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Nieuwe Nederlanders, aflevering 2

Nisreen en Fadi
(Ans Boon-Jacobs)
Op verzoek van diaken Ronald Dashorst
hebben we in OpWeg nummer 13 een
interview geplaatst met een Nieuwe
Nederlander, de kapper Suhil. Ronald
heeft, met een groep vrijwilligers die héél
veel werk verzet, hulp verleend aan de
Nieuwe Nederlanders. Hij zocht de Syrische
vluchtelingen op in de noodopvang
achter de Americahal in Apeldoorn. Ze
kwamen op zijn en ons pad via het AZC
hier in Apeldoorn. Ronald organiseerde
taalcursussen in het Emmaüshuis en
trommelde veel vrijwilligers op om de
nieuwe mensen op weg te helpen.
Nu vier jaar later willen we graag laten
zien hoe het met hen gaat. Al die jaren
zijn de vluchtelingen begeleid met het
vinden en inrichten van hun huizen, met
de hereniging van hun gezinnen en met
het vinden van werk. Hierdoor zijn deze
mensen vrienden, familie, geworden en
niet meer los te denken uit ons leven.
Daarom hebben we de serie “Nieuwe
Nederlanders” opgestart. Van Ronald
kreeg ik namen en telefoonnummers door.
De eerste die ik belde was Fadi. Nadat ik
de reden van mijn verzoek had mogen
uitleggen maakten we een afspraak.
Hij vroeg me bij hen thuis te komen.
Toevalligerwijze was de afspraak op de
maandag na Startzondag. Op Startzondag
had ik al kennis mogen maken met zijn
vrouw Nisreen en de kinderen: een mooi
meisje Tatyanay en haar broertje George.
Daar zaten we in de gezellige huiskamer
en Fadi vertelde. Hun leven in Syrië stond
al een tijdje in het teken van de oorlog.
Tot het moment kwam dat ook hij een
oproep kreeg om in het leger te moeten
gaan dienen. Dat was de druppel die de
emmer, vol met spanning en zorgen, deed
overlopen. De familie woonde in de stad
Latakia en als u op de kaart kijkt zult u
zien dat deze stad in het noorden van
Syrië ligt, vlak bij strand en zee, aan de
overkant van het water ligt Turkije. Fadi
had in Syrië twee bedrijven, zijn vrouw
Nisreen was docente biologie, de kinderen
deden het goed. Toch die vermaledijde
oorlogsdreiging.
Fadi wist, als ik me niet meld om in het
leger dienst te nemen, ja, dan word ik
wel gehaald en de strijd in de woestijn
in gestuurd. Het vreselijke woord
‘kanonnenvlees’ (en dat natuurlijk in het
Syrisch) kwam te dichtbij. In het bedrijf
heeft hij gezegd, ik ga voor twee maanden
naar mijn zus in Canada. Alleen zijn vrouw
en ouders wisten dat hij op de vlucht ging
en dat Nederland het doel was.
Nederland, waarom? Was Duitsland of
België ook goed geweest? Een lastige
vraag. We kennen toch allemaal wel de
situatie als je echt iets wilt, dan ga je
ervoor! Hij dus ook. En ja, na een reis van

10 dagen was hij gearriveerd in Ter Apel.
Dat was wel even schrikken. Opeens was
je echt een vluchteling. Opeens was je
anoniem in een grote groep. In die tijd
waren er veel mensen uit Syrië, uit dat
hele grote land waar uit alle windstreken
mensen gevlucht waren. Samen in Ter
Apel en ja wat dan? Het systeem van de
bureaucratie neemt het heft in handen.
Fadi had het grote geluk dat hij wat
Engels sprak, dat heeft hem toen al ver
gebracht. Uiteindelijk, na omzwervingen
en teleurstellingen kreeg hij een huis in
Loenen aangeboden. En zie, dankzij de
initiatieven van Ronald en de contacten
met Elvira (van den Broeke. Red) kwam er
veel tot stand. Elvira heeft Fadi een aantal
maanden in huis genomen voordat hij een
eigen huis kreeg aangeboden. Elvira had
Fadi al geïntroduceerd bij haar koor, en
de hulp kwam op gang. Huis Loenen werd
Huis Dankbaar. Helemaal toen Nisreen en
de kinderen kwamen. Hoe blij iedereen ook
was, toch was er het probleem: de afstand
naar Apeldoorn was groot, daardoor was
er te weinig contact met andere Syriërs,
en lastig in verband met de school voor de
kinderen. Gezocht en gevonden: een huis
in Apeldoorn, vlak bij de school. Zie, dat
was een fijne situatie. Maar wat hadden ze
veel hulp nodig… en wat hebben ze veel
hulp gekregen.

