
kerk pagina 2 | huis pagina 5 | stad pagina 8 | kopij inleveren uiterlijk: woensdag 31 juli 2019

informatieblad voor katholiek apeldoorn     www.emmaus-apeldoorn.nl

vrijdag 12 juli 2019
48e jaargang, nummer

12
(vierwekennummer)

volgende uitgave  
vrijdag 9 augustus 2019

(Ans Boon-Jacobs)

Laat ik bij het begin beginnen. Suhil had 
een eigen kapsalon in Damascus. In de 
stad Damascus was géén oorlogsgeweld. 
Damascus is de hoofdstad van Syrië, daar 
zal niemand bommen of granaten op 
durven gooien. Suhil had een mooi bedrijf, 
vertelde hij. Net zo mooi als hier, luxe en 
comfortabel, niks mis mee. De dreigende 
oorlog, daar leefden ze in Damascus 
al jaren mee, maar de oproep voor de 
militaire dienstplicht was de druppel die 
de emmer deed overlopen. Suhil zegde de 
huur van zijn pand op, nam geld mee en 
vertrok. 

Zijn vluchtverhaal is er als van zovelen: 
te voet naar Turkije, een veerboot, een 
kamp in Griekenland, een autorit en een 
einddoel. Het heeft hem veel geld gekost, 
hij kon het betalen. In Syrië had Suhil zich 
al voorgenomen om in Nederland asiel aan 
te vragen. Waarom Nederland? Hij had 
veel over ons land gelezen. Vriendelijke 
mensen, veel groen, veel water, een 
humaan vreemdelingenbeleid en voetbal. 
Een mens maakt keuzes.

En dan “opeens” ben je in Ter Apel. 
Is het het lot of is het toeval dat hij in 
Apeldoorn in het AZC terecht kwam? 
Je weet het niet meer, soms neemt het 
leven de beslissingen voor je. En het 
acceptatievermogen was en is groot. 
In Syrië had Suhil zich al voorgenomen 
dat waar hij ook terecht kwam (liefst 
in Nederland maar je wist het maar 
nooit) dat hij alles op alles zou zetten 
om de taal van het nieuwe land te leren. 
In het AZC werd bekend gemaakt dat 
er ook taalcursus gegeven werd op 
zaterdagmiddag in het Emmaüshuis. Daar 
ging Suhil met medechristenen naar toe. 
Natuurlijk kwamen er ook mensen met 
een andere geloofsovertuiging, maar 
dat wisten die mannen toen nog niet. 
In het Emmaüshuis leerde Suhil Ronald 
Dashorst kennen, en veel vrijwilligers 
die opgetrommeld waren om taallessen 
te geven. Daar trof Suhil ook Elvira 
aan en sloot vriendschap met haar. Die 
kennismaking en die taallessen hebben 
Suhil een positief beeld gegeven van de 
hulpvaardigheid van de Apeldoornse 
bevolking. Via Elvira leerde Suhil de 
familie Pannekoek kennen. De hulp van 
die familie ontroerde hem nog toen hij me 
dit vertelde. Hij is zelfs drie maanden bij 
de familie Pannekoek in huis geweest… 

Over gastvrijheid gesproken. De familie 
van Suhil is uit elkaar gevallen. Eén broer 
van hem woont nu in Spanje, hij was voor 
de oorlog al weggegaan. Hij mist zijn 
familie wel, maar door dagelijks met z’n 
moeder te appen of te skypen is dat best 
op te vangen. Een andere broer woont nu 
met zijn gezin in het huis waar Suhil eerst 
met zijn moeder woonde, daar is hij wel 
blij mee.

Nieuwe Nederlander
De kapper knipte in Syrië en is nu een knappe kapper in Apeldoorn

Via Sandra Lukassen heeft Suhil een 
vaste baan gevonden. Kapsalon Bennie 
Koopman (twee locaties, Asselsestraat en 
Imkershof) bood hem eerst een stageplaats 
aan en na een half jaar een vaste baan. 
Prima kerel die Bennie, zegt Suhil en hij is 
dankbaar uit de grond van zijn hart voor 
deze kans.

De hamvraag: hoe ervaar je de verschillen 
in je leefwereld, de verschillen tussen 
Damascus en Apeldoorn? Het bleef even 
stil, ja hoe vat je zulke verschillen in een 
paar woorden? Ja weet je, ...“ =Damascus= 
is een mooie stad, niks geen last van de 
oorlog, het is de hoofdstad hè. Het is daar 
ook een mooi klimaat. In een straal van ca. 
60 km liggen er wat leuke kleine dorpjes 
omheen, en in de verte zie je berg Horeb. 
Er valt ook sneeuw en in 1990 zelfs héél 
veel. Ik had een goed lopende zaak en een 
gezellig familieleven”

“=Apeldoorn= Suhil vroeg me te beginnen 
met op te schrijven dat hij zo dankbaar 
is. Dankbaar en blij dat hem zoveel goeds 
is aangeboden. Eerlijk gezegd eigenlijk 
allemaal een beetje té. Weet je, ik kreeg 
een huis, en dat maakte me bezorgd. 
Hoeveel Nederlandse gezinnen zijn er 
niet die graag van een flatje naar een 
huis willen…ik ben alléén, ben vrijgezel 
en krijg een huis. Toen werd ik bang dat 
mensen me dat niet gunden. Dat vond ik 
eigenlijk té goed. De familie Pannekoek 
heeft me geweldig geholpen met spullen 
voor in het huis. Stel je voor ik heb een 
tuintje voor en achter. Alles goed en wel 
maar snap je dat ik er moeite mee had. 
Het went, natuurlijk went het. Maar met 
minder was ik ook heel blij geweest”.

Heel lastig vond hij ook het vinden/
kopen/plaatsen van de taalcursus op 
school. Dat jullie denken dat iedereen 
dat kan en snapt en goed met het geld 
om gaat, dat kon ik niet begrijpen. Suhil 
weet dus ook dat door het systeem veel 
Nieuwe Nederlanders verdwaald zijn in 
de bureaucratie. Die mensen lopen nu 
zoekende rond, kunnen zich nog steeds 
niet of bijna niet in het Nederlands 
verstaanbaar maken.

