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Het is bijna vakantietijd. Uit eigen ervaring 
weet ik dat ik daar zo naar kan verlangen. 
Vakantie, zon, vrienden en familie bezoeken, 
zelf je tijd kunnen indelen, heerlijk 
wandelen door de bossen en in de bergen, 
rust, tot je zelf komen. Dit allemaal om 
nieuwe energie op te doen, om vervolgens 
weer een jaar verder te kunnen gaan.

Rust en tot je zelf komen, daar is de vakantie 
een uitgelezen mogelijkheid voor! 
Het woord vakantie, dat is afgeleid van 
‘Vacare’, betekent ook; ‘vrij zijn’.

Ik denk aan mijn vakantie alweer enkele 
jaren geleden.
Daar ontmoette ik een jongeman uit België 
die enkele jaren geleden een succesvol 
computerbedrijfje was gestart. Hij vertelde 
over zijn voettocht naar de bedevaartsplaats 
Santiago de Compostella, in Spanje, die hij 
nog maar pas achter de rug had. Ik was wel 
benieuwd hoe men er nu toe komt, zoveel 
kilometers te lopen, wekenlang, door weer 
en wind. De man vertelde me dat hij, met 
een aantal anderen, computerprogramma’s 
maakte en dit leverde hem veel winst op. 
Maar na een paar jaar hard werken, zo 
zei hij, had hij er genoeg van en vroeg 
zich af hoe hij zijn leven nu verder moest 
voortzetten. Daarom had hij ervoor gekozen 
om enkele maanden op weg te gaan en om 
daarin helderheid te krijgen. Hij was op zoek 
naar zin in zijn leven en hij begon zich steeds 
meer te realiseren dat een goede baan en 
veel geld verdienen, hem ten slotte ook niet 
het geluk zou brengen waar hij op hoopte. 
Door zijn jachtige leven van de afgelopen 
jaren voelde hij zich van binnen ook erg 
onrustig. Daarom was hij nu opzoek naar 
rust en zekerheid in zijn leven. 

Deze rust moet niet gezien worden als een 
onttrekken aan de samenleving. Ook niet, 
met niemand meer te maken willen hebben 
en zelf doen waar je zin in hebt. Deze rust 
heeft te maken met gelukkig zijn, jezelf 
weten te vinden en je geliefd weten door 
anderen, door jezelf en tenslotte ook door 
God.
Deze rust sluit aan bij de woorden van Jezus: 
Komt allen tot Mij die uitgeput zijt en onder 
lasten gebukt, en Ik zal u rust en verlichting 
schenken. 

Vele mensen in onze tijd zijn op zoek, op 
zoek naar iets, dat de sleur van elke dag 
doorbreekt. Op zoek naar iets waar men 
voor kan leven, waar men zin uit kan halen. 
Zodat er rust kan zijn, diep binnen in je hart, 
in je ziel. 
Op zoek zijn naar zin en geluk in je leven, 
ik denk dat nu steeds meer mensen hiermee 
bezig zijn. Mensen zijn mondiger geworden, 
worden ouder en hebben meer tijd om ook 
aan zichzelf vragen te stellen. Dit geldt al 
helemaal voor vele jongeren die nauwelijks 
nog iets lijken te kunnen met het geloof en 
de kerk. Zo lijkt het tenminste op het eerste 
gezicht.

Op de middelbare school waar ik als leraar 
werkte, kenden wij elke ochtend een 

Vakantie!?

dagopening. En soms gebeurde het zomaar 
in een gesprek dat een puber mijn geloof 
ging ondervragen. We spraken dan over, 
wat geloof en geluk werkelijk betekenen. 
Het waren mooie momenten, maar ook 
momenten waar ik toch ook verlegen van 
werd en mijn knieën voelde knikken. 
Dit waren vragen die werkelijk dicht bij 
je komen. Vragen zoals; wat betekent 
het geloven in God nu voor je? Wat heeft 
gelukkig zijn hier nu mee te maken? 
Vragen waarin je moet bekennen, wie je 
nu werkelijk bent en waar je werkelijk voor 
staat? Het vraagt een openheid van je, die je 
kwetsbaar maakt, die onrust bij je oproept 
en dat kan soms behoorlijk confronterend 
zijn. 

‘Komt allen tot Mij die uitgeput zijt en 
onder lasten gebukt gaan, en Ik zal u 
rust en verlichting schenken’. Woorden 
die troost kunnen schenken, maar ook 
verontwaardiging kunnen oproepen, omdat 
deze woorden zouden kunnen zeggen; ‘stil 
maar, wacht maar alles wordt nieuw’. 
Deze woorden zijn dan woorden waar je je 
achter zou kunnen verschuilen. Dan wordt 
het een wegvluchten voor de realiteit. 
Jezus’ woorden tot je door laten dringen 
vraagt naar mijn mening eerst, om de onrust 

van het zoeken. Het zoeken naar je zelf, het 
zoeken naar anderen, om tenslotte bij God 
uit te komen. Al die vragen van die jongeren 
in de klas, toen ik nog leraar was, stemt mij 
dan ook positief. Ze zijn op zoek naar geluk, 
naar geloof, naar vriendschap, naar houvast.

Geloven is voor mij ook een zoeken. Geloven 
is geen zeker weten, tenminste niet in ons 
aardse bestaan, in de chaotische wereld 
van geweld, pijn, macht en als maar meer. 
Dit zoeken naar God geeft ook een onrust, 
staat open voor vragen en twijfel. Als 
gelovige mensen zijn wij dan ook pelgrims 
die steeds onderweg zijn. Die steeds de weg 
opnieuw moeten zoeken, zoals die jongeren 
in de klas, zoals deze Belgische jonge man 
die letterlijk zijn wandelschoenen had 
aangetrokken, om iets van rust en verlichting 
te vinden. 

Zo’n veertien jaar geleden ben ik tot priester 
gewijd. Om tot deze weg te komen heb ik 
veel moeten zoeken. Zoeken naar wie ik 
ben, zoeken naar een weg en bestemming 
in mijn leven. Dit zoeken heeft me geleerd 
me open te stellen voor Gods roepstem. 
En nog steeds ben ik zoekende, Zoekende 
naar mensen en zo zoekend naar God. 
In al die jaren dat ik nu werkzaam ben in 

het pastoraat heb ik allerlei mensen mogen 
ontmoeten die vertellen over hun verdriet, 
over hun onrust. En soms, zeker wanneer wij 
dit verdriet samen biddend voor God kunnen 
neerleggen, lijkt het net dat er - door alle 
ellende heen - in de hemel een deurtje wordt 
geopend. Dat mensen ondanks hun pijn en 
verdriet Gods nabijheid mogen ervaren. En 
dan verstaan we Gods stem – ook al is het 
maar even – diep vanbinnen. Gods Geest 
wordt dan werkzaam, diep in ons hart, in 
onze ziel. We verstaan de stem van Jezus die 
onder ons aanwezig is, die rust en verlichting 
schenkt, en we voelen een glimpje van zijn 
liefde, zijn barmhartigheid.

In mijn zoeken en mijn twijfel heb ik wel het 
vertrouwen gevonden dat ik me geborgen 
mag weten bij Hem die ieder mens steeds 
opnieuw roept en liefheeft. Dit vertrouwen 
schenkt rust en verlichting.
Vakantie, een periode van rust, misschien 
wel onrust. Het kan een mooie tijd zijn om 
vrij te worden voor God, voor je naasten en 
voor je zelf.

Ik wens u allen een goede vakantie toe, 
mede namens het pastoraal team.

Pastoor Hans Hermens
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VOEDSELBANK
Het product voor de inzamelingsactie van de Voedselbank voor de maand juni is pakken 
suiker(klontjes). U kunt het product in de bekende kratten achter in de kerk deponeren. 
Namens de voedselbank hartelijk dank.

COLLECTE OPBRENGSTEN
week 19
pastoraat Emmaüsparochie € 343,16 / Roepingenzondag € 325,60
week 20
Pastoraat Emmaüsparochie € 422,40 / jubileum pastor Sebastian € 738,74
week 21
pastoraat Emmaüsparochie € 243,30 / Diaconie algemeen € 222,55 / 
Kind en Kerk € 234,25 / Egidius € 203,16
week 22
Pastoraat Emmaüsparochie € 433,96,40 / Diaconie algemeen € 140,00 / 
Pinksteractie € 374,62

MISINTENTIES, VOOR ZOVER BIJ ONS BEKEND
Weekend 22-23 juni
Corrie Sterling-Kessen, Jos Kronenberg, Jean Lemaire, Louis Nieuwenhuis, Maria Bui
Weekend 29-30 juni
Jean Lemaire, Maria Bui
Weekend 6-7 juli
Maria Bui

PAROCHIEKRONIEK 
Gedoopt:
Op 18 mei jl. is Suzie Veulemans door het H. Doopsel in onze Geloofsgemeenschap 
opgenomen.
Op 2 juni jl. is Viënna Bar door het H. Doopsel in onze Geloofsgemeenschap opgenomen.

Overleden:
Het afscheid van Roelof Rump heeft op 14 mei plaatsgevonden in de aula van Heidehof.
De uitvaart van Frans Mulder heeft op 24 mei plaatsgevonden in de Heilige Geest Kapel.
Het afscheid van Joop Hurenkamp heeft op 27 mei plaatsgevonden in de aula van Heidehof.
Het afscheid van Corrie Sterling-Kessen heeft op 31 mei plaatsgevonden in de aula van 
begraafplaats Wenum-Wiesel.
De afscheidsviering van Jos Kronenberg heeft op 31 mei plaatsgevonden in de 
O.L. Vrouwekerk.

In memoriam, zie pagina 8. 

