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- Za lig Pin ks teren Gaven van de Geest
Met Pinksteren is de Heilige Geest als een vuur over
de leerlingen van Jezus gekomen. Pinksteren wijst
de apostelen op de plicht om te getuigen. Wanneer
de apostelen moeten getuigen over Christus, is dat
ook meer dan alleen de feiten uit zijn leven nog eens
vastleggen en doorvertellen. Dan gaat het ook om de
boodschap van Christus, waarvoor Hij kwam en wat
Hij voor ons heeft gedaan.
De apostelen hadden zelf niet de kracht om de wereld
in te gaan en getuigenis af te leggen van de boodschap
van Christus. Als de apostelen de wereld in gaan om
de boodschap van Christus te verkondigen zullen ze
vele moeilijkheden tegenkomen. Hoe gaan ze de
moeilijkheden overwinnen? De apostelen hebben
zegen en kracht van God nodig.
Wat zijn de gaven van de Heilige Geest? De Kerk kent
er zeven, een getal dat symbolisch verwijst naar volheid.
De zeven gaven van de Geest hadden de apostelen toen
nodig om te getuigen en te overtuigen.
Iedere christen heeft de gaven van de Geest ontvangen.
Wij maken allemaal moeilijkheden mee. De wereld
verandert voortdurend. In de materialistische wereld
krijgt God steeds minder plek.
De gaven van de Heilige Geest zijn: wijsheid, inzicht,
raad, sterkte, kennis, vroomheid en ontzag voor God.

Wijsheid: Het is de genade om alles met de ogen van
God te kunnen zien. Het is eenvoudig dit: de wereld,
de situaties, de omstandigheden, de problemen, alles
met de ogen van God kunnen zien.
Inzicht: De gave van inzicht is belangrijk voor ons
christelijk leven. Het is een gave om Gods woord, in de
dingen die gebeuren, te verstaan en Gods heilsplan te
ontdekken.
Raad: In moeilijke situaties zoeken wij wijze mensen
die het goed met ons voor hebben; hun raad als een
begeleiding te accepteren. Welnu, door de gave
van raad is het God zelf die door zijn Geest ons hart
verlicht, zodat we verstaan hoe we op de juiste wijze
kunnen spreken en ons dienen te gedragen en welke
weg te volgen.
Sterkte: Deze gave is het basiskenmerk van het
christelijke leven en bestaan. Alle dagen van ons
dagelijks leven moeten we sterk zijn, we hebben deze
kracht nodig om met ons leven, ons gezin, ons geloof
verder te gaan.
Kennis: Het is een bijzondere gave, die ons ertoe
brengt, via de schepping, de grootheid en de liefde van
God en zijn diepe verbondenheid met elk schepsel, te
vatten. De Heilige Geest helpt ons om de schepping te
verstaan, te bewonderen en God te loven.

Vroomheid: Deze gave verwijst naar ons toebehoren
aan God en onze diepe band met Hem, een band die
zin geeft aan heel ons leven. Deze band met Hem
helpt in moeilijke momenten van het leven. De gave
van vroomheid doet ons groeien in de relatie en in de
gemeenschap met God en helpt ons tegelijkertijd die
liefde op anderen te oriënteren en hen als broeders
en zusters te erkennen.
Ontzag voor God: Deze gave van de Heilige Geest
doet ons verstaan dat alles genade is en dat onze
ware kracht alleen in de navolging van Jezus bestaat
en in het aanvoelen dat de Vader zijn goedheid en
barmhartigheid over ons kan uitstorten, het hart
openen, zodat de goedheid en barmhartigheid van
God tot ons kan komen. Dat bewerkt de Heilige Geest
door middel van de gave van ontzag voor God.
Mogen wij op deze feestdag van Pinksteren vragen
dat het vuur weer mag oplaaien, bij ons en bij
heel de gemeenschap. Bidden wij daarom echt van
harte: “kom Heilige Geest, vervul de harten van uw
gelovigen en ontsteek in hen het vuur van uw liefde,
en het aanschijn der aarde zal opnieuw worden
veranderd.”

Pastor Sebastian
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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
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

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

25 MEI T/M 21 JUNI 2019

Zaterdag 25 mei
16.30 uur
Eucharistieviering met Joko Trees (Vormselviering)
Voorgangers kardinaal W. Eijk en pastoor H. Hermens

KINDERDIENST EN CRÈCHE
Elke zondag is er tijdens de viering van 10.00 uur kinderdienst en crèche.

Zondag 26 mei
10.00 uur
Eucharistieviering met koor en cantor
Voorganger pastoor H. Hermens

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.

Dinsdag 28 mei
09.00 uur
Eucharistieviering
Donderdag 30 mei Hemelvaart
10.00 uur
Eucharistieviering met Credo en cantor
Voorganger pastor Sebastian
Vrijdag 31 mei
09.00 uur
Eucharistieviering
19.30 uur
Gebedsviering Sant’Egidio
Zaterdag 1 juni
16.30 uur
Eucharistieviering met samenzang
Voorgangers pastor Sebastian
Zondag 2 juni
10.00 uur
Eucharistieviering met koor Credo
Voorganger pastor Sebastian
12.00 uur
Doopviering met pastor Sebastian
Dinsdag 4 juni
09.00 uur
Eucharistieviering
Vrijdag 7 juni
09.00 uur
Eucharistieviering
19.30 uur
Gebedsviering Sant’Egidio
Zaterdag 8 juni
16.30 uur
Eucharistieviering met cantor
Voorgangers pastoor H. Hermens en diaken R. Dashorst
Zondag 9 juni 1e Pinksterdag
10.00 uur
Eucharistieviering met Gregoriaans koor
Voorgangers pastoor H. Hermens en diaken R. Dashorst
Dinsdag 11 juni
09.00 uur
Eucharistieviering

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:
26 mei locatie locatie Noord Hubertus,
2 juni locatie Zuid Bonifatius,
9 juni locatie Zuid-West Fab & Seb.
Op 5 mei jl is het bloemetje naar de familie Franken gegaan.
Op 12 mei jl is het bloemetje naar mevrouw Weijn-Berends gegaan.
Op 19 mei jl is het bloemetje naar de familie Voogd 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.
COLLECTE OPBRENGSTEN
week 16
pastoraat Emmaüsparochie € 1.904,45
collecte voor de Parochiële Caritas € 1.192,26
week 17
Pastoraat Emmaüsparochie € 310,44
collecte voor Egidius € 347,27
week 18
pastoraat Emmaüsparochie € 404,79
collecte voor de Diaconie algemeen € 395,47

Vrijdag 14 juni
09.00 uur
Eucharistieviering
19.30 uur
Gebedsviering Sant’Egidio

MISINTENTIES, VOOR ZOVER BIJ ONS BEKEND
Weekend 25 – 26 mei
Vonnie Langen, Rufino Maduro, Jeroen Wijnbergen, Roelof Rump.

Zaterdag 15 juni
16.30 uur
Eucharistieviering met samenzang
Voorgangers pastor Sebastian

Weekend 1 – 2 juni
Diny IJsseldijk-Bouwmeester, Vonnie Langen, Rufino Maduro, Jeroen Wijnbergen,
Roelof Rump.

Zondag 16 juni
10.00 uur
Eucharistieviering met koor Credo
Voorgangers pastor Sebastian en diaken R. Dashorst
12.00 uur
Doopviering met diaken R. Dashorst

Weekend 8 – 9 juni
Maria Aartsen-Verhey, Hendrikus Johannes Aartsen, overleden familie Aartsen-Verhey,
Aad vd Maarel, Roelof Rump.
PAROCHIEKRONIEK

Dinsdag 18 juni
09.00 uur
Eucharistieviering
Vrijdag 21 juni
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.

Gedoopt:
Op 5 mei jl. zijn Arwen Hermkes, Justiniena Logger en Quinten Nijman door het
H. Doopsel in onze Geloofsgemeenschap opgenomen.
Overleden:
De uitvaart van heeft op mei plaatsgevonden vanuit de OLV-kerk.
Het afscheid van Michal Bezowski heeft op 2 mei plaatsgevonden in de aula van Heidehof.
Het afscheid van Vonnie Langen heeft op 11 mei plaatsgevonden in de aula van Heidehof.
Het afscheid van Rufino Maduro heeft op 13 mei plaatsgevonden in de aula van Heidehof.
Zie In Memoriam pagina 10.
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Het verhaal van Rebecca, een verhaal vol verwarring…
(Willem Olierook)
Ze was erbij geweest. Toevallig. Op weg van
de markt naar huis om alles in gereedheid
te brengen voor Sjavoeot, het feest van de
eerstelingen, was ze langs het grote, statige
huis gelopen.
Het was druk op straat, er waren veel
mensen naar Jeruzalem gekomen om het
feest te vieren met familie en vrienden.
Plotseling leek het wel of de deuren van het
huis van binnenuit werden open geblazen.
Vreemd, want buiten was het windstil.
Het klonk als een schoorsteen die in brand
gevlogen was, een hoog, bulderend geluid,
dat een uitweg leek te zoeken.
Er kwamen mannen naar buiten, ze leken
in extase. Ze dansten bijna het plein over,
met opgeheven armen en glunderende
gezichten.
Ze verspreidden zich tussen de aanwezigen
en gingen met de mensen in gesprek.
Ineens bedacht Rebecca dat er daar iets heel
vreemds gebeurde. Ze kende een aantal van
die mannen. Eentje kende ze zelfs heel goed.
Daar liep haar broer Mattias. Die was al ruim
tien dagen niet thuis geweest. Hij bleef wel
vaker weg, maar dit keer waren zijn ouders
en zijzelf echt ongerust geworden.

Mattias
Rebecca baande zich een weg door de
menigte om bij haar broer te komen. Vlakbij
gekomen hoorde ze hem praten met enkele
mannen. Het vreemde was dat hij geen
Hebreeuws met hen sprak. Ze had die taal
wel eens eerder gehoord en toen waren
het Griekse kooplui die met haar vader aan
het onderhandelen waren over de prijs van
hun citroenen. Maar voor zover Rebecca
wist sprak haar broer helemaal geen Grieks.
De woorden leken hem moeiteloos van zijn
lippen te komen en zijn gezicht was zo verhit
dat het leek alsof de vlammen hem uit de
oren sloegen.
Rebecca bleef even afzijdig en wachtte tot
Mattias het gesprek had beëindigd. Toen ze
haar kans schoon zag, schoot ze op hem af.
‘Mattias! Waar was je al die tijd en met wie
was je aan het praten. Het leek wel Grieks,
maar dat heb jij toch nooit geleerd en
waarom zie je er zo verhit uit en…’
‘Ho eens even zusje van me,’ onderbrak
Mattias haar lachend. ‘Ik wil heel graag al je
vragen beantwoorden, maar dan een voor
een en graag met een beker koel water erbij,
want ik verga van de dorst.’
Even later zaten ze bij de herberg in de
schaduw en stak Mattias van wal.
‘Je herinnert je Jezus toch nog wel? Die
leraar waar ik vaak naar ging luisteren en die
met zijn vrienden door heel Judea trok om
zijn boodschap van liefde te verkondigen?’
Rebecca keek haar broer aan en schudde
toen haar hoofd.
‘Dezelfde Jezus die een week of wat geleden
is gekruisigd? Omdat hij zo’n aardige kerel
was? Waar loop jij achteraan broertje? Die
man was een misdadiger, anders hadden ze
hem toch niet de doodstraf gegeven?! Waar
ben je met je naïeve koppie nou weer mee
bezig? Leer toch eens een vak! Onze ouders
maken zich alleen maar zorgen om je. En nu
dit gedoe weer!’

Verkozen
Mattias stond op, strekte zijn armen uit naar
zijn zus en zei:
‘Het zit allemaal heel anders! Ze hebben
hem uit de weg geruimd. Hij heeft
helemaal niets misdaan, maar hij werd
een gevaar voor die priesters en farizeeën,
die landverraders, snap dat dan! Hij heeft
helemaal geen eerlijk proces gehad. Zelfs
de landvoogd, Pontius Pilatus, vond dat hij
onschuldig was, maar onder de druk van de
hogepriesters die het volk hadden opgejut,
heeft hij Jezus uitgeleverd aan zijn vijanden!
O, Rebecca, je weet niet half hoe verrot het
systeem is!’

Ook Rebecca stond op, pakte haar broer bij
zijn schouders en beet hem toe: ‘Ja en dan
moet jij je zo nodig inlaten met zo’n kerel en
die vrienden van hem?! Dat zijn ze toch, die
ik daarstraks uit dat huis zag komen? Ben jij
daar al die tijd geweest? Wat hebben jullie
daar in godsnaam gedaan?’
Mattias pakte liefdevol de handen van zijn
zus en zei: ‘Het was zó bijzonder. Je weet
toch dat een van die vrienden van Jezus
zich had opgehangen? Hij heette Judas,
het schijnt dat hij ermee te maken had dat
Jezus werd opgepakt in de Hof van Olijven.
Ze waren dus eerst met z’n twaalven, het
heilige getal - de twaalf stammen, je weet
wel - en ze wilden ook nu weer dat ze met
twaalf apostelen…’
‘Apostelen?!” noemen jullie jezelf zo?
Wat verbeelden jullie je wel? Een soort
‘supervolgelingen’ te zijn? Wat is dat voor
engs, gaan jullie een sekte stichten ofzo?’
viel Rebecca hem bot in de rede.
Mattias barstte in lachen uit.
‘O lief zusje van me, waar zie je me voor
aan?! Het is helemaal niet eng. Wat Jezus
deed was zo mooi: hij genas zieken, hij was
tegen onrecht en uitbuiting, hij zette zich in
voor de armen en verfoeide die huichelaars
die in de tempel voor iedereen zichtbaar
en hardop bidden, maar die daarbuiten
woekeraars zijn en mensen voor zich laten
werken voor een schandalig laag loon. Maar
wat ik je eigenlijk wilde zeggen is dat ze na
een loting – ja, echt! –, mij hebben gekozen
om de twaalfde man te zijn. En waarom? Ik
zou het niet weten!’

Ervaring
Rebecca was compleet in verwarring.
‘Mattias, ik heb hier helemaal geen goed

gevoel bij. Snap je dan niet dat jullie ook
gevaar lopen?! Als volgelingen van die Jezus
word je ook vast in de gaten gehouden door
de hogepriesters en hun gevolg. Wat zijn
jullie van plan?’
Mattias sloeg zijn arm om de schouders
van zijn zus en zei: ‘Je weet toch dat Jezus
is verrezen, net zoals de Schriften hadden
voorspeld? Tien dagen geleden heeft
hij afscheid van ons genomen. Maar hij
beloofde om de Heilige Geest te sturen,
zodat hij toch altijd bij ons zou zijn. Daarna
vervaagde zijn beeld en was hij ineens
verdwenen. Heel vreemd, maar ja, dat was
hij altijd al.’
Rebecca hoorde haar broer aan maar was
niet tevreden met zijn antwoord. ‘Maar wat
gaan jullie nu doen? Is die Heilige Geest al
gekomen dan?’
‘Ja Rebecca, we hadden daarstraks zo’n
bijzonder ervaring. Stel je voor: in een
huis, waar ineens een storm opsteekt van
jewelste, terwijl alle ramen en deuren
dicht zijn, dat is toch niet normaal! We
willen het gedachtegoed van Jezus verder
verspreiden, zijn leer die gebaseerd is op
louter liefde moet over heel de wereld
worden doorverteld. Jezus had het over
een Koninkrijk waar geen oorlog meer
zou zijn, waar mensen in vrede met elkaar
kunnen leven, waar alles met elkaar gedeeld
wordt zodat niemand meer honger hoeft
te hebben en iedereen een dak boven
zijn hoofd heeft; stel je voor Rebecca, hoe
geweldig dat zou zijn?!’

Verwarring
Rebecca zag de passie waarmee haar broer
vertelde over Jezus en de gebeurtenissen van
de laatste dagen.

‘Mattias, het is allemaal zo verwarrend voor
me. Aan de ene kant zie ik hoe enthousiast
je bent en ook je ideeën voor een toekomst
zonder oorlogen onderdrukking spreken
me echt aan, maar aan de andere kant is
de realiteit dat de Romeinen hier de baas
zijn en dat onze geestelijke leiders naar hun
pijpen dansen.’
‘Lieve zus van me, daar gaat het helemaal
niet om. Jezus heeft zich nooit afgezet tegen
onze bezetters. Hij geloofde in een verzet
zonder geweld. ‘Liefde’ is het sleutelwoord.
Heb je vijanden lief, zo predikte hij. Geweld
roept altijd geweld op. Doe goed en men zal
jou goed behandelen, dat was zijn credo. En
daar geloof ik ook helemaal in.’
De jonge vrouw voelt dat de woorden van
haar broer haar echt raken.
‘Mattias, ik begrijp nog niet wat er met jullie
in het huis gebeurde. Die ‘Geest’, die ik ken
als Ruach, wat is dat nu?’
Mattias strijkt een pluk haar achter zijn oor
en zegt: ‘De Geest is de kracht van Jezus en
een afspiegeling van JHWH. Je kunt hem
aanroepen als Helper en Trooster, een Vriend
die er is als je hem nodig hebt. Ik snap dat
het moeilijk is om dat te begrijpen, maar je
kunt op hem, of misschien is het een haar,
vertrouwen. Het is je innerlijke kracht die
verbonden is met de Schepper waardoor
je weet er nooit alleen voor te staan, hoe
moeilijk de situatie ook lijkt.
Misschien kan ik het niet helemaal goed
uitleggen. Ga eens met Nicodemus praten,
hij is een wijze man, een farizeeër, maar
ook een volgeling van Jezus. Hij was het die
ervoor gezorgd heeft dat het lichaam van
Jezus kon worden gebalsemd en in een graf
werd gelegd. Hij kan je laten zien dat de
Schriften dit allemaal al hebben voorspeld en
dat Jezus de Messias, de Zoon van God is.’

Keuzes
‘Lieve broer’, zegt Rebecca, ‘het is allemaal
zo verwarrend voor me. Ik wil je graag
geloven, maar het is zo raar om iemand die
dood is te zien als Messias; dat moet toch
een Koning zijn waar iedereen voor buigt?!’
‘Mijn koninkrijk is niet van deze wereld, dat
heeft hij over zichzelf gezegd Rebecca, dat
is vreemd, maar ik denk dat ik het nu wel
begrijp. Probeer het ook op je in te laten
werken. Roep de Geest aan om je inzicht
te geven en je zult merken dat het je rust
geeft.’
‘Ik zal het proberen Mattias. Het heeft jou
heel erg veranderd, en niet ten kwade dat
zie ik wel, maar ik weet ook dat het op veel
weerstand zal stuiten, misschien ook wel
binnen ons gezin.’
‘Ook dat heeft Jezus voorzien Rebecca, je
moet je eigen keuzes maken, zo is het leven
nu eenmaal. Ga nu naar onze ouders, groet
hen hartelijk van me. Ik ga nu naar mijn
vrienden. Er is veel te doen, Ik houd van je
Rebecca, ga met de Heer!’.
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Pastor Sebastian: “3 x 19 = … reden voor een feestje!”
(Willem Olierook)
Pastor Sebastian vierde op 19 mei jl. een
feestje. In de overweging die hij afgelopen
zondag hield in de Onze Lieve Vrouwekerk,
legde hij uit waarom.
Hij zei er dit over:
“Beste broeders en zusters, vandaag ben ik
19 jaar priester. Ik werd op 19 mei 2000 tot
priester gewijd. Veel mensen hebben mij
de vraag gesteld waarom ik mijn 19-jarig
priesterschap wil vieren. De simpele reden
is dat dit jaar de verjaardag van mijn
priesterwijding op een zondag valt. De
datum vind ik ook een bijzondere reden. Op
19 mei 2019 – vandaag dus – ben ik 19 jaar
priester.
In Nederland en ook een andere landen zijn
we gewend om het 25-jarig priesterschap
te vieren. Vorig jaar ben ik bij mijn
medebroeders in Duitsland geweest. Een
ervan heeft zijn 20-jarig priesterschap
gevierd. Hij vertelde de reden om het feestje
te vieren. Zijn ouders zijn oud. Hij weet niet
precies hoe de gezondheid van zijn ouders
over vijf jaar zal zijn.
Mijn ouders hebben helaas mijn
priesterwijding niet meegemaakt. Er zijn
velen met wie ik nu een goede band heb,
maar die ook al wat ouder zijn. Ik ben niet
zeker of hun gezondheid over zes jaar nog
goed zal zijn en daarom wil ik alvast nu al
een voorproefje van mijn zilveren jubileum.
Ik kan namelijk volgend jaar niet 20 jaar
priesterschap vieren. Omdat volgend jaar 19
mei op maandag is. Dit jaar valt de datum
precies op een zondag. Als ik dit jaar deze
kans mis moet ik ‘even’ wachten tot 19
mei 2026 die wel weer op een zondag valt.
Zolang wachten vind ik niet fijn. Dit feest
van mijn priesterschap vieren zal mij veel
energie geven om verder naar mijn zilveren
jubileum in 2025 toe te leven.
Vorig jaar hadden wij met alle studiegenoten
van mijn congregatie gepland om het

(Foto’s: Henny Ribink)

25-jarig jubileum van onze eerste gelofte te
vieren. Vanwege het overlijden van een van
mijn klasgenoten ging het jammer genoeg
niet door.
Ik wil graag deze gelegenheid gebruiken om
over mijn roeping tot priesterschap een paar
mooie, indrukwekkende momenten van mijn
priesterschap te vertellen.
Toen ik op de basisschool zat heeft de
lerares aan de kinderen een motivatievraag
gesteld: ‘wat wil je later worden?’. Ik
heb toen gezegd dat ik graag priester
wilde worden. De lerares was een non.
Ik wist toen natuurlijk nog niets over
de verantwoordelijkheden van het
priesterschap.

Een pastoor van mijn parochie was een
goed voorbeeld voor mij om priester te
worden. Toen ik naar Nederland vertrok ben
ik bij die pastoor geweest om zijn zegen te
ontvangen. Hij vroeg mij ook om hem te
zegenen. Ik ben bij hem misdienaar geweest
vanaf dat ik 12 jaar oud was. Die pastoor
vroeg mij hem te zegenen. Dat was het
mooiste moment van mijn priesterschap”.
Tot zover het deel van de overweging waarin
pastor Sebastian zijn keuze uiteenzette.
Er waren bij de bijzondere viering een aantal
speciale gasten aanwezig en betrokken,
waaronder een neef en achterneef – ook
beiden priester – van pastor Sebastian en

een medebroeder uit Duitsland. Ook werd
er gezongen en gebeden in het Tamil, de
moedertaal van pastor Sebastian.
Uit heel Nederland waren taalgenoten van
pastor Sebastian gekomen om op deze
voor hem zo bijzondere dag in Apeldoorn
aanwezig te zijn.
Het koffiedrinken na afloop van de
Eucharistieviering was extra gezellig en
dat kwam niet in de laatste plaats door de
heerlijke hapjes die de dames van de Rosa
Mysticagroep hadden gemaakt.
De redactie van OpWeg wenst pastor
Sebastian nog heel veel gezegende en mooie
jaren!
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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
		 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

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)

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 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 44 45 (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.

K I N D

E N

K E R K

Vormselviering 25 mei
16:30 uur
Na een mooie voorbereidingsperiode met elkaar
hebben alle 14 tieners de
bewuste keuze gemaakt om het vormsel
te willen ontvangen. Kardinaal Eijk zal
de tieners vormen. Zij hebben met hem
kennisgemaakt in Utrecht en zien er naar uit.
In januari is deze groep met elkaar gestart.
Direct was er onderling al een open sfeer
waarin veel met elkaar werd gedeeld. Je
voorbereiden op het vormsel vraagt ook
dat je over tal van zaken nadenkt en leert.
Daar waar je ouders besloten je te dopen,
bevestig je deze stap met het heilig vormsel.
U bent van harte uitgenodigd om deze
vormselviering bij te wonen.

Communicanten gaan op pad voor de
‘kar van St. Egidio’.
Dit jaar zijn er twee groepen kinderen die
zich voorbereiden op de eerste communie.
Er is op 23 juni een viering om 10:00 uur
en om 13.00 uur waarin zevenendertig
kinderen de eerste communie doen.
De voorbereiding is deels met de beide
groepen samen en deels gesplitst. De vijfde
bijeenkomst stond in het teken van delen
met het verhaal van de ‘vijf broden en de
twee vissen’. Maar de communicanten gaan
ook het geloof handen en voeten geven
door te delen met anderen. De komende
weken gaan ze op pad om bij familie,
vrienden en kennissen voedingsmiddelen
in te zamelen die St. Egidio kan gebruiken
voor de kar waarmee zij de vrienden van de

straat bezoeken. Koffie, soep, pindakaas,
hagelslag, broodjes wordt er verzameld om
uit te delen.

Pinksteren:
meespeel viering voor de kleintjes
Op Pinksterzondag is er voor de peuter en de
kleuters een viering in het Emmaüshuis.
Deze viering kent een vaste herkenbare
opbouw voor de kinderen met eenvoudige
liedjes en een doe-moment. De schatkist
gaat weer open en dit keer horen zij het
verhaal van Pinksteren.
Ouders, opa’s en oma’s zijn welkom om
samen met hun kleine kinderen op een
speelse ongedwongen wijze kennis te maken
met de verhalen uit de Bijbel en de kerk.

Scholen bezoeken de kerk
Steeds vaker weten scholen onze kerk
te vinden voor educatieprogramma’s of
projecten die er zijn op scholen rondom
verschillende denominaties.
Zo zijn vijf groepen bovenbouwleerlingen van de PCBO Montessorischool
Passe-Partout langs geweest voor een
excursie met verhaal.
Kinderen zijn vaak onder de indruk van
de kerk, met al zijn beelden, ramen
en muren die verhalen vertellen. Ook
de rituelen zijn onbekend en wekken
nieuwsgierigheid op.
Het is mooi te horen dat leerkrachten
onderling aan elkaar doorvertellen:
“daar moet je heen!”.

De Pastoraatsgroep binnen onze Emmaüsgemeenschap
Wellicht heeft u, als argeloze lezer, een
vaag begrip van het bestaan van een
pastoraatsgroep binnen onze gelederen.
Welnu, die is er wel degelijk! En er is alle
reden om dat niet onder stoelen of banken
te steken, om bij u het mogelijke idee van
een sudderend bestaan weg te nemen;
kortom: om u een –zeg maar- hernieuwde
kennismaking voor te schotelen.
In de eerste plaats weten wij ons sinds
kort versterkt door de persoon van Enwiah
Ismail. Enwiah (zelf afkomstig uit Irak) wil
zich vanuit onze groep onverdroten gaan
inzetten voor de “nieuwe Nederlanders”
binnen onze gemeenschap; dat deze
gelovigen, die van achter de horizon tot ons
zijn gekomen, zich over die horizon heen
getild gaan voelen, om echt samen met alle

Ronald Dashorst,
Luce van Gerwen,
Lia Voogd,
Enwiah Ismail,
Rens Smit en
Jaap Gussenhoven.
anderen verder te gaan. Ongetwijfeld zult
U binnen de kortste keren meer van hem
horen!
Daarnaast gaan we in deze dagen
op initiatief van onze pastoor, Hans

Hermens, wederzijds kennismaken met
onze vakbroeders (en –zusters) in Twello
en omstreken. We zijn erg benieuwd
of, en zo ja wat we aan elkaar kunnen
hebben. Sowieso is het zonneklaar dat we
hoegenaamd niets weten van wat er in ons

buitengebied speelt; en andersom.
Misschien overbodig maar toch wil ik ter
afsluiting van dit stukje “in het voetlicht”
nog eens onder de aandacht brengen dat wij
met onze antennefunctie willen proberen
te functioneren als de ogen en oren van
onze pastores. Ons telefoonnummer staat
hieronder: Ideeën, klachten, opmerkingen;
altijd welkom. En het mag ook positief. Zo
wil ik graag kwijt, dat ik op Tweede Paasdag
tijdens de viering heb genoten van cantor
Jeanette Niekus. Werkelijk ontroerend mooi.
En dat mag ook wel eens gezegd worden!!
Ideeën, klachten, opmerkingen:
tel. 06 110 048 97
Wordt vervolgd.
Jaap Gussenhoven
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Eén pastoraal team en één bestuur
Sinds 2013 zijn de parochies Emmaüs en
Franciscus en Clara intensiever met elkaar
aan het samenwerken. Zij delen hun
priesters sinds 2013 en sinds maart 2019 is er
voor beide parochies één pastoraal team.
Wij hebben elkaar daarin gevonden in de
pastorale speerpunten die we hebben: Kind
en Kerk en de aandacht voor de kwetsbare
mens.
Kind en kerk, waar Mariska Litjes in
Apeldoorn al verschillende jaren met
veel enthousiasme vorm aan geeft. En
diaken Ronald Dashorst met veel zorg en
aandacht voor de kwetsbare mens vanuit de
spiritualiteit van Sant’Egidio.
De beide pastoraal werkers, Ivan Kantoci
en Wim Vroom, zullen meer zichtbaar gaan
worden in de Emmaüsparochie.
Ook op bestuurlijk niveau zullen we
krachten moeten samenbundelen en hieruit
vloeit voort dat er per 1 augustus 2019 één
bestuur zal zijn voor beide parochies.
Samenwerken als parochie betekent ook

zoeken naar elkaar. Dit doen we vanuit ons
geloof in de ene Heer. En daarom mogen
we ook weten dat er meer is dat ons bindt,
dan dat ons scheidt. Met de terugloop
van het aantal kerkgangers, inkomsten en
vrijwilligers zijn we steeds meer op elkaar
aangewezen om de Blijde Boodschap in
onze streek, de Veluwe, levensvatbaar te
houden. Daarin ligt onze hoogste prioriteit.
I.v.m. de pensionering van Ivan Kantoci over
twee jaar, zal het pastoraal team in de nabije
toekomst kleiner worden, maar het werk
blijft wel doorgaan. En verder wordt het
steeds moeilijker om vrijwilligers te vinden,
en dat geldt al helemaal voor bestuursleden.
En met één bestuur hoeft het bestuurswerk
niet dubbel gedaan te worden.
Franciscus en Clara, een parochie die bestaat
uit verschillende gemeenschappen binnen
een landelijke omgeving met 3 kerken. De
Emmaüsparochie daarentegen met een
stedelijke omgeving met 1 kerk.
Iedere parochie heeft zijn eigen identiteit,

en dat is ook goed. Vanuit ieders identiteit
kunnen we van elkaar leren en groeien in
geloof en vertrouwen. Vanuit deze gedachte
blijft geloven ook een werkwoord en een
opdracht.
Sinds 2013 zien we ook dat parochianen
uit de Franciscus en Clara parochie de O.L.
Vrouwekerk in Apeldoorn bezoeken en zich
daar thuis voelen. En omgekeerd.
De samenwerking tussen beide parochies zal
in de nabije toekomst, per 1 januari 2021,
resulteren in één grote parochie. Wanneer
we samen één parochie vormen, zal het ook
betekenen dat we onder een nieuwe naam
verder zullen gaan. De naam zullen we
zoeken vanuit de spiritualiteit waarmee we
werken.
Natuurlijk wordt u als parochiaan op de
hoogte gehouden van dit proces.
Mede namens het pastoraal team en
parochiebesturen van beide parochies
Pastoor Hans Hermens

Roelof Rump: “Ik ben een sprokkelaar, een raaf…”
(Willem Olierook)
“Geniet, we hebben de tijd…”. Twee
dagen voor zijn overlijden op 8 mei liet
Roelof mij dat per mail weten toen ik hem
daarvoor had gemeld even met andere
zaken bezig te zijn. Hoe totaal anders liep
het…

I.M. Roelof Rump

Zes dagen later namen zeer velen – de
grote zaal op crematorium Heidehof bood
niet voldoende zitplaatsen - afscheid van
een bevlogen, gepassioneerd mens.
De mensen die spraken benoemden
de markante momenten in zijn leven
dat slechts zeventig jaar duurde; van
verliefd worden, trouwen, verhuizen,
werk, vader worden en sinds een aantal
jaren ook opa. Men memoreerde dat
Roelof ooit heeft gezegd: “huwelijken
worden in de hemel gesloten, maar het
vereist engelengeduld om het op aarde
gestalte te geven”, waarmee hij impliciet
bedoelde dat elke relatie ups en downs
kent en goede bedoelingen niet altijd
leiden tot mooie resultaten.

Ik weet dat zij straks weer tot mij zal spreken
maar nooit meer met dat rauw nasaal geluid
waarmee de aanklacht tegen de gebreken
van onze samenleving werd geuit

Verder roemde men zijn niet aflatende
inzet voor ‘de rafelrand van de
samenleving’. Zo noemde de ex-politicus,
maar vooral de fotograaf/schrijver
de mensen waar hij voor knokte. Hij
bracht het allemaal in beeld: armoede,
eenzaamheid, maar ook de grote kerel
met tattoos samen met het kwetsbare
kind.

‘t Maatschappelijk engagement dat raakte
haar scherpe stem hier kort geleden kwijt
Veel rafelranden zijn nu onbewaakte
en onbelichte zones in de tijd

Roelof Rump
De laatste tijd was hij sterk betrokken bij
armoede en met name kinderarmoede. In
februari heb ik hem nog een vlammend
betoog horen houden in het Stadhuis.
Hij bezat de gave om heel direct en goed
onderbouwd de vinger op de zere plek te
leggen, maar dit ook te doen met humor en
veel positivisme.

Die stem gaf feilloos richting aan mijn ogen
Nu tast mijn blik in ’t duister naar een beeld
vol strijdbaarheid en zuiver mededogen
dat geen maskering of verhulling veelt
Och, mocht die klank van dat sociaal verlangen
maar rond de rafelranden blijven hangen
© Aad van der Waal/ stadsdichter Apeldoorn Mei 2019

Roelof, hij had nog zoveel plannen;
voor talloze projecten wilde hij zich nog
inzetten…
Veel foto’s van mijn vriend, soulmates zijn
we door de jaren heen geworden, mochten
we gebruiken voor de rubriek LeefTocht
(op de website van onze Emmaüsparochie)
en ook heeft Roelof meerdere malen bij
speciale vieringen in of rond de Onze Lieve
Vrouwekerk foto’s gemaakt die hun weg
vonden naar de OpWeg.

Op de rouwkaart stond deze uitspraak
van Roelof: “Er is geen samenloop van
omstandigheden en niets gebeurt bij
toeval”.
Eind januari maakte ik een LeefTocht
over Roelof en zijn bevlogendheid, niet
vermoedend dat hij slechts enkele maanden
later niet meer onder ons zou zijn…

Als eerbetoon kies ik een selectie van zijn
foto’s die veel zeggen over hoe Roelof
de samenleving waarnam en vastlegde.
Hij noemde zichzelf: een sprokkelaar, een
raaf. Ik ga hem hevig missen…
[Roelof Rump was vaste medewerker,
leverancier van ‘Rafelranden’ en
‘hof’fotograaf van OpWeg. Red.]
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Kerken en Gigant organiseren debatavonden
Na drie succesvolle debatavonden vorig
jaar in Gigant heeft de initiatiefgroep
van kerken in Apeldoorn opnieuw de
handen ineengeslagen met cultuur- en
filmhuis Gigant om een drietal debatten te
organiseren.
Deze hebben plaats op 5, 19 en 26 juni en
kosten per avond 7,50 euro. Jongeren tot
25 jaar betalen 2,50 euro. De debatten
beginnen om 20.00 uur.

5 juni - Alleen nog maar
perfecte mensen?
Op 5 juni is het thema Alleen nog maar
perfecte mensen? Henk Jochemsen en
Marcel Zuiderland zullen hierover de degens
kruisen. Hoe ver moeten we gaan om
imperfectie te voorkomen? Of moeten we
juist leren daarmee om te gaan?

19 juni - De robot kan het toch
veel beter?
Op 19 juni staat de prikkelende stelling
De robot kan het toch veel beter? op
de rol. De robot kan al heel veel en
de mogelijkheden lijken eindeloos.

Kunnen ze het ook van ons overnemen?
Waar moet je een grens trekken? Daar
spreken Steven Dorrestijn en Ad de
Bruijne over.

26 juni - Zorg voor de ziel
Het laatste debat, op 26 juni heeft als titel
Zorg voor de ziel. Het lijkt soms alsof de ziel
is afgeschaft en toch zoeken veel mensen
naar een vorm van spiritualiteit. Suzan
Biezeman en Arjan Plaisier gaan daarover
met elkaar in gesprek.
Uiteraard krijgt het publiek in de zaal
volop de gelegenheid mee te spreken. In
een debat worden verschillende geluiden
gehoord, soms dwars tegen elkaar in, soms
naast elkaar. Niemand hoeft gelijk te krijgen
maar debatten helpen wel om met elkaar
over belangrijke thema’s na te denken en te
spreken.

DEBAT IN
GIGANT

EEN INITIATIEF VAN
KERKEN & GIGANT
5

JUN

ALLEEN NOG MAAR
PERFECTE MENSEN?

HENK JOCHEMSEN

O.A. EM. HOOGLERAAR MEDISCHE ETHIEK VUMC

MARCEL ZUIJDERLAND

SCHRIJVER EN FILOSOOF

19

JUN

DE ROBOT KAN HET
TOCH VEEL BETER?

AD DE BRUIJNE

HOOGLERAAR CHRISTELIJKE ETHIEK

STEVEN DORRESTIJN

LECTOR ETHIEK EN THEOLOGIE SAXION UNIVERSITY

26

JUN

ZORG VOOR DE ZIEL

ARJAN PLAISIER

THEOLOOG

SUZAN BIEZEMAN

MINDFULNESS EN COACHING APELDOORN

JOKE VAN SAANE

HOOGLERAAR GODSDIENSTPSYCHOLOGIE VU

De avonden worden afgewisseld met
intermezzo’s van muziek en gedicht. De
aanvangstijd is 20.00 uur en de avond wordt
besloten rond 21.30. Daarna kan er nog
worden nagepraat bij borrel en frisdrank.

Iedereen, ongeacht achtergrond en
opvatting, wordt van harte uitgenodigd.
Tickets zijn te bestellen via www.gigant.nl
of op de avonden zelf bij de kassa.

Serie ‘Ik geloof...’
van start gegaan
Donderdag 25 april verzamelden tien
belangstellenden zich in De Klepel, bij
de Martinuskerk in Twello, voor de serie
bijeenkomsten met als thema ‘Ik geloof...
maar waarin eigenlijk?’ Het bleek een
heel diverse groep van belangstellenden
uit de Franciscus en Claraparochie en de
Emmaüsparochie die zich samen willen
verdiepen in het Katholiek geloven.
De eerste avond stond vooral in het teken
van kennismaking, waarbij vanuit het
pastoraal team ook Hans Hermens, Ronald
Dashorst en Wim Vroom meededen. Aan de
hand van een aantal vragen en stellingen
ging men met elkaar in gesprek, zoals:
‘Een belangrijke Geloofsvraag is voor mij?’
‘Hier zou ik graag eens meer van willen
weten: .....’
‘Over leven en dood hebben wij niets te
zeggen.’
‘Een favoriet verhaal uit de Bijbel is voor mij:
.....’
Het leverde een boeiend gesprek op, dat
smaakte naar meer. De komende avond
voor de zomer zal in het teken staan van
het kerkelijk jaar (6 juni).
Ronald Dashorst

De nieuwe kerk is al snel weer te klein

De Onze Lieve Vrouwekerk afl.4
Bij de aanbesteding voor de Waterstaatskerk was de laagste inschrijver de
Apeldoornse timmerman-aannemer Frans
Derkschei voor de som van ƒ8975,00.
Het werk werd uiteindelijk gegund aan
de eveneens in Apeldoorn woonachtige
aannemer Philip Wegerif. Ja, familie
van! Het gehele werk moest worden
opgeleverd voor 31 december 1847. Ruim
voor de vervaldag kwam de kerk gereed.
Het was een eenvoudig, maar vriendelijk
rechthoekig gebouw, een zaalkerk met
een houten torentje. Zowel Henriette
’d Oultremont, de weduwe van koning
Willem I, als koningin Anna Paulowna
hebben uit hun privé vermogen aan de
totstandkoming ervan bijgedragen. Ook
tijdens de bouw lieten zij zich regelmatig
op de hoogte houden van de vorderingen.
Toen de kerk door aartspriester Ter Windt
werd ingezegend gaf de koningin opnieuw
blijk van haar medeleven, door het grote
uit lindehout vervaardigde kruisbeeld
te schenken dat nu in het portaal bij de
hoofdingang van de huidige OLV-Kerk
hangt. De pastorie bij de nieuwe kerk
werd voor rekening gebouwd van de
eerste pastoor, F.H. te Boekhorst, voorheen
kapelaan te Lichtenvoorde en Loenen.

door de eveneens uit Deventer afkomstige
aannemer J.W. Kolkert, die voor het
bedrag van ƒ9783,00 had ingeschreven.
Tevens werd een rijkssubsidie van ƒ1500,00
verkregen. Na deze verbouwing werden
zoveel nieuwe zitbanken bijgeplaatst als
voor dat ogenblik nodig waren. Het moet
in die tijd een schilderachtig gezicht zijn
geweest, ’s zondags de boerenfamilies
in hun Veluwse kledendrachten van de
Anklaar, via de Trekweg vanuit Beemte en
Broekland naar de kerk te zien gaan, daar
woonden immers de meeste Apeldoornse
katholieken. Na de zondagse mis, was
het een gebruik dat aan de overkant in
het hotel ‘De Veluwe’, het later ‘Hof van
Gelre’, de laatste nieuwtjes onder het
genot van een brandenwijntje met suiker
werden bijgepraat. Toch bleek al gouw dat
ook de uitbreiding van het kerkgebouw
onvoldoende was om voldoende
plaatsruimte te bieden.

was er het plan om dat te doen op de
hoek van de Kanaalstraat en de huidige
Hoofdstraat, maar daar werd toch vanaf
gezien.

In 1896 viel het definitieve besluit om een
gehele nieuwe kerk, de huidige Onze Lieve
Vrouwekerk, op dezelfde plek als die van
de bestaande te bouwen. Aanvankelijk

[Bij de aflevering van De Onze Lieve
Vrouwekerk in OpWeg nummer 09
stond per abuis afl.4, dat moest zijn
afl.3. Red.]

Herleving van oude idealen..
Waren de katholieken van
Apeldoorn in 1846/47 nog blij dat
zij met overheidssteun en vele
rijksbemoeienissen een kerk mochten
bouwen, zij waren te weinig gewend
om veeleisend te zijn. Hoe anders was
de toestand na 1853, na het herstel
van de bisschoppelijke hiërarchie in
ons land. Overal waar men zich tot dan
toe nog met de oude schuil- schuur of
Waterstaatskerkjes beholpen had, tot
in de meest afgelegen dorpen, kwam
er het besef dat het nu anders kon en
anders mocht! Aan ambitie zou het
vanaf dat moment niet ontbreken, maar
daarover de volgende keer.

Bij de ingebruikname van de
Waterstaatskerk zal niemand hebben
vermoed dat deze kerk al binnen een
halve eeuw te klein zou zijn. Vooral na
1876 groeiende de rooms-katholieke
gemeenschap van Apeldoorn snel. Dat
had alles te maken met de aansluiting
van de plaats aan de spoorlijn van
Amersfoort over Apeldoorn naar Zutphen
in dat jaar. Velen van buiten vestigden
in die periode in onze plaats, waaronder
uiteraard ook katholieken. Vooral de
nieuw aangelegde Parkenbuurt was voor
families die terugkeerden uit de koloniën,
zowel de Oost als de West, een trekpleister.
Bovendien vestigden zich in Apeldoorn een
aantal grote bedrijven, die op hun beurt
veel arbeidskrachten aantrokken.
Feit is dat al in 1877 moest worden
besloten tot uitbreiding van het bestaande
kerkgebouw. Die uitbreiding bestond
uit het aanbouwen van een neogotisch
transept (dwarsbeuk) en een eveneens
neogotische koorpartij. Alles naar
ontwerp van G. te Riele, bouwmeester
uit Deventer. Het werd werk uitgevoerd

Stadsakkers
in Apeldoorn
Op 22 juni organiseert Stichting de Kim een
excursie naar de Stadsakkers in Apeldoorn.
Tussen 10.00 en 14.00 uur zal er een
rondleiding zijn, waarbij het oogsten, het
koken en een diner parlant (tafelgesprek)
onderdeel uitmaken van dit event.
De Stadsakkers zijn sinds 2013 actief.
Zij bieden werk en scholing aan
werkzoekenden, in het bijzonder voor
mensen met een handicap. En tegelijk
willen ze het behoud van agro-diversiteit
bevorderen door de teelt en verkoop
van een variatie aan streekgewassen en
biomassa. Door dit werk aan te bieden aan
hun doelgroep wordt armoede bestreden en
aandacht gegeven aan leefstijlverandering.
Tevens wordt de zelfrealisatie bij de
doelgroepen bevorderd. Voor verder
informatie: zie https://stadsakkers.nl/
Datum: 22 juni
Tijdstip: 10.00 tot 14.00 uur
Adres: Dommeweg 5b, Apeldoorn
Kosten: 10 euro per persoon
Meer informatie ontvangen en
(verplicht) aanmelden kan via:
gelderlandduurzaam@gmail.com.
Namens de werkgroep Em-missie,
Rens Smit, Ronald Dashorst,
Luce van Gerwen en Marianne Zegwaard

De vroegere Waterstaatskerk, na de uitbreiding met het neogotische transept en
koorpartij, gebouwd in 1877 naar ontwerp van de Deventer architect G.te Riele.
De afbeelding is van omstreeks 1895, van kort voor de afbraak.

Meditatie:
Dinsdag 28 mei, van 20-21.30 uur.
Ferguutgaarde 102, Apeldoorn.

vrijdag 24 mei 2019

8

Opbrengst Vastenactie 2019
De collecte van de Vastenactie heeft
het mooie bedrag van € 4455,00 opgebracht voor de Stella Duce School op
de Filipijnen!
Even nog ter herinnering: De zusters van
de Heilige Carolus Borromeus, (ook wel
bekend als de zusters onder de bogen in
Maastricht) hebben vele projecten over
de hele wereld, waaronder de Stella Duce
school in Barangay op de Filipijnen.
Sinds 1999 heeft de congregatie daar
een project waar ze actief zijn op
verschillende fronten. Vanaf die tijd
houden de zusters zich bezig met spirituele
vorming, toevluchtsoord voor kerkelijke
gemeenschappen, catechese, hulp aan de
jeugd, straatkinderen en zieken. Al bijna
13 jaar lang zien de CB-zusters dat veel
kinderen lopend van en naar school moeten.
Dat is zorgwekkend voor de veiligheid
van onder andere de kleuters. De meeste
van hun ouders hebben alle tijd nodig om

hun gezin in onderhoud te voorzien en
zijn daardoor niet in staat de kinderen te
begeleiden. Door het toenemende verkeer
wordt het te voet naar school gaan steeds
gevaarlijker.
De eerste zeven jaren in het leven van een
kind zijn belangrijk omdat dit de basis is
voor hun verdere leven, relaties, studie en
werk. Stella Duce School biedt een veilige

Pinksteractie 2019:
Week Nederlandse Missionarissen
In de weekenden van 1-2 en 8-9 juni wordt
er gecollecteerd voor het werk van de
Nederlandse Missionarissen. De opbrengst
gaat naar projecten in de 3e wereld waar
onze missionarissen actief zijn.

Het belang van missiewerk
Honderden Nederlandse missionarissen en
missionair werkers wereldwijd gaan elke
dag opnieuw de strijd aan tegen onrecht
en armoede. Hierbij kunnen zij rekenen
op financiële ondersteuning van de Week
Nederlandse Missionaris (WNM). Gesterkt
door deze uiting van solidariteit, zetten
zij zich met overgave in voor anderen. De
steun van donateurs is onmisbaar. In een
jaarlijkse campagne tijdens Pinksteren
brengen we missiewerk onder de aandacht
bij Nederlandse parochies, dus ook bij onze
parochie.

Geloven in de ander:
Een wereldwijde missie
Dit jaar staat de Week Nederlandse
Missionaris in het teken van ‘Geloven in
de ander’: Een wereldwijde missie. Zuster
Willy van Mer, Missiezusters Catechisten van
het Heilig Hart in Kameroen en missionair
werker Jet Nauta in Mexico werken vanuit
hun geloof en het vertrouwen in de ander
aan deze wereldwijde missie. Gedreven
door hun geloof en rechtvaardigheidsgevoel
gaan missionarissen en missionair werkers
op pad. Zij maken zich sterk voor de meest
kwetsbare mensen. Zij leven samen met
hen en strijden tegen onrecht, armoede en
uitsluiting. Zij geloven in de kracht van de
mensen in de gemeenschap waarin zij leven.
Dat geeft hoop, kracht en moed om hun
eigen situatie te veranderen.

Solidair met de inheemse Maya’s
in Mexico

omstandigheden waaronder de Maya’s in
het zuiden van Mexico leven. Daarom werkt
Jet bij de vredesorganisatie Sipaz (Servicio
Internacional para la Paz) in San Cristobal de
las Casas in de deelstaat Chiapas. Het is een
van de armste gebieden in Mexico, ondanks
de zeer rijke bodemschatten. Sipaz maakt
zich sterk voor de inheemse bevolking. De
Maya’s wonen op land dat interessant is
voor de overheid en grote organisaties. Zij
worden daarom bedreigd en van hun land
verjaagd.

leeromgeving is daarvoor een belangrijke
basis en dat is wat de Stella Duce School
biedt. Ze speelt in op de behoefte van
kinderen en hun gezinnen in de omgeving
voor een ideale schoolfaciliteit. Stella Duce
biedt opvang en verzorging voor baby’s en
peuters, onderwijs voor kinderen vanaf 4
tot 12 jaar. Kortom: kwalitatief Katholiek
onderwijs in een vreugdevolle betekenisvolle
en veilige omgeving. De opbrengst van de

Namens de zusters hartelijk dank voor uw
gulle bijdrage!
Werkgroep Em-missie,
Luce, Marianne, Rens en Ronald

CORRECTIES
De titel boven de aflevering ‘De Onze Lieve Vrouwekerk” in OpWeg nummer 09,
pagina 5, had moeten zijn ‘De Onze Lieve Vrouwekerk, afl 3’.
Op de grote foto bij het artikel ‘En nog kleurrijk ook’ in OpWeg nummer 09,
pagina 1, staat links ‘Frans de Brie’ en rechts ‘Martin Kleverwal’.
In het artikel stond dit andersom.

Zuster Willy moest het land
uit vluchten
Zuster Willy van Mer (72), van de
Missiezusters Catechisten van het Heilig
Hart, is missionaris in Kameroen. Dat land
moest zij eind vorig jaar verlaten vanwege
dreigend geweld. Met pijn in haar hart
verliet de gedreven zuster haar kliniek in
Baba. Na bijna veertig jaar als missionaris in
Afrika gewerkt te hebben was zij plotseling
een vluchteling met een reistas. ‘We
hoorden schieten en ik moest, samen met de
hoogzwangere vrouwen, ergens naar binnen
om te schuilen,’ vertelt zuster Willy.

Geld doneren
Zoals altijd helpen wij als Emmaus parochie.
Dichtbij, maar ook ver weg lopen we samen
op. En financieel bijdragen kan ik dit geval
via de collecte, maar u kunt uw gift/donatie
ook overmaken op:
NL80 RABO 0105 242 063 t.n.v.
Emmaüsparochie Apeldoorn, ovv
Pinksteractie 2019.
Onze hartelijke dank!
Namens de werkgroep Em-missie,
Rens Smit, Ronald Dashorst,
Luce van Gerwen en Marianne Zegwaard

Jet Nauta (47) is geraakt door de barre

Honderdste gedenksteen
Op zondag 26 mei 2019 worden
opnieuw op een aantal plekken in
Apeldoorn gedenkstenen gelegd
bij huizen waaruit in de Tweede
Wereldoorlog Joodse Apeldoorners door
de bezetter zijn gedeporteerd naar de
concentratiekampen.
Belangstellenden zijn om 13:00 uur
welkom in het bijgebouw van de
Julianakerk aan de Deventerstraat 91,
7322 JL te Apeldoorn.. Van daaruit start
de rondgang langs de gedenkplekken,
waar stenen worden gelegd.

Zuster Willy

Vastenactie in Apeldoorn gaat daarom nu
voor drie jaar naar de Stella Duce School.
U kunt de school ook volgen op facebook
(https://www.facebook.com/StellaDuce2012/)

Jet

Mensen die in de concentratiekampen
zijn omgebracht, hebben geen graf waar
ze kunnen worden herdacht. Een Joodse
uitspraak is: “Een mens is pas vergeten, als
ook zijn naam is vergeten”. De werkgroep
Gedenkstenen Joods Apeldoorn wil er

door het plaatsen van gedenkstenen voor
zorgen dat de namen niet worden vergeten.
Vanuit Apeldoorn zijn in de Tweede
Wereldoorlog ruim 400 Joden weggevoerd
naar de vernietigingskampen. De werkgroep
wil in enkele jaren tijd alle adressen, waar
deze Joodse Apeldoorners hebben gewoond,
voorzien van gedenkstenen.
Het leggen van gedenkstenen gebeurt
niet alleen in Apeldoorn. In verschillende
steden en dorpen in Nederland, en ook
elders in Europa worden deze gedenkstenen
gelegd. De gedenkstenen worden ook wel
‘Stolpersteine’ (Struikelstenen) genoemd.
De werkgroep heeft bewust gekozen om
de stenen die in Apeldoorn worden gelegd
‘Gedenkstenen’ te noemen. Voor meer info
over gedenkstenen in Apeldoorn kunt u
terecht op de website van de werkgroep
https://gedenkstenen-apeldoorn.nl
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STAD
Kopij voor de volgende OpWeg graag inleveren uiterlijk woensdag 12 juni 2019
per e-mail aan receptie@rkapeldoorn.nl

B O N I FAT I U S
Oecumenische Pinksterviering
in de Bronkerk
Op Pinkstermorgen 9 juni om 10.30 uur vindt
de Oecumenische Pinksterviering plaats in
de Bronkerk in Ugchelen. Het thema van
deze viering is ‘Verbinding’. Medewerking
aan deze dienst wordt verleend door leden
van het Kerkkoor Sostenuto en de Bronkerk
Cantorij o.l.v. Jan Hamberg. Tijdens deze
viering wordt dominee Eline van Iperen uit
Asten-Someren verbonden aan de Bronkerk
als parttime predikant.
We hebben er vertrouwen in dat zij een
positieve bijdrage
gaat leveren aan
het kerkelijk- en
dorpsleven in
Ugchelen. U
wordt van harte
uitgenodigd om
deze viering bij te
wonen.
Anja van der
Hart, voorzitter
Kerkenraad
Bronkerk.

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

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

H U B E R T U S

ON Z E LI EV E V ROU W E

Werkgroep Welzijn/Ziekenbezoek

Gebedsgroep de Parel

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.

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.

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

Voorjaarsmiddag 8 mei 2019
De Werkgroep Welzijn hield op 8 mei weer
haar jaarlijkse Voorjaarsmiddag voor de
ouderen uit de Hubertusgemeenschap.
Bij binnenkomst werd er koffie en of
thee geschonken met iets lekkers erbij.
De voorzitter opende de middag in een
sfeervolle aangeklede zaal en stelde daarbij
de artiesten van deze middag voor. Ditmaal
trad voor ons op Toontjes muziek en Coby.
Ze zongen heel mooie liederen uit de oude
doos. De bekende liedjes werden door bijna
iedereen gezellig meegezongen. De sfeer zat
er al direct in.
Na dit optreden
volgde er een
pauze met een
drankje. Hierna
trad het duo Ton
en Coby nog twee
keer op. De tijd
vloog voorbij. Aan
het eind bedankte
de voorzitter Ton
en Coby voor hun
optreden en liet dit
vergezeld gaan van
een boeket bloemen en een fles wijn. .
Tenslotte werd iedereen bedankt voor het
meehelpen aan de organisatie van deze
middag en de aanwezigen voor hun komst
en het gezellig meedoen. Verder deelde hij
mee dat de volgende activiteit zal zijn op
donderdag 6 juni a.s.
G.T.

Eucharistieviering Werkgroep Welzijn
Hubertusgemeenschap
Donderdagmiddag 6 juni a.s. organiseert de
Werkgroep Welzijn Hubertusgemeenschap
weer een Eucharistieviering met aansluitend
een gezellig samenzijn voor de ouderen
van 75+ en langdurige zieken uit de

T E R E S I A
Welzijn
Hubertusgemeenschap. Maar ook andere
belangstellenden zijn uiteraard van harte
welkom. Aanvang 14.00 uur in de Open
Hofkerk, Boerhaavestraat 60 in Apeldoorn.
Het thema voor deze viering is “God heeft
U lief”.
In deze Eucharistieviering gaat Pater
Theo Roelofs voor en het Hubertuskoor
verzorgt de zang. Na de Eucharistieviering
is er koffie of thee in de zaal van de Open
Hofkerk en ook zal er door de leden van
de Werkgroep Welzijn een drankje en een
hapje worden geserveerd. De ouderen
van 75+ en de langdurige zieken uit de
Hubertusgemeenschap krijgen allemaal
een persoonlijke uitnodiging. Mocht u
deze uitnodiging Zaterdag 1 juni a.s.
onverhoopt nog niet hebben ontvangen
dan kunt u contact opnemen met de
heer G. Tiemessen, tel. 055 521 39 28 of
mevrouw D. van Bussel, tel. 055 521 80 06.
Graag zien wij U op donderdag 6 juni om
14.00 uur in de Open Hofkerk.
Werkgroep Welzijn Hubertusgemeenschap

Nieuwe bezorger OpWeg gevraagd
De familie v.d. Boogaard heeft na
jarenlang trouwe bezorger van OpWeg
te zijn geweest, aangegeven dat zij m.i.v.
september 2019 hiermee wil stoppen. Het
gaat om 2 wijkjes: a) de Loseweg tussen
Langeweg en Zwolseweg en de zijstraten, de
Zwolseweg even tot de Gazellestraat en de
zijstraten, totaal 10 exemplaren en
b) de Gemzenstraat: 17 exemplaren.
Bent u goed ter been, of houdt u van een
wandeling om fit te blijven, heeft u een klein
uurtje per drie weken tijd over, dan bent u
de persoon die wij zoeken om een van deze
wijken over te nemen.
Namens de Emmaüsparochie willen wij de
familie v.d. Boogaard hartelijk danken voor
hun jarenlange inzet.
Voor meer informatie kunt u terecht bij
mevrouw B. Scheffer tel 055 521 16 94.

De Veluwse Wens Ambulance in Café Doodgewoon
Dinsdag 28 mei 2019, Wilde Pieters,
Hoofdstraat 175, 7311 AZ Apeldoorn.
Het programma begint om 19.30 uur en
eindigt rond 21:00 uur. Vanaf 19:15 uur
staan de koffie en thee klaar en bent u van
harte welkom. Aanmelden is niet nodig en
toegang is gratis. Meer informatie: 06 365
816 51, www.netwerkpalliatievezorg.nl/
oostveluwe .
De wensambulance is een organisatie met
goed opgeleide vrijwilligers waarvan de
meesten ook beroepsmatig in de zorg
werken. Doel is om wensen te vervullen van
mensen die langdurig chronisch ziek zijn
en/of in de laatste fase van hun leven zijn
en liggend vervoerd moeten worden. Hoe
werkt de wensambulance? Hoe kan ik die
inschakelen? Hoe verloopt een aanvraag?
Zijn er kosten aan verbonden? Van 19.15 uur
tot 19.45 uur kan de wensambulance van
binnen bekeken worden. Hierna volgt uitleg
en beantwoording van vragen. Er staat een

collectebus voor een vrijwillige bijdrage voor
deze stichting.
Gastspreker: Helma van den Berg,
bestuurslid en coördinator PR bij de stichting
www.veluwsewensambulance.nl

Wat is Café Doodgewoon?
Café Doodgewoon is dé ontmoetingsplek
in Oost -Veluwe waar informatieve thema’s
over palliatieve zorg besproken worden.
Mensen met een levensbedreigende
ziekte, hun familie, vrienden en andere
belangstellenden voor dit thema zijn van
harte welkom.

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

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

Mandala, Sportlaan 2
Viering van 12 juni a.s.
Aanvang 14.30 uur.
We zitten midden in de zomer. Het
thema van deze viering is: Pelgrimeren.
Heel ons leven zijn we onderweg. Een
weg met voorspoed en tegenslagen,
hopelijk hebben we een rugzak bij ons
die gevuld is. Gevuld is met vertrouwen
en ontmoetingen met medepelgrims en
de Ander.
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. Bewoners
van Mandala alsook parochianen van de
Emmaüsparochie zijn van harte welkom.
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Onze Lieve Vrouw van Garaison
(Paul Orth)
Tijdens onze bezoeken aan onze jongste
dochter in Zuid-Frankrijk, die er een ‘beden-breakfast’ van de grond probeert te
krijgen, bekeken wij vrijwel alle bezienswaardigheden in de onmiddellijke omgeving
van Tuzaguet, het dorp waar ze woont.
Kastelen, kasteelruïnes, rustieke kerkjes,
kloosters en veel verder weg, zo’n 65
km naar het westen, natuurlijk Lourdes.
“Waarom gaat u nu eens niet naar Garaison,
een veel minder bekend bedevaartsoord,
maar wel rustig?”, kregen wij toen als
suggestie.

Garaison
Inderdaad, klein en bescheiden bleek het te
zijn toen wij er heen reden. We zaten zo in
Monléon-Magnoac, de gemeente waaronder
Garaison valt en bleken de afslag naar het
heiligdom te hebben gemist.
Wij betraden het complex vanuit de tuinen
en het grote grasveld aan de zijkant. Zagen
van opzij eerst de buitenkapel waar het
bronwater naar toe geleid was en kon
worden getapt aan twee kranen. Daarnaast
het kerkgebouw. Tegen het gebouw en in de
kapel een levensgroot beeld van Maria met
daaronder: ‘Ici je repandrai mes dons’ (Hier
zal ik mijn genadegaven uitbreiden).

opgedragen de priester in Monléon over
te halen op deze plek een kerk te doen
bouwen. Anglèze ging op weg naar de
kerkelijke autoriteiten, maar vond bij hen
geen gehoor. Na de tweede verschijning
ging haar vader mee, maar ook toen hielden
de bestuurders zich doof. Pas na de laatste
verschijning, waarbij ook familie en vrienden
aanwezig waren, werd er geloof gehecht
aan het gebeurde en werd met de bouw van
de kerk een aanvang gemaakt.
Die keer bleek- zo zegt het verhaal het donkere brood van Anglèze te zijn
veranderd in hagelwit brood. Verder liet
Anglèze - op aanwijzing van Maria - haar
ouders hun provisiekast openen. Deze
bleek tot de rand toe te zijn gevuld met
voedselvoorraden.

Bouw
Het duurde nog tot 1540 voordat de kerk
was voltooid. Het hoofdaltaar op de plaats
waar Maria was verschenen. Boven de bogen

langs de zijbeuken zijn fresco’s te zien met
wonderbaarlijke genezingen van de eerste
gelovigen die er kwamen bidden. Anglèze
trad niet lang na de Mariaverschijningen
in bij een Cisterciënzer orde in het Saint
Bernadineklooster bij Fabas (Haute
Garonne).

Genezingen
Het verhaal wil, dat velen na het wassen
met het bronwater van deze plaats van
hun ziekte werden genezen en dat er een
pelgrimage naar het dorp op gang kwam.
Ook is nog vermeld, dat een jongeling,
later bekend als Lodewijk XIV, koning
van Frankrijk, hier genezing zocht voor
een kwaal waar hij destijds aan leed.
Over aantallen, andere wonderen en
spectaculaire gebeurtenissen is evenwel
weinig opgetekend.

Weerstand
Dat er ook tegenkrachten waren, die
verschijningen van Maria ontkenden,

staat buiten kijf. In 1589 werd de kerk
geplunderd door protestanten (een wat
vreemd overkomende aanduiding, maar
niet wanneer we bedenken, dat niet zo
lang daarvoor, in 1517, Maarten Luther in
Wittenberg in actie kwam en daarmee de
aanzet gaf tot het Protestantisme). Verder
bleek van grote invloed, dat vanaf 1789, het
jaar van de Franse revolutie, pelgrimstochten
naar Garaison werden verboden.

Onbekend en rustig
Je kunt je afvragen waarom deze plaats,
waar Maria verscheen, vrijwel onbekend
bleef, terwijl de plaats waar zij ruim 300 jaar
later verscheen aan Bernadette Soubirous, te
Lourdes, zo bekend is geworden. Mogelijk
dat dit ten dele kan worden toegeschreven
aan groeperingen in de omgeving die sterk
gekant waren tegen de bijzondere verering
van Maria. De maatregelen van de Franse
revolutie later hebben ongetwijfeld een
nog sterkere invloed uitgeoefend op het in
de vergetelheid raken van deze bijzondere
Maria-verschijningen.
En bijna 70 jaar na die heftige, revolutionaire
omwenteling was de invloed ervan zover
afgezwakt, dat na het optreden van
Maria in Lourdes wel weer op grote schaal
bedevaarten op gang konden komen. Hoe
dan ook, de rust, stilte en eenvoud in de tuin
en het kerkcomplex van Onze Lieve Vrouw
van Garaison gaven mij meer het idee dat
Maria hier moet zijn verschenen dan eerder,
toen ik mij in de drukte, commercialisering
en zeker ook noodzakelijke sturing van al
die bedevaartgangers bevond in Lourdes.

Verschijningen
Op een tableau was te lezen dat de
Heilige Maagd Maria in 1515 drie keer was
verschenen aan een eenvoudige herderin,
Anglèze de Sagazan. Aan haar werd

Vakantiegeld samen delen
Iemand die weinig geld heeft te
besteden: “Geld wordt ongewild een
belangrijk onderwerp in je leven.
Je moet er elke dag gedwongen mee
bezig zijn. Ik ben elke keer weer bang
voor tegenvallers. Formulieren voor
kwijtschelding of andere financiële post
geven altijd weer veel paniek, stress en
onzekerheid. Van de stress en zorgen word
je moe, je hebt minder weerstand, je leeft
voortdurend met een schuldgevoel dat je
faalt, dat je niks van je leven maakt. Alles

uit het leven halen, veel kunnen doen, je
gewoon goed voelen zonder onrust en
spanning, vakantie houden: ik heb vaak het
gevoel niet écht te kunnen leven, genieten
en ontspannen.”
De actie Vakantiegeld Samen Delen is een
actie van de kerken van Apeldoorn die dit
jaar voor de negende keer wordt gehouden.
Met de actie willen we elkaar oproepen om
stil te staan bij mensen in onze buurt die
hetzelfde ervaren. In de maand mei krijgen
veel mensen hun vakantiegeld uitgekeerd.

We roepen elkaar op om (een deel) daarvan
te delen met mensen in onze stad die minder
hebben.
Giften kunnen tot 5 juni worden
overgemaakt op rekeningnummer NL69
RABO 037 37 40 298 t.n.v. de Diaconie
Protestantse Gemeente Apeldoorn
o.v.v. Vakantiegeld Samen Delen. Voor
diezelfde datum kunt u zichzelf of
mensen bij u in de buurt aandragen
voor een bijdrage uit de actie. Dat kan
onder andere via de website www.

vakantiegeldsamendelenapeldoorn.nl . Op
deze website kunt u ook terecht voor meer
informatie over de actie.
RD

IN MEMORIAM
Jeroen van Beek
Het gebeurde vroeg in de morgen van
de tweede Paasdag, vier jongens in de
kracht van hun leven, komen om door een
noodlottig ongeval op de A1. De ergste
nachtmerrie van alle ouders. Het klopt niet,
het mag niet, het is onnatuurlijk om je kind
te moeten verliezen. Je bent verbijsterd,
verslagen, je bent boos, je begrijpt het niet,
waarom moest dit gebeuren? Veel vragen
waar geen antwoord op is. Je staat met je
mond vol tanden.
Op 2 mei hebben wij in het crematorium
Heidehof afscheid genomen van Jeroen
van Beek. Hij was 25 jaar en erg geliefd, hij
stond voor iedereen klaar. Hij was sportief,
een bodybuilder. Thuis rustig en serieus en
bij zijn vrienden ondeugend, met humor,
gek op feestjes en uit gaan, een party
planner. Hij was ook netjes, een beetje
ijdel, besteedde veel aandacht aan zijn
uiterlijk, aan zijn haar. Zijn levenshouding
had hij zichtbaar gemaakt met de woorden
van de tattoos op zijn been en staan nu
op zijn rouwkaart: Live in hope, Things
happen, Things change, Dreams come true.
Jeroen had nog zoveel dromen, zoveel
verwachtingen van de toekomst. Hij zou
half mei beginnen met een nieuwe baan
bij Achmea. Het mocht niet zo zijn. Met
zijn ouders, broer, familie, veel vrienden

en collega’s hebben wij Jeroen herdacht
in dankbaarheid voor wie hij was, voor de
goede relatie met hem. Wij wensen zijn
ouders, broer en familie veel sterkte in deze
moeilijke tijd.
Ronald Dashorst

Kees Bosman
Na een ongelukkige val over een drempel
en complicaties daarna is er onverwacht een
einde gekomen aan het leven van Cornelius
Petrus Maria Bosman, in Apeldoorn beter
bekend als Kees. Een leven vol muziek heeft
het slotakkoord bereikt en zo moesten wij
afscheid van hem nemen. Maar in de harten
van velen klinken prachtige melodieën
na, want na zijn lange leven heeft hij zijn
sporen nagelaten.
Kees werd geboren in den Haag op 14
november 1925 als oudste in het gezin van
Piet Bosman en Klazien van Leeuwen. Na
een loopbaan als onderwijzer en als hoofd
van de school in Rotterdam, Vogelenzang
en Zandvoort, kwam hij in 1966 naar
Apeldoorn, waar hij hoofd werd van de
Bonifatiusschool. Daar heeft hij de nieuwe
school gebouwd en het was pijnlijk voor
hem dat na zijn pensionering dit een
openbare school werd. Zijn kinderen zijn
allen lid geweest van het jongerenkoor,
waarvan hun vader de dirigent was.

Kees was altijd druk met koren, school,
vergaderingen, cursussen, repetities en
uitvoeringen; op 18-jarige leeftijd begon
hij als koordirigent en hij heeft zeventig
jaar volgemaakt. Zo was hij onder andere
dirigent van het koor Credo van de Fabianus
en Sebastianus en van Crescendo, en de
laatste jaren was hij de vaste begeleider
op orgel of piano bij de doordeweekse
vieringen in Randerode.
In het evangelie, dat we lazen tijdens
zijn uitvaart op 9 mei in Rouwcentrum
Rouwenhorst, hoorden wij hoe Jezus
zei: als een graankorrel niet in de aarde
valt en sterft, blijft het één graankorrel,
maar wanneer hij sterft draagt hij veel
vrucht. De dood is niet het einde van alles,
maar de dood is het begin van een nieuw
bestaan dat vruchten draagt voor hen die
achterblijven. Zo baden wij dat het sterven
vruchten van liefde mag voortbrengen voor
zijn Maatje Wil en voor zijn kinderen en
kleinkinderen. Hij ruste in vrede.
Hein de Jong

Ivonne Langen
Ivonne is geboren op 3 september 1958 als
de helft van een eeneiige tweeling in een
gezin dat later uitgroeide tot 10 kinderen.
Zij groeide op, ging naar school en heeft
jaren gewerkt op kantoor bij groothandel

Beekman, dat voor haar een tweede familie
werd. Zij was sportief, een marathonloopster
en heeft met het lopen heel wat medailles
gewonnen. Karakteristiek voor haar is haar
positieve instelling, haar kracht en vechtlust.
Deze eigenschappen kwamen sterk aan de
orde toen zij kanker kreeg en positief het
gevecht aan ging in de overtuiging dat ze
dit kon overwinnen. Dat bleek echter niet
mogelijk. Ivonne is op 4 mei overleden. We
hebben haar op 11 mei dankbaar herdacht
in crematorium Heidehof. Haar zussen,
broers en zoon Remi hebben herinneringen
gedeeld, met een lach en een traan. Haar
dochter Sarwendha heeft prachtig gezongen
voor haar moeder. We hebben foto’s
gezien van het gezin Langen en muziek
gehoord. We moeten Vonnie loslaten in het
vertrouwen dat zij door God is opgevangen.
We dekken haar toe met onze dankbaarheid,
onze gebeden en met de vele rode rozen en
wensen haar toe: slaap zacht, rust in vrede.
Op de rouwkaart spreekt Vonnie ons nog
toe met de woorden: ‘Herinner mij. Niet in
sombere dagen. Herinner mij in de stralende
zon. Hoe ik was toen ik alles kon’. Dat de
herinnering aan wie zij was troost mag
geven aan haar kinderen, broers en zussen,
wij wensen hen veel sterkte bij dit verlies.
Ronald Dashorst
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WIJ BIDDEN

E V E N

S T I L S T A A N

God Gij hebt de harten van de gelovigen
door de verlichting van de Heilige Geest
onderwezen: geef dat wij door die Heilige
Geest de ware wijsheid mogen bezitten,
en ons altijd over zijn vertroosting mogen
verblijden. Door Christus onze Heer. Amen.

BIJBELROOSTER
Bijbelrooster jaar C
26 mei 2019 zesde zondag van Pasen
Hand. 15,1-2 + 22-29; Ps. 67; Apok. 21,10-14 + 22-23; Joh. 14,23-29
30 mei 2019 Hemelvaart van de Heer
Hand. 1,1-11; Ps. 47; Heb. 9,24-28; 10,19-23; Luc. 24,46-53
2 juni 2019 zevende zondag van Pasen
Hand. 7,55-60 Ps. 97 Apok. 22,12-14.16-17.20 Joh. 17,20-26
9 juni 2019 Pinksteren
Hand. 2,1-11; Ps. 104; Rom. 8,8-17; Joh. 14,15-16 + 23b-26
10 juni 2019 Tweede Pinksterdag Maria, Moeder van de Kerk
Gen. 3,9-15.20; Hand.1,12-14; Ps. 87; Joh. 19,25-34
16 juni Feest van de H. Drie-eenheid
Spr. 8,22-31; Ps. 8; Rom. 5,1-5; Joh, 16,12-15

Kom Heilige Geest, vervul de harten van uw gelovigen,
en ontsteek in hen het vuur van uw liefde.
Zend uw Geest uit en alles zal herschapen worden.
En Gij zult het aanschijn van de aarde vernieuwen.

K E R K D I E N S T E N
Vieringen H. Martinuskerk Twello
Zondag 26 mei
10.00 uur Eucharistieviering
Voorganger pastor Hofstede
Donderdag 30 mei
Hemelvaart
09.00 uur Voorganger pastoor Hermens
Zondag 2 juni
10.00 uur Eucharistieviering
Voorganger pastoor Hermens
Zondag 9 juni
Pinksteren
10.00 uur Eucharistieviering
Voorgangers pastor Sebastian
en pastor Oude Vrielink
Zondag 16 juni
Vaderdag
10.00 uur 1e Heilige Communieviering
Voorganger pastoor H. Hermens

Casa Bonita
26 mei
02 jun
09 jun
16 jun

RK H. de Jong
Henny Meurs regelt
Pinksteren, Egbert Fokkema
Lenie van Geenen

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

De Drie Ranken
26 mei, 09.00 uur + 10.30 uur
ds. G.A.J. van der Maas + mevr.
M. Litjes, Open Kring Viering
m.m.v. Pur Sang
09.00 uur ds. A.A. Wijlhuizen, De LichtBoot,
kinderkerk voor de basisschoolleeftijd
30 mei
Hemelvaartsdag
09.00 uur Morgengebed,
Maaltijd van de Heer
02 juni, 09.00 uur + 10.30 uur
ds. W. Westerveld
09.00 uur Next Step voor jongeren
vanaf 12-15 jaar
12.00 uur Connect@ voor jongeren
vanaf 15 jaar
09 juni, Pinksteren
09.00 uur en 10.30 uur,
ds. G.A.J. van der Maas,
Maaltijd van de Heer
16 juni, 09.00 uur + 10.30 uur
ds. A.A. Wijlhuizen

De Heemhof
26 mei
02 jun
09 jun
16 jun

RK Mw. Pastor J. Havekes
Mw. J. Aantjes
Pinksteren
Mw. M. Bossenbroek-Baller
Mw. M. Brussel

E L D E R S

De kerkdiensten beginnen om 10.30 uur.

De Veenkamp

‘s Heeren-Loo
(Groot Schuylenburg)

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

26 mei
02 jun
02 jun
09 jun
16 jun
16 jun

Eredienst Drs. Constance
Schouwstra-Dijkman
Verteldienst Mw. Hanke
van ’t Hof
Zangdienst Mw. Coby van Hoorn
Eredienst 1e Pinksterdag
Dhr. Harm Siebesma
Verteldienst Mw. Henriëtte
v Ieperen
Zangdienst Mw. Hetty de Reus

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
25 mei
01 jun
08 jun
15 jun

Immendaal RK
Mw. Pastor J. Havekes
M-Ha Mw. J. Aantjes
Pinksteren, Immendaal
Mw. M. Bossenbroek-Baller
M-Ha Mw. ds. A. Melzer

De kerkdiensten vinden plaats op
zaterdagmorgen om 10.30 uur.

Randerode
26 mei
02 jun
09 jun
16 jun

Prot M. Visscher
RK H. de Jong
Pinksteren Prot-Z
H. Scherrenburg
Prot H. Scherrenburg

De kerkdiensten beginnen om 10.30 uur.

Sainte Marie
26 mei
02 jun
09 jun
16 jun

Eucharistieviering A. Goes
Woord- en Communieviering
A. Derksen
Pinksteren
Eucharistieviering A. Goes
Woord- en Communieviering
G. Disberg

De diensten beginnen om 10.00 uur.

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

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 Woorden 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.

Zondag 2 juni:
Onderwegkerk Hoog Soeren
weer van start
Te voet, op de fiets of met de auto.
Dat dit niet alleen vakantiegangers en
dagjesmensen trekt, blijkt uit het feit
dat er ook elk jaar kerkgangers uit heel
Apeldoorn de weg naar de kapel weten
te vinden. Een tochtje naar de kapel
Hoog Soeren is altijd een ‘feestje’! Want
op alle zondagen in de maanden jun,
juli en augustus worden in de Kapel
van Hoog Soeren twee zogenaamde
Onderwegkerkdiensten gehouden. Deze
oecumenische diensten duren ongeveer
een half uur en zijn bedoeld, ook in de
vakantieperiode, voor een moment van
bezinning. Deze mogelijkheid wordt (al

sinds 1966) geboden door voorgangers,
organisten en toen commissieleden die zich
hiervoor op vrijwillige basis inzetten.
Ook dit jaar is er aan het einde van de
dienst een schaalcollecte bestemd voor
een goed doel dat gelinkt kan worden aan
Apeldoorn.
Dit jaar is de collecte voor het project
‘school voor dove kinderen in Gambia’
van de Apeldoornse Stichting Buganala
van Cees IJssendoorn. Vanaf 2006 is de
kleuterschool, toen gestart in een kleine
kamer met zes dove kinderen. In de jaren
daarna ontstond er een schoolgebouw
met drie lokalen, een kantoor en een
toiletgebouw en sinds september 2013
een eerste klas van een basisschool. In
september 2018 is gestart met de zesde
klas. Nu in 2019 zijn er ruim zeventig
leerlingen dagelijks op school. Ze komen
uit Brikama en wijde omgeving. Jonge
dove kinderen zijn extra kwetsbaar in het
verkeer; daarom vraagt het vervoer extra
aandacht. Vervoer dat relatief duur is en
waarvoor ouders vaak geen geld hebben.
De kinderen maken gebruik van openbaar
vervoer met busjes en auto’s. In de keuken
bij de school bereidt men dagelijks de
lunch. Sinds september 2017 is de school
officieel erkend door het Ministerie van
Onderwijs in Gambia. Dit betekent dat de
overheid de salarissen van de stafleden
betaalt.
Het collectegeld van deze zomer zal
worden besteed aan dagelijks vervoer
van de leerlingen, lunch, uniformen en
onderwijsmaterialen. Kosten waarvoor
Stichting Buganala verantwoordelijk blijft.
Informatie over de stichting vindt u op
de website www.buganala.nu en op de
Facebook pagina Buganala.
Vakantiegangers in en rondom Apeldoorn,
maar ook ‘thuisblijvers’ zijn van harte
welkom in een van de twee vieringen om
09.00 of 11.00 uur in de kapel van Hoog
Soeren, adres: Hoog Soeren 46, 7346 AJ
Hoog Soeren
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Zomerreis
maandag 19 augustus t/m zaterdag
24 augustus 2019 naar Beauraing
De zomerreis 2019 gaat naar de bedevaartsplaats Beauraing in de Belgische Ardennen.
In 1932/1933 verscheen de heilige maagd
Maria hier 33 maal aan vijf kinderen uit
dit kleine stadje. Zij toonde zich als Onze
Lieve Vrouw van het gouden hart. Sindsdien
komen er vele pelgrims om Maria te eren en
hun intenties aan haar toe te vertrouwen.
Op plechtige wijze wordt elk jaar op 22
augustus de feestdag van het Hart van Maria
gevierd, waar vele pelgrims, ook uit de
omringende landen aan deel nemen. Ook wij
zijn dit jaar er bij.
Tijdens deze reis is er voldoende tijd voor
een stil gebed aan dit bedevaartsoord,
maar ook voor mooie wandelingen in het
nabijgelegen nationale park. Ook is een
bezoek mogelijk aan het stadje Dinant, mooi
gelegen langs de Maas. Met een kabelbaan
of per trappen omhoog naar de citadel heb
je van daar uit een schitterend uitzicht over
de stad.
Wie het sportiever wil kan ook een kano-

tocht over de Lesse maken of ondergronds
gaan in de grotten van Han. Ook nodigen
de binnenstad van Namen, de oude abdij
Maredsous of de stad Luxemburg uit voor
een bezoek.
Tijdens deze reis verblijven wij in het
gastenverblijf van de bedevaartsoord
met hoofdzakelijk eenpersoonskamers.
Vertrek: maandag 19 augustus 2019,
13.00 uur vanuit Limbricht, terug: zaterdag
24 augustus 2019, 12.00 uur in Limbricht.
Kosten ca. € 450,00 (vol-pension).
Opgave tot 15 juli 2019 bij www.
platform30plus.nl of pastoor M. Otto,
m.a.j.otto@hetnet.nl of 046 451 55 95.
Met vriendelijke groet,
Vereniging Nederlands Beauraing Comite
“Pro Maria”, afdeling bisdom Den Bosch,
Maria Hagemeijer - De Wit, secretaris
[website: http://home.kpn.nl/m.de.wit-ssc/
of http://nbcpromaria.weebly.com , mail:
nbcpromaria@gmail.com]

[mooi]
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