vrijdag 15 maart 2019
48e jaargang, nummer

informatieblad voor katholiek apeldoorn

www.emmaus-apeldoorn.nl

kerk pagina 2 | huis pagina 4 | stad pagina 6 | kopij inleveren uiterlijk: woensdag 27 maart 2019

07
(driewekennummer)
volgende uitgave
vrijdag 5 april 2019

Vasten in andere culturen
(Willem Olierook)

Vrijdag is als er buiten
een tocht langs de
staties wordt gemaakt
die verdeeld over het
dorp of de stad staan
opgesteld. Er wordt
een kist meegedragen
die het graf van Jezus
symboliseert en waar
men in een stille stoet
allemaal achter aan
loopt.

Via een app-groep hebben we – helemaal
van deze tijd – afgesproken om elkaar na
de vrijdagavondviering van Sant’Egidio te
ontmoeten.
Zes ‘Nieuwe Nederlanders’ zoals ik ze
noem willen me graag vertellen hoe in hun
(voormalig) vaderland het Vasten wordt
beleefd.
Op de foto staan van links naar rechts: Fadi,
Feras, Radna, Enwiah, Linda en Brenda.

Viering voor vrede
Omdat ik ook graag bij de gebedsviering
aanwezig wil zijn, arriveer ik rond 19.15u
bij de Onze Lieve Vrouwekerk. Het staat
er vol fietsen en auto’s. Even heb ik het
verheugende idee dat velen de weg
naar deze Sant’Egidio-activiteit hebben
gevonden, maar als ik Ronald Dashorst
ontmoet vertelt hij dat er in het Emmaüshuis
diverse bijeenkomsten zijn, onder andere
Vormselvoorbereiding. Gelukkig is er ook
een aantal personen dat wel degelijk naar
de intiemere dagkapel gaat om er samen te
bidden en te zingen.
Tijdens de viering worden de landen
genoemd waar oorlog is of onlusten
plaatsvinden. Voor de mensen die daaronder
te lijden hebben wordt een kaarsje
opgestoken en ik schrik ervan als ik zie hoe
vol de kandelaars raken…

Vier landen, vele culturen
Na afloop blijven we in de kerk en genieten
we van de koffie en thee die er voor ons
klaar staan.
Ik maak kennis met de zes mensen (Feras
ken ik nog van de taalles die er een paar jaar
geleden is gegeven aan de groep christenen
die in het toenmalige COA-verblijf achter de
Americahal verbleven).
Linda en Enwiah (wat ‘profeet’ betekent

Kaarsen aansteken

in het Aramees) vertellen op mijn verzoek
dat in Irak de Vastentijd vijftig dagen duurt.
Die periode begint al als wij aan carnaval
doen en gaat ononderbroken (dus ook de
zondagen) door tot Pasen.
Iedere dag mag er van 00.00 uur tot 12.00
uur niets gegeten of gedronken worden. Er
wordt vijftig dagen lang geen vlees gegeten
en ook andere dierlijke producten zijn taboe.
Fadi komt – net als Feras – uit Syrië. Hij
vertelt dat er alleen daar al achttien
verschillende kerken met dito zoveel
tradities zijn. De Koptische Kerk is volgens
hem het meest streng wat vasten betreft.
Het lijkt veel op de Ramadan van de moslims,
dus van zonsopgang tot zonsondergang
geen eten of drinken.

Fadi hoort bij de Malekitische GrieksKatholieke Kerk, waar het Vasten veel
overeenkomsten vertoont met de RoomsKatholieke Kerk.
Dat geldt ook voor Radna die uit Indonesië
afkomstig is. Ze vertelt dat er normaal
driemaal warm wordt gegeten, maar dat er
tijdens de Veertigdagentijd één uitgebreide
maaltijd is en de andere twee heel sober
worden gehouden. Ook gewoonten zoals
bij voorbeeld roken en drinken worden
nagelaten of sterk verminderd.
Bij Enwiah schiet hem nog te binnen dat
er ook in deze periode niet getrouwd
wordt. Hij vertelt ook hoe het op Goede

Bundel en blad

Ik heb Brenda nog niet
gehoord en wil graag
van haar weten wat
de gebruiken op de
Filipijnen zijn.
Ook daar lijkt het op
hoofdlijnen op het
Vasten hier. Wel wordt
er veel meer aandacht
aan Palmpasen besteed,
vertelt ze me. Het is
vooral een kinderfeest.
In mooie kleren en met
kaarsen wordt er door
de straten gelopen,
waarbij er ook muziek wordt gemaakt.
Fadi belooft me om nog wat informatie op
te zoeken en me die te mailen. Ik vind op
zaterdagmorgen keurig een bericht in mijn
mailbox waarin hij alles nog eens uitgebreid
weergeeft.
Ik lees dat men in de Veertig- (of Vijftig-)
dagentijd iedere avond naar de kerk
gaat om tot de ‘Heer der heerscharen’ te
bidden en dat het gebed op vrijdag wordt
opgedragen aan Maria.
Het doet me deugd dat deze medeparochianen vol passie over hun geloof
vertellen en over het belang daarvan in hun
dagelijks leven. Dank jullie wel lieve mensen!
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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 16 maart
16.30 uur Eucharistieviering met cantor. Voorganger pastoor H. Hermens
Zondag 17 maart
10.00 uur Eucharistieviering met koor Credo. Voorganger pastoor H. Hermens
12.00 uur Doopviering met pastoor H. Hermens
Dinsdag 19 maart
09.00 uur Eucharistieviering
Vrijdag 22 maart
09.00 uur Eucharistieviering
19.30 uur Gebedsviering Sant’Egidio
Zaterdag 23 maart
16.30 uur Eucharistieviering met samenzang. Voorganger pastor Sebastian
Zondag 24 maart
10.00 uur Eucharistieviering met koor Sostenuto. Voorganger pastor Sebastian
Maandag 25 maart (Aankondiging van de Heer)
19.00 uur Eucharistieviering. Voorganger pastor Sebastian
Dinsdag 26 maart
09.00 uur Eucharistieviering
Vrijdag 29 maart
09.00 uur Eucharistieviering
19.30 uur Gebedsviering Sant’Egidio
Zaterdag 30 maart
16.30 uur Eucharistieviering met koor JokoTrees. Voorganger pastoor H. Hermens
Zondag 31 maart
10.00 uur Eucharistieviering met koor Lucente. Voorganger pastoor H. Hermens
Dinsdag 2 april
09.00 uur Eucharistieviering
Vrijdag 5 april
09.00 uur Eucharistieviering
19.30 uur Gebedsviering Sant’Egidio
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Vollebregt. Weekend 30 - 31 maart Overleden ouders Wim Esser-Nel Heemskerk, Willem van der
Hoeff, overleden echtgenote en zus Ineke Harleman-Esser
PAROCHIEKRONIEK
Gedoopt: Door het H. Doopsel is in onze Geloofsgemeenschap opgenomen Willem Michielsen.
Overleden: Het afscheid van Sophia Theresia Elisabeth Johanna Peters heeft plaatsgevonden
op vrijdag 1 maart 2019 in de aula van Heidehof.
Het afscheid van Johanna Maria Paula Martha Kanters-Overgoor heeft plaatsgevonden op
vrijdag 1 maart 2019 op natuurbegraafplaats te Assel.
Het afscheid van Nancy Witterland-Wasch heeft plaatsgevonden op donderdag 7 maart 2019
in de aula van Heidehof.
IN MEMORIAM
Henk van Boeijen Het overlijden van Henk heeft de afgelopen dagen een wervelstorm teweeggebracht in het leven van al zijn dierbaren. Verslagenheid en heel veel verdriet is er vooral bij zijn
kinderen die nu al hun vader moeten missen. Maar ook heel veel verdriet is er bij zijn moeder,
die voorgoed afscheid moest nemen van haar kind. Henk die na een korte heftige ziekte toch
zo plotseling overleed. Voor zijn kinderen was Henk een hele liefdevolle vader en voor zijn
kleinkinderen een echte opa. En hij was trots op zijn gezin. Henk was een man met humor, zelfs
tot het laatste toe en ook iemand die zeker positief in het leven stond. Voor veel Apeldoorners
was Henk een bekende verschijning bij het benzinestation aan de Marchantstraat waar hij heel
veel jaren met veel plezier heeft gewerkt. En hij genoot daar van het contact met de klanten. Henk
was ook een gevoelige man, die altijd uitging van het goede in de mens. Hij maakte ook geen
onderscheid en hij keek om naar zijn naasten. Henk was erg gelovig en door zijn geloof zal Henk
er ook van overtuigd zijn geweest dat de weg door het leven geen doodlopende weg is, maar
dat het een weg is door de dood heen naar onze eindbestemming, naar een nieuw ander leven.
In de afscheidsdienst op 14 februari in de Onze Lieve Vrouwekerk hebben we Henk herdacht en
hem hierna in het crematorium aan de gloed toevertrouwd in het vertrouwen dat Henk, aan het
einde van zijn levensweg hier op aarde, een nieuw leven krijgt en ontvangen zal worden door de
Schepper van alle leven.
Gerard van de Braak

BIECHTGELEGENHEID elke vrijdag na de viering van 09.00 uur in de O.L. Vrouwekerk.
ROZENKRANSGEBED elke dinsdag- en vrijdagmorgen vanaf 8.30 uur, voorafgaand aan de viering
van 9.00 uur, in de O.L. Vrouwekerk.
KINDERDIENST EN CRÈCHE
Elke zondag is er tijdens de viering van 10.00 uur kinderdienst en crèche.

KOFFIEONTMOETING
Elke zondag is er na de viering van 10.00 uur gelegenheid tot koffie drinken. Een leuk
en gezellig moment om even bij te praten of iemand wat beter te leren kennen.
KERKTAXI
Voor parochianen die niet zelfstandig naar de kerk kunnen reizen, is er de
vervoersdienst verzorgd door vrijwilligers. Voor info en aanmelding:
emmaus@rkapeldoorn.nl of tel. 055- 526 65 00.
BLOEMETJE VAN DE WEEK
Hiervoor is een rooster samengesteld door de bezoekgroepen. Aan hen is gevraagd
om aan het secretariaat een adres door te geven van iemand die ziek is. Bij de
mededelingen in de kerk wordt de straat genoemd, zodat iemand die in de buurt
woont, het bloemetje kan gaan brengen. Voor de komende weken is het rooster:
17 maart locatie Victor, 24 maart locatie 3-Ranken, 31 maart locatie Teresia.
Op 17 februari jl. is het bloemetje naar mevrouw Huis in ‘t Veld gegaan.
Op 24 februari jl. is het bloemetje naar mevrouw Van Gerwen gegaan.
Op 3 maart jl. is het bloemetje naar de familie Starink gegaan.
Op 10 maart jl. is het bloemetje naar mevrouw De Brie gegaan.
VOEDSELBANK
Het product voor de inzamelingsactie van de Voedselbank voor de maand maart is thee.
U kunt het product in de bekende kratten achter in de kerk deponeren. Hartelijk dank.
COLLECTEOPBRENGSTEN

week 6 Pastoraat Emmaüsparochie € 328,94, / collecte voor de kledingbank € 384,04
week 7 Pastoraat Emmaüsparochie € 323,99 / collecte diaconie algemeen € 308,14
week 8 Pastoraat Emmaüsparochie € 362,05 / collecte voor de voedselbank € 316,77
MISINTENTIES, VOOR ZOVER BIJ ONS BEKEND
Weekend 16 - 17 maart Sophie Peters, Martha Kanters-Overgoor, Nancy Witterland-Wasch
Weekend 23 - 24 maart Martha Kanters-Overgoor, Nancy Witterland-Wasch, ouders Van Bentum-

Martha Kanters-Overgoor Er is een tijd van komen en een tijd van gaan. Met deze gedachtegang
stond Martha in het leven. Martha die voor haar kinderen een lieve goede moeder is geweest
en voor haar kleinkinderen een echte liefdevolle oma. Haar gezin was haar alles en gelukkige
jaren heeft ze gehad met Henk, haar man. Met veel liefde heeft ze Henk zo’n 10 jaar verzorgd
tijdens zijn ziekte. Met zijn overlijden in 1989 heeft ze het erg moeilijk gehad. Maar kracht wist
ze te halen uit haar geloof en haar leven kreeg toch geleidelijk aan weer glans. Martha was altijd
erg begaan en geïnteresseerd in de mensen om haar heen en ze vond het heerlijk als vrienden
langs kwamen voor een kopje koffie of kwamen rummikuppen. Ze was heel gastvrij en haar deur
stond altijd open voor iedereen. Enorm verdriet heef ze gehad toen haar dochter Brigitte in 2018
overleed. Hierna ging haar gezondheid helaas achteruit en na een val moest ze noodgedwongen
worden opgenomen in Randerode. Na haar revalidatie kon ze niet meer terug naar haar eigen
huis en ze ging wonen in “de Vier Dorpen” waar ze een liefdevolle verzorging heeft gehad. Helaas
ging haar gezondheid toch verder achteruit. En op Zijn tijd en Zijn uur heeft de Heer Martha tot
zich genomen. Na de afscheidsdienst op 1 maart in de kapel te Assel hebben we Martha uit handen
gegeven aan de levende God en de hoop uitgesproken dat de herinnering aan al het goede wat
Martha heeft gedaan en de liefde die zij heeft gegeven aan al haar dierbaren, het verdriet zal
overschaduwen en zal ombuigen tot troost en kracht.
Gerard van de Braak
Sophie Peters We hebben op 1 maart afscheid genomen van Sophie Peters, die op 22 februari
rustig is ingeslapen op een leeftijd van 87 jaar. Ze heeft lang in huize Sainte Marie gewoond, en
de laatste twee jaar in Het Kristal. De verpleging en de activiteitenbegeleidsters hebben haar van
de afdeling naar het paviljoen van Heidehof gebracht. Samen met de muziek van onder andere de
Mattheus Passion en het Ave Maria is de herinnering gedeeld aan een bijzondere vrouw. Sophie
werd dankbaar herdacht, wie zij was: een hartelijke, vriendelijke open vrouw. ‘Zonnig’ is een
woord dat bij haar past. Ze hield van bloemen, van heldere kleuren, ze droeg ook graag kleding in
heldere kleuren. Zie hield van poppen die ze verzamelde op haar kamer. Sophie was een gelovige
vrouw, geloof stond centraal in haar leven. Ze ging graag naar de kerk, naar de Fab&Seb en toen
die gesloten was naar de Mariakerk. Ze zat altijd voorin en stond altijd open voor een praatje. In
haar verleden heeft ze een aantal keren een poging gedaan om in te treden in het klooster. Dat
is niet gelukt, maar ze heeft een andere weg gevonden om haar leven in te vullen en haar geloof
te voeden en te delen met anderen om haar heen. Samen met haar schoonzussen, die ook al op
leeftijd zijn, haar familie en bekenden hebben wij haar de laatste eer bewezen. We laten haar
stoffelijk omhulsel hier op aarde achter, haar lichaam met alle gebreken en haar geest die het
soms liet afweten. We mogen er op vertrouwen dat zij een nieuw lichaam en een nieuwe geest
krijgt in een andere wereld. Dat noemen wij verrijzenis, opstanding, de weg gaan zoals Jezus
ons is voorgegaan. Ook Sophie is deze weg gegaan, ook voor haar is een plaats gereed gemaakt
in het huis van de Vader, hoe dat ook mag zijn. Daar zal ze samen zijn met allen die haar zijn
voorgegaan, daar zal ze vrede en vreugde gevonden hebben in het licht en de liefde van God.
Ronald Dashorst
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Samenwerking pastorale teams Emmaüs en Franciscus&Clara

Wim Vroom: “Catechese is de rode draad in mijn werk”
in Drenthe aan het fietsen waren en ze
tegen me riep: ‘Wat doen we eigenlijk in
die Randstad?!’ Het zaadje was geplant om
uit te kijken naar werk in een meer rustige
omgeving.”
In 2002 kwam er een vacature voor
dienstverlener parochiecatechese en
liturgie bij de dekenaten Salland en
Veluwe-Flevoland (later gefuseerd tot het
dekenaat IJssellanden). Wim solliciteerde
en werd aangenomen. Er werd verhuisd
naar Zwolle en ook daar heeft hij weer een
fijne tijd gehad. Het dekenaat was groter
qua bezetting en het werken in een team
had voor hem duidelijk een toegevoegde
waarde. Naast de ondersteuning en
toerusting van vrijwilligers en pastores
concentreerde het werk zich voornamelijk
op de verandering van hele kleine parochies
naar grotere parochieverbanden.
In die periode gaf Wim veel cursussen,
onder andere voor uitvaartbegeleiding en
zodoende kwam hij ook een aantal malen
in Apeldoorn waar hij in de toenmalige
Sint Victorkerk een groep heeft opgeleid
waarvan er nog steeds actief zijn op dit
gebied binnen de huidige parochie.

(Willem Olierook)
In OpWeg nr. 5 stond (op pag. 4) al
een aankondiging van een verdere
samenwerking tussen de Emmaüsparochie
en de HH. Franciscus en Claraparochie
(IJsselvallei rondom Apeldoorn).
Was er eerder enkel sprake van het ‘delen’
van de beide priesters, nu achten ook de
beide parochiebesturen en ook de pastorale
teams de tijd rijp voor een nauwere band.
De pastoraal werkers Ivan Kontaci en Wim
Vroom willen zich ook graag aan u/jou
voorstellen.
In deze editie komt Wim aan het woord. Ivan
zal zich zo snel mogelijk daarna op papier
presenteren.

Wie is Wim?
Na een heerlijk fietstochtje beland ik aan
de Deventerstraat in Vaassen, waar kerk
en pastorie prachtig zijn gelegen buiten de
dorpskern. De nostalgische trekbel kondigt
mijn aanwezigheid aan. Wim heet me van
harte welkom. Boven gekomen warm ik mijn
handen aan een kop thee. Ons gesprek kan
beginnen.
‘Welke drie karaktereigenschappen
omschrijven jou het best?’ luidt mijn
eerste vraag. Uit ervaring weet ik dat de
geïnterviewde daar wel even over na moet
denken. Zo ook Wim, maar hij noemt toch
vrij snel: ‘Bedachtzaam’, ‘Verdiepend’ en
‘Gelovig’. Ik beloof Wim dat we zeker op
die woorden terug zullen komen, maar dat
ik eerst graag op chronologische wijze door
zijn leven heen wil.
Wim zegt ‘bij toeval’ (in 1964) geboren
te zijn in het Limburgse Meersen. Het ‘bij
toeval’ licht hij toe door te vertellen dat
zijn vader, die met als zijn moeder uit
Groningen kwam, in de rechterlijke macht
werkzaam was en dat het gezin Vroom
veel verhuizingen heeft meegemaakt.
Enkele jaren later komen ze naar Den
Haag. Daar doorloopt de 4e uit het gezin
van vijf kinderen de lagere en middelbare
school. Wim wordt misdienaar in de
Paschalisparochie (Paschalis Baylon (15401592) was een Spaanse lekenbroeder
in de orde van de Franciscanen) en
tijdens zijn middelbareschooltijd, op het
Aloysiuscollege, is hij lid van de parochiële
jongerengroep. Namens de jongerengroep
maakt hij ook twee jaar deel uit van de
parochievergadering. Ook is hij in die tijd
actief bij het jongerenpastoraat van het
dekenaat Den Haag.
Hij weet al vrij jong dat hij – net als zijn
twee jaar oudere broer die voor hem
een voorbeeld was – theologie wil gaan
studeren. Wim gaat naar Heerlen, naar de
Universiteit voor Theologie en Pastoraat,

In 2008 ging Wim terug naar het
parochiewerk, omdat de bisschop de
dekenaten sloot vanwege bezuinigingen.
Het werd de HH. Franciscus en Claraparochie,
alwaar hij nu nog steeds werkzaam is. Daar
zijn het voornamelijk de diverse pastorale
taken die Wims weken van 32 uur vullen en
waarbij catechese toch ook weer – als rode
draad –
in zijn werkzaamheden is terug te vinden;
nu voornamelijk gericht op voorbereiden
van het Vormsel en hier en daar enkele
activiteiten rond volwassenencatechese.

en het is voor hem vanzelfsprekend dat hij
pastoraal werker wil worden; geen priester,
ook dat is al voor hem al jong duidelijk.
Deze keuze kwam voort uit zijn
waarnemingen tijdens zijn lidmaatschap
van de parochievergadering. Hij omschrijft
het als: ‘Ik zag hoe mensen met geloven
bezig waren en wilde hen daarin graag gaan
ondersteunen.’
Hij rondt zijn, met veel plezier gedane,
studie af met een doctoraalscriptie die
de (vragende) titel heeft: ‘De leek: van
object tot subject van pastoraal beleid…?’.
Deze best pittige titel vertaalt Wim met:
‘onderzoeken hoe vanaf het 2e Vaticaans
Concilie de leek betrokken is in het
parochieleven en specifiek: hoe zich dat
binnen het bisdom Utrecht zich heeft
ontwikkeld in de periode 1965-1990.’
In Heerlen zingt Wim ook bij enkele
studentenkoren, waaronder een Gregoriaans
koor. Een ander grote hobby in die tijd –

en nu nog steeds – is het ‘racefietsen’. “Ik
ken rond Heerlen ieder weggetje en alle
heuvels”, vertelt Wim met een glimlach die
het plezier erin prachtig weergeeft.
“En…,” gaat hij verder, “ook niet
onbelangrijk: ik heb daar mijn echtgenote,
Gerty, ontmoet. Ook zij studeerde daar en
we zijn nog in onze studententijd – toen kon
dat nog – getrouwd.”

Wat doet Wim?
De eerste ‘standplaats’ voor Wim als
pastoraal werker was in Voorschoten, van
1991 tot 1999. Daar was een parochiale
samenwerking op gang gekomen en het was
een mooie tijd om het pastoraal werker-zijn
te ontwikkelen. Hij heeft in die tijd veel
aan volwassenencatechese gedaan. Ook
voor liturgie was er veel aandacht en ook
het voorgaan in uitvaarten was een van de
taken. In die periode hebben Gerty en Wim
drie kinderen gekregen.
Na zes jaar wilde Wim toch eens wat
verder kijken en hij ging in Utrecht aan de
Katholieke Universiteit de postacademische
cursus ‘parochiecatechese’ volgen. Ook
vandaag-de-dag nog vindt hij het belangrijk
om scholing te krijgen teneinde ook aan
persoonlijke ontwikkeling te blijven doen.
Niet lang daarna kwam vanuit het bisdom
het verzoek of hij met die nieuwe kennis wat
wilde gaan doen. Het werd, van 1999 tot
2002, volwassenencatechese in het dekenaat
Bollenstreek, dat even later fuseerde met het
dekenaat Leiden tot het dekenaat Leiduinen.
“Ik heb dat drie jaar met heel veel plezier
gedaan en dat kwam vooral door het werken
met geïnteresseerde en gemotiveerde
mensen, dat geeft veel voldoening,” weet
Wim zich vlot te herinneren. “Ze deden een
beroep op je en je kon ze verder helpen
met pastorale scholing. Hier zie je een
goed voorbeeld van het verdiepende wat ik
daarstraks over mezelf vertelde.”

Voorschoten werd wat krap
Wim: ”Ik weet nog goed dat Gerty en ik

Ik vraag Wim hoe hij kijkt naar de terugloop
van het kerkbezoek en interesse in geloof en
spiritualiteit.
“Die trend is natuurlijk al een hele
tijd geleden ingezet. Ik zeg wel eens
gekscherend dat ik als de jongste ben
gekomen en dat ik altijd de jongste ben
gebleven.”
Daarmee illustreert Wim dat met name de
groepen in de leeftijd van 15 tot 55 de Kerk
hebben verlaten of in ieder geval niet of
weinig actief zijn.
Wim is met zijn gezin in Zwolle blijven
wonen omdat het vooral voor de kinderen
prettig was om daar de middelbare school af
te kunnen ronden.
We kijken samen nog eens naar die drie
woorden van het begin van ons prettige
gesprek: Bedachtzaam, Verdiepend en
Geloven.
Ik heb inderdaad een ‘bedachtzaam man’
tegenover me waargenomen, die zorgvuldig
zijn woorden kiest en ook de tijd neemt om
goed en duidelijk te formuleren.
‘Verdiepend’ is wel gebleken uit de manier
waarop hij zijn werkzaamheden oppakt,
maar ook zeker hoe hij altijd met zijn eigen
ontwikkeling bezig is geweest.
‘Geloven’ is nog niet heel direct aan de
orde geweest en dus vraag ik Wim welk
Godsbeeld hij heeft.
Hij neemt er de tijd voor om het als volgt te
formuleren: ‘Ik geloof in een God die met
ons is (‘Ik zal er zijn’) in vreugde en verdriet.
Maar ik besef terdege dat het niet in iedere
situatie en voor ieder mens zo duidelijk
waarneembaar is. Er blijven heel veel vragen
waar nu geen antwoord op te geven is.
De Bijbel was, is en blijft voor mij een
boeiend en inspirerend boek.
Op mijn laatste vraag hoe Wim naar de
toekomstige samenwerking kijkt, zegt
hij: “Ik vind het heel spannend hoe en
wat mijn plek, als pastoraal werker in de
Emmaüsparochie, wordt, maar ik kijk er ook
zeker naar uit!”
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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, 2 juni 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

Kinderwoorddienst
Project voor de
Veertigdagentijd:
De gekleurde bril; leren
kijken met de ogen van Jezus
In alle evangelielezingen van de
veertigdagentijd is er sprake van anders
kijken, de wereld anders leren zien. Elke keer
wordt er gevraagd om verder te kijken dan
je neus lang is; beter nog, om met de ogen
van God te kijken.
Wij kijken gewoonlijk door een gekleurde
bril van eigen oordelen; Jezus en God vragen
van ons om breder en vanuit liefde te kijken
naar mensen en situaties.
In dit project proberen we elke zondag
onze gekleurde bril af te zetten en met
de ogen van God naar de mensen en hun
situatie te kijken. Voor iedere zondag is er
een poster met een hoofdpersoon uit de
evangelielezing. De kinderen nemen deze
poster mee naar hun eigen ruimte waar
de kinderdienst wordt gevierd. Over deze
persoon heen ligt onze gekleurde bril.
Wanneer de
bril verwijderd
wordt, wordt
zichtbaar wat je
ziet wanneer je
met de ogen van
God en Jezus
kijkt.
Zo gaan de
kinderen elke
week op weg
naar Pasen met
de verhalen uit
het evangelie.

Communie en vormsel
Beide groepen hebben inmiddels drie
bijeenkomsten gehad en zitten daarmee
op de helft van de voorbereiding voor de
eerste communie en het vormsel.
De presentatieviering van de communicanten

Huispaaskaarsen
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.
Neem mee: Een matje en slaapzak om te
kunnen slapen.
Aanmelden bij: Wouter de Brie,
nachtindekerk@hotmail.com
Voor: 1 April 2019
Bij aanmelden doorgeven:
Naam + leeftijd + contactgegevens ouder.

Vanaf heden kunt u tijdens openingsuren van het secretariaat weer uw
huispaaskaarsen bestellen. De kaarsen
zijn met verschillende versieringen,
lengtes en prijzen leverbaar. Uiterlijk
tot en met 18 maart a.s. kunt u uw
bestelling opgeven.

Middelbare scholen op kerkbezoek
zal zijn op 30 maart. Evi Sanders zal daarin
ook het doopsel ontvangen. Het wordt
een viering voor en door kinderen waarin
Pastoor Hans Hermens zal voorgaan.
De vormelingen gaan 21 maart op stap naar
Utrecht. Ze brengen daar een bezoek bij
Kardinaal Eijk die dit jaar het heilige vormsel
zal toedienen.

Paasnacht voor tieners
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
eropuit 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

Steeds vaker krijg ik het verzoek van
middelbare scholen voor een bezoek aan
de Onze Lieve Vrouwekerk. Zo waren er
onlangs klassen van het Christelijk Lyceum en
ontvangen we binnenkort groepen kinderen
van de Schakelklas van het Edisoncollege.
De meesten zijn nog nooit in deze, of in
een, kerk geweest en de verbazing is groot
over wat er te zien is en er worden veel
vragen gesteld. Mijn ervaring is dat de
jeugd niet ongeïnteresseerd is (zoals vaak
wordt gedacht), maar juist nieuwsgierig
naar achtergronden en traditie. We sluiten
zo’n bezoek altijd af met een stiltemoment,
waarin de jongeren een kaarsje mogen
zetten op een plek die ze aansprak of raakte.
Er worden heel wat kaarsjes gebrand bij
de Piëta. We vertellen ze over de wonden
van Jezus. De wonden van het leven. De
troost die mensen zoeken. De troost van
een moeder. Ook al kennen ze de traditie
niet van huis uit, het verhaal raakt ze de
kracht van dit troostend ritueel wordt door
iedereen gevoeld.

Meditatie: Dinsdag 19 maart, en dinsdag
2 april van 20:00-21:30 uur, Ferguutgaarde
102 Apeldoorn.
Film: Vele Hemels boven de Zevende.
Woensdag 27 maart, 19:30 uur, de
3Ranken. Vrijwillige bijdrage € 2,50,
aanmelden is niet nodig.
Documentaire: Stress to Impress.
Woensdag 24 april, 19:30 uur, de 3Ranken.
Vrijwillige bijdrage € 2,50, aanmelden is
niet nodig.
Exodus: Van beknelling naar vrijheid
Bibliodrama. Gertrudeke van der Maas,
dinsdag 19 maart.
Lectio Divina. Henri ten Brinke,
dinsdag 26 maart.
Dansen met Mirjam. Els Lagerweij, dinsdag
2 april. 19:45-21:45 uur. Kosten: per
avond: € 5,-. Opgave: de.verwondering.
apeldoorn@gmail.com .
Sacrale dans: Meditatie in beweging,
Els Lagerweij. Donderdagavonden:
21 maart, 18 april (na de viering),
16 mei, 13 juni. 19:45-20:45 uur. Bijdrage:
€ 2,50. Aanmelden bij: vonc@3ranken.nl
(ook voor informatie)
De avonden van Vonc en De verwondering
worden gehouden in kerkcentrum De Drie
Ranken, Eglantierlaan (ingang achterzijde,
Violierenplein)
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Veertigdagentijd
(Ronald Dashorst)
Met Aswoensdag is de veertigdagentijd
begonnen, veertig dagen waarin we ons
voorbereiden op het Paasfeest.
In de viering van Aswoensdag klonken de
uitnodigende woorden van de profeet Joël:
“Keer u om naar Mij met heel uw hart,
vastend, wenend en rouwend”. Bezorgd om
de ongevoeligheid van het volk Israël voegt
hij eraan toe: “Scheur uw hart en niet uw
kleren, keer u om tot de Heer uw God, want
Hij is genadig en barmhartig, toegevend
en vol liefde, en Hij heeft spijt over het
onheil”. De veertigdagentijd is de gunstige
tijd om terug te keren naar God en om de
zin van het leven beter te begrijpen. Na het
vieren van de Carnaval komt de liturgie ons
tegemoet met het eeuwenoude teken van
de as, die ons opgelegd wordt terwijl we de
Bijbelse woorden horen: “Herinner je dat je
stof bent en tot stof zult weerkeren”.
In deze veertig dagen worden we
opgeroepen om ons te bezinnen op ons
leven, door te vasten, te bidden en je in te
zetten voor onze naasten. Het is een tijd om
bewuster te leven, om na te denken over
wat je koopt, wat je eet en drinkt en hoe je
je vrije tijd besteedt. Het kan allemaal wel
wat minder of anders. Het is ook een tijd om
ruimte te maken voor meditatie of gebed,

een tijd om stil te worden, daarvoor tijd vrij
te maken.
In de viering van Aswoensdag laten wij
ons tekenen met een kruis van as op ons
voorhoofd dat ons eraan herinnert dat we
kwetsbare en broze mensen zijn. Dat is niet
om ons bang te maken of ons droevig te
doen voelen. Het wil zeggen dat wij in onze
zwakheid geliefd zijn door God. De as, die
ons herinnert aan onze kleinheid, herinnert
ons ook aan de ongelofelijke liefde van God
die ons gekozen heeft om zijn medewerkers
te zijn in de schepping. In het eerste
Bijbelboek Genesis lezen wij dat God uit stof,
uit aarde, םָדָא, Adaam in het Hebreeuws, de
mens boetseerde, Adam, en dat God hem
tot leven ademde. Uit dode stof wordt een
levende mens geschapen, naar het beeld en
gelijkenis van onze Schepper, om zijn werk
voort te zetten hier op aarde, om hier zijn
liefde een stem, handen en voeten te geven.
In het evangelie van Aswoensdag horen
we hoe Jezus de leerlingen oproept om te
vasten en te bidden, om zich zo te ontdoen
van alle hoogmoed en arrogantie, zodat ze
de gaven van God kunnen ontvangen en
delen met elkaar. Wij worden opgeroepen
om te waken over de schepping, zodat
ons geweten niet zal vallen voor de
verleiding van egoïsme, leugens, geweld
en conflicten. Vasten en gebed maken ons
tot oplettende en waakzame wachters,

die niet worden overmand door de slaap
van onverschilligheid. Vasten en gebed
beschermen ons tegen de slaap van de
berusting in het kwaad en toegeven aan
de verleidingen van het leven. Vasten en
gebed stellen ons in staat om uit onze
eigen veilige bubbel te stappen en ons te
verbinden met God en de nood in de wereld
om ons heen. In de viering van Aswoensdag
hebben wij ons laten tekenen met het kruis
van as op ons voorhoofd. We gebruikten
hiervoor de as van de verbrande palmtakjes
die het hele jaar achter de kruisbeelden
te zien zijn geweest, als herinnering aan
de Palmzondag, de intocht van Jezus in
Jeruzalem, als herinnering aan de intocht
van Jezus in ons eigen leven.
As blijft over na verbranding, het kan op
het land weer voeding zijn voor nieuwe
gewassen. As kan met vet gemengd, zeep
vormen en is reinigend. De symboliek van
as is heel oud, als symbool voor boete doen,
als symbool van verdriet; in zak en as zitten.
Wij herinneren ons dat we stof zijn, we
worden ons in deze tijd bewust van onze
stoffelijkheid. Onze ziel is gevangen in een
stoffelijk omhulsel, ons lichaam met zijn
beperkingen en in de jaren toenemende
gebreken. As maakt ons bewust van de
gebrokenheid van ons bestaan, het maakt
ons bewust van ons leven waarin we afscheid
moeten nemen van onze vitaliteit en

De Onze Lieve Vrouwekerk, aflevering 1

Oriëntatie in katholiek geloven

Ik geloof...... maar
waarin eigenlijk?

Emancipatie in de 19de eeuw van een
katholieke minderheid
De komende maanden zal in een reeks
artikelen aan de geschiedenis, maar ook aan de
rijke inventaris van de Onze Lieve Vrouwekerk
aan de Hoofdstraat, aandacht worden besteed.
De enige rooms-katholieke parochiekerk in het
stedelijk gebied van Apeldoorn die nog voor
de eredienst in gebruik is.
Allereerst een geheugenopfrissertje, een
korte duik in de voorgeschiedenis van de
kerk. Vanaf het eind van de 16de tot in de
19de eeuw waren de katholieken, buiten
de generaliteitslanden Brabant en Limburg,
in Nederland een min of meer getolereerde
minderheid. Het was wel toegestaan roomskatholiek te zijn, maar openbare uitoefening
van de katholieke godsdienst was verboden.
Religieuze activiteiten dienden binnenskamers
te blijven. En als er al kerken waren, mochten
die van buitenaf niet als zodanig zichtbaar zijn.
Daarbij kwam dat de meeste openbare ambten
niet toegankelijk waren voor katholieken.
Pas in de 19de eeuw kwam in die situatie
verandering.
Ook de Apeldoornse Onze Lieve Vrouwekerk
maakt deel uit van deze lange en boeiende
voorgeschiedenis, die in feite wat de
schriftelijke bronnen betreft teruggaat tot
het jaar 1198. Op Witte Donderdag van dat
jaar doen een tweetal kanunniken uit Utrecht
de voetwassing in de toenmalige Onze Lieve
Vrouwe- of Mariakerk van Apeldoorn. Zij
waren speciaal daarvoor uit Utrecht gekomen.
Zij behoorden tot het kapittel van St. Marie in
die stad. Dat kapittel bezat vrijwel alle gronden
in Apeldoorn en was tevens de eigenaar van
de toen nog rooms-katholieke kerk in het
toenmalige dorp. Geen wonder dus dat deze
kerk aan Maria was gewijd. Een kerk die
gestaan heeft op wat nu het Raadhuisplein is.
De naamgeving Mariastraat herinnert nog tot
de dag van vandaag daaraan. De fundamenten
en grafkelders van deze kerk zijn nog altijd
aanwezig onder de klinkerbestrating van het
plein. Op de Tweede Pinksterdag, 31 mei van
het jaar 1595 werd deze kerk de katholieken
ontnomen, in opdracht van het Hof te Arnhem,
en werd vanaf dat moment tot de afbraak
ervan in 1842-1843, een protestantse kerk.
Was daarmee ook het katholicisme in
Apeldoorn verdwenen, nee absoluut niet.
Ook de laatste pastoor van vóór die overgang,

afscheid moeten nemen van veel van onze
geliefden. As maakt ons ook bewust van de
reinigende kracht, deze tijd is een tijd van
uitzuivering, een tijd van loslaten van alles
wat tussen ons en God in staat. ‘Zuiver uit
wie ik zal zijn, druk uw zegel op mijn ziel’
hebben wij gezongen in de viering tijdens
het opleggen van de as.
We zijn op weg naar Pasen en worden
in deze Veertigdagentijd steeds meer
omgevormd tot hoe God ons bedoeld heeft,
als zijn geliefde en gewenste kinderen in
wie zijn licht en liefde mag stralen. We
worden opgeroepen om lief te doen, zoals
SIRE ons oproept in de campagne #doeslief!,
in alle eenvoud en alle kracht. We worden
opgeroepen om op te komen voor de
zwakkeren en voor het milieu, zoals al die
jongeren doen in hun protestmarsen over de
hele wereld, strijdbaar voor hun toekomst
hier op aarde. We mogen krachtig zijn en
stralen, voorbij de as, voorbij de stof en net
zijn als God, vol van zijn liefde en licht, dat
mogen wij steeds meer laten zien. Een goede
voorbereiding op het Paasfeest gewenst!

‘Ik geloof’: op vele manieren zijn mensen
met geloof bezig. Soms heel nadrukkelijk,
vaak ook is het een diep, maar ook nog
onduidelijk gevoel. Op vele manieren
kunnen ook vragen opkomen over het hoe
en waarom, bijvoorbeeld rondom de Bijbel
en rond gebruiken en rituelen in de kerk.

De Mariakerk, laat-middeleeuws (Collectie Huub Ummels)

Cornelis Voeth, is zijn geloof trouw gebleven
en werd daarom op last van het Hof afgezet.
Maar over hoe het boeiende verhaal van de
reformatie zich in Apeldoorn voltrok en ook de
periode daarna daarover misschien een andere
keer.
Wel was vanaf dat moment een openlijk
belijden van het katholieke geloof verboden.
Tot in de 19de eeuw werd daarom door
de overgebleven Apeldoornse katholieken
gekerkt in schuilkapellen in de kastelen in de
omgeving, zoals in Het Oude Loo (tot 1684).
Tot het moment dat de protestante stadhouder
prins Willem III van Oranje Het Loo kocht.
Daarna waren de Apeldoornse katholieken
aangewezen op de Cannenburgh in Vaassen,
het Huis te Duistervoorde bij Twello en voor
het zuidelijk deel van Apeldoorn inclusief het
dorp Beekbergen, kasteel Ter Horst te Loenen.
De Oost-Veluwse landadel, die voor een
belangrijk deel katholiek was gebleven stelden
hun kastelen open om in de daar aanwezige
huiskapellen de godsdienst-oefeningen
bij te wonen. Daarvan zijn prachtige
ooggetuigeverhalen en verslagen bewaard

gebleven. Dat het een doorn in het oog
van de protestanten en hun predikanten
was is te begrijpen. Zij beklaagden zich dan
ook veelvuldig bij het Hof te Arnhem. “Dat
die jonckeren groet afbreuk doen aan de
Gereformierde religion”.
De situatie voor de katholieken verbeterde
toen in 1795 de Republiek ten val kwam en
de Bataafse Republiek, min of meer naar
Frans voorbeeld, werd uitgeroepen. Zo
verviel voor de Nederduits Gereformeerde
Kerk, zeg maar de huidige PKN haar
bevoorrechte positie. Ook al betekende
het in de praktijk nog maar weinig. De
katholieken zelf kwamen ook maar
aarzelend op gang, blijkbaar nog onwennig
met die nieuwverworven positie. Pas als
de broer van de Franse keizer, Lodewijk
Napoleon, in 1806 wordt aangesteld als
koning over het Koninkrijk Holland, komt
daar ook voor wat betreft Apeldoorn
verandering in, maar daarover een volgende
keer.
Huub Ummels
[afbeelding uit collectie Huub Ummels]

Ter ondersteuning van geïnteresseerden, die
op zoek zijn naar verdere verdieping van en
gesprek over het geloof heeft het pastorale
team van de HH. Franciscus en Clara parochie
en de Emmaüsparochie een serie avonden
ontwikkeld waarin vele vragen rondom
geloof en kerk aan de orde zullen komen.
Elke avond zal door één lid van het pastoraal
team geleid worden. Zo leren de deelnemers
ook de verschillende teamleden kennen.
Rond het onderwerp dat centraal staat
wordt informatie gegeven, maar ook zullen
de eigen vragen van de deelnemers ruim aan
bod komen.
Deze serie avonden staat open voor iedereen
die meer wil weten en zich wil verdiepen in
de basis van het katholieke geloof en de
kerkelijke gebruiken. Voor mensen die
overwegen katholiek te worden is er ook
persoonlijke begeleiding beschikbaar.
Alle bijeenkomsten vinden in het voor- en
najaar van dit jaar plaats op donderdagavond van 20:00 tot 22:00 uur in ‘De Klepel’,
Kerkweg 18 in Twello, kosten bedragen
€ 25,00.
25 april
16 mei

6 juni
12 september

Kennismaking
Hele pastoraal team
Rondgang door de kerk
en opbouw van de liturgie Wim Vroom, pastoraal werker
Kerkelijk jaar - Ronald
Dashorst, diaken
Bijbel: Oude Testament Wim Vroom, pastoraal werker

Info en aanmelding
Voor meer informatie en aanmelding
(graag voor 15 april) kunt u terecht bij
Ronald Dashorst, 06 169 127 27,
r.dashorst@rkapeldoorn.nl en
Wim Vroom, 0578 617 806,
vroom@franciscusenclara.com
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Paasnacht met tieners
Het idee om met tieners een nacht door te
brengen in de kerk ontstond bij de jongeren
zelf tijdens een bijeenkomst die we hadden
over activiteiten in kerk na het doen van het
vormsel.
Een groepje tieners wilde graag contact
houden en dingen met elkaar doen.
Gezellige dingen maar ook serieuze dingen,
zoals iets doen voor een ander, als ze maar
gecombineerd worden met gezellig!
Zo ontstond een programma van oktober
tot juli met een viertal activiteiten die zij
samen met hulpouders organiseren. Zo
hadden we in oktober een speurtocht in ‘t
Leesten en op 3 maart een escaperoom in
het Emmaüshuis. Beide keren deden zo’n

15 tieners mee. Ook wilden ze dingen voor
anderen doen. Pannenkoeken bakken in
Ste Marie bijvoorbeeld en een vossenjacht
doen voor communicanten tijdens de laatste
bijeenkomst van de communicanten op 13
juli.
De derde activiteit is dus de ‘paasnacht’. Dit
organiseren leek Wouter de Brie een mooie
uitdaging, die hij kan combineren met een
opdracht voor school. We legden het idee
van waken met jongeren in de Paasnacht
bij Pastoor Hans Hermens neer en hij wilde
graag meewerken.
Het wordt een nacht waarin we in
de vooravond bezig gaan rondom de
gebeurtenissen in de laatste levensweek
van Jezus. Dit zal zijn in spelvorm met

opdrachten een zogenaamde ‘paaschallenge’.
Daarna is de keuze aan de jongeren hoe zij
de nacht willen doorbrengen. Er is ruimte
om te waken, te bidden door een kaars te
branden, wat te schrijven en de stilte te
zoeken. Maar er is ook een ruimte waar
een film draait die past in het thema van
‘opnieuw beginnen’. Maar voor wie het
niet haalbaar is om wakker te blijven is
er ook gewoon gelegenheid om te gaan
slapen. Daarom vragen we iedereen om een
slaapmatje en slaapzak mee te nemen.
Maar of het je nu lukt te waken of niet,
iedereen wordt weer vroeg wakker gemaakt
om Pasen te gaan vieren bij zonsopgang.
Daar houden we een Eucharistieviering
met de jongeren (en ouders die vroeg op

willen staan). Pastoor Hans Hermens zal dit
voorbereiden en uitvoeren met de tieners.
Daarna sluiten we af met een ‘paasontbijt’
waarbij ouders welkom zijn.
Zo hopen we Pasen te vieren en te beleven
op een manier die jongeren aanspreekt.
Waarbij er ruimte is voor ontmoeting en
verstilling, waarbij het verhaal van Pasen en
wat daaraan vooraf ging centraal staat. Een
verhaal dat raakt aan ieders leven, ook als
je tiener bent. Dat hopen we met elkaar te
beleven in de Paasnacht.
Voor jongeren van 12 t/m 18 jaar. Aanmelden
voor 1 april 2019 bij: nachtindekerk@
hotmail.com .
Zie voor praktische info stukje Kind en Kerk
Mariska Litjes

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

moestuin in te richten. Hiervoor moet een
braak liggend stukje grond ontgonnen
worden. Het is nodig om de onkruidlaag 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.
(Foto: R. Rump)

Gebed voor de Martelaren en de Vrede
Maandagavond 15 april komen vele
voorgangers naar de Onze Lieve Vrouwekerk
voor de Oecumenische herdenkingswake van
de martelaren van onze tijd. Bisschop Joris
Vercammen van de Oud Katholieke Kerk zal
voorgaan, zie het artikel hieronder.

Koffieinloop
Bij de koffieinloop zijn dames elke
maandagochtend gezellig bezig om
kaarten te maken. Mensen uit de buurt
komen langs voor een kopje koffie en om
een praatje te maken. Het is ook een mooie
gelegenheid voor nieuwe Nederlanders om
de taal beter te leren door met elkaar in
gesprek te gaan. Elke maandagochtend van
10.00 tot 11.30 uur.

Naaiatelier
We hebben voor het naaiatelier veel mooie
lappen stof gekregen, met knopen en ritsen.
Het is inspirerend om hiermee aan de slag te
gaan. Naast naailes zijn een aantal vrouwen
actief om kleding te verstellen van gasten
van de kledingbank. Elke maandagmiddag
van 11.30 uur tot 14.30 uur.

Vriendschap met ouderen
(Foto: R. Rump)

Kledingbank in Zuid en NL Doet
Op zaterdag 16 maart zal in het kader
van NL Doet de Lionsclub de handen uit
de mouwen steken om naast het gebouw
van de Kledingbank een bloemen- en

Op zondag 24 februari hebben wij met
verschillende jongeren pannenkoeken
gebakken voor de ouderen in Sainte
Marie. Het was druk in de zaal en gezellig.
De ouderen hebben genoten van de
pannenkoeken. De ouderen hebben al
meerdere keren gevraagd wat Sant’Egidio
nou precies is. Op zondag 31 maart zullen

we daar met een PowerPointpresentatie
meer over vertellen. Ook weer een middag
om naar uit te kijken.

Wij verzamelen namen van mensen die ziek
zijn en brengen hen voor de Heer met ons
gebed om kracht, troost en genezing.

De Franciscustafel

Het Woord van God elke dag

Elke maandagavond ontvangen wij zo’n
40 dak- en thuisloze medemensen die een
gratis maaltijd krijgen. De Franciscustafel is
genomineerd voor de Ariënsprijs. Deze prijs
wordt eens in de drie jaar uitgereikt aan
diaconale projecten in het Aartsbisdom.
Afgelopen maandag is een jurylid langs
geweest om de sfeer en het eten te
proeven en te spreken met de vrijwilligers
en de gasten. Zo kon het jurylid met eigen
ogen zien dat het er zo mooi uitziet 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. De
mensen worden gastvrij bediend aan tafel
als in een echt restaurant. Dit alles draagt
er toe bij dat onze gasten in een prettige
ontspannen sfeer hun maaltijd kunnen
gebruiken.

Er zijn nog
enkele
exemplaren
beschikbaar van
het boek ‘Het
Woord van God
elke dag’ voor
2019. Evenals
vorige jaren
schreef mgr.
Vicenzo Paglia
korte spirituele
commentaren
bij een lezing
uit de bijbel, ter
ondersteuning
van de
dagelijkse meditatie.
Deze inleidingen helpen ons om de
tekst beter te begrijpen en trachten de
weg naar ons hart te openen voor Gods
Woord. Dat hebben we elke dag nodig.
De overwegingen zijn altijd inspirerend en
maatschappelijk betrokken. Bij Sant’Egidio
worden de bijbel en de krant naast elkaar
gelezen. Leven vanuit het Woord van de
Heer geeft een grote verdieping in je leven,
het is een richtingwijzer voor je denken,
spreken en je handelen.

Gebed
Welkom om met ons mee te bidden op
vrijdagavond om 19.30 uur in de dagkapel,
ingang Stationsstraat 13. Gebed is de basis
van waaruit wij onze dienst aan de armen
kunnen verrichten. Het voorbeeld van Jezus
zet ons aan om te doen als Hij, er te zijn voor
de armen. In de Veertigdagentijd zal het
gebed en de zang aangepast worden aan de
tijd door het jaar; zonder het gebruikelijke
‘alleluja’ en met een speciaal voor deze tijd
geschreven openings- en slotlied.
• 15 maart gebed voor de armen
• 22 maart gebed voor de zieken.

Er zijn nog enkele boeken verkrijgbaar
in de pastorie voor € 20,00.
Steun onze activiteiten op rekeningnummer:
NL81 INGB 0006 7476 28 t.n.v. Stichting
Sant’Egidio Apeldoorn

Maandag 15 april, 19:00 uur, Onze Lieve Vrouwekerk, Hoofdstraat 18 te Apeldoorn

Oecumenische herdenkingswake van de martelaren van onze tijd
voorgegaan door Mgr. Joris Vercammen
Maandagavond 15 april komen vele
voorgangers naar de Onze Lieve Vrouwekerk
voor de Oecumenische herdenkingswake
van de martelaren van onze tijd.
Bisschop Joris Vercammen van de Oud
Katholieke Kerk zal voorgaan, geflankeerd
door Mor Polycarpus, bisschop van de
Syrisch-Orthodoxe Kerk en Hulpbisschop
van Utrecht Mgr. Herman Woorts en
hoogwaardigheidsbekleders uit onder
andere Russisch-Orthodoxe Kerk, Koptische
Kerk, Church of England, de Protestante
Kerk Nederland en de Katholieke Kerk. Er
klinken gebeden in verschillende talen voor
vrede in de wereld. Net als voorgaande jaren
erg indrukwekkend om hierbij aanwezig te
zijn. Welkom!
Elk jaar is het weer indrukwekkend als de

bisschoppen en priesters van de verschillende
kerken in hun prachtige liturgische gewaden
opkomen en hun gebed uitspreken en
reciteren in hun eigen taal.
We bidden en zingen voor onze overleden
broeders en zusters in Syrië en andere
landen en voor hun familie en vrienden die
nog wonen in een door de verschrikkelijke
oorlogen verscheurde landen. Het is
onverdraaglijk dat er op zo veel plaatsen in
de wereld oorlog is en mensen lijden aan het
geweld.
Vele vluchtelingen zoeken een nieuwe
toekomst van vrede in Europa. De oorlog
is met hun komst in ons midden dichtbij
gekomen.
Tijdens de gebedsdienst worden de
namen genoemd van de christenen in
alle werelddelen en van alle tradities die
de afgelopen jaren zijn omgekomen als

geloofsgetuigen. We
branden kaarsen voor
hen en zingen om
ontferming in de oude
Griekse woorden van
het Kyrie Eleison.
Het is passend om
aan het begin van de
Goede Week samen
te zijn en stil te staan
bij het lijden in de
wereld, als opmaat
naar Goede Vrijdag en
de bevrijding van het
Paasfeest. Ook dit jaar
hopen wij elkaar als gelovigen te ontmoeten
als wij bidden voor vrede en vrijheid van
godsdienst in de wereld.
Iedereen is van harte uitgenodigd om aan dit
gebed deel te nemen.

(Foto: R. Rump)

Voor meer informatie:
Diaken Ronald Dashorst
06 169 127 27,
r.dashorst@rkapeldoorn.nl
www.santegidio.nl

vrijdag 15 maart 2019

K E R K D I E N S T E N

STAD
Kopij voor de volgende OpWeg graag inleveren uiterlijk woensdag 27 maart 2019
per e-mail aan receptie@rkapeldoorn.nl

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

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

Eucharistieviering met aansluitend
een lunch
Op donderdag
28 maart a.s.
organiseert
de Werkgroep
Welzijn Hubertusgemeenschap
weer een Eucharistieviering met
aansluitend een lunch voor de ouderen
van 75+ en langdurige zieken uit de
Hubertusgemeenschap, maar ook andere
belangstellenden zijn van harte welkom bij
deze feestelijke Eucharistieviering.
De viering wordt gehouden om 10.30 uur
in de Open Hofkerk, Boerhaavestraat 60 in
Apeldoorn. Kerk open om 10.00 uur.
Het thema voor de viering zal zijn: “Op weg
naar het Licht?”
In deze Eucharistieviering gaat Pater Theo
Roelofs sdb voor en het Hubertuskoor
verzorgt de zang.
De ouderen van 75+ en langdurige zieken
krijgen een persoonlijke uitnodiging. Mocht
u deze uitnodiging op 23 maart 2019 nog
niet hebben ontvangen dan kunt u contact
opnemen met mevr. D. van Bussel, Marconistraat 71, Apeldoorn, tel. 055 521 80 06 of
de heer G. Tiemessen, tel. 055 521 39 28.
U bent van harte welkom.
Werkgroep Welzijn Hubertusgemeenschap GT

O NZ E LI EVE VR O UWE
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.
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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.

OpWeg-bezorging
Een woord van dank aan de familie
Mulder van de Edelweisslaan. Tientallen
jaren heeft men OpWeg bezorgd.
In verband met een verhuizing is hier
nu een eind aan gekomen. Namens de
Emmaüsparochie alle goeds toegewenst
op uw nieuwe adres.
Wie wil de “wijk” overnemen? Jachtlaan,
Orderparkweg en Kruisakkerweg, totaal
10 exemplaren. Aanmelden bij Kick
Janssen, telefoon 06 538 189 31 of via
victoropweg@gmail.com.

Oecumenische dienst Mandala
Uitnodiging voor de viering van 18 april
a.s. in Mandala, Sportlaan 2. Aanvang
14.30 uur.
Als voorbereiding op het Paasfeest
houden we op Witte Donderdag 18 april
een oecumenische viering. We staan
stil bij de betekenis van Pasen in ons
persoonlijke leven.
Voorgangers zijn Ds. mw. N. Blaauw en
dhr. H. Hase. Na afloop van de viering is
er ruimte voor persoonlijke ontmoeting
en drinken we koffie/thee. Zowel
de bewoners van Mandala als ook
parochianen van de Emmaüsparochie zijn
van harte welkom.

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, 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.

Voorjaarsmiddag 75-plussers
Op 22 maart
organiseren wij
een gezellige
voorjaarsmiddag
in Don Bosco,
Sluisoordlaan 200.
Aanvang 14.00 uur, zaal open om 13.30
uur. Op het programma staan leuke en
cabareteske filmpjes en misschien gaat
u wel naar huis met een leuke prijs die
u kunt winnen tijdens een paar ronden
Bingo. Voor deze middag hebben wij
uitnodigingen rondgebracht. Heeft u
geen uitnodiging ontvangen en wilt u
toch deelnemen aan deze middag, dan
kunt u zich nog opgeven tot uiterlijk 17
maart bij mw. Sylvia Emler, Pascalstraat 3,
7323 ES Apeldoorn, tel. 055 366 54 18, 06
292 988 63 of e-mail: emler@online.nl.
De ruimte in Don Bosco is beperkt,
dus vol =vol.
Werkgroep Teresia Activiteiten 75+

E L D E R S

Vieringen H. Martinuskerk Twello

Marken-Haven

zondag 17 maart
10.00 uur Eucharistieviering,
pastor Oude Vrielink
dinsdag 19 maart (H. Jozef)
19.00 uur Eucharistieviering,
pastoor H. Hermens
zondag 24 maart
10.00 uur Eucharistieviering,
pastoor H. Hermens
maandag 25 maart
(Aankondiging van de Heer)
19.00 uur Eucharistieviering,
pastoor H. Hermens
zondag 31 maart
10.00 uur Eucharistieviering,
pastor Sebastian
12.00 uur Doopviering met pastor Sebastian

16 mrt
23 mrt
30 mrt

Casa Bonita
17 mrt
24 mrt
31 mrt

ds. E. Idema
mw. E. Wennink
RK Rita Vermeltfoort

Immendaal mw. J. Stolte
M-Ha RK mw. Pastor G. Groenland
Immendaal mw. M. BossenbroekBaller

De kerkdiensten vinden plaats op
zaterdagmiddag om 14.30 uur.

Randerode
17 mrt
24 mrt
31 mrt

2e zdg 40-dgn Prot-Z H. de Jong
3e zdg 40-dgn Berea
4e zdg 40-dgn Prot
ds. E. Idema

De kerkdiensten beginnen om 10.30 uur.

Sainte Marie
17 mrt
24 mrt
31 mrt

Eucharistieviering A. Goes
Eucharistieviering A. Goes
Woord- en Communiedienst
A. Derksen

De kerkdiensten beginnen om 10.00 uur.
De kerkdiensten beginnen om 10.30 u
op de 4e verdieping.

Talma Borgh

De Drie Ranken

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

17 mrt
09.00 uur ds. H.J. ten Brinke
10.30 uur ds. H.J. ten Brinke
24 mrt
09.00 uur ds. A.A. Wijlhuizen +
mevr. M. Litjes, Open Kring
09.00 uur ds. G.A.J. van der Maas,
De LichtBoot, kinderkerk
10.30 uur ds. A.A. Wijlhuizen +
mevr. M. Litjes, Open Kring
31 mrt
09.00 uur ds. G.A.J. van der Maas
10.30 uur ds. G.A.J. van der Maas

De Heemhof
17 mrt mw. ds. A. Melzer
24 mrt RK mw. Pastor G. Groenland
31 mrt mw. M. Bossenbroek-Baller
De kerkdiensten beginnen om 10.30 uur.

‘s Heeren-Loo (Groot Schuylenburg)
17 mrt
17 mrt
24 mrt

Verteldienst Harm Siebesma
Zangdienst Hanke van ’t Hof
Eredienst Drs. Constance
Schouwstra-Dijkman

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

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

De Veenkamp
Elke eerste vrijdag van de maand om 1
0.00 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.

Vastenactie 2019:
Steun aan Stella Duce School op de Filipijnen
De vastentijd is weer aangebroken en
zoals u eerder hebt kunnen lezen en
horen gaat de opbrengst ervan voor
drie jaar naar de Stella Duce School in
Barangay op de Filipijnen. Dit is een
project van de Zusters van de Heilige
Carolus Borromeus (CB-zusters) die op
verschillende plaatsen op de wereld
projecten hebben. Meer informatie is te
vinden op de www.emmaus-apeldoorn.nl.

Informatie over de opbrengst
Uiteraard houden wij u verder op
de hoogte van de activiteiten van
dit project en de opbrengst van de
vastenactie. U kunt hen ook al volgen op
Facebook. (https://www.facebook.com/
StellaDuce2012/)

Meer bijdragen
Alle bijdragen zijn een prachtige bijdrage.
En naast het geven via de collecte, is het

ook mogelijk een bedrag over te maken via
uw bank. Dit kan op rekeningnummer NL80
RABO 0105 242 063 t.n.v. Emmausparochie.
ovv Vastenactie 2019.

Samen oplopen
Wij zien uit naar een mooie opbrengst en
dat zal zeker lukken met uw financiële
steun. Zo lopen we ook deze vastenactie
weer samen op. Alvast dank daarvoor!
Werkgroep Em-missie
Rens, Luce, Ronald, Marianne

vrijdag 15 maart 2019
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WIJ BIDDEN
Heer Jezus Christus,
U bent de rode draad in mijn leven
waarop ik mij richt als ik verdwaald ben.
Als een touw dat voorkomt dat ik in de
afgrond stort.
Soms sterk en onbuigzaam,
dan weer teder en kwetsbaar
als een draad in een spinnenweb.
Draden die mij omvatten, optillen,
vastketenen, maar niet beperken.
Ze geven me houvast,
maar zitten los genoeg
om me mijn eigen weg te laten gaan, die
ik nooit alleen ga.
Heer, help mij,
laat die draad tussen U en mij nooit
breken!
Inge Gnau, 21 jr, Duitsland
De teksten hierboven zijn overgenomen uit het boekje ‘Op weg naar Pasen 2019’,
een gezamenlijke uitgave van de Kerkenraad van de Bronkerk en de
Geloofsgemeenschap Bonifatius te Ugchelen.
Er zijn nog enkele boekjes verkrijgbaar bij de redactie: e-mail op-weg@rkapeldoorn.nl

E V E N

S T I L S T A A N

Geduld
We horen Jezus een gelijkenis
vertellen over een vijgenboom
die drie jaar geen vruchten
geeft.
Wat moet je met zo’n boom,
omhakken?
De eigenaar van de
vijgenboom vindt van wel.
Maar de wijngaardenier
overtuigt hem:
‘Geef de boom ook dit jaar
nog een kans. Heb geduld.’
(Lucas 13, 1-9)

[mooi]

BIJBELROOSTER JAAR C
Bijbelrooster jaar C
17 maart 2019 Tweede zondag in de veertigdagentijd
Gen. 15,5-12 + 17-18; Ps. 27; Fil. 3,17-4,1 of 3,20-4,1; Luc. 9,28b-36
24 maart 2019 Derde zondag in de veertigdagentijd
Ex. 3,1-8a + 13-15; Ps.103; 1 Kor. 10,1-6 + 10-12; Luc. 13,1-9
31 maart Vierde zondag in de Veertigdagentijd; Zondag Laetare
Joz. 5,9a.10-12; Ps. 34; 2 Kor. 5,17-21; Luc. 15,1-3 +11-32

informatieblad voor katholiek apeldoorn

afscheid

Financiën en advertenties

Men hoeft natuurlijk niet op deze acceptgiro te

De redactie behoudt zich het recht voor om:

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

wachten, spontane bijdragen zijn ook zeer welkom

- zonder overleg artikelen in te korten, later te

055 542 64 24, spallekf@telfort.nl

op rekening: 2395546; IBAN: NL10 INGB 0002395546,

- te laat ontvangen of ongevraagd ontvangen

Kopij voor STAD

Als uw bijdrage groter is dan 300 woorden, wordt u

kopij niet te plaatsen.

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

plaatsen of niet te plaatsen,

t.n.v. SIKA OpWeg

Berichten en mededelingen uit de parochie dienen

verzocht van tevoren contact op te nemen met de

OpWeg is een uitgave van de SIKA

Bezorgklachten, verhuizingen, aanmeldingen, opzeggingen:

vóór of op de woensdag van de week vóór de datum

redactie.

Stichting Informatieblad Katholiek Apeldoorn

Secretariaat: Emmaüsparochie Apeldoorn,

van verschijning (is 9 dagen vóór de verschijningdatum)

Postadres: SIKA, p/a Regentesselaan 16a,

Stationsstraat 13, 7311 NL Apeldoorn,

bij het secretariaat (receptie@rkapeldoorn.nl)

Algemene redactie

7316 AD Apeldoorn.

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

te worden ingeleverd. Het secretariaat zorgt voor

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

aanlevering bij de eindredactie.

en W. Olierook

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

Eindredactie

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

Overige kopij

I. Franken en M. Lamper

Bestuur

ook alleen maar blijven verschijnen dankzij bijdragen

Artikelen moeten vóór of op de donderdag van de

Opmaak

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

van lezers. Jaarlijks wordt een acceptgiro verspreid

week vóór de datum van verschijning (is 8 dagen

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

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

waarmee een vrijwillige bijdrage kan worden

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

Druk

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

overgemaakt.

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

Vellendrukkerij BDU - Barneveld

