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- Za lig Pa sen -

Fragment van de ‘Piëta’ (door F.W. Mengelberg) in de Onze Lieve Vrouwekerk

Op weg naar Pasen
Dat Pasen het hoogtepunt is van het kerkelijk jaar is op
vele manieren in onze vieringen te merken. Al vanaf
Aswoensdag begint in de liturgie de voorbereiding op
Pasen met de veertigdagentijd. Vanaf Palmzondag, de
zondag voor Pasen, is in de vieringen in de kerk te merken
dat we een bijzondere week ingaan. Het gebruikelijke
patroon van vieren wordt doorbroken. Ook dat geeft aan
hoe belangrijk deze periode van het jaar is.
Met Palmzondag staan we stil bij het binnengaan van
Jezus in Jeruzalem, de stad waar Hij eerst door de mensen
met palmen gastvrij wordt ontvangen. Maar al snel wordt
duidelijk dat die ontvangst niet door iedereen wordt
gewaardeerd: in diezelfde stad zal Jezus veroordeeld en
vermoord worden. Al op Palmzondag lezen we daarom in
de kerk ook het lijdensverhaal. En vanaf Witte Donderdag
is er als het ware één liturgie die tot aan Pasen doorloopt.
We lopen met Jezus en zijn leerlingen mee, met het laatste
avondmaal (Witte Donderdag), Jezus’ gevangenneming
en sterven op het kruis (Goede Vrijdag) en uiteindelijk zijn

opstanding (Paaswake en Pasen). Daarbij mogen we die
weg ook altijd verbinden met alle vormen van lijden en
opstanding in onze eigen wereld en onze samenleving.
Voor mij is kerkelijk gezien de Paaswake altijd de meest
bijzondere viering. Natuurlijk, deze viering begint pas laat
op avond. Maar dat is niet voor niets. In deze viering, die
bol staat van de symboliek, staat eerst de duisternis van
het leven centraal. In die duisternis breekt licht door. Waar
we in het donker waken bij de dood van Jezus, wordt de
kerk verlicht met het ‘Licht van Christus’, gaat het vuur
rond in de kerk en mogen we in de lezingen horen over de
manieren waarop God, vanaf de Schepping tot in het leven
van Jezus telkens weer het duister van de dood doorbreekt
en nieuwe toekomst mogelijk maakt. Dat mag gevierd
worden!
En waar we ons al vanaf Aswoensdag op Pasen
voorbereiden, daar krijgen we ook telkens weer in de
liturgie tot aan Pinksteren, vijftig dagen na Pasen, de
ruimte om dat feest van Pasen tot ons door te laten

dringen. Want ook in het gewone leven is het lang niet
altijd voelbaar hoe God door alle moeilijkheden van het
leven heen wil breken met zijn Licht.
Wij zijn op weg naar Pasen. Alle etappes op die weg
mogen we telkens weer spiegelen aan ons eigen (geloofs)
leven. Dat maakt voor mij ook duidelijk dat geloven niet
zozeer een vaststaand systeem van waarheden is, maar
vooral ook een serieus nemen van ons leven, met al onze
goede en kwade ervaringen. De Bijbelse verhalen, die zo
vaak vertellen van nieuw leven dat uitzichtloosheid en
dood overwint, mogen ons steeds weer inspireren voor ons
eigen leven.
Ik hoop dat we ook dit jaar weer met velen de weg van
Pasen op kunnen gaan. Ook namens de andere leden van
het pastoraal team wens ik ons allen een goede Paasweg
toe!
Wim Vroom
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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

Ivan Kantoci
pastoraal werker
kantoci@franciscusenclara.com
06 218 289 54

Wim Vroom
vroom@franciscusenclara.com
0578 61 78 06

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 6 april
16.30 uur
Eucharistieviering met cantor. Voorganger pastor Sebastian
Zondag 7 april
10.00 uur
Eucharistieviering met Gregoriaans koor. Voorganger pastoor H. Hermens
Dinsdag 9 april
09.00 uur
Eucharistieviering
Vrijdag 12 april
09.00 uur
Eucharistieviering.
19.30 uur
Gebedsviering Sant’Egidio
Zaterdag 13 april
16.30 uur
Eucharistieviering met samenzang. Voorgangers pastoor H. Hermens

Zondag 14 april (Palmzondag en kinderprocessie)
10.00 uur Eucharistieviering met koor Credo. Voorganger pastor Sebastian pr.
10.00 uur Peuter/kleuterviering en kinderdienst. Verzamelen achter in de kerk. 		
Palmpaasstok meenemen! Zie informatie Kind en Kerk.
Maandag 15 april (Gebed voor de martelaren en de Vrede)
19.00 uur Gebedsviering met voorgangers uit diverse kerken.
Zie de informatie op pagina 7.
Dinsdag 16 april
09.00 uur Eucharistieviering
Woensdag 17 april (Oliewijding)
19.00 uur Eucharistieviering. Voorgangers via het Bisdom Utrecht

Donderdag 18 april (Witte Donderdag)
19.00 uur Eucharistieviering met koor Credo
Voorgangers pastor Sebastian en diaken R. Dashorst

Vrijdag 19 april (Goede Vrijdag)
15.00 uur Kruisweg met Gregoriaans koor
Voorgangers pastor Sebastian en diaken R. Dashorst
19.00 uur Kruisverering met koor Sostenuto
Voorgangers pastor Sebastian en diaken R. Dashorst
Op Goede Vrijdag worden wij uitgenodigd om stil te staan bij de laatste
momenten van Jezus. ‘Welk licht heeft ons bedrogen, Dat wij u zo zien
staan?’ Deze tekst (uit de Nederlandse vertaling van de Mattheus Passie)
raakt ons zeer. Hoe heeft het zover kunnen komen? De twee zinnen geven
aan dat het lijdensverhaal van alle tijden is. In deze viering luisteren we naar
het lijdensverhaal en zingen we toepasselijke liederen. Ook is er ruimte voor
stilte en gebed. U kunt een paar bloemen meenemen om tijdens de kruishulde bij het kruis te leggen. U bent van harte welkom.
Koor Sostenuto
Zaterdag 20 april (Paaszaterdag)
16.30 uur Paasviering voor het gezin met koor JokoTrees (zie info Kind en Kerk)
Voorganger diaken R. Dashorst
21.00 uur Paaswake met koor Credo
Voorgangers pastor Sebastian en diaken R. Dashorst

Zondag 21 april (Pasen)
10.00 uur Eucharistieviering met koor Lucente
Voorgangers pastoor H. Hermens en diaken R. Dashorst
Maandag 22 april (2e Paasdag)
10.00 uur Eucharistieviering met cantor
Voorgangers pastor Sebastian en diaken R. Dashorst

Dinsdag 23 april
09.00 uur Eucharistieviering
Vrijdag 26 april
09.00 uur Eucharistieviering
19.30 uur Gebedsviering Sant’Egidio
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Zaterdag 27 april
16.30 uur Eucharistieviering met samenzang
Voorgangers pastor Sebastian en diaken R. Dashorst
Zondag 28 april
10.00 uur Eucharistieviering met cantor. Voorgangers pastor Sebastian en diaken R. Dashorst
12.00 uur Doopviering met diaken R. Dashorst
Dinsdag 30 april
09.00 uur Eucharistieviering
Vrijdag 3 mei
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.
Op 14 april is er een peuter/kleuterviering in het Emmaüshuis.
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 hem 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: 7 april locatie Noord Hubertus,14 april locatie Zuid Bonifatius, 21
april locatie Zuid-West Feb&Seb, 28 april locatie Centrum Maria.
Op 10 maart jl is het bloemetje naar mevrouw R. de Brie gegaan.
Op 17 maart jl is het bloemetje naar mevrouw De Leest in huize Mandala gegaan.
Op 24 maart jl is er door de 3-Ranken geen opgave gedaan voor het bloemetje
van de week.
VOEDSELBANK
Het product voor de inzamelingsactie van de Voedselbank voor de maand april is pastasaus.
U kunt het product in de bekende kratten achter in de kerk deponeren. Namens de
voedselbank hartelijk dank.
COLLECTE OPBRENGSTEN
week 09 | pastoraat Emmaüsparochie € 327,56 / diaconie € 327,74
week 10 | Pastoraat Emmaüsparochie € 495,80 / vastenaktie € 669,62
week 11 | pastoraat Emmaüsparochie € 351,40 / vastenaktie € 480,21
week 12 | pastoraat Emmaüsparochie € 332,35 / vastenaktie € 500,40
MISINTENTIES, VOOR ZOVER BIJ ONS BEKEND
Weekend 6-7 april
Ben en Bernard, Cor Jansen, Peter Steneker, Jan Oosterwijk, Marie Bouwmeester,
Truus Wagenmaker-Hoogenboom, Annie Jansen-Linthorst
Weekend 13-14 april
Maria Aartsen-Verhey, Hendrikus Johannes Aartsen, overleden familie Aartsen-Verhey,
echtpaar Joop Dölle en Lies Dölle-van Dantzig, Jan Oosterwijk, Marie Bouwmeester,
Truus Wagenmaker-Hoogenboom, Annie Jansen-Linthorst
Weekend 20-21 april
Stephan Staijen, overleden ouders, schoonouders en schoonzoon, gezondheid en voorspoed
voor het gezin, familie Mayer-Emler, ouders Van Bentem-Vollebregt
Weekend 27-28 april
Echtpaar Joop Dölle en Lies Dölle-van Dantzig
PAROCHIEKRONIEK
Zie pagina 09.

vrijdag 5 april 2019

3

Een mensenmens vanuit Kroatië werkzaam in onze parochie
(Ans Boon-Jacobs)
Zondag 17 maart 2019, ‘tweede zondag in
de veertigdagentijd’.
In de reeks vieringen met het thema
“Ontmoetingen zonder grenzen” maakten
wij tijdens de Eucharistieviering kennis
met de Kroatische cultuur. Er waren veel
gelovigen, Kroaten uit Bosnië, naar de
kerkdienst gekomen.
Door Ronald Dashorst was speciaal drs. Ivan
Kantoci uitgenodigd, geboren in Kroatië,
pastoraal werker in de Franciscus en Clara
parochie, wonende in Bussloo, samen met
zijn vrouw. Sinds 1 maart 2019 is hij ook
benoemd voor de Emmaüsparochie (net als
zijn collega Wim Vroom).
Met Ivan had ik telefonisch afgesproken
om na de Heilige Mis en het gezamenlijke
koffie drinken, lekkere Kroatische hapjes
en gebakjes eten in het Emmaüshuis, een
gesprek te hebben. Die combinatie kwam
hem en zijn vrouw en mij héél goed uit.
Daar zaten we dan tegenover elkaar en
mocht ik mijn vragen op hem afvuren.
Want wat is de route van een Kroatische
theologiestudent naar een functie in de
Nederlandse Katholieke Kerk?