Fadi heeft werk. Maar dat viel niet mee.
Alle diploma’s van opleidingen in (zijn
geval) Syrië gelden niet hier. Er moesten
dus cursussen gevolgd worden. Via
het Activerium was er een auto om in
Harderwijk een opleiding te volgen voor
monteur bij KPN. Nu hebt u best kans, dat
als er in uw huis een storing is met of bij
de tv, of uw modem is van slag, dat dan de
monteur die komt Fadi heet.
Nisreen heeft de vlucht van Fadi goed
kunnen doorstaan. Dankzij het feit dat
hij een goede telefoon had en dat ze
konden bellen, bleef ze op de hoogte van
alle ontwikkelingen op zijn reis. Het was
natuurlijk erg spannend, ook hoe haar
omgeving in Latakia zou reageren op het
feit dat Fadi zogenaamd naar Canada was.
Maar de wereld stond daar min of meer
in brand. Iedereen was druk met zichzelf.
Toch was het, logisch, een hele opluchting
toen ze ook kon “inpakken en wegwezen”.
Ze heeft dus met Fadi en de kinderen in
Loenen gewoond maar ze waren met
z’n allen reuzeblij toen er verhuisd kon
worden. Toch, zei ze, alle hulp en liefde en
aandacht die we in Loenen kregen zullen
we nooit vergeten. Nisreen is docente
biologie en wil ook dolgraag hier weer
aan de slag. Ze heeft al eens stagegelopen
in een college aan de Waltersingel. Dat

viel om de drommel niet mee. Ach, zei ze,
biologie is biologie, maar alles eromheen,
de kinderen in de klas, de collega’s, alle
reglementen….daar ben ik nog niet uit.
Ook twee schoolgaande kinderen die
tussen de middag thuiskomen, belemmeren
erg activiteiten buitenshuis. Maar ze gaat
ervoor en is nu thuis de theorie voor het
rijexamen aan het leren. De rest wil ze ook
weer op de rit krijgen. Zo positief als ze is,
dat gaat zeker lukken.
Het was een prettig en informatief gesprek.
Dan volgt toch nog een laatste prangende
vraag. Hoe denken jullie over je toekomst?
Speelt die zich af hier in Nederland? Of
zouden jullie weer terug willen naar jullie
‘land van herkomst’? Er viel een pauze.
Daarna zei Fadi: “Voor ons zelf zou ik
teruggaan ooit misschien nog wel wat
vinden. Maar voor onze kinderen zullen
we hier zeker blijven. We zijn politieke
vluchtelingen en ik zal altijd argwanend
zijn tegenover welke regering dan ook.
Hier zijn we veilig en kunnen hier leven
in vrede. Daarvoor hebben we alles
achtergelaten. Dat is dan maar zo. Onze
blik is gericht op de toekomst, met dank
aan iedereen die in het verleden ons zo
geweldig geholpen heeft. Het voelt hier
echt als ons nieuwe huis en thuis. We gaan
ervoor!”.
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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 19 oktober
16.30 uur
Eucharistieviering met cantor
Voorganger pastoor H. Hermens
Zondag 20 oktober
10.00 uur
Eucharistieviering met koor Credo
Voorganger pastor Sebastian
12.00 uur
Doopviering met diaken R. Dashorst					
Dinsdag 22 oktober
09.00 uur
Eucharistieviering
Vrijdag 25 oktober
09.00 uur
Eucharistieviering
19.30 uur
Gebedsviering Sant’Egidio
Zaterdag 26 oktober
16.30 uur
Eucharistieviering met samenzang
Voorganger pastor Sebastian pr.
Zondag 27 oktober
10.00 uur
Eucharistieviering met cantor
Voorgangers pastoor H. Hermens en diaken R. Dashorst
Dinsdag 29 oktober
09.00 uur
Eucharistieviering

Vrijdag 1 november
De dienst van 09.00 uur komt te vervallen!
19.00 uur Eucharistieviering op het Hoogfeest van Allerheiligen
Voorganger pastor Sebastian
Zaterdag 2 november Allerzielen
De dienst van 16.30 uur komt te vervallen!
19.00 uur Eucharistieviering met het rouw- en trouwkoor en Credo
Voorgangers pastor Sebastian en diaken R. Dashorst
In deze viering worden de namen genoemd en kaarsen aangestoken
ter nagedachtenis van de overledenen van het afgelopen jaar.

Zondag 3 november
10.00 uur
Eucharistieviering met Credo en cantor
Voorgangers pastor Sebastian, diaken R. Dashorst
Dinsdag 5 november
09.00 uur
Eucharistieviering
Vrijdag 8 november
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,
behalve in de zomervakantie..
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: 27 oktober locatie Bonifatius,
3 november locatie Fab & Seb, 10 november locatie Maria, 17 november
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locatie Victor.
Op 29 september jl. is het bloemetje naar mevrouw Wezenberg “Woonhaven”,
Mauvestraat gegaan.
Op 6 oktober jl. is het bloemetje naar Ineke en Joop Beuker,
Plantsoen Welgelegen, gegaan.
Op 13 oktober jl. is het bloemetje naar mevrouw A. Bekker,
Deventerstraat, gegaan.
VOEDSELBANK
Het product voor de inzamelingsactie van de Voedselbank voor de maand oktober
is pakken pasta. U kunt het product in de bekende kratten achter in de kerk deponeren.
Namens de voedselbank hartelijk dank.
COLLECTE OPBRENGSTEN
week 38
pastoraat Emmaüsparochie € 377,33 voor de Vredesweek € 342,82.
week 39
Pastoraat Emmaüsparochie € 361,56 voor de Diakonie € 336,67.
MISINTENTIES, VOOR ZOVER BIJ ONS BEKEND
Weekend 19 / 20 oktober:
Wil de Boer, Wim Wijnbergen, uit dankbaarheid voor een 25-jarig huwelijk,
Riek Bouwmeester-Schlaghecke, Jeroen Wijnbergen, Peter van Cuijk.
Weekend 26 / 27 oktober:
Voor Ben en Bernard, Peter van Cuijk.
Weekend 2 / 3 november:
Familie Mayer-Emler. mevrouw Diny Geuke-Zandhuis.
PAROCHIEKRONIEK
Op 20 oktober a.s. is er een doopviering gepland.
Overleden:
De uitvaart van Riek Bouwmeester-Schlaghecke heeft 27 september jl.
plaats gevonden in het rouwcentrum van de Dela.
De afscheidsdienst van Peter van Cuijk heeft 11 oktober jl.
plaats gevonden in de O.L. Vrouwekerk.
IN MEMORIAM
Cornelis Gouw
Op 21 september hebben wij in het paviljoen van crematorium Heidehof Cornelis Gouw
aan de handen van de barmhartige God toevertrouwd. Hij was geboren op 25 juli 1936
te Amersfoort in een gezin van 7 kinderen. De oorlog zag hij als kind niet als bedreigend,
maar meer als een avontuur. Het bedreigende was voor hem meer te vinden in de
thuissituatie: ouders gingen scheiden en de kinderen werden verdeeld over verschillende
kindertehuizen. De lagere schooltijd bracht hij door in Amersfoort. De middelbare school
en HTS volgde hij in Rotterdam. Hierna studeerde hij nog een jaar weg- en waterbouw,
maar brak dit af. Hij ging vervroegd in militaire dienst, bij de luchtmacht. Hij hoopte hier
piloot te kunnen worden, maar dit is niet gelukt. Na zijn diensttijd ging hij enige tijd naar
Canada. Daar wilde hij proberen de pilotenopleiding weer een vervolg te geven. Maar
ook dit plan moest hij laten varen. Toen heeft hij een jaar als timmerman gewerkt. Als
hij 23 jaar is wordt hij verliefd op de 19-jarige Berendina (Diny) Derksen. Ze trouwen op
31 januari 1961. Met zijn gezin van drie kinderen heeft hij op verschillende plekken in
Nederland gewoond. Hij werd opa van zes kleinkinderen. Na verschillende banen en extra
scholing is hij opgeklommen tot chef interne zaken van het stadskantoor van Schiedam.
Op 62-jarige leeftijd ging hij met prepensioen. Ze verhuisden naar Goor, Amersfoort,
Voorst en Apeldoorn. Een maand voor zijn sterven vroeg hij pastorale stervensbegeleiding.
In alle rust is hij thuis aan de Soerenseweg 125 overleden in nabijheid van zijn dierbaren.
Moge hij rusten in Gods liefde en vrede.
Ivan Kantoci
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Parochieel bijpraten
Op 26 september 2019 was er een
informatieavond voor de Emmaüsparochie.
Het was een bijzondere bijeenkomst. Door
alle veranderingen wisten veel parochianen
niet meer precies hoe het ook alweer zat.
Voor de geïnteresseerde parochianen was
het een uitgelezen kans om bijgepraat te
worden. De agenda die eerder al in OpWeg
stond gaf al aan dat er veel onderwerpen
aan de orde zouden komen.

verwarming meteen aan te pakken.
Er waren niet alleen technische problemen
met de kachel. Er zal ook nog eens asbest
is de ketelruimte. De verwijdering daarvan
was zo ingrijpend dat het wijzer was om een
geheel nieuwe installatie aan te leggen dan
de oude te demonteren, repareren en terug
te plaatsen. Intussen ontstonden er nieuwe
ideeën. Ook die werden uitgewerkt en van
een kostenplaatje voorzien.

Met een aansprekende tekst over beelden
van personen en werkelijkheden, etiketten
die snel opgeplakt worden, favoriete
rolmodellen en een vertrouwd gebed
opende pastoor Hermens de bijeenkomst en
nodigde iedereen uit tot openheid.
Wat is er de laatste tijd gerealiseerd?

Alsof dat nog niet genoeg was ontstonden
er ernstige problemen met de afvoer van
enige toiletten. Bij het opgraven van de
leidingen bleken die volledig verstopt te zijn
door boomwortels die zich erin genesteld
hadden. Die buizen moesten eerst volledig
vervangen worden. Dat kon niet wachten op
de aanleg van een nieuwe toiletgroep. Ook
voor die toiletgroep werden er meerdere
plannen bedacht. Een plan voor een plek
vlak bij de kerk haalde het niet omdat er
dan geen doorgangsruimte naar de tuin
meer over bleef. En toen? Misschien in een
halletje bij een van de toegangsdeuren van
de kerk aan de Hoofdstraat? Daar zouden
met enige vindingrijkheid twee toiletten
gebouwd kunnen worden. Er zou zelfs nog
plek zijn voor een fonteintje. Maar voor het
benodigde invalidentoilet was er echt geen
plaats. Dus ging ook dit plan niet door.

Bestuur
Vanaf 1 augustus 2019 is er één bestuur voor
de Emmaüsparochie in Apeldoorn en voor
de HH. Franciscus & Clara parochie in Twello.
De leden van het nieuwe bestuur stelden
zichzelf voor. Hans Hermens was pastoor
zowel van de Emmaüsparochie als van de
Franciscus en Clara parochie. Als zodanig ook
voorzitter van de beide parochiebesturen. In
het nieuwe bestuur is hij weer de voorzitter.
Maarten Heere was vicevoorzitter van het
bestuur van Franciscus en Clara en heeft
dezelfde functie in het nieuwe bestuur.
Ferry Leeflang was sinds het begin van dit
jaar secretaris van het Emmaüsbestuur en
wordt nu weer secretaris. Erik Krukkert
gaat de financiën beheren. Trees Hendriks
wordt bestuurslid. Dat geldt ook voor Berry
van den Hout. Hij was vicevoorzitter van
het Emmaüsbestuur. Hij heeft aangegeven
niet zijn volledige termijn van 4 jaar vol
te maken. Hij zou het fijn vinden als er in
zijn plaats een jongere kwam. Door het
voorstellen kwam er een duidelijk gezicht bij
een naam. Het was jammer dat de nieuwe
penningmeester door ziekte afwezig moest
zijn.
De benoeming van één bestuur leidde
meteen tot de vraag: moet dan alles een
worden? Dat hoeft zeker niet. Iedere
parochie kan zijn eigenheid behouden.
Bij elke activiteit moeten we wel de vraag
stellen: hoe kunnen we elkaar versterken
zonder dat er sprake is van eenheidsworst.
Een gedeelte van de eigenheid zien we in
de parochiebladen en de parochiebulletins
of nieuwsbrieven. Op dit moment zijn er
zeker geen plannen om tot één parochieblad
te komen. Daarvoor is de huidige
informatievoorziening te verschillend
georganiseerd. Tussen alle eigenheid is er
een gemeenschappelijk punt: het geloof in
Christus.
Het is de bedoeling dat de beide parochies
op 1 januari 2021 samengaan in een
parochie. Tegen die tijd moet er ook een
passende naam voor bedacht zijn.

Pastoraal Team
Naast één bestuur is er ook één pastoraal
team. Het gehele team was aanwezig. Voor
de parochianen die niet aanwezig waren bij
de startzondag stelden de pastoraal werkers
Ivan Kantoci en Wim Vroom zich voor. In
OpWeg is te zien wie er voorgaat in elk van
de locaties van beide parochies

Kind en Kerk
Mariska Litjes is samen met een
groep enthousiaste vrijwilligers in de
Emmaüsparochie gestart met activiteiten
voor kinderen. Als een van de speerpunten
van het parochiebeleid heeft zij haar
activiteiten uitgebreid tot katholieke scholen
in Apeldoorn. Ze is begonnen met 5 scholen.
Nu is zij al werkzaam op 23 scholen. Sinds
dit schooljaar zitten er ook scholen bij uit de
Franciscus en Clara parochie.

Meldpunt
Voor aanvragen voor het doopsel is er nu
één meldpunt. Parochianen die hun kind
willen laten dopen kunnen daarvoor bellen
met het secretariaat van Twello.
Voor telefonische aanmelding van
uitvaarten zijn er nog twee nummers.
Zie de parochiebladen.

Secretariaat
De secretariaten werken nauw samen.
Je kunt zeggen dat er één secretariaat is.
Maar dan op twee verschillende locaties.
Op die manier wordt de meerwaarde van
integratie en samenwerking zichtbaar.

Parochiële Caritas Instelling
Op weg naar één parochie is er al veel
bereikt. Toch moet er ook nog veel gebeuren
eer het zover is. Dat geldt bijvoorbeeld
voor de PCI. Op dit moment is de PCI van de
Emmaüsparochie slapend. De noodzakelijke
beslissingen worden nu door het bestuur
genomen. Het is het plan om op 1 januari
2021 een zelfstandige PCI voor de gehele
parochie te presenteren.

Vriendschap met de armen
Naast Kind en Kerk is de aandacht voor de
kwetsbare mens ook een speerpunt van
beleid. Voor een zeer groot gedeelte ligt
de uitvoering van dit speerpunt bij diaken
Ronald Dashorst en Sant’Egidio. Deze
gemeenschap helpt mensen die dat nodig
hebben aan kleding. Elke maandagavond
is wordt er in het Emmaushuis voor een
groep van ongeveer 40 personen een
warme maaltijd geserveerd. Voor dak- en
thuislozen gaat elke vrijdagavond de
bakfiets met koffie, thee, soep en broodjes
langs de plekken waar zij gewoonlijk
verblijven. Op een aantal terreinen werkt
de Emmaüsparochie nauw samen met
protestantse werkgroepen. Daarbij kan
men denken aan zwerfjongeren. Hoewel de
parochie de Herberg niet meer als prioriteit

ziet is er nog wel bemoeienis met bepaalde
activiteiten. Soms worden individuele
probleemsituaties oecumenisch opgelost.

Pastoraatsgroep
De pastoraatsgroep ziet zich als de oren en
ogen voor alles wat er leeft in de parochie.
Daarnaast ook als aanspreekpunt voor
parochianen en werkgroepen. Waar nodig
coördineert de pastoraatsgroep activiteiten
van een aantal werkgroepen. De organisatie
van de startzondag, het kerstevent en
lezingen behoort ook tot de taak. De groep
bestaat uit Luce van Gerwen, Lia Voogd,
Rens Smit en Jaap Gussenhoven.

Locatieraad
De locatieraad neemt een aantal taken van
het (voormalige) parochiebestuur over. Mede
om de eigen identiteit te bewaken gaat het
voornamelijk om praktische zaken op het
gebied van financiën, beheer van gebouwen
en materieel, gemeenschapsopbouw en
het organiseren van vrijwilligerswerk.
Het is duidelijk dat daarvoor een goede
afstemming met het parochiebestuur
noodzakelijk is. De locatieraad bestaat nu
nog uit Marcel Stouten en Gerrit Velthuis.
Voor de benodigde versterking van de
raad vinden nog gesprekken met enkele
kandidaten plaats.

Financiën
Op de agenda stond ook een toelichting op
de financiële situatie van de parochie. Door
de ziekte van de penningmeester kon dit
agendapunt niet behandeld worden. In een
van de komende uitgaven van OpWeg en op
de website verschijnt er een overzicht van de
financiën.

Emmaüshuis
Al enige jaren zijn er plannen voor het
Emmaüshuis. Het gaat dan onder meer om
een multifunctionele uitbreiding van de
keuken voor activiteiten van de parochie en
van Sant’Egidio. Daarvoor zijn ook nodig
een grote zaal, kantoren en toiletgroepen.
In verschillende uitgaven van OpWeg
zijn eerder al artikelen verschenen over
plannen en planningen. Bij afwezigheid
van Harrie Huis in ‹t Veld gaf Berry van
den Hout toelichting op de activiteiten
met betrekking tot het Emmaüshuis. Hij
doorliep met behulp van schema’s, tabellen,
schetsen en kostenoverzichten het hele
proces. Het eerste plan was ambitieus. Het
behelsde een zaal achter de huidige zaal,
een zaal tussen het Emmaushuis en de kerk
en een nieuwe toiletgroep. Daarbij moest
wel rekening gehouden worden met een
boom die gespaard moest worden. Bij het
uitwerken van de plannen en omzetten in
een kostenraming bleek die uitbreiding
de begroting ver te boven te gaan.
Aanpassingen en vooral versoberingen
leverden uiteindelijk toch nog een te hoog
bedrag op.
Om het nog wat moeilijker te maken
ontstonden er problemen met de
verwarming van de kerk. Om te verhinderen
dat de parochianen tijdens vieringen in de
kou kwamen te zitten was het nodig de

Wat gaat er dan wel gebeuren? Er zijn
nieuwe plannen uitgewerkt voor een
grondige renovatie van het Emmaüshuis.
Zo komt een nieuwe toiletgroep die aan
de geldende vereisten eisen voldoet. De
vloeren, wanden, deuren, kozijnen worden
opgeknapt. Er komt nieuwe vloerbedekking.
In de keuken komt een praktische uitrusting
en handige indeling. Enkele kleine kamers
op de bovenverdieping worden omgevormd
tot een multifunctionele zaal. Voor de
veiligheid en het gebruiksgemak moet er aan
de verlichting ook het en ander gebeuren.
Alles bij elkaar toch nog een kostbare maar
wel noodzakelijke verbouwing. Wanneer
gaat dat allemaal gebeuren? De plannen zijn
bij het bisdom ingediend. Als alles meeloopt,
kunnen de eerste werkzaamheden eind dit
jaar of in het begin van het volgend jaar
van start gaan. Met de aanpak van de het
Emmaüshuis zijn we er nog niet. Aan het
onderhoud van de kerk moet in de komende
jaren ook veel aandacht besteed worden.
Voorlopig staat er, uitgesmeerd over 5 jaar,
een bedrag op de begroting van bijna
€ 340.000. Het rijk verleent daarvoor wel
subsidie. Maar er blijft toch altijd nog bijna
€ 170. 000 voor de parochie over.

Rondvraag
Hoewel er veel informatie was uitgewisseld
was er toch ook nog gelegenheid voor de
overgebleven vragen. De eerste vraag had
betrekking op de verstaanbaarheid in de
kerk tijdens een dienst. Het antwoord op
deze vraag wordt meteen doorgeschoven
naar de net benoemde locatieraad. De
volgende vraag had te maken met de
vloerbedekking in de vergaderzaal. Op
deze manier kon de zaal zeker niet aan
buitenstaanders verhuurd worden, vond de
vragensteller. Een extra schoonmaakbeurt
zou volgens hem al kunnen helpen. Hij kreeg
daar volkomen gelijk in. Definitief wordt
dat opgelost bij de verbouwing. De laatste
vraag had te maken met de houtworm in de
kerkbanken. Een proefbehandeling heeft
plaatsgevonden. Op korte termijn volgt
de uitslag en komt er een advies voor een
mogelijke aanpak.
Na een dankwoord voor ieders aanwezigheid en inbreng sloot de pastoor de
bijeenkomst officieel af met een gebed.
In het aansluitend informeel samenzijn
‘onder het genot van een hapje en drankje’
ging de bijeenkomst nog geruime tijd door.
Dat was beslist ook een vorm van bijpraten.
Jacques Daenen
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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 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

Tarcisiusdag 2019
Op 20 september was Tarcisiusdag 2019.
We gingen er met zijn vijven heen: 2
misdienaars en 3 acolieten. We reden in een
auto naar het aardsbisdom Utrecht.
Toen we daar aankwamen gingen we ons
omkleden voor de mis. Daarna liepen we
in een processie naar de kerk. Het was een
hele mooie viering, maar helaas konden
we niet dienen. Na de mis gingen we terug
en ons omkleden. We gingen met 3 andere
parochies een boottocht doen. De andere
hadden andere activiteiten. De boottocht
duurde een uur.
Na de boottocht liepen we naar de zusters.
Daar gingen we een puzzel maken. De
eerste was met de kerkelijke feestdagen. Je
moest de feesten op volgorde leggen van
het Christelijk jaar, daaronder de kleur die
bij het Feest hoort, en dan het attribuut en

K I N D
Storm op het meer:
Meespeelviering voor
peuters en kleuters
Jezus is een bijzondere man.
Zelfs in de storm luisteren
wind en water wanneer
Hij vraagt om weer rustig te worden.
De leerlingen zijn stomverbaasd.
Met de peuters en kleuters gaan we naar dit
verhaal luisteren. Kunnen wij zelf het laten
stormen? Bootjes laten varen op woelig
water. We gaan het allemaal proberen.
We zingen en worden stil om een kaarsje
aan te steken en te bidden.
Een viering speciaal voor de allerkleinsten
in onze kerk: 10 november om 10:00 uur
in het Emmaüshuis.

tot slot de bijbeltekst. Daarna moesten we
de verschillende onderdelen van de mis op
goede volgorde leggen. We hadden maar
1 foutje. Bij de laatste puzzel moesten we
de 7 sacramenten op volgorde leggen. Het
was best lastig. We kregen ook nog een
quiz mee. Na de puzzels liepen we naar de
parkeerplaats. Daar kregen we een frietje en
een snack.
Hierna was de prijsuitