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Dat was de eerste opmerking van Martin
Kleverwal, één van de twee bloemen-
verzorgers. Daar doen we het voor, tot 
meerdere eer en glorie van God. Het 
gebedshuis moet er verzorgd en mooi 
uitzien. Als bloemen en takken en groen 
net dat beetje aan de goede sfeer bij-
dragen. Ja, dat voelt goed. Frans de Brie 
kon deze uitspraak volkomen beamen. 

Het is een goed team Martin en Frans. 
Allebei vanuit hun eerdere parochie: Martin 
uit de Fab&Seb en Frans uit de parochie 
St. Victor. Ook voor de bloemverzorgers 
was de fusietijd een tijd vol spanning en 
onrust. De heren waren gewend om in hun 
oorspronkelijke parochiekerk veel werk te 
verrichten. Ze zorgden voor de bloemen en 
de tuin en waren ook nog koster. Dan kom 
je terecht in het team van de Onze Lieve 
Vrouwekerk. Daar liepen ook mensen rond 
die bepaalde werkzaamheden al langer 
deden. Je wilt elkaar niet voor de voeten 
lopen. Je wilt ook geen commentaar hebben 
over hoe bepaalde werkzaamheden gedaan 
werden. Uiteindelijk was iedereen van 
goede wil, met veel respect voor elkaar en 
elkanders manier van werken kwam er weer 
rust in de gelederen.
Martin verving “het bloemenmeisje” en 
al snel vroeg hij Frans hem te assisteren. 
Frans heeft privé een grote bloementuin en 
een voorliefde voor rozen. Hij greep deze 
kans om met Martin samen te werken met 
beide handen aan. In de Victor was hij ook 
koster en collectant. Nu samen met Martin, 
dat was een goede match. Martin kwam 
dus uit de Fab&Seb en had als kok gewerkt 
bij Sainte Marie. Dat instituut en de kerk 
waren buren. Zo groeide hij in de job. Op 
die locatie was ook een bloementuin, een 
kolfje naar Martin’s hand. Al sinds 1972 is 
Martin actief in en rondom de kerk. Ik sprak 
de heren drie weken voor Pasen. Tot mijn 

Dat alles tot meerdere eer en glorie van God! 

En nog kleurrijk ook!

verbazing vertelden ze dat ze met de Pasen-
bloemversiering drukker waren dan met 
Kerstmis. Jeetje zeg, hoe kan dat nou?
Maar denk eens na. Op Goede Vrijdag de 
kruisverering, er worden dan veel bloemen 
gebracht, bloemen die ook al een uur in de 
kerk hebben gelegen en soms in de fietstas 
hebben gezeten of een dag tevoren ergens 

zijn gekocht. Toch willen we al die bloemen 
goed verzorgen en een mooie plek geven. 
Nee er is nog nooit een vaas omgevallen 
of zomaar lek geworden. Rechts op het 
priesterkoor op de eerste of tweede tree 
staat dan tijdens de Paas-eredienst een 
geweldig mooi groot bloemstuk. Daar doe je 
het allemaal voor. 

Ze hebben goede spullen en ik mocht hun 
“voorraadschuur” bezichtigen. In een niet 
meer in gebruik zijnde biechtstoel stonden 
vazen en potten, emmers en kannen, maar 
de heren nemen ook wel eens een mooie 
schaal of iets dergelijks van huis mee. Ze 
houden gewoon van hun activiteiten in 
de kerk. Dat komt ook goed uit, want 
er is altijd werk bij de kerk. Ze zién het 
werk ook, dat is hun instinct. Buiten, aan 
de voorkant van de kerk, achter het hek 
bij de hoofdingang zijn de mannen een 
bloementuin aan het creëren. Een mooi 
hoekje waarvoor ze ook planten toegezegd 
hebben gekregen. Frans toonde ook een 
chrysantenstek die al wortelde. Zo hebben 
ze straks altijd iets bloeiends uit eigen 
tuin. Voor de actie “Bloemetje van de 
week” staat daar dan ook wat moois om 
mee te combineren. Dat doet Frans graag, 
met kleuren aan de slag, combineren en 
uitdagingen aangaan.

“Bloemetje van de week” wordt door hen 
zelf gemaakt (ze doen niet onder voor een 
professionele bloembinder) en na de H. Mis 
op zondag wordt er een vrijwilliger gezocht 
om het “bloemetje” af te leveren op een 
afgesproken adres.

Wat mogen we blij zijn met deze vrijwilligers 
die echt véél tijd besteden aan bloem en 
groen in en rondom de kerk. Maar ook 
steken ze de handen uit de mouwen voor 
klusjes die gedaan moeten worden. Frans 
liet me nog foto’s zien van bloemstukken die 
ze hadden gemaakt, een lust voor het oog. 
Volgens afspraak stuurde Frans me wat foto’s 
van bloemstukken, ook een foto van beide 
mannen, links Martin Kleverwal en rechts 
Frans de Brie. 

Samen met bloemen bezig, ze doen dat alles 
tot meerdere eer en glorie van God.

Klasse kerels. Kanjers. Merci.
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Voor de komende weken is het rooster: 
5 mei locatie West Victor. 
12 mei locatie Zuid-Oost 3-Ranken. 
19 mei locatie Noord-Oost Teresia.
Op 30 maart jl is er door de Teresia geen opgave gedaan voor het bloemetje van de week.
Op 7 april jl is het bloemetje naar de familie Mulder gegaan.
Op 7 april jl is een extra bloemetje naar mevrouw N. Bink gegaan.
Op 14 april jl is het bloemetje naar de familie Stokkel gegaan.
Op 21 april jl is er door de Fab & Seb geen opgave gedaan voor het bloemetje van de week.
Op 28 april jl is het bloemetje naar de familie Bally in Randerode gegaan.

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

COLLECTEOPBRENGSTEN
week 13
pastoraat Emmaüsparochie € 404,45
Collecte voor de vastenactie € 548,30
week 14
Pastoraat Emmaüsparochie € 391,34
Collecte voor de vastenactie € 455,85
week 15
pastoraat Emmaüsparochie € 431,11
Collecte voor de vastenactie € 626,55

MISINTENTIES, VOOR ZOVER BIJ ONS BEKEND
Weekend 4-5 mei
Ben en Bernard, Franciscus Hendrik Maria Scheffer, Henny Bongers-Rutten, 
Willem Bekker, Ab Tiemessen, Paul van Bussel, Leny de Knegt.

Weekend 11-12 mei
Maria Aartsen-Verhey, Hendrikus Johannes Aartsen, overleden familie Aartsen-Verhey, 
Stephen Staijen, overleden ouders, schoonouders en schoonzoon, gezondheid en 
voorspoed voor het gezin, Aad v.d. Maarel, Leny de Knegt.

PAROCHIEKRONIEK 
Gedoopt:
Op 30 maart jl. is Evi Sanders door het H. Doopsel in onze Geloofsgemeenschap opgenomen.

Overleden:
De uitvaart van Catharina Liduina Maria Starmans heeft plaatsgevonden op 1 april in de 
Sacramentskerk te Nijmegen.
Het afscheid van Willem Bekker heeft plaatsgevonden op 12 april in de aula van Heidehof.
Het afscheid van Henny Bongers-Rutten heeft plaatsgevonden op 13 april in het crematorium 
Moscowa te Arnhem.
Het afscheid van Paul van Bussel heeft plaatsgevonden op 18 april in de aula van Heidehof.
Het afscheid van Ab Tiemessen heeft plaatsgevonden op 19 april in de aula van Heidehof.
De uitvaart van Leny de Knegt-Boers heeft op 23 april plaatsgevonden vanuit de OLV-kerk.
Het afscheid van Arnold Mulder heeft op 25 april plaatsgevonden in de aula van Heidehof.
Het afscheid van Jeroen van Beek heeft op 30 april plaatsgevonden in de aula van Heidehof.

Zie In Memoriam op pagina 7.
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K E R K

Zaterdag 4 mei
16.30 uur Eucharistieviering met samenzang, voorganger pastor Sebastian
Zondag 5 mei
10.00 uur Eucharistieviering met koor Credo, voorganger pastor Sebastian
Dinsdag 7 mei
09.00 uur Eucharistieviering
Vrijdag 8 mei
09.00 uur Eucharistieviering
19.30 uur Gebedsviering Sant’Egidio
Zaterdag 11 mei
16.30 uur Eucharistieviering met cantor, voorgangers pastoor H. Hermens
Zondag 12 mei
10.00 uur Eucharistieviering met Gregoriaans koor, voorganger pastoor H. Hermens
Dinsdag 14 mei
09.00 uur Eucharistieviering
Vrijdag 17 mei
09.00 uur Eucharistieviering
19.30 uur Gebedsviering Sant’Egidio
Zaterdag 18 mei
16.30 uur Eucharistieviering met koor Sostenuto 
 Voorgangers pastor Sebastian en diaken R. Dashorst
Zondag 19 mei
10.00 uur Eucharistieviering met koor Credo 
 Voorgangers pastor Sebastian en diaken R. Dashorst
Dinsdag 21 mei
09.00 uur Eucharistieviering
Vrijdag 24 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. 

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.

Onze Lieve Vrouwekerk, Hoofdstraat 18, 7311 KB Apeldoorn       

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

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
pastoraal werker
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

74 jaar bevrijding: herdenken en vieren op 
4 en 5 mei in Beekbergen

Dodenherdenking 4 mei
19:00 uur : Openbare herdenkingsbijeenkomst 
  in de kerk aan de Dorpsstraat te 
  Beekbergen.
19:40 uur : Stille tocht naar het Teixeira 
  de Mattospark waarna een krans-
  legging.
20:00 uur : 2 minuten stilte gevolgd door de 
  overdracht van het monument.

Bevrijdingsdag 5 mei
0:00 uur : start bevrijdingsvuurestafette in Wage-
  ningen, daar vandaan vertrekken lopers 
  met het bevrijdingsvuur naar Beekbergen.
11:30 uur : Lopers worden verwacht bij De Smittenberg 
  aan de Arnhemseweg in Beekbergen en 
  lopen dan onder escorte naar het Teixeira 
  de Mattospark aan de Loenenseweg.
12:00 uur : Korte plechtigheid gevolgd door ontsteken 
  van het bevrijdingsvuur onder begeleiding 
  van de 48th Highlanders Pipes and Drums.
Iedereen is van harte welkom!

“Geef vrijheid door”
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Duinkerkengroep

(Willem Olierook)

Ooit waren er meerdere van in Nederland: 
groepen katholieke mensen die bij elkaar 
kwamen om te praten over hoe je geloof in 
praktijk kon brengen.

Volgens Fons Flierman, gevangenispastor en 
al heel lang lid, kon de Apeldoornse groep 
weleens de laatste zijn die nog actief is.
Op deze avond is de bijeenkomst bij Jet 
Schut thuis. De andere aanwezigen zijn: 
Reintje en Rob Paijmans, Gerard Disberg en 
Fons Flierman. Yvette Bienfait maakt ook 
deel uit van de groep, maar kon er dit keer 
niet bij zijn.

Ontstaan en doel
Officieel heet het de ‘Van Duinkerken 
Kringen’ lees ik op het papier dat Rob mij 
aanreikt. Misschien vond men dat te elitair 
klinken en is het daarom ‘Duinkerkengroep’ 
geworden.

Ik citeer uit het document:
‘‘ De ‘Van Duinkerken Kringen’ zijn zelf-
standige initiatieven van katholieke 
leken. De Kringen beogen regionale 
netwerkvorming en de verdieping van de 
katholieke identiteit van de leden. Tot de 
doelgroep behoren onder meer professionals 
in bedrijfsleven, politiek&overheid, gezond-
heidszorg, onderwijs en maatschappelijke 
organisaties. 
Waarom? Iedere gelovige is mededrager van 
de katholieke geloofsgemeenschap. Toch is 
het niet altijd makkelijk om daar vorm aan 
te geven. De vertaling van iemands gelovige 
identiteit vraagt nogal wat. Dat komt mede 
omdat geloven in toenemende mate wordt 
beschouwd als iets van de privésfeer… 
… De ‘Van Duinkerken Kringen’ beogen 
om mensen handvatten te bieden om hun 
eigen identiteit te onderkennen en verder te 
verdiepen.

Waarom Van Duinkerken? Anton van 
Duinkerken (1903-1968) was een van de 
weinige leken die een stempel drukten op 
het katholieke leven in Nederland in het 
begin van deze eeuw. Zijn vele literaire, 
godsdienstige en politieke geschriften 
maakten Van Duinkerken tot een 
beeldbepalende katholiek.

Naar buiten toe betoonde hij zich een 
bevlogen verdediger van de ‘katholieke 
zaak’. Maar ook over ontwikkelingen 
binnen de kerk had Van Duinkerken 
een uitgesproken mening. Trouw aan 
de geloofsgemeenschap die hij liefhad, 
bepleitte Van Duinkerken een evenwichtige, 
humane kerk en een echt doorleefd en 
getuigend christendom.”

In Apeldoorn was Kees Bakker in 1998 een 
van de oprichters van de plaatselijke kring.

Impressie bijeenkomst
Als gezamenlijk vertrekpunt nemen we een 
artikel uit Trouw, schrijver: Rik Torfs, van 
15 november 2018. De prikkelende titel 
luidt: ‘Alleen een reformatie kan de Rooms-
Katholieke Kerk nog redden’.
Maar eerst doen we een ‘rondje’ waarin we 
elkaar vertellen hoe, wat en waarom we 
‘anno-nu’ (nog) geloven.
Ik ga niet per deelnemer beschrijven wie 
wat gezegd heeft, maar kies ervoor om 
de ‘waaier’ van opvattingen, ervaringen, 
gevoelens en soms emoties weer te geven.

Voor de een is in essentie het geloven niet 
veranderd. Er is vertrouwen in de toekomst. 
‘Het komt goed’, was de stellige overtuiging. 
Iemand vraagt aan diegene: ‘word je er 
blij van zoals je nu in het geloof staat?’. 
‘Jazeker’, is het duidelijke en optimistische 
antwoord. ‘Ook ga ik nog graag elke week 
naar de kerk om de mis bij te wonen; ik put 
daar kracht uit om in mijn leven met soms 
lastige situaties om te gaan.’

Duinkerkengroep: praten over ‘geloven anno nu’

Een ander noemt geloven: ‘Het vieren 
van het leven, met plussen en minnen. 
Uiteindelijk gaat het toch over de 
belangrijke vragen in het leven. De 
kernbegrippen die de Kerk jaren geleden al 
heeft geformuleerd: ‘Vrede, Gerechtigheid 
en Heelheid van de Schepping. Ze geven 
houvast en zijn voor mij een kompas in een 
tijd dat de verschillen tussen mensen steeds 
groter worden en diversiteit lang niet altijd 
als positief wordt ervaren.’

De volgende zegt: ‘Waar zal ik beginnen?! 
Ik heb het geloof met de spreekwoordelijke 
paplepel ingegoten gekregen; als kind de 
mooie verhalen over Jezus gehoord. 
Er was geborgenheid in het gezin, in de 
Kerk. Je kon samenkomen om te vieren, 
dankbaarheid uiten. Ik heb het ook als een 
‘opbouw van moraliteit’ ervaren. Er was 
richting, vertrouwen; het voelde goed. 
Maar er kwam steeds meer vervreemding in 
mijn leven door mensen die niets met het 
geloof hebben. Daar hebben natuurlijk de 
schandalen aan bijgedragen, maar ik wil 
wel eens tegen die mensen zeggen: je hoeft 
echt niet bang te zijn van iedere priester of 
zuster…
Geïnspireerd leven lijkt in de taboesfeer 
beland te zijn. Zoveel mensen die niet weten 
waar je het over hebt, je ‘raar’ of naïef 

vinden – ‘joh, geloof jij nog?!’ – waardoor 
het soms voor mezelf ook verwarrend wordt. 
Anderzijds denk ik over de Kerk wel 
eens: ‘kom op mensen, het is 2018! Het 
patriarchale en dat ‘van boven af’ is niet 
meer van deze tijd. Ook kun je het kerkelijk 
recht niet boven het civiele recht stellen, 
zoals dat blijkbaar met het omgaan met het 
misbruik vaak gedaan is. 
Vrouwen worden ook nog steeds als 
2e-rangs mensen behandeld. Het lijkt wel 
dat de Kerk de laatste jaren meer achteruit 
is gegaan dan vooruit, dat er vroeger meer 
‘ruimte’ was voor afwijkende meningen, 
andere interpretaties. Als ik de Kerk tips 
mag geven dan zou ik zeggen: bied ook 
andere belevingsvormen aan, minder 
uiterlijk vertoon en meer samenspraak met 
de mensen die zich nog katholiek noemen 
en voelen.’

Ook voor een ander was het traditionele 
geloof in de jeugd heel belangrijk. ‘Daar is 
toch het fundament gelegd met waarden 
en normen. Het gaf blijheid en zorgde voor 
vertrouwen in de toekomst. Naar de kerk 
gaan was een vanzelfsprekendheid. Het 
was een belangrijk deel van je identiteit, 
van je leven. Ik vind het jammer dat ik dat – 
blijkbaar – niet door heb kunnen geven aan 
mijn kinderen.’

Iemand vertelt dat er een grote ontwikkeling 
in zijn ‘geloven’ heeft plaatsgevonden. Van 
het kinderlijke naar het niet meer geloven 
(door vooral het zien van hoe mensen 
die op zondag voorin de kerk zaten het 
doordeweeks in praktijk brachten), maar dat 
hij wel altijd gefascineerd gebleven door de 
schepping en altijd in een Schepper (met een 
duidelijke hoofdletter ‘S’) is blijven geloven. 
‘Ik ben nog steeds zoekende en dat bevalt 
me, al klinkt dat misschien raar, eigenlijk 
best wel!’

Wat mij bij dit ‘rondje’ opvalt is de mate van 
zich vrij voelen van eenieder om zijn/haar 
verhaal te doen. Er wordt goed naar elkaar 
geluisterd, waar nodig worden er vragen ter 
verduidelijking gesteld of het geven van een 
voorbeeld. Niemand voelt zich aangevallen 
of heeft de behoefte om in de verdediging 
te gaan, noch om een (ver)oordelende 
opmerking te plaatsen. 
Een verademing vind ik dat er nog zo met 
elkaar gesproken kan worden. Dat is in de 

politiek en in het huidige maatschappelijke 
debat tegenwoordig vaak ver te zoeken.

We hebben het verder – natuurlijk – over 
de rol van de Kerk, toen en nu, die ze 
speelde/speelt als het gaat om moraal. 
Je houden aan de geloofsregels en/of zelf 
met hart&hoofd tot je keuzes komen? 
De meningen zijn verdeeld, maar dat geeft 
hier – gelukkig – niet.
Fons geeft aan van de Duitse socioloog 
Niklas Luhmann (1927-1998) geleerd 
te hebben om ‘voorzichtig te zijn met
moraal’, omdat het ‘altijd brandstof is 
voor conflicten’.
Ook zegt iemand dat hij eens ergens 
heeft horen zeggen dat ‘toen we in het 
Paradijs waren er slechts sprake was van 
‘verwondering’, maar dat het na het verlaten 
ervan vooral: ‘verbijstering’, ‘verwarring’, 
‘vervreemding’ en ‘verontwaardiging’ is 
geworden.
Als we kijken naar onze maatschappij met 
het polariseren rond zaken als: Zwarte Piet, 
boerka’s, moskeeën en asielzoekers, dan zien 
we – uit angst voor cultuurbreuk en het ‘wat 
komt hierna?’ – deze termen vaak op een 
negatieve manier in de praktijk van alle dag 
verschijnen.

We sluiten af met de conclusie dat we aan 
het onderwerp ‘Alleen een reformatie kan 
de r.-k. Kerk nog redden’ nauwelijks toe zijn 
gekomen.
Wel stellen we gezamenlijk vast dat als we 
als mensheid ergens (Mars?) weer opnieuw 
zouden beginnen we de universele waarden 
(waarvan er veel in de 10 geboden zijn terug 
te vinden), zoals we die nu onderkennen, 
ook weer als pijlers onder die nieuwe 
maatschappij zouden willen hebben…

Vervolg
Omdat Gerard wat eerder weg moet, 
worden eerst de agenda’s getrokken om een 
datum voor de volgende keer (er zijn vier 
bijeenkomsten per jaar) af te spreken. 
Terwijl ze daar druk mee zijn, neem ik wat 
foto’s, zodat u/jij als lezer ook weet wie wie 
is [v.l.n.r.: Fons, Rob, Reintje, Gerard en Jet].
De kopjes gaan van tafel en gastvrouw Jet 
zet flessen, glazen en wat te knabbelen 
neer. Ook gezelligheid hoort bij deze groep, 
zodat ik hun verzoek om een oproep te 
doen teneinde de groep van nieuw bloed te 
voorzien nog meer van harte inwillig.
 

Anton van Duinkerken
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het Emmaüshuis. Een paar besloten naar 
de sterren te gaan kijken en lagen de hele 
nacht in de tuin te kletsen. Koud? Nee, 
hoor…!! 

Iets voor 4:00 uur in de ochtend arriveerde 
Pastoor Hans Hermens. De jongeren die 
sliepen werden wakker gemaakt. Buiten 
was een bescheiden vuurtje gemaakt in een 
kacheltje dat door de vader van Chris van 
Bussel was aangelegd. Veilig en bescheiden 
want we willen de krant niet halen met de 
brandweer op de stoep. Bij het vuur hoorden 
we de uitleg van deze traditie en ontstaken 
we een kaarsje dat al zingend in processie 
mee naar binnen ging om de Paaskaars te 
ontsteken. Daar vierden we Pasen met de 
Eucharistie. Zittend op de grond, met een 
aantal ouders die besloten hadden zo vroeg 

H U I S

K I N D  E N  K E R K

EMMAÜSPAROCHIE APELDOORN

Adres : Emmaüshuis, Stationsstraat 13, 7311 NL Apeldoorn

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

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

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

Website : www.emmaus-apeldoorn.nl

Parochiekerk :  Onze Lieve Vrouwekerk, Hoofdstraat 18, 7311 KB Apeldoorn

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

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.

DOOPVIERINGEN
Doopvieringen vinden doorgaans een keer per maand op ’n vastgestelde zondag 
plaats. In 2019 zijn de doopvieringen op 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). 

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) 
Ondersteuning
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)

Paaswake, een oude 
katholieke traditie in een 
eigentijds jasje
Het waken in de nacht tot 
Paasmorgen kent oude 
wortels in de katholieke traditie. 
In de 60/70-er jaren is het ook in de 
protestante kerken in opmars gekomen.  
Mooi was het dan ook dat we in beide 
kerken deze nacht een wake hadden 
georganiseerd en daarin elkaar ook 
ontmoetten in het Emmaüshuis tijdens het 
spel “de Paas-challenge”. Dit spel stond 
in het teken van laatste week van Jezus’ 
leven. De korte versie speelden wij met 
onze jongeren en de lange versie (die de 
hele nacht duurde) werd gespeeld op acht 
locaties in Apeldoorn, waarvan wij er één 
waren. 

Impressie
Een korte impressie van de nacht zoals 
we die met de jongeren hielden in onze 
kerk: Het was de bedoeling dat we vanuit 
de Paaswake in de kerk het programma 
zouden starten. Maar die planning liep in de 
soep. De Paaswake duurde erg lang voor de 
jongeren dus we besloten om 22.45 uur te 
starten met de Paas-challenge. Toen de kerk 
weer vrij was, hebben we in de dagkapel 
onze matjes en slaapzakken neergelegd 
en keken we tot 2:00 uur naar de film 
“Jesus Christ Superstar”. Ondertussen 
vielen er al enkelen in slaap. Zo zie je dat 
de geschiedenis zich na 2000 jaar steeds 
weer herhaalt. De helft koos ervoor om 
de nacht zonder slaap door te brengen en 
speelde spelletjes, knutselde of bracht de 
nacht door met gewoon gezellig kletsen in 

op te staan, eromheen. Voor sommigen was 
het haast niet meer mogelijk om wakker 
te blijven. Daarna was er ontbijt en daarbij 
sloten meer ouders aan!

Uiteindelijk hebben we de krant toch 
gehaald! Maar dan op een hele positieve 
manier, met een leuk stukje geschreven door 
Johannes Rutgers.

Communielessen op de scholen 
Op 23 juni in Apeldoorn en op 16 juni 
in Twello doen kinderen hun eerste co 
mmunie.  
In de weken daarna toe zal ik op diverse 
katholieke scholen een Godly Play-les 
verzorgen waarin de essentie van de 
eucharistie wordt uitgelegd op een manier 
die kinderen makkelijk oppikken. 
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Bij de oplevering van de gesloten kerken was er 
altijd de verplichting om die nagenoeg leeg op te 
leveren. De echt religieuze voorwerpen zoals kelken, 
misgewaden, altaarstenen en dergelijke gingen 
rechtstreeks naar de parochiekerk. Wat gebruikt 
kon worden bij een uitvaart of een ritueel op een 
begraafplaats ging daarnaar toe. Soms was het een 
mooie aanvulling van het museum/de schatkamer 
in de O.L. Vrouwekerk. Mede om voor parochianen 
iets herkenbaars uit hun oude kerk te kunnen zien 
verhuisden dingen naar de O.L. Vrouwekerk. 

Zo hangt er een gebrandschilderd raam met de 
afbeelding van St. Victor tegen een van de ramen. 
Voor het beeld van de H. Hubertus met het hert 
werd een aparte console tegen een pilaar gemaakt. 
Parochianen van Fab&Seb herkennen tegen de wand 
achter de plek voor de koren in het silhouet de 
patroonheiligen van hun kerk. Voor oud-Teresianen 
is het helemaal een thuiskomen. In de dagkapel 
staan het altaar, de credenstafel en de stoelen 
voor de voorgangers. In de grote zaal van het 
Emmaushuis staat de lessenaar gereed voor gebruik. 
Als parochianen van Bonifatius naar hun huisarts 
gaan kunnen ze in de wachtkamer het altaar en de 
koorstoelen tegenkomen. 
Een aantal voorwerpen vond een nieuwe bestemming 
in een protestantse kerk. Zo hangt de kruisweg van 
Hubertus in De Goede Herderkerk. Een tweetal grote 
kandelaars uit de Victorkerk kwam naast het orgel 
in de Open Hofkerk te staan. Een set bloementafels 
uit de Teresia werd gebruikt bij versieringen in de 
Open Hofkerk. De icoon van de Moeder van God uit 
de Hubertuskerk kreeg een ereplaats in het liturgisch 
centrum van dezelfde kerk. Voor elk stuk werd een 
officiële bruikleenovereenkomst afgesloten. Zo kon 
het altijd nog terugkeren naar de Emmaüsparochie. 
Door de sluiting van de Open Hofkerk kwam eerder 
dan verwacht een einde aan de overeenkomst. 
Gelukkig heeft een andere protestantse kerk, 
de Wilhelminakerk in Beemte- Broekland, er nu 
belangstelling voor. 

Er waren ook – meestal grote voorwerpen – die 
nergens een nieuw leven kregen. Zij werden 
opgeslagen in de Teresiakerk. Het is nog net geen 
museum. De tafels en stoelen uit de Bonifatiuskerk 
zouden misschien gebruikt kunnen worden na de 
uitbreiding van het Emmaüshuis. Nu blijkt het toch 
niet zo’n goed idee geweest om ze daarvoor in de 
Teresiakerk op te slaan. 

Daarom bieden we 
parochianen nu 
de mogelijkheid 
om stoelen en 
tafels te verkrijgen. 
Het gaat om 
ongeveer 100 
stoelen en 8 tafels 
met formicablad 
en ijzeren poten. 
Iemand die 
interesse heeft 
kan dat via e-mail 
of telefoon aan 
het parochie-

secretariaat laten weten. Voor de overgebleven 
inhoud van laden, kasten, kelders, zolders en 
bergruimten werd er bijna altijd een veiling 
gehouden. De achterliggende gedachte daarbij was de 
wens om zoveel mogelijk goederen een bestemming 
te geven bij de eigen parochianen. Vaak had men er 
zelf als vrijwilliger mee gewerkt. Sommigen hadden 
hun creativiteit gebruikt om iets voor de gemeenschap 
te ontwerpen. 

De opbrengst van de veiling werd besteed aan iets 
tastbaars en iets zichtbaars voor de gemeenschap. 
Zo staan er herinneringsplaten met afbeeldingen 
zoals gebruikt in de Fabianus & Sebastianuskerk op 
het plein voor de kerk. De glas-in-loodramen van de 
stilteruimte in de Groene Hoven zijn de opbrengst van 
de veiling in de Hubertuskerk. De kraan op het plein 
voor de Onze Lieve Vrouwekerk is het resultaat van de 
veiling in de Victorkerk. 
Overbodige spullen waar geen belangstelling voor was 
gingen naar een kringloopwinkel. Als het echt niet 
anders kon werden ze naar de milieustraat gebracht. 
Als laatste kerk is de Teresia verkocht. De kerk is 
verkocht met de complete inventaris. De architect 
heeft de opdracht mee gekregen om zoveel mogelijk 
voorwerpen in het nieuwe plan op te nemen. Wat 
er gebeurt met wat niet herbestemd kan worden is 
nog niet helemaal duidelijk. Of er iets als een veiling 
komt is aan de nieuwe eigenaars. Afscheid nemen van 
een kerk waar men zoveel herinneringen aan heeft 
en waar men zich mee verbonden voelde doet altijd 
pijn. De gedachte dat niet alles verdwenen is en op 
een andere plek een nieuwe bestemming kreeg is 
misschien troostend. 

Jacques Daenen

Hebt u zich ook wel eens afgevraagd waarom het toilet in het 
Emmaüshuis afgesloten is? Het antwoord is heel eenvoudig. Er is een 
verstopping en dus geen doorstroming. Het is erg gemakkelijk gezegd: 
gooi er maar een fles ontstopper in. U mag gerust aannemen dat het 
gebeurd is. Resultaat had het echt niet. Het moest rigoureuzer. 

Dat was geen klusje voor handige vrijwilligers. Dat was werk voor 
professionals met gepaste hulpmiddelen. Ongetwijfeld zou dat een 
kostbare aangelegenheid worden. Een andere keus is er niet. Dus ging 
een aannemer aan het werk. Het gegraven gat bij de buitenmuur 
werd steeds dieper en groter. Een buis, door vakmensen een gresbuis 
genoemd, werd zichtbaar. Toen werd ook meteen duidelijk waarom de 
afvoer niet werkte. Boomwortels hadden een opening in de kraag van 
de buis gevonden. Door de ruime voeding die door de buis stroomde 
werden de wortels steeds talrijker en dikker. Uiteindelijk knapte de 
buis en zocht het water een andere weg. Dat ging onder andere naar 
de oorspronkelijke zinkput. (Als u belooft hem niet open te maken 
mag u het ook beerput noemen.) 

Op enig moment werd de afvoer naar de zinkput vervangen door een 
aansluiting op een betonnen rioleringsbuis met om de twee meter een 
putje voor andere afvoerpijpen. Juist in die putjes nestelden zich ook 
wortels. Was het maar bij die putjes gebleven dan was het probleem 
nog redelijk gemakkelijk op te lossen geweest. Maar de wortels kropen 
ook in de buis en versperden langzaamaan volledig de doorstroming. 
Als er betrouwbare tekeningen van de riolering geweest waren 
had men gericht kunnen graven. Die waren er jammer genoeg niet. 
Het was zelfs niet duidelijk af de afvoer naar het hoofdriool in de 
Hoofdstraat of de Stationsstraat liep. 

Gelukkig zijn er camera’s die de binnen-kant van de buizen in beeld 
kunnen brengen en ook aan kunnen geven waar een verstopping 
zit. Door al de wortels kwam de camera niet ver. Er zat niets anders 
op dan de buis verder bloot te graven. Nu de kapotte buisstukken 
vervangen zijn en de buizen en putjes van wortels en bezinksel 
verlost zijn is er weer doorstroming. Om het zoeken in de toekomst 
te vergemakkelijken is alles ingemeten en op tekening gezet. Aan het 
straatwerk is niet meer te zien wat er ondergronds allemaal gebeurd 

is. Het is nu wel zaak 
om in de toekomst 
regelmatig op 
binnendringende 
wortels te 
controleren. 
Dan is de 
doorstroming 
gewaarborgd. 

Jacques Daenen

De verbouwing van het Emmaüshuis

Doorstroming gewenst

Als in 1813 ons land van het Franse juk 
wordt bevrijd en het Koninkrijk der 
Nederlanden als onafhankelijke natie wordt 
uitgeroepen, breekt voor de katholieken in 
ons land een geheel nieuwe periode aan. 

Alles komt als het ware in een 
stroomversnelling. Op het congres van 
Wenen, waar na de val van Napoleon de 
herverdeling van Europa werd besproken, 
is besloten een soort bufferstaat te vormen 
tussen enerzijds Duitsland met vooral Pruisen 
en anderzijds Frankrijk. Om die reden is 
toen Nederland met het katholieke België 
en Luxemburg vergroot. De positie van 
de rooms-katholieken in de Noordelijke 
Nederlanden werd daarmee aanzienlijk 
gunstiger. In 1815 aanvaardt de erfprins 
van Oranje, die in 1813 als soeverein vorst 
de regering had aanvaard, de titel van 

Koning Willem I. Als hij in 1840 op Het Loo 
afstand doet van de troon ten gunste van 
de katholieken welgezinde kroonprins, 
huwt hij zelf  enkele maanden later met 
de katholieke Belgische gravin Henriette 
d’ Oultremont. Zowel de oude koning, die 
vanaf dat moment door het leven zal gaan 
als graaf Van Nassau, als ook  Koning Willem 
II verblijven nog af en toe op Het Loo, al 
heeft Willem II een uitgesproken voorkeur 
voor Brussel en later na de Belgische 
Opstand voor Tilburg.

Verzoek
Blijkbaar vatten nu opnieuw een aantal 
Apeldoornse ingezetenen, met onder andere 
de grutter en winkelier Gerard Smits en 
Hendrik Bisterbosch, logementhouder van 
de Smittenberg te Beekbergen, zoals ze 
ook koning Lodewijk Napoleon hadden 

benaderd, de moed op 
om aandacht te vragen 
voor een eigen kerk. Dat 
blijkt uit een schrijven van 
1 september 1842 waarbij 
de provincie reageert op 
het “verzoek van G.Smits 
en consorten, Roomsch 
Catholijke ingezetenen 
der gemeente Apeldoorn 
en Beekbergen, houdende 
het verzoek: om het 
Oude Kerkgebouw der 
hervormden, gelegen 
midden in het dorp, aan hen 
af te staan, met toekenning 
van subsidie voor de bouw 

van een pastorie”. De reden was dat in 
datzelfde jaar 1842 een nieuwe kerk door 
de hervormden in gebruik was genomen 
aan de Loolaan en de Oude Kerk ongebruikt 
stond op wat nu het Raadhuisplein is. Het 
aantal katholieken is dan 750 zielen. Op 
het verzoek wordt afwijzend gereageerd 
omdat al het besluit was genomen om de 
Oude Kerk af te breken. Maar dan doet zich 
een merkwaardig voorval plaats, zoals dat is 
opgetekend in het archief van de parochie 
in CODA, waarbij de rooms-katholieke 
jagermeester van koning Willem II, Johan 
Bernhard Hester en zijn echtgenote Johanna 
Heijenbroek, woonachtig op Het Loo een 
hoofdrol zullen spelen.

Heroprichting
Op weg naar de Oosterhof in Vaassen naar 
de r.k. kerk aldaar vindt een ontmoeting 
in het Koninklijk Park plaats met koningin 
Anna Paulowna, de echtgenote van 
koning Willem II. De koningin vraagt uit 
belangstelling aan haar jagermeester waar 
de tocht heengaat. Daarop moet Johan 
Hester haar het gemis aan een eigen rooms-
katholieke kerk in Apeldoorn duidelijk 
gemaakt hebben. Kortom, de koningin 
beloofde een en ander met de koning te 
zullen bespreken. Spoedig daarop hechtte 
deze zijn goedkeuring aan de bouw van 
een katholieke kerk in Apeldoorn. Toen 
kort daarop ook de goedkeuring van de 
kerkelijke overheid werd verkregen stond 
niets de bouw van een kerk meer in de weg. 
In 1846, tweehonderd vijftig jaar nadat de 
vorige parochiekerk van de katholieken 

was afgepakt, werd de “Statie” Apeldoorn 
heropgericht. Nee, geen parochie, want 
ons land was immers nog missiegebied, nog 
zonder bisdommen en bisschoppen, maar 
bestuurd door aartspriesters of apostolisch 
vicarissen. De oprichting van de Statie 
Apeldoorn was in feite een afscheiding van 
die van Vaassen.
Op 14 november 1846, een halfjaar na 
oprichting van de Statie Apeldoorn, werd ’s 
middags om 12.00 uur ten huize van Andries 
van den Broek, logementhouder in de 
Arend aan de Dorpstraat, de bouw van een 
zogenoemde “Waterstaatskerk” aanbesteed. 
Wordt het begrip Waterstaatskerk vaak 
ten onrechte toegekend, in ons geval was 
er sprake van een echte Waterstaatskerk, 
ontworpen door de bouwkundig opzichter 
van Provinciale Waterstaat, Hermannus 
Bauer. Deze was woonachtig in Apeldoorn 
en had ook de functie van hoofdopzichter 
bekleed bij de bouw van de door koning 
Willem I geschonken voorganger van de 
huidige Grote Kerk aan de Loolaan. Maar 
over de bouw en inrichting van de in 
neoclassicistische stijl ontworpen vorige kerk 
aan de Hoofdstraat, daarover de volgende 
keer.

Huub Ummels

Bij de afbeelding: De toenmalige Dorpstraat 
met de pastorie en daarachter de door 
de opzichter van Waterstaat Hermannus 
Bauer ontworpen kerk op de plek van de 
huidige OLV-Kerk aan de Hoofdstraat. De 
afbeelding is van ca.1890. (afbeelding archief 
Mariaparochie CODA)

Eindelijk na twee en een halve eeuw weer een eigen kerkgebouw

De Onze Lieve Vrouwekerk afl.4

Kerkinventaris
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S A N T ’ E G I D I O

Oecumenische gebedswake
De gemeenschap van Sant’Egidio 
organiseerde op 15 april, de maandag in de 
Goede Week, in de Onze Lieve Vrouwekerk 
de oecumenische Gebedswake voor de 
Martelaren. Ook tijdens deze negende 
editie werden christenen herdacht die 
het afgelopen jaar vanwege hun geloof 
zijn gedood. Voorganger bij de viering 
was de Oud-Katholieke aartsbisschop 
Vercammen. Hij werd geflankeerd door 
de Utrechtse hulpbisschop mgr. Woorts, 
de aartsbisschop van de Syrisch-Orthodoxe 
Kerk Mor Polycarpus, Aartsbisschop 
Elisey van de Russisch-Orthodoxe Kerk en 
vertegenwoordigers van onder andere 
en de Protestantse Kerk Nederland, 
Syrisch Katholieke Kerk en de Koptische 
Kerk. In zijn overweging tijdens de 

gebedsdienst noemde mgr. Vercammen 
deze herdenking “oecumene in de 
praktijk”. Hij begon met het “Heil Hitler” 
van een SS-officier tegenover het “Geloofd 
zij Jezus Christus” van zr. Edith Stein 
te zetten. Deze SS-officier kwam naar 
het Karmelietessenklooster om de van 
oorsprong joodse Edith Stein te arresteren. 
“Haar antwoord op het Heil Hitler, ‘Geloofd 
zij Jezus Christus’, drukt een groot contrast 
uit. Beide uitspraken drukken uit in 
wie de spreker vertrouwen stelt,” aldus 
Vercammen. “Wie is het waard om in te 
geloven? Edith Stein getuigt dat er slechts 
één is om omhoog geheven te worden, 
boven iedereen uit.” Met haar groet maakt 
ze haar eigen lot tot getuigenis tegen het 
systeem waar de SS-officier voor staat, aldus 
de Oud-Katholieke aartsbisschop. “Haar 
leven is een overwinning op de wanhoop.”
Zulke verhalen moeten doorverteld worden, 
benadrukte hij. En daarmee ook de vele 
andere verhalen van de martelaren voor het 
geloof. Hun lot vertelt dat het leven alleen 
iets waard is als het weggegeven wordt, als 
het geïnvesteerd wordt. In de wake werden 
vele namen genoemd van christenen over de 
hele wereld die hun leven hebben gegeven 
voor hun geloof. Er zijn voor hen kaarsen 
gebrand en er is gezongen om ontferming 
met de oude woorden van het Kyrie Eleison.

Sainte Marie
Op zondag 28 april zijn wij weer naar woon- 
en zorgcentrum Sainte Marie geweest voor 
een gezellige zondagmiddag. Dit keer heeft 
Ed van Egmond met Sostenuto een muzikaal 
programma verzorgd. Het samen zingen van 
oud-Hollandse liedjes was een waar feest 
van herkenning. De ouderen zongen uit 
volle borst mee met de bekende liederen 
uit hun jeugd. De middag is afgesloten met 
een drankje en wat lekkers, waarna iedereen 
voldaan weer huiswaarts keerde.

Kledingbank
De Kledingbank heeft een mooie gift 
gekregen van Stichting Meisjesweeshuis 
waarmee we de komende tijd kinderonder-
goed en -kleding kunnen aanvullen. 
Hierdoor zitten wij in de kinderafdeling 

ruimer in onze voorraad en kunnen we meer 
kinderen helpen aan kleding, met name 
bij de seizoenswisselingen. Verder is er nog 
altijd wel veel vraag naar linnengoed en 
beddengoed.

Naaiatelier en Inloopochtend
De openingstijd is veranderd naar 
maandagmorgen van 9.00 tot 12.00 
uur. Dames zitten weer klaar achter de 
naaimachines om de kneepjes van het vak te 
leren en eenvoudig verstelwerk te doen.
Het naaiatelier gaat nu samen met de 
ochtendinloop, waarbij iedereen op 
maandag ochtend welkom is voor een kopje 
koffie of thee en een gezellig praatje in de 
Kledingbank.

Generatietuin
De Generatietuin achter de Kledingbank 
vordert gestaag. Met hulp van een 
aantal vluchtelingen uit de opvang aan 
de Christiaan Geurtsweg zijn nu paden 
aangelegd om de bedden te vormen waarin 
kinderen van de school en ouderen uit de 
wijk groente en bloemen kunnen zaaien.
Wel vragen wij voor het tuinieren naar vaste 
planten en tuingereedschap.
U kunt dit brengen tijdens de openingstijden 
op zaterdag van 10 tot 15.00 uur of 
woensdag van 10.00 tot 12.00 uur.Gebedswake                           (Foto: Roelof Rump)

S T A D

Kopij voor de volgende OpWeg graag in-
leveren uiterlijk woensdag 15 mei 2019 
per e-mail aan receptie@rkapeldoorn.nl

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

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

Gespreksgroep ouderen
Maandag 6 mei 2019. Gast: Jolanda de Hoog.
Thema: Zorg in het Hospice. Vanaf 9.45 uur 
bent u allen van harte welkom.

Corrie Jonker

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

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

Hoven” open is. Het MFC is open van maandag 
t/m vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur. 

Eucharistieviering Werkgroep Welzijn 
Hubertusgemeenschap 
Op 28 maart had de Werkgroep Welzijn een 
mooie en sfeervolle Eucharistieviering met 
daarbij aansluitend een lunch georganiseerd in 
de Open Hofkerk. De belangstelling voor deze 
morgen was weer bijzonder groot, waaruit 
blijkt dat er een enorme behoefte bestaat aan 
samenzijn en samen kerk vieren. Voorganger 
was Pater Theo Roelofs met assistentie van de 
heren Ben Pol en Wim Timmer resp. als acoliet 
en lector. Het Hubertuskoor o.l.v. Dominique 
Molenkamp en met muzikale ondersteuning 
van Frans Wijnbergen verzorgden de zang. 
Thema van deze viering was: “Op weg naar het 
Licht”. De voorzitter heette alle aanwezigen 
uit de Hubertusgemeenschap en andere 
belangstellenden welkom. Pater Roelofs ging 
voor in gebed. Het koor zong de vaste gezangen 
uit de Messa Pastorale van G.B. Campadonico. 
Hierna ging men over tot de dienst van het 
Woord. In zijn overweging kwam Pater Roelofs 
terug op het Evangelie over de Verloren Zoon. 
In dit levensverhaal worden verschillende 
personen ten tonele gevoerd die ieder hun 
eigen rol en plaats hebben in het geheel, t.w. 
een puberende zoon, die op avontuur gaat en 
met het opgevraagd erfdeel het ouderlijk huis 
verlaat, een oudere broer die plichtsgetrouw 
thuis blijft en zijn vader helpt op het land, een 
ruimhartige vader die zijn avontuurlijke jongste 
zoon de vrijheid geeft op stap te gaan. Hij geeft 
aan dat vele mensen in de kerk al voor zichzelf in 
gedachte hebben welke figuur hun het meeste 
aanspreekt. Wie kent niet de tijd dat zijn eigen 
kinderen puberden en dat men ‘s nachts wakker 
lag totdat de zoon of dochter weer thuis kwam. 
Zo stond ook de vader uit het evangelieverhaal 
op de uitkijk toen hij zijn verloren zoon in 
de verte aan zag komen. Dolgelukkig werd 
er een feestmaal georganiseerd omdat de 
vader zo blij is dat er flink wordt uitgepakt. 
Begrijpelijkerwijze is de altijd trouwe zoon 
verbouwereerd, want zijn jongere broer heeft 
al zijn geld verpatst en nu hij platzak is komt hij 
thuis, terwijl hij jarenlang voor zijn vader heeft 

gewerkt en nooit ongehoorzaam is geweest, 
werd er voor hem nooit een feest georganiseerd. 
De vader echter is gelukkig omdat zijn jongste 
zoon tot inkeer is gekomen en wel zodanig dat 
hij spijt betuigt en zegt; ”Ik ben het niet meer 
waard uw zoon genoemd te worden”. De vader 
zegt dan tegen de oudste zoon “Jij bent altijd 
bij me en alles wat van mij is van jou, maar we 
konden niet anders want je broer was dood en 
is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en 
is teruggevonden. Na deze mooie overweging 
werd de Eucharistieviering voortgezet. Aan 
het eind van de viering bedankte de voorzitter 
iedereen voor de medewerking, maar bracht 
vooral dank aan de aanwezigen voor het 
meevieren. Met dankbaarheid kijken we terug 
dat zo velen de moeite hebben genomen om 
deze viering mee te maken. Hierna werden allen 
uitgenodigd voor de lunch. Iedereen kreeg soep, 
vooraf gesmeerde broodjes en een heerlijke 
kroket. Het werd een gezellig en ongedwongen 
samenzijn. Iedereen had het naar zijn zin ook 
al omdat men elkaar weer kon ontmoeten en 
elkaar weer kon spreken. Compliment aan de 
Werkgroep dat alles op rolletjes liep. Aan het 
eind van de bijeenkomst bedankte de voorzitter 
de Werkgroep Welzijn, de activiteitencommissie 
en alle aanwezigen. 

G.T. 

Voorjaarsmiddag Werkgroep 
Welzijn Hubertusgemeenschap
Op woensdag 8 mei 
a.s. organiseert de 
Werkgroep Welzijn 
weer haar jaarlijkse 
Voorjaarsmiddag. 
Ook nu zijn we weer 
welkom in de zaal van 
de OPEN HOFKERK aan 
de Boerhaavestraat 
60. Aan deze middag wordt ditmaal muzikaal 
medewerking verleend door ”Toontjes muziek en 
Coby ”. Coby en Toon brengen entertainment en 
muziek. Zij treden dikwijls op voor de afdelingen 
van de KBO, Zonnebloem, Rode Kruis en vooral 
ook Verzorgingshuizen in heel Nederland. 
Ze hebben een middagvullend nostalgisch-
programma en maken overal een feest van. De 

middag begint om 14.00 uur en vanaf 13.30 uur 
is men van harte welkom. Zoals altijd krijgen alle 
parochianen boven de 75 jaar weer persoonlijk 
een uitnodiging. Mocht u de uitnodiging op 
4 mei a.s. nog niet ontvangen hebben dan 
verzoeken wij u contact op te nemen met 
Mevrouw Van Bussel, Marconistraat 71, 7316 
PA Apeldoorn, tel. 055 521 80 06 of met Gerard 
Tiemessen, Hoefblad 1, 7322 EG Apeldoorn, tel. 
055 521 39 28. U bent van harte welkom.

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

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

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. 

H U B E R T U S

ONZE LIEVE VROUWE

T E R E S I A

V I C T O R

Sostenuto                           (Foto: Ronald Dashorst)
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Sacrale dans
Donderdag 16 
mei om 19:30 uur. 
Deze dans is een 
meditatieve vorm 
van bewegen 
en wordt gegeven door Els Lagerweij. 
Bijdrage € 2,50. Graag aanmelden 
vonc@3ranken.nl. Ingang achterzijde 
De Drie Ranken, Violierenplein.

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

Vieringen H. Martinuskerk Twello
Zondag 5 mei
10.00 uur Eucharistieviering
 Voorganger pastoor H. Hermens
Zondag 12 mei
10.00 uur Eucharistieviering
 Voorganger pastor Sebastian
Zondag 19 mei
10.00 uur Eucharistieviering 
 Voorganger pastoor Hermens
12.00 uur Doopviering

Casa Bonita
05 mei  regelt Henny Meurs
12 mei  R. Bloemendal 
19 mei  ds. E. Idema
De kerkdiensten beginnen om 10.30 u 
op de 4e verdieping. 

De Drie Ranken
05 mei
09.00 uur Ds. H.J. ten Brinke
09.00 uur Next Step voor jongeren 
 van 12-15 jaar
10.30 uur Ds. H.J. ten Brinke
12.00 uur Connect@, voor jongeren 
 vanaf 15 jaar
19 mei
09.00 uur Ds. G.A.J. van der Maas
10.30 uur  Ds. G.A.J. van der Maas

De Heemhof
05 mei  Mw. M. Hoekstra
12 mei  Ds. W. van Iperen
19 mei  Mw. H. Jaspers
De kerkdiensten beginnen om 10.30 uur.

‘s Heeren-Loo (Groot Schuylenburg)
05 mei  Verteldienst Dhr. Piet Rosenbrand
05 mei  Zangdienst Mw. Lies Mijnsbergen
12 mei  Eredienst Dhr. G.J. de Graaf
19 mei  Verteldienst Mw. Trudie Buitenhuis
19 mei  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
04 mei  M-Ha Mw. ds. A. Melzer
11 mei  Immendaal Mw. C. Lindner

18 mei  M-Ha Mw. H. Jaspers
De kerkdiensten vinden plaats op 
zaterdagmorgen om 10.30 uur.

Randerode
05 mei RK pastor J. van Steenoven
12 mei Prot Willem Jan van de Velde
19 mei Prot-Z Bob Bredijk
De kerkdiensten beginnen om 10.30 uur.

Sainte Marie
05 mei  Woord- en communieviering 
 A. Derksen
12 mei  Woord- en communieviering 
 G. Disberg
19 mei  Woord- en communieviering 
 A. Derksen
De diensten beginnen om 10.00 uur. 

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

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

H. Geestkapel Assel
Elke zondag is er om 10.00 uur een zondags-
viering. 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.

Peter Steneker 1951-2019
Op vrijdag 22 maart jl. hebben we in 
O.L. Vrouwekerk tijdens een plechtige 
uitvaartviering afscheid genomen van Peter 
Steneker. 
Peter werd geboren te Vaassen, als vijfde 
van een gezin met acht kinderen. Zijn 
vader had een pluimveebedrijf. Al vroeg 
hielp hij mee op het bedrijf van zijn vader. 
Hard werken was Peter niet vreemd, maar 
hij ging daar ook wel zijn eigen weg in. 
Onverstoorbaar zijn eigen weg gaan, het 
hoort bij Peter. Op een fuifje in Vaassen 
leerden Peter en Marie-José elkaar voor het 
eerst kennen. Steeds opnieuw kwamen ze 
elkaar in de loop van de tijd tegen, als een 
rode draad, en zo groeide hun band meer 
en meer. 
In 1979 trouwden ze en het huwelijk werd 
gezegend met twee dochters. Vader moest 
hard werken, maar tussen de middag was 
hij wel thuis om samen met zijn gezin te 
eten. Ook al was hij een druk man, hij was 
er wanneer je hem nodig had, ook al kon hij 
je wel eens anders laten geloven. Peter was 
een man van niet zoveel woorden, maar wel 
een man met gouden handjes. Wanneer je 
hem om hulp vroeg, antwoordde hij vaak 
nee, maar dat nee werd altijd weer snel ja. 
En dat wisten jullie ook. Zijn liefde voor zijn 
dierbaren liet hij vooral zien op praktische 
wijze.

Peter hield van het leven, hij was een 
levensgenieter. Zijn lach zal voor velen 
bekend zijn. Peter was op zijn wijze een 
gelovig man, een geloof dat echt van 
binnen uit kwam. Dit geloof uitte hij vooral 
ook in de muziek. Hij was trouw lid van 
Sostenuto. We vertrouwen Peter nu toe aan 
onze hemelse Vader, dat hij mag rusten in 
Gods vrede.
Wij wensen Marie-José, de kinderen en 
kleinkinderen en al zijn dierbaren veel 
sterkte toe met dit verlies.

Hans Hermens

Henny Bongers-Rutten
Met dankbaarheid voor alles wat ze voor 
haar dierbaren heeft betekend, hebben 
we op 13 april in de aula van crematorium 
Moscowa afscheid moeten nemen van 
Henny. Tijdens de afscheidsdienst zijn 
er door haar kinderen en kleinkinderen 
veel herinneringen opgehaald. Henny is 
geboren in Arnhem en kwam uit een een 
gezin van 8 kinderen. Als puber heeft ze 
de oorlogsjaren meegemaakt, wat zeker 
geen gemakkelijke jaren zijn geweest. 
Maar na de oorlog leerde ze Cor kennen 
en het geluk lachte haar toe. Ze trouwden 
en kregen samen 4 kinderen. Henny was 
een lieve en zorgzame moeder en was de 
steun en toeverlaat van haar kinderen. 
Ze heeft in haar leven enorm genoten 

van haar kinderen maar zeker ook van 
haar klein- en achterkleinkinderen. Ze 
voelde zich rijk met zoveel liefdevolle 
mensen om haar heen. Ze was ook een 
echt familiemens en vond het heerlijk 
om mensen om haar heen te hebben. Ze 
hield van gezelligheid. Door het werk van 
Cor verhuisde het gezin regelmatig maar 
uiteindelijk werd Apeldoorn de plaats 
waar ze bleven wonen en waar Henny ook 
altijd met heel veel plezier heeft gewoond. 
Het geloof heeft altijd een belangrijke rol 
gespeeld in het leven van Henny en Maria 
betekende héél veel voor haar. Als ze de 
vieringen bezocht werd er altijd een kaars 
aangestoken bij Maria. In haar huis had 
Henny overigens een speciaal Mariahoekje 
gecreëerd. Ook is ze een paar maal naar 
Lourdes geweest. Na een lange periode 
van afnemende gezondheid heeft Henny 
het leven hier op aarde los moeten laten 
maar wij vertrouwen erop dat zij nu door 
de dood heen aan een nieuw eeuwig leven 
begonnen is.

Gerard van de Braak

Leny de Knegt-Boers
Leny is 11 september 1928 geboren, 
getrouwd met Piet de Knegt en zij hebben 
samen drie kinderen gekregen. Heel 
vroeg moest zij haar man verliezen en 
met haar kinderen en later kleinkinderen 

en achterkleinkinderen het leven mooi 
maken. Op 17 april is zij omringd door 
haar gezin rustig ingeslapen. De kinderen 
schreven op de rouwkaart: ‘Wij herinneren 
Leny, zoals zij was, de geliefde van Piet, 
allermooiste mama, zachte oma en lieve 
vriendin. Zij had onverdeelde aandacht 
voor iedereen die haar omringde. Veel 
was ze, heel veel. Ze heeft lief gehad en 
was geliefd. Herinneringen kun je maken 
en zij wist als geen ander hoe dat moest. 
Een gloedvol leven. Zij blijft herinnerd’. 
Op 23 april, Derde Paasdag, hebben wij in 
dankbaarheid afscheid van haar genomen 
in de Onze Lieve Vrouwekerk. Mooi hoe 
haar kinderen en kleinkinderen voor haar 
zongen en dierbare herinneringen deelden. 
Floor zong ‘Dat ik je mis’ het ontroerende 
lied van Maaike Ouboter. We hebben haar 
naar de begraafplaats gebracht aan de 
Oude Beekbergerweg om bij te zetten in 
het graf van haar man, met wie ze na al die 
jaren weer samen is. Luciënne zong in de 
kerk het Ave Maria, een groet aan Maria, 
maar nu laatste groet aan haar moeder. 
Wij houden de herinnering levend aan een 
lieve vrouw en vertrouwen er op dat het 
voor haar Pasen is. Dat ze is opgestaan in 
een nieuw leven en zich met allen die haar 
zijn voorgegaan mag verheugen in het 
Licht en de Liefde van God.

Ronald Dashorst

I N  M E M O R I A M

Op zaterdag 18 mei 2019 zal 
Pastoor Hans Hermens van de 
Emmaüsparochie Apeldoorn 
om 16:00 uur het nieuwe 
begraafplaatsgebouw aan 
de Haagwinde (achter de 
Teresiakerk) inzegenen. 

Graag willen wij betrokken 
parochianen uitnodigen om bij 
dit heugelijke feit aanwezig te 
zijn en kennis te nemen van de 
vernieuwingen op de Haagwinde. Met de 
aanstaande verkoop van de Teresiakerk
verliest de begraafplaats Haagwinde haar 
vaste onderkomen voor de vrijwilligers: 
de pastorie. Door de aankoop van een 
stuk grond achter de kerk en pastorie (de 
zogeheten kuil van Goorts) ontstond er 
ruimte om een nieuw gebouw te realiseren. 
In een intensief overleg tussen de Architect 
Paul van Erken Calandt (VEC), de vrijwilligers 
van de begraafplaats en het bestuur van 
de R.K. Begraafplaatsen Apeldoorn werd er 
een plan gemaakt. Op basis daarvan kon er 
eind 2017 bij de gemeente Apeldoorn een 
bouwvergunning aangevraagd worden en 
na het verlenen hiervan is de bouw begin 
2018 aanbesteed. Daarop is ‘Timmer- en 
aannemersbedrijf Harleman’ uit Apeldoorn 
de opdracht gegund. Direct na de bouwvak 
kon de firma aan de slag, en begin dit jaar 
is het gebouw opgeleverd.

De vrijwilligers beschikken nu over een 
eigen gebouw waarin een werkplaats, 
bergzolder, een koffie- ontvangstruimte en 
sanitaire voorzieningen gerealiseerd zijn. 
Vooral de grote werkplaats en bergzolder 
zijn een aanwinst. Naast dit gebouw is een 
heuse milieustraat aangelegd. Ja, je moet 
natuurlijk wel met je tijd meegaan!
Hier kunnen groenafval, zand-, schelpen- 
en puin gescheiden van elkaar opgeslagen 

Nieuw begraafplaatsgebouw Haagwinde

worden. Tenslotte is het geheel vanaf de 
parkeerplaats op riante wijze ontsloten.
Tussen het nieuwe gebouw en de 
begraafplaats is een kleine ‘Stilteplek’ 
gecreëerd waar bezoekers een moment 
van bezinning kunnen vinden. Op dit 
moment wordt de laatste hand gelegd 
aan de nieuwe groenvoorziening rondom 
het gebouw en de ‘Stilteplek’. 
Later dit jaar hopen wij op de 
begraafplaats nog een klokkenstoel 
te plaatsen, nabij de Calvariegroep. 
Daarin komt één van de klokken uit de 
klokkentoren van de kerk te hangen. 
Zo blijft het geluid van de Teresiakerk 
ons herinneren aan de band tussen 
begraafplaats en kerk.
Het zal u niet verbazen dat 
vrijwilligers en bestuur van onze R.K. 
Begraafplaatsen trots zijn op wat we 
samen tot stand hebben gebracht, en u 
bent dan ook van harte uitgenodigd om 
bij de inzegening aanwezig te zijn en 
onder het genot van een kopje koffie/
thee en wat lekkers kennis te nemen van 
ons nieuwe gebouw. De inzegening is 
om 16:00 uur u bent vanaf 15:45 uur van 
harte welkom.

Namens vrijwilligers en bestuur 
R.K. Begraafplaatsen Apeldoorn,

Jaap Gussenhoven

Meditatie
Dinsdag 14 mei, van 20:00-21:30 uur: 
Ferguutgaarde 102, Apeldoorn
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Wij bidden om roepingen

Goede God,
Jezus heeft ons aangespoord
te bidden om arbeiders voor de oogst.
Op voorspraak van de H. Willibrord,
de patroon van ons aartsbisdom,
vragen wij U:
roep jonge mensen
om Jezus als priester, diaken en religieus
van meer nabij te volgen.
Geef hen door uw heilige Geest ook de 
kracht
om aan hun roeping te beantwoorden.
Door Christus onze Heer. Amen.

W I J  B I D D E N

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

Zondag van de Goede Herder 
12 mei 2019

Jezus is de goede herder 
Jezus Hij is overal 
Jezus is de goede herder 
Brengt mij veilig naar de stal

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

Bijbelrooster jaar C
05 mei Derde zondag van Pasen
Hand. 5,27b-32 + 40b-41; Ps. 30; Apok. 5,11-14; Joh. 21,1-19 of 21,1-14 
12 mei Vierde zondag van Pasen, zondag v.d. Goede Herder/roepingenzondag/
moederdag
Hand. 13,14.43-52; Ps.100; Apok. 7,9 + 14b-17; Joh. 10,27-30 
19 mei Vijfde zondag van Pasen, zondag v.d. Oosterse kerken
Hand. 14,21-27; Ps. 145; Apok. 21,1-5a; Joh. 13,31-33a + 34-35 
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Kopij voor STAD

Berichten en mededelingen uit de parochie dienen

vóór of op de woensdag van de week vóór de datum

van verschijning (is 9 dagen vóór de verschijningdatum) 

bij het secretariaat (receptie@rkapeldoorn.nl)

te worden ingeleverd. Het secretariaat zorgt voor 

aanlevering bij de eindredactie.

Overige kopij

Artikelen moeten vóór of op de donderdag van de 

week vóór de datum van verschijning (is 8 dagen 

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

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

De redactie behoudt zich het recht voor om:

-  zonder overleg artikelen in te korten, later te 

 plaatsen of niet te plaatsen, 

-  te laat ontvangen of ongevraagd ontvangen 

 kopij niet te plaatsen. 

Als uw bijdrage groter is dan 300 woorden, wordt u 

verzocht van tevoren contact op te nemen met de 

redactie.

Algemene redactie

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

en W. Olierook

Eindredactie

I. Franken en M. Lamper 

Opmaak

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

Druk

Vellendrukkerij BDU - Barneveld

[mooi]afscheid[mooi]afscheid


