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Klopt en U zal worden open gedaan (Mattheüs 7 : 7-8)

Gastvrijheid staat voorop
(Ans Boon - Jacobs)

Toen
Mag ik u meenemen naar het verleden?
Het grote herenhuis naast de O.L.Vrouwekerk was de pastorie. Daarin woonden
de Zeereerwaarde Heer pastoor, soms
wel twee kapelaans, de huishoudster, het
bellenmeisje en via de achterdeur liep de
koster in en uit. Belde je aan bij de voordeur,
werd opengedaan (bijna altijd door een
huishoudelijke hulp) en in een kamer kon
je jouw gesprek voeren met (meestal)
de pastoor. De pastorie was toen het
emotionele hart van de parochie.
Dat is voorbij.
Nu woont onze pastoor in Twello. De
priester uit India, die al jaren bij ons hoort,
woont in een gewoon burgerhuis. De
diaken woont met zijn vrouw ergens ver in
een nieuwbouwwijk van Apeldoorn en de
pastoraal werkers wonen met hun gezin in
Zwolle en Bussloo.
De pastorie heet nu Emmaüshuis en hierin
klopt nu het organisatorische hart van onze
kerkgemeenschap. Op de eerste etage heeft
secretaresse Jetty haar werkruimte. Jetty is
een betaalde kracht en verder in het kader
van ….er is altijd werk bij de kerk…., worden
veel functies ingevuld door vrijwilligers. Als
u nu aanbelt bij het Emmaüshuis, is er een
vrijwilliger die voor u opendoet.

Op de koffie
Deze keer had ik de rollen omgedraaid en
twee gastvrouwen (vrijwilligers) bij mij thuis
uitgenodigd om “op de koffie te komen”.
Nu mocht ik voor hen koffie schenken (er
was er één die thee dronk maar dat terzijde)
en zo konden we eens praten over hun
activiteiten in en bij de kerk in het verleden
en hun aanwezigheid als gastvrouw, nu.
Gelukkig zijn er meerdere dames en ook een
heer die de rol van bellenmeisje c.q. -jongen
invullen. Maar daarnaast doen ze duidelijk
nog veel meer.

Victorparochie
Ine Berenschot komt uit de schoot van de
Victorgemeenschap. Ze heeft met haar
man in die parochie gewoond, daar gingen
de kinderen naar school, alles gebeurde
daar. Het dopen, de Eerste- en Plechtige
Heilige Communie, het Vormsel, het
trouwen en rouwen. Nadat Ine’s man was
overleden kwam ze in het centrum van
Apeldoorn wonen en ze voelde zich al snel
betrokken bij diverse activiteiten van de
Emmaüsparochie.

H.H. Fabianus en Sebastianusparochie
Voor Renee van Egmond lag het anders.
Zij (én haar man én haar ouders) waren
allen actief in de H.H. Fabianus en
Sebastianusparochie. Renee zong (en zingt
nog steeds) ook in het koor Sostenuto, maar
was daarnaast ook bezig op het secretariaat.
Ook deed ze (zoals mijn moeder zou zeggen)
veel dingen die geen naam hebben, maar

die wel moeten gebeuren. Na sluiting van
de Fab&Seb was het voor Renee moeilijk om
mee te gaan naar de O.L.Vrouwekerk. Haar
man Ed van Egmond was daar al organist/
dirigent, haar ouders zongen in het koor,
maar zelf…..Toch heeft ze op een bepaald
moment gelukkig besloten om de stap te
zetten, en mee te gaan doen in het groepje
gastvrouwen.

Wat doen ze dan?
Het moge duidelijk zijn, er wordt veel
vergaderd en dan moet er toch koffie en/
of thee zijn. Ook moeten ze, en daar begint
het al mee, opendoen. Dat klinkt zo simpel,
maar juist die eenvoudige handelingen
bepalen de sfeer en de gastvrijheid.
Overdag, zo vertelden de dames, is er een
redelijke verdeling in de bezetting van het
gastvrouwschap. Dat ik maar twee dames
op de koffie heb uitgenodigd betekent
natuurlijk niet dat niet iedereen welkom
is maar deze dames kon ik gemakkelijk
bereiken. Voor de avonden is er ook
bezetting nodig, eerlijk gezegd had ik geen
idee hoe vaak er ’s avonds één of twee
kamers bezet zijn. Gelukkig is er ook een
gastheer dhr. John de Brie, broer van Frans
de Brie (de man van de groen en bloem
afdeling) maar die wil en kan natuurlijk
ook niet altijd. “‘s Avonds is toch heel
anders”, zei Ine, “je zet alles klaar voor de
vergadering, kopjes en toebehoren en thee
naar believen en dan zit je in de keuken te
wachten”. Oké er is een kleine tv. En Ine

neemt haar hobby, kaarten maken mee…
maar toch. Die keuken is echt niet de fijnste
plek op aarde, men zegt “Er loopt soms een
muis” maar dat hebben deze twee dames
gelukkig nog nooit gezien. Het is natuurlijk
wel een oud huis, alles is mogelijk. Vooral als
het winter is en dus ’s avonds donker heeft
Ine ook wel dienst. Ze vraagt, terecht, of
iemand van de vergadertijgers wil wachten
tot het laatste is opgeruimd, alle lampen
uit en alle deuren gesloten zijn en de
buitendeur dicht is om dan gezamenlijk het
kerkplein te verlaten. Er zal toch niemand
zijn die daar geen medewerking aan wil
verlenen. Veiligheid voor alles.

Pronkkamer?
We hebben die ochtend ook hartelijk
gelachen. Anekdotes uit beide parochies, de
dames hadden het nodige meegemaakt. Op
een gegeven moment zei Renee: “Als jullie,
de redactie, vergaderen in de Pronkkamer...”
“Pronkkamer?”, zei ik, “We zitten er
regelmatig, er is echt niets te pronken, waar
komt die naam dan vandaan?” We wisten
het niet, we komen ook alle drie uit een
andere parochie. We spraken af die naam
te onderzoeken. Het antwoord kwam van
Theo Linthorst. We spraken elkaar tijdens
de “Dank je wel party” toen kon ik aan
Theo vragen: “Hoe komt die voorkamer
in het Emmaüshuis toch aan de naam
Pronkkamer?”
Er zijn echt mensen die (bijna) alles weten.

Het antwoord van Theo was klip en klaar.
In een periode dat er geen pastoor op
de pastorie woonde, woonde in dat deel
de koster en dat was mijnheer Pronk. Als
eerbetoon en als herinnering is zijn naam
aan die kamer gegeven. Alweer een raadsel
opgelost.

Meer nodig
Pastor Ronald Dashorst vroeg me te
vermelden dat de organisatie graag een
aanvulling wil bij de groep gastvrouwen/
heren. Overdag zijn de gelederen wel
gesloten, maar als er iemand ziek wordt of
langer op vakantie gaat, wordt het extra
druk voor de andere dames. Maar ook voor
de avonden moet er genoeg gastvrijheid
getoond worden. Er is een tv in de keuken,
dus heren, als u eens rustig voetbal wilt
kijken, een sudoku wilt maken, of een boek
lezen, pak uw kans.
In Op Weg nr.11, onder de koptekst “Nieuw
bouwen of verbouwen” (dit gaat over al
lang slepende plannen voor het Emmaüshuis)
hebt u de voorstellen van het kerkbestuur
kunnen lezen. Erbij is ook vermeld dat er
ingediende tekeningen zijn waarmee het
nieuwe bestuur per 1 augustus aan de
slag kan gaan. Dat zal alle medewerkers
goed doen. Een prettiger en praktischer
werkomgeving, komt ook de gastvrijheid ten
goede. Want er is toch niets mooier dan dat
als u klopt, of roept of aanbelt, dat er open
wordt gedaan.
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KERK
Onze Lieve Vrouwekerk, Hoofdstraat 18, 7311 KB Apeldoorn

Pastoraal team
Hans Hermens
pastoor
hermensh@hotmail.com
06 461 042 46

Sebastian Gnanapragasam
parochievicaris
pastorseba@gmail.com
06 227 795 44

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

Wim Vroom
pastoraal werker
vroom@franciscusenclara.com
0578 61 78 06

Ronald Dashorst
diaken
r.dashorst@rkapeldoorn.nl
06 169 127 27

Mariska Litjes
jongerenwerker/catecheet
kindenkerk@rkapeldoorn.nl
055 526 65 00

Pastorale zorg: Een pastor van het team is iedere dag van 09.00-20.00 uur bereikbaar op 06 531 543 58 en tevens beschikbaar voor dringende pastorale zorg.
Secretariaat: ma, di, wo, do: 09:00 - 12:00 uur, emmaus@rkapeldoorn.nl , 055 526 65 04

LITURGISCHE VIERINGEN
Zaterdag 7 september
Geen viering
Zondag 8 september startzondag
10.00 uur
Eucharistieviering met alle koren
Voorgangers pastoor H. Hermens, pastor Sebastian, diaken R. Dashorst,
pastor I. Kantoci, pastor W. Vroom						
Dinsdag 10 september
09.00 uur
Eucharistieviering
Vrijdag 13 september
09.00 uur
Eucharistieviering
19.30 uur
Gebedsviering Sant’Egidio
Zaterdag 14 september
16.30 uur
Eucharistieviering met cantor. Voorganger pastoor H. Hermens
Zondag 15 september
10.00 uur
Eucharistieviering met Gregoriaans koor. Voorganger pastoor H. Hermens
12.00 uur
Doopviering. Voorganger pastoor H. Hermsen
Dinsdag 17 september
09.00 uur
Eucharistieviering
Vrijdag 20 september
09.00 uur
Eucharistieviering
19.30 uur
Gebedsviering Sant’Egidio
Zaterdag 21 september
16.30 uur
Eucharistieviering met samenzang. Voorganger pastor Sebastian
Zondag 22 september
10.00 uur
Eucharistieviering met cantor. Voorganger pastor Sebastian
Dinsdag 24 september
09.00 uur
Eucharistieviering
Vrijdag 27 september
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 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: 8 september locatie Bonifatius, 15
september locatie Fab & Seb,
22 september locatie Maria, 29 september locatie Victor.
Op 11 augustus jl. zijn de bloemetjes gegaan naar: de heer en mevrouw Schiks,
Jachtlaan; mevrouw Niekus, Talma Borgh; mevrouw De Bruin, Randerode.
Op 18 augustus jl. is het bloemetje – door miscommunicatie – niet naar de
opgegeven persoon gegaan.
Op 25 augustus jl. is er geen opgave gedaan door locatie Teresia.
VOEDSELBANK
Het product voor de inzamelingsactie van de Voedselbank voor de maand september is
pakken rijst. U kunt het product in de bekende kratten achter in de kerk deponeren. Namens
de voedselbank hartelijk dank.

7 SEPTEMBER T/M 27 SEPTEMBER 2019
COLLECTEOPBRENGSTEN
week 30
pastoraat Emmaüsparochie € 275,06 voor het bloemetje van de week € 285,00.
Week 31
Pastoraat Emmaüsparochie € 286,53 voor de voedselbank € 327,31.
Week 32
Pastoraat Emmaüsparochie € 341,91 voor de kledingbank € 348,97.
Week 33
Pastoraat Emmaüsparochie € 327,69 voor Costa Rica, project Claris € 407,50 en
voor de Diaconie € 126,90.

MISINTENTIES, VOOR ZOVER BIJ ONS BEKEND
Weekend 7/8 september
Stephan Staijen, overleden ouders, schoonouders en schoonzoon, gezondheid en voorspoed
voor het gezin, Jan de Bruijn, Hans Frederik van Duuren, Charles Louis Batens.
Weekend 14/15 september
Maria Aartsen-Verhey, Hendrikus Johannes Aartsen, overleden fam. Aartsen-Verhey, Hans
Frederik van Duuren, Charles Louis Batens.
Weekend 21/22 september
Ben en Bernard.
PAROCHIEKRONIEK
Gedoopt:
Er is de afgelopen periode geen doopdienst geweest.
Overleden:
Het afscheid van Ulrich Samuel D’Costa heeft 13 augustus jl. plaatsgevonden
in rouwcentrum Rouwenhorst.
Het afscheid van Jan de Bruijn heeft 16 augustus jl. plaatsgevonden in de aula
van de Monuta.
De afscheidsviering van Charles Louis Batens heeft 24 augustus jl. plaatsgevonden
in de OLV-kerk.
De afscheidsviering van Hans Frederik van Duuren heeft 26 augustus jl. plaatsgevonden
in de OLV-kerk.
Zie In Memoriam pagina 9.

Van de bestuurstafel
Misschien is het u ontgaan, maar per
1 augustus hebben we in het bestuur van
de Emmaüsparochie afscheid genomen
van onze penningmeester Dick Koster.
Gedurende meer dan 8 jaar heeft hij
ervoor gezorgd dat er een ordelijk
financieel beheer gevoerd is en na de
sluiting van de diverse kerken ook dat er
een nieuwe bestemming voor de kerken
gevonden is. Ook van Gerard Disberg
en Marcel Stouten is afscheid genomen
als bestuurslid van het parochiebestuur.
Zowel het parochiebestuur als het
dagelijks bestuur van de parochie hadden
ook ondersteuning van Harrie Huis in
’t Veld en Jacques Daenen; zij droegen
altijd zorg voor het notuleren van de
vergaderingen.
In kleine kring hebben we dit afscheid
samen al gevierd, maar namens alle
parochianen wilden wij hen nogmaals
bedanken voor hun inzet de afgelopen
jaren.
Zoals u reeds van Pastoor Hermens
gehoord en gelezen hebt in zijn brief
van juni 2019 is er al een bestuurlijke
samenwerking met de Franciscus&Clara

parochie in Twello, als voorloper tot de
integratie naar één parochie in 2021.
Het gevolg is dat er nu per 1 augustus een
nieuw parochiebestuur is voor de beide
parochies.
Bestuur Emmaüs- en Franciscus&Clara
parochie:
Voorzitter:
pastoor drs. J.H.T.M. (Hans)
Hermens
Vice-voorzitter: dhr. M.B. (Maarten) Heere
Secretaris:
dhr. F.F. (Ferry) Leeflang
Penningmeester: dhr. H.P.M. (Eric) Krukkert
Lid:
dhr. drs. H.J.H.J. (Berry)
van den Hout
Lid:
mevr. T.G. (Trees) HendriksGanzevles
In het najaar zal er voor de Emmaüsparochie
nog een locatieraad gevormd worden
die ook met de pastoraatsgroep van de
Emmaüsparochie zal gaan samenwerken.
Marcel Stouten vanuit de locatieraad en Luce
van Gerwen vanuit de pastoraatsgroep zijn
druk bezig om dit gestalte te gaan geven.
Namens het bestuur,
Ferry Leeflang,
secretaris parochiebestuur
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21 t/m 29 September: Vredesweek in Apeldoorn

Een uitnodiging voor vrede
Wat doen wij?
In de week van 21 t/m 29 september wordt in
Apeldoorn weer de vredesweek gehouden.
Allerlei activiteiten worden georganiseerd
door de verschillende kerkgenootschappen
die onze stad rijk is.
Als O.L.Vrouwekerk houden we op 27
september een Gebedsdienst voor de vrede,
tussen 19:30 en 21:30 uur, in de dagkapel.
Iedereen is van harte welkom bij deze
viering, verzorgd door de Gemeenschap van
Sant’Egidio.
We zingen liederen over vrede, bidden voor
de vrede in de wereld en vrede in ons hart.
Ook noemen we de landen waar oorlog is en
we steken kaarsen aan voor de slachtoffers.
Na afloop is er onder het genot van een
hapje en drankje gelegenheid om elkaar te
ontmoeten.
De deurcollecte bij dit gebed is bestemd voor
de Gemeenschap van Sant’Egidio: die naast
de inzet voor de armen, de Vredeswandeling
op 1 januari organiseert, waarbij we het
jaar beginnen met een wandeling van
gemeentehuis, langs Synagoge, Moskee naar
de Kerk voor lezing, muziek en feest.

Waarom een vredesweek?
De Ambassadeur van de Vrede Apeldoorn
2019 Ragaiy Sinout:
“Conflicten zijn een onderdeel van ons
menselijk bestaan. Conflicten kunnen
gemakkelijk uitgroeien tot geweld.
Gewelddadige conflicten liggen altijd op
de loer; vrede is dus niet vanzelfsprekend.
Denken aan vrede is daarom geen
overbodige luxe in onze tijd. Vrede in onze
samenleving vraagt continu werk en strijd.

De vrede in onze maatschappij heeft
“strijders voor vrede” nodig. Dit zijn mensen
die anderen in hun omgeving aan vrede
herinneren en die vrede laten koesteren.
De organisators van de Vredesweek en de
deelnemende organisaties in ons mooie
Apeldoorn behoren tot de “strijders voor
vrede”. Altijd vastberaden en onvermoeid
herinneren zij ons er aan dat vrede in dit
prachtige land niet uit de lucht is komen
vallen. Namens deze pleitbezorgers voor
vrede nodig ik iedereen uit om regelmatig
stil te staan bij de vruchten die vrede in onze
huidige samenleving draagt: de welvaart,
de veiligheid en het geluk! Om de vrede in
uw ziel te voelen en er van te genieten. Wij
nodigen u van harte uit om de activiteiten
van de Vredesweek in ons vreedzame
Apeldoorn te bemoedigen en bij te wonen.”

Welke activiteiten?

Hieronder een selectie van de activiteiten.
Bij sommige activiteiten is aanmelden
verplicht. Zie voor meer informatie
en de volledige lijst op https://www.
apeldoornsberaadvankerken.nl/cms/
vredesweek.php
• Opening van de vredesweek en
Dansen van Vrede
zaterdag 21 september, 12:00 uur,
Stationsplein
• Gebed en rondleiding in de Turkse
moskee en in Turks Islamitisch Cultureel
Centrum
zaterdag 21 september, 13.29 uur
(kom op tijd!), Eyup Sultan Moskee,
Molendwarsstraat 61
• Lezing in de Herberg: Das Friedenszeugnis
der Kirchen door Dion van den Berg
zaterdag 21 september, 15:00 uur.
De Herberg (Ambassade van de vrede)
• Lezing Judith Wermenbol-Fanto over

•

•

•

•

haar gloednieuwe roman “Victor”
zondag 22 september, Inloop vanaf
15:00 uur, start 15:30 uur, ACEC gebouw,
Roggestraat 44
Gezamenlijke maaltijd en Lezing Paul
Blokhuis
dinsdag 24 september, 18:00 uur,
Gebouw Apostolisch Genootschap,
Rademakersdonk 801
Opgeven bij: Erwin van der Bij
(evdbij001@hotmail.com of 055-5431841);
max. 75 personen
Lezing “De belofte van Wereldvrede”
door de heer Zia Reyhani
woensdag 25 september, ontvangst
19:30 uur, aanvang 20:00 uur, De Stolp,
Violierenplein 101, zaal 7.
Organisatie: Bahá’í
Gebed voor de vrede in de dagkapel
van de Onze Lieve Vrouwekerk,
27 september om 19:30 uur
Slotbijeenkomst Vredesweek
zondag 29 september, 13:30 uur,
De Herberg, Deventerstraat 40
Laten we strijders voor vrede zijn!

Vindt u Missie, Vrede en Gerechtigheid ook
belangrijke onderwerpen? Bij de werkgroep
Em-missie zijn nieuwe enthousiaste en
actieve leden welkom. We maken teksten
voor vele collectes en organiseren relevante
acties. Nadere inlichtingen bij Rens
(06 206 304 33) of emmaus.apeldoorn.
emmissie@gmail.com.
Werkgroep Em-missie,
Rens, Luce, Ronald en Marianne

Parochieavond
Emmaüs
Op donderdag 26 september willen we
graag in het Emmaüshuis bijpraten hoe
en waar we staan met de parochie. Het
parochiebestuur wil u graag informeren
over een aantal zaken die ons allen
bezighoudt. Uiteraard horen we dan ook
van u wat er bij u leeft en wat we samen
beter kunnen doen.
De agenda ziet er als volg uit:
• Opening en gebed
• Pastoraat en liturgie
o o.a. samenwerking en integratie
		 parochies Franciscus&Clara en
		Emmaüs
o pastoraal team
o pastoraatsgroep
o locatieraad
• Voorstellen nieuwe bestuur,
pastoraatsgroep en locatieraad
• Financiën van de Emmaüsparochie
• Verbouwingsplannen Emmaüshuis
• Wat verder ter tafel komt
• Rondvraag
We hopen op een grote opkomst op
donderdag 26 september vanaf 19.30 uur.
Namens het bestuur, Ferry Leeflang,
secretaris parochiebestuur
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HUIS
Parochiebestuur
Pastoor drs. J.H.T.M. (Hans) Hermens
M.B. (Maarten) Heere
F.F. (Ferry) Leeflang
H.P.M. (Eric) Krukkert
T.G. (Trees) Hendriks-Ganzevles
Drs. H.J.H.J. (Berry) van den Hout

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

:
:
:
:
:
:

voorzitter
vice-voorzitter
secretaris
penningmeester
bestuurslid
bestuurslid

Het parochiebestuur vergadert maandelijks.
Voor vragen aan het bestuur kunt u zich wenden tot secretaresse
J.J.M. (Jetty) Bon-Koster via: emmaus@rkapeldoorn.nl, 055-526 65 04
(ma. t/m don. 09.00-12.00 uur)

PASTORAATSGROEP EMMAÜSPAROCHIE APELDOORN
“Zien en horen wat onder de parochianen leeft” is onze opdracht.
emmaus.apeldoorn.pgroep@gmail.com

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).

AANMELDEN UITVAARTEN
Centraal aanmeldpunt uitvaarten 06 289 283 73

De schatkamer overgedragen
Op 31 augustus om 14:00 heeft in de Onze
Lieve Vrouwekerk aan de Hoofdstraat te
Apeldoorn een bijzondere bijeenkomst
plaatsgevonden.
De voorzitter en pastoor van de Emmaüsparochie, de heer Hermens, de koster, de
heer Pol, en de voorzitter van de Vereniging
Oud Apeldoorn (VOA), mevrouw Van der
Zande hebben hun handtekening gezet
onder een overeenkomst waarin
de toekomst van “De Schatkamer van de
OLV-kerk” wordt veilig gesteld.
Deze schatkamer herbergt een prachtige
collectie voorwerpen van religieuze aard
die in de afgelopen vijftig jaar verzameld
is door de heer Pol.

mening dat de collectie bij de VOA het best
op haar plaats is. Omdat de schatkamer de
geschiedenis van de Rooms Katholieke kerk
in Apeldoorn zichtbaar maakt, vindt de
VOA het belangrijk dat de schatkamer voor
Apeldoorn behouden blijft.
Tussen de Emmaüsparochie, de heer Pol
en de VOA is nu overeengekomen dat
de parochie en de heer Pol hun deel van
de collectie in eigendom overdragen aan
de VOA en dat de VOA de ruimte die nu
als schatkamer is ingericht, mag blijven
gebruiken om de collectie aan het publiek
te tonen.

De openingstijden van de schatkamer
blijven zoals ze zijn (in juli en augustus
iedere zaterdag en de rest van het jaar de
eerste zaterdag van de maand: van 12:30
uur tot 15:30 uur).

Om er zeker van te zijn dat de collectie in
de toekomst bijeen blijft benaderde de heer
Pol de VOA. Deze vereniging beheert reeds
meerdere cultuurhistorisch waardevolle
zaken en de heer Pol was dan ook van

De vrijwilligers van Begraafplaats Haagwinde
begraafplaats zijn op zoek naar mensen die
op vrijdagochtend hun groep wil komen
versterken voor het onderhouden van de
begraafplaats.
Het is een leuke gezellige groep die in goed
overleg de werkzaamheden oppakt. Lijkt
het u gezellig om deze groep te komen
versterken kom dan eens kijken en proeven
of het wat voor u is.
Wij zijn op vrijdagochtend aanwezig van
9:00 t/m 12:00 uur op de begraafplaats.
De vrijwilligers van begraafplaats Haagwinde

K I N D

E N

We zijn weer gestart!

K E R K

kunnen versieren die bij Maria een plekje
kunnen krijgen in de kerk. Er is een tafel
met bloemen, oase en bakjes waar stukjes
gemaakt kunnen worden. Hiermee kunnen
we een bloemenhulde brengen aan Maria.
Natuurlijk mag alles daarna worden
uitgedeeld aan iemand die ze kennen of
meegenomen worden naar huis.

Na vier weken geen
kinderdienst was er op 25
augustus weer de aftrap na
een lange warme vakantie.
Ondanks dat de scholen nog niet waren
begonnen waren er toch weer zeven
kinderen die deelnamen aan de eigen
viering. We draaien nu een aantal jaren met
een vaste structuur in de kinderdienst. We
openen met het maken van het kruisteken,
zingen ons gebedslied en luisteren naar het
evangelie van die zondag. Daarna gaan we
daarover met elkaar in gesprek en volgt er
een verwerking op de lezing en het gesprek
in de vorm van een spel, knutsel of filmpje.
We merken dat de kinderen steeds meer
eraan gewend zijn om dingen met elkaar
te delen. Ook leren ze elkaar beter kennen
en hebben het gezellig met elkaar. En voor
ons als leiding van de kinderdienst geldt
hetzelfde. We voelen ons verbonden met
elkaar en hebben het gezellig. In dit gevoel
van verbondenheid kunnen we lief en leed
met elkaar delen. Dat is kerk zijn!

Begraafplaats
Haagwinde

Bijbellessen
Elke eerste zaterdag van de maand in het
Emmaüshuis is er van 15:00-16:00 uur is er
met een groep kinderen Bijbelles. Er wordt
gewerkt met de methode “Licht op ons Pad”.
Je krijgt je eigen boek om in te werken.
Leeftijd vanaf 6 jaar. Meedoen? Neem
contact op met r.dashorst@rkapeldoorn.nl of
kindenkerk@rkapeldoorn.nl of kom gewoon.
We beginnen weer op 7 september.

Communie- en Vormseltraject
Startzondag kinderprogramma
Tijdens de mis is er kinderdienst en crèche.
Tijdens het samen eten op het plein is er
voor de kinderen een tafel waar zij kaarsen

Omdat we met twee parochies werken die
op weg zijn om één parochie te worden
in 2021 proberen we de communie- en
vormseltrajecten die in de Emmaüs- en de
Franciscus & Clara parochie lopen al naar

elkaar toe te laten groeien. Een eerste stap
is om de projecten als tijdspad gelijk te
laten lopen. Dat betekent voor Apeldoorn
dat we al in maart de Vormselviering zullen
hebben. De eerste communie is gepland op
7 juni. Pastoor Hermens en ikzelf (Mariska
Litjes) zullen samen deze projecten in beide
parochies leiden. Daar waar het kan starten
we met samenwerken.

Start meespeelvieringen in de
Franciscus & Clara parochie
6 oktober is er ‘Franciscus & Clara dag’
met een viering en workshops. Op deze
dag zal er een start worden gemaakt met
meespeelvieringen voor peuters en kleuters
zoals we die in de Emmaüsparochie al enige
jaren draaien. Natuurlijk zijn daar ook de
Apeldoorners en hun kinderen van harte
voor uitgenodigd.
De viering begint om 10:00 uur. De dag
staat in het kader van ‘de Schepping’. Hoe
gaan wij om met onze aarde. Samen met de
kinderen en Pastoor Hermens gaan we een
boom planten en mogen de kinderen zelf
gaan zaaien in een workshop voor kinderen.
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Ineke van Jaarsveld-Kevelam: 50 jaar gepassioneerd dirigent
Op 29 september a.s. hoopt Ineke te vieren
dat ze dit jaar al vijftig jaar de baton
hanteert. Een uitstekende reden om met
haar over verleden, heden en toekomst te
praten.

“Ik ben zeker kritischer op mezelf
geworden”, is het eerste dat Ineke aangeeft,
“een ontwikkeling van een jonge, wat
overmoedige dirigent naar iemand die

steeds meer is gaan streven naar kwaliteit
rekening houdend met de kwaliteiten van
de mensen waar je mee werkt. Daardoor
ben ik denk ik ook nooit erg teleurgesteld

geweest als iets eens een keer niet goed
lukte. Als iedereen zich maar maximaal inzet,
dat vind ik het belangrijkste en minder het
uiteindelijke resultaat.
Ook laat ik me nog steeds coachen en doe
ik cursussen om zowel technisch als qua
repertoire bij te blijven.”

Het is vijftig jaar geleden begonnen met de
muziekstudie aan het conservatorium.
Ineke: “Als student mocht ik ter gelegenheid
van het 5-jarig bestaan van mijn koor Helicon
in het Overijsselse Holten het koor én een
orkest leiden. Ik beschouw het nog steeds
als een van de hoogtepunten in mijn rijke
loopbaan. Een andere dierbare herinnering
is aan de viering in de toenmalige
Mariakerk ter gelegenheid van het 40-jarig
priesterjubileum van kardinaal Simonis. Een
protestante vrouw die twee koren mocht
dirigeren. Ook de vele Goede Weken met
o.a. de Cantorij en Emmanuelkoor beschouw
ik als hoogtepunten wat de kerkelijke
betrokkenheid betreft. Als laatste wil ik
graag noemen het concert tien jaar geleden
voor ‘Zing het leven’, de actie om geld in
te zamelen voor onderzoek “vroegtijdig
opsporen van borstkanker.”

Is er een muzikaal leven na het jubileum?
Ineke: “Wat mij betreft wel, heel graag
zelfs. Zolang als ik gezond mag blijven wil ik
blijven dirigeren en pianoles blijven geven.
De volgende uitvoering komt trouwens ook
al dichterbij; met OZON meedoen aan het
Amadeusproject in Orpheus op 1, 2 en 3
november. Ook een aanrader!”
Ik besef dat Ineke in haar leven al heel veel
mensen door middel van de muziek heeft
ontmoet. Dat brengt mij op de vraag wat het
begrip ‘ontmoeting’ bij haar boven haalt.
Na enig nadenken antwoordt ze: “Vooral
het samen zijn, dingen doen, de passie voor
muziek delen. Muziek die emoties opwekt,
bij mij als dirigent, maar ook bij de zangers
en de aanhoorders. Het maakt droefenis
milder en blijdschap voller. Én door de
muziek heb ik natuurlijk Bert ontmoet”, zegt
Ineke met een mooie lach, “en met hem
heb ik onze gezamenlijke passie ‘muziek’
jarenlang mogen delen. En dat daarbij
de oecumene ook een belangrijke plaats
innam, stemt me tot op de dag van vandaag
dankbaar en blij.”

En dan straks het jubileumconcert met haar
drie koren: Circle of Life, Novum Canticum
en OZON met daarbij het slagwerkensemble
van Prins Bernhard.
Ineke: “Ja, echt iets om naar uit te kijken.
Op 29 september, in de Hofstadkerk omdat
helaas de verbouwing van de De Drie Ranken
nog niet gereed zal zijn. Het begint om 15.30
uur. Kaarten kosten €10 en de opbrengst is
bestemd voor de aanschaf van een nieuwe
geluidsinstallatie in De Drie Ranken.”

Rest mij om Ineke hartelijk te danken voor
haar gastvrijheid en het prettige gesprek
én ik wens haar natuurlijk een prachtig
jubileumconcert en nog menig mooi jaar als
mens en musicus.

Als je terugkijkt op die vijftig jaar, zie je dan
bij jezelf een ontwikkeling en zo ja op welke
vlakken?

Willem Olierook

Diverse kerken, diverse gelovigen, diverse gerechten

Walking Dinner
Ans Boon-Jacobs
De uitnodiging stond in OpWeg nr. 13
maar ook in het stadsblad, en om eens een
keer iets totaal anders te doen op een late
vrijdagmiddag, hadden we ons opgegeven.
Gewoon Theo van Driel een mailtje sturen
en mijn man en ik stonden genoteerd.
Een walking dinner te beginnen in de
Barnabaskerk (Christelijk Gereformeerd)
in de Canadalaan. Eerlijk gezegd waren
we in de week ervoor even door de
Canadalaan gefietst. Want ja, waar staat de
Barnabaskerk eigenlijk?
Theo van Driel is diaken en een voorvechter
van de oecumene in hart en nieren. Drie
jaar geleden had hij, met een groepje
enthousiaste vrijwilligers een actieplan
bedacht. Om op een andere manier eens
mensen van een andere geloofsrichting
in andere kerken uit te nodigen. Ergens
had iemand in de werkgroep het idee
opgevangen van een “kerkelijk walking
dinner”. Het idee werd uitgewerkt, en
zie: in het eerste jaar meldden zich 30
personen. Tweede jaar een paar mensen
meer. Maar nu…vrijdag 23 augustus hadden
zich 50 deelnemers aangemeld, die bijna
allemaal ten tonele verschenen in en bij de
Barnabaskerk. Het was echt weer om daar op
het terras zitten met witte wijn, olijven en
een kaasje. Natuurlijk was er ook frisdrank.
De gastvrijheid was hartverwarmend. We
konden binnen zitten en buiten staan, alles
passend bij een ‘happy hour. We werden
ook uitgenodigd de kerk van binnen te
bezichtigen…zeg maar…te bewonderen.
Prachtige bouw, goed onderhouden,

functionele vergader- en kantoorruimte en
boven ook nog een zolder voor de jeugd om
te ‘chillen’.
Theo van Driel had de regie en op een
bepaald moment, werden we verzocht het
schema te volgen. Met andere woorden,
op naar de soep, in de Regentessekerk
(Vrijzinnige gemeente). Daar werden we ook
weer hartelijk welkom geheten. De dames
achter de soeppannen konden melden dat
we vegetarische courgettesoep kregen. Nu
weet ik niet of u ook vegetarisch kookt,
maar deze soep verdiende alle katholieke en
anders-gelovige lof.
Op naar De Herberg, het hart van stichting
Citypastoraat. Weer Theo van Driel, hij vroeg
even stilte voor gebed en daarna genoten
we van een gezellige maaltijd. Ja, heus,
alle herbivoren troffen het wel. Ook hier
héérlijke gerechten en alles vegetarisch,
en lekker, super gewoon. Het hartelijke

Barnabaskerk

dankapplaus voor kok Peter en assistent
Ben was een welgemeende uiting van ons
allen. In De Herberg zijn veel activiteiten
voor dak -en thuislozen. Het geld dat we
betaalden voor dit walking dinner komt ten
goede aan de organisatie van de Stichting
Citypastoraat. Theo van Driel zei: “Hier heb
ik mijn hart aan verpand, net als bij jullie
Ronald Dashorst aan Sant’Egidio”. Nu zou ik
u toch willen vragen om eens te kijken op:
citypastoraat@deherberg-apeldoorn.nl en
ook www.citypastoraat.nl Gewoon om eens
te weten te komen wat zich afspeelt buiten
uw eigen belevingswereld.
De kerken die mee deden met dit walking
dinner op een rijtje: de Barnabaskerk aan
de Canadalaan, de Regentessekerk aan de
Regentesselaan, (we slaan De Herberg aan
de Deventerstraat over, dat is géén kerk,
maar wel de perfecte locatie om met een
grote groep warm te eten), de Doopsgezinde
Kerk in de Paslaan, waar het toetje en de
koffie werden aangeboden. Op die locatie
had Theo van Driel even tijd voor een kort
kennismakingsgesprek met de schrijfster van
dit stukje voor OpWeg.
Alle kerken, zo rondom de Parken, hebben
hun eigen identiteit, hun belevingswereld
en hun toekomstvisie. Ze hebben allemaal
moeite het hoofd boven water te houden.
Om dominees te kunnen benoemen en
te betalen en de gebouwen in stand te
houden en te bewaren. Maar bovenal de
gedeelde zorg ook met ons katholieken: hoe
bereiken we de jongere generatie om de
kerk levendig te houden? Zeker is, dat samen
eten en drinken de communicatie tussen
diverse geloofsopvattingen bevordert. Daar
doen we het voor.

Regentessekerk

De vreugde
van het delen
Op 8 september vieren wij onze jaarlijkse
Startzondag. In de vorige OpWeg heeft u
hier meer over kunnen lezen. Het is een
mooie traditie geworden om na de viering
in de kerk het feest voort te zetten op het
kerkplein met een gezamenlijke maaltijd
aan lange tafels, onder begeleiding van
gezellige muziek.
Wij roepen u op om voor deze dag eten
mee te nemen om te delen met elkaar.
Net als de vorige jaren wordt het een
vreugde van eten delen en proeven van
elkaar. Omdat wij een wereldkerk zijn zal
dat het eten uit verschillende landen zijn.
Het geeft ons de gelegenheid om elkaar
door deze culinaire ontmoeting beter te
leren kennen. Zo maken wij met elkaar de
startzondag tot een bruisende start van
het nieuwe seizoen.
Wij hebben er veel zin in. Mooi om elkaar
hierbij te ontmoeten.
Namens de voorbereidingsgroep,
Ronald Dashorst
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De Onze Lieve Vrouwekerk, aflevering 7

Een huis vol symboliek
Al doet de Onze Lieve Vrouwekerk aan de
buitenkant misschien van opzet wat sober
aan, ronduit anders is dat voor het interieur.
De ruimtewerking en uitmonstering van
dat interieur wordt door menig bezoeker
als een verrassing ervaren. Maar voordat
zal worden ingegaan op alles wat hier te
zien en te beleven valt, allereerst een paar
begrippen waaronder ook die specifiek
betrekking hebben op de O.L. Vrouwekerk.

Kerk
Allereerst staan wij een ogenblijk stil bij de
betekenis van het woord ‘kerk’. Het schijnt
dat de Romeinse keizer Constantijn (+/- 274337) de huizen gewijd aan de dienst des
Heren “Dominica”, in het Grieks Kyriaki”
genoemd heeft. Het zijn deze woorden
waarvan “Dom” en kerk” afgeleid zijn. Het
kerkgebouw is voor katholieke gelovigen
in feite driemaal heilig: allereerst door de
bestemming, ten tweede doordat ze gewijd
is, in ons geval ingewijd door de toenmalige
aartsbisschop van Utrecht, Henricus van de
Wetering op 18 september 1902, en ten
derde door de tegenwoordigheid van Jezus
Christus in de eucharistie en de sacramenten.
Het is een gebouw dat bestemd is om God
te eren door gebed, maar vooral door het
misoffer en door de prediking van Gods
woord. Bij de inwijding door de bisschop
is aan de kerk ook een titel gegeven,
dat wil zeggen dat ze in het bijzonder is
toegewijd aan een heilige, aan die titel
ontleent de kerk haar naam, in ons geval
dus aan Maria ofwel Onze Lieve Vrouwe
ten Hemelopneming, zoals de volledige titel
luidt. De van deze inwijding opgemaakte
oorkonde is nog in de kerk te zien tegen
een muur in de kapel bij het Maria-altaar,
vooraan in de kerk bij de sacristie.
De Onze Lieve Vrouwekerk is driebeukig
van aanleg en basilicaal van opzet. Dat
wil zeggen dat het schip en de koorruimte
behalve door de zijbeukvensters ook nog
door de hoog in de middenbeuk geplaatste
vensters wordt verlicht. Dat middenschip
vormt met het transept of dwarsschip
en het vroegere priesterkoor zoals al
eerder beschreven een kruis. Bij de Onze
Lieve Vrouwekerk steekt het dwarsschip
slechts heel weinig buiten de zijbeuken
uit, maar heeft wel een hoogte zoals in
het middenschip. Het gewelf waar de
vier kruisarmen bij elkaar komen heet de
“viering”. Hier bevinden zich dan ook de
vier zwaarste en dikste pilaren van de gehele
kerk. Thans, vanaf ongeveer 1960, bevindt
zich recht onder dit gewelf en tussen deze
pilaren het huidige liturgische centrum
met het huidige hoogaltaar, waarvan de
gebeeldhouwde panelen afkomstig zijn

Deze unieke opname laat de kerk zien in de volle lengte. Deze gevel was slechts korte tijd zichtbaar. Dat kon na de afbraak van het klooster
en de school in de jaren tachtig van de vorige eeuw.

van de vroegere communiebank, panelen
geplaatst tussen een in de jaren tachtig
nieuw vervaardigd altaarblad en een nieuwe
voetplaat. Op de details van dat altaar zal in
een latere bijdrage worden ingegaan.

Sober
Zijn er aan het exterieur van de kerk geen
overdadige versieringen te bespeuren, wat
trouwens kenmerkend is voor veel van het
werk van architect Boerbooms, het interieur
ademt een klare lijnvoering. In het schip
ronde pijlers die aan alle vier zijden zijn
voorzien van colonnetten of schalken en
die rusten op meerhoekige basementen.
Zij dragen met de grote spitsbogen de
bovenmuren van het schip. Op de kapitelen,
dat zijn de groenkleurige kragen bovenaan
de pilaren, rusten de aanzetten van de
colonnetten die op hun beurt de gewelven
dragen.
Kathedralen, zoals de Dom van Utrecht
en de St. Jan in Den Bosch, zijn aan de
buitenzijde voorzien van luchtbogen; bij
de O.L. Vrouwekerk zijn ze niet zichtbaar,
maar ze zijn er wel. Bij onze kerk bevinden
de luchtbogen, die bedoeld zijn om de
zijdelingse druk van de gewelven van de
hoge middenbeuk op te vangen, zich onder
het dakbeschot van de zijbeuken. Daarnaast
zijn er aan de buitenzijde van de kerk talloze
steunberen die hetzelfde doel hebben.

De Onze Lieve Vrouwekerk niet lang na de inwijding ca. 1905. De foto laat de nog vrijwel lege
kerk zien met de gepleisterde schipgewelven. Van muurschilderingen is nog geen sprake.

Zouden ze er niet zijn dan zou de kerk met
de zware gemetselde gewelven zonder meer
instorten.
Boven de bogen in het schip en boven
een horizontale plintlijst, maar onder de
lichtbeukvensters bevinden zich nissen in
het schipgedeelte en in het koor ondiepe
blindvensters. Deze laatste zijn voorzien
van schilderingen van apostelen en
heiligen; daarover in een van komende
afleveringen meer. Deze zone tussen de
ramen en de bogen in het middenschip
noem je de triforiumzone, in de volksmond
ook wel nonnengalerij genoemd. In het
schipgedeelte zijn de nissen voorzien van
luiken, die toegang geven tot de ruimte
boven de zijbeukgewelven. Wie goed kijkt
ziet dat in het koorgedeelte de pilaren
wat anders zijn van vorm en opzet. Hier
geen kapitelen, maar pijlers die zonder die
elementen doorlopen tot in het gewelf. Dat
heeft alles te maken met het gegeven dat er
verschillende architecten betrokken waren
bij de bouw van de kerk.

Oosten
Het kruisvormige grondplan van de kerk
richt zijn armen naar de vier windstreken.
Kerken als de O.L. Vrouwekerk zijn
georiënteerd, dat wil zeggen met de
veelhoekige koorsluiting bij het oude
hoogaltaar gericht op het Oosten, op

Jeruzalem. In het Oosten komt de zon op.
Daar verschijnt in alle vroegte het licht.
Hier werd vroeger aan het oude hoogaltaar
de eucharistie gevierd. Nu is de ruimte in
gebruik als dagkerk. Kortom, alles in deze
ruimte staat symbool voor Jezus Christus.
Het schip van de kerk (de hoofdbeuk) begint
in het westen aan de Hoofdstraatzijde,
daar waar de zon ondergaat. Dat staat
symbool voor de duisternis, het einde van
het menselijk bestaan. Het transept bij
het orgel aan de noordzijde geldt als de
vrouwen- en evangeliekant. Niet voor niets
is het hoge gebrandschilderde venster ter
plaatse aan het leven van Maria gewijd. Het
transept aan de zuidzijde, bij de banken
van de collectanten, staat voor de mannenof epistelkant. Het raam erboven laat
voorstellingen uit het leven van Christus
zien. Op de scheiding tussen het transept
en de koorarm van het middenschip hangt
hoog in het gewelf het zgn. triomfkruis, een
kruis dat overigens zoals meerdere stukken
in de kerk afkomstig is uit de R.-K. kerk van
Mijdrecht, maar ook daarover een volgende
keer meer. En zo is alles in de kerk vol van
symboliek! Toch zou het na de oplevering
en inwijding nog minstens twintig jaar
duren voordat de inrichting van de kerk als
voltooid kon worden beschouwd.
Huub Ummels

De kerk aan het begin van de vorige eeuw met naastgelegen oude pastorie en school.
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SANT’EGIDIO
santegidioapeldoorn@gmail.com | www.santegidio.nl | www.santegidio.org | www.santegidio.be

Sant’Egidio

Generatietuin

Na de Zomerstop zijn de verschillende
activiteiten van de Gemeenschap van
Sant’Egidio weer begonnen. Na het eerste
gebed voor de armen is het Straatteam
op pad gegaan om koffie, chocolademelk,
brood en fruit te brengen naar de vrienden
van de straat. De daaropvolgende zaterdag
zijn de deuren van de Kledingbank weer
geopend om kleding in ontvangst te nemen
en in de middag door te geven aan mensen
in financiële nood. Maandag werden de
deuren van de Franciscustafel weer geopend
om de gasten te ontvangen aan een heerlijke
maaltijd. Na een aantal mooie en warme
zomerweken hebben zowel vrijwilligers als
gasten uitgekeken naar de ontmoetingen bij
de verschillende activiteiten.

In de warme zomermaanden is er goed
gezorgd voor de Generatietuin; onkruid
wieden, water geven en alles groeide als
kool. Met vreugde kon er geoogst worden
van de courgettes, tomaten, bieten, kool,
augurken en sla. De kinderen kwamen
trots met de verschillende door hen zelf
verbouwde groente thuis. De gezinnen
hebben genoten van de verse vruchten van
de aarde.

Kledingbank
Oude Beekbergerweg 157.
Inleveren goede, schone, actuele kleding:
zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur woensdag
van 10.30 tot 12.00 uur
Uitgifte: zaterdag 13.00 tot 15.00 uur
woensdag van 10.30 tot 12.00 uur
Er is momenteel veel vraag naar kleding voor
jonge mannen en naar handdoeken.

vrijwilligers, naar het voorbeeld van Jezus,
ons in kunnen zetten voor de kwetsbare
mensen in onze samenleving.

Vredesweek
In de vredesweek houden wij het Gebed

voor de Vrede op 27 september om 19.30
uur in de dagkapel van de OLV, ingang
Stationsstraat 13. Iedereen is van harte
welkom. Na het gebed is er gelegenheid om
elkaar te ontmoeten onder het genot van
wat lekkers.

Feest
1 september vierden wij het feest van de
heilige Egidius in Amsterdam. Het was mooi
om met alle vrienden van de Gemeenschap
feestelijk stil te staan bij de heilige Egidius,
Sant’Egidio. Egidius was een monnik uit
het oosten die naar het westen kwam.
Hij leefde in de achtste eeuw in Frankrijk,
als kluizenaar en later als stichter van een
klooster, hij werd als abt de vader van veel
monniken. De Gemeenschap van Sant’Egidio
heeft haar naam ontleend aan het kerkje
in Rome dat aan hem is toegewijd in de
armenwijk Trastevere.
Het is mooi om met dit feest een nieuw
seizoen te beginnen, waarin wij met veel

STAD
Kopij voor de volgende OpWeg graag inleveren uiterlijk woensdag 18 september 2019
per e-mail aan receptie@rkapeldoorn.nl

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

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

Helaas kan niet iedereen altijd beschikken
over familie, buren of goede bekenden
die in de gelegenheid en in staat zijn hulp
te bieden. Omzien naar Elkaar wil hulp
bieden aan mensen die kortstondig hulp
nodig hebben. Bij hulp kunt u denken aan
vervoer naar ziekenhuis voor bezoek arts,

boodschap doen i.v.m. ziekte, huishoudelijke
hulp, lamp repareren, hulp bij verhuizing,
kamer behangen of tuinonderhoud. Heeft u
zelf hulp nodig of wilt u zich aanmelden als
vrijwilliger, neem dan contact op met:
Hans Westdijk, telefoon 541 13 38
Irene Schiphorst, telefoon 541 58 31
Adri Hulst, telefoon 541 61 64
E-mail: omziennaarelkaar@3ranken.nl

Open zangavond Novum Canticum
Novum Canticum is een groot koor, ca. 70
leden, dat elke maandagavond repeteert
in de mooi
verbouwde
Drie Ranken,
in de Maten.
We zingen
een breed
repertoire, van
musical tot
luisterliederen,
van pop tot
klassiek. En daarbij staan we zeker niet
stil. Podiumpresentatie is ons op het lijf
geschreven.
Op maandag 9 september is er een open
repetitieavond van 20.00-22.00 uur. i.v.m. de
verbouwing van de Drie Ranken oefenen we
dan in de Hofstadkerk, Hofveld 52.
U bent van harte uitgenodigd te komen en
schroom niet om gezellig mee te doen.

Meer informatie over ons koor vindt u op de
website: www.novumcanticum.nl

Met ingang van nu
in het nieuwe gebouw
Het was een chaotische week: vanaf
maandagmiddag 26 augustus is de
verhuisploeg druk aan het verhuizen
gegaan. Waar vier weken gepland waren,
moest het ineens in één week gebeuren.
Wat een inzet, wat een gesjouw, wat
onnoemelijk veel werk is er ook deze
dagen weer verzet. Diep respect voor de
harde werkers. En dat met deze tropische
temperaturen. Een diepe buiging! Maar
het gewenste resultaat is bereikt. Het
oude gebouw is leeg, we kunnen (beperkt)

in het nieuwe gebouw kerken en de
voorwaarden zijn ondertekend.
Alle medewerkers en verschillende
groepen zullen nog worden geïnformeerd
wat de consequenties zijn voor hun
werkzaamheden en/of activiteiten.
Nog even voor de duidelijkheid, het
nieuwe gebouw is nog niet opgeleverd,
het is uitsluitend in gebruik genomen.
Natuurlijk zijn we er nog niet en het duurt
nog wel een tijd voordat alles goed op
orde is.
Zondag 1 september waren er twee
kerkdiensten, er was een plek voor de
kinderoppas en voor de kinderdienst. We
gaan nog bestuderen of er binnenkort ook
koffie gedronken kan worden.
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Zondag 8 september – Nieuwe
ambtsdragers en medewerkers
We nemen afscheid van jeugdouderling
Johan Nekkers, ouderling-kerkrentmeester
Coos Schuijl, de kerkenraadvoorzitters
Kees Gorter en Carlien Krist, pastoraal
ouderling Lia Benschop en van de pastoraal
medewerkers Betsy Meurs en Elly Heijink.
Grote dank voor jullie betrokken inzet.
Gelukkig zijn er deels opvolgers
gevonden: Karin de Jong en Anna Weuring
worden bevestigd als kerkrentmeester en
Nico Verburg als kerkrentmeester t.b.v. de
ledenadministratie. Hanny ten Have wordt
pastoraal ouderling en Gerrit Visser en Arie
Nagel worden pastoraal medewerker. Han
Brinkhuis wordt ouderling en zal samen
met Adriaan de Putter (nu scriba) voorzitter
van de kerkenraad worden. Aldi Bijl wordt
ouderling-scriba. Wij zijn dankbaar voor
zoveel mensen die hun steentje willen
bijdragen!

Startzondag 15 september – Huis van
Ontmoeting
Geheel passend bij ons nieuwe jaarthema
‘Huis van Ontmoeting’ zet school de
Zonnehoek, Heemradenlaan 102, gastvrij
de deuren open om ons onderdak te bieden
voor een vrolijke start van het nieuwe
seizoen. ‘Huis van Ontmoeting’ is niet alleen
gekozen met het oog op de vernieuwde
kerk, maar ook hoe we als gemeenschap
willen zijn. Gastvrij zijn leer je door eerst
zelf gast te zijn. Mooi dus deze start als gast!
We laten ons inspireren door een verhaal
over Abraham en Sara. Zij woonden in een
eenvoudige tent. Dat was genoeg voor een
open en gastvrije houding naar wie er maar
op hun weg kwamen. Na een korte viering
om 09.30 uur met een gelegenheidskoor en
ontmoeting rondom koffie, thee en fris, zijn
er diverse workshops, waaraan ieder kan
deelnemen. Er is een grote variatie rondom
het thema: actief, rustig, praktisch, creatief,
meditatief, binnen en buiten. Voor ieder wat
wils.
We starten met jong en oud samen, waarna
de jeugd een afwisselend programma heeft,
waarin het nodige te kiezen is. Tot slot
proeven we hapjes uit diverse windstreken
en sluiten ca. 12.30 uur zo smakelijk af.

17 september – ReparatieCafé
Tussen 09.30 en 11.30 uur bent u welkom
in het ReparatieCafé. Wanneer u slechts
één niet-werkend apparaat meeneemt en
een andere keer terugkomt met een ander
apparaat, verkort dat de wachttijd.
Dikwijls lukt het de apparaten te maken,
maar geen hogedrukspuit of bladblazer,
want die kunnen we niet testen. Van oudere
toestellen zijn soms nog onderdelen te
koop en die zetten wij er dan in. Ook een
snoerbreuk herstellen of vernieuwen doen
we graag voor u. Het geeft ons team van
ervaren en zeer gemotiveerde reparateurs
veel voldoening als het lukt. Als het druk
is dan zorgen de gastvrouwen van ‘de
druif’ voor koffie/thee tegen een geringe
vergoeding.

Weergaloos leven
Vorig jaar schreef Lammert Kamphuis
(filosoof) zijn boekje onder deze titel. Daarin
beschrijft hij levensthema’s aan de hand van
verschillende filosofen. Een keuze uit die
hoofdstukken willen we gaan bespreken en
in gesprek brengen met ons eigen leven en
geloven. 6x op donderdag van 20.00-21.30
uur, 1x in de maand O.l.v. Gertrudeke van
der Maas en Ad Wijlhuizen (wisselend).
Locatie: De Drie Ranken, Eglantierlaan 202.
Opgave: adwijlhuizen@3ranken.nl, max.
aantal deelnemers: 15. (Deelnemers dienen
het boekje zelf aan te schaffen)
Data:
19-9
Ik werk dus ik ben (over arbeid)
17-10
24 soorten jam (over vrijheid)
21-11
Spreken is zilver, zwijgen is…
(over vriendschap)
16-01
Just doubt it (over twijfel)
20-02
Verlangensmanagement (over
ontevredenheid)
19-03
Leven in een ‘anti-age’-cultuur (over
de dood)

Dag tegen de eenzaamheid
Maandag 7 oktober wordt van 13.30 tot
eind van de middag in de vernieuwde
De Drie Ranken, (Eglantierlaan/
ingang Violierenplein) de dag tegen
de eenzaamheid georganiseerd. Deze
dag is bedoeld voor vrijwilligers,
belangstellenden en professionals. Naast
het bekijken van de documentaire ‘the
age of loneliness’ is Bart Starreveld,
straatpastor in Rotterdam, onze
gastspreker. Wat is eenzaamheid en hoe
ga je daar (zelf en bij anderen) mee om?
Van harte welkom! Er wordt een vrijwillige
bijdrage gevraagd. Aanmelden kan via
dagtegendeeenzaamheid@3ranken.nl

Nooit te oud
Op dinsdag 8 oktober begint in De Drie
Ranken een serie van vier colleges over
biotechnologie in het dagelijks leven.
In samenwerking met de Stichting Oud
Geleerd Jong Gedaan komen studenten
hun kennis delen met wie geïnteresseerd
is. De colleges, gemengd met gesprek,
duren ongeveer een uur en zijn bestemd
voor senioren. Je kunt intekenen voor
een serie van vier bijeenkomsten (8, 15,
22 en 29 oktober; inloop vanaf 15.00
uur). Kosten voor de hele serie: € 20
incl. kop koffie/thee. Aanmelden via
oudgeleerdjonggedaan@3ranken.nl. Max.
25 deelnemers. Nadere info: www.3ranken.
nl/activiteiten/oudgeleerdjonggedaan, en/
of Gert Nijmeijer: 06 537 838 08.

Teresia en Hubertus Compleet
Voor de 25ste keer wordt de
eucharistieviering van Teresia en
Hubertus Compleet gehouden en
wel op 12 oktober 2019 om 10.30
uur. Net als de laatste paar keer
wordt de viering gehouden in het
Veluws College Mheenpark aan de
Zilverschoon 43.
Het thema van deze viering is
‘Dankbaarheid’. Er is voor ons
zoveel om dankbaar voor te zijn, we
vergeten dat vaak omdat we met onze
gedachten vaak veel meer bezig met
onze zorgen en verdriet. Vandaar
dat we deze 25ste keer heel bewust
willen stilstaan bij het feit dat er veel
is om dankbaar voor te zijn. We zijn
allemaal ook erg dankbaar dat we
deze mooie en sfeervolle viering weer
kunnen meebeleven. Wilt u deze
viering meevieren dan kunt u zich
tot 7 oktober a.s. bij onderstaande
adressen aanmelden. Aanmelden is
echt noodzakelijk in verband met de
beschikbare ruimte.
Toos van Dijk, Kalmoesstraat 52, 7322
NV Apeldoorn, tel. 055 366 79 41,
e-mail: toosvandijk.reunie@gmail.com
An Bekker, Deventerstraat 405, 7323 PS
Apeldoorn, tel. 055 366 03 84

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,
tel. 055 521 39 28.

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

Eucharistieviering Werkgroep
Welzijn Hubertusgemeenschap
Op donderdagmiddag 19 september
2019 organiseert de Werkgroep Welzijn
Hubertusgemeenschap weer een
Eucharistieviering met aansluitend een
gezellig samenzijn voor de ouderen
van 75+ en langdurige zieken uit de
Hubertusgemeenschap. Maar ook andere
belangstellenden zijn uiteraard van
harte welkom bij deze Eucharistieviering.
De viering wordt gehouden op
donderdagmiddag 19 september a.s. en
begint om 14.00 uur in de Open Hofkerk,
Boerhaavestraat 60 in Apeldoorn. De kerk
is om 13.30 uur open. Het thema zal zijn
“God is trouw”. In deze Eucharistieviering
gaat pater Theo Roelofs voor en het
Hubertuskoor verzorgt weer de zang.
Na de Eucharistieviering is er koffie of
thee in de zaal van de Open Hofkerk
en ook zal er door de leden van de
Werkgroep Welzijn een drankje en een
hapje worden geserveerd. De ouderen
van 75 + en de langdurige zieken uit de
Hubertusgemeenschap krijgen allemaal
een persoonlijke uitnodiging.
Foto “als teken van trouw”
Mocht u deze uitnodiging zaterdag
14 september a.s. onverhoopt nog
niet hebben ontvangen of mocht u als
belangstellende ook aan deze viering
willen deelnemen, dan kunt u contact
opnemen met de heer G. Tiemessen,
Hoefblad 1, 7322 EG Apeldoorn, tel.
055 521 39 28 of mevrouw D. van Bussel,
Marconistraat 71, 7316 PA Apeldoorn,
tel. 055 521 80 06. Graag zien wij u op
donderdagmiddag 19 september om
14.00 uur in de Open Hofkerk. U bent
van harte welkom.
Werkgroep Welzijn
Hubertusgemeenschap

Tentoonstelling Jan Pieter Foppen
in Victorkerk Apeldoorn
Zaterdag 14, 21 en 28 september 2019
Tijdens Open Monumentendag is in de
Apeldoornse Victorkerk een tentoonstelling
te zien van kunstenaar Jan Pieter Foppen.
Een geliefd onderwerp voor Foppen is
het bos, dat hij schildert in een losse,
impressionistische stijl. Zijn schilderijen
vibreren van licht en zijn geliefd en bekend
bij een breed publiek.
Het werk van Jan Pieter Foppen (1972) is
gestoeld op impressionistische voorgangers
als Breitner, Israels en Weissenbruch. Zijn
levendige schilderijen zijn altijd gedompeld
in prachtig licht en voorzien van een
hedendaagse twist. Met vlotte penseel
schildert hij wat hij ziet op straat en in en
rond zijn huis in de Franse Morvan. Met
zijn schildersoog betrapt hij als het ware
de werkelijkheid en brengt hij kleuren en
vormen op een hele mooie manier bij elkaar.
Rust en verdieping vindt hij in het bos.
Licht dat zich door het bladerdek dringt,
boomstammen als getuigen van de tijd,
een veelheid aan groen-tinten. Het zijn met
name zijn bosgezichten die gepresenteerd
worden op de tentoonstelling in de
Victorkerk in Apeldoorn.

Werkgroep Teresia en
Hubertus Compleet

H U B E R T U S
Werkgroep Welzijn/Ziekenbezoek
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T E R E S I A
Welzijn
Het groepje vrijwilligers van
‘Welzijn’ wil, speciaal voor zieken
en voor parochianen van 75 jaar
en ouder, ‘mens voor een mens’
zijn. Heeft u 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.

VICTOR
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.

Feest van Maria
en de Rozenkrans
Op zaterdag 5 oktober houden wij na de
Eucharistieviering van 16:30 uur in onze
kerk een processie ter ere van Maria.
Zoals Maria steeds zegt: “Bidt de
Rozenkrans” willen ook wij Haar oproep
volgen en zullen Maria met een brandend
kaarsje, (wordt u aangereikt), zingend en
de rozenkrans biddend, door onze kerk
begeleiden en huldigen.
Het zou erg mooi zijn als zich vele
parochianen bij deze viering aan
willen sluiten en met ons samen de
rozenkransmaand willen openen.
U bent van harte welkom. Dank u.
Namens de Rozenkransgroep,
Rosa Mystica, Sylvia Emler

Victorkerk en
de Open
Monumentendag
De voormalige
rooms-katholieke St. Victorkerk doet mee
op zaterdag 14 september 2019 met de
Open Monumentendag in Apeldoorn. De
kerk is gebouwd tussen 1954 en 1956 en is
onder architectuur van H.W. Valk gebouwd
in de bouwstijl van de Delftse school: een
basilicale kruiskerk van baksteen onder
zadeldaken. Door het besluit van het
Bisdom Utrecht sloot de Emmaüsparochie de
kerk in 2013. Twee jaar later werd de kerk
aangekocht door de Hersteld Hervormde
gemeente, voor wie het kerkgebouw aan de
Smaragdstraat te klein werd. Er is 1,5 jaar
aan de kerk verbouwd, met inachtneming
van de monumentale en religieuze waarde.
De Open Monumentendag biedt een mooie
kans de verbouwde Victorkerk te bezoeken.
Tentoonstelling: Jan Pieter Foppen
Periode: 14 t/m 28 september 2019
Locatie: Victorkerk, Jachtlaan 187
in Apeldoorn
Open: 3 x op zaterdag van 11.00-17.00 u,
gratis toegang
Informatie: www.victorkerk.nl /
www.janpieterfoppen.nl
www.monumentendagenapeldoorn.nl

vrijdag 6 september 2019
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IN MEMORIAM
Jan de Bruijn
Jan (Johan Petrus Jacobus) de Bruijn
werd op 26 januari 1938 geboren in
Surakarta, op Midden Java. Jan de Bruijn
heeft een bewogen leven gehad. Zo zat
hij tijdens de oorlog met zijn moeder in
een Jappenkamp. Samen met zijn vrouw
Martha is hij in 1956 naar Nederland
gekomen om hier een nieuw bestaan op
te bouwen. Hij heeft veel aangepakt en
heeft onder andere een aantal jaren als
purser gevaren op de Holland-Amerikalijn.
Zijn vrouw en hij kregen samen zeven
kinderen, waar hij ook graag mee speelde
en waar hij trots op was. Jan en Martha
hebben nog goede jaren samen gehad na
de pensionering van Jan, totdat Martha
plotseling in augustus 2007 als gevolg
van een hersenbloeding overleed. Daarna
was het voor hem een moeilijke tijd
zonder haar. In mei 2012 kreeg Jan een
ernstig herseninfarct. Hierdoor raakte
hij zwaar invalide en kon hij niet meer
praten, waardoor hij werd opgenomen in
verzorgingshuis Rumah Saya in Ugchelen.
Langzaam leerde Jan met zijn handicaps
omgaan, ook dankzij de geduldige
aandacht van zijn kinderen en de
verpleging. Een week voor zijn dood ging
hij sterk achteruit en op 9 augustus is hij
rustig ingeslapen.
Met zijn kinderen, vele familieleden en
vrienden is Jan de Bruijn op 16 augustus
herdacht in de aula van Monuta, waarna
hij bij zijn vrouw begraven is op de
begraafplaats aan de Haagwinde.
Wim Vroom

Charles Batens
Op 24 augustus hebben wij in de Onze
Lieve Vrouwekerk afscheid genomen van
Charles Batens. Charles heeft zich ingezet
voor de oprichting van De Drie Ranken in
de Maten en was jaren lang lid van het koor
van de Mariakerk. Bij het afscheid zijn veel
koorleden gekomen om de voor Charles
en zijn vrouw bekende liederen te zingen.
Charles is op 9 januari 1939 geboren in Den
Haag, getrouwd met Nel en zij hebben
twee zonen gekregen. Wij herinneren ons

een sterke man, sterk zoals de boom op de
liturgie. Sterk staande in de mooie paarse
heide. Wij herinneren ons zijn trots, hij wilde
er altijd goed uit zien en dat deed hij ook.
Wij herinneren ons zijn positieve instelling
en zijn humor. Hij was een harde werker en
een vechter tot op het laatst. Maar ondanks
zijn vechtlust heeft hij de strijd tegen zijn
ziekte niet kunnen winnen. Hij is na lang
thuis verzorgd te zijn door zijn vrouw op
18 augustus overleden. Wij vertrouwen er
op dat Charles is opgenomen in het licht

K E R K D I E N S T E N
Vieringen H. Martinuskerk Twello
Zaterdag 7 september
19.00 uur
Eucharistieviering
Voorganger pastoor H. Hermens
Zondag 8 september
10.00 uur
Oecumenische viering
in de tent
Voorganger medeparochiaan
Woensdag 11 september
09.00 uur
Eucharistieviering
Donderdag 12 september
09.00 uur
Eucharistieviering
Zondag 15 september
10.00 uur
Eucharistieviering
Voorganger pastor Sebastian
12.00 uur
Doopviering
Voorganger pastor Sebastian
Woensdag 18 september
09.00 uur
Eucharistieviering
Donderdag 19 september
09.00 uur
Eucharistieviering
Zaterdag 21 september
19.00 uur
Eucharistieviering
Voorganger pastoor H. Hermens
Zondag 22 september
10.00 uur
Oecumenische viering
“Vredesdienst” In de dorpskerk
Woensdag 25 september
09.00 uur
Eucharistieviering
Donderdag 26 september
09.00 uur
Eucharistieviering

Vieringen H. Martinuskerk Vaassen
Zondag 8 september
10.00 uur
Eucharistieviering
Voorganger pastor H. Hofstede
Dinsdag 10 september
09.30 uur
Gebedsdienst in het
pastoraal centrum
Zaterdag 14 september
18.30 uur
Woord- en Communiedienst
Voorganger pastor W. Vroom
Zondag 22 september
10.00 uur
Eucharistieviering
Voorganger pastoor H. Hermsen

Vieringen H. Antonius Abt Loenen
Zaterdag 7 september
19.00 uur
Eucharistieviering
Voorganger pastor Sebastian

Zondag 15 september
10.00 uur
Woord- en Communiedienst
Voorganger pastor W. Vroom
Zaterdag 21 september
19.00 uur
Woord- en Communiedienst
Voorganger pastor I. Kantoci

Casa Bonita
08 sep
15 sep
22 sep

PKN-3
Mw. E. Wennink
PKN-2
Magda Hoekstra
VE+HA
ds. E. Idema

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

De Drie Ranken
08 sep, 09.00 uur + 10.30 uur
ds. A.A. Wijlhuizen,
Bevestiging + afscheid
ambtsdragers en pastoraal/
diaconaal medewerkers
15 sep, 09.00 uur + 10.30 uur
ds. G.A.J. van der Maas +
mevr. M. Litjes, Startzondag,
mmv Pur Sang
Omdat nieuwe kerkzaal nog
niet beschikbaar is, is de viering
in school De Zonnehoek.
22 sep, 09.00 uur
ds. A.A. Wijlhuizen + mevr.
M. Litjes, Open Kring Viering
09.00 uur
ds. G.A.J. van der Maas,
De LichtBoot, kinderkerk voor
de basisschoolleeftijd
10.30 uur
ds. A.A. Wijlhuizen + mevr.
M. Litjes, Open Kring Viering

De Heemhof
08 sep
15 sep
22 sep

Zonnebloem Mw. M. Hoekstra
Mw. M. Bossenbroek-Baller
RK, Pastor W. Achtereekte

22 sep

Siebesma
Zangdienst Mw. Hanke van
’t Hof
Eredienst Drs.Constance
Schouwstra-Dijkman

Aanvang diensten: eredienst 10.30 uur,
verteldienst 10.30 uur, zangdienst 14.30 uur

De Herberg: Zondagse Ontmoetingen
15 sep

Tineke Breuer

De Zondagse Ontmoetingen vinden om
de veertien dagen plaats op zondag van
13.30-14.00 uur. Vanaf 13.15 uur wordt er
een kop koffie of thee geschonken.

Mandala, Sportlaan 2
Uitnodiging voor de viering van 18
september a.s., aanvang 14.30 uur. In deze
viering besteden we aandacht aan de
Vredesweek. Het thema van deze viering is:
Vrede verbindt over grenzen.
Voorgangers zijn Ds. Mw. N. Blaauw en dhr.
H. Hase. Na afloop van de viering is er ruimte
voor persoonlijke ontmoeting en drinken we
koffie/thee. Bewoners van Mandala alsook
parochianen van de Emmaüsparochie zijn
van harte welkom.

Marken-Haven
07 sep
14 sep
21 sep

Zonnebloem M-Ha Mw.
ds. Annette Melzer
Mw. M. Bossenbroek-Baller
M-Ha RK Pastor H. de Jong

De kerkdiensten vinden plaats op
zaterdagmorgen om 10.30 uur.

Randerode
Prot-Z H. de Jong
Prot + HA ds. E. Idema
Prot-Z H. de Jong

De kerkdiensten beginnen om 10.30 uur.
De kerkdiensten beginnen om 10.30 uur.

‘s Heeren-Loo (Groot Schuylenburg)
08 sep
15 sep

Eredienst Mw. Hetty de Reus
Verteldienst Dhr. Harm

Sainte Marie
08 sep
15 sep

Hans van Duuren
Hans is op 30 november 1937 geboren in
Madioen, Indonesië, waar zijn vader in een
jappenkamp heeft gezeten. Als kind is hij
met zijn ouders, broers en zussen, met de
boot naar Nederland gekomen, waar ze
het in het begin moeilijk hebben gehad.
Indonesië was zijn moederland en Nederland
zijn vaderland. Hans is getrouwd met Marijke
en samen hebben zij vier kinderen gekregen.
Voor zijn uitvaart is zijn broer uit Australië
en zijn zus uit Frankrijk overgekomen.
Zijn kinderen, kleinzoon, broer en collega
hebben mooie herinneringen gedeeld.
Wij hebben hem herdacht en zijn
lievelingsmuziek gedraaid. Wij vertrouwen
hem toe aan God. Hans was niet bang voor
de dood, maar nieuwsgierig naar de andere
wereld, hij was er klaar voor, het was goed.
Op 17 augustus is hij thuis overleden en wij
hebben op 26 augustus afscheid van hem
genomen in de Onze Lieve Vrouwekerk en
hem begeleid naar Crematorium Heidehof.
Op zijn rouwkaart staat het volgende
gedicht: ‘Maar vroeg of laat verschijnt het
land dat elk verstand te boven gaat, waar ik
volmaakt opnieuw ontmoet, die ik voorgoed
was kwijtgeraakt’. We vertrouwen er op dat
Hans eindelijk thuis is en bidden om troost
voor zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen.
Ronald Dashorst

E L D E R S

15 sep

08 sep
15 sep
22 sep

en de liefde van God en herinneren hem in
dankbaarheid zoals hij was. Wij wensen Nel,
kinderen en kleinkinderen veel sterkte in dit
verlies.
Ronald Dashorst

Woord- en communiedienst
A. J.Derksen
Geen viering

22 sep

Eucharistieviering A. Goes

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 Woorden Communieviering.
Overige zondagen Eucharistievieringen
met volkszang.
In de Eucharistievieringen gaat een van de
Salesianen van de nabijgelegen Mariahoeve
voor: Theo Roelofs sdb.
De Woord- en Communievieringen worden
bij toerbeurt verzorgd door Ruud Pragt,
Anton Derksen en Hans Bosch.
Wij proberen ook kinderen een warme plek
te bereiden en nodigen hen uit actief aan de
vieringen mee te doen o.a. door het luiden
van de kerkklok en het aansteken van de
kaarsen bij de voorbeden.
De gemeenschap van de H. Geestkapel is
zeer betrokken bij het straatkinderenproject
Bosco Boys in Nairobi. Zij uit dat vooral
in financiële ondersteuning van het
project als geheel en een forse bijdrage
aan studiekosten van individuele (ex-)
straatkinderen.

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

vrijdag 6 september 2019
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WIJ BIDDEN
Heer, maak mij tot instrument
van uw vrede:
laat mij liefde brengen waar haat is,
eenheid waar mensen verdeeld zijn,
vergiffenis aan mensen die zwak zijn,
laat mij hoop geven aan wie niet
meer hoopt,
geloof aan wie twijfelt;
laat mij licht brengen waar het duister is
en vreugde waar mensen bedroefd zijn.
Heer, help mij
niet zozeer om zelf gelukkig te zijn als
om anderen gelukkig te maken;
niet zozeer om zelf begrepen te worden
als om anderen te begrijpen;
niet zozeer om zelf getroost te worden
als om anderen te troosten;
niet zozeer om bemind te worden als
om te beminnen;
want als ik geef, zal mij gegeven worden,
als ik vergeef, zal mij vergeven worden,
als ik sterf, zal ik voor eeuwig leven.
Franciscus van Assisi

BIJBELROOSTER
Bijbelrooster jaar C
08 september 2019 Drie-en-twintigste zondag door het jaar; Startzondag; Ziekenzondag
Wijsh. 9,13-18b; Ps. 90; Filem. 9b-10 + 12-17; Luc. 14,25-33
15 september 2019 Vier-en-twintigste zondag door het jaar
Ex.32,7-11 + 13-14; Ps. 51; 1 Tim. 1,12-17; Luc. 15,1-32 of 15,1-10
22 september 2019 Vijf-en-twintigste zondag door het jaar
Amos 8,4-7; Ps. 113; 1 Tim. 2,1-8; Luc. 16,1-13 of 16,10-13 Vredeszondag

[mooi]

Ons assortiment biedt een geweldig
aanbod hoogwaardige merken. Van
hoofdtelefoon tot compleet home
cinema-systeem. Van koffiemachine
tot alle denkbare keuken inbouwapparatuur. Uiteraard met onze
kenmerkende service. Kom langs en
beleef de mogelijkheden. U bent van
harte welkom!

afscheid

S ervice vinden wij vanzelfsprekend
• 3 jaar garantie
• aan huis advies en verkoop
• levering op afspraak
• gratis bezorgen en afvoeren
• eigen technische dienst
• uitgebreide uitleg
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Kopij voor STAD
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