L I T U R G I S C H E  V I E R I N G E N  2 2  J U N I  T / M  1 2  J U L I  2 0 1 9

K E R K

Zaterdag 22 juni Sacramentsdag
16.30 uur Eucharistieviering met cantor
  Voorganger pastor H. Hermens
Zondag 23 juni Sacramentsdag
10.00 uur Eucharistieviering met koor Joko Trees (1e H. Communieviering)
  Voorganger pastoor H. Hermens
13.00 uur Eucharistieviering met koor Joko Trees (1e H. Communieviering)
  Voorganger pastoor H. Hermens
Dinsdag 25 juni
09.00 uur Eucharistieviering

Vrijdag 28 juni Viering van het H. Hart van Jezus
09.00 uur Eucharistieviering 
  Voorganger pastor Sebastian
19.30 uur Gebedsviering Sant’Egidio
Zaterdag 29 juni  Feest van de HH. Petrus en Paulus
16.30 uur Eucharistieviering met ondersteuning van kleinkoor Con Passione.
  Voorgangers pastor Sebastian en diaken R. Dashorst
Zondag 30 juni
10.00 uur Eucharistieviering met koor Lucente
  Voorgangers pastor Sebastian en diaken R. Dashorst
Dinsdag 2 juli
09.00 uur Eucharistieviering
Vrijdag 5 juli
09.00 uur Eucharistieviering
19.30 uur Gebedsviering Sant’Egidio
Zaterdag 6 juli
16.30 uur Eucharistieviering met cantor
  Voorgangers pastor Sebastian en diaken R. Dashorst
Zondag 7 juli
10.00 uur Eucharistieviering met koor Credo
  Voorgangers pastor Sebastian en diaken R. Dashorst
Dinsdag 9 juli
09.00 uur Eucharistieviering
Vrijdag 12 juli
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 hen is 
gevraagd om aan het secretariaat een adres door te geven van iemand die 
ziek is. Bij de mededelingen in de kerk wordt de straat genoemd, zodat 
iemand die in de buurt woont, het bloemetje kan gaan brengen.
Voor de komende weken is het rooster: 23 juni locatie Victor, 30 juni locatie 
de 3 Ranken, 7 juli locatie Teresia.
Op 26 mei jl. is het bloemetje naar de familie Harleman van de Marconistraat 
gegaan.
Op 2 juni jl. is het bloemetje naar mevrouw Levelink van de Puttenstein gegaan.
Op 9 juni jl. is het bloemetje naar de heer Balk van de Talingweg gegaan.
Op 16 juni jl. is het bloemetje naar de familie Overzier gegaan (locatie Maria)

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

Bedevaart Kevelaer
Op zaterdag 7 september 2019 zal weer 
de jaarlijkse bedevaart naar Kevelaer 
worden gehouden.

Het thema van de bedevaart van dit jaar is: 
“Heer, naar wie zouden we gaan”.
De Kevelaer-bedevaart wordt door velen 
als erg positief ervaren. Op deze bedevaart 
kunnen we ons weer sterken in het geloof 
en kracht ontvangen om in het leven verder 
te gaan. Op de heen- en terugreis met de 
bus zullen we gezamenlijk de rozenkrans 
bidden en zingen. 
Kevelaer is ook een prachtige ontmoetings-
plaats om contact te leggen met mede-
pelgrims.

U kunt zich voor deze bedevaart tot en met 
zaterdag 17 augustus 2019 opgeven bij:
Dhr. en mw. Henny en Truus Steneker, 
Klokstraat 59, 7315 HN Apeldoorn, 
055 522 22 74 of 06 253 247 76.
Opstapplaats: De Groene Hoven aan de 
Koninginnelaan te Apeldoorn.

Mw. Nel Stokkel, 
Hattemsezijweg 9, 
7335 JN Apeldoorn, 
055 541 35 23.
Opstapplaats: voor-
malige Fabianus en 
Sebastianuskerk aan 
de Arnhemseweg 
te Apeldoorn.

Mw. A. Berenschot, 
Zilverschoon 54, Apeldoorn, 055 366 65 76.
Opstapplaats: Voormalige Teresiakerk aan de 
Zilverschoon te Apeldoorn.

Deelname: volwassenen €25,00, beneden 
de 16 jaar €10,00. U wordt verzocht het 
deelnamegeld bij aanmelding contant te 
voldoen.
Tijdens de bedevaart moet u een geldig 
reisdocument (paspoort of identiteitskaart) 
bij u hebben.

Met vriendelijke groeten,
Henny en Truus Steneker
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(Ans Boon-Jacobs)

Op vrijdag na Hemelvaart, in de liturgie van 
“het feest van het Bezoek van de H. Maagd 
Maria aan haar nicht Elisabeth”, hadden 
we na de H. Mis van 9:00 uur afgesproken. 
Tijdens het koffiedrinken maakte ik kennis 
met (in alfabetische volgorde) Magda Ang 
en Astrid Filon. Deze twee dames gaan op 
zondag 30 juni een belofte uitspreken. Daar 
wilden ze graag iets over uitleggen. We 
zaten bij elkaar in het kantoor van Cécile 
Liem. 

Vanuit het verleden weet u het misschien 
nog wel: een (meestal jonge) vrouw of 
man die in het klooster ging, werd eerst 
postulant en vanaf dat moment droeg men 
een eenvoudig kloosterkleed. Na verloop 
van tijd deed men de Gelofte en weer later 
de Professie en de Eeuwige Gelofte. Die 
kloosterlingen leefden celibatair en meestal 
in een klooster. Later ook wel in kleine 
groepjes in een gewoon huis. Toch altijd 
wel volgens de kloosterrituelen van hun 
congregatie.

Dit is anders. Deze twee dames hebben 
kinderen, gezin, familie, maar willen toch 
uiting geven aan hun behoefte aan een 
duidelijker plek in de kerk. Toen Cécile 
Liem in 2017 haar Eeuwige Gelofte aflegde, 
werden de dames Magda en Astrid door de 
ceremonie en de spiritualiteit er omheen 
geïnspireerd. Zr. Liem, verbonden aan de 
orde ‘Misioneras Clarisas del Santísimo 
Sacramento’, stelde de dames voor aan 
de Madre, de Moeder-Generaal van de 
congregatie. Die orde kent zes groepen, 
verdeeld over mannen en vrouwen, 
celibatair levenden en leken. Ook een leek 
kan celibatair leven, ze zijn zielzorgers en 
priesters allemaal bezield door hetzelfde 
doel. 

Verschillend van start qua opleiding en 
levenssituatie. Celibatair zijn de werkers die 
gewijd zijn en een Gelofte doen. Getrouwde 
mannen en vrouwen kunnen een Belofte 
doen. 
Terwijl hun werkzaamheden vaak niet 
verschillen is er wel een duidelijk verschil. 
Niet te zien aan de buitenkant. Wel in de 
beleving…in de binnenkant.

Waarom gaan deze twee dames, 
parochianen, zich aansluiten bij een 
Spaanstalige congregatie? Waarom niet bij 
een Nederlandse orde? Het antwoord ligt 
bij de Gelofte-aflegging van Cécile Liem. 
In die dagen kwamen de dames in contact 
met de Madre, de Moeder-Generaal dus van 
de orde ‘Misioneras Clarisas del Santísimo 
Sacramento’. Er was een klik (een match) 
tussen de twee dames en de Madre. Onze 
twee Apeldoornse dames hebben niet verder 
gezocht. Hier wilden ze bij horen.

Na het uitspreken van hun Belofte blijven 
de dames gewoon hier hun werkzaamheden 

’t Onzichtbare zichtbaar maken

De Belofte

voortzetten. De orde waar ze intreden 
kent ook missionarissen en leraren en 
zorgmedewerkers. Deze dames blijven bij 
hun gezin wonen en doen het sociale werk 
waar ze nu al heel lang heel goed in zijn. 
In de verhalen van wijlen Roelof Rump 
kon u lezen over de Rafelranden in de 
maatschappij. In de schaduw van het leven 
kon Roelof met mensen in contact komen; 
op die terreinen komt u deze twee dames 
ook tegen.

Magda vertelde dat ze samen met Him Goei 
de Rozenkrans-gebedsgroep heeft opgericht. 
Wat begon in een huiskamer vindt nu plaats 
in de kerk. Met toestemming van pastor 
Harrold Zemann in de Victorkerk en nu in 
de Onze Lieve Vrouwekerk. Rozenkrans 
bidden – het repeterend vermogen van de 
weesgegroetjes – kan rust brengen in je 
hoofd en in je hart. De dames bidden graag 

en veel en op die manier werken ze in de 
naam van Christus. Het is best moeilijk om 
uit te leggen wat het betekent: Belofte 
doen, wat verandert er? Hoe zichtbaar is 
het? 

Zie het zoals vroeger, de Eerwaarde zusters 
droegen habijten, sluiers en altijd stevige 
schoenen. Ze stonden letterlijk en figuurlijk 
stevig, met beide voeten op de grond. Dat 
is nu anders. De goede werken, het bidden 
en er zijn voor de medemens is nu niet 
zo zichtbaar. Toch, ik weet het wel zeker, 
belangrijker dan ooit. 

De dames gingen op retraite, op bede-
vaart, en in gesprek met pastor Sebastian. 
Dat voedde hun geestelijke behoeften. 
Nu doen beide dames hun Belofte, nadien 
kunt u niets aan hen zien. Ze blijven wonen 
in hetzelfde huis, met dezelfde familie 

en dragen hun gewone kleding. Wat u 
mag geloven is dat door hun Belofte-
aflegging de dames nog gemotiveerder 
in hun werkzaamheden zullen staan. Hun 
lidmaatschap van de door hun gekozen 
congregatie is er één van binnenuit, vanuit 
bezieling en bevlogenheid. De dames willen 
ten overstaan van pastor Sebastian, Moeder-
Overste zuster Susana en zuster Veronica 
en alle mensen in de kerk Beloven = Belofte 
doen om verder te gaan in de voetsporen 
van Jezus Christus.

We voerden dit gesprek op de vrijdag na 
Hemelvaart. In de liturgie het feest van de 
Heilige Maagd Maria bezoekt haar nicht 
Elisabeth. Ik zag de parallellen.

De hele redactie van OpWeg wenst Astrid 
en Magda een devote dag, en ieder jaar 
op 30 juni een feestdag.

Links 
Magda Ang 
en rechts 
Astrid Filon

‘Geloof, Duurzaamheid en Toekomst 
Gelderland, nodigt u van harte uit voor 
een diaconale excursie in Apeldoorn op 
22 juni. We sluiten aan bij het thema 
van de landelijke kerkennacht die in 
dat weekend plaatsvindt. Tijdens de 
Kerkennacht laten plaatselijke kerken 
en geloofsgemeenschappen in het hele 
land zien dat je in hun kerk verrassende 
dingen kunt beleven. Onder het motto 
‘ Is dit óók kerk?’ stellen kerken zichzelf 

open en laten ze een 
ongekende kant zien. 
 
Wij gaan vanuit 
de lokale geloofs-
gemeenschappen 
in Gelderland op 
diaconale excursie 
naar Stichting Stadsakkers, een duurzame 
plek in menselijke relaties en waar op 
duurzame wijze groenten en fruit geteeld 

Diaconale excursie duurzaamheid in Apeldoorn

worden. We nemen deel aan de rondleiding 
en gaan zelf oogsten en koken met na 
afloop een ‘tafelgesprek over het thema 
geloof en duurzaamheid’. 
 
Zaterdag 22 juni, 10:00 – 14:00 uur, 
Dommeweg 5b, 7323 RD Apeldoorn. 
Kosten: 10 euro per persoon. 
Opgave (maximaal 50 deelnemers) kan 
via gelderlandduurzaam@gmail.com. 
Na aanmelding ontvangt u de definitieve 

uitnodiging. We hopen u dan te 
ontmoeten. 
 

Ronald Dashorst, 
Emmaüsparochie Apeldoorn, 

Theo van Driel, werkgroep duurzaamheid 
Beraad van kerken Apeldoorn, 

Frans Hoogendijk, Diaconie Protestantse 
gemeente Apeldoorn, 

Mirjam Schuilenga, Stichting De Kim, 
provincie Gelderland, tel. 06 151 500 61
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(Ans Boon-Jacobs)

Vrijdagavond  14 Juni waren alle vrijwilligers 
uitgenodigd voor een “Dank-je-wel-party”.  
We weten het allemaal, er is altijd werk bij 
de kerk. Steeds vaker wordt er een beroep 
gedaan op vrijwilligers. Het bestuur, met 
als woordvoerder Martin, had  deze avond 
georganiseerd. Martin heette ons welkom, 
hij stond bij wijze van spreken op een 
zeepkist; hij moest wel schreeuwen, want 
de geluidsinstallatie was kapot. 

Veel uitgenodigden hadden zich opgegeven. 
Van de geregistreerde vrijwilligers waren 
er (op papier) 185 personen gekomen. Een 
grote tent achter het Emmaüshuis stond 
er leeg en verlaten bij, alleen wat tafels 
met een klein vaasje bloemen er op.  Het 
was zo’n prachtige avond dat we lekker 
en gezellig met z’n allen buiten konden 
zitten of staan. Het was voor mijn man en 

mij de eerste keer dat we zo’n bijeenkomst 
meemaakten. Ik sprak meerdere mensen 
die zeiden: dit is voor mij de eerste keer er 
op zo’n avond bij zijn… en hoe heet jij? 
Van welke parochie was je eerder? Lastig 
om alle informatie direct te onthouden. 
Het plein tussen de kerk en het Emmaüshuis 
was versierd met vlaggetjes en er was veel 
ruimte voor de fietsen, prima voor elkaar 
en op het binnenterrein kon je meteen aan 
de koffie of thee met wat lekkers, goed 
geregeld allemaal.

Bedankt
Toen de pastoor er was, geflankeerd door 
pastor Sebastian en diaken Ronald Dashorst, 
werden we ook door onze voorgangers 
bedankt en nam Mariska Litjes het voortouw 
door een act aan te kondigen. Een act die ze 
de avond ervoor ook al hadden opgevoerd 
op de zestigste verjaardag van Ronald. 
Samen met  pastor Sebastian, Wim Vroom, 

Dank je wel. Héél hartelijk bedankt!

(Willem Olierook)

Ik heb mooie, muzikale herinneringen aan 
het huis waar ik Frits ontmoet. Jachtlaan 
127, de voormalige woning van de familie 
de Bruijn. Er hangen nu overal schilderijen 
van Frits en we maken eerst een ronde langs 
zijn opmerkelijke werken…

Wat is je bron van inspiratie?
‘Het is begonnen vanuit een verlangen om 
uiting te geven aan datgene waardoor ik zo 
geboeid raak’. zegt Frits na enig nadenken. 
Schilderkunst was voor mij de beste manier 
om dat te doen. Zo ben ik uiteindelijk 
begonnen. Het is de expressie van mijn 
wezen, niet te verwarren met het uiten 
van of werken vanuit emotie. Ik vind de 
inspiratie voornamelijk in mezelf, in wie ik 
ben als persoon. Én daarbij wil ik een eigen 
stijl ontwikkelen.’

Hoe ontstaat bij jou een kunstwerk?
‘Ik was in eerste instantie enorm geboeid 
door de kunst en architectuur van de 
jaren 1900-1950. Zo ben ik vanuit het niets 
begonnen met het schilderen van kubussen 
in allerlei vormen en kleuren. Later ben 
ik meer figuratieve werken gaan maken. 
Meestal zie ik iets in mijn eigen omgeving of 
heb ik plots een idee in mijn hoofd. Pas zag 
ik twee T-shirts te drogen aan een hangertje 
en ik vond dat zo’n mooi beeld dat ik er mee 
aan de slag gegaan ben.’

Voor wie doe je het?
‘In de eerste plaats voor mezelf, om uiting te 
geven aan mijn verlangen, maar ik ben wel 
gevoelig voor wat anderen ervan vinden. 
Tijdens de laatste kunstroute in Veenendaal, 
mijn woonplaats, hoorde ik iemand over 
een van mijn schilderijen zeggen: ‘ik vind 
het maar niks’. Nou, dat snijdt wel door mijn 
ziel…’

Wat brengt het jezelf?
‘Vooral ‘het willen creëren’ te laten 
gebeuren. En dat krijgt uiteindelijk resultaat. 
Wel kan ik me soms naar mijn gezin toe 
schuldig voelen dat ik zoveel tijd besteed 
aan het schilderen, terwijl het niet meer 
oplevert dan ik zou willen. Gelukkig weet 
ik dat mijn kinderen trots op me zijn en dat 
maakt veel goed.’

Tijdens onze gang langs de schilderijen 
van de man van Suzanne en de vader van 
Kevin (13) en Lianne (10) zie ik in Frits 
een enthousiast verteller. Ik merk een 
verandering in zijn werken – hij begon 
geïnspireerd door o.a. ‘de Stijl’, Berlage 
en Mondriaan, met kubussen. Zijn latere 
werken – Frits begon in 2012 – zijn kleurrijk, 
verrassend van compositie en boeiend.
Ik kan de 51-jarige kunstenaar niet geloven 
als hij zegt dat hij slechts één werk verkocht 
heeft…
(kijk op zijn website: www.frits-stiemer.nl om 
te zien dat dit geheel ten onrechte is…)

Frits Stiemer: “Ik schilder uit verlangen om te Creëren”

pastoraal werker, en onze pastoor Hans 
Hermens traden ze op, gekleed in een nep-
habijt. Grappige verwijzing naar historische 
dracht. U heeft het vast al wel begrepen: 
de geluidsinstallatie was en bleef kapot. 
De tekst ging verloren in de menigte, maar 
Ronald vond het toch leuk en daar ging het 
om. 

Genoten
We stonden aan een sta-tafel vlak bij de 
bar en zagen dat de gasten genoten van 
de héérlijke koele witte wijn of andere 
drankjes. Het moet gezegd, in de bijbel 
staat een verhaal over wijn die naarmate 
het feest vorderde steeds als beter werd 
ervaren. Hier niet, vanaf het eerste glas 
was het een goede kwaliteit. Hulde voor 
de keuze. Ach we hebben allemaal vast wel 
eens wijn gedronken van Château Migraine 
en dat is niet fijn. Dat was hier dus niet aan 
de orde. Ook schalen met aparte hapjes en 

Hollandse kaasblokjes werden regelmatig 
gepresenteerd. 

Kortom, als u niet geweest bent, dan hebt 
u een gezellige avond gemist. 
Wij  raakten nog in gesprek met een 
echtpaar waarvan mijnheer vertelde dat hij 
al meer dan 10 jaar OpWeg rondbracht. 
Bij zeker dertig adressen. “Soms,” zei hij, 
“staat er iemand gewoon op je te wachten. 
Die mevrouw weet wanneer ik met het 
krantje kom en wil dan graag een praatje 
maken. Waarschijnlijk heeft ze dan de hele 
dag nog niemand gesproken.” “Dus,” zei 
ik, “bent U naast bezorger van OpWeg ook 
sociaal werker!”  “Ja eigenlijk wel,” zei hij 
en z’n vrouw beaamde dat! 

Het feest zette nog een tijdje door, dat doen 
gezellige bijeenkomsten. Hoe kan ik anders 
eindigen dan te schrijven: “Bedankt voor het 
bedanken.”

Impressie Dank-je-wel-party
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Beste kinderen: 
Wie gaat ermee naar Orientalis? 
St. Egidio (Ronald 
Dashorst) en Kind 
en Kerk (Mariska 
Litjes) willen de 
kinderen die 
komen naar de 
school van Vrede, 
Bijbellessen of Kinderdienst verrassen en 
meenemen voor een gezellige dag naar het 
Bijbelmuseumpark Orientalis in de Heilige 
Landstichting bij Nijmegen. 
Ben je 6 jaar of ouder dan kan je je opgeven 
om mee te gaan! 
We gaan op zaterdag 6 juli. We vertrekken 
om 10:00 uur bij de kerk en zijn rond 17:00 
uur weer terug. 
Lunch en drinken zelf meenemen. Op de 
terugweg gaan we ergens frietjes eten!
Opgeven voor 1 juli bij kindenkerk@
rkapeldoorn.nl of r.dashorst@rkapeldoorn.nl
We gaan met auto’s. Dus het is belangrijk om 
te weten hoeveel kinderen mee gaan i.v.m. 
begeleiders en vervoer. 

Eerste communie
Net voor het verschijnen van deze OpWeg 
zullen op 23 juni om 10:00 u en om 13:00 u 
de eerste communievieringen zijn. Nog even 
wachten op de foto’s dus. Maar we wensen 
alle communicanten en hun familie alvast 
een mooie dag toe!

Kind & Kerk en school
Sinds dit schooljaar kom ik namens de 

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 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).

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)

Vormsel 2019
Op 25 mei hebben zestien 
tieners hun heilig vormsel 
ontvangen. 
We feliciteren: Christiaan 
Bralo, Jorn Stouten, Lieke Starink, Janine de 
Sousa, Luis da Silva Concalves, Danna Alvarez 
Carmona, Anne Mauri Baaijens, Xenia Bosch, 
Chris van Bussel, Vera Hendriksen, Isabel 
Hertgers, Georgina King, Livia Marthijnes, 
Carmen Rabelink. We wensen jullie toe dat je 
de kracht van de heilige Geest mag ervaren 
op jullie levensweg.

Vakantie kinderdienst
In de zomer-
vakantieperiode is 
er geen kinderdienst 
en crèche op 28 juli, 
4, 11 en 18 augustus.
21 juli is de laatste 
kinderdienst voor 
de vakantie en dan starten we weer 
op 25 augustus en zijn alle kinderen 
weer van harte welkom.

parochies Franciscus en Clara en Emmaüs op 
bijna alle katholieke basisscholen in deze 
regio, met een Bijbelverhalen-vertelproject 
gebaseerd op de vertelmethode Godly Play. 
Deze vertelmethode wordt gekenmerkt 
door rituelen, verstilling, verwondering en 
creativiteit. Kinderen stappen de drempel 
over met de vraag “ben je klaar voor het 
verhaal?”. 
Godly Play vertellingen weten kinderen te 
boeien voor verhalen uit de Bijbel en laat 
ze door middel van verwonderingsvragen 
nadenken en filosoferen over hun eigen 
beleving bij het verhaal. Daarna krijgen ze 
de kans om dat wat zij gedacht, beleefd of 
gevoeld hebben te verwerken met creatieve 
materialen. De sessie sluit af met het delen 
met elkaar wat gemaakt is.

Door dit project wordt ook de band tussen 
school en kerk weer aangehaald. 
Godly Play heeft ook een verhaal over 
“Jezus en de gemeenschap van de wereld.” 
Hierin wordt de essentie van de communie 
uitgelegd. Een mooi verhaal dat heel 
goed gebruikt kan worden in een les 
over de eerste communie aan scholen die 
communicanten in groep 4 hebben zitten. 
Tot mijn vreugde en die van de 
communicanten is er heel positief 
gereageerd op het aanreiken van deze 
communielessen door de scholen. Op deze 
manier wordt de klas meegenomen in een 
belangrijke gebeurtenis van klasgenootjes 
en leren zij iets over onze gebruiken in de 
kerk. 

‘BHV’ in de kerk(?)

Deze drie hoofdletters kom je wel vaker 
tegen. Het is zelfs een begrip geworden. 
Van sommigen is het hun beroep. Het is dan 
ook wel handig als je weet waar die letters 
voor staan. 
Het gaat dan om bedrijfshulpverlener of 
bedrijfshulpverlening. De kerk is geen 
bedrijf. Dan zou je kunnen zeggen dat er 
dan is er ook geen ‘BHV’ nodig is. 
Een kerk is natuurlijk wel een plek waar veel 
mensen samen komen. In zo’n groep kunnen 

mensen flauwvallen of zelfs een hartaanval 
krijgen. Soms breekt er zelfs een brand uit of 
ontstaat er om een of andere reden paniek. 
Dat zoiets in onze kerk nog nooit gebeurde 
is nog geen garantie voor de toekomst. 
Weten dat er een deskundige aanwezig is 
geeft een zekere geruststelling. Dat is dan 
iemand die kan reanimeren, een beginnende 
brand blussen of mensen veilig uit de kerk 
evacueren. 
In het verleden was de parochie al blij 
als er een arts of EHBO-er bij een viering 
aanwezig was. Sinds 1956 hadden we 

zo iemand in de persoon van huisarts 
dokter Van Stokkum. Zijn naamplaatje 
prijkt nog steeds op de eerste bank in de 
rechter zijbeuk. Om invulling te kunnen 
geven aan veiligheidsbehoeften en 
veiligheidsvoorschriften zouden we tijdens 
vieringen ook graag over een BHV-er willen 
beschikken. 
Het zoeken naar iemand die daarvoor 
opgeleid wil worden gaat zeker veel tijd 
en aandacht kosten. Veel praktischer is het 
natuurlijk als iemand die op dit moment bij 
een bedrijf of instelling BHV-er is dat ook in 

de kerk zou willen zijn. Nog mooier zou het 
zijn als er zich meerdere BHV-ers beschikbaar 
stellen. Dan is er een mogelijkheid om te 
rouleren. Op basis van hun gezamenlijke 
deskundigheid zouden zij ook kunnen 
adviseren over uitvoering, ruimteindeling en 
uitrusting. 
Zou u dat willen doen of weet u iemand, 
die we daarover kunnen benaderen? Laat 
u dat dan weten via het secretariaat van de 
Emmaüsparochie. (emmaus@rkapeldoorn.nl).

Het parochiebestuur

B E S T U U R
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Jongeren maken verschil: cacaoboeren 
krijgen een nieuw gezicht 
De meeste mensen vinden chocolade 
heerlijk waardoor de vraag naar 
cacao explosief stijgt. Cacaoboeren 
in Ghana werken keihard om ons van 
die chocolade te voorzien. Maar met 
verouderde landbouwmethoden putten 
ze de grond volledig uit. Hierdoor loopt 
de cacaoproductie terug en leven veel 
boeren in bittere armoede. Daarom zien 
veel Ghanese jongeren een toekomst als 
cacaoboer nniet zitten. Zij zoeken werk 
in de steden, waardoor het platteland 
leegloopt en de cacaoproductie verder 
afneemt. 
Gevolg is dat steeds meer boeren met een 
leeftijd in de 60 geen opvolger hebben die 
het land kan bewerken. Om te zorgen dat 
we ook in de toekomst kunnen genieten van 
chocolade, werkt Solidaridad daarom samen 
met jonge cacaoboeren aan een duurzame 
toekomst.

Geweldige kans voor Ghana’s 
volgende generatie
Solidaridad is daarom samen met partners 
gestart met het MASO-programma met als 
doel de volgende generatie cacaoboeren 
enthousiast te maken voor het boerenvak. 
En daarmee een aantrekkelijke, lokale 

werkgelegenheidskansen te creëren in 
de cacao. Dit wordt gedaan door aan te 
tonen hoe de cacaoteelt en de daaraan 
gerelateerde bedrijvigheid jongeren in 
staat stelt om een   productief, bevredigend 
en lonend leven te leiden. Als een boer 
of ondernemer in de cacao groeiende 
gemeenschappen, of een combinatie van 
beide. Met als boodschap: hier kan je 
een eerlijk en fatsoenlijk inkomen mee 
verdienen. MASO is één van de programma’s 
in het Youth Forward Initiative. Dit initiatief 
streeft naar duurzame werkgelegenheid in 
de landbouw- en bouwsector voor jongeren 
in Ghana en Oeganda.

Maak kennis met Patience Normenyo 
Patience Normenyo is een 25-jarige 
inwoner van Tweapease in New Edubiase 
in het Adansi South District, Ghana. Zij is 
een van de duizenden jonge mensen die 
de cacaoproductie in Ghana nieuw leven 
inblazen. 
Ze trad in 2017 toe tot het MASO-
programma en volgde een opleiding 
tot cacao-ondernemer. Haar nieuwe 
vaardigheden in de cacaohandel hebben 
meer deuren voor haar geopend. 
Patience is gerekruteerd en getraind door 
de Ghana Cocoa Board (landelijk organisatie 
die toezicht houdt op de cacaoproductie) 

Solidaridad
om handbestuiving uit te voeren als een 
techniek om de cacao-opbrengst in Ghana 
te verhogen. Ze is erg enthousiast over haar 
rol en is een voorbeeld voor veel andere 
jongeren.  
Meer informatie over de achtergronden 
en de jonge boeren is te vinden op: https://
www.solidaridad.nl/supply-chains/cacao 
Solidaridad en Emmaüs lopen samen op
Al vele jaren steunen wij vanuit onze 
parochie Solidaridad. En dat willen 
we graag zo houden. In overleg met 
Solidaridad, is besloten het project van 
de jonge cacaoboeren te ondersteunen. 
We doen dat met een aantal speciale 
collectes in de weekenden van 29/30 juni, 
6/7 juli en 13/14 juli. En uiteraard is het 
ook mogelijk een bedrag over te maken op 
rekeningnummer NL80 RABO 0105 242 063 
t.n.v. Emmaüsparochie onder vermelding van 
Solidaridad Cacaoboeren.

Last but not least
Op zondag 14 juli zal Willem Jan van Elst van 
Solidaridad tijdens de mis van 10:00 uur het 
MASO-project komen toelichten.

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.

Werkgroep Em-missie,
Rens, Luce, Ronald en Marianne

Op 26 september 2019 wordt er een 
parochie-informatie-avond gehouden 
in het Emmaüshuis. Op die avond 
wordt er uitgebreid aandacht besteed 
aan de samenwerking tussen onze 
Emmaüsparochie en de Franciscus & Clara, 
het nieuwe gezamenlijke parochiebestuur 
komt zich voorstellen maar ook de 
verbouwing van het Emmaüshuis die nu 
definitieve vormen begint aan te nemen, 
wordt uitgebreid besproken. 

Ontwerpen
Het huidige parochiebestuur heeft 
besloten u tussentijds op de hoogte te 
brengen van de stand van zaken. Veel 
bouwkundige plannen en tekeningen 
zijn er de afgelopen jaren door het 
parochiebestuur besproken. Vaak was er 
sprake van veranderende omstandigheden 
waardoor opnieuw een bestuurlijke 
afweging diende plaats te vinden, altijd 
was er een financiële afweging die in de 
meeste plannen negatief uit viel. Al met al 
een lang en moeizaam bestuurlijk proces 
waarbij telkens de financiële haalbaarheid 
en de investering werd afgewogen tegen 
het gebruikersgemak en de parochiële 
ontwikkelingen zoals samenwerking en 
uiteindelijk fusie.

Ontwerp 2017
Het eerste ontwerp was een grote zaal 
achter het huis, een toiletgroep en 
een zaal tussen kerk en huis, inclusief 

aanpassing van het Emmaüshuis. Doordat er 
een oude boom in de tuin staat, mag er in 
de grond niet gebouwd worden. De nieuwe 
zaal moest een meter boven de grond 
worden gebouwd, dit had grote financiële 
gevolgen waardoor het plan uiteindelijk te 
kostbaar werd.

Ontwerp 2018
Het tweede ontwerp was een zaal tussen 
kerk en huis en een toiletgroep, inclusief 
aanpassing van het Emmaüshuis. Doordat er 
tegen een Rijksmonument gebouwd moest 
worden, moest het ontwerp constructief 
op zichzelf staan, waardoor er een speciale 
funderingsconstructie toegepast zou moeten 
worden. Ook dit plan werd uiteindelijk te 
kostbaar.

Ontwerp 2019
Het derde ontwerp was een toiletgroep 
gekoppeld aan de kerk. De toiletgroep 
realiseren op de gewenste plek is volgens 
de gemeente niet haalbaar, op een plek 
plaatsen die we niet willen is ook geen optie. 
Ook dit ontwerp heeft het dus niet gehaald.

Huidige verbouwplannen
Het Emmaüshuis bereikbaar maken voor 
rolstoelers en het huis moderniseren, dat 
is wat te doen staat. Toiletten worden 
vernieuwd, er komt een nieuwe keuken, op 
de bovenverdieping wordt een extra grote 
zaal gemaakt en diverse gangen worden 
aangepast. Er wordt schilderwerk verricht, 

vloerbedekking wordt vernieuwd en indien 
mogelijk worden de deuren ook verbeterd, 
veel deuren sluiten niet goed en zijn krom 
getrokken. 

Het parochiebestuur heeft de uiteindelijke 
verbouwplannen ter goedkeuring 
voorgelegd aan het bisdom. Het 
parochiebestuur hoopt eerdaags uitsluitsel 
te krijgen, zodat het nieuwe bestuur per 
1 augustus 2019 de plannen voor uitvoering 
krijgt overgedragen.

Waarom heeft het allemaal 
zo lang geduurd?
De omstandigheden zijn de afgelopen 
jaren sterk gewijzigd. Twee jaar geleden 
hadden we een begrotingsoverschot, dit 
jaar een begrotingstekort. Vorig jaar was 
er sprake van een vorm van samenwerking, 
thans treedt op 1 augustus 2019 het nieuwe 
gezamenlijke bestuur aan en volgens plan 
wordt de fusie gerealiseerd op 1 januari 
2021. Veel zaken moeten de komende 
anderhalf jaar nog geregeld worden. Gelet 
op al deze factoren is het parochiebestuur 
gaandeweg tot de conclusie gekomen dat 
modernisering van het Emmaüshuis beslist 
niet langer uitgesteld kan worden. 

Vorig jaar is er een nieuwe ketel voor 
de luchtverwarming geïnstalleerd in het 
ketelhuis en het aanwezige asbest is 
gesaneerd. De opknapwerkzaamheden aan 
de buitenkant van het Emmaüshuis zijn 

afgerond en de rioleringswerkzaamheden 
zijn bijna afgerond. Ook in de Onze 
Lieve Vrouwekerk worden buiten nog 
werkzaamheden uitgevoerd in het 
kader van het in stand houden van het 
Rijksmonument.

Er is dus voldoende werk aan de winkel, 
maar tussen plannen maken en plannen 
uitvoeren zit een lange weg, zeker als het 
met uw geld betaald moet worden gaat 
zorgvuldigheid voor snelheid. We hopen 
dat u hiervoor begrip kunt opbrengen.

Met vriendelijke groet,
het bestuur van de Emmaüsparochie

Nieuw bouwen of verbouwen
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Herleving van oude idealen

Assel Don Bosco Centrum biedt 
ruimte voor bezinning, vorming en 
ontspanning aan jonge mensen en aan 
volwassenen die zich inzetten voor 
jeugd en jongeren.

Assel Don Bosco heeft vier accomoda-
ties op een prachtige locatie midden 
op de Veluwe. De locaties worden 
regelmatig gebruikt door andere Don 
Bosco organisaties, en ook scholen en 
particulieren. De natuurlijke omgeving 
en het terrein van het centrum bieden 
ruimte voor sport en spel activiteiten. 
Ook is er een meditatiebos en een kapel.

Wij zoeken enthousiaste vrijwilligers
Die in teamverband onze gasten een 
aangenaam verblijf bezorgen met 
respect voor de visie en doelstellingen 
van het centrum. Je zorgt ervoor dat 
onze gasten zich thuisvoelen en kunnen 
genieten van de prachtige omgeving. 
En je verzorgt de boekingen, de 
gebouwen en het terrein.

Wat vinden we belangrijk
Dat je affiniteit hebt met het 
gedachtegoed van Don Bosco. Dat je het 
fijn vindt om contacten te leggen. Dat je 
flexibel inzetbaar bent en kansen ziet en 
grijpt. Dat je op circa 30 minuten van het 
centrum (Assel) woont.

Wat bieden wij:
Je werkt in een ontspannende 
omgeving in de prachtige natuur. 
Je ontmoet bijzondere mensen en er is 
ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. 
De vergoeding is maximaal € 1700,- 
per jaar (alleen voor coördinerende 
werkzaamheden).

Bel voor meer informatie met onze 
voorzitter Anno van de Weide 
06 516 029 21. Heb je interesse en voel 
je je thuis bij ons gedachtengoed? Stuur 
dan een korte mail naar ADBC@kpnmail.nl

Assel Don Bosco
Centrum vraagt 
vrijwilligers

Als we nu, in deze tijd, overzien wat het 
herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in 
1853 voor ons land betekend heeft, dan is 
het vooral dat de aanblik van menig dorp 
en stad totaal veranderde. Overal verrezen 
nieuwe rooms-katholieke kerkgebouwen. 

Vooral de torens van deze vaak kolossale 
kerken in neogotische stijl, die hele stads- 
en dorpsgezichten gingen bepalen, staken 
aanvankelijk al wat anti-rooms voelde als 
dorens in het vlees. De bekende schrijver 
Vosmaer uit die dagen vertolkte dan ook 
alle opgekropte ergernis van de protestantse 
natie, toen hij schreef “Overal torens, torens 
en nog eens torens, een ware torendolheid”. 

Doordat met de reformatie de bouw van 
vooral in gotische stijl gebouwde kerken 
was gestopt, wilden de katholieken daar 
de draad weer oppakken. Zo ontstond de 
neogotische bouwstijl voor al die nieuwe 
kerkgebouwen. Daarbij in het Aartsbisdom 
Utrecht vooral gestimuleerd door de priester 
en later plebaan (dat is de titel voor een 
pastoor van een bisschopskerk), Gerhard 
van Heukelum. Hij was in 1859 benoemd 
tot kapelaan van de Catharinakathedraal in 
Utrecht. 

Door het stichten van het St. Bernulphus 
Gilde wilde hij het artistieke vacuüm 
opvullen dat eveneens tijdens de reformatie 
verloren was gegaan. Het gilde werd 
vernoemd naar een Utrechtse bisschop 

uit de middeleeuwen, die vooral bekend 
is geworden als kerkenbouwer. Het doel 
van de vereniging was om geestelijken, 
architecten en kunstenaars bij elkaar te 
brengen en deze zodoende te inspireren. 
Binnen dat gilde vormde zich uiteindelijk 
een zgn. Utrechtse School. In tegenstelling 
tot de beroemde architect van talloze kerken 
Pierre Cuypers, zelf ook lid van het gilde, 
die zich vooral door Franse voorbeelden 
liet inspireren, zocht de Utrechtse School 
meer aansluiting bij de gotiek van de 15de 
en 16de eeuw uit het aangrenzende Duitse 
Nederrijngebied. Dat was immers een 
verwant cultuurlandschap. Ook voor wat 
betreft de beeldhouw- en schilderkunst zag 
men in Utrecht de Nederrijnse gotiek als het 
meest ideaal. Vanuit deze toen ontwikkelde 
denkbeelden is ook de huidige Onze Lieve 
Vrouwekerk in de neogotische bouwstijl 
ontworpen, geïnspireerd op die vorm van 
de gotiek, als een basiliek in de vorm van 
een kruis. 

Wel werd uit financiële overwegingen 
besloten de OLV-kerk in drie fasen te 
bouwen, als eerste het schipgedeelte, als 
tweede fase het koor, transept en de sacristie 
en als derde en laatste bouwfase een 70 
meter hoge toren. Het zou een van de 
grootste kerken in het aartsbisdom worden.

Voorafgaand aan het bouwplan hadden 
er overigens de nodige perikelen 
plaatsgevonden. Aanvankelijk waren 

ontwerptekeningen ingediend door 
de Apeldoornse aannemer/architect 
F.J. Pannekoek, ingezetene van de 
parochie. Doordat pastoor B.W.F ter 
Schouw weinig vertrouwen had in 
Pannekoek en nadat ook de Deventer 
architect Te Riele was geraadpleegd, 
ging de opdracht niet naar Pannekoek, 
maar naar de Arnhemse architect en 
Cuypersleerling J.W. Boerbooms. Een 
architect die onder andere naam had 
gemaakt met de restauratie van de Grote- 
of St. Eusebiuskerk in die stad. Een zeer 
bekwame architect. Dat gold ook voor 
de aannemer van de nieuwe kerk, de 
Apeldoorner Chris Wegerif, die een paar 
jaar eerder ook de Grote Kerk aan de 
Loolaan had gebouwd. Zijn opdracht was 
het maken van een noodkerk, de afbraak 
van het bestaande kerkgebouw en de 
bouw van de eerste fase van de nieuwe 
kerk, het schipgedeelte. Men man en 
macht toog men in april 1896 aan werk. 
Volgens bestek moest de nieuwbouw op 
15 augustus 1897 opgeleverd worden. 
Alle van de afbraak van de vorige kerk 
afkomende materialen, waren voor de 
aannemer. Aardig is dan ook te vermelden 
dat van deze materialen, zoals o.a. het 
houtwerk, maar ook de dakleien van 
de Waterstaatskerk door Wegerif in 
hetzelfde jaar 1896 het zgn. Leienhuis 
op de hoek Korenstraat – Nieuwstraat is 
gebouwd.

Huub Hummels

Het door architect Boerbooms en door 
Chris Wegerif gebouwde schipgedeelte

De kerk na de uitbreiding met transept en 
koor in 1902, architecten J.Th.J Cuypers en 
Jan Stuyt.

Het door J.Th.J. Cuypers, maar nooit 
gerealiseerde torenontwerp voor een 
70-meter hoge toren.
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Pinksteren
Maandag 10 juni verzamelden zich 
in Apeldoorn mensen uit Antwerpen, 
Amsterdam, Utrecht, Roosendaal en 
Maastricht voor de Jaarlijkse Nederlandse 
dag van de Gemeenschap van Sant’Egidio. 
De dag begon met een videoverbinding 
met Rome, waar Marco Impagliazzo, 
de voorzitter van de Gemeenschap, de 
Pinksterlezing hield, in het kerkje aan 
de piazza di Sant’Egidio, waaraan de 
Gemeenschap haar naam te danken heeft. 
Na de lunch op de fiets, met de auto en 
de trein naar het Apeldoornsche Bosch, 
waar in de nacht van 21 januari 1943 
alle 1250 joodse psychiatrische patiënten 
en hun begeleiders zijn afgevoerd naar 
vernietigingskamp Auschwitz. Omdat 
we dit niet mogen vergeten zijn wij hier 
naar toe gegaan. Het was indrukwekkend 
om daar de verhalen te lezen van de 
overlevenden, die op tijd weg konden 
vluchten, en om te bidden en te zingen 
op de plaats waar eens de synagoge heeft 
gestaan. We sloten af met een gezellige 

barbecue in de pastorietuin. Ondanks de 
slechte weersverwachting is het een mooie 
en geslaagde ontmoeting geweest.

Generatietuin
Naast de Kledingbank is er een tuin 
om groente en bloemen te verbouwen. 
Kinderen van de basisschool en ouderen 

uit de wijk zijn nu al twee weken aan het 
werk in deze tuin. Om zo te ervaren hoe 
leuk het is om te zaaien, om te planten, 
te harken en te wieden en als het zover is 
je eigen kropje sla, worteltjes, tomaten, 
sperziebonen of bloemen mee naar te 
huis te nemen. Zelf verbouwde groente 
stimuleert gezond eten. Het enthousiasme 
spat ervan af als je de kinderen in hun 
eigen tuintje aan het werk ziet. Er zijn 
nog enkele plaatsen vrij in de tuin om 
spelenderwijs te leren en te ontdekken 
wat de natuur voor moois te bieden heeft. 
Wij zoeken ook nog senioren met groene 
vingers die de kinderen kennis van natuur 
en tuinieren bij willen brengen. De tuin is 
geopend elke dinsdag middag van 14:00 
tot 16:00 uur.

Franciscustafel
In ons bisdom wordt er om de drie jaar de 
Ariënsprijs uitgereikt. De Franciscustafel 
is naast 34 andere prachtige diaconale 
parochie activiteiten genomineerd voor 
deze prijs. Om voor de publieksprijs in 

aanmerking te komen kan er gestemd 
worden. Wilt u met uw stem de 
Franciscustafel ondersteunen? Ga dan 
naar www.dkci-utrecht.nl klik op projecten 
– Ariënsprijs – publieksprijs en breng 
uw stem uit op nr. 26: Franciscustafel 
Apeldoorn. 
https://www.dkci-utrecht.nl/stemmen-
ariens-publieksprijs/

Bijbelles
Elke eerste zaterdag van de maand lezen 
wij voor de kinderen van de basisschool 
van 15:00 tot 16:00 uur een Bijbelverhaal, 
gaan dit verwerken door een gesprek en 
een knutselwerk en zingen een lied.
Zaterdag 6 juli gaan we met de kinderen 
van de Bijbelles naar Orientalis, het 
Bijbels museum, de Heilige Land 
Stichting in Nijmegen. https://www.
museumparkorientalis.nl/ 
Voor meer informatie en opgave: zie 
elders in dit blad.

Vervolg op pagina 8
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Kledingbank
Elke week is het weer een drukte van 
belang om ingebrachte kleding te sorteren 
en netjes in de winkel op te hangen. 
De laatste weken komen gelukkig een 
aantal maatschappelijke stagiaires van 
de middelbare school helpen. Elke week 
kloppen tussen de 120 en 130 mensen 
aan die financieel moeilijk zitten. Als je 
bedenkt dat deze mensen maar eens in de 
zes weken mogen komen, is dat een grote 
stroom van mensen die leven in armoede. 
Om de kleding die wordt gebracht zo 
goed mogelijk te verdelen mogen de 

mensen maximaal maar vijf stuks kleding 
meenemen. Er is op dit moment veel vraag 
naar handdoeken, heren T-shirts, heren 
schoenen, kinderschoenen maat 32-33 en 
tweepersoons dekbedovertrekken. Namens 
onze gasten: hartelijk dank! Inbreng 
van schone, goede en actuele kleding en 
linnengoed: woensdag en zaterdag van 
10:00 tot 12:00 uur. Uitgifte van kleding 
woensdag van 10:30 tot 12:00 uur en 
zaterdag van 13:00 tot 15:00 uur.

Koffie inloop
Elke maandagochtend is het van 10:00 
tot 12:00 uur een gezellige inloop waar 
mensen met een kopje koffie of thee elkaar 

Paul van Bussel
is op 14 maart 1932 in Vaassen geboren als 
vijfde in een gezin met twaalf kinderen. 
In januari 1958 trouwde hij met Diny Jansen 
en gingen zij aan de Meckelenburglaan op 
het landgoed de Veenkamp wonen alwaar 
zij een tuinbouwbedrijf runden. 
Paul en Diny zijn altijd trouwe parochianen 
geweest van de Sint Hubertusparochie 
in Kerschoten. In het zaaltje van de kerk 
vonden de activiteiten plaats van de 
ontspanningsvereniging “het Dorstige 
Hert”. Ook carnaval werd gevierd en Paul 
is een aantal jaren prins geweest. Met het 
Dorstige Hert waren ze ook heel actief in 
Huize Hubertus en huize Sainte Marie. Ze 
vierden carnaval in die tehuizen en ook de 
Sinterklaasactiviteiten werden door hen 
georganiseerd; Paul is dikwijls Sinterklaas 
geweest.
Nadat Paul gestopt was met werken 
heeft hij vele jaren samen met anderen 
de tuin rondom de kerk verzorgd. Ook 
was hij beheerder van de parochiezaal en 
coördineerde hij de jaarlijkse schoonmaak 
van de kerk en de bijgebouwen. 
In december 2012 verhuisden Paul en Diny 
naar het appartement in de Groene Hoven 
aan de Marconistraat; ze gingen precies 
“boven het altaar” van de voormalige 
Hubertuskerk wonen.
Toen het samenwonen aan de Marconistraat 
moeizamer werd verhuisde Paul uiteindelijk 
naar Bloesem in het complex van de Groene 
Hoven; op loopafstand van Diny.
Tot het eind toe had hij het volledige besef 
dat hij daar was, alhoewel hij soms niet 
zo goed begreep waarom. Hij kende zijn 
naasten en zij die hem verzorgden tot het 
laatste moment. Hij was altijd heel dankbaar 
voor alles wat anderen voor hem deden. 
Op Palmzondag 14 april is hij in alle rust 
ingeslapen. 
Onder het motto Semper Vivum (Altijd 
Levend) hebben we op Witte Donderdag 
gelovig afscheid genomen van Paul in 
Heidehof; dankbaar en trots dat we met Paul 
het leven hebben mogen vieren.

Jos van Bussel

Rufino (Buchi) Maduro
In zijn hart is hij altijd een echte Arubaan 

I N  M E M O R I A M

gebleven, maar toch voelde Buchi, zoals 
Rufino door zijn vrienden werd genoemd, 
zich helemaal thuis in Nederland. Hier had 
hij al zijn vrienden. Buchi heeft genoten 
van zijn prachtige en rijke leven hier op 
aarde, hield enorm van feesten en muziek. 
Speelde zelf onder andere ook gitaar. In de 
jaren dat hij nog op Aruba woonde was er 
zelfs een familieband die met Oud en Nieuw 
alle huizen langs ging om iedereen een 
muzikale zegen te geven voor het nieuwe 
jaar. Hij hield van gezelschap en zijn deur 
stond dan ook voor iedereen open. Hij 
keek om naar zijn naaste en maakte geen 
onderscheid. Hij was altijd vrolijk en enorm 
behulpzaam voor iedereen. Klagen kwam 
niet in zijn woordenboek voor. Buchi was 
een echt familiemens en genoot enorm 
als zijn kinderen of andere familieleden 
vanuit Aruba overkwamen naar Nederland. 
Ook tijdens zijn afscheid op 11 mei in de 
aula van Heidehof waren zijn kinderen, 
kleinkinderen en veel familieleden 
overgekomen om voorgoed afscheid van 
Buchi te nemen, van deze bijzondere man. 
Tijdens de afscheidsdienst hebben we een 
gedeelte gelezen uit het evangelie van 
Mattheus, een tekst die zo van toepassing 
was op het leven van Buchi. Want wat een 
geluk als je zo kunt leven zoals Buchi heeft 
geleefd. Na afloop van de afscheidsdienst 
hebben wij Buchi op de naastgelegen 
begraafplaats in het graf gelegd in het 
vertrouwen dat Buchi, zoals hij zelf ook 
altijd geloofde, nu op een plek is voorbij dit 
aardse leven en sterven.

 Gerard van de Braak

Frans Mulder
Als een lieve, bescheiden, betrokken vader 
met een groot rechtvaardigheidsgevoel, zo 
werd Frans omschreven door zijn kinderen. 
En voor zijn kleinkinderen was hij een opa 
die trots, zorgzaam en geïnteresseerd was 
in hen. Als dienstplichtig militair werd hij in 
zijn jonge jaren uitgezonden naar Indonesië, 
een periode die een grote impact op hem 
heeft gehad. De cultuur, de muziek en 
de liefde voor dit land hebben altijd een 
belangrijke rol gespeeld in zijn leven. Tijdens 
de afscheidsdienst op 23 mei in de kapel te 
Assel werd onder andere het lied “Bengawan 

Solo” gezongen, Een dierbaar lied voor Frans 
waarin de rivier de Solo wordt bezongen, 
gelegen in Midden Java. Dit lied herinnerde 
hem aan de streek in Indonesië waar hij was 
geweest. 
Samen met zijn broer Hans heeft hij vanaf 
zijn 17e het familiebedrijf gerund. Het 
was hard werken, maar het is een bedrijf 
geworden waar hij trots op was. Enorm 
genoten heeft hij altijd van sport. Bij Victoria 
Boys was hij de oudste en het langste lid, 
ruim 74 jaar. 
Het gezin, Frans, Wies en hun 2 kinderen 
was een warm en hecht gezin. Wies en Frans 
hebben samen genoten van het leven en 
haar overlijden in 2000 is een zware periode 
voor hem geweest. Hij bleef alleen achter. 
De laatste periode van zijn leven was niet 
gemakkelijk. Veel ziekenhuisopnames en 
iedere keer deed hij weer een jasje uit. Maar 
Frans klaagde nooit. Het komt zoals het 
komt was zijn uitspraak. We hebben Frans 
op de natuurbegraafplaats toevertrouwd 
aan de aarde in het vertrouwen dat hij nu 
mag rusten in vrede. 

Gerard van de Braak

Joop Hurenkamp
Op 27 mei hebben we in het crematorium 
Heidehof afscheid genomen van Joop 
Hurenkamp die enkele dagen hiervoor 
toch vrij plotseling is overleden. Joop is 
geboren in Klarenbeek en heeft zijn jeugd 
doorgebracht in Twello. Een jeugd die 
voor hem zeker niet gemakkelijk zal zijn 
geweest. Al op jonge leeftijd heeft hij zijn 
beide ouders verloren. En dit heeft een grote 
impact op hem gehad. Het geluk lachte 
hem weer toe toen hij Dora ontmoette. 
Ruim 63 jaar waren ze gelukkig getrouwd 
en hun gezin werd uitgebreid met 2 
kinderen. Het gezin is voor Joop altijd erg 
belangrijk geweest en hij hield enorm van 
zijn gezin, waar hij ook zeer trots op was. 
Geweldig heeft hij ook de geboorte van zijn 
kleinkinderen en achterkleinzoon gevonden. 
Vroeger werd er veel gekampeerd en later 
toen de kinderen de deur uit waren trok 
Joop er samen met Dora op uit en hebben 
ze met de caravan veel mooie reizen 
door Europa gemaakt. Joop mocht graag 
knutselen en was erg handig. Hij had gouden 

handen. Moeilijk heeft Joop het gevonden 
dat zijn gezondheid hem parten ging spelen. 
Het afhankelijk zijn was iets wat hij absoluut 
niet wilde. Tijdens de afscheidsdienst zijn er 
door zijn dochter en kleindochter veel mooie 
herinneringen opgehaald. Herinneringen 
die vertelden hoeveel Joop als vader en opa 
voor hen heeft betekend. En deze mooie 
herinneringen aan Joop hebben voor zijn 
dierbaren een plekje in hun hart gekregen. 
Zijn lichaam hebben we toevertrouwd aan 
de gloed, maar wel in het vertrouwen dat 
zijn leven nu zal rusten in Gods veilige hand.

Gerard van de Braak 

Corrie Sterling-Kessen
Corrie Sterling was een ondernemende 
vrouw. Vanuit Amsterdam naar Apeldoorn 
gekomen, samen met haar man Bert, was 
zij er voor de kinderen. Toen er meer ruimte 
kwam in het gezin ging zij weer werken. Als 
kassière in een supermarkt, als verkoopster 
in een kledingzaak en later als kok in een 
instelling voor kinderen die met justitie in 
aanraking waren gekomen. Ook in de vrije 
tijd werd veel ondernomen en was zij vooral 
actief in de watersport.
Een moeilijke tijd brak voor Corrie en Bert 
aan toen de middelste van hun drie zonen, 
geplaagd door een jarenlange depressie, een 
einde aan zijn leven maakte. Ook het verlies 
van haar man, al op redelijk jonge leeftijd, 
was voor Corrie een hard gelag. Maar ze 
pakte het leven weer op, kreeg ook weer 
een nieuwe vriend Dick en genoot van de 
dingen die ze samen konden doen. 
In de laatste jaren werd ze vergeetachtig en 
bleek zij dement te worden. Steeds meer 
vanzelfsprekende dingen kon ze niet meer 
en twee jaar geleden werd ze opgenomen in 
een verzorgingstehuis. Ook daar ging haar 
geheugen snel achteruit, totdat ze niemand 
meer herkende.
Corrie Sterling was een gelovige vrouw en 
zeker in moeilijke perioden in haar leven 
vond ze veel steun bij haar geloof. 
Op vrijdag 24 mei ontving zij de 
ziekenzalving en zaterdag vroeg in de 
ochtend is zij gestorven. Vrijdag 31 mei is zij 
in Wenum-Wiesel begraven, bij haar man 
Bert en haar zoon Mario. 

Wim Vroom

S T A D

Kopij voor de volgende OpWeg graag in-
leveren uiterlijk woensdag 3 juli 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/

Omzien naar elkaar
Helaas kan niet iedereen altijd beschikken 
over familie, buren of goede bekenden 

H U B E R T U S

Vervolg van pagina 7 ontmoeten en tegelijk kaarten maken voor 
de bezoekgroepen. Er is ook gelegenheid 
voor Nieuwe Nederlanders om de taal te 
oefenen. Van harte welkom.

Naaiatelier
Elke maandagochtend van 9:30 tot 
12:00 uur zitten de dames klaar om 
eenvoudig verstelwerk te doen en onder 
begeleiding van een ervaren naaister de 
kneepjes van het vak te leren.

Gebeden
21 juni, gebed voor de vrede; we noemen 
namen van landen waar oorlog is en 
steken kaarsen aan. Wij bidden om de 

hoop op vrede levend te houden.
28 juni, gebed voor de zieken; we 
schrijven namen op van zieken die we 
kennen en branden wierook en bidden 
om genezing, kracht en troost.

Iedereen is van harte welkom om met 
ons mee te bidden. Om 19.30 uur in de 
dagkapel, ingang Stationsstraat 13.

Zomerstop
26 juli het laatste gebed om te danken 
voor het afgelopen seizoen. Tot en met 
29 augustus zijn er even geen activiteiten 
om op adem te komen. Dan is de Kleding-
bank en de Franciscustafel gesloten.

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

Werkgroep Welzijn/Ziekenbezoek
Als u weet dat iemand wordt opgenomen in 
het ziekenhuis licht dan even de werkgroep 
Welzijn in: mevr. D. van Bussel, tel.055 521 
80 06 of de heer G. Tiemessen, telefoon 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 
Hubertusgemeenschap
Donderdag 6 juni jl. werd er door de 
Werkgroep Welzijn Hubertusgemeenschap 
weer een feestelijke en sfeervolle 
Eucharistieviering georganiseerd in de Open 
Hofkerk aan de Boerhaavestraat. Thema 
deze middag: “God heeft u lief”. In deze 
Eucharistieviering ging Pater Theo Roelofs 
voor en hij werd geassisteerd door de heer 
Ben Pol als acoliet en de heer Wim Timmer 
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Vieringen H. Martinuskerk Twello
Zondag 23 juni: Sacramentsdag
10.00 uur Eucharistieviering met Woco koor
 Voorganger pastor H. Hofstede
Maandag 24 juni: 
Feest van de Heilige Johannes de Doper
19.00 uur Eucharistieviering
 Voorganger pastoor H. Hermens
Woensdag 26 juni
09.00 uur Eucharistieviering
Donderdag 27 juni
09.00 uur Eucharistieviering
Vrijdag 28 juni:
Feest van het Heilig Hart van Jezus
09.00 uur Eucharistieviering
 Voorganger pastoor H. Hermens
Zondag 30 juni
10.00 uur Eucharistieviering met Woco koor
 Voorganger pastoor H. Hermens
12.00 uur Doopviering met pastoor 
 H. Hermens
Donderdag 4 juli
09.00 uur Eucharistieviering
Zondag 7 juli
10.00 uur Eucharistieviering met Woco koor
 Voorganger pastor H. Hofstede

H. Martinuskerk Vaassen
Zaterdag 23 juni: Sacramentsdag
18.30 uur Eucharistieviering met
 Martinuskoor
 Voorganger pastoor H. Hermens
Zondag 30 juni
10.00 uur Eucharistieviering met 
 Martinuskoor
 Voorganger pastor H. Hofstede
Zaterdag 6 juni
18.30 uur Eucharistieviering met cantor
 Voorgangers pastor Sebastian 
 en diaken R. Dashorst
Dinsdag 9 juli
09.30 uur Eucharistieviering in het 
 pastoraal centrum

H. Antonius Abt Loenen
Zondag 23 juni
10.00 uur Woord- en Communiedienst 
 met koor Con Spirito
 Voorganger J. Oude Voshaar
Zaterdag 29 juni:
Feest van de HH. Petrus en Paulus
19.00 uur Eucharistieviering met koor 

Marken-Haven
22 juni  RK Mw. Pastor G. Groenland
29 juni  M-Ha Ds. A.W.J. Theunisse
06 juli  Mw. C. Lindner
De kerkdiensten vinden plaats op 
zaterdagmorgen om 10.30 uur.

Randerode
23 juni  Berea
30 juni Prot + HA ds. E. Idema
07 juli  RK Riet Mulder
De kerkdiensten beginnen om 10.30 uur.

Sainte Marie
23 juni  Sacramentsdag Eucharistie-
 viering A.Goes
30 juni  Geen viering 
7 juli  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 

 In Between
 Voorganger pastoor H. Hermens
Zondag 7 juli
10.00 uur Woord- en Communiedienst
 Voorganger pastor W. Vroom

Casa Bonita
23 juni  Bob Breedijk
30 juni  RK H. de Jong
07 juli  Henny Meurs
De kerkdiensten beginnen om 10.30 u 
op de 4e verdieping. 

De Drie Ranken
23 juni
09.00 uur Ds. G.A.J. van der Maas + pastor 
 R. Dashorst, Open Kring Viering + 
 overstap kinderen groep 8
09.00 uur Ds. G.A.J. van der Maas, 
 De LichtBoot, kinderkerk voor 
 de basisschoolleeftijd
10.30 uur  Ds. G.A.J. van der Maas + pastor 
 R. Dashorst, Open Kring Viering
30 juni
09.00 uur + 10.30 uur: Ds. A.A. Wijlhuizen
07 juli 
09.00 uur + 10.30 uur of
09.30 uur Ds. A.A. Wijlhuizen, Heilige Doop
09.00 uur (of 09.30 uur), Next Step voor 
 jongeren van 12-15 jaar
12.00 uur Connect@, voor jongeren 
 vanaf 15 jaar

De Heemhof
23 juni  RK Mw. Pastor G. Groenland
30 juni  Mw. L. Benschop
07 juli  Mw. C. Lindner
De kerkdiensten beginnen om 10.30 uur.

‘s Heeren-Loo (Groot Schuylenburg)
23 juni  Eredienst Harm Siebesma
30 juni  Combidienst Harm Siebesma
07 juli  Eredienst Hetty de Reus
Aanvang diensten: eredienst 10.30 uur, 
verteldienst 10.30 uur, zangdienst 14.30 uur. 

De Herberg: Zondagse Ontmoetingen
23 juni  Hans Hase
07 juli  Theo van Driel
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.

individuele (ex-)straatkinderen.

De Vier Dorpen Beekbergen
Elke laatste vrijdag van de maand om 
11.00 uur een gebedsdienst.

Onderwegkerk Hoog Soeren 
Hoog Soeren 46, 7346 AJ Hoog Soeren
Op alle zondagen in de maanden juni, 
juli en augustus worden in de Kapel van 
Hoog Soeren om 9.00 en 11.00 uur 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.

Zomerconcert mannenkoor 
Bel Canto in Assel
Op zaterdagmiddag 29 juni om 15:00 uur 
geeft Mannenkoor Bel Canto een gratis 
toegankelijk zomerconcert in de open 
lucht op het Assel Don Bosco Centrum 
aan de Pomphulweg 106, 7346 AN Hoog 
Soeren.
In deze prachtige en sfeervolle omgeving 
bij de Mariahoeve, gelegen aan de Asselse 
heide, zal Bel Canto, dat dit jaar 85 jaar 
bestaat, een gevarieerd programma van 
bekende lichte nummers ten gehore 
brengen. Bel Canto staat onder de 
muzikale leiding van dirigente Susanna 
Veerman en wordt ondersteund door 
pianiste Caroline van der Weiden.
Het is voor de 25e keer dat Bel Canto in 
Assel bij de Mariahoeve optreedt.
Meestal is dit een zomeravondconcert 
maar omdat er vanwege het 85-jarig 
bestaan aansluitend een herdenking 
en vervolgens een barbecue is 
voor genodigden, is dit jaar het 
aanvangstijdstip vervroegd naar 15:00 uur.
Elk jaar trekt het concert in deze 
omgeving veel bezoekers. Daar 
zijn de nodige vakantiegangers bij 
van de omliggende campings en 
bungalowparken. Die komen te voet of 
op de fiets en nemen vaak hun eigen 
stoeltje mee. Dit alles zorgt voor een hele 
gezellige, ontspannen sfeer. 
Voor meer informatie over Bel Canto zie 
www.mannenkoorbelcanto.nl of kijk op 
Facebook.

K O R E N  &  C O N C E R T E Nals lector. Na het 
kruisteken heette 
Gerard Tiemessen 
iedereen van 
harte welkom, 
speciaal de 
ouderen van 
de Hubertusgemeenschap. Meer dan 120 
personen (inclusief koor en Werkgroep) 
waren deze middag naar de Open Hofkerk 
gekomen. Na het welkom ging Pater 
Roelofs voor in het gebed om vergeving. 
Het Hubertuskoor, o.l.v. dirigent Dominique 
Molenkamp en organist Frans Wijnbergen 
zong het Kyrie en het Gloria uit de 
“Salzburger Messe”. 
Hierna las de heer Timmer de 1e lezing uit 
de Handelingen der Apostelen 22,22-30. 
Na de tussenzang volgde het H. Evangelie 
volgens Johannes 17, 20-26, waarin Jezus 
bidt tot zijn Heilige Vader; niet alleen voor 
de leerlingen maar ook voor ons die geloven, 
dat we allen één mogen zijn en dat de liefde 
zoals de Vader Hem heeft liefgehad ook in 
ons moge zijn. Na de voorbeden met hele 
persoonlijke intenties, werd er door het koor 
het mooie lied “Je crois en Toi” gezongen. 

En tijdens de H. Communie zong het koor 
het lied “Adoramus te Christe” en ook nog 
het “Ave Verum” van Mozart. Aan het eind 
van de Eucharistie bedankte de voorzitter 
Pater Theo Roelofs en verder iedereen die 
had meegeholpen aan deze viering. Vooral 
bedankte hij de aanwezigen voor hun komst 
en het meevieren. Hierna begaf men zich 
naar de zaal voor een gezellig samenzijn. 
De volgende activiteit is een Eucharistie-
viering op donderdagmiddag 19 september 
a.s. om 14.00 uur.

Gerard Tiemessen

Gebedsgroep de Parel
Elke donderdag van 10.00-12.00 uur bent u 
van harte welkom in het Emmaüshuis om de 
bijeenkomst van gebedsgroep de Parel bij 
te wonen. Voor meer info kunt u bellen met 
Bep Beerends tel. 055 3666141.

Toelichting bij de viering 
van zaterdag 29 juni 
Con Passione is 
een kleinkoor 
van geoefende 
zangers met als 
thuisbasis De 
Drie Ranken. 
Op 29 juni 
zingen we in 
de viering van 
16:30 uur de 
‘Missa Princeps Pacis’ van William Lloyd 
Webber (de vader van Andrew en dat 
kun je ook wel een beetje horen) en 

verder ‘Tu es Petrus’ van Andrew Wells en 
‘Prevent us, oh Lord’ van Charles Hubert 
Hastings Parry. Ronald van Drunen is 
onze dirigent en we worden begeleid 
door Fons Kronenberg.

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. We kijken dan of het aantal een 
gewone huiskamer niet te boven gaat. 
Van harte welkom.

ONZE LIEVE VROUWE

T E R E S I A

V I C T O R
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Wij bidden een reisgebed 
bij het begin van de vakantieperiode
Dat de Vrede van Christus met je meegaat, 
op elke plaats waar Hij je zal zenden, 
dat Hij je Gids zal zijn door de wildernis, 
dat Hij je beschermt in de storm, 
dat Hij je vreugdevol thuis zal brengen, 
je verheugende over de wonderen die Hij 
je toonde, 
dat Hij je vreugdevol hier thuis terug zal 
brengen, 
eens weer hier bij ons.      

(Northumbria Community Engeland)

W I J  B I D D E N

Bijbelrooster jaar C
23 juni 2019 Feest van het H. Sacrament 
Gen. 14,18-20; Ps. 110; 1 Kor. 11, 23-26; Luc. 9,11b-17. 
30 juni 2019 Dertiende zondag door het jaar 
1 Kon.19,16b + 19-21; Ps. 16; Gal. 5,1 + 13-18; Luc. 9,51-62. 
7 juli 2019 Veertiende zondag door het jaar 
Jes. 66,10-14c; Ps. 66; Gal. 6,14-18; Luc. 10,1-12 + 17-20 of 10,1-9.

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

Sacramentsdag 
is het rooms-
katholieke hoogfeest 
dat de werkelijke 
tegenwoordigheid van 
Christus in de eucharistie 
centraal stelt. In de 
meeste katholieke landen 
wordt het gevierd op de 
tweede donderdag na 
Pinksteren. Wij vieren 
dit feest op de zondag 
daarop volgend, 23 juni.

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


