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Een heel bijzondere Startzondag

Al lang is er over vergaderd, er was al wel 
publiciteit, iedereen wist dat de fusie zou 
komen. Deze zondag werd het startsein 
gegeven naar de buitenwereld toe. 

Op het altaar het hele team: pastoor 
Hans Hermens, pastor Sebastian 
Gnanapragasam, diaken Ronald Dashorst, 
pastoraal werker Ivan Kantoci en pastoraal 
werker Wim Vroom. Daarnaast het grote 
koor dat was samengesteld uit alle koren 
van de Emmaüsparochie. Het muzikale 
gedeelte stond onder leiding van Ed 
van Egmond, Elni Vaassen en Elvira van 
den Broeke. Alles werd compleet door 
de aanwezigheid van de organist Fons 
Kronenberg en pianist Michiel Hinnen. 
Er is ook altijd werk bij de kerk en als u 
dit leest hebt u toch al meteen een idee 
hoeveel mensen tijd en energie in de 
voorbereiding hebben gestoken van deze 
bijzondere “Startzondag”.

Op het altaar was het aan pastoor Hermens 
om Ivan Kantoci als eerste het woord te 
geven. Misschien herinnert u zich nog 
OpWeg nr. 8, waarin een gesprek stond met 
deze pastoraal werker. Ook deze zondag 
vertelde hij heel in het kort over zijn 
geestelijke reis om te komen tot zijn functie 
in de nieuwe samengestelde parochie. Heel 
knap vond ik het dat hij de moeilijke situatie 
met een zwaar autistische zoon benoemde. 
En doordat hij vader en mantelzorger is, 
heeft hij ook veel begrip voor parochianen 
in problematische situaties. Ook vertelde hij 
dat hij, afkomstig uit Kroatië, al Kroaten in 
Apeldoorn had ontmoet en dat deed hem 
goed.

Nu was het woord aan Wim Vroom. Kom ik 
weer met een OpWeg, en nu nr. 7, waarin 
collega Willem Olierook een gesprek had 
met deze voor ons nieuwe zielzorger. Wim is 
woonachtig in Zwolle, maar hij is al een tijdje 
werkzaam in de Franciscus en Clara parochie 
in Twello. Hij gaf in zijn ‘maidenspeech’ 
aan dat hij eigenlijk wel voorzag ‘overal 
te weinig tijd voor te hebben’, maar hij 
beloofde zich met hart en ziel voor de nieuw 
te vormen parochie in te zetten. Omdat 
iedereen gevraagd was wat eten mee te 
nemen, zodat we na de dienst buiten een 
gezamenlijke maaltijd konden houden, 

Startzondag 8 september 2019

had Wim boterhammen meegebracht. 
Boterhammen met een verhaal. Hij vertelde 
enthousiast ‘vrijetijdsbakker’ te zijn. Iets wat 
mij, als bakkersdochter, natuurlijk enorm 
aansprak.

Mariska Litjes had een ‘kudde ‘ van wel 33 
kinderen voor de nevendienst. Toch een 
goede start van het nieuwe seizoen. 
Maar eerlijk is eerlijk: als ik een prijs uit 
mocht reiken, ging die deze zondag naar 
onze pastoor. Wat had hij een geweldig 
mooie preek. Daar had een mens wat 

aan. Bij deze nog dank daarvoor. Het was 
een lange kerkdienst, veel gezang, veel 
kinderen op het altaar om samen in een 
kring het Onze Vader te bidden. Na de 
vredewens gingen een paar kinderen de 
hele kerk door. Mensen op de hoek van 
de bank kregen een hand(je). Echt zo 
schattig en lief bedoeld en zo kwam het 
ook over.

Na de kerkdienst ging de rest van 
het programma in vervulling. Op de 
achterkant van het kerkboekje stond: 

“Na afloop van de viering nodigen wij 
U allen uit voor koffie/thee en een 
maaltijd op het kerkplein. Aan de lange 
tafels zullen we, onder genot van muziek, 
met elkaar (als één grote familie) het 
meegebrachte eten nuttigen en het 
glas heffen“. En laat het nu precies zo 
gegaan zijn! De boterham van Wim 
Vroom smaakte me héérlijk … Tijdens 
de communieuitreiking gaf hij ons ‘het 
spirituele Heilig Brood’, buiten gaf hij 
dus zijn eigen ‘dagelijks brood’. Dank 
daarvoor.

[Foto’s: Henny Ribbink]
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COLLECTE OPBRENGSTEN
week 34
pastoraat Emmaüsparochie € 244,73 / voor de MIVA € 373,15. 

week 35
Pastoraat Emmaüsparochie € 409,45 / voor de Diaconie € 332,70 / 
collecte bij uitvaarten €  307,54

week 36
Pastoraat Emmaüsparochie € 363,60 / voor  Sant’Egidio € 400,82 / 
collecte bij huwelijk € 64,14 / collecte bij uitvaart € 198,20. 

week 37
Pastoraat Emmaüsparochie € 348,92 / voor de Vredesweek €  292,52 / 
collecte tijdens doopviering € 100,00.

MISINTENTIES, VOOR ZOVER BIJ ONS BEKEND
Weekend 28 / 29 september:
Cornelis Gouw, Kees van Schip.

Weekend 5 / 6 oktober:
Uit dankbaarheid voor een 50-jarig huwelijk, Cornelis Gouw, Kees van Schip.

Weekend 12 / 13 oktober:
Maria Aartsen-Verhey, Hendrikus Johannes Aartsen, overleden familie Aartsen-Verhey, 
overleden ouders, schoonouders en schoonzoon, Stefan Staijen, voor gezondheid en 
voorspoed voor het gezin, Cornelis Gouw, Kees van Schip.

PAROCHIEKRONIEK 
Op 15 september zijn de volgende kinderen door het H. Doopsel in onze 
Geloofsgemeenschap opgenomen: 
Sanne van Noorden, Parvis-Vitalin Mesaki, Joas Kloost, Julia van Eerde, Loïs van Eerde, 
Rein van Eerde.

Overleden:
De afscheidsviering van Amel Al Nadjar heeft 31 augustus jl. plaats gevonden 
in de OLV-kerk.
De afscheidsviering van Truus de Bruijn-ten Have heeft 4 september jl. plaats gevonden 
in de OLV-kerk.
De uitvaart van Cornelis Gouw heeft 21 september jl. plaats gevonden 
in de aula van Heidehof.

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

L I T U R G I S C H E  V I E R I N G E N  2 8  S E P T E M B E R  T / M  1 8  O K T O B E R  2 0 1 9

K E R K

Zaterdag 28 september 
16.30 uur Eucharistieviering met samenzang
 Voorgangers pastor Sebastian, diaken R. Dashorst
Zondag 29 september 
10.00 uur Eucharistieviering met koor Sostenuto
 Voorganger pastoor H. Hermens      
 
Dinsdag 1 oktober
09.00 uur Eucharistieviering

Vrijdag 4 oktober
09.00 uur Eucharistieviering 
19.30 uur Gebedsviering Sant’Egidio
Zaterdag 5 oktober
16.30 uur Eucharistieviering met koor Lucente
 Voorganger pastor Sebastian
Zondag 6 oktober
10.00 uur Eucharistieviering met koor Credo
 Voorganger pastor Sebastian
Dinsdag 8 oktober
09.00 uur Eucharistieviering
Vrijdag 11 oktober
09.00 uur Eucharistieviering
19.30 uur Gebedsviering Sant’Egidio
Zaterdag 12 oktober
16.30 uur Eucharistieviering met samenzang
 Voorganger pastor Sebastian
Zondag 13 oktober
10.00 uur Eucharistieviering met Gregoriaans koor
 Voorgangers hulpbisschop mgr. H. Woorts, 
 pastoor H. Hermsen, diaken R. Dashorst 
Dinsdag 15 oktober
09.00 uur Eucharistieviering
Vrijdag 18 oktober
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, is er gelegenheid de Rozenkrans mee te bidden.

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

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: 29 september locatie Victor, 6 oktober 
locatie 3 Ranken, 13 oktober locatie Teresia, 20 oktober locatie Hubertus.
Op 31 augustus jl. is het bloemetje naar mevrouw Hendriks in de Loohof gegaan.
Op 8 september jl. (startzondag/ziekenzondag) zijn er meerdere 
bloemetjes bezorgd!
Op 15 september jl. is het bloemetje naar Annelies Derick in 
Nieuw Zuidzicht gegaan.
Op 22 september jl. is het bloemetje naar Bep Elich-Zwart, Atlasstraat, 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

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
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Zondag 13 oktober houdt mgr. H.W. Woorts 
een lezing onder deze titel. Mgr. Woorts is 
hulpbisschop van het Aartsbisdom Utrecht, 
en daarnaast vicaris van het Vicariaat 
Utrecht. Bepaald niet de eerste de beste, 
om het zo maar eens te zeggen. Maar dat 
terzijde. 

Het gaat om een presentatie over hoe en 
waarom Maria vanaf de Oudchristelijke 
tijd tot op de dag van vandaag in beeld 
is gebracht; zowel in het westen als in 
het oosten. Dat doet hij aan de hand van 
beelden uit verschillende momenten uit 
haar leven. Die beelden staan in het teken 

van haar verbondenheid met haar zoon 
Jezus Christus. Het gaat dan niet alleen om 
momenten of elementen die vermeld staan 
in de H. Schrift. Er wordt ook geput uit 
apocriefe verhalen. Dat zijn oorspronkelijke 
teksten, die uiteindelijk niet in de canon 
van de Bijbel zijn opgenomen. En tenslotte 
wordt ook geput uit verhalen die ontstaan 
zijn aan de hand van verschijningen van 
Maria (denk bijvoorbeeld aan Lourdes of 
Fatima). De oudste voorstellingen (en dat 
zijn ook de eerste plaatjes) bevinden zich in 
de Romeinse catacomben en dateren uit de 
3e eeuw. Aan de hand van de voorstellingen 
zal een overzicht worden gegeven van 

de ontwikkeling van de verbeelding van 
Maria (in fresco, mozaïek, schilderkunst 
en beeldhouwwerk). Diverse typen van 
Mariavoorstellingen zullen worden getoond 
en toegelicht. 

Maria in beeld 
Om het populair uit te drukken: “het wordt 
een praatje bij het plaatje”. De illustraties 
nemen ons de hele kerkgeschiedenis mee, en 
ook heel de wereld over. 

Kortom: een aanrader, niet alleen voor wie 
Maria hoog in zijn vaandel heeft, maar 
sowieso voor liefhebbers van kunst en 
geschiedenis!!
Zondag 13 oktober, aansluitend aan de H. 
Mis van 10.00 uur; dus om 11.30 uur.
De koffie is gratis.

Namens de pastoraatsgroep, 
Jaap Gussenhoven

(door Ellen Kleinpenning)

Gaat u mee in het voetspoor van 
Bernadette? Deze vraag wordt gesteld aan 
iedere pelgrim naar Lourdes. Daar wordt dit 
jaar herdacht dat Bernadette Soubirous 175 
jaar geleden haar aardse leven begon en 140 
jaar geleden haar intrede deed in de hemel. 

Voor onze reis, in het voetspoor van 
Bernadette, hebben we van het heiligdom in 
Lourdes als thema meegekregen: ‘Zalig u die 
arm zijt’. Die woorden zijn een uitnodiging 
om op dezelfde wijze in het leven te staan 
als Jezus, zoals Maria dat deed en zoals 
Bernadette heeft gedaan. Dat is een manier 
van leven, die ons leidt naar – zoals Maria 
het tijdens de derde verschijning belooft 
– het geluk van de andere wereld, het Rijk 
Gods. Hemels geluk!

Wie wil dat nu niet… hemels geluk?! 
Daarom: ga mee! We bezoeken enkele 
plaatsen die ons herinneren aan de tijd 
waarin Bernadette leefde, maar die ook een 
beeld oproepen van haar persoon en de 
wijze waarop zij in het leven stond. Zo wijst 
zij ons de weg; is zij onze gids naar hemels 
geluk.

De Bolymolen  
Op 7 januari 1844 werd Bernadette 
geboren in de Bolymolen. Volgens de 
waardebepaling van de 19e eeuw straalde 
deze woning een zekere rijkdom uit en ook 
de familie Soubirous kende een bepaalde 
welstand. Op de benedenverdieping stond 
een traditionele watermolen, draaiend 
gehouden door een beekje. Als midden 
19e eeuw de industriële revolutie uitbreekt 
en er molens op stoomkracht verschijnen 
en de regering bovendien gratis bloem 
uitdeelt om de hongersnood in de streek te 

bestrijden, betekent dit de doodsteek voor 
de traditionele molenaars. Daar komt nog 
bij dat vader Soubirous altijd bereid is iets 
te geven, wanneer op hem beroep werd 
gedaan om de échte armen te helpen. Er 
waren in deze tijd echter meer tegenslagen: 
Bernadette moest voor haar voeding 
naar Bartrès, haar kleine broertje sterft 
onverwachts, vader krijgt een splinter van 
de molensteen in zijn oog en Bernadette 
wordt het slachtoffer van een aanval van 
cholera. Langzaam installeerde de armoede 
zich in de molen. Dag na dag ging de situatie 
bergafwaarts en in 1855 moet de familie de 
molen verlaten.

Ondanks dit alles vormde de familie 
Soubirous een gezin waarin men van elkaar 
hield. Een gezin dat vanzelfsprekend en van 
harte haar kinderen liet dopen, zondags 
naar de kerk ging, waar thuis werd gebeden 
en waar men aandacht had voor de armere 
mensen. Bernadette heeft achteraf over die 
tien jaar gezegd dat het gelukkige jaren 
zijn geweest in ‘de molen van het geluk’. 
Ze is er gegroeid tot mens, met voldoende 
ruggengraat om gedurende haar hele 
leven iedereen recht in de ogen te kijken; 
ook de pastoor, de burgermeester, de 
politiecommissaris, de rechter en de menigte 
in de periode van de verschijningen.

Als wij in haar voetspoor willen gaan, dan 
nemen we een voorbeeld aan Bernadette en 
proberen we ons eerst en vooral de mooie, 
goede momenten en ontmoetingen te 
herinneren. Tredend in de voetsporen van 
Bernadette vraag ik me af: kan ík iedereen 
recht in de ogen kijken? Ja… of toch niet…  
en waarom dan niet? Is het misschien 
daarom dat Maria zegt: ‘Boete, boete… 
ga drinken en je wassen aan de bron’. 
Bernadette gaf gehoor aan deze oproep…

Het cachot 
Ooit was deze plek de stadsgevangenis, 
de politiegevangenis waar op heterdaad 
betrapte dieven werden opgesloten, totdat 
ze naar de echte gevangenis in de stad 
Tarbes werden gebracht. Voor deze functie 
was het gebouw echter al jaren afgekeurd. 
De politie had het van de hand gedaan en 
via een erfenis was het later in het bezit 
geraakt van een neef van de moeder van 
Bernadette. Hij verhuurde de gevangeniscel 
als werkplaats, hij liet er seizoenarbeiders 
logeren… het bracht geld op, zonder dat 
hij onkosten hoefde te maken. Na wat 
omzwervingen en na een poging van 
vader Soubirous om als herder de kost te 
verdienen, belandt de familie Soubirous 
in de herfst van het jaar 1857 in deze 
voormalige gevangenis. 

In die dagen was er in Lourdes geen eten, 
geen werk en het leven was ongezond. 
Daarom gaat Bernadette naar Bartrès. Op 
een boerderij is er immers altijd werk, daar 
was ook lucht voor haar zieke longen, kon 
ze zorgen voor de kleine kinderen van de 
familie Laguës en begeleidde ze dagelijks 
de kudde schapen en lammeren naar de 
weide. Iedereen leek gelukkig met deze 
oplossing. Een mondje minder te voeden 
in de schrijnende armoede van het cachot. 
Op de boerderij in een gezin met jonge 
kinderen was een extra kracht altijd welkom. 
Toch deed de situatie pijn voor Bernadette: 
ze miste haar familie en vroeg zich af hoe 
ze hier ooit haar eerste communie zou 
kunnen doen. Haar situatie - arm, ziekelijk, 
analfabeet - had het onmogelijk gemaakt. 
De pastoor van Bartrès zou helpen, maar 
hij werd monnik en er was geen vervanger 
beschikbaar. De boerin, Marie Laguës, zou 
helpen, maar Bernadette was te vermoeid 
van het vele werk om ‘s avonds nog de 

catechismus te kunnen leren. Als de boerin 
tegen haar uitvalt: ‘Je bent te stom; je zult 
nooit je eerste communie kunnen doen!’, 
neemt Bernadette een moedig besluit. Met 
een leugentje om bestwil zegt ze: “Mijnheer 
pastoor van Lourdes wil me helpen.” 

Zo verlaat ze de boerderij, gaat terug naar 
Lourdes om opnieuw in het Cachot te gaan 
wonen. Ze had een groot verlangen naar de 
eerste communie. Hoe moeilijk de situatie 
ook was in het Cachot, de familie was blij 
weer verenigd te zijn. Elke dag werd er 
samen gebeden. Ondanks – of misschien juist 
dankzij de armoede – was er veel zorg en 
liefde voor elkaar. Ze probeerden er samen 
het beste van te maken. Te midden van de 
ellende vond de familie Soubirous steun bij 
God. 

Als wij in haar voetspoor willen gaan, dan 
nemen we een voorbeeld aan Bernadette en 
proberen we te midden van onze dagelijkse 
beslommeringen voorrang te geven aan de 
zorg voor mensen om ons heen. Tredend in 
het voetspoor van Bernadette vraag ik me 
af: waar kies ik voor? Voor wat er echt toe 
doet in het leven: liefde voor God en voor 
elkaar!? Of toch maar voor de meest voor 
de hand liggende oplossing van problemen? 
Is het misschien daarom dat Maria zegt: 
‘Boete, boete… ga drinken en je wassen aan 
de bron’. Bernadette gaf gehoor aan deze 
oproep…

U bent meegegaan in het voetspoor van 
Bernadette. We houden even rust, maken 
pas op de plaats… er is genoeg om over na 
te denken. De volgende keer trekken we 
verder. U gaat dan toch ook weer mee!?

Met dank aan: MARK KEMSEKE o.m.i., 
Lourdes 150 jaar later, 2008

Op weg naar hemels geluk
[Foto’s met dank aan ‘Lourdes, Magazine voor de Pelgrim’]
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vriendschap uit en maak een foto, versier 
de doos zo mooi mogelijk. 
Vrijdag 20 september was er een vriendschaps-
viering. Iedere klas had zijn vriendschapsdoos 
gevuld en versierd en deed hem cadeau aan 
een andere klas. Die kunnen dan alles wat 
erin is gestopt weer gebruiken in hun klas. 
Een vriendschapsgebaar als cadeau. 

Vormsel
Het heilig Vormsel zal op 14 maart 2020 
om 16:30 uur toegediend worden door 
Vicaris Pauw. 
De brieven naar de kinderen die in onze 
administratie zitten zijn inmiddels verstuurd. 
Ook via de scholen zijn de ouders van groep 
8 geïnformeerd. 
Heeft u niets ontvangen neem dan contact 
op met het secretariaat of Mariska Litjes 
kindenkerk@rkapeldoorn.nl .
De ouderavond is op 7 oktober 2019 om 
20:00 uur in het Emmaüshuis. 

Eerste communie
De eerste communie is gepland op 7 juni. 
De uitnodigingsbrieven worden eind oktober 
verzonden. 

H U I S

K I N D  E N  K E R K

EMMAÜSPAROCHIE APELDOORN

Adres : Emmaüshuis, Stationsstraat 13, 7311 NL Apeldoorn

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

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

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

Website : www.emmaus-apeldoorn.nl

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

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

AANMELDEN UITVAARTEN
Centraal aanmeldpunt uitvaarten 06 289 283 73

VERTROUWENSPERSOON
Mevrouw Aafke Gussenhoven kan vertrouwelijk worden geraadpleegd 
aangaande alle integriteitsvraagstukken binnen de Emmaüsparochie, 
zowel in materiële als in immateriële zin. 
Zij is bereikbaar via 06 122 628 64.

DOOPVIERINGEN
Doopvieringen vinden doorgaans een keer per maand op ’n vastgestelde zondag 
plaats. In 2019 zijn de doopvieringen op 20 oktober en 17 november. Ouders die hun 
kind willen laten dopen kunnen contact opnemen met het secretariaat van Twello, 
telefoon 0571 27 44 45 (dinsdag en donderdag).

Parochiebestuur
Pastoor drs. J.H.T.M. (Hans) Hermens : voorzitter
M.B. (Maarten) Heere : vice-voorzitter
F.F. (Ferry) Leeflang : secretaris
H.P.M. (Eric) Krukkert : penningmeester
T.G. (Trees) Hendriks-Ganzevles : bestuurslid
Drs. H.J.H.J. (Berry) van den Hout : 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)

Houd je van zingen? 
Kinderkoor ‘Kzing is op zoek 
naar nieuwe leden!
Onze parochie heeft een 
kinderkoor. We zijn een 
gezellig groepje dat elke week leuke 
liedjes oefent. Soms met een beweging 
op spelvorm. De liederen zingen we 
onder andere tijdens de kinderdiensten. 
Soms zingen we ook buiten de deur zoals 
bijvoorbeeld in een verzorgingshuis.
Kan jij zingen en heb je zin om mee te doen? 

Je bent van harte 
welkom!
Waar: Emmaüshuis 
naast de kerk, elke 
vrijdag (behalve in de 
schoolvakanties) van 
18:30 tot 19:30 uur. 
Meer informatie: elni.
vaassen@planet.nl .

Bijbelverhalen vertellen 
op de scholen is weer gestart!
De Eloyschool in Ugchelen maakte dit jaar 
al in de eerste schoolweek een start met 
het verhaal over David en Jonathan. Dit 

verhaal gaat over vriendschap en met dit 
thema wilde de Eloy het jaar beginnen. 
Voor de onderbouw is het verhaal verteld 
als verhalenverteller en in de midden- en 
bovenbouw is het Godly Play David en 
Jonathan verteld. De onderbouw maakte 
als verwerking een regenboog van handen 
waarop woorden staan die de kinderen 
belangrijk vinden als het om vriendschap 
gaat. Voor de midden- en bovenbouw kreeg 
elke klas een doos met zes opdrachten. 
Bijvoorbeeld: maak een boekenlijst met 
boeken over vriendschap, zoek een lied 
over vriendschap, maak een gedicht, beeld 

De ouderavond is gepland op dinsdagavond 
10 december. Verdere informatie volgt t.z.t.

Leren over de Bijbel 
en de Katholieke kerk
Geloofsopvoeding is niet meer zo’n vanzelf-
sprekend onderdeel van de opvoeding als 
u wellicht van uw eigen jeugd of cultuur 
gewend bent. Mist u dit? Laat uw kind 
dan meedoen met de Bijbellessen. In 
elke les staat een Bijbelverhaal centraal 
maar is er ook ruimte voor (creatieve) 
verwerking en het leren over de rituelen, 
gebeden en gewoonten in de katholieke 
kerk. Belangstelling? Stuur een e-mail naar 
kindenkerk@rkapeldoorn.nl of kom gewoon 
eens binnenlopen. 

Jubileum-
Benefietconcert
Zondag 29 september, 15:30 uur; De Hofstad, 
Hofveld 52, 7331 KE ApeldoornHofstadkerk
Circle of Life, Novum Canticum en OZON

De drie koren van Ineke van Jaarsveld geven 
samen met het slagwerkensemble van muziek-
vereniging Prins Bernhard een jubileum-
concert ter gelegenheid van het feit dat 
Ineke van Jaarsveld 50 jaar koordirigent is. 
Dit concert zou plaatsvinden in de Drie 
Ranken. Jammer genoeg is er vertraging 
opgetreden in de oplevering van de bouw 
van deze kerk. Hierdoor is er besloten om  
het concert te houden in De Hofstad.

Op 19-jarige leeftijd ging Ineke orgel 
studeren aan het conservatorium in Arnhem 
en na haar eindexamen heeft ze kerkmuziek-
koordirectie gedaan. Vanaf het begin van 
haar studie was een koor dirigeren haar 
grootste passie. Dit heeft ze tot nu toe altijd 
zo beleefd. Met als gevolg dat ze nu 50 jaar 

koordirigent is van meerdere Apeldoornse 
koren. Omdat Ineke met haar koren al jaren 
repeteert in De Drie Ranken wil ze graag iets 
terugdoen middels een benefietconcert.

Het wordt absoluut een prachtig 
muzikaal evenement! Inekes koren 
OZON (Ontspannen Zingen Op Niveau), 
Novum Canticum en Circle of Life worden  
instrumentaal begeleid door Fons 
Kronenberg (orgel en piano), Jan Tiemens 
(piano), Karin Volmer (piano), Hilde 
Broekhuijsen (dwarsfluit), Ans Baars (gitaar) 
en Sten van Tongeren (slagwerk). 
De koren zingen allemaal een ander 

repertoire. OZON is een klassiek koor. 
Men zingt Mozart, maar ook werken van 
moderne componisten zoals Daniel Kehoe. 
Novum Canticum brengt meer eigentijdse 
muziek zoals Scarborough Fair, Bohemian 
Rhapsody en het Halleluja van Leonard 
Cohen. Circle Of Life is een ceremonieel koor 
met liederen met een diepere betekenis. 
Onder de bezielende leiding van Ineke 
zingen de koren op een hoog niveau.

We zijn daarnaast heel blij dat we wederom 
samenwerken met het slagwerkensemble 
van Prins Bernhard onder leiding van 
Robbert Houtkamp. Spelend in de eerste 

divisie heeft dit ambitieuze ensemble in de 
laatste jaren geweldige muzikale prestaties 
neergezet. Denk hierbij aan het winnen 
van de kampioenstitel middenklasse op het 
ONSK in 2016 en 2018 en het winnen van de 
Sla je Slag Cup in 2018. Afgelopen november 
vond de eerste samenwerking tussen OZON 
en het ensemble plaats. De reacties van de 
gasten waren lovend!
De entreeprijs is €10,00. De opbrengst 
wordt in z’n geheel besteed aan een nieuwe 
geluidsinstallatie voor de kerkzaal in de Drie 
Ranken.
We zien u graag op zondagmiddag 
29 september in De Hofstad.
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‘God is de kunstenaar’ 
op tournee
Al weer twee jaar geleden, op 11 maart 
2017, heeft Sostenuto het project 
‘God is de kunstenaar’ in de Onze Lieve 
Vrouwekerk uitgevoerd. 

Dat hebben we met heel veel plezier 
gedaan. In dit project zijn we in Woord, 
Beeld en Zang op zoek gegaan naar 
het mysterie van de schepping en het 
avontuur dat God met ons mensen is 
aangegaan. Het Woord is ontleend aan de 
Bijbel, het Beeld aan de kunstwerken die 
koorleden hebben gemaakt en de Zang 
aan liederen die wij op ons repertoire 
hebben staan. 
Op 18 oktober a.s. voeren we dit 
project opnieuw uit. Dat doen we in 
de Julianakerk aan de Deventerstraat 
91 in Apeldoorn. De avond begint om 
20:00 uur, de kerk is om 19:30 uur open. 
Kaartjes voor deze avond kosten € 5,- per 
stuk. Op 29 september a.s., na de viering 
van 10:00 uur in de O.L. Vrouwekerk, 
zijn ze te koop bij leden van het koor. 
U kunt voor een kaartje ook mailen 
naar anneliessteneker@gmail.com of 
m.kopcke@upcmail.nl . 

God is de 
Kunstenaar!

Een bijzondere, 

verrassende en inspirerende 

uitvoering rondom het 

Scheppingsverhaal.

Met liederen en 

kunstwerken van kerkkoor 

Sostenuto en teksten 

van Robert la Boresa.

Julianakerk
Deventerstraat 91, Apeldoorn

18 oktober 2019 - Aanvang 20.00 uur
Toegang: €5,-

De oecumenische wandelgroep Bidden 
met de Benen organiseert een aantal 
keren per jaar een meditatieve wandeling 
in of in de omgeving van Apeldoorn.

Op zaterdag 12 oktober begint de 
volgende wandeling om 9:30 uur in de 
Dorpskerk van Voorst, Schoolstraat 16, 
7383 CG Voorst.
Na een korte inleiding op het thema 
“Wat betekent: Onderweg zijn?” kunt u 
individueel of in groepjes de wandeling 
lopen. Er is een wandeling van 10 km. 
en een van 14 km. Een gedeelte van de 
wandeling wordt in stilte gewandeld om 
te mediteren en meer van de omgeving 

Op 4 oktober, gedenkdag van H. 
Franciscus van Assisi, om 14:00 uur zullen 
de klokken van de kerken van de HH. 
Franciscus en Claraparochie in Vaassen, 
Twello, Loenen en in de Emmaüsparochie 
in Apeldoorn luiden in het kader van 
de wereldwijde actie ‘Franciscan Call 4 
Peace’. De kerken zullen van 14:00 tot 
15:00 uur open zijn om kaarsen aan te 
steken en te bidden voor vrede. 

Achthonderd jaar geleden ontmoetten 
Franciscus van Assisi en sultan Malek Al-
Kamil van Egypte elkaar. Franciscus ging 
op pelgrimstocht naar het Heilig Land. In 
een sterk gebaar van dialoog kwam het in 
Egypte tot een bijzondere ontmoeting.
Twee vreemden ontmoetten elkaar in 
vrede, met één adem en hartslag voor 
God. De een was en bleef christen, de 
ander was en bleef moslim. 
De ontmoeting heeft een bijzonder effect 
gehad, in het bijzonder op Franciscus. Hij 

had geloofsverwantschap gevoeld met een 
andersgelovige en was onder de indruk door 
de ‘adhan’, de oproep tot gebed die klonk 
door stad en streek. Kort daarop schreef 
hij een brief aan de stadsbestuurders en de 
custoden, waarin hij opriep om elke dag de 
klokken te luiden of een andere oproep tot 
gebed te geven. Zodat God met heel het 
volk over heel de aarde geloofd kan worden.

Op vrijdag 4 oktober 2019 zullen wij samen 
met anderen wereldwijd om 14:00 uur de 
klokken laten luiden.

Op de feestdag van Franciscus van Assisi,
op het moment van het vrijdaggebed, 
om Franciscus’ verlangen waar te maken,
om die belangrijke ontmoeting tussen 
Franciscus en de Sultan te gedenken,
om in verbondenheid met onze 
moslimbroeders & -zusters samen te 
bidden voor vrede, om een hoopvol 
teken te geven met alle mensen van 
goede wil.

Pastoraal team Emmaüsparochie en 
HH Franciscus en Clara parochie

De Franciscustafel, het dak- en thuis-
lozenrestaurant, dat elke maandagavond 
tussen de 40 en 50 mensen ontvangt in 
de pastorie voor een gratis maaltijd, is 
genomineerd voor de Ariënsprijs. 

Dit is een prijs die eens in de drie jaar 
wordt uitgereikt aan een diaconaal 
project in bisdom Utrecht. Een deel 
van deze prijs is de publieksprijs en 
hiervoor willen wij vragen of u voor de 
Franciscustafel wilt stemmen. Via deze 
link kan je de Franciscustafel, op nummer 
26 in de lijst, nomineren.

Uw stem gevraagd voor de Ariënsprijs
https://www.dkci-
utrecht.nl/stemmen-
ariens-publieksprijs/

Of u gaat naar: 
www.dkci-utrecht.
nl , daar kunt u 

onder de rode knop ‘klik hier om te 
stemmen’, uw stem uitbrengen op nr. 26 
de Franciscustafel. Elke stem telt, dus ook 
de vraag om in uw eigen kring, familie, 
vrienden en buren te vragen om mee 
te stemmen. Alvast bedankt voor uw 
medewerking.

Bidden met de Benen wandelt in Voorst
te genieten en er is een 
pauze-plek om bij te 
praten en de inwendige 
mens te versterken. 
Opgeven is niet nodig, 
een vrijwillige bijdrage 
mag.

Voor meer informatie over de wandelingen 
kun je contact opnemen met: Henri ten 
Brinke, 055 301 50 15, henritenbrinke@
upcmail.nl en Coen van ‘t Riet, 055 541 31 83, 
coenvantriet@upcmail.nl .
De nieuwsbrief kunt u aanvragen op 
biddenmetdebenen@gmail.com .
U bent van harte uitgenodigd om mee te 
wandelen!

Vredesactie op 4 oktober 2019 in Apeldoorn – Vaassen – Twello - Loenen

‘Franciscan Call 4 Peace’

Oktober is het weer Wereldmissiemaand 
waarin MISSIO Pauselijke Missiewerken 
aandacht vraagt voor de jonge kerken in 
de derde wereld. 

Als Emmaüs lopen we samen op en dat doen 
we ook als hulp ver weg nodig is. Daarom 
stellen we de opbrengst van de collectes 
hiervoor beschikbaar. Maar graag vertellen 
we eerst iets over de situatie. 

Noordoost-India
Het noordoosten van India is slechts via 
een smalle doorgang verbonden met het 
centrale gedeelte van India. Er leven veel 
verschillende etnische bevolkingsgroepen 
die zich vaak tweederangsburgers voelen. 
Ze worden uitgebuit en bedreigd in hun 
culturele identiteit. 

Christenen 
Talrijke religieuze gemeenschappen zijn in 
de regio werkzaam. Steeds meer priesters en 
religieuzen komen uit de regio zelf. Dat is 
een positieve ontwikkeling. Zij zijn vanwege 
hun afkomst vertrouwd met de cultuur. De 
Katholieke kerk ziet het hier als haar missie 
om zich in te zetten voor de bescherming 
van de waardigheid en de rechten van 
de mensen en voor de bescherming van 
de schepping en de inheemse bevolking 

te begeleiden in een samenleving die 
verandert.  

Touring Sisters 
Twee aan twee gaan de ‘Touring Sisters’ naar 
de dorpen in de Himalaya. De rondtrekkende 
zusters verlenen medische zorg, geven 
onderwijs en delen gedurende enkele weken 
het eenvoudige leven met de inwoners van 
het dorp. Door hun leven zijn de zusters een 
voorbeeld en een symbool van christelijke 
naastenliefde. 
En op de theeplantages in de deelstaat 
Assam worden de theepluksters uitgebuit en 
vaak slachtoffer van mensenhandel. Zusters 
van de Salesianen maken de vrouwen en 
meisjes met behulp van straattheater bewust 
van de gevaren. 

Help mee! 
MISSIO ondersteunt de opbouw van de kerk 
en het pastorale werk in Noordoost-India 
en als Emmaüs willen we daar ook aan 
bijdragen. 

Via collectes
In het eerste weekend, 5 en 6 oktober 
vieren we Wereldmissiedag van de Kinderen 
en collecteren we speciaal voor hen. 
Op Missiezondag 20 oktober wordt er 
gecollecteerd voor MISSIO, de opbrengst is 

bestemd voor de opleiding van priesters en 
vrijwilligers, hulp aan kinderen in nood en 
parochieopbouw. 
Dit jaar wordt extra aandacht besteed aan 
de katholieke gelovigen in Noordoost-
India. Wij vertrouwen erop dat u meedoet 
aan deze collecties van MISSIO Pauselijke 
Missiewerken.

En financieel bijdragen kan ook door uw 
gift/donatie over te maken op: 
•	 NL80 RABO 0105 242 063 t.n.v. Emmaüs 
 parochie Apeldoorn, ovv Oktober 
 Missiemaand 2019.
•	 NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v. 
 Missio  Wereldmissiemaand, Den Haag. 

Meer informatie: www.missio.nl. 

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 
(Tel 062 063 0433) of Emmaüs.apeldoorn.
emmissie@gmail.com.

Namens de werkgroep Em-missie hartelijk 
dank, Rens Smit, Ronald Dashorst, 

Luce van Gerwen en Marianne Zegwaard

We lopen samen op voor de “Buitengewone Wereldmissiemaand 2019”
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Ieder jaar organiseert de HH. Franciscus 
en Claraparochie rond de naamdag van de 
H. Franciscus (4 oktober) de Franciscus en 
Claradag. 

Dit jaar vindt deze dag plaats op zondag 
6 oktober in en rond de Martinuskerk 
(Kerklaan) van Twello. Ook belangstellenden 
van elders, en zeker uit Apeldoorn, zijn van 
harte welkom op (een deel van) de dag mee 
te maken. 

Het programma bestaat uit een feestelijke 
eucharistieviering, ontmoeting, diverse 
workshops en een proeverij.

10.00 uur  
- eucharistieviering in de kerk 
 (gezinsviering)
- voor de peuters/kleuters is er een 
 meespeelviering in De Klepel
- na de viering planten van een boom 
 door kinderen 

11.30 - 12.00 uur  
- koffie, broodje en proeverij balkenbrij 
 in de hal van de Martinusschool en 
 kinderactiviteiten

12.00 - 13.30 uur  
Workshops in lokalen van de Martinusschool
• Presentatie encycliek van paus Franciscus 
 ‘Laudato si’; door Ronald Dashorst
• Groene Kerk; door de Werkgroep PKN 
 Kerk Twello
• Boeren en milieu; door Loes en Rens 
 Straatman
• Zorg voor de Schepping. Dichtbij huis 
 en verderaf; door Wiel Palmen

• Kinderactiviteiten - versieren van bakjes, 
 vullen met potgrond en zaadjes; tekenen

11.30 - 13.30 uur 
Proeverij balkenbrij in de hal van 
Martinusschool door de Stichting Vrienden 
van de Martinustoren uit Vaassen

13.30 uur 
Afsluiting

Toelichting workshops
Presentatie encycliek van paus Franciscus 
‘Laudato si’

Deze encycliek van paus Franciscus, 
geschreven in 2015 met als ondertitel ‘Over 
de zorg voor het gemeenschappelijke huis’ 
is een uitnodiging van de paus voor gesprek 
over de bescherming van het milieu en de 
aarde. 
Door middel van een PowerPoint presentatie 
door diaken Ronald Dashorst zal de inhoud 
van deze rondzendbrief toegelicht worden. 
Er zal ruimte zijn voor vragen en gesprek.

Groene Kerk
Groen Geloven is een groeiende 
beweging in christelijk Nederland die 

geloofsgemeenschappen aanspoort zich 
bezig te houden met milieu, met stappen 
zetten op het gebied van duurzaamheid. 
De werkgroep Groene Kerk van de PKN 
Twello zal een PowerPoint presentatie geven 
hoe zij dat in hun geloofsgemeenschap 
doen. Er zal ruimte zijn voor vragen en 
gesprek. 

Boeren en milieu
De milieuproblematiek is niet alleen in de 
politiek, wetenschap, milieubewegingen en 
mediawereld aan de orde van de dag, maar 
ook in het dagelijkse leven en werk van de 
mens. Loes en Rens Straat- man uit Vaassen 
zullen een presentatie verzorgen over hun 
ervaringen met milieuproblematiek op hun 
boerderij. Er zal ruimte zijn voor vragen en 
gesprek.

Zorg voor de Schepping. Dichtbij huis en 
verderaf 
Aan de hand van een PowerPoint presentatie 
zal Wiel Palmen uit Twello de deelnemers 
meenemen naar Haripur, een dorp aan de 
zuidkant van Nepal tegen de grens met 
India. Een dorp van niks eigenlijk, een plek 
op de wereld waar het kan lijken of de 
Schepping nog aan het begin van wording 
staat. Er zal ruimte zijn voor vragen en 
gesprek. 

werkgroep Parochiedag HH. Franciscus en 
Claraparochie

[van Reliwiki: foto, André van Dijk 
Kerkenverzamelaar, RK. Martinuskerk, 
Kerklaan 16, Twello (Duistervoorde)]

6 oktober: Franciscus en Claradag “Zorg voor de Schepping”

De driejaarlijkse Ariëns Prijs voor Diaconie 
wordt in 2019 uitgereikt op zaterdag 12 
oktober in het Titus Brandsmahuis te 
Deventer (Titus Brandsmaplein 2). 

Tijdens deze zesde editie worden tevens de 
winnaars bekend gemaakt van de Ariëns 
Publieksprijs en de Ideeën Prijs. Reserveer 
deze datum vast in uw agenda! Opgave 
(i.v.m. lunch): info@dkci-utrecht.nl.
Via de website van de Diocesane Kerkelijke 
Caritas Instelling (DKCI) kan sinds 1 juni 
gestemd worden voor de Publieksprijs. In 
totaal zijn er 31 initiatieven, projecten en 
activiteiten waarop nog t/m 10 oktober kan 
worden gestemd via www.dkci-utrecht.nl. 
(Zie ook pagina 5 in dit nummer!)
Van elk initiatief is een kort verhaal 
beschikbaar op de site. Uit dat overzicht 
blijkt de verscheidenheid van de 
genomineerde projecten: van inloophuis 
tot hulptelefoon, van pelgrimstocht tot 
herinneringsboek en van fietsprojecten 
tot initiatieven rond voedsel. Deze keer 

Hoe eensgezind Europa in de hoge 
middeleeuwen was, toont Museum 
Catharijneconvent dit najaar in de 
expositie ‘North & South. Europese 
topstukken herenigd’. 

“Zowel in het uiterste noorden als in het 
uiterste zuiden van Europa blijken nog 
middeleeuwse werken van ongekende 
kwaliteit bewaard gebleven die ondanks 
hun mijlenverre afstand opvallend veel 
op elkaar lijken,” aldus het museum. Voor 
deze tentoonstelling reizen zeldzame 
kunstwerken uit de periode 1100-1350 
eenmalig vanuit Catalonië (Spanje) en 
Noorwegen naar Utrecht, waar bezoekers 
van 25 oktober 2019 t/m 26 januari 2020 
“kunnen genieten van hun verrassende 
schoonheid én de vele stilistische 
overeenkomsten.” 

De tentoonstelling is volgens het 
Catharijneconvent “een absolute ‘must 
see’ omdat kunst uit deze vroege 
periode in het midden van Europa vrijwel 
geheel verloren is gegaan.” Te zien 
zijn “prachtige kleurrijke panelen met 
verrassende, verhalende voorstellingen. 
Het gaat om geschilderde altaardecoraties 
en objecten gerelateerd aan het altaar. 
Ze laten zien hoe 
fascinerend en 
kleurrijk de kerk in 
heel middeleeuws 
West-Europa moet 
zijn geweest.” 

De middeleeuwse 
topstukken uit 
de periode 1100-
1350 die de tand 
des tijds hebben 
doorstaan, hebben 
hun redding mede 
te danken aan 
hun geografische 
ligging. Gescheiden 

Het Aartsbisdom Utrecht organiseert in 2019 
twee bijeenkomsten voor mensen die in de 
laatste twee jaren (2017-2018) toegetreden 
zijn tot de R.-K. Kerk. 

De eerste bijeenkomst vond plaats op 
zaterdag 11 mei in Utrecht; de tweede 
dag voor deze ‘nieuwe katholieken’ is op 
zaterdag 5 oktober.

door de Pyreneeën in het zuiden en de 
fjorden in het noorden, zijn alleen in 
Catalonië (Spanje) en Noorwegen deze 
vroege stukken bewaard gebleven, vaak 
in kleine en afgelegen dorpskerken. In 
Midden-Europa is deze kunst verloren 
gegaan als gevolg van beeldenstormen, 
de Franse revolutie, de Contrareformatie, 
veranderende smaak en de drang naar 
innovatie.

De expositie besteedt veel aandacht aan de 
vergelijking van de kunst uit noord en zuid. 
“De panelen lijken soms wel inwisselbaar! 
Het is bijna niet voor te stellen dat in een 
Europa waar het verkeer te voet, te paard 
en per boot werd volbracht, in elke kerk 
dezelfde beeldtaal werd gehanteerd,” 
zo meldt het museum. “Geestelijken, 
veroveraars, kooplieden en pelgrims reisden 
door heel Europa, waardoor zelfs in de 
verste uithoeken de religieuze beeldtaal 
hetzelfde was.”

25 oktober 2019 t/m 26 januari 2020, 
Museum Catharijneconvent, Lange 
Nieuwstraat 38 Utrecht, tel.: 030 2313835, 
www.catharijneconvent.nl, di-vr 10-17 uur, 
za-zo en feestdagen 11-17 uur, 1 januari 
gesloten.

heeft de organisatie ook een Ideeën Prijs 
uitgeschreven voor het beste diaconale idee 
- deze projecten dingen niet mee voor de 
Publieksprijs.
Met de diaconale Ariënsprijs worden 
twee doelen nagestreefd:
a. Aandacht en inzet voor diaconie 
 stimuleren.
b. Initiatieven stimuleren op het terrein van 
 diaconie waarvoor anders geen geld is.

De Ariëns Prijs voor Diaconie werd in 2003 
in het Aartsbisdom Utrecht in het leven 
geroepen en draagt de naam van Alphons 
Ariëns: deze priester van het aartsbisdom 
toonde in de vorige eeuw een grote 
betrokkenheid bij de in armoede verkerende 
arbeidersgezinnen in Twente. De prijs wordt 
om de drie jaar uitgereikt, de jury heeft 
in mei alle genomineerden persoonlijk 
bezocht om een goede indruk te krijgen 
van de verschillende initiatieven. Vanuit het 
bezoek en het gesprek ontstaan verhalen die 
gebundeld zullen worden in een boekje.

Europese topstukken herenigd

Museum Catharijneconvent

[foto: catharijneconvent.nl]

Save the date 

Uitreiking Ariëns Prijs op 12 oktober

Bijeenkomst voor nieuwe katholieken 5 oktober
Op het programma staat dan een bezoek 
aan klooster Koningsoord in Oosterbeek, 
meedoen met gebedstijden, een gesprek 
over het toetreden tot de R.-K. Kerk, een 
persoonlijk verhaal door een van de zusters 
en een film over de abdij.
Aanmelden kan bij Marga Meier, e-mail: 
marga.meier@outlook.com, onder 
vermelding van ‘dag nieuwe katholieken’.
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(Huub Ummels)

Als men vanaf de Hoofdstraat de 
voorgevel van de OLV-kerk overziet zijn 
direct opvallend, buiten het fraaie neo-
gotische lijnenspel van de gevel zelf, de 
twee lantaarns links en rechts van de 
grote middendeuren. Het betreft hier 
een geschenk uit 1977 van de gemeente 
Apeldoorn, destijds aangeboden door 
burgemeester mr. F. Dijckmeester, aan de 
kerk. 

Toen waren deze oorspronkelijke 
gaslantaarns aangesloten als lantaarnpalen 
op de openbare straatverlichting. Al weer 
een jaar of tien geleden zijn de lantaarns 
op deskundige wijze vermaakt tot 
gevellantaarns. En zo heeft alles in en om 
de kerk zijn eigen verhaal. Dat geldt ook 
voor het portaal bij binnenkomst van de 
kerk. Eveneens uit de jaren zeventig, kort 
nadat de kerk in 1976 op de rijkslijst van 
monumenten was geplaatst, werd begonnen 
met de diverse werkzaamheden om het 
gebouw beter te laten functioneren. 

Inventaris komt overal vandaan
Het was de tijd ook van de ontmanteling 
van het Liduinaziekenhuis en de vroegere 
meisjesschool naast de kerk, waarvan een 
aantal inventarisstukken naar de O.L. 
Vrouwekerk verhuisden. Maar wat nog 
belangrijker was, was dat Ben Pol via zijn 
contacten met pastoor Kemperman te 
Mijdrecht, voorheen verbonden aan de 
Teresiakerk in Zevenhuizen, vernam dat 
er in de kerk van Mijdrecht allerlei zaken 
waren waarvan men daar in het kader van 
de kerkrestauratie af wilde, zoals delen van 
enkele neo-gotische altaren, een triomfkruis 
en nog veel meer. Ook wist pastoor 
Kemperman te vertellen dat er bij een boer 
onder het hooi nog het beeldhouwwerk, 
inclusief het bijbehorende retabel van Onze 
Lieve Vrouw van Smarten, uit de kerk moest 
zijn. Kortom u raadt het al, enige tijd later 
reed een wagen volgeladen met spullen 
vanuit Mijdrecht richting Apeldoorn. 

Door mevrouw Asberg werd de piëta, de 
Onze Lieve Vrouw van Smarten, inclusief 
de bijbehorende kast of het retabel zoals 
het formeel heet, deskundig gerestaureerd 
en van nieuwe verflagen voorzien. Het 
kreeg vervolgens een plek waar voorheen 
de doopvont had gestaan. Deze verhuisde 
op zijn beurt naar een plek te midden van 
de gemeenschap en kreeg een plaats tegen 
een hoekpijler van het oude priesterkoor. 
Dat alles in de geest van Vaticanum II, de 

vernieuwing in de Rooms-Katholieke kerk 
die vooral op initiatief van paus Johannes 
XXIII was doorgevoerd. 

Maar niet alleen uit Mijdrecht kwamen 
stukken naar onze kerk. Zo werd vernomen 
dat de St. Ludgeruskerk te Utrecht wegens 
bouwvalligheid gesloopt zou worden en 
opnieuw was het een aantal vrijwilligers 
die naar Utrecht togen. Ook nu ging een 
vrachtwagen vol vanuit die kerk naar 
Apeldoorn. Zo konden de lichtkronen, 
afkomstig uit deze kerk, nadat ze door 
de smid en parochiaan Hurenkamp waren 
vermaakt, hun huidige plaats in het schip 
innemen. Maar niet alleen deze lichtkronen, 
ook vrijwel al het hout uit het raamwerk dat 
is verwerkt in het tochtportaal, is afkomstig 
uit die kerk en eveneens door een aantal 
vrijwilligers verzaagd van kerkbanken, 
waarin het bruinkleurige rookglas werd 
geplaatst. 

De deuren in dit tochtportaal zijn, na 
eveneens te zijn vermaakt, afkomstig van 
een vroeger portaal bij de ingang aan 
de zuidzijde. Bij al deze werkzaamheden 
wil ik één naam noemen, zonder al die 
anderen tekort te willen doen, die van de 
onvolprezen laatste beroepskoster van de 

kerk Johan Pronk. Bergen heeft deze man 
voor onze kerk verzet. Iemand om nooit te 
vergeten!

Pronkstuk
Absoluut hoogtepunt in deze ruimte is de 
neo-gotische Piéta, of Onze Lieve Vrouw van 
Smarten, een hoogtepunt in het oeuvre van 
Friedrich Wilhelm Mengelberg. Het beeld is 
door Mengelberg in de negentiende eeuw 
vervaardigd naar een bewaard gebleven 
middeleeuws voorbeeld uit Brummen. Al zijn 
dit retabel en de O.L. Vrouw van Smarten 
afkomstig uit de R-.K. kerk van Mijdrecht, 
er is dus wel degelijk een relatie met de 
Veluwe. 

St. Victor bij vergissing als patroon-
heilige van Apeldoorn gezien
Een ander belangrijk onderdeel in dit 
portaal is behalve het eerder beschreven en 
door koningin Anna Paulowna geschonken 
kruisbeeld, het gebrandschilderde raam 
boven de middendeur. Het stelt St. Victor 
voor, een Romeinse soldaat die omwille van 
zijn geloof in de derde eeuw na Christus 
te Xanten in het Duitse Nederrijngebied 
werd vermoord. Dit raam in de Onze Lieve 
Vrouwekerk werd vervaardigd door de 
uit Haarlem afkomstige glazenier Karel 

Trautwein. Behalve St. Victor zelf zijn de 
wapenschilden van het aartsbisdom Utrecht 
en dat van Apeldoorn afgebeeld. 

Waarom, vraagt u zich wellicht af, is juist 
deze heilige hier afgebeeld? Dat heeft 
alles te maken met een reeks vooroorlogse 
krantenartikelen. Daaruit zou uit een wat 
vage bron blijken dat St. Victor de patroon 
van de vroegere dorpskerk van Apeldoorn 
en daarmee van Apeldoorn zelf zou zijn 
geweest. Werd dit nog in 1953 bij de 
plaatsing van het gebrandschilderde raam als 
vaststaand aangenomen, nog geen twee jaar 
later, in 1955 werd een groot deel van het 
middeleeuwse kerkarchief van Apeldoorn 
teruggevonden in het Duitse Münster. 
Daaruit bleek en blijkt onomstotelijk dat 
niet St. Victor, maar Maria als Onze Lieve 
Vrouw van Smarten de oorspronkelijke 
patroonheilige van Apeldoorn en de 
Apeldoornse parochiekerk was. En wat 
St. Victor aangaat, het bleek dat het kapittel 
van de St. Victordom in Xanten, de grafkerk 
van St. Victor, in de middeleeuwen nogal wat 
grondbezit had in Ugchelen. Reden waarom 
de vierde parochiekerk die in Apeldoorn-
West aan de Jachtlaan destijds werd 
toegewijd aan St. Victor. En zo heeft alles in 
onze kerk z’n eigen verhaal!

De Onze Lieve Vrouwekerk, aflevering 9

Pronkstuk: Onze Lieve Vrouw van Smarten
De beide 
door de 
gemeente 
in 1977 
geschonken 
lantaarns 
naast de 
hoofd-
ingang. 

Het gebrandschilderde raam boven de hoofdingang van de kerk. Het stelt St. Victor voor. Het 
raam is in 1953 hier geplaatst toen men nog in de veronderstelling verkeerde dat St. Victor 
de middeleeuwse patroonheilige van Apeldoorn was. Vandaar ook de eveneens afgebeelde 
wapens van Apeldoorn rechts en die van het aartsbisdom Utrecht links. Twee jaar later kwam 
echter onomstotelijk vast te staan dat niet St. Victor maar Maria de patroonheilige was.

Het retabel met de Onze Lieve Vrouw van Smarten in het voorportaal. Een van de fraaiste 
kunstwerken in onze kerk, oorspronkelijk vervaardigd voor de R.-K. kerk van Mijdrecht. Als 
schilderingen zijn de zgn. arma Christi afgebeeld, met onder andere de lijdenswerktuigen. 

[Foto P. Otterloo VOA]
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S T A D

Kopij voor de volgende OpWeg graag in-
leveren uiterlijk woensdag 9 oktober 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 beschik-

ken over familie, buren of goede bekenden 
die in de gelegenheid en in staat zijn hulp 
te bieden. Omzien naar Elkaar wil hulp bie-
den 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 be-
hangen of tuinonderhoud. Heeft u zelf hulp 
nodig of wilt u zich aanmelden als vrijwilli-
ger, neem dan contact op met:
Hans Westdijk, tel. 541 13 38 
Irene Schiphorst, tel. 541 58 31
Adri Hulst, tel. 541 61 64

E-mail: omziennaarelkaar@3ranken.nl

Gespreksgroep ouderen 
Maandag 7 oktober wordt er een gespreks-
groep ouderen in de Drie Ranken gehouden.
Gast: Tineke Breuer.
Thema : “Eenzaamheid”
Vanaf 9.45 uur bent u allen van harte wel-
kom.

Een groet Corrie Jonker

De Verwondering: 
David: herder, vriend, vluchteling, vechter, 
koning, danser….. 

Dit najaar organiseren wij drie avonden over 
David. Hieronder de laatste twee avonden. 
Je kunt een keuze maken om één of beide 
avonden mee te doen. Op deze avonden 
gaan we met verhalen rond David aan de 
slag met verschillende werkvormen. Info en 
opgave: de.verwondering.apeldoorn@gmail.
com  

Maandag 30 september 19.45-21.45 uur 
Bibliodrama over David: 
Gertrudeke van der Maas
Bij bibliodrama raakt het eigen levensver-
haal aan het Bijbelverhaal en andersom. 

santegidioapeldoorn@gmail.com  |  www.santegidio.nl  |  www.santegidio.org  |  www.santegidio.be
S A N T ’ E G I D I O

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
De vraag naar kleding in de Kledingbank 
is overweldigend de laatste weken, het is 
nog nooit zo druk geweest. We ontvangen 
elke week meer dan 200 gasten. Om de 
ingebrachte kleding zo goed mogelijk te 
verdelen hebben wij de komst moeten 
verruimen naar maximaal één maal in de 
acht weken. Onder de gasten bevinden zich 
veel vluchtelingen uit de Noodopvang aan 
de Christiaan Geurtsweg die soms erg weinig 
kleding hebben.
Nu de dagen en nachten kouder worden is 
er veel vraag naar winterjassen, met name 
voor kinderen en mannen, maar ook voor 
vrouwen zijn deze jassen zeer welkom. 
Verder is er behoefte aan handdoeken en 
linnengoed.
Het is altijd ontroerend om te zien hoe blij 
de mensen zijn met de gedeelde kleding, 
zeker met de seizoenwisseling is deze 
ondersteuning van mensen die financieel 
moeilijk rond kunnen komen een grote 
opluchting. Het is bovendien noodzakelijk 
voor onze aarde om bewust met kleding om 
te gaan en het te delen met anderen om het 
een tweede of derde leven te geven. 

Vrede
Van 15 tot 17 september kwamen, op 
uitnodiging van de Gemeenschap van 
Sant’Egidio, velen samen in Madrid 
om te bouwen aan een ‹Vrede zonder 
grenzen›. Drie dagen van ontmoeting van 
vrouwen en mannen van verschillende 
religieuze en culturele achtergronden uit 
ongeveer zestig landen. Het is elk jaar 
weer zeer indrukwekkend om religieuze en 
politieke leiders uit de hele wereld te zien 
samenkomen om te spreken over vrede 
en andere uitdagingen in onze wereld. 
Voor een wereld zonder haat, geweld 
en oorlog, met zorg voor kinderen en 
zwakkeren, met zorg voor de aarde, moeten 
we steeds weer zoeken naar dialoog en 
samenwerking. Op verschillende plaatsen 

in het centrum bidden joden, christenen, 
moslims, boeddhisten, hindoes en Tenrikyo 
voor de vrede. Alle tradities kwamen weer 
samen op het grote plein voor de kathedraal 
voor de slotceremonie. Volgend jaar is deze 
vredesontmoeting in Rome.
Verslagen, video, foto’s en teksten te zien op 
www.santegidio.nl

In Apeldoorn houden we aan het einde van 
de Vredesweek 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.

Conferentie tegen de doodstraf
De Maleisische 
advocate 
Suzana Norlihan 
Alias geeft op 
uitnodiging van 
de Gemeenschap 
van Sant’Egidio 
een lezing aan 
de Universiteit 
van Utrecht op dinsdagavond 8 oktober, 
ter gelegenheid van de Werelddag tegen 
de Doodstraf. Norlihan is een van de 
weinigen die in het openbaar spreekt over 
de doodstraf vanuit Aziatisch perspectief. 
Vanuit haar eigen advocatenkantoor – wat 
ongewoon is voor een moslimvrouw in 
Maleisië – vecht Norlihan voor een eerlijk 
proces voor cliënten die door anderen 
niet geholpen worden, onder meer in 
doodstrafzaken. 
“Een verdachte is ook iemands zoon 
of dochter, vader of moeder. Als ik kan 
voorkomen dat iemand de doodstraf krijgt, 

help ik niet alleen hem, maar een hele 
familie.” 
Norlihan heeft niet alleen juridische kennis 
over het onderwerp, maar kent het ook uit 
persoonlijke ervaring; haar broer werd in 
2009 ter dood veroordeeld. Dit jaar sprak 
ze op het 7th World Congress Against 
the Death Penalty, waar deelnemers uit 
meer dan honderd landen ervaringen en 
strategieën uitwisselden voor afschaffing van 
de doodstraf.

De Gemeenschap van Sant’Egidio zet 
zich wereldwijd in voor afschaffing van 
de doodstraf. Meer dan 1500 leden 
van de Gemeenschap schrijven met 
terdoodveroordeelden. Ook organiseert 
Sant’Egidio jaarlijks een internationale 
conferentie voor ministers van justitie uit 
landen waar de doodstraf is afgeschaft en 
waar deze nog wordt opgelegd. Afgelopen 
jaar nam ook de minister van Maleisië deel, 
en kondigde daar de afschaffing van de 
doodstraf in zijn land aan. Het voorstel is er 
nu onderwerp van debat. Meer dan 1200 
mensen in het land zitten op death row.

De lezing wordt ingeleid door Anton van 
Kalmthout, emeritus professor in straf- en 
vreemdelingenrecht aan de Universiteit 
Tilburg. Van Kalmthout was voorzitter 
van de Raad van Toezicht van Reclassering 
Nederland en vertegenwoordigde Nederland 
in het Europees Comité tegen Foltering. In 
zijn inleiding gaat hij in op een humaan 
alternatief voor de doodstraf vanuit 
Europees perspectief. De avond wordt 
gemodereerd door Annemarie Pieters, 
vicevoorzitter van de World Coalition against 
the Death Penalty, een internationale 
coalitie van 166 organisaties die zich inzetten 
voor afschaffing van de doodstraf.
Dinsdag 8 oktober 2019, 19:30 – 21:30 
uur (Voertaal: Engels), Rechtenfaculteit 
Universiteit Utrecht, kamer 0.13, Janskerkhof 
3, toegang gratis; Aanmelden via http://tiny.
cc/kkrmcz

Franciscustafel genomineerd voor de 
Ariënsprijs
De driejaarlijkse Ariëns Prijs voor Diaconie 
wordt in 2019 uitgereikt op zaterdag 
12 oktober in het Titus Brandsmahuis te 

Deventer (Titus Brandsmaplein 2). Tijdens 
deze zesde editie worden tevens de winnaars 
bekend gemaakt van de Ariëns Publieksprijs 
en de Ideeën Prijs. 
De Franciscustafel is genomineerd voor 
zowel jury- als publieksprijs. info@dkci-
utrecht.nl
Voor de publieksprijs staat de Franciscustafel 
nog op de eerste plaats, maar tot 10 oktober 
kan er nog gestemd worden. Als je nog geen 
stem hebt uitgebracht, graag! Geef dit ook 
door aan familie en vrienden.

Gebeden Sant’Egidio
19:30 uur in de dagkapel van de OLV, ingang 
Stationsstraat 13.
Vrijdag 27 september, in de Vredesweek, 
gebed voor de Vrede, we noemen de namen 
van de landen waar oorlog of strijd is en 
bidden voor de vrede in de wereld. Dit 
gebed is onderdeel van de activiteiten in de 
Vredesweek in Apeldoorn. Iedereen is van 
harte welkom. 
Na het gebed is er gelegenheid om elkaar te 
ontmoeten onder het genot van wat lekkers.
Vrijdag 4 oktober, gebed voor de armen.
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H. Martinuskerk Twello
Zondag 29 september
10.00 uur Eucharistieviering 
 met het WoCo-koor
 Voorgangers pastor Sebastian,  
 diaken R. Dashorst
Donderdag 3 oktober
09.00 uur Eucharistieviering
Zondag 6 oktober Franciscus- en Claradag
10.00 uur Eucharistieviering met het 
 Martinuskoor
 Voorgangers pastoor H. Hermens, 
 diaken R. Dashorst, pastor 
 I. Kantoci, pastor W. Vroom 
Woensdag 9 oktober
09.00 uur Eucharistieviering
Donderdag 10 oktober
09.00 uur Eucharistieviering
Zondag 13 oktober
10.00 uur Eucharistieviering 
 koor Step by Step
 Voorganger pastor Sebastian
Woensdag 16 oktober
09.00 uur Eucharistieviering
Donderdag 17 oktober
09.00 uur Eucharistieviering 

H. Martinuskerk Vaassen
Zaterdag 28 september
18.30 uur Eucharistieviering
 Voorganger pastoor H. Hermsen
Zondag 6 oktober Franciscus- en Claradag
10.00 uur  Eucharistieviering in de 
 Martinuskerk te Twello
 Voorgangers pastoor H. Hermens, 
 diaken R. Dashorst, pastor 
 I. Kantoci, pastor W. Vroom
Dinsdag 8 oktober
09.30 uur Gebedsdienst in het 
 pastoraal centrum
Zaterdag 12 oktober
18.30 uur Woord- en Communiedienst 
 met het Martinuskoor
 Voorganger pastor W. Vroom

De kerkdiensten beginnen om 10.30 u.

‘s Heeren-Loo (Groot Schuylenburg)
29 sep  Combidienst Dhr. Harm Siebesma
06 okt  Eredienst Ds. Corma Baas
13 okt  Verteldienst Dhr. Piet Rosenbrand
13 okt  Zangdienst Mw. Coby van Hoorn

Aanvang diensten: eredienst 10.30 u., 
combidienst 10.30 u., verteldienst 10.30 u., 
zangdienst 14.30 u.

De Herberg: Zondagse Ontmoetingen
29 sep  Theo van Driel 
13 okt  Hans van Leeuwen

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

Marken-Haven
28 sep  Mw. ds. A. Melzer
05 okt  M-Ha Mw. M. Brussel
12 okt  HA Mw. M. Bossenbroek-Baller

De kerkdiensten vinden plaats op 
zaterdagmorgen om 10.30 u.

Randerode
29 sep Prot H. Scherrenburg 
06 okt  RK Rita Vermeltfoort
13 okt  Prot-Z ds. E. Idema

De kerkdiensten beginnen om 10.30 u.

Sainte Marie
29 sep  Woord- en communieviering 
 A.J.Derksen
06 okt  Woord- en communieviering 
 A.J.Derksen
13 okt  Eucharistieviering A. Goes

De kerkdiensten beginnen om 10.00 u.

 
H. Antonis Abt Loenen
Zondag 29 september
10.00 uur Eucharistieviering met 
 koor Con Spirito
  
 Voorganger pastor H. Hofstede
Zondag 6 oktober Franciscus- en Claradag
10.00 uur Eucharistieviering in de 
 Martinuskerk te Twello
 Voorgangers pastoor H. Hermens, 
 diaken R. Dashorst, pastor 
 I. Kantoci, pastor W. Vroom 
Zondag 13 oktober
10.00 uur Woord- en Communiedienst 
 met koor Con Spirito
 Voorganger pastor W. Vroom
 
Casa Bonita
29 sep  RK Rita Vermeltfoort
06 okt  CG/GV/NG regelt Henny Meurs
13 okt  PKN-3 H. de Jong

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

De Drie Ranken
29 september
09.00 u. + 10.30 u. ds. H.J. ten Brinke
06 oktober
09.00 u. + 10.30 u. ds. G.A.J. van der Maas
16.00 u. ds. G.A.J. van der Maas, 
 zegenviering
13 oktober
09.00 u.  ds. A.A. Wijlhuizen, mmv Pur Sang
09.00 u.  Next Step voor jongeren van 
 12-15 jaar
10.30 u.  ds. A.A. Wijlhuizen, mmv Pur Sang
12.00 u.  Connect@ voor jongeren vanaf 
 15 jaar

De Heemhof
29 sep  Mw. ds. A. Melzer
06 okt  Ds. D. Luijmes
13 okt  HA Mw. M. Bossenbroek-Baller

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

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

H. Geestkapel Assel
Elke zondag is er om 10.00 u. een 
zondagsviering.
Elke 1e zondag van de maand Eucharistie-
viering met ondersteuning door het 
Hubertuskoor.
Elke 2e zondag van de maand Woord- 
en Communieviering.
Overige zondagen Eucharistievieringen 
met volkszang.

In de Eucharistievieringen gaat een van de 
Salesianen van de nabijgelegen Mariahoeve 
voor: Theo Roelofs sdb.
De Woord- en Communievieringen worden 
bij toerbeurt verzorgd door Ruud Pragt, 
Anton Derksen en Hans Bosch.

Wij proberen ook kinderen een warme plek 
te bereiden en nodigen hen uit actief aan de 
vieringen mee te doen o.a. door het luiden 
van de kerkklok en het aansteken van de 
kaarsen bij de voorbeden.

De gemeenschap van de H. Geestkapel is 
zeer betrokken bij het straatkinderenproject 
Bosco Boys in Nairobi. Zij uit dat vooral 
in financiële ondersteuning van het 
project als geheel en een forse bijdrage 
aan studiekosten van individuele (ex-)
straatkinderen.

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

H U B E R T U S

T E R E S I A

V I C T O R

ONZE LIEVE VROUWEDaardoor kan het mensen diep raken. We 
verdiepen ons in de ontmoeting tussen Saul 
en David in de grotten bij Engedi. David is 
voor Saul op de vlucht, maar als hij de kans 
krijgt zich van Saul te ontdoen, spaart hij zijn 
leven.

Maandag 14 oktober 19.45-21.45 uur
Dansen met David:  
Els Lagerweij 
Muziek neemt in Davids leven een belang-
rijke plaats in. Hij speelt, zingt èn…danst! 
Vanavond gaan dans en muziek ook hand in 
hand. We dansen we over enkele diepte- en 
hoogtepunten in Davids leven. Hoewel, Da-
vids leven? Ongetwijfeld herkennen we veel 
in ons eigen leven.
De Verwondering zaterdag 5 oktober 9:45-
15:30 uur Balansdag “Bij de bron”.
Tijd voor jezelf, rust en energie nodig? 
Kom in balans met verhaal, dans en wande-
ling. 
Gun jezelf een dag waarin je kunt bijtanken. 
Centraal deze dag staat het verhaal van De 
Bron. Een verhaal dat je helpt om jouw bron 
te zoeken. 
Waar put jij uit? Waar/wanneer voel jij je 
stevig staan? 
Naast het verhaal is er meditatieve dans, 
een stilte wandeling en een creatieve ver-
werking. Door te luisteren, jezelf vragen te 
stellen, te dansen, je te verwonderen en te 
wandelen ga je op zoek naar de balans in je 
leven.
Voor wie: Vrouwen van alle leeftijden. 
Kosten: € 30,- tot € 35,- per persoon, naar 
draagkracht (inclusief lunch; diëten graag 
doorgeven bij aanmelding). 
Info en opgave: de.verwondering.apel-
doorn@gmail.com vóór 23 september. Het 
programma 
gaat door bij 
minimaal 10 
deelnemers

Woensdag 2 en woensdag 16 oktober 20 uur. 
Meditatie
Christelijke Meditatie ? Dat is stil worden, 
ruimte maken voor de Eeuwige, voor jezelf.
Kom gerust eens kennismaken. Na ongeveer 
1,5 uur sluiten we af met een kop thee.
Omdat De Drie Ranken nog niet helemaal 
klaar is gaan we mediteren bij mevrouw 
Marian Campen, Ferguutgaarde 102.

Donderdag 10 oktober 20:00 uur. 
Dag van de duurzaamheid: 
Hoe duurzaam is ons nieuwe kerkge-
bouw? Kan je ook duurzaam geloven ? 
Zegt de bijbel daar iets over ? In onze 
visie staat dat duurzaam leven een be-
langrijk uitgangspunt is.
Te gast deze avond is de werkgroep Groene 
Kerk van PKN Twello. Zij zullen ons een pre-
sentatie geven hoe zij daarmee zijn omge-
gaan. Is Groene Kerk ook iets voor De Drie 
Ranken ? 
U bent van harte 
welkom op deze 
avond, georgani-
seerd door Vonc. 
Toegang gratis.

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

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 

Teresia en Hubertus Compleet                
Voor de 25ste keer r wordt de eucha-
ristieviering van Teresia en Hubertus 
Compleet gehouden en wel op 12 
oktober 2019 om 10.30 uur in het Ve-
luws College Mheenpark aan de Zilver-
schoon 43. 
Het thema van deze viering is ‘Dank-
baarheid’. Er is voor ons zoveel om 
dankbaar voor te zijn, we vergeten dat 
en we zijn 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 dank-
baar 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 beschik-
bare ruimte. 

Gerard Tiemessen, Klein Hoefblad 1 7322 
EG Apeldoorn, tel. 055 521 39 28.
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.

Welzijn
Het groepje vrijwilligers van ‘Wel-
zijn’ 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 me-
vrouw 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 no-
dig wel openheid naar hetgeen geïnspi-
reerde 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.
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 W I J  B I D D E N

Bijbelrooster jaar C

29 september 2019 Zes-en-twintigste zondag door het jaar 
Amos 6,1a + 4-7; Ps. 146; 1 Tim. 6,11-16; Luc. 16, 19-31 
6 oktober 2019 Zeven-en-twintigste zondag door het jaar 
Hab.1, 2-3; 2,2-4; Ps. 95; 2 Tim. 1,6-8 +13-14; Luc. 17, 5-10 
13 oktober 2019 Acht-en-twintigste zondag door het jaar
2 Kon. 5,14-17; Ps. 98; 2 Tim. 2,8-13; Luc. 17, 11-19 

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

Voor hen die door oorlog en honger, 

natuurgeweld en geloofsvervolgingen 

van huis en haard verdreven zijn.

Dat Gods Geest hen mag troosten en 

helpen en dat zij dankzij de hulp van 

velen een nieuw thuis en een nieuwe 

toekomst mogen vinden.

Zondag 29 september is in 2019 de Werelddag van de Migrant en de Vluchteling. 
Opnieuw vraagt paus Franciscus in zijn boodschap voor deze dag aandacht voor deze 
kwetsbare groep die vaak ten gevolge van oorlog, maar ook ten gevolge van armoede, 
honger en klimaatproblemen op drift zijn en op zoek naar een beter bestaan. ‘Het gaat 
niet alleen maar om migranten’, stelt de paus in zijn boodschap.