Maar het moeilijkst vindt hij nu het 
opbouwen van een sociaal leven. De 
mensen die hij kende vanuit het AZC, 
die zijn géén groep gebleven. Dat waren 
tijdelijke contacten. Suhil vertelde dat 
hij van zijn werk geniet, de kapsalon 
van Bennie Koopman is een herensalon. 
Vijf dagen in de week werken, zondags 
rusten en voetbal kijken, op maandag huis 
poetsen en boodschappen doen en dan 
begint de werkweek weer op dinsdag. Hoe 
moet ik nu andere mensen ontmoeten, 
vrienden vinden, vrienden maken, of 
een vriendin “tegen het lijf lopen?” Dat 
is moeilijk hoor, of lastig….hoe zal ik 
het noemen. In Syrië woonde ik bij mijn 
moeder, ze was thuis als ik van mijn werk 

thuiskwam. Ze kookte en ook vaak voor 
mijn zussen en familie. Ja ik weet best: dat 
heb ik allemaal achtergelaten, het was 
mijn eigen keuze, maar het sociale deel 
van mijn nieuwe leven, dat heb ik nog 
niet op orde en dat zou ik nu net zo graag 
willen.
We mochten na sluitingstijd, aan de 
tafel in de salon aan de Imkersplaats, 
dit gesprek voeren. Suhil geniet van 
het vertrouwen van zijn baas, Bennie 
Koopman en van zijn collega Daniëlle. Het 
gaat goed met hem. Cultuurverschillen? 

Zelf heeft hij er geen moeite mee, hij past 
zich gemakkelijk aan en is dankbaar en 
tevreden. Onlangs kwam Diaken Ronald 
Dashorst bij Suhil in de kappersstoel 
zitten, daar was hij zeer mee vereerd, en 
Ronald hield er een mooie kuif aan over. 
Binnenkort zal Suhil zijn rijbewijs wel 
halen, stapje voor stapje zal hij hier zijn 
weg vinden.
Dat had hij zich voorgenomen, 
dat is het doel waarnaar hij streeft.

En de kapper knipt…

[Foto: ABJ]
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Op 30 juni jl is het bloemetje naar Margaret van den Berg-Dieen in Randerode gegaan.
Op 7 juli jl is het bloemetje naar de familie Mulder aan de Ravelijn gegaan.

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

COLLECTEOPBRENGSTEN
week 23
Pastoraat Emmaüsparochie € 530,68 / Pinksteractie € 661,66
week 24
Pastoraat Emmaüsparochie € 329,89 / Egidius € 196,85 
week 25
Pastoraat Emmaüsparochie € 950,65 / kind en kerk € 583,37 / tijdens de 
doopviering € 21,50 / voedselbank € 112,85

MISINTENTIES, VOOR ZOVER BIJ ONS BEKEND
Weekend 13-14 juli
Maria Aartsen-Verhey, Hendrikus Johannes Aartsen, overleden familie Aartsen-Verhey, 
Stephan Staijen, overleden ouders, schoonouders en schoonzoon, voor gezondheid en 
voorspoed voor het gezin, Ben en Bernard, echtpaar Joop Dölle en Lies Dölle-van Dantzig, 
Maria Bui, Ernest Rath.
Weekend 20-21 juli
Echtpaar Joop Dölle en Lies Dölle-van Dantzig.

PAROCHIEKRONIEK 
Gedoopt:
Op 16 juni jl. zijn Richardo Bakker, Dora de Vries en Guus Verbeucken door het H. Doopsel in 
onze Geloofsgemeenschap opgenomen.
Op 23 juni jl. zijn Sara Matou en Nnaemeka Oscar door het H. Doopsel in onze 
Geloofsgemeenschap opgenomen.
Overleden:
De uitvaart van Ernest Rath heeft op 24 juni jl. plaatsgevonden in de H. Geestkapel te Assel.

L I T U R G I S C H E  V I E R I N G E N  1 3  J U L I  T / M  4  AU G U S T U S  2 0 1 9

K E R K

Zaterdag 13 juli  Dank je wel viering 1e Communie
16.30 uur Eucharistieviering met koor Joko Trees
 Voorganger pastor Sebastian
Zondag 14 juli
10.00 uur Eucharistieviering met Gregoriaans koor
 Voorganger pastor Sebastian
Dinsdag 16 juli
09.00 uur Eucharistieviering
Vrijdag 19 juli
09.00 uur Eucharistieviering 
 Voorganger pastor Sebastian
19.30 uur Gebedsviering Sant’Egidio
Zaterdag 20 juli
16.30 uur Eucharistieviering met samenzang
 Voorganger pastor Sebastian 
Zondag 21 juli
10.00 uur Eucharistieviering met vakantiekoor
 Voorganger pastor Sebastian 
Dinsdag 23 juli
09.00 uur Eucharistieviering
Vrijdag 26 juli
09.00 uur Eucharistieviering
19.30 uur Gebedsviering Sant’Egidio
Zaterdag 27 juli
16.30 uur Eucharistieviering met cantor
 Voorganger pastor Sebastian
Zondag 28 juli
10.00 uur Eucharistieviering met vakantiekoor
 Voorganger pastor Sebastian 
Dinsdag 30 juli
09.00 uur Eucharistieviering
Vrijdag 2 augustus
09.00 uur Eucharistieviering
19.30 uur Gebedsviering Sant’Egidio
Zaterdag 3 augustus
16.30 uur Eucharistieviering met samenzang
 Voorganger pastoor H. Hermens
Zondag 4 augustus
10.00 uur Eucharistieviering met vakantiekoor
 Voorganger pastoor H. Hermens

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, 
behalve in de vakantieperiode. Tijdens de weekenden van 28 juli, 4 augustus, 11 
augustus en 18 augustus is er géén 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 naam en adres door te geven van iemand 
die ziek is. Dit graag uiterlijk op woensdag vóór 12.00 uur mailen naar receptie@
rkapeldoorn.nl. 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: 14 juli locatie Hubertus, 21 juli locatie 
Bonifatius, 28 juli locatie Fab & Seb, 4 augustus locatie Maria.
Op 23 juni jl is het bloemetje naar mevrouw H. Kersten van de Zwarte Kijkerweg 
gegaan.

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

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 ontmoetingsplaats om contact te 
leggen met medepelgrims.
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: voormalige 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.

Bedevaart Kevelaer

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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Woensdagmorgen om 10 uur. De deur 
staat al open. De prikkelende geur van 
verse koffie komt me tegemoet. Het kleine 
gebouw van de voormalige Finse school 
aan de Eksterweg is kleurrijk en gezellig 
ingericht. Op een van de wanden staat 
‘Welkom’ in diverse talen en zo voel ik me 
ook…

Het eerste kopje koffie drink ik samen 
met de buurtbewoners die vanmorgen de 
‘Koffieleut’ bezoeken. Samen een bakkie 
doen en nieuwtjes uitwisselen. Plakje 
ontbijtkoek erbij, desgewenst besmeerd met 
boter…

Na de kennismaking ga ik met Britta en 
Jannie, beiden lid van het buurtcomité, even 
apart zitten.
Jannie vertelt me dat ze hier momenteel 
‘anti-kraak’ zitten zoals dat zo mooi heet. 
Ik weet even later dat de Protestantse 

Samen met de buurt – De Sleutel op Zuid
Gemeente Apeldoorn probeert om dit pand 
te kopen. Het is een van de initiatieven 
die voortkomen uit het creëren van 
‘pioniersplekken’. Een vorm van kerkelijke 
presentie buiten de kerkgebouwen zelf.

‘De buurt staat er zeker open voor,’ 
verzekert Britta me. Via haar oudste zoontje 
heeft ze eind vorig kennis gemaakt met 
pioniersplek en kinderclub ‘De Sleutel’, 
omschreven als ‘vrijplaats voor spelen in 
verbondenheid’. Maar men wil zich ook 
meer richten op tieners en volwassenen. 
‘Ik kende de mensen uit mijn buurt ook niet 
zo goed,’ vertelt Britta, ‘ik ontmoet er nu 
regelmatig een aantal hier, waardoor de 
sfeer en de samenwerking in de straat ook 
vanzelf beter wordt en in gesprek raken 
makkelijker gaat.’

‘Ik heb daar ook een mooi voorbeeld van,’ 
zegt Jannie, ‘een buurman die ik hier sprak 

gaat bij ons de stoep schoonmaken. Omdat 
je hier dingen met elkaar deelt, soms ook 
zorgen of wensen, ontstaan er contacten en 
ben je eerder geneigd wat voor elkaar te 
doen.’

‘Heb je het ‘chill-hok’ van de tieners al 
gezien?’ vraagt Britta en enthousiast toont 
ze me de ruimte met bank, zitzakken, 
kussens en een TV. 
‘Soms zitten ze hier wel met z’n tienen. Ze 
bespreken dingen die ze thuis niet kwijt 
kunnen of willen. Het is hier laagdrempelig 
en als de begeleiding iets hoort waar ze actie 
op denkt te moeten ondernemen, dan kan 
dat eerder en makkelijker. Noem het maar 
de signaleerfunctie.’

Op mijn vraag of er ook Medelanders met 
een allochtone achtergrond komen zegt 
Jannie dat er in het begin wel een paar keer 

enkele volwassenen zijn geweest, maar 
dat die uiteindelijk toch zijn weggebleven. 
‘Maar,’ vult ze aan ‘we geven het niet zo 
gauw op. We willen op onze kookmiddagen 
ook gerechten gaan bereiden uit de 
Marokkaanse en Turkse keuken om ze 
te ‘verleiden’ om weer te komen. Voor 
kinderen is dat veel makkelijker, die komen 
mee met hun vriendjes/vriendinnetjes van 
school.’

De intentie is om van deze plek een 
BuurThuis te maken, waar iedereen welkom 
is, die zo veel mogelijk geopend zal 
kunnen zijn (nu nog alleen op maandag en 
woensdag) en waar jong en oud het leuk 
kan hebben en waar waardevolle contacten 
kunnen ontstaan. 

Ik geloof erin!
Willem Olierook

Britta [links] en Jannie [rechts]. [Foto’s: Jan Cees Wouters]

Zaterdag 22 juni ging ik naar de 
Pleinmarkt en vervolgens naar 
Kleinbussink voor een boodschap. 
Daar viel mijn oog op een super harde 
luiwagen, plastic materiaal (borstel met 
lange steel) Dat leek mij iets voor mijn 
groen bemost terras. 

Thuisgekomen ging ik enthousiast aan 
het werk. Ik liet mijn fiets achter het huis 
staan. Had daar goed zicht op. Na een 
uur hard werken zag mijn terras er spik 
en span uit en ik was zeer tevreden. Ik 
zette mijn fiets in de schuur en genoot de 
verdere dag van het mooie weer. Om 10:00 
uur ’s avonds begon ik voorbereidingen 
te treffen voor het slapen gaan en op dat 
moment miste ik mijn mobiele telefoon, 
mijn wekker. Die had ik bij me met het 
boodschappen doen. Die zat in mijn 
boodschappentas maar ik zag die hele tas 
niet meer. Met de vaste telefoon piepte 
ik mijn mobiel op en zocht overal zonder 
resultaat. De schrik sloeg me om het hart 
want behalve mijn mobiel zat ook mijn 
portemonnee in die tas met daarin mijn 
rijbewijs, giropas en museumkaart en het 
minst belangrijk ongeveer € 20. Was ik 
hem verloren? Was hij misschien gestolen? 
Maar wanneer dan en waar?

Ik heb die nacht nauwelijks geslapen en 
om 6:00 uur ben ik opgestaan om bij 
daglicht mijn route van de dag tevoren 
na te fietsen. Moeilijk want alle straten 
daar in de buurt waren opgebroken. Niets 
ge vonden. Thuisgekomen eerst mijn giro 
gecontroleerd of er iets af was gegaan. 
Dat stelde me enigszins gerust. Misschien 
toch een eerlijke vinder? Ik sprak mijn 
mobiel in, noemde mijn telefoonnummer 

met het verzoek aan de eerlijke vinder 
om contact met mij op te nemen. Daarna 
nam ik nog contact op met de politie. 
Was hij misschien als gevonden voorwerp 
opgegeven? Ook dat niet.

Uiteindelijk toch maar de pas geblokkeerd. 
De hele verdere dag in onrust. Wat als 
mijn tas niet terugkomt? Nieuw rijbewijs 
aanvragen? Ik ben al behoorlijk op leeftijd. 
Mijn kinderen, op afstand, leefden met mij 
mee.

Zondagavond tegen 10:00 uur mijn 
dochter aan de telefoon: “Mama, ga eens 
met iemand met jonge oren door en om 
het huis. Misschien kan die de telefoon in 

de tas wel horen. Doe het nu want je weet 
niet hoelang er nog stroom op staat.
Ik twijfelde, het leek kansloos en het was 
best wel laat om iemand lastig te vallen. 
Mijn buurman liep nog om het huis. Een 
vijftiger. Ik sprak hem aan en hij was direct 
bereid.

Buiten geen resultaat, misschien binnen. 
Terwijl we met regelmaat mijn mobiel 
opriepen werd die plotseling opgenomen. 
Blij verrast meldde ik mij maar aan de 
andere kant werd een taal gesproken 
waar ik niets van snapte. Gelukkig nam 
de buurman het over en hij begreep wel 
iets van het mengelmoesje Duits. Hij kreeg 
een adres (Asielzoekerscentrum Christiaan 

Op een mooie zomerdag….

Geurtsweg) en de boodschap dat we de 
tas direct konden ophalen. Wij reden 
daar direct naar toe en buiten stonden 2 
jonge mannen met de tas in hun omhoog 
geheven armen. Ik kon ze wel zoenen, 
maar dat past vast niet in hun cultuur. Via 
mijn buurman bracht ik mijn dank over 
en bood hen als dank het geld aan wat 
nog in de knip zat maar een afwerend 
gebaar met de handen was het antwoord. 
Ook mijn vraag of het dan misschien iets 
anders kon zijn werd op dezelfde manier 
bezworen. Het speet mij heel erg. Maar 
kom me nooit meer aan met slechte 
verhalen over Asielzoekers.

