heer.
Gerard van de Braak

Aflaat met koker

Kerkboek in steno

De schatkamer
(Ans Boon-Jacobs)
De Schatkamer is de zolder boven de
sacristie. Als je in de kerk zit is het links van
het hoofdaltaar. Buiten kun je het nog beter
zien. De sacristie is net een kapelletje, klein
en met een heel spits dak.
Van binnenuit is er vanuit de kerk een
halletje met de deur naar de sacristie, een
deur naar de werkplaats in de kelder, een
buitendeur, nu stevig gebarricadeerd maar
ooit in gebruik door de zusters van het
klooster. Zij kwamen op deze manier dus
door een zijingang binnen. In dat halletje is
de trap naar boven, twee trappen zelfs en
dan kom je in de sfeer van:

‘Het rijke roomsche leven’
In de afgelopen jaren had ik wel eens over
de Schatkamer gehoord, nu mocht ik alles
bekijken. Het voordeel is, als je ouder bent,
je alle aanwezige spullen nog kent uit de
tijd dat ze gebruikt werden. De ruimte heeft
kleine kamertjes waarin Ben zijn persoonlijke
verzameling op volgorde heeft geïnstalleerd.
Rechts beginnen we met de kleding rondom
een begrafenis, zelfs een baar voor een
kinderkistje. Bidprentjes, boekjes, kazuifel.
Alles zo mooi geordend en verzorgd.
In het tweede kamertje veel over
communiefeesten, trouwerijen en zelfs
een paar zijden bisschopsschoenen. Eerlijk
gezegd wist ik niet dat die ooit bestaan
hadden. Maar een mens is nooit te oud om
te leren.
In het midden staat een baldakijn. Kennen
we nog van vroeger van Sacramentsdag. Bij
ons in het dorp waren het de collectanten
(met witte handschoenen aan) die dan de
baldakijn droegen.
Ben liet me een Bisschopsmantel zien,
oorspronkelijk van de bisschop van Haarlem.
Een prachtige cape met grote capuchon,
met een gewicht van …18 kg. Destijds heeft

Baldakijn in de schatkamer
kennelijk niemand zich afgevraagd hoe een
bisschop een rondgang van ca. 1 km kon
maken en dat allemaal moest dragen, hoe
dat vol te houden was. Het was natuurlijk
prachtig om te zien, maar wat zou de
bisschop er zelf van gevonden hebben?
Ben liet prachtig geborduurde kazuifels zien.
Veel priestergewaden werden gemaakt in
klooster Arca Pacis in Driebergen-Rijsenburg.

Rondom de begrafenis
Het is een knap staaltje van verzamelkunst
en presentatie. In de zomermaanden op
zaterdag ook geopend, en na overleg met
Ben Pol altijd te bezichtigen. Het komt
ook regelmatig voor dat een schoolklas of
een groepje familie (reünie of feestje) een
afspraak maakt met Ben. Hij vindt het steeds
weer bijzonder dat mensen zo blij zijn met
zijn herinneringen aan het verleden. Ben

is nu in gesprek met de “Vereniging Oud
Apeldoorn” om, mede in overleg met het
kerkbestuur, te zorgen dat dit waardevolle
historische bezit bewaard blijft voor
volgende generaties.
Hij heeft alles zelf verzameld, gekregen,
soms gekocht en dat alles uit liefde voor de
culturele waarde, opdat niet alles verloren
zal gaan.
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HUIS
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

Parochiebestuur
Pastoor drs. J.H.T.M. (Hans) Hermens: voorzitter
Drs. H.J.H.J. (Berry) van den Hout: vicevoorzitter
D. (Dick) Koster: penningmeester
F.F. (Ferry) Leeflang: secretaris
G.J. (Gerard) Disberg: advisering personeel en vrijwilligers
L.M. (Marcel) Stouten: personeel en vrijwilligers (beleid)

Ondersteunend:
H. (Harry) Huis in ’t Veld: notulist en beheer en onderhoud van gebouwen
Het parochiebestuur vergadert maandelijks. Voor vragen aan het bestuur kunt u zich
wenden tot secretaresse mw. J.J.M. (Jetty) Bon-Koster via:
emmaus@rkapeldoorn.nl , 055 526 65 04 (ma. t/m don. 9:00-12:00 uur)

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

AANMELDEN UITVAARTEN
Centraal aanmeldpunt uitvaarten 06 289 283 73

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 maart, 28 april, 19 mei
en 16 juni. Ouders die hun kind willen laten dopen kunnen contact opnemen met het
secretariaat.

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.

K I N D

E N

K E R K

Tienerprogramma
maart en april
Escaperoom: 3 maart
Weet jij te ontsnappen? Hoe
goed ben je in het kraken van codes?
Kom gezellig meedoen op 3 maart om 15.30
uur in het Emmaüshuis. Het programma
duurt tot ongeveer 17:30 uur (als je vrijkomt
tenminste!).
Voor vormelingen, ex-vormelingen en
vriend of vriendin die je mee wilt nemen.
Aanmelden is prettig. Stuur een appje
naar 06 123 103 99.

Bidden met de
Benen wandelt in
Beemte-Broekland

Neem mee: Een matje en slaapzak om
te kunnen slapen.
Aanmelden, vóór 1 april, bij: Wouter
de Brie, nachtindekerk@hotmail.com .
Bij aanmelden doorgeven: naam, leeftijd
en contactgegevens ouder.

De oecumenische wandelgroep
Bidden met de Benen organiseert
een aantal keren per jaar een
wandeling in of in de omgeving
van Apeldoorn.
Op zaterdag 9 maart begint de
volgende wandeling om 9:30 uur in
de Wilhelminakerk, Beemterweg 7,
7341 PB Beemte Broekland.
Er is een wandeling van 10 km en
een van 14 km.

Paasnacht voor tieners (12 t/m 18 jaar)
20, 21 april
We gaan de nacht van 20 op 21 april met
elkaar doorbrengen. Een wake houden
totdat het Pasen wordt. We horen in deze
nacht een aantal verhalen waarmee we
erop uit worden gestuurd om in de ‘wereld’
van Jezus te komen. We komen samen om
22:00 uur in het Emmaüshuis te Apeldoorn,
daar worden jullie opgevangen door het
welkomstcomité. We zullen een nacht met
elkaar in de kerk slapen en waken. Aan
het begin en einde van de nacht is er een
activiteit naar aanleiding van een verhaal
dat met Pasen te maken heeft. Voor de
oudere jongeren die dat willen, is er ook een
activiteit in de nacht. De nacht in de kerk zal
duren tot ongeveer 7:00 ’s ochtends na de
Eucharistie. Alle ouders zijn uitgenodigd om
bij de Eucharistieviering aanwezig te zijn en
om mee te ontbijten. Voor het ontbijt vragen
we iedere ouder iets mee te nemen voor het
ontbijt.

Doopschaapjes
Op 17 februari was het een heilige chaos
tijdens de peuter/kleuter meespeelviering in
het Emmaüshuis. Tijdens deze viering waren
doopouders uitgenodigd het doopschaapje
dat achter in de kerk heeft gehangen op te
komen halen. Ouders die dit gemist hebben,
hebben nog 2 weken de gelegenheid om ze
af te halen op het secretariaat.

Vormelingen speuren door de kerk
In het programma van het vormsel zit een
speurtocht door de kerk.
Op deze manier komen we op plekken die je
vanuit de banken niet ziet. We hebben een
kerk vol verhalen. Op de muren, de ramen,
beeldhouwwerk op de altaren, heilige
hoekjes en alles heeft een betekenis. Dat
ontdekken is altijd een geweldige ervaring.
Deze keer stonden we speciaal stil bij allerlei
vormen van bidden. Iedere vormeling stak
een kaarsje aan bij Piëta. De Rozenkrans,
het Onze Vader, Wees Gegroet hebben we

gebeden. Maar ook onze eigen gebeden
kregen ruimte. We maakten een eigen
gebedskralenketting.

Adventsproject Rwanda
Tijdens het adventsproject hebben onze
kinderen tekeningen gemaakt voor kinderen
in Rwanda. Die zijn daar enthousiast
ontvangen.

Na een korte inleiding op het
thema “Zegenen” kunnen mensen
individueel of in groepjes de
wandeling lopen. Er wordt een
gedeelte in stilte gewandeld om te
mediteren en meer van de omgeving
te genieten en er is een pauzeplek
om bij te praten en de inwendige
mens te versterken.
Voor meer informatie over de
wandelingen kun je contact
opnemen met:
Henri ten Brinke,
055 301 50 15,
henritenbrinke@upcmail.nl en
Coen van ‘t Riet,
055 541 3183,
coenvantriet@upcmail.nl .
De nieuwsbrief kunt u aanvragen op
biddenmetdebenen@gmail.com .
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Vastenactie 2019

Steun aan Stella Duce School op de Filipijnen
Van 6 maart t/m 21 april 2019 wordt er weer
gecollecteerd voor de Vastenactie!
Na drie jaar te hebben bijgedragen aan
het Elizabeth Center in Tanzania, is het nu
tijd voor een nieuw project. We kunnen
dan kiezen mee te gaan in het thema van
de landelijke vastenactie. Toch hebben we
als werkgroep Em-missie gekozen voor een
eigen project. Dit deden we niet zomaar,
maar de keuze is tot stand gekomen in
overleg met de zusters Onder de Bogen
in Maastricht. Zij waren ook bij het vorige
project nauw betrokken. De Zusters van
de Heilige Carolus Borromeus (CB-zusters)
hebben hun projecten op verschillende
plekken op de wereld. Een ervan is de Stella
Duce School in Barangay op de Filipijnen.
Sinds 1999 heeft de congregatie daar een
plek waar ze actief is op verschillende
fronten. Vanaf die tijd hield ze zich bezig
met spirituele vorming, toevluchtsoord voor
kerkelijke gemeenschappen, catechese, hulp
aan de jeugd, straatkinderen en zieken.
Al bijna 13 jaar lang hebben de CB-zusters
opgemerkt dat veel kinderen lopend van en
naar school moeten. Dat was zorgwekkend
voor de veiligheid van onder andere de
kleuters. De meeste van hun ouders hebben
alle tijd nodig om in het onderhoud van hun
gezin te voorzien en waren daardoor niet in
staat de kinderen te begeleiden. Door het
toenemende verkeer werd het te voet naar
school gaan steeds gevaarlijker.
De eerste zeven jaren in het leven van een
kind zijn belangrijk omdat dit de basis is

De energietransitie verandert de
Maten! Verander je mee?

voor hun verdere leven, relaties, studie en
werk. Stella Duce School biedt een veilige
leeromgeving is daarvoor een belangrijke
basis en dat is wat de Stella Duce School
biedt. Ze speelt in op de behoefte
van kinderen en hun gezinnen in de
omgeving voor een ideale schoolfaciliteit.
Stella Duce biedt opvang en verzorging
voor baby’s en peuters, onderwijs voor
kinderen vanaf 4 tot 12 jaar. Kortom:
kwalitatief Katholiek onderwijs in een
vreugdevolle, betekenisvolle en veilige
omgeving.
Opbrengst vastenactie Apeldoorn naar
Barangay in de Filipijnen
De opbrengst van de Vastenactie in
Apeldoorn gaat daarom nu voor drie jaar
naar de Stella Duce School. We houden
u uiteraard verder op de hoogte van
de activiteiten van dit project. Het is al
te volgen op Facebook. (https://www.
facebook.com/StellaDuce2012/)
Naast het geven via de collecte, is het ook
mogelijk een bedrag
over te maken. Dit kan
op rekeningnummer
NL80 RABO 0105
242 063 t.n.v.
Emmaüsparochie. o.v.v.
Vastenactie 2019.
Wij zien uit naar een
mooie opbrengst. Zo
lopen we ook deze
vastenactie weer samen
op!
Werkgroep Em-missie
Rens, Luce, Ronald en
Marianne

Manu Busschots en panel met deskundigen
Woensdagavond 27 februari 2019: 20.00 uur
Deze avond
wordt vorm,
kleur en inhoud
gegeven door
Manu Busschots,
Klimaatpsycholoog
(klimaatgesprekken.
nl) en diverse panelleden die persoonlijk
of professioneel betrokken zijn bij de
energietransitie.
Gaan de straten de komende jaren allemaal
open om van het gas af te gaan? En wat
komt ervoor in de plaats? Zien we dan overal
zonnepanelen en warmtepompen? Of gaat
het meer om onzichtbare veranderingen
als isolatie en warmtenetten? Of gaat het
om verrassende veranderingen als open
beekjes en parkeerplaatsen op gras met
een laadpaal? Niet alles wat er zal gaan
gebeuren, is al bedacht. 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. Het
maakt niet uit of je nu veel of weinig doet
en of je nu veel vragen of veel antwoorden
hebt. Hoe pakt de Drie Ranken bijvoorbeeld
zijn eigen kerk aan? Zo komen we tot
allerlei stappen die je zelf kan zetten en
kiezen. Wie weet wat er samen ontstaat!
Zodat de energietransitie niet alleen naar
de Maten komt, maar de Maten ook de
energietransitie vormgeeft.
Toegang gratis. Opgave: vonc@3ranken.nl

Wijd open ogen: kunst als spiegel
van de ziel, Ingrid Arensen
Dinsdag 12 maart 14:30 uur
Kunst raakt je als je er iets in herkent,
iets wat te maken heeft met jou als
uniek persoon, met wat je bent en hebt
meegemaakt en hoe jij het zichtbare en
onzichtbare in de wereld ervaart. ‘Met wijd
open ogen’ kijken naar kunst, opent een

gesprek tussen twee
zielen: die van de
kijker en die van de
schepper. Hoe dat in
deze VONC activiteit
vorm krijgt is aan
de kunstenaars zelf.
Wat gaan zij ons
vertellen, laten zien
en creëren? Laat u
verrassen en komt
dat beleven met wijd
open ogen!
Deze keer
ontmoeten we Ingrid
Arensen. Bekend
van onder meer
de muurschildering van de 3Ranken. Zij
zegt over haar inspiratie: ‘Dingen die
me bezighouden krijgen vorm op m’n
schilderijen. Vaak gaat dat over mezelf, mijn
gevoelsleven, maar ook gebeurtenissen in
de wereld kunnen zo diep op me inwerken
dat ik dat verwerk in een schilderij.
Mijn schilderijen zijn dus eigenlijk een
afspiegeling van wat er leeft in mij. Als ik
aan het schilderen ben, ben ik als het ware
in een andere dimensie, dan ben ik in m’n
schilderij. Het is een voorrecht om steeds zo
je hoofd leeg te kunnen schilderen.’
Graag aanmelden met een mailtje naar:
vonc@3ranken.nl

Ook in De Drie Ranken:
Exodus: van beknelling naar vrijheid.
Godly Play vertelling, Mariska Litjes
Dinsdag 5 maart:
19.45 uur - 21.45
uur
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.

Exodus: van beknelling naar vrijheid.
Contextueel Bijbellezen, Herman Ekenhorst
Dinsdag 12 maart: 19.45 uur - 21.45 uur
Welke verhalen van Exodus zijn voor jou
actueel in deze tijd? Zegt de context van
jouw leven iets over hoe je deze verhalen
leest?
Kosten: per avond € 5,00. Opgave:
de.verwondering.apeldoorn@gmail.com

Nieuwe gedenkstenen bij huizen Joodse Apeldoorners
Op zondag 31 maart 2019 worden
opnieuw op een aantal plekken in
Apeldoorn gedenkstenen gelegd
bij huizen waaruit in de Tweede
Wereldoorlog Joodse Apeldoorners door
de bezetter zijn gedeporteerd naar de
concentratiekampen.
De gedenksteenlegging bestaat deze keer
uit een ochtend- en middagprogramma.
Belangstellenden voor het ochtendprogramma zijn om 11:00 uur welkom
op de Canadalaan te Apeldoorn om de
gedenksteenlegging bij te wonen.
Voor het middagprogramma bent u
van harte welkom om 13:00 uur in de
Julianakerk aan de Deventerstraat 91,
7322 JL te Apeldoorn. Van daaruit start
de rondgang langs de zes woonadressen,
waar gedenkstenen worden gelegd.
Mensen die in de concentratiekampen
zijn omgebracht, hebben geen graf waar
ze kunnen worden herdacht. Een Joodse
uitspraak is: “E
en mens is pas vergeten,
als ook zijn naam is vergeten”.
De werkgroep Gedenkstenen Joods
Apeldoorn wil er door het plaatsen

van gedenkstenen voor zorgen dat de
namen niet worden vergeten. Vanuit
Apeldoorn zijn in de Tweede Wereldoorlog
ruim 400 Joden weggevoerd naar de
vernietigingskampen. De werkgroep wil in
enkele jaren tijd alle adressen, waar deze
Joodse Apeldoorners hebben gewoond,
voorzien van gedenkstenen.
De werkgroep heeft tot nu toe op 20
adressen 57 Joodse Apeldoorners herdacht
door het leggen van een gedenksteen.
Het leggen van gedenkstenen gebeurt
niet alleen in Apeldoorn. In verschillende
steden en dorpen in Nederland, en ook
elders in Europa worden deze gedenkstenen gelegd.
De gedenkstenen worden ook wel
‘Stolpersteine’ (Struikelstenen) genoemd.
De werkgroep heeft bewust gekozen om
de stenen die in Apeldoorn worden gelegd
‘Gedenkstenen’ te noemen.
Voor meer info over gedenkstenen in
Apeldoorn kunt u terecht op de website
van de werkgroep:
https://www.gedenkstenen-apeldoorn.nl
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Toekomst?
Alleen als we onze verantwoordelijkheid nemen!
(Willem Olierook)
Het motto van de Emmaüsparochie voor
de Veertigdagentijd luidde vorig jaar:
‘Even minderen, voor een ander’. Een mooi
motto, daar wil ik niets aan afdoen, maar
ik vraag me af of ‘even minderen’ wel
genoeg is. Hebben we niet iets nodig dat
veel duurzamer is om onze wereld nog voor
een aantal generaties leefbaar te houden?
De PKN had vorig jaar ‘Een gebroken wereld
heel maken’ als thema, naar het boek van
Jonathan Sacks. Ook vandaag nog steeds
heel actueel.
Ik vond nog twee boeken die goed op dit
thema aansluiten. De schrijvers laten ons zien
dat er alleen een toekomst is als we die willen
en er onze verantwoordelijkheid voor nemen.

Economie
Heel veel in onze wereld draait om ‘economie’. Wat is dat eigenlijk? Economie (uit
het Griekse oikos (οἶκος), huis en nomos
(νόμος), regel; letterlijk dus huishoudkunde)
is een wetenschap die zich bezighoudt met
de menselijke behoeftebevrediging. De economie bestudeert keuzes die mensen maken
bij de productie, consumptie en distributie
van schaarse goederen en diensten. Daarbij
wordt onderscheid gemaakt tussen macroeconomie, waar vragen naar voren
komen over de nationale en wereldwijde
economie, zoals werkloosheid, inflatie en
rentestanden, meso-economie en microeconomie, over het gedrag van bedrijven en
consumenten.

Andere geluiden
Er komen steeds meer economen, filosofen en
theologen die zich afzetten tegen het denken
over economie zoals we die al eeuwenlang
kennen. Een van de spraakmakendste
personen op dat gebied is de Engelse Kate
Raworth. Ze schreef in 2017 het boek
‘Donuteconomie’. De samenvatting van dit
boek luidt: de economische wetenschap
ligt in duigen. De financiële crisis werd
niet voorspeld, laat staan voorkomen.
Achterhaalde economische theorieën hebben
een wereld mogelijk gemaakt waarin nog
steeds extreme armoede heerst, terwijl de
allerrijksten elk jaar rijker worden. Economisch
handelen tast de natuur zo sterk aan dat onze

toekomst gevaar loopt. In Donuteconomie
laat econoom Kate Raworth zien hoe het
jarenlang gekoesterde economische denken
ons op een dwaalweg heeft gezet. Ze tekent
de routekaart die ons kan leiden naar het
punt waarop in de behoefte van iedereen kan
worden voorzien, zonder dat dit ten koste
gaat van onze planeet. Dit alles resulteert
in een alternatief en innovatief economisch
model voor de 21e eeuw.
De schrijfster, als docente verbonden aan de
universiteiten van Oxford en aan Cambridge,
probeert in dit boek een ander denken te
ontwikkelen over welvaart en de verdeling
daarvan. Feitelijk doet zij een poging om
het denken van de Club van Rome (grenzen
aan de groei) nieuw leven in te blazen. En
met succes. Het boek krijgt veel aandacht
in de pers en zij wordt veel uitgenodigd om
haar denkbeelden toe te lichten. Ook in
Nederland. Binnenkort zal ze ook spreken
in de Tweede Kamer bijvoorbeeld. The
Guardian betitelt haar als de nieuwe Keynes.
Dat zal nog moeten blijken, maar feit is
dat het boek wel aanzet tot nadenken. De
auteur geeft blijk van meer dan voldoende
economische kennis. Toch is het boek zonder
specifieke voorkennis te lezen. Van een
schrijfster met deze positie en statuur mag
een wetenschappelijke schrijfstijl worden
verwacht, maar het boek is wel prettig
leesbaar.
[recensie van Drs. A.H. Oldenbeuving]

Wat er op het spel staat
De Duitse historicus en journalist Philipp
Blom schreef het boek ‘Wat op het spel
staat’.
De samenvatting van dit boek vermeldt:
wat als een historica over vijftig jaar
terugkijkt naar het begin van de 21ste
eeuw? Zij zal versteld staan dat wij, verblind
door onze dagelijkse beslommeringen
en ons korte termijnperspectief, de twee
grootste bedreigingen die homo sapiens
te wachtenstonden niet zagen: een
wereldomvattende klimaatcrisis met alle
gevolgen van dien, en de digitalisering van
arbeid die leidde tot massawerkloosheid
en een algeheel verlies van zin en
betekenisgeving.
In ‘Wat op het spel staat’ analyseert
Philipp Blom het historische scharnierpunt

waarop wij ons bevinden aan de hand
van verhelderende parallellen met andere
historische aardverschuivingen,
zoals het einde van het Romeinse Rijk, de
Verlichting en de Duitse Weimarrepubliek.
Het resultaat is een vlammend betoog
vol sterke beelden en scherp verwoorde
inzichten, dat iedereen zou moeten lezen
die zich zorgen maakt over de toekomst van
wat wij voor waardevol houden: vrijheid,
tolerantie, het klimaat, arbeid, democratie
en mensenrechten.
De schrijver analyseert de grote historische
veranderingen en de invloed hiervan
op de toekomst. Het is een somber
toekomstscenario. We zullen waarden
als democratie, tolerantie, welvaart en
rechtsstaat verliezen. De mens is een
onverstandige, manipuleerbare consument
geworden, die zich niet druk maakt over
de uitdaging van historische proporties
waar we voor staan. Opwarming,
digitalisering en consumentisme zijn
producten van het industriële tijdperk.
Steeds meer elites leven ver verwijderd
van de sociale werkelijkheid. De redding
van onze maatschappij en van de planeet
is afhankelijk van de vraag of voldoende
mensen tijdig aan een radicale verandering
willen werken. Blom noemt mogelijke
oplossingen, die vooral van de jongere
generatie zullen moeten komen. Het
pleidooi voor het redden van de planeet
eindigt met de vraag: Wat staat er op het
spel? Het antwoord luidt: Alles!
[recensie van John Koster]

Verantwoordelijkheid nemen
Opperrabbijn Jonathan Sacks schreef het
boek ‘Een gebroken wereld heel maken’.
Hierin pleit de auteur voor het nemen
van verantwoordelijkheid, ieder in zijn
eigen omgeving. Klimaatverandering,
vluchtelingenprobleem, vreemdelingenhaat en de toenemende kloof tussen
arm en rijk vragen dringend om actie.
Wij zijn verantwoordelijk tegenover
God, die veel van ons verwacht: meer
dan wij in Hem, gelooft Hij in ons. Onze
opdracht is om, als partners van God, te
bouwen aan een plek waar mensen in
vrede kunnen leven.
Jonathan Sacks was tot 2013 opperrabbijn

van Groot-Brittannië en is lid van het
Britse Hogerhuis. Dit jaar ontving hij de
prestigieuze Templetonprijs voor zijn
levensbeschouwelijke bijdrage aan het
maatschappelijke debat en zijn rol in de
interreligieuze dialoog. De prijs is eerder
toegekend aan de dalai lama, Moeder Teresa
en Tomás Halík.
De auteur, emeritus opperrabbijn van
Groot-Brittannië, biedt in deze uitgave
een uitgebreide studie over het begrip
‹verantwoordelijkheid› of beter:
‹verantwoordelijk handelen›. Hij heeft
daarvoor drie invalshoeken: in de eerste
(De oproep tot verantwoordelijkheid)
formuleert hij een stellig weerwoord op
de visie van K. Marx: ‹godsdienst is opium
van het volk›. Om vervolgens verschillende
kernbegrippen van de sociale ethiek van het
jodendom te analyseren. In een tweede deel
(Een theologie van verantwoordelijkheid)
gaat hij in op de theologie waarin deze
ideeën zijn ontstaan. Het derde deel (Leven
in verantwoordelijkheid) biedt een aantal
beschouwingen over het verschil waarmee
men in het leven staat als men zich deze
ideeën over verantwoordelijk handelen
bewust is. Steeds tast hij een bepaald aspect
van het begrip af, onderbouwt het met de
Bijbelse wortels ervan, vult het aan met
commentaar van de rabbijnen en actualiseert
het begrip met concrete voorbeelden uit
het recente verleden. Daarbij is hij steeds
ook gericht op het in beweging komen en
de moed hebben om verantwoordelijk te
handelen. De auteur ontving de Templeton
Prize in 2016 voor zijn bijdrage aan het
levensbeschouwelijke debat.
[recensie van W.H.J. van Stiphout]

Nu beginnen!
Wereldwijd zullen we moeten inzien dat
we van ‘meer’ naar ‘minder’ dienen te
gaan. Het kernwoord in de drie boeken is
‘verantwoordelijkheid’. Op allerlei niveaus
zal die verantwoordelijkheid genomen
dienen te worden en te worden omgezet in
daden. In het groot én in het klein. Laten we
er in 2018 een start mee maken voor onszelf
én onze (klein)kinderen. Verantwoordelijk
handelen begint nu!
[bronnen: Wikipedia, Bol.com]

SANT’EGIDIO
santegidioapeldoorn@gmail.com | www.santegidio.nl | www.santegidio.org

Pannenkoeken en gedichten
in Sainte Marie
Op zondagmiddag 24 februari gaat een
aantal jongeren van de Gemeenschap van
Sant’Egidio naar woon- en zorgcentrum
Sainte Marie, aan de Arnhemseweg, om
weer een middag te verzorgen voor de
bewoners. Vorige maand was dat met
de prachtige pianomuziek van Wouter
die ouderen wist te boeien met zijn spel.
Deze maand zal in het teken staan van
de poëzie, de bewoners en de jongeren
zullen gedichten voordragen. Dit zal veel
herinneringen oproepen van het verleden
en het geheugen scherpen. Het is weer
een middag om naar uit te kijken. We
zoeken nog jongeren om te helpen met
pannenkoeken bakken en serveren.

De Kledingbank in Zuid,
Oude Beekbergerweg 157
Elke woensdag morgen en zaterdag
middag kunnen hier mensen in financiële
problemen gratis kleding krijgen.
We hebben in deze koude tijd weer veel
mensen blij kunnen maken met warme
jassen en winterkleding. We hopen dat
we de komende maand steeds meer de

lentekleding in de winkel kunnen
aanbieden. Voor de aankoop van het
pand, om te zorgen dat we voor onze
gasten op deze locatie kunnen blijven,
zijn wij in gesprek met de gemeente
Apeldoorn. Daarover later meer.

NL Doet
Op zaterdag 16 maart zal in het kader
van NL Doet de Lions club de handen
uit de mouwen steken om naast het
gebouw van de Kledingbank een bloemen
en moestuin in te richten. Hiervoor
moet een braakliggend stukje grond
ontgonnen worden. Hiervoor is het nodig
om het onkruid te verwijderen, stenen
te verplaatsen, nieuwe zwarte grond te
storten en de randen goed af te werken.
In deze tuin zullen bloemen groeien
en groente gezaaid worden samen met
kinderen van de nabijgelegen scholen en
ouderen uit de wijk, een zogenaamde
Generatietuin.

De Franciscustafel, Stationsstraat 13
Elke maandag avond ontvangen wij
zo’n 50 dak- en thuisloze medemensen
die een gratis maaltijd krijgen. We

hebben afgelopen week bezoek gekregen
van Menorah, de kerk in de Paslaan die
ook maaltijden verstrekt op zondag en
woensdagavond. Zo zijn wij bondgenoten in
het veld van zorg voor de armen van de stad.
Een van de opmerkingen van de mensen van
Menorah was dat het bij ons er zo mooi uit
ziet en dat het zo rustig is. De tafels zijn altijd
met zorg, mooi gedekt, met een placemat
een bloemetje en vaak een kaarsje op tafel.
Mensen worden gastvrij bediend aan tafel
als in een echt restaurant. Dit alles draagt
ertoe bij dat onze gasten in een prettige
ontspannen sfeer hun maaltijd kunnen
gebruiken.

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. Afgelopen week hebben wij
soep gekregen van de Keizerskroon, en
hebben mensen van dit bekende hotel in
Apeldoorn meegeholpen om de mensen die
wij ontmoeten op straat te bedienen en zo

de sfeer te proeven van het leven op straat.

Gebed
Naar het voorbeeld van Christus proberen
wij ons in te zetten voor de armen in
de breedste zin van het woord, 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 en voor ons telt iedereen mee. Bij het
gebed staat de icoon van Christus centraal,
het gelaat als venster op de liefde van God
voor ons allen. Welkom om met ons mee te
bidden op vrijdagavond om 19.30 uur in de
dagkapel, ingang Stationsstraat 13.
 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.
 1 maart, gebed voor de armen dichtbij
en ver weg.
 8 maart gebed voor de vrede, we steken
kaarsen aan voor de landen waar oorlog
is en bidden voor vrede.
 15 maart gebed voor de armen
Steun onze activiteiten op rekeningnummer:
NL81 INGB 0006 7476 28 t.n.v. Stichting
Sant’Egidio Apeldoorn
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STAD
Kopij voor de volgende OpWeg graag inleveren uiterlijk woensdag 6 maart 2019
per e-mail aan receptie@rkapeldoorn.nl

B O N I FAT I U S
Ziekenzalving
Donderdag 28 februari is er een H. Mis met
ziekenzalving in Rumah Saya, Klein Hattem
34 Ugchelen. Aanvang is om 16.00 uur. U
bent van harte uitgenodigd.
Mocht u willen komen en heeft u vervoer
nodig belt u dan 055 542 97 80, Fam. Beems.
Mieke Beems

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

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

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

Vieringen H. Martinuskerk Twello
Zondag 24 februari
10.00 uur Eucharistieviering,
voorganger pastoor H. Hermens

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.

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

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

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

Zondag 3 maart
Geen viering
Woensdag 6 maart Aswoensdag
09.00 uur Eucharistieviering,
voorganger pastoor H. Hermens
Zondag 10 maart
10.00 uur Eucharistieviering,
voorganger pastoor H. Hermens

Casa Bonita
24 feb RK pastor J. van Steenoven
03 mrt Henny Meurs regelt
10 mrt Mw. E. Wennink
De kerkdiensten beginnen om 10.30 u
op de 4e verdieping.

De Drie Ranken
24 februari
09.00 uur Ds. G.A.J. van der Maas + mevr.
T. Breuer, Open Kring Viering
09.00 uur Ds. A.A. Wijlhuizen, De LichtBoot,
kinderkerk voor de basisschoolleeftijd
10.30 uur Ds. G.A.J. van der Maas + mevr.
T. Breuer, Open Kring Viering
03 maart
09.00 uur Ds. G.A.J. van der Maas
09.00 uur Next Step voor jongeren van
12-15 jaar
10.30 uur Ds. G.A.J. van der Maas
12.00 uur Connect@, voor jongeren
vanaf 15 jaar
06 maart, (woensdag)
19.00 uur Ds. G.A.J. van der Maas en mevr.
T. Breuer, Aswoensdagviering
10 maart
09.00 uur Ds. A.A. Wijlhuizen,
Maaltijd van de Heer
10.30 uur Ds. A.A. Wijlhuizen,
Maaltijd van de Heer

De Heemhof
24 feb
03 mrt
10 mrt

RK Mw. Pastor J. Havekes
Mw. M. Visch-de Bruin
HA Mw. M. Bossenbroek-Baller

De kerkdiensten beginnen om 10.30 uur.

‘s Heeren-Loo (Groot Schuylenburg)
24 feb
03 mrt
03 mrt
10 mrt

Eredienst Drs. Constance
Schouwstra-Dijkman
Verteldienst o.l.v. Trudie Buitenhuis
Zangdienst o.l.v. Hetty de Reus
Eredienst Ds. Corma Baas

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

De Herberg: Zondagse Ontmoetingen
De Zondagse Ontmoetingen vinden
U bent welkom op onze schrijfavond op
woensdag 20 februari 2019 Rozenlaan 10,
Apeldoorn van 19.30-21.00 uur.
Voorbeeldbrieven (om over te schrijven)
zijn aanwezig.

We schrijven naar:
De Nederlandse regering met het verzoek
om Guantánamo Bay gevangene Toffiq
al-Bihani uit Jemen op te nemen. Hij werd
in 2003 door de CIA naar de Amerikaanse
militaire gevangenis Guantánamo Bay op
Cuba gebracht. Hij is na al die jaren nooit
ergens van beschuldigd. Al in 2010 kreeg hij
toestemming de gevangenis te verlaten mits
een ander land hem zou opnemen.
India: voor de vrijlating van journalist
Kishorchandra Wangkhem, gearresteerd
vanwege kritiek op de regering. Hoewel

hij op borgtocht vrijkwam, pakten de
autoriteiten hem weer op, nu onder de
nationale veiligheidswet. Dit betekent
dat hij tot 12 maanden kan worden
vastgehouden zonder aanklacht of
proces.
China: voor de vrijlating van Gao
Zhisheng. Hij werd opgepakt in augustus
2017, mogelijk vanwege een interview
dat hij gaf waarin hij kritiek uitte op de
communistische partij.
Een maand later bevestigde een overheidsambtenaar dat Zhisheng in Beijing
werd vastgehouden. Daarna heeft zijn
familie geen nieuwe informatie meer
gekregen.
Greetje Jansen
schrijfgroep Amnesty Apeldoorn
www.amnestyapeldoorn.nl

E L D E R S

plaats op zondag van 13.30-14.00 uur.
Vanaf 13.15 uur wordt er een kop koffie
of thee geschonken.

Marken-Haven
23 feb
02 mrt
09 mrt

RK Mw. Pastor J. Havekes
Immendaal
Mw. M. Visch-de Bruin
HA Mw. M. Bossenbroek-Baller

De kerkdiensten vinden plaats op
zaterdagmiddag om 14.30 uur.

Randerode
24 feb
03 mrt
10 mrt

Prot Magda Hoekstra
RK pastor J. van Steenoven
Prot ds. E. Idema

De kerkdiensten beginnen om 10.30 uur.

Sainte Marie
24 feb
03 mrt
06 mrt
10 mrt

Eucharistieviering A. Goes
Woord- en communieviering
A. Derksen
Aswoensdag Woord- en
communieviering A. Derksen.
Eucharistieviering A. Goes

De vieringen 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.

Pelgrimsreis naar Paray-le-Monial
voor 50-plussers
Van 10 t/m 15 juni 2019 organiseert de Gemeenschap
Emmanuel een pelgrimsreis voor 50-plussers naar de
bedevaartsplaats Paray-le-Monial in Midden-Frankrijk.
Het worden dagen van verdieping en ontspanning.
Iedere dag wordt er een inleiding gegeven, o.a.
over het vaderhart van God en over een hoopvolle
toekomst.
We vieren dagelijks de H. Mis en er is ook tijd voor
ontmoeting, wandelingen en gezelligheid. Meer info:
www.emmanuelnederland.nl of bel 077 382 82 49.

vrijdag 22 februari 2019
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Aswoensdag
‘Gedenk mens dat gij stof zijt en tot stof zult wederkeren’

BIJBELROOSTER JAAR C
Bijbelrooster jaar C
24 februari 2019 Zevende zondag door het jaar
1 Sam. 26,2 + 7-9 + 12-13 + 22-23; Ps. 103; 1 Kor. 15,45-49; Luc. 6,27-38
3 maart 2019 Achtste zondag door het jaar
Sir. 27,4-7; Ps. 92; 1. Kor. 15,54-58; Luc. 6,39-45
6 maart 2019 Aswoensdag
Joël 2,12-18; Ps. 51; 2 Kor. 5,20 - 6,2; Mat. 6,1-6 + 16-18
10 maart 2019 Eerste zondag van de veertigdagentijd
Deut. 26,4-10; Ps. 91; Rom. 10,8-13; Luc. 4,1-13

[mooi]
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