Studie Theologie
We beginnen bij zijn geboortedorp
Pregrada, 60 kilometer ten noorden van
de Kroatische hoofdstad Zagreb. Ivan liet
me een foto zien van een mooi wit kerkje,
daar was hij gedoopt. Toen was geluk
nog gewoon. Onder Tito heerste er het
communistische regime, een ideologie
waarin o.a. ook godsdienstvrijheid ontbrak.
Ivan merkte als kind dat het geloof en de
boodschap van Jezus veel steun boden aan
de mensen. Vanuit die boodschap en vanuit
de kerk wilde hij werken aan het geluk van
mensen. Na de basisschool ging hij naar het
gymnasium in Zagreb en vervolgde daar
ook zijn theologiestudie aan de Katholieke
Theologische faculteit. Tijdens zijn studie
rijpte zijn keuze…. Ik wil mijn leven wel in
dienst stellen van mijn medemens, ik wil
graag werken aan het geluk van mensen
vanuit de kerk en het geloof. Samen beleven
met andere gelovigen, maar dat wil ik dan
wel doen vanuit een gezin. Daarom trok hij
zijn kandidatuur bij het Aartsbisdom Zagreb
voor het priesterschap, waar celibatair leven
bij hoorde, in.
Daarna vervolgde hij wel de opleiding maar
kon daar toen in Kroatië niets mee. Leken
in het pastoraat, dat bestond toen nog niet.
Dan maar een andere studie als vervolg, en
dat werd de studie maatschappelijk werk.

Christien
Het christelijke geloof bracht hem veel
inspiratie en vrijheid van denken. In
tegenstelling tot het communisme, overal
om hem heen, de “staatsgodsdienst” die
geen enkele ruimte liet voor persoonlijke
spiritualiteit. Tijdens zijn studie Theologie
leerde hij Christien, afkomstig uit het
Brabantse Maashees, kennen. Ze was op
bezoek bij haar Nederlandse vrienden tijdens
hun studie in Zagreb. Ze raakten bevriend,
Ivan en Christien, en uit die vriendschap
volgde tot op de dag van vandaag een
liefdevolle relatie. Getrouwd met Christien
woonde de familie in Pregrada. Ivan
werkte bij een chemisch staatsbedrijf als
bedrijfsmaatschappelijk werker. Op zijn
werk, opkomend voor de mindervalide
werknemers en voor gerechtigheid, leidde
dat bij hem tot grote spanningen. De
machtsstructuren binnen en buiten het
bedrijf namen overheersende vormen
aan. Toen Christien in 1987 zwanger werd
besloten ze naar Nederland te gaan. Via
familie in Limburg vonden ze daar onderdak
en, omdat er wel brood op de plank moest
komen, werkte Ivan bij zijn zwagers in een
boomkwekerij. Dat was een goede tijd zei
hij, op de werkvloer leer je de taal en de

Kerk Pregrada
cultuur van de mensen het beste kennen.
Ivan spreekt goed Nederlands en (zei hij met
verholen trots) ik heb dat samen met vrouw
en familie en door veel en overal te praten
geleerd, ik ben nooit op een taalcursus
geweest; zo kan het dus ook! Het scheelde
vast ook dat hij heel goed Duits sprak.

Pastoraal werker
Maar zijn opleiding en interesses lagen wel
op het spirituele vlak. Hij stelde zichzelf
wel de vraag, wat wil en wat kan ik hier
in Nederland doen? Hoe kan ik mijn
leven zo invullen dat ik de mooie studie
die ik goed heb afgerond effectief kan
inzetten voor de medemens? Hoe kan ik
het Christelijke geloof uitdragen en andere
mensen inspireren en motiveren? Veel
vragen en het antwoordstond in de krant!!!
Bij de ouders van Christien lag de krant
op tafel en daarin stond een advertentie
van hetbisdom Breda, waarin ze een
pastoraal medewerker vroegen. Ivan liet
zich informeren en kwam erachter dat de
studenten met een theologische opleiding
in het parochiepastoraat kunnen werken.
Al voor hij naar Nederland ging had hij zijn
diploma’s in Nederland laten erkennen. Hij
zocht contact met de personeelschef van
het bisdom Breda. Deze adviseerde Ivan de
Praktische vorming Pastoraat te gaan volgen
aan de katholieke Theologische faculteit in
Tilburg. Een postacademische studie voor
functies in het pastoraat. Na afloop werd
een gesprek gearrangeerd met mgr. Ernst,
de bisschop van Breda. De uitkomst was dat
Ivan een benoeming kreeg in Zevenbergen.
De puzzelstukjes begonnen op hun plaats te
vallen, maar het plaatje was nog (lang) niet
compleet.

Stichting Nederland Kroatië
Aan het begin van zijn werk in Zevenbergen
werd in het politiek verscheurde Joegoslavië
het oorlogsgevaar steeds dreigender. Dat
was een zware tijd voor de in Nederland
wonende Kantoci’s. Weten dat veel (oud-)
landgenoten in bittere ellende verkeren.
Daar kon je toch niet bij stil blijven zitten.
Er moest actie ondernomen worden.
Ivan stond aan de wieg van de Stichting
Nederland Kroatië. Het deed hem goed veel
energie te kunnen steken in hulp aan de
bevolking van zijn geboorteland. Hij startte,
in teamverband, humanitaire hulp naar
Kroatië en Bosnië en probeerde overal meer
begrip voor elkaar te kweken. Dat hij de taal
goed sprak was natuurlijk van onschatbare
waarde.
In 1991 kwam er, mede door initiatief van
Ivan, een parlementaire delegatie uit Kroatië
hier naar de Tweede Kamer der StatenGeneraal. Daar konden de afgevaardigden
contacten leggen. Ze werden gehoord. Er
werd naar hen geluisterd en er viel voor
alle partijen veel te leren. In 1992 kwam de
Kroatische ambassadeur zijn geloofsbrieven
aan de Koningin aanbieden. Ivan kon ervoor
zorgen dat de NOS daar extra aandacht aan
schonk. Zo zorgde hij toch op vele manieren
voor zijn vroegere vaderland.

Parochieverband IJsselvallei
Maar hoe kom je dan in Twello terecht? En
aan de benoeming tot pastoraal werker in
de Emmaüsparochie in Apeldoorn?
Op fietsvakantie in Beekbergen werd de
liefde voor Gelderlandse en Overijsselse
natuur geboren. Komende uit een land
van bergen en heuvels, had dit vlakke stuk
Nederland heel veel aantrekkingskracht. Ja,
als er dan ook nog eens een pastoraal werker
wordt gevraagd en je wordt voor die functie
aangenomen. Dan heb je meteen antwoord
op je vraag. Het was september 2002 dat
Ivan door mgr. Simonis werd benoemd in het
Parochieverband IJsselvallei. Hij ging met zijn
vrouw en zoon wonen in Bussloo.
In de zeven parochies van het Parochieverband IJsselvallei begon Ivan met de
ontwikkeling van de diaconie. Stimuleren
van vrijwilligers, voorgaan in liturgische
weekendvieringen en pastorale zorg bieden
in de parochies van het parochieverband.
Meteen kwamen daar ook andere taken bij.
Met de stuurgroep van het parochieverband
werkte Ivan aan de verdere samenwerking
van de parochies. De uitbreiding van het
parochieverband en de oprichting van de

parochie Franciscus en Clara. Vanuit het
bisdom werd hij gevraagd zich bezig te
houden met gemeenschapsopbouw en
werd hij benoemd tot teamleider van het
pastoraal team. Verschillende pastores
gingen met emeritaat en er kwamen
nieuwe. Goede samenwerking en zorg
voor de vitaliteit van de parochie werd
steeds belangrijker. Aan de orde kwamen
kerksluitingen en van priesters en pastoraal
werkers werd een zéér hoge graad van
flexibiliteit vereist. Er is een enorme
verandering gaande. Zijn theologische
achtergrond én zijn bedrijfsmaatschappelijke
opleiding en kennis kwamen nu helemaal
tot hun recht.
De veranderingen in het team, het steeds
groter wordende werkterrein vereist geduld
en kennis van zaken van een nieuw systeem.

Vertalen en archiefonderzoek
Ivan Kantoci heeft niet stil gezeten. Hij
heeft zijn roeping gestalte kunnen geven en
daarin vast en zeker veel mensen steun en
bezieling mee kunnen geven. Maar er was
meer voor hem. Hij is een kundig vertaler.
Een hobby die hij (ééns met pensioen in
2021) nog meer tijd wil geven. Vertalers van
Nederlands naar Kroatisch zullen er vast niet
zoveel zijn. Alhoewel ik gisteren gehoord
heb dat er toch zeker meer dan 10.000
mensen in Nederland wonen, met Kroatische
wortels. Ook wil Ivan zich bezighouden met
archiefonderzoek in Nederland en Kroatië.
Omdat hij houdt van beschrijving van de
geschiedenis. Daarnaast is er liefde voor
natuur, fotograferen en tuinieren. Ivan
houdt ervan om actief bezig te zijn.
Privé woont de familie nu nog in de pastorie
in Bussloo, maar er wordt al gedacht aan
een andere woning. Liefst in de buurt van
Deventer, waar hun zoon woont.
Het was een mooi gesprek. Zo nu en dan
voegde Christien een woordje toe. Maar Ivan
is een goed verteller, ik kan van zijn verhalen
wel een boek maken. Maar dat is niet nodig,
want bij het afscheid nemen, kreeg ik een
boek van hem. Door hem geschreven in het
Kroatisch. “Beste mijnheer Ivan Kantoci,
ik spreek geen woord Kroatisch dus ik kan
dit boek ook niet lezen” “Geeft niet, zo’n
antwoord had ik al verwacht, maar bekijk
de plaatjes uit mijn mooie geboorteland en
als je iemand spreekt die wél Kroatisch kan
lezen….. laat dan dit boek zien, of geef het
cadeau”.
Eenmaal buiten wensten we elkaar nog
goedendag en tot ziens.
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Als we de Onze Lieve Vrouwekerk aan de
Hoofdstraat binnen komen zien we links in
de voormalige doopkapel een neogotisch
beeldhouwwerk van Maria, Moeder van
smarten, met in haar armen haar overleden
Zoon die net van het kruis is afgenomen.
Het is de zogenaamde Piëta, het ultieme
beeld van compassie, dat heel veel mooie
muziek heeft opgeleverd. In de kerk worden
voor of na een viering, of bij de Open Kerk
op zaterdag, kaarsen gebrand en kunnen
we even stil worden om te bidden. Het
is een plaats waar we onze eigen zorgen
en pijn neer kunnen leggen. Het is een
indrukwekkend beeldhouwwerk uit het
atelier van de beeldhouwer Friedrich
Wilhelm Mengelberg.
Tijdens een rondleiding in de kerk met
bijvoorbeeld scholieren, gaan we ook altijd
voor dit beeld staan, zijn we even stil voor
een gebed en wijs ik op de wonden in de
zijde, de handen en de voeten van de dode
Christus. Deze wonden roepen veel op en
verwijzen ook naar de wonden in onze
samenleving. Bij al die wonden wil God
aanwezig zijn en wil ons oproepen net als Hij

ons te laten raken door die wonden.
De wonden van mensen die leven in
armoede, mensen die vastlopen in zichzelf,
gebukt gaan onder geestelijk lijden of
eenzaamheid, mensen zonder hoop, mensen
die lichamelijk lijden, kapotgaan aan hun
verslaving of aan het geweld van oorlog en
voor de wereld niet meer meetellen, mensen
die wegkwijnen in vluchtelingenkampen.
In deze Veertigdagentijd worden we stil
van de wonden in onze wereld, in onze
stad. We staan stil bij de christenen die zijn
omgebracht vanwege hun geloof. In deze
dagen denken wij daarbij aan Pater Frans
van der Lugt, die vijf jaar geleden op 7
april is vermoord in Homs, in Syrië. Er is een
herdenkingsdienst op 6 april in de Krijtberg
in Amsterdam. Ter voorbereiding kreeg ik
een boekje over hem.
Pater Frans, een pater die bijna 50 jaar in
Syrië heeft gewoond en gewerkt om daar
het dubbelgebod in praktijk te brengen.
God liefhebben en je naaste als jezelf. Dat
ging voor pater Frans heel ver; liefhebben
van alle naasten, liefhebben van christenen
en moslims en laten zien dat je samen
kunt leven, zelfs in de gebrokenheid van

de verschrikkelijke oorlog. Totdat hij werd
doodgeschoten. In een indrukwekkend
filmpje dat ik op facebook heb gezet horen
wij zijn laatste boodschap, een oproep om
God en elkaar lief te hebben, om zelfs zijn
moordenaar ook lief te hebben. Veel Syriërs,
die wij in de parochie kennen, hebben deze
pater ontmoet, hebben met hem gewandeld,
dat deed hij vaak met groepen. Hij zocht zo
de verbinding tussen generaties en tussen
religies. Als u achter in de kerk koffie of thee
drinkt, vraag dan aan hen naar de verhalen
over Abouna Frans, zij zullen graag vertellen
over deze bijzondere man, die erg geliefd
was door velen.
Zie het filmpje op https://www.jezuieten.org/
overview-of-different-languages-animationfilm/
Pater Frans kan zich niet meer inzetten
voor een betere wereld, waar mensen
elkaar liefhebben. Hij legt het bij ons neer
om zijn missie verder uit te voeren; om
troost en hoop te bieden, om mensen te
bemoedigen. God liefhebben en je naaste als
jezelf. In de gebrokenheid van het bestaan
broeders en zusters te zijn. Want ondanks de

gebrokenheid, ondanks het geweld gaat de
liefde door, de liefde van God breekt door
alle gebrokenheid heen, en roept ons op om
zijn liefde uit te dragen, vorm te geven in de
wereld waarin wij leven. Het filmpje eindigt
met de oproep om de wonden te helen van
alle gewonde mensen. Pater Frans kan het
niet meer, maar anderen wel, wij wel, u, jij
en ik wel, want de liefde gaat door!
We noemen de naam van Pater Frans in de
gebedsdienst voor de martelaren, samen
met al die namen van mensen die zijn
omgekomen als getuigen van het geloof.
We steken kaarsen voor hen aan. Samen
met voorgangers van vele christelijke kerken
zullen we een oecumenische wake houden
voor de martelaren en bidden voor de vrede
in de wereld.
Op maandag 15 april om 19:00 uur in de
Onze Lieve Vrouwekerk. Iedereen is van
harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te
zijn en mee te bidden voor de vrede. Tijdens
dit gebed staat de icoon van de Martelaren
centraal, daarop de vele omgekomen
christenen van deze tijd. De beschrijving van
de icoon is te vinden in deze uitgave van
OpWeg.

De ‘martelaren en geloofsgetuigen’ van de twintigste eeuw

Een ‘oecumenische’ icoon
De icoon stelt de vergadering voor die
Johannes beschrijft in het boek Apocalyps:
“Daarna zag ik een grote menigte, die
niemand tellen kon, uit alle rassen en
stammen en volken en talen. Zij stonden
voor de troon en voor het lam, in witte
kleren en met palmtakken in de hand.”
(Apk 7,9) In de loop van de twintigste
eeuw hebben tal van christenen het
martelaarschap beleefd, niet alleen enkele
moedige enkelingen, maar een massa
christenen, zoals Andrea Riccardi schrijft in
zijn boek “De eeuw van de martelaren”.
Een stoet van martelaren met palmtakken in
de hand gaat feestelijk op naar Christus.
Tegelijk zie je ook Maria, de evangelist
Johannes, Johannes De Doper, de apostelen
Petrus, Paulus en Andreas, en ook de heilige
martelaren Bartolomeus en Adelbert. Aan
deze laatste twee is de Romeinse basiliek
van San Bartolomeo opgedragen. Daar
worden ook de ‘nieuwe martelaren’ van
de twintigste eeuw herdacht. Daaronder
spreiden engelen de tent van God over
de aarde uit, zoals de ziener uit het boek
Apocalyps beschrijft.
Op de aarde, in het midden staat het
concentratiekamp, afgebeeld als een grote

Stress en prestatiedruk onder jongeren
Lezing: Dirk van de Glind,
woensdag 10 april om 20:00 uur
Ondersteund met beeld en geluid zal
Dirk van de Glind vanuit zijn ervaring als
docent in het voortgezet onderwijs zijn
visie geven op deze problematiek. Daarbij
zal hij ideeën betrekken van de bekende
Vlaamse psychiater Dirk de Wachter die
onze maatschappij typeerde als ‘speedbootsamenleving’. Deze avond komen ook de
jongeren zelf, als ervaringsdeskundigen, aan
het woord. Vrijwillige bijdrage € 5,-; graag
aanmelden bij vonc@3ranken.nl .

Stress to Impress
Documentaire: woensdag 24 april om 19:30 uur
VONC vertoont de documentaire Stress
to Impress over stress en prestatiedruk bij
jongeren. Jongeren zijn uiteraard welkom,

basiliek van prikkeldraad, de hoogste plaats
van gebed en eenheid voor de kerken van
het Oosten en het Westen. Daaronder is de
stad met de verwoeste muren het zinnebeeld
van de verwoesting van het samenleven
tussen mensen van verschillende culturen en
godsdiensten.
Vele geloofsgetuigen worden daar
herinnerd: de Armeniërs, de christenen
in Algerije, in India of in Libanon. In een
geprofaneerde kerk worden mannen en
vrouwen vermoord, terwijl ze aan het
bidden zijn. Door de stadspoort trekken
diegenen die gestorven zijn tengevolge van
de dodenmarsen, zoals de Armeniërs.
Beneden links wordt het lijden van de
Russisch-orthodoxe kerk herinnerd, met
het kamp op de Solovki-eilanden. Beneden
rechts zie je de kerk van het Westen, met
onder meer monseigneur Romero en padre
Puglisi.
Als je aan de rechterkant terug naar boven
gaat, zie je hoe de martelaren vandaag
het lijden van Christus herbeleven. Er is
het onrechtvaardige proces, zoals dat
van de anglicaanse aartsbisschop van
Uganda, Luwum. Je ziet de marteling en

maar deze vonc-activiteit is ook bedoeld
om ouders en grootouders inzicht te geven
in de mentale problemen waarmee de
huidige generatie jongeren worstelt. In de
documentaire ‘onderzoeken millenials Sanne
(23), Tom (22) en Alain (25) prestatiedruk in
hun generatie. Vrijwillige) bijdrage € 2,50;
aanmelden is niet nodig.

Jonge Helden in de Oorlog
Film: donderdag 2 mei 2019 om 19:30 uur
VONC vertoont de amateur-speelfilm Jonge
Helden in de oorlog. Een waar gebeurd
verhaal over onderduikers in WO-2 en jonge
mensen die in het verzet komen tegen de
Duitse bezetters. De film wordt ingeleid door
de regisseur en aan de filmbespreking doen
ook enkele acteurs mee. Eén van hen is Oma
Mina (Heurneman) die als jong meisje in de
oorlog de moed had om, zonder medeweten
van haar moeder, een Joodse onderduiker
in huis te nemen. De spanning die de
oorlog met zich meebrengt, het onderlinge
vertrouwen tussen mensen dat onder druk
staat, ook tussen familieleden. En ook het
gegeven dat niet alles zwart-wit is en dat het
onderscheid tussen goed en fout niet altijd

de beschimping, de ter dood veroordeling
en de executie. Je ziet hier de Russische
priester Alexander Men en de Burundese
seminaristen van Buta, die weigerden zich
te splitsen in groepen van Hutu’s en Tutsi’s.
Onder de terechtgestelden herken je Abuna
Petros, de patriarch van de Ethiopische
kopten, de martelaren van Spanje en Mexico
en Zeferino, de martelaar van de zigeuners
die vermoord werd tijdens de Spaanse
burgeroorlog.
Als je van beneden links naar boven gaat, zie
je de werken van de martelaren. Het gebed:
in het duister van de Roemeense gevangenis
verdelen katholieken, orthodoxen en
baptisten de bijbel onder elkaar om hem
van buiten te leren en hem aan elkaar te
kunnen voordragen. Een man alleen in de cel
herinnert aan de gevangenen in China.
De naastenliefde: Maximiliaan Kolbe, en
met hem al diegenen die hun leven hebben
gegeven voor de zieken, de hongerigen
en wegens de gastvrijheid tegenover hun
vijanden.
Ten slotte herinnert de communicatie van
het evangelie aan alle missionarissen die
vermoord werden op alle continenten.

zo helder is, wordt in deze film duidelijk
behandeld. Vrijwillige bijdrage € 2,50;
graag aanmelden met een mailtje naar
vonc@3ranken.nl. De avonden worden
gehouden in De Drie Ranken, Eglantierlaan

Comunità di Sant’Egidio, basiliek van San
Bartolomeo op het eilandje in de Tiber,
Rome. Gemaakt door Renata Sciachì en
het Laboratorio artistico Comunità di
Sant’Egidio.

(ingang achterzijde Violierenplein).

Meditatie
Dinsdag 16 april, van 20-21:30 uur.
Ferguutgaarde 102, Apeldoorn
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HUIS
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)

EMMAÜSPAROCHIE APELDOORN
Adres

: Emmaüshuis, Stationsstraat 13, 7311 NL Apeldoorn

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

Ondersteuning

		 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

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 2019 zijn de doopvieringen op 28 april, 2 juni, 16 juni, 15 september, 20 oktober en
17 november. Ouders die hun kind willen laten dopen kunnen contact opnemen met het
secretariaat van Twello, telefoon 0571 27 22 20 (dinsdag en donderdag).

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.

Pastoraal team
Eén pastoraal team voor de Emmaüsparochie
en de parochie HH. Franciscus en Clara
Vanaf juni jl. is de intentie voor verdere
samenwerking tussen de Emmaüsparochie
en de HH. Franciscus en Clara parochie
uitgesproken door de beide parochiebesturen.
In de maanden daarna hebben beide
pastorale teams elkaar meer en meer
gevonden en hebben we besloten om samen
als pastoraal team voor beide parochies
pastoraal werkzaam te zijn. Dit verzoek
hebben we bij de kardinaal neergelegd en
hij is op dit verzoek positief ingegaan.
Per 1 maart jl. zijn de pastoraal werkers, de

heer Ivan Kantoci en de heer Wim Vroom
ook benoemd als pastoraal werker voor
de Emmaüsparochie en is diaken Ronald
Dashorst als diaken ook benoemd voor de
HH. Franciscus en Clara parochie.
De pastoraal werkers Ivan Kantoci en
Wim Vroom zullen zich in de startviering
in september in de O.L. Vrouwekerk te
Apeldoorn presenteren en diaken Ronald
Dashorst zal zich in mei presenteren in de
H. Martinuskerk te Twello.
Hiernaast het pastoraal team voor de
Emmaüsparochie en de HH. Franciscus
en Clara parochie.

K I N D
Op bezoek bij kardinaal
Eijk met kipnuggets
Op 21 maart gingen
de vormelingen, een
aantal ouders, Pastoor
Hans Hermens en ikzelf, Mariska, naar
Utrecht. Het was een aantal dagen na het
schietincident in Utrecht. De stad leek zich
weer herpakt te hebben en de kinderen
werkten daar reuze goed aan mee. In
het kader van #doeslief kreeg iedere
voorbijganger een high five of een boks.
Zo verscheen er bij velen een glimlach op
het gezicht. En daar is (naar mijn mening)
waar vrede en vriendschap begint.
Het was mooi om te zien!
Na een speurtocht door de stad, hebben we
gegeten bij de KFC. Ook daar brak de zorg

Op Paasavond om 16:30 uur is er een
gezinsviering met woord en gebed, die
verzorgd wordt door het jongerenkoor
JokoTrees. Liederen, teksten en spel
uit het oratorium “de Graankorrel”
vertellen het verhaal van Jezus vanaf
Witte donderdag, Goede vrijdag en
Pasen.
Paasnacht met tieners Na de Paaswake
zal een aantal tieners in de kerk blijven
om met elkaar te beleven hoe de laatste
week van het leven van Jezus eruit heeft
gezien. We spelen een spel en kijken

Drs. Wim Vroom
p.w., catechese
0578 617806
vroom@franciscusenclara.com

Sebastian
Gnanapragasam msfs
parochievicaris, liturgie
06 22779544
pastorseba@gmail.com

Drs. Ronald Dashorst
diaken, diaconie
06-169 127 27
r.dashorst@rkapeldoorn.nl

Drs. Ivan Kantoci
p.w., Gemeenschapsopbouw
06 21828954
kantoci@franciscusenclara.com

Mariska Litjes
medewerkster kindercatechese
055-526 65 00
kindenkerk@rkapeldoorn.nl

E N

voor de medemens weer door. Er was een
hele bak met kip over en die ging mee voor
een dakloze die we vast nog zouden tegen
komen volgens de kinderen. Echter op
onze hele route geen dakloze meer te zien,
waardoor we met een grote familiebak kip
van de KFC bij de kardinaal op de stoep
stonden. Die bleek op dieet te zijn, dus
de kip konden we niet aan hem kwijt. Nu
voldeed hij ook niet aan het criterium van
dakloze, natuurlijk. Het mocht even in
de keuken staan en de bak is weer mee
terug gegaan, in de auto naar Apeldoorn.
Uiteindelijk hebben we iemand blij kunnen
maken met de kip! Zo konden we met veel
plezier de wereld weer wat mooier maken.
Op 25 mei komt de kardinaal de jongens
en meiden het vormsel toedienen. 16:30
uur in de Onze Lieve Vrouwekerk. U bent
welkom!

Paasviering voor het gezin

Drs. Hans Hermens
pastoor, liturgie
06 46104246
hermensh@hotmail.com

K E R K

een film over zijn leven. Om 5:00 uur
’s ochtends vieren we de eucharistie
met elkaar en gaan we buiten kijken
hoe de zon altijd weer opkomt. We
sluiten de nacht af met een gezamenlijk
ontbijt waarbij ook ouders uitgenodigd
worden.

Palmpasen met kinderen in de
kinderdienst en peuter kleuterviering
Met Palmpasen op 14 april starten we

met alle kinderen achter in de kerk om
in processie naar voren te lopen en zo
naar onze eigen kinderdienst en de
meespeelviering voor peuters en kleuters te
gaan. Neem voor uw kind een Palmpaasstok
mee! Nadat de kinderen in hun eigen
ruimtes Palmpasen vieren gaan we via een
rondje om de kerk naar de achterkant en
komen op het einde van de viering daar
weer binnen om nog een keer door de kerk
te trekken met alle kinderen.
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Wat doet Sant’Egidio in de parochie?
Dat is een vraag die gesteld wordt in
het bestuur, in de pastorie en wellicht
ook elders in de Emmaüsparochie. Dit is
een vraag die voortkomt uit interesse of
misschien onbegrip over de plaats van de
Gemeenschap van Sant’Egidio binnen het
functioneren van de parochie.
Om deze verhouding, die in de afgelopen
jaren gegroeid is als een vruchtbare relatie
met elkaar, te verduidelijken is het goed om
terug te gaan naar de Bron van ons geloof.
Als gelovige, als christen, is de belangrijkste
richtingwijzer het dubbelgebed: ‘God lief te
hebben met geheel je hart, geheel je ziel,
geheel je verstand en geheel je kracht en je
naaste lief te hebben als jezelf’.
Naar het voorbeeld van Jezus van Nazareth
proberen wij dat in praktijk te brengen. God
liefhebben en onze naaste
als onszelf. Dat doen wij
als parochie; wij zijn samen
op weg om de liefde van
God uit te dragen, die
liefde te vieren en te delen
met elkaar in de liturgie,
in het bedienen van de
sacramenten en in de
dienst aan de naasten. Dat
laatste is in veel parochies lastig om vorm te
geven, diaconie is vaak een ondergeschoven
kindje in de parochieorganisatie.
In Apeldoorn is dat gelukkig niet zo, wij
hebben namelijk als parochie voor twee
speerpunten gekozen: Kind en Kerk en inzet
voor de Armen. Voor dat laatste kennen wij
al jaren een vruchtbare samenwerking met

de Gemeenschap
van Sant’Egidio.
Parochie en Gemeenschap van Sant’Egidio
delen dezelfde spiritualiteit, worden gevoed
door dezelfde Bron.
Sant’Egidio zet zich binnen de parochie in
voor de armen in de breedste zin van het
woord; door de werken van Barmhartigheid
in praktijk te brengen. Dat betekent de
naakten kleden, de dorstigen laven, de
hongerigen voeden, de vluchtelingen op
nemen, de zieken en gevangen bezoeken.

Dat zijn allemaal activiteiten die behoren
bij ‘God liefhebben en je naaste beminnen
als jezelf’. De werken van de Gemeenschap
van Sant’Egidio gebeuren in de parochie; in
het parochiehuis, met parochianen; voor een
groot deel zijn het mensen van de parochie
die zo hun geloof handen en voeten willen
geven. Het is een belangrijk onderdeel van
de parochie.

De spiritualiteit van Gemeenschap
Sant’Egidio voedt de parochie en de

parochie geeft ruimte aan Sant’Egidio
om haar werken te doen, beide
versterken elkaar. Het is hoe wij denken
dat je als katholiek, als christen in het
leven en in de wereld moet staan en de
verantwoordelijkheid moet nemen voor
de kwetsbare mens in de samenleving.
Dit alles naar het voorbeeld van Jezus
van Nazareth die dat voor heeft
gedaan.
Er is hiervoor een aantal jaren geleden een
samenwerkingsovereenkomst getekend van
Emmaüsparochie en Sant’Egidio. Hierin staat
dat diaken Ronald Dashorst zich inzet voor
parochiële activiteiten als weekeind liturgie,
doopvieringen, huwelijken, uitvaarten,
pastorale begeleiding, ondersteuning
van werkgroepen, catechese en diaconie.
Voor de helft van zijn tijd doet hij dat
als inspirator van de Gemeenschap van
Sant’Egidio. Financieel is de Gemeenschap als
stichting zelfstandig en worden er voor de
activiteiten regelmatig collectes gehouden
in de kerk. Maar de meeste financiële
ondersteuning voor de activiteiten komt van
giften van ‘vrienden van’, sponsorgelden en
subsidies.
Voor de toekomst vertrouwen wij op een
blijvende en inspirerende samenwerking
waarbij parochie en Sant’Egidio samen
zorgdragen voor de dienst aan de armen, de
kwetsbare mens, de vrede, in Apeldoorn en
de wereld als geheel.
Namens Pastoraal Team en Gemeenschap
van Sant’Egidio,
Pastoor Hans Hermens en
diaken Ronald Dashorst

De Onze Lieve Vrouwekerk afl. 2
Grootse plannen van Koning Lodewijk
Napoleon vormden de opmaat tot de
uiteindelijke bouw van de kerk…
”Lodewijk de Goede” was de bijnaam van
onze eerste koning, geliefd als hij was bij
het volk. Misschien wel de beste vorst die
Nederland heeft gekend. In elk geval de
allereerste vorst die bij rampen zelf de
hulpverlening organiseerde maar daarbij ook
hand en spandiensten verleende, zoals onder
andere bij de ontploffing van een kruitschip
te Leiden. Als koning nam hij vanaf 1807 Het
Loo als zijn zomerpaleis in gebruik en dat
zou voor de Apeldoornse katholieken niet
zonder gevolgen blijven.
In de slechts vier jaar van zijn regering
heeft hij belangrijke veranderingen
bewerkstelligd, te veel om in dit kader op
te noemen. Feit is, dat Apeldoorn tot op
de dag van vandaag profiteert van het
op rente gezette bedrag van 100.000,00
gulden dat hij op zijn verjaardag in 1808
aan Apeldoorn, waartoe destijds ook
Vaassen behoorde, schonk ten behoeve
van de armenzorg en het onderwijs in het
dorp. Nog altijd maken de pastoor van
Apeldoorn of die van Vaassen samen met
een dominee deel uit van het bestuur van
dit fonds, het zogenaamde Spinfonds,
met de burgemeester als voorzitter. Het
was deze koning, die als katholiek op 25
augustus 1808 het besluit nam om onder de
rook van zijn paleis als onderdeel van een
geheel nieuw dorpscentrum een tweetal
kerken te bouwen, nadat hij door een aantal
Apeldoornse katholieken was gewezen op
het gemis aan een eigen kerkgebouw. Zelf
waren ze te arm om een en ander te kunnen
bekostigen. Tevens wezen zij de koning
erop, dat indien hij zomers naar zij hoopten,
”regelmatig op Het Loo zoude vertoeven,
zulks tevens zeer nuttig zoude wezen voor
de Rooms-Catholijke ambtenaren aan de
Lusthof Het Loo geattacheerd of in het
vervolg te attacheren”.
De architect Cornelis Hooiberg uit Epe

kreeg de opdracht twee afzonderlijke
kerken met pastorieën te ontwerpen,
één voor de hervormden en één voor de
katholieken. Beide even groot, ondanks
dat de katholieken minder dan 20% van de
Apeldoornse bevolking uitmaakten, tegen
80 % hervormden. Ze waren zo goed als
gereed toen de koning het plan wijzigde. Hij
vond de beide gebouwen te boers en zonder
enige uitstraling. Daarop gaf hij de gewezen
stadhouderlijke architect van Willem V en
destijds architect van naam Friedrich Ludwig
Gunckel opdracht een tweetal nieuwe
ontwerpen te maken, waarvan één van
internationale allure. Een koepelkerk, naar
voorbeeld van het Pantheon in Rome, met
onder de koepel, twee kerkzalen als een
soort eeneiige tweeling, hervormden en
katholieken onder een dak! (zie tekeningen).

Aan dit plan dat onder ’s konings supervisie
voor Apeldoorn en Het Loo tot stand had
moeten komen, kwam door zijn voortijdig
vertrek in de zomer van 1810 helaas een
einde. Grote broer Napoleon Bonaparte
lijfde ons land immers in dat jaar bij het
Franse keizerrijk in. Ontevreden als hij was
over de vooral pro-Hollandse houding van
zijn jongere broer Lodewijk, die bovendien
zeer tegen de zin van de keizer de handel
met aartsvijand Engeland oogluikend
toestond. Onmiddellijk werd de bouw
stopgezet van de in de ogen van de keizer
geldverslindende plannen. Daarmee
kwam ook een voortijdig einde aan deze
politieke daad van Lodewijk Napoleon, de
bouw van een dubbelkerk, die in zekere
zin na alle woelingen van de voorgaande
Bataafse jaren de nationale verzoening en

eenheid had moeten symboliseren. Indien
Lodewijks poging was geslaagd, was op
Het Loo een kerk gebouwd die binnen de
Nederlandse architectuur uniek zou zijn
geweest. Maar ook zouden zo goed als
zeker zowel de huidige Grote Kerk als de
Onze Lieve Vrouwekerk nooit zijn gebouwd
op de plekken waar ze nu staan. En ook
het centrum van het toenmalige dorp
Apeldoorn zou waarschijnlijk aanzienlijk zijn
opgeschoven in de richting van Het Loo.
Huub Ummels
Bij de afbeeldingen: De dubbelkerk naar
ontwerp van F.L Gunckel en de plattegrond
met de beide kerkzalen, één voor de
hervormden en één voor de katholieken.
(afbeeldingen: collectie Nationaal Museum
Paleis Het Loo)
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SANT’EGIDIO
santegidioapeldoorn@gmail.com | www.santegidio.nl | www.santegidio.org | www.santegidio.be

Oecumenische herdenkingswake voor
de Martelaren en de Vrede
Maandag avond 15 april komen vele
voorgangers en gelovigen uit het
hele land naar Apeldoorn om in de
Onze Lieve Vrouwekerk de landelijke
Oecumenische herdenkingswake van de
martelaren van onze tijd bij te wonen.
Bisschop Joris Vercammen van de OudKatholieke Kerk zal voorgaan, geflankeerd
door Mor Polycarpus, bisschop van de
Syrisch-Orthodoxe Kerk, Aartsbisschop
Elisey van de Russisch Orthodoxe Kerk,
hulpbisschop van Utrecht Mgr. Herman
Woorts en hoogwaardigheidsbekleders
uit onder andere de Koptische Kerk,
Church of England en de Protestante Kerk
Nederland. Het gebed gaat uit naar de
christenen in Syrië, Iran, Irak, Jemen en
overal in de wereld waar grote dreiging
is en zoveel mensen slachtoffer zijn van
het aanhoudend geweld. We noemen
de namen van mensen die de afgelopen
periode hun leven hebben verloren als
christen getuigen, we branden kaarsen
voor hen. Er klinken gebeden en liederen in
verschillende talen voor vrede in de wereld.
Net als voorgaande jaren erg indrukwekkend

om hierbij aanwezig te zijn. Iedereen die
vrede een warm hart toedraagt is van harte
welkom!
Maandag 15 april om 19:00 uur in de Onze
Lieve Vrouwekerk.

Kledingbank in Zuid en NLdoet
Nu de dagen warmer worden is er vraag
naar zomerjassen voor jongens, meisjes,
dames en heren. Er is ook een groot
tekort aan linnengoed; hoeslakens en
dekbedovertrekken. Hiermee kunt u mensen
die financieel moeilijk zitten echt helpen.
Alvast hartelijk dank.

NLdoet
Op zaterdag 16 maart heeft in het kader
van ‘NLdoet’ de Lions club de handen uit de
mouwen gestoken om naast het gebouw
van de Kledingbank een bloemen- en
moestuin aan te leggen. Hiervoor moest
in de koude stromende regen een braak
liggend stukje grond ontgonnen worden.
Met groot materieel is de onkruidlaag
verwijderd, zijn stenen verplaatst en
de randen goed afgewerkt met zware
trottoirbanden. Op vrijdag en zaterdag 29
en 30 maart is, gelukkig met schitterend

lenteweer, door dezelfde Lions club, 30 kuub
zwart zand verspreid over de tuin en is een
begin gemaakt met de paden tussen de
zaaibedden. Voor de vruchtbaarheid van de
grond hebben vele mensen gehoor gegeven
aan de oproep om compost te brengen. Op
verschillende plaatsen in Apeldoorn is dit
gratis uitgedeeld. Dit is een mooie basis om
in deze tuin bloemen te laten groeien en
groente te verbouwen, samen met kinderen
van de nabijgelegen scholen en ouderen uit
de wijk, een zogenaamde Generatietuin.

Koffie inloop
Bij de koffie inloop 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

Vriendschap met ouderen
De bewoners van Sainte Marie en Symfonie
hebben al meerdere keren gevraagd wat
Sant’Egidio nou precies is. Op zondag

31 maart hebben wij daar met een
powerpointpresentatie meer over verteld.
Het was weer een middag met een gouden
randje.

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 opening- en slotlied.
• 12 april, gebed voor de vrede, we noemen
namen van landen waar strijd en oorlog
is en branden kaarsen. We bidden voor
licht, verzoening en vrede.
Na het gebed ontmoeting met koffie of thee
in de pastorie.
Steun onze activiteiten op rekeningnummer:
NL81 INGB 0006 7476 28 t.n.v. Stichting
Sant’Egidio Apeldoorn.

Leden van de Lions club staken de handen uit de mouwen naast het gebouw van de Kledingbank en hebben een bloemen- en moestuin aangelegd.

STAD
Kopij voor de volgende OpWeg graag inleveren uiterlijk woensdag 24 april 2019
per e-mail aan receptie@rkapeldoorn.nl

B O N I FAT I U S
Paasviering Rumah Saya
Op donderdag 18 april a.s. om 16.00 is er
een R.K. Paasviering in Rumah Saya, Klein
Hattem 34 in Ugchelen.
De voorganger is Pastor A. Goes. Wilt u
komen, maar heeft u geen vervoer, dan kunt
u bellen met fam. Beems,
tel. 055 542 97 80.

DE DRIE RANKEN
Voor informatie: http://www.3ranken.nl/

Helaas kan
niet iedereen
altijd beschikken over familie, buren of
goede bekenden die in de gelegenheid en
in staat zijn hulp te bieden. Omzien naar
Elkaar wil hulp bieden aan mensen die
kortstondig hulp nodig hebben. Bij hulp
kunt u denken aan vervoer naar ziekenhuis
voor bezoek arts, boodschap doen i.v.m.
ziekte, huishoudelijke hulp, lamp repareren,
hulp bij verhuizing, kamer behangen of
tuinonderhoud. Heeft u zelf hulp nodig of

wilt u zich aanmelden als vrijwilliger, neem
dan contact op met:
Hans Westdijk, telefoon 541 13 38
Irene Schiphorst, telefoon 541 58 31
Adri Hulst, telefoon 541 61 64
E-mail: omziennaarelkaar@3ranken.nl

Hulp gevraagd bij bezorging
OpWeg in de wijk Emmanuel
De wijk van een van onze bezorgers is te
groot geworden en daarom zijn wij op
zoek naar een bezorg(st)er voor de straten:
Edelenveld, Magistratenveld, Raadsherenveld
en Rakkersveld, totaal 10 exemplaren.
Wellicht woont u in een van deze straten en
leest u graag OpWeg.
Wilt u ons helpen door eens per 3 weken
deze adressen te voorzien van OpWeg? Dan
kunt u zich opgeven bij ondergetekende
per telefoon 055 366 92 00 en/of per mail
emmausleden@gmail.com
Mogen wij op u rekenen? Hartelijk dank.
Marry van Weerdenburg

F A B & S E B
High tea op vrijdag 1 februari 2019
De traditie van jaren wordt met liefde
voortgezet. Een tiental vrijwilligers heeft
zich hiervoor belangeloos ingezet. De
voorbereidingen zijn thuis al begonnen:
allerlei lekkere hapjes klaarmaken, zoet
of hartig, een heel werk. Maar het zag
er prachtig uit, en het was erg lekker.
Daarnaast moest er e.e.a. in de zaal
geregeld worden, alles klaarzetten,

tafels, stoelen, bordjes, kop en schotels,
theepotten en ga zo maar door. De tafels
waren met een bloemetje opgevrolijkt,
door? Ik denk dat we dat allemaal wel
weten.
Zo’n 42 mensen waren van de partij,
waarvan ook een aantal nieuwe gezichten.
Daarnaast de 10 vrijwilligers die alles
hebben verzorgd. Het geheel werd
opgevrolijkt door accordeonist Arie Janssen
met voornamelijk liedjes uit vroegere

tijden, maar ja, wij komen ook allemaal uit
die tijd.
We werden welkom geheten door Wil van
Schaaik, ze memoreerde dat Anneke Klein
Hofmeijer en Mia Neve wegens ziekte niet
konden komen. Daarnaast nog een trieste
mededeling dat de voorzitter en drijvende
kracht van De Veste, André van de Plas,
gisteren plotseling was overleden.
Iedereen kon naar hartenlust allerlei
lekkers halen en eten van zoet tot hartig en
er was voldoende koffie en thee. Het was
er erg gezellig, iedereen ziet elkaar niet zo
vaak dus bijkletsen was het motto en om
half 5 ging ieder met een flink gevulde buik
weer naar huis. Maar toen moest alles weer
opgeruimd en afgewassen worden want de
zaal moest er ‘s avonds weer spic en span
uitzien voor de volgende gasten. Ook nu
weer meldden zich voldoende mensen om
die klus te klaren. Vele handen maken licht
werk. De zaal was zo weer snel aan kant,
stoelen en tafels gestapeld en weggezet,
de zaal schoon geveegd. Alle serviesgoed
van thuis werd netjes afgewassen en ieder
deed dat weer in de eigen tassen.
Ik denk dat ik namens allen spreek als ik
zeg: Heel hartelijk dank voor alles wat
de groep van 10 voor ons heeft gedaan
en voor de gezellige middag. Ik hoop
dat we elkaar ook volgend jaar weer op
deze traditionele bijeenkomst mogen
ontmoeten.
Gerard Kroese
				
Lees verder op pagina 8
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H U B E R T U S
Werkgroep Welzijn/Ziekenbezoek

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.

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.

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 telefoon 055 366 61 41.

Bezoek aan pastor P. Daggenvoorde
door een delegatie van
Acolythencorps Pius X

Lentemiddag 22 maart 2019
De werkgroep Teresia Activiteiten
75+ had, dankzij een gift van Teresia
Schoon en de vrijwillige bijdrage van
de gasten, weer een gezellige middag
georganiseerd in Don Bosco. Onder
het genot van een hapje en drankje
werd er zeer gelachen om de hilarische
filmpjes van Toon Hermans. Een dag
niet gelachen, is een dag niet geleefd.
Ook werden er een paar ronden Bingo
gespeeld en verschillende mensen
gingen met een mooie prijs naar huis.
Maar er was vooral gezelligheid. Heel
veel gezelligheid. Iedereen heeft weer
kunnen bijkletsen. Voor herhaling
vatbaar.
Voor de Kerst wordt er weer er weer
een gezellige middag georganiseerd.
Werkgroep Teresia Activiteiten 75+

V I C T O R
Zoals gebruikelijk is ons acolietencorps
naar de nieuwe stek gegaan van onze oude
pastoor. We werden hartelijk door Paul
Daggevoorde verwelkomd in de Jozefkerk in
Enschede. Daar mochten we (Simon, Wouter
en Bart) dienen samen met een acoliet
en een junior acoliet van de parochie in
Enschede.
Het was een mooie dienst en je kon zien
dat Paul het in Enschede prima naar de zin
heeft. Na de dienst werden we uitgenodigd
om Paul zijn nieuwe woning te bekijken.
Hij zit er weer mooi bij vond ik.
We gingen nog met z’n vieren lunchen in
de stad (50 meter verderop). Na heerlijk
gegeten te hebben namen we afscheid.
De sociale plicht roept Paul ook.
Bart Ackermans,
secretaris Acolythencorps Pius X

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

Pur Sang verzorgt samen met RK- en
PKN-pastores op jaarbasis ongeveer tien
thematische vieringen, soms ook buiten De
Drie Ranken. Naast eigen liederen worden
daarbij ook eigentijdse teksten en/of vormen
gebruikt die door leden van Pur Sang zelf
zijn geschreven en bedacht. Het repertoire
bestaat vooral uit moderne, meerstemmige
Nederlandstalige liederen. Het koor heeft
ruim 35 leden in de leeftijdscategorie vanaf
ongeveer 35 jaar, en wordt begeleid door
een pianiste en een fluitiste.
Repetitie en aanmelding: Belangstellenden

K E R K D I E N S T E N
Vieringen H. Martinuskerk Twello
Zondag 7 april
10.00 uur Eucharistieviering
Voorganger pastor Oude Vrielink
Zondag 14 april (Palmzondag)
10.00 uur Eucharistieviering
Voorganger pastoor H. Hermens
Donderdag 18 april (Witte Donderdag)
19.00 uur Eucharistieviering
Voorganger pastoor H. Hermens
Vrijdag 19 april (Goede Vrijdag)
15.00 uur Kruisweg
Voorganger pastoor H. Hermens
19.00 uur Kruisverering
Voorganger pastoor H. Hermens
Zaterdag 20 april (Paaszaterdag)
21.00 uur Paaswake
Voorgangers pastoor H. Hermens,
W. Vroom en I. Kantoci, pastoraal
medewerkers
Zondag 21 april (Pasen)
10.00 uur Eucharistieviering
Voorganger pastor Sebastian
Maandag 22 april (2e Paasdag)
10.00 uur Eucharistieviering
Voorgangers pastoor H. Hermens
en muziekvereniging Cadenza
Zondag 28 april
10.00 uur Eucharistieviering
Voorganger pastoor H. Hermens

Casa Bonita
07 apr Henny Meurs regelt
14 apr Palmzondag Mw. E. Wennink
19 apr Goede Vrijdag pastor J. van Steenoven
21 apr Pasen H. Scherrenburg
28 apr RK pastor J. van Steenoven
De kerkdiensten beginnen om 10.30 u
op de 4e verdieping.

Bijbelgroep “Victor”

De Drie Ranken

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.

7 april
09.00 uur Ds. A.A. Wijlhuizen
09.00 uur Next Step voor jongeren van
12-15 jaar
10.30 uur Ds. A.A. Wijlhuizen
12.00 uur Connect@, voor jongeren vanaf
15 jaar
14 april
09.00 uur Ds. G.A.J. van der Maas
10.30 uur Ds. G.A.J. van der Maas
19.00 uur Avondgebed

Oecumenische dienst Mandala
Als voorbereiding op het Paasfeest
houden we op Witte Donderdag
18 april een oecumenische viering
in Mandala, Sportlaan 2.
Aanvang 14.30 uur.
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.

Bassen voor Pur Sang
Pur Sang is een oecumenisch themakoor met
als thuisbasis De Drie Ranken in De Maten.
Wij zijn op dit moment specifiek op zoek
naar een aantal extra basstemmen. Is dit iets
voor jou? Lees dan vooral hieronder verder!
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zijn van harte welkom om in ons
koor mee te zingen. Wij repeteren op
dinsdagavond van 19.30 tot 21.30 uur in
De Drie Ranken. Kom gerust langs om een
keer te luisteren of dit iets voor je is! Wij
gaan graag met je in gesprek om te kijken
of we wederzijds iets voor elkaar kunnen
betekenen.
Informatie en contact: Voor nadere
informatie kun je een email sturen naar:
themakoorpursang@gmail.com onder
vermelding van een telefoonnummer,
zodat een van de bestuursleden of onze
dirigent Douwe de Jong contact met je op
kan nemen. Je mag uiteraard ook bellen
met de voorzitter, Gert Nijmeijer, telefoon
06 537 838 08. Wij gaan graag met je in
gesprek!

15 april
19.00 uur
16 april
19.00 uur
17 april
19.00 uur
18 april
18.30 uur

14 apr
19 apr

Palmzondag Mw. J. Aantjes
Goede Vrijdag, Mw. M. de Jong,
Mw. M. Bossenbroek-Baller
21 apr
Pasen Mw. M. Bossenbroek-Baller
28 apr
RK Mw. Pastor G. Groenland
De kerkdiensten beginnen om 10.30 uur.

‘s Heeren-Loo (Groot Schuylenburg)
07 apr
14 apr
14 apr
21 apr

Eredienst Dhr. G.J. de Graaf
Verteldienst Dhr. Piet Rosenbrand
Zangdienst Mw. Coby van Hoorn
1e Paasdag Eredienst Drs. Constance
Schouwstra-Dijkman
Verteldienst Mw. Henriëtte v Ieperen
28 apr
28 apr
Zangdienst Dhr. Harm Siebesma
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.

Marken-Haven
06 apr
13 apr
19 apr

MHa Dhr. R. Bloemendal
Palmpasen Immendaal Mw. J. Stolte
Goede Vrijdag. Mw. M. de Jong &
Mw. M. Bossenbroek
20 apr
Pasen. Mw. M. Bossenbroek-Baller
2e Paasdag Markenhof Mw. M. de Jong
22 apr
27 apr
Koningsdag Immendaal RK
Geen kerkdienst
De kerkdiensten vinden plaats op
zaterdagmiddag om 14.30 uur.

Randerode
07 april
RK Rita Vermeltfoort
14 apr
Palmzondag Prot + HA ds. E. Idema
19 apr
Goede Vrijdag R. Bloemendal
21 apr
Pasen Prot-Z ds. E. Idema
28 apr
Prot Lenie van Geenen
De kerkdiensten beginnen om 10.30 uur.

Sainte Marie
07 apr
14 apr
19 apr

Woord- en communieviering A. Derksen
Palmzondag Eucharistieviering A. Goes
Goede Vrijdag Woord- en
communieviering A. Derksen
21 apr
Pasen Eucharistieviering A. Goes
Woord- en communieviering G. Disberg
28 apr
De diensten beginnen om 10.00 uur.

Talma Borgh

Avondgebed

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

Avondgebed

De Veenkamp

Avondgebed

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

Ds. H.J. ten Brinke, Maaltijd van de
Heer m.m.v. zangers uit Con Passione
20.00 uur Ds. H.J. ten Brinke, Maaltijd van de
Heer m.m.v. zangers uit Con Passione
19 april
15.00 uur Ds. G.A.J. van der Maas
+ mevr. H. de Jong, Oecumenische
Kruisweg (voor kinderen en (groot)
ouders
18.30 uur Ds. G.A.J. van der Maas
20.00 uur Ds. G.A.J. van der Maas
20 april
17.00 uur Ds. G.A.J. van der Maas,
Jonge gezinnen maaltijd
20.30 uur Ds. A.A. Wijlhuizen,
m.m.v. Con Passione
22.00 uur Ds. A.A. Wijlhuizen,
m.m.v. Con Passione
21 april
09.00 uur Ds. G.A.. van der Maas,
m.m.v. Pur Sang
10.30 uur Ds. G.A.. van der Maas,
m.m.v. Pur Sang
28 april
09.00 uur Ds. A.A. Wijlhuizen + mevr. T. Breuer,
Open Kring Viering
09.00 uur Ds. G.A.J. van der Maas, De LichtBoot,
kinderkerk voor de basisschoolleeftijd
10.30 uur Ds. A.A. Wijlhuizen + mevr. T. Breuer,
Open Kring Viering

De Heemhof
07 apr

E L D E R S

Dhr. R. Bloemendal

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.

vrijdag 5 april 2019
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IN MEMORIAM

WIJ BIDDEN

Toos Starmans,
3 juli 1933 – 26 maart 2019
In augustus 1977 kwam Toos naar
Apeldoorn om het pastorale team van de
H.H. Fabianus en Sebastianus te versterken.
Zij introduceerde hiermee in Apeldoorn
het fenomeen ‘pastorale werkster’. Al
snel vond zij een eigen behuizing in het
appartementencomplex aan de Eksterweg.
In het toenmalige pastorale team (pastores
Brosschot, Peters, Boerkamp) kon zij zich
volop ontplooien en kreeg zij alle ruimte
en mogelijkheden om uit te groeien tot die
pastor die men in Apeldoorn zo waardeerde
dat parochianen verontwaardigd waren
toen Kardinaal Simonis haar aansprak met
‘mevrouw Starmans’.
Toos was de oudste uit een gezin van negen
kinderen en heeft na de onverwachte
dood van haar moeder vier jaar (vanaf
haar 18e jaar) de zorg voor het gezin op
zich genomen. In 1956 trad zij in bij de
Congregatie van De Vrouwen van Bethanië.
Toen het mogelijk werd voor vrouwen om
theologie te gaan studeren was Toos een
van de eerste vrouwen die afstudeerden aan
de Katholieke Theologische Hogeschool te
Utrecht.
In de eerste jaren in Apeldoorn was zij ook
nog districtscatecheet en gaf zij les aan de
Kweekschool voor Kleuterleidsters. Toen de
taken binnen het pastoraat zich uitbreidden,
ook door vertrek van collega’s, werd Toos
de ‘eerst-verantwoordelijke’ voor de H.
Bonifatiusparochie in Ugchelen. Zij was een
pastor die met tomeloze energie zich heeft
ingezet binnen en buiten het pastoraat.
In de zomer van 1998 ging zij met pensioen,
een hele aderlating voor de Apeldoornse
parochies.
In 2011 vertrok zij naar Nijmegen om dichter
bij haar familie en haar congregatie te zijn.
En zij werd toen ook nog weer gekozen
tot algemeen overste van de Bethaniërs.
Het laatste jaar moest zij zowel geestelijk
als lichamelijk flink inleveren en toen zich
een bacteriële infectie manifesteerde die
niet onder controle te krijgen was, was het

Paaslied
De steppe zal bloeien.
De steppe zal lachen en juichen.
De rotsen die staan vanaf de dagen der
schepping,
staan vol water, maar dicht, de rotsen gaan
open.
Het water zal stromen, het water zal
tintelen, stralen,
dorstigen komen en drinken.
De steppe zal drinken.
De steppe zal bloeien.
De steppe zal lachen en juichen.

E V E N

duidelijk dat zij zou gaan sterven.
Op zondag 17 maart is zij in het
ziekenhuis in het bijzijn van familie,
enkele vrienden en medezusters
bediend. Zij heeft dit nog zeer bewust
meegemaakt. Op maandag 25 maart
mocht zij naar huis, waar zij dankzij
de zorg van haar familie, thuiszorg en
vriendinnen, op dinsdagmiddag 26 maart
rustig kon inslapen, vol vertrouwen op
haar God die zegt IK ZAL ER ZIJN.
Dat was ook het thema van de uitvaart
op maandag 1 april waar het geloof, de
hoop en de liefde van en voor Toos op
verschillende manieren werd belicht.
Daarna hebben wij haar naar haar laatste
rustplaats gebracht op het Begraafpark
Heilig Land Stichting.
Dat zij mag rusten in vrede.
			

Ineke van Cuijk

PAROCHIEKRONIEK
Overleden:
Gabi Gabro in Damascus.
De uitvaart van Antonia Johanna Diks-Moor heeft plaatsgevonden op 12 maart
in de O.L. Vrouwekerk.
Het afscheid van Cornelis Martinus Jansen heeft plaatsgevonden op 20 maart
in de aula van Heidehof.
De uitvaart van Petrus Hendrikus Steneker heeft plaatsgevonden op 22 maart
in de O.L. Vrouwekerk.
Het afscheid van Gradus Johannes Oosterwijk heeft plaatsgevonden op 22 maart
in de aula van Heidehof.
Het afscheid van Maria Carolina Bouwmeester heeft plaatsgevonden op 22 maart
in de aula van Monuta Osseveld.
De uitvaart van Geertruida Maria Wagenmaker-Hoogenboom heeft plaatsgevonden
op 23 maart in de O.L. Vrouwekerk.
De uitvaart van Johanna Hendrika Maria Jansen-Linthorst heeft plaatsgevonden
op 26 maart in de O.L. Vrouwekerk.
Gedoopt:
In de afgelopen periode heeft er geen doopviering plaatsgevonden.

Schrijfavond Amnesty International Apeldoorn
U bent welkom op woensdag 17 april 2019
op Rozenlaan 10, Apeldoorn van 19:30-21:00
uur. Voorbeeldbrieven zijn aanwezig.

We schrijven naar:
* Iran: voor de vrijlating van natuurbeschermers. De autoriteiten beschuldigen hen ervan dat ze hun werk als
dekmantel gebruikten om militaire
inlichtingen te verzamelen. In werkelijkheid vroegen ze aandacht voor milieuproblemen. Vier van hen hangt de
doodstraf boven het hoofd voor ‘het
verspreiden van corruptie op aarde’.
* Vietnam: voor de vrijlating van Huynh
Truong Ca. Hij werd in september 2018
gearresteerd op weg naar een vreedzame
demonstratie voor meer democratie.
Hij werd uiteindelijk na een oneerlijke

rechtszaak veroordeeld tot vijfeneenhalf jaar gevangenisstraf omdat hij
‘propaganda tegen de staat’ zou
hebben verspreid.
* Egypte: voor de vrijlating van Islam
Khalil. Hij zat sinds begin maart 2018
in voorarrest voor verzonnen
aanklachten. Zijn arrestatie hangt
waarschijnlijk samen met zijn inzet
tegen ‘verdwijningen’ door de
Egyptische overheid. Een rechter
oordeelde op 19 februari 2019 dat
hij op vrije voeten gesteld moest
worden gesteld maar de autoriteiten
houden hem nog altijd gevangen.
Schrijfgroep Amnesty Apeldoorn
Greetje Jansen
info@amnestyapeldoorn.nl

S T I L S T A A N

Echt waar?
In een droom liep ik een winkel binnen,
achter de toonbank stond een engel.
Ik vroeg: wat verkoopt u hier?
Alles wat u maar wilt, zei de engel.
O, zei ik, echt waar?
Ik wil dan graag vrede op aarde,
opheffing van onderdrukking,
geen honger meer,
een huis voor alle vluchtelingen…..

Wacht even, zei de engel,
u begreep me verkeerd.
We verkopen hier
geen vruchten,
enkel zaden…..

uit: Medemens2, PKN

BIJBELROOSTER JAAR C
Bijbelrooster jaar C
7 april 2019 Vijfde zondag in de veertigdagentijd
Jes. 43,16-21; Ps. 126; Fil. 3,8-14; Joh. 8,1-11
14 april 2019 Palm- of passiezondag
Luc. 19,28-40; Jes. 50,4-7; Ps. 22; Fil. 2,6-11; Luc. 22,14-23,56
18 april 2019 Witte Donderdag
Ex. 12,1-8.11-14; Ps. 116; 1 Kor. 11,23-26; Joh. 13,1-15
19 april 2019 Goede Vrijdag
Jes. 52,13-53,12; Ps. 31; Heb. 4,14-16; 5,7-9; Joh. 18,1-19,42
20 april 2019 Paaswake
Gen. 1,1-2,2; Ex.14,15-15,1; Jes.55, 1-11; Ps. 104; Rom. 6,3-11; Luc. 24,1-12
21 april 2019 Paaszondag
Hand. 10,34a + 7-43; Ps. 118; Kol. 3,1-4; Joh. 20,1-9
22 april 2019 Tweede Paasdag
Hand. 2,14 + 22-32; Ps. 16; Matt. 28,8-15
28 april 2019 Tweede zondag van Pasen (Beloken Pasen) en Zondag van de Goddelijke
Barmhartigheid
Hand. 5,12-16; Ps. 118; Apok. 1, 9-11a + 12-13 + 17-19; Joh. 20,19-31

vrijdag 5 april 2019
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IN MEMORIAM
Nancy Witterland-Wasch
Nog maar net een jaar geleden moest
Nancy afscheid nemen van Boy, haar man,
haar steun en toeverlaat met wie ze ruim
60 jaar gelukkig getrouwd was. En op 7
maart, enkele dagen nadat ze 90 jaar zou
zijn geworden, hebben wij in de aula van
de begraafplaats Heidehof met veel verdriet
afscheid van Nancy moeten nemen. Een jaar
was ze alleen geweest en in dat jaar heeft
ze Boy altijd enorm gemist. Nancy was altijd
een gezelligheidsmens, en zij hield van
mensen om haar heen. Iedereen was altijd
welkom. Nancy was vroeger ook een sportief
type en heeft veel aan sporten gedaan; o.a.
badminton samen met Boy, maar ook deed
ze aan tennissen, fitness, jazzballet en line
dance. Enorm genoot ze altijd van muziek.
Nancy was ook altijd erg geïnteresseerd
in wat er in de wereld om haar heen
allemaal gebeurde. Nancy en Boy hadden
één dochter: Astrid voor wie Nancy altijd
een hele liefdevolle en zorgzame moeder
is geweest die altijd voor haar klaar heeft
gestaan. Na het overlijden van Boy ging haar
gezondheid helaas geleidelijk aan achteruit.
Maar dankzij de hulp van de buurtzorg, de
dagopvang en de zorg van haar dochter
Astrid heeft Nancy toch tot het laatst toe
zelfstandig kunnen blijven wonen in haar
eigen vertrouwde omgeving waar ze zoveel
dierbare herinneringen had. Nancy was een
gelovige vrouw en bad vaak tot de Heer en
tot Maria en was niet bang voor de dood. Na
de afscheidsdienst hebben we haar lichaam
bij Boy in het graf gelegd in het vertrouwen
dat Nancy nu Thuis mag komen bij God, de
gever van al het leven.
Gerard van de Braak
Cor Jansen
Doordat Cor aan zijn laatste reis is
begonnen, is er met zijn sterven een einde
gekomen aan het leven van een man die
het belangrijk vond om te genieten van
het leven. Cor hield enorm van muziek en
dansen en tijdens een van de dansavonden
ontmoette hij in zijn jonge jaren Toos. Ze
werden verliefd en ze zijn in 1961 getrouwd.
Cor en Toos hadden een fijn en goed
huwelijk en hun liefde werd bekroond met
de geboorte van twee dochters en een
zoon. En geweldig vond hij de geboorte
van zijn zes kleinkinderen voor wie Cor
altijd een echte trotse opa is geweest. Cor
heeft genoten van zijn gezin, maar ook
van zijn hobby’s rondom het huis, zoals zijn
dieren en de tuin, waar hij altijd mee bezig
was. Cor was ook iemand die altijd klaar
stond voor een ander. En zoals hij altijd
klaar heeft gestaan voor de ander waren

K O R E N
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er ook vrienden en buren die altijd voor
hem klaar stonden. Enorm veel verdriet
heeft hij gehad toen zijn enige zoon
Mart overleed in april 2017, het was
zijn vriend, zijn maatje. Maar ook veel
verdriet toen Monique de vrouw van Mart
in december 2018 overleed. Erg moeilijk
heeft hij het ook gehad met zijn ziekte,
het moeten loslaten, het afhankelijk
moeten worden. Daar was Cor gewoon de
man niet naar. Cor was ervan overtuigd
dat de dood niet het definitieve einde
is en op 20 maart hebben we hem in
het crematorium Heidehof uit handen
gegeven en toevertrouwd aan de gloed
in het vertrouwen dat Cor nu opgenomen
zal worden in het eeuwige licht van Gods
liefde.
Gerard van de Braak
Truus Wagenmaker-Hoogenboom
Ik heb een mooi leven gehad, ik had de
beste man van de wereld en ik denk dat
ik zelf wel een goed echtgenote ben
geweest. Hiermee begon de tekst op de
rouwkaart. Truus en Kees kenden elkaar
ruim 66 jaar en hun liefde was intens en
samen hebben ze mooie, gelukkige en
liefdevolle jaren gehad. En ook voor Kees
is Truus de beste vrouw van de wereld
geweest. Haar relatie met Kees was erg
belangrijk voor haar en ze waren ook
altijd samen. Hoogtepunten in het leven
van Truus en Kees waren de geboortes
van hun kinderen en kleinkinderen. Een
fijn gezin waar Truus heel veel liefde
aan heeft gegeven. Maar Truus gaf niet
alleen liefde aan haar gezin, maar ook
aan de ander. Truus heeft in haar leven
geprobeerd goed te leven en iedereen te
behandelen zoals je zelf ook behandeld
zou willen worden en ze keek om naar
haar naaste. Er ook willen zijn voor haar
naasten. Met deze gedachtegang stond
Truus in het leven Helaas ging haar
gezondheid de laatste jaren achteruit en
werd haar leven steeds kleiner. En op 23
maart hebben we met een afscheidsdienst
in de Onze Lieve Vrouwekerk voorgoed
afscheid moeten nemen. Truus is altijd
een erg gelovige vrouw geweest en Maria
betekende ook heel veel voor haar. En
ze was er ook van overtuigd dat er na dit
aardse leven en sterven een plek zou zijn
waarin HIJ ons ontvangt in Zijn licht en
Zijn liefde. En in dit vertrouwen hebben
we haar gebracht naar haar laatste
rustplaats op de begraafplaats aan de
Soerenseweg waar ze nu in vrede rust.
Gerard van de Braak

C O N C E R T E N

Ecce Homo
Op zondag 7 april wordt in de Plechelmusbasiliek in Oldenzaal een bijzonder passieconcert uitgevoerd: Ecce Homo, een
compositie van Geert Christenhusz op
(Duitse) teksten van onze plaatsgenoot
Gerrit Bleumink. Uitvoerenden zijn het
Twents Kamerkoor Mardi le Vingt o.l.v.
Herman Koops met solisten en organist
Henk Linker.
Gerrit Bleumink en Geert Christenhusz zijn
beiden geboren in Oldenzaal en bezochten
daar het Gymnasium van het Twents
Carmellyceum. Toen Bleumink, na vestiging
in Apeldoorn en na een carrière bij de NS,
poëtische teksten in de Duitse taal had
geschreven bij het lijdensverhaal van Christus
benaderde hij zijn oud-schoolgenoot,
componist en (theater)schrijver Geert
Christenhusz om een compositie bij zijn
teksten te schrijven.
Het concert vindt plaats in een prachtig
sfeervol, door Zombie Sound, verlichte
basiliek en met op een groot scherm
weergegeven, door Sjaak Christenhusz

bewerkte, beelden van de kruiswegstaties
van de Goudse schilder Willem Hesseling.
Op deze wijze zorgen tekst, muziek, licht en
beeld voor een indringende weergave van
het aloude lijdensverhaal van Jezus Christus.
‘Ecce Homo, Zie, de Mens!’, het waren de
woorden die Pilatus sprak toen Christus,
in spotmantel en met doornen kroon, als
Koning der Joden aan hem werd voorgeleid.
Ecce Homo is een productie van
Muziek Theaterbureau Mélange en de
productieleiding wordt verzorgd door Annet
Meijerink-Nijhuis.
Het concert, dat om 16:00 uur begint,
wordt op (palm)zondag 14 april nog een
keer gehouden in de Simon & Judaskerk in
Ootmarsum. De aanvangstijd in Ootmarsum
is 20:00 uur. Entreebewijzen à € 17,50:
voor Oldenzaal via Stadstheater de Bond,
tel: 0541 53 63 00 of via de website: www.
stadstheaterdebond.nl ; voor Ootmarsum
via VVV Ootmarsum, tel: 0541 29 12 14 of te
bestellen via de mail: info@vvvootmarsum.nl.
Voor meer informatie: www.melange.nu.

[mooi]

afscheid