Annie Zonneveld

AZC Christiaan Geurtsweg [Foto: COA]
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gezelligs verdiend hebt. Bij de Bijbellessen 
en de kinderdienst leren de kinderen ook 
veel en daarom bedachten Ronald Dashorst 
en ik dat wij ook op ‘kerkreisje’ wilden als 
afsluiting van dit jaar. Zaterdag 6 juli was 
het zo ver en gingen we met een heel stel 
naar het Bijbelmuseum Orientalis. Met als 
afsluiting frietjes en kip bij de KFC. 
Wat een feest!

Vakantie kinderdienst
In de zomervakantieperiode 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.

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
zondag plaats. In 2019 zijn de doopvieringen op 15 september, 20 oktober en 
7 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)

Communicanten 
gefeliciteerd!
Na een mooie voorbereiding 
die in januari startte hebben 
op 23 juni de volgende 
communicanten hun eerste communie 
gedaan. Alain Sint Nicolaas, Andreas 
Schild, Angelina Slagman, Iliano en 
Orlando van Manen, Johey de Vries, 
Kealy Bouwmeester, Lily-Fleur Heirath, 
Lynn Andela, Manouk Sambeek, Manuel 
Mantou, Melanie Homburg, Milano en 
Eduardo de la Cosine, Paula Wolters, Philip 
Leunk, Radek Renik, Rafaella, Voncken, 
Roméo Jozic, Xavier Veulemans, Yonan 
Matou, Vicky Bui, Anna Jansen Op de Haar, 
Aubree Tiemessen, Donato Lai, Emiliy 
Timmer, Evi Sanders, Jasper de Wilde, 
Kimberly Ouwerling, Lente Bouwens, 

Merel Kroese, Michael Beckman, Rijntje 
Spijker, Sylvano Amelink en Tiziano
Lai. Allemaal van harte gefeliciteerd! We 
kijken terug op twee prachtige vieringen! 

Goede doel 
De communicanten hebben voor de kar 
van Egidius waarmee ze de straat op 
gaan ontzettend veel voedingsmiddelen 
verzameld. Pakken koffie en chocolademelk, 
hagelslag, pindakaas, broodjes, soep. Alles 
ligt klaar in de kelder van het Emmaüshuis 
om gebruikt te worden. Genoeg om weer 
heel veel weken mee vooruit te kunnen!

Oriëntalis 
Op school ga je op schoolreisje in de laatste 
weken van het schooljaar omdat je hard 
geleerd hebt en wel eens wat leuks en 

[Foto’s: MLt]

(Ans Boon-Jacobs)

Astrid en Magda deden dat, het niet 
heldere hebben ze te duiden gemaakt op 
zondag 30 juni. Het was een sfeervolle 
kerkdienst. Veel belangstelling en een koor 
dat mooie liederen zong. Prachtige teksten 
van de gezangen, daar zijn Elvira veel 
complimenten over gemaakt. 

Het was voor Astrid en Magda toch een 
enerverende morgen. Zo lang hebben 
ze naar dit moment, het uitspreken 
van hun Belofte toegeleefd. Geleefd en 

gebeden en de steun ontvangen van 
familie en vrienden. Pastor Sebastian 
heeft een belangrijke rol gespeeld bij 
de voorbereiding van de viering van de 
Belofte. Astrid en Magda spraken hun 
Belofte uit, staande voor het altaar. 
Omringd door pastor Sebastian, diaken 
Ronald Dashorst en de Eerwaarde zusters 
Susana en Maria Verónica. Het was 
spannend voor de dames. Toch heerste er 
een ontspannen sfeer. Na het uitspreken 
van de Belofte kregen Magda en Astrid 
van de Eerwaarde zuster Susana een koord 
met een houten kruis omgehangen. Op dat 

moment werd het onzichtbare zichtbaar 
gemaakt. Een krachtig applaus omlijstte 
het geheel. 
Na afloop van de H. Mis dankte Astrid, voor 
de microfoon, de pastores en parochianen 
voor de bijdrage in hun spirituele 
ontwikkeling. Bij de uitgang van de kerk 
stonden de dames Astrid en Magda en 
konden door iedereen gefeliciteerd worden. 
Van die gelegenheid werd dankbaar gebruik 
gemaakt. Nadien was er een receptie voor 
genodigden in het Emmaüshuis. 
Volgens mij zag God dat het goed was. 
Wij zagen het ook.

Het onzichtbare zichtbaar maken

[foto: ABJ]

CORRECTIE |  De foto’s in OpWeg 11 
bij het artikel over Frits Stiemer zijn 
gemaakt door Jan Cees Wouters.
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De bouw
Omdat vooraf was besloten, omwille 
van de kosten, het nieuwe kerkgebouw 
in fasen te realiseren was in april 1897 
geheel volgens de planning slechts het 
schipgedeelte van de kerk gereed en kon 
met de inrichting worden begonnen. 
Het schipgedeelte is het deel tussen het 
portaal aan de Hoofdstraatzijde tot aan het 
huidige liturgisch centrum ongeveer in het 
midden van de kerk. Links en rechts daarvan 
bevinden zich twee zware kolommen op 
de scheiding met het transept, of ook wel 
dwarsbeuk genoemd. Het zijn de enige 
pilaren met vlak gehakte dagkanten. Dat 
komt omdat hier tot 1902 een gemetselde 
buitengevel stond. Deze muur is uiteraard 
weggebroken bij de uitbreiding van de kerk 
met het transept en de koorpartij. 
De topgevel van deze muur, een gevel van 
maar liefst twee en een halve steen dik, 
bevindt zich nog altijd boven de gewelven 
en heeft dan ook een gewicht van vele 
tonnen. Een situatie zoals die zich heeft 
voorgedaan bij de brand in de Notre Dame 
in Parijs, waarbij de gehele kap verbrandde, 
zou zich hier in principe niet kunnen 
voordoen. Bij de Onze Lieve Vrouwekerk zou 
in geval van brand deze beperkt blijven tot 
slechts de helft van het dak. 

Het was in elk geval voor mij als 
voorzitter van de restauratiecommissie 
bij de restauratie van de kerk, reden om 
de doorgang die zich in deze topgevel 
bevindt naar het koor van deurtjes te laten 
voorzien, met een brandwerendheid van 
tenminste een half uur. Naar de zijde van 
de Stationsstraat is deze topgevel in schoon 
metselwerk uitgevoerd met een keurige 
knipvoeg alsof ze gisteren is opgemetseld. 
Deze heeft dan ook maar een jaar of vier 
als buitengevel gediend. Aan de schipzijde 
is ze gepleisterd met erboven nog delen 
van een oorspronkelijke dakruiter (een 
klein klokkentorentje), die uiteraard bij de 

De Onze Lieve Vrouwekerk afl.6

Slechts een halve kerk in 1897
uitbreiding van de kerk in 1901-1902 weer 
werd verwijderd.

De eerste steen en ingebruikname
Op 2 juni 1896 werd na een plechtig lof de 
eerste steen ingemetseld in de muur aan de 
Noordkant van de kerk in wat nu de tuin van 
het naastgelegen appartementencomplex 
Zweekhorst is. In gotische letters zijn 
in de steen de namen gebeiteld van de 
bouwpastoor, pastoor B.W.F. ter Schouw 
en die van de toenmalige kerkmeesters 
H. Schweers, A. Overvelde, W. Krosse en 
G.A. Holthaus. Onder de aanwezigen bij 
de eerste steenlegging bevonden zich de 
burgemeester van Apeldoorn, mr. J.A. van 
Hasselt, wethouder baron Van Wijnbergen 
uit Loenen, deken Rekveld, de kerk- en 
armenmeesters, de architect J.W. Boerbooms, 
de hoofdopzichter, aannemer Chris Wegerif 
en zeer veel belangstellenden vanuit de 
parochie en de burgerij. 

De bouwpastoor zou echter de voltooiing 
van zijn kerk als pastoor niet meer 
meemaken. Na bijna 25 jaar noeste arbeid 
moest hij op zijn verzoek wegens zijn 
hoge leeftijd per 1 januari 1897 emeritaat 
aanvragen. Mede op zijn initiatief 
werd onder zijn pastoraat het kerkhof 
aan de Arnhemseweg gerealiseerd, 
maar ook kwamen het klooster en de 
Willibrordusschool naast de kerk tot 
stand. Een school die door nonnen van 
de congregatie van Jesus, Maria, Joseph, 
kortweg JMJ uit ‘s Hertogenbosch werd 
gerund. Pastoor H. Wienholts werd zijn 
opvolger. Het was ook deze pastoor die als 
celebrant in een heilige mis op 22 mei 1897 
de nieuw gebouwde kerk kon inwijden. 
De Apeldoornsche Courant schreef over een 
aanwinst voor Apeldoorn en zwaaide in 
superlatieven niet alleen de architect, maar 
ook de uitvoerder van het werk, aannemer 
Chris Wegerif, alle lof toe.
Het was de bedoeling om niet lang na 

De kerk direct na het gereedkomen van het 
schipgedeelte in 1897. De speciekuipen staan 
nog naast het kerkgebouw

Architect J.W.Boerbooms uit Arnhem

Aannemer Chr. Wegerif, die met zijn mensen 
het schipgedeelte van de kerk bouwde

Een hele speciale belevingsreis is voor 
pelgrims die anders nooit een Camino-reis 
zouden kunnen maken.

 “Altijd al een keer de Camino willen 
ervaren, maar is dat gezien je fysieke 
beperktheid onmogelijk... Dan is dit
jouw kans!”

De Camino voor zorgpelgrims 
Als je gezond van lijf en leden bent kun 
je kiezen om de Camino te voet, te paard 
of met de fiets af te leggen maar als je 
beperkt bent in je mobiliteit, is de Camino 
zonder hulp van derden niet altijd voor je 
weggelegd. 

Samen naar Santiago de 
Compostella 
De Stichting VNB wil tijdens een 
9-daagse tocht, van 19 t/m 27 oktober 
2019, de tocht naar Santiago de 
Compostela mogelijk maken voor 
mobiel-gehandicapten. Dat wordt 
gerealiseerd met een team van jongeren 
en mantelzorgers. Samen gaan zij ervoor 
zorgen dat een zorgpelgrim met beperkte 
mobiliteit de Camino kan afleggen. 
Dagelijks bepalen zij samen welke afstand 
(tot ±15 km) er per dag kan worden 

afgelegd. Mocht onderweg blijken dat 
het toch iets te ver zou zijn, dan is er een 
bus ter plekke die hen ophaalt.

https://www.martinuscuijk.nl/Nieuws_
reader.aspx?nieuwsId=307 
https://www.santiago.nl/sites/default/files/
mediatheek/Ultreia_90.pdf 
http://www.vnb.nl/pelgrimsreizen/reis_
boeking?reizID=1586 , VNB 073-681 81 11, 
ruud.fokker@vnb.nl 
Roosmarie Manders, marketing en sales: 
roosmarie.manders@vnb.nl 073-681 81 25
Ivonne van de Kar, beleidsmedewerker: 
ivonne.vandekar@vnb.nl 073-681 81 14 

I’ll push you camino
Weet u het nog?

de ingebruikname tevens de tweede 
fase te realiseren. Maar het plotseling 
overlijden op 8 juli 1899 van architect Jan 
Willem Boerbooms was een domper op 
dit plan. Hij werd slechts 49 jaar oud. Een 
architect die een meer dan middelmatig 
talent bezat. En die naast vader en zoon 
Cuijpers en Alfred Tepe tot de belangrijkste 
kerkenbouwer in onze streken mag worden 
gerekend. Zijn fraaiste kerk is onbetwist 
de St. Werenfriduskerk te Zieuwent, ook 
wel de kathedraal van de Achterhoek 
genoemd, direct gevolgd door de Onze 
Lieve Vrouwekerk van Apeldoorn. Niet voor 
niets staan beide kerken op de Rijkslijst van 
monumenten.

Huub Ummels
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S A N T ’ E G I D I O

Zomerstop 
Van 26 juli tot en met 29 augustus zijn er 
geen activiteiten, een tijd om even op adem 
te komen. De Kledingbank, de Koffieinloop, 
het Naaiatelier, de Generatietuin zijn vanaf 
21 juli gesloten en de Franciscustafel vanaf 
23 juli.

Kledingbank 
Vanaf zaterdag 31 augustus is de 
Kledingbank weer op de gebruikelijke 
dagen geopend.
Er is nog steeds veel vraag naar hand-
doeken, heren T-shirts, herenschoenen, 
kinderschoenen maat 32-33 en twee-
persoons dekbedovertrekken. 
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.

Generatietuin
De tuin naast de Kledingbank wordt steeds 
mooier! De kruiden, bloemen en groenten 
groeien heel goed. De kinderen van de 
basisschool zijn al een hele maand bezig op 
dinsdagmiddag om te zaaien, te planten en 
water te geven. Vooral het water geven met 
gieter en tuinslang is geweldig, naast de tuin 
water geven is het natuurlijk ook leuk om 
elkaar nat te spuiten, lekker verkoelend in 
deze warme tijd. Al de inspanningen werpen 
hun vruchten af; de eerste kroppen sla zijn 
geoogst, die hebben de kinderen trots mee 

naar huis genomen. Er zijn insectenbunkers 
geplaatst in de tuin en dinsdag 9 juli zullen 
de kinderen van Dorie de ‘Insectenjuf’ leren 
hoe ze de bodemdieren, die hun schuilplaats 
zoeken in de bunkers, kunnen voeren en 

herkennen. Daarbij zijn de insectenkaarten 
van de IVN natuurlijk heel erg behulpzaam.

Gebeden
Op vrijdagavond om 19:30 uur in de 
dagkapel, ingang Stationsstraat 13.
12 juli, gebed voor de vrede, we steken 
kaarsen aan voor landen waar oorlog is en 
bidden voor de vrede in de wereld.
Iedereen is van harte welkom om met ons 
mee te bidden. 19 juli, gebed voor de arme 
en kwetsbare mensen in onze samenleving.
26 juli het laatste gebed om te danken voor 
het afgelopen seizoen. 

Steun onze activiteiten op rekeningnummer: 
NL81 INGB 0006 7476 28  t.n.v. Stichting 
Sant’Egidio Apeldoorn

Het is maandag 15 april 2019, het 
begin van de Stille Week. In de Onze 
Lieve Vrouwekerk, vlakbij het station 
in Apeldoorn, begint om 19:00 uur een 
bijzondere dienst: ‘De Oecumenische 
herdenkingswake van de martelaren van 
onze tijd. Ik had er over gelezen in een 
van de huis-aan-huisbladen. Dat wil ik 
meemaken! 

Bij de ingang krijg ik een liturgieboekje. Ik 
ga bijna vooraan zitten, zodat ik alles goed 
kan zien. Links vooraan staat een koor te 
zingen. Nieuwsgierig kijk ik het boekje door. 
Op bladzijde 3 staan de voorgangers: zestien 
namen onder elkaar. Ik ben benieuwd.
En dan komen de voorgangers aangelopen 
door het middenpad, een hele stoet 
inderdaad. Een aantal ziet er in mijn ogen 
heel bijzonder uit, bijvoorbeeld in een rode, 
rijk geborduurde mantel, en een bijzondere 
muts van zwart vilt met goudborduursel. 
Ik had in de gauwigheid al gezien dat 
onder de voorgangers de áartsbisschop 
van de Syrisch-Orthodoxe Kerk is, en de 
aartsbisschop van de Oud-Katholieke Kerk, 
en iemand van de Chaldese Christenen in 
Irak, en ook vader Archimandriet Meletios 
van de Russisch-Orthodoxe Kerk. Voor mijn 

O E C U M E N E

Doopsgezinde instelling valt het wel op: 
al die hoogwaardigheidsbekleders in rijke 
gewaden. Maar er zijn ook ‘gewone’ namen 
als kolonel van het Leger des Heils en de 
voorzitter van het Apeldoorns Beraad van 
kerken. Maar we zijn toch allemaal gewone 
mensen.

Dan begint de dienst met het zingen van 
het lied ‘De intocht in Jeruzalem’. 
Ik ga hier nu niet de hele dienst in 
detail navertellen, maar ik wil enkele 
bijzonderheden vermelden, dingen die 
mij geraakt hebben. Zo is een belangrijk 
onderdeel in deze dienst het voorlezen van 
namen van de martelaren. Al die namen 

staan ook vermeld in het liturgieboekje. 
Dit voorlezen gebeurt per continent, 
beginnende bij Afrika. Bij de meeste namen 
staat vermeld hoe oud zij/hij was en welke 
functie die persoon had. Bijvoorbeeld “In 
El Salvador: William Quijano, 21 jaar oud, 
jongere van de Gemeenschap van Sant’ 
Egidio, vermoord omdat hij vele kinderen 
onttrok aan het geweld van de Mara’s”. 
Na elke tien tot twaalf namen zingen wij 
met alle aanwezigen, en ondersteund door 
het koor, driemaal “Kyrie eleison”. Tussen 
de continenten door zijn er voorbeden, 
uitgesproken door een van de voorgangers. 

Aartsbisschop van de Oud-Katholieke 
Kerk Mgr. Joris Vercammen spreekt een 
overweging uit. ‘Heil Hitler’, begint hij. 
Ik moet bekennen dat ik een schok krijg, 
een fysieke schok en mijn adem stokt. De 
Monseigneur vervolgt: “Met deze woorden 
treedt een ss-officier de kamer van Edith 
Stein binnen. ‘Geloofd zij Jezus Christus,’ 
is het antwoord van Edith Stein. Zij is een 
gevluchte Duitse Jodin, die inmiddels in 
Nederland woont, zich veilig wanend voor 
de nazi’s in haar eigen land. De officier 
komt haar arresteren voor transport naar 
Kamp Westerbork. Later is zij vermoord 

in Auschwitz”. “Het gaat er om waar je in 
gelooft,” zegt de spreker. “De ss-er gelooft 
in een Führer die hij blindelings volgt; Edith 
Stein gelooft in de nieuwe wereld die Jezus 
ons voorhoudt. Waar geloof jij in?”
Tegen het einde van zijn overweging 
brengt Vercammen naar voren dat deze 
oecumenische eenheid, vanavond in deze 
kerk, de bedoeling is van de kerk van Jezus 
Christus. Ik moet denken aan de derde 
Brief van de apostel Paulus aan de Galaten 
(vs. 25-29): Er zijn geen Joden of Grieken 
meer, slaven of vrijen, mannen of vrouwen – 
u bent allen één in Christus Jezus. En omdat 
u Christus toebehoort, bent u nakomelingen 
van Abraham, erfgenamen volgens de 
belofte.

Deel uit te maken van een gemeente, de 
Doopsgezinde Gemeente in Apeldoorn is 
mooi. Maar het ontroert mij nu in een kerk 
te zijn vol met mensen die ik niet ken, maar 
verenigd in het geloof. 
En na afloop kijken wij elkaar aan en geven 
we elkaar een hand, de mensen naast en 
vlak voor en achter ons: ’Een Goede Stille 
week.’

André Maris

Een herdenkingswake bezoeken

[Foto: Roelof Rump]

S T A D

Kopij voor de volgende OpWeg graag in-
leveren uiterlijk woensdag 31 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/

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

Tweede oproep: bezorging OpWeg in 
de wijk Emmanuel
De wijk van een van onze bezorgers is te 
groot geworden en daarom zijn wij op zoek 
naar een bezorger/ster voor de straten: 
Edelenveld, Magistratenveld, Raadsherenveld 
en Rakkersveld, totaal 10 exemplaren. Wilt 
u ons helpen door eens per 3 weken deze 
adressen te voorzien van OpWeg? Dan 
kunt u zich opgeven bij ondergetekende 

per telefoon 055 366 92 00 en/of per mail 
emmausleden@gmail.com

Marry van Weerdenburg

Zomersluiting De Drie Ranken
De Drie Ranken is doordeweeks gesloten van 
maandag 22 juli tot zaterdag 17 augustus. 
Een aantal activiteiten gaat (afgezien van 
verhuisperikelen) in principe gewoon door. 
Iedere dinsdagochtend en vrijdagmiddag 
bent u welkom in De Druif en op 
woensdagmiddag gaat de handwerkgroep 
vlijtig en gezellig door. 

Verhuizen van oud naar nieuw
Ergens na 15 juli zal de oplevering van de 
nieuwe Drie Ranken plaats vinden. Dan zal 
direct begonnen worden met het inrichten. 
We hebben daar een kleine vier weken voor. 
De beheercommissie en de verhuisploeg 
hebben een draaiboek gemaakt waarbij 

ervan wordt uitgegaan dat we gewoon 
zondags kunnen blijven ‘kerken’. Dit in 
tegenstelling tot eerdere berichten dat we 
misschien een paar weken noodgedwongen 
zouden moeten uitwijken naar een van 
onze buurkerken. Hoewel wij daar met 
open armen ontvangen zouden zijn en 
contacten daarvoor reeds gelegd waren, 
realiseren wij ons ook dat het ook goed is 
om met elkaar te ervaren dat de inrichting 
steeds meer vorm krijgt. Zo gaat het met een 
eigen verhuizing ook. Eerst misschien wat 
provisorisch, maar allengs zoals je voor ogen 
hebt. Met elkaar groeien naar je nieuwe 
(t)huis. In eerste instantie zijn er zoals nu 
nog twee vieringen om 09.00 en 10.30 uur 
en zodra we overstappen naar de nieuwe 
kerkzaal wordt er één viering gehouden om 
09.30 uur. Naar we hopen zal dit de 2e, 3e 
of 4e zondag in augustus zijn. Het wordt 
een spannende en een heel drukke tijd, 
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Wij hopen dat u de stap maakt, want vieren 
dat doe je toch samen?

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. 

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

H. Martinuskerk Twello
Zondag 14 juli
10.00 uur Eucharistieviering met volkszang
 Voorganger pastor Oude Vrielink
Woensdag 17 juli
09.00 uur Eucharistieviering
Donderdag 18 juli
09.00 uur Eucharistieviering
Zondag 21 juli
10.00 uur Eucharistieviering met volkszang
 Voorganger pastor Oude Vrielink
Woensdag 24 juli
09.00 uur Eucharistieviering
Donderdag 25 juli
09.00 uur Eucharistieviering
Zondag 28 juli
10.00 uur Eucharistieviering met volkszang
 Voorgangers pastoor H. Hermens 
 en diaken R. Dashorst 
Woensdag 31 juli
09.00 uur  Eucharistieviering
Donderdag 1 augustus
09.00 uur Eucharistieviering
Zondag 4 augustus
10.00 uur Eucharistieviering 
 met het Martinuskoor
 Voorganger pastor Sebastian
Donderdag 8 augustus
09.00 uur Eucharistieviering

H. Martinuskerk Vaassen
Zondag 14 juli
10.00 uur Eucharistieviering met cantor
 Voorganger pastor H. Hofstede
Zaterdag 20 juli
18.30 uur Woord- en Communiedienst 
 met cantor
 Voorgangers pastor I. Kantoci
Zondag 28 juli
10.00 uur  Woord- en Communiedienst 
 met cantor
 Voorgangers pastor I. Kantoci
Zaterdag 3 augustus
18.30 uur Eucharistieviering met cantor
 Voorganger pastoor H. Hermens
Dinsdag 13 augustus
09.30 uur Gebedsdienst in het pastoraal 
 centrum

H. Antonius Abt Loenen
Zondag 14 juli
10.00 uur Woord- en Communiedienst 
 met koor Con Spirito
 Voorganger J. Oude Voshaar
Zondag 21 juli
10.00 uur Woord- en Communiedienst 
 (geen koor)
 Voorganger pastor I. Kantoci

Marken-Haven
13 juli  Ma-H Mw. M. Bossenbroek-Baller
20 juli  Mw. J. Stolte
27 juli  Ma-H RK Pastor W. Achtereekte
03 aug  Dhr. R. Bloemendal
De kerkdiensten vinden plaats op 
zaterdagmorgen om 10.30 uur.

Randerode
14 juli   Prot-Z Ds. C.A.J. van Dijk
21 juli   Prot H. Scherrenburg
28 juli   Prot-Z H. Scherrenburg
04 aug  RK W. Achtereekte
De kerkdiensten beginnen om 10.30 uur.

Sainte Marie
14 juli  Eucharistieviering A. Goes
21 juli  Woord- en Communiedienst 
 A.J.Derksen
28 juli  Eucharistieviering A. Goes
04 aug  Woord- en Communiedienst 
 A.J.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 
zondagsviering.
Elke 1e zondag van de maand 
Eucharistieviering met ondersteuning door 
het Hubertuskoor.
Elke 2e zondag van de maand Woord- en 
Communieviering.
Overige zondagen Eucharistievieringen met 
volkszang.
In de Eucharistievieringen gaat een van de 
Salesianen van de nabijgelegen Mariahoeve 
voor: Theo Roelofs sdb.
De Woord- en Communievieringen worden 
bij toerbeurt verzorgd door Ruud Pragt, 
Anton Derksen en Hans Bosch.
Wij proberen ook kinderen een warme plek 
te bereiden en nodigen hen uit actief aan de 
vieringen mee te doen o.a. door het luiden 
van de kerkklok en het aansteken van de 
kaarsen bij de voorbeden.
De gemeenschap van de H. Geestkapel is 
zeer betrokken bij het straatkinderenproject 
Bosco Boys in Nairobi. Zij uit dat vooral 
in financiële ondersteuning van het 

Zaterdag 27 juli
19.00 uur Woord- en Communiedienst 
 (geen koor)
 Voorganger pastor I. Kantoci
Zaterdag 3 augustus
19.00 uur Eucharistieviering 
 met koor Con Spirito
 Voorganger pastor Sebastian

Casa Bonita
14 juli  Bob Breedijk
21 juli   Mw. E. Wennink
28 juli   RK H. Hase 
4 aug  CG/GV/NG Henny Meurs regelt
De kerkdiensten beginnen om 10.30 u 
op de 4e verdieping. 

De Drie Ranken
14 juli 09.00 uur + 10.30 uur of
 09.30 uur, ds. G.A.J. van der Maas
21 juli 09.00 uur + 10.30 uur of
 09.30 uur, ds. A.A. Wijlhuizen, 
 Maaltijd van de Heer
28 juli 09.00 uur + 10.30 uur of
 09.30 uur, ds. H.J. ten Brinke
4 augustus 09.00 uur + 10.30 uur of
 09.30 uur, ds. G.A.J. van der Maas
 (zie ook de informatie onder STAD)

De Heemhof
14 juli  Mw. M. Bossenbroek-Baller
21 juli  Mw. M. Hoekstra
28 juli  RK Pastor W. Achtereekte
4 aug  Dhr. R. Bloemendal
De kerkdiensten beginnen om 10.30 uur.

‘s Heeren-Loo (Groot Schuylenburg)
14 juli  Verteldienst 
 Mw. Trudie Buitenhuis
14 juli  Zangdienst 
 Dhr. Harm Siebesma
21 juli  Eredienst Drs. Constance
 Schouwstra-Dijkman
28 juli  Verteldienst Dhr. Piet Rosenbrand
28 juli  Zangdienst, Mw. Coby van Hoorn
04 aug  Verteldienst 
 Mw. Hanke van ’t Hof
04 aug  Zangdienst Mw. Hetty de Reus
Aanvang diensten: eredienst 10.30 uur, 
verteldienst 10.30 uur, zangdienst 14.30 uur

De Herberg: Zondagse Ontmoetingen
21 juli  Hans Hase
04 aug  Hans Hase
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.

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.

Onderwegkerk Hoog Soeren 46, 
7346 AJ Hoog Soeren
Op alle zondagen in de maanden 
juli en augustus worden in de Kapel 
van Hoog Soeren twee zogenaamde 
Onderwegkerkdiensten gehouden. Deze 
oecumenische diensten, om 09.00 uur en 
11.00 uur, 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.

H U B E R T U S

ONZE LIEVE VROUWE

T E R E S I A

V I C T O R

maar gezien de inzet van onze vrijwilligers 
gaan we ervan uit dat we deze klus met 
elkaar en met heel veel zweetdruppels 
zeker gaan klaren. De kerkenraad is 
trots op en dankbaar voor zoveel harde 
werkers en zoveel talenten binnen onze 
geloofsgemeenschap.

Afscheid en welkom ambtsdragers 
en medewerkers
Het kerkelijk seizoen zit er weer bijna op. Als 
u dit leest gaat u al bijna op vakantie of bent 
zelfs alweer teruggekomen! Deze periode is 
ook een periode van naderend afscheid en 
welkom van ambtsdragers en medewerkers. 
In onze wijk zullen wij afscheid nemen 
van een zestal van hen: Johan Nekkers als 
jeugdouderling, hij heeft zich 20 jaar lang 
ingezet voor jongerenvieringen. Coos Schuijl 
als kerkrentmeester, in de afgelopen vier 
jaar onder andere verantwoordelijk voor 
de inkoop voor de vernieuwbouw van onze 
kerk. Kees Gorter en Carlien Krist zullen 
aftreden als voorzitters van de kerkenraad 
en Betsy Meurs en Elly Heijink als pastoraal 
medewerkers. Voor jullie tomeloze inzet zijn 
wij jullie heel erg dankbaar! Een periode van 
rust is jullie van harte gegund.
Gelukkig zijn voor veel plekken ook 
al opvolgers gevonden: Karin de Jong 
en Anna Weuring zullen medewerker 
kerkrentmeester worden, terwijl Nico 

Verbrug als ledenadministrateur ook als 
medewerker benoemd zal worden. Hanny 
ten Have is bereid gevonden om pastoraal 
ouderling te worden en Gerrit Visser en 
Arie Nagel zullen als pastoraal medewerker 
coördinator van pastorale groepen worden. 
Han Brinkhuis en Adriaan de Putter (die nu 
scriba is) zullen het voorzitterschap op zich 
nemen. Wij mogen als geloofsgemeenschap 
blij zijn met zoveel mensen die hun steentje 
(weer) willen bijdragen!
Op zondag 8 september is er een viering van 
bevestiging en afscheid. U bent daar van 
harte welkom om deze mensen de hand te 
schudden.

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

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

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

Komt u ook meezingen?
In de periode van 21 juli tot en met 25 augus- 
tus 2019 worden de zondagse eucharistie-
vieringen niet door een van onze vaste koren 
verzorgd, maar door het ‘vakantiekoor’. Dit 
wordt gevormd door leden van de bestaande 
koren die op vrijwillige basis beschikbaar 
zijn om de vieringen te ondersteunen. Als u 
wilt ervaren hoe het voelt om de eucharistie 
zingend mede vorm te geven, dan nodigen 
wij u van harte uit met ons mee te komen 
doen. U zult bemerken dat u de viering 
anders, waarschijnlijk intenser beleeft vanuit 
het koor dan wanneer u in de kerkbank 
zit. Wees niet huiverig voor het feit dat u 
niet uitgebreid gerepeteerd hebt, want wij 
zingen eenvoudige bekende liederen.
Belangstellenden kunnen om 9.30 uur 
aansluiten bij de aanwezige koorleden en zij 
zullen u met open armen ontvangen. In het 
half uur voorafgaande aan de viering nemen 
wij de liederen dan nog samen door. 
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Kopij voor STAD

Berichten en mededelingen uit de parochie dienen

vóór of op de woensdag van de week vóór de datum

van verschijning (is 9 dagen vóór de verschijningdatum) 

bij het secretariaat (receptie@rkapeldoorn.nl)

te worden ingeleverd. Het secretariaat zorgt voor 

aanlevering bij de eindredactie.

Overige kopij

Artikelen moeten vóór of op de donderdag van de 

week vóór de datum van verschijning (is 8 dagen 

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

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

De redactie behoudt zich het recht voor om:

-  zonder overleg artikelen in te korten, later te 

 plaatsen of niet te plaatsen, 

-  te laat ontvangen of ongevraagd ontvangen 

 kopij niet te plaatsen. 

Als uw bijdrage groter is dan 300 woorden, wordt u 

verzocht van tevoren contact op te nemen met de 

redactie.

Algemene redactie

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

en W. Olierook

Eindredactie

I. Franken en M. Lamper 

Opmaak

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

Druk

Vellendrukkerij BDU - Barneveld

[mooi]afscheid[mooi]afscheidOns assortiment biedt een geweldig 
aanbod hoogwaardige merken. Van 
hoofdtelefoon tot compleet home 
cinema-systeem. Van koffi emachine 
tot alle denkbare keuken inbouw-
apparatuur. Uiteraard met onze 
kenmerkende service. Kom langs en 
beleef de mogelijkheden. U bent van 
harte welkom!

• 3 jaar garantie

• aan huis advies en verkoop

• levering op afspraak

• gratis bezorgen en afvoeren

• eigen technische dienst

• uitgebreide uitleg

S ervice vinden wij vanzelfsprekend

 

Bijbelrooster jaar C

14 juli 2019 Vijftiende zondag door het jaar 
Deut. 30,10-14; Ps. 69; Kol. 1,15-20; Luc. 10,25-37 
21 juli 2019 Zestiende zondag door het jaar 
Gen. 18,1-10a; Ps. 15; Kol. 1,24-28; Luc. 10,38-42 
28 juli 2019 Zeventiende zondag door het jaar 
Gen. 18,20-32; Ps. 138; Kol. 2,12-14; Luc. 11,1-13 
4 augustus 2019 Achttiende zondag door het jaar 
Pr. 1,2; 2,21-23; Ps. 90; Kol. 3,1-5.9-11 Luc. 12,13-21

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

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

Vakantie

is horen wat je anders niet hoort,
zien wat je anders niet ziet,
weer gevoelig worden voor de geur 
van aarde,
de prikkeling van hooi
en de zware avondlucht.

Het is luisteren naar het gefluit
van de leeuwerik boven je hoofd,
het sjirpen van de krekels,
het ruisen van de bomen.

Het is het ritme van jezelf 
en van je medemens herontdekken,
het leren van eenvoud en levenskunst. 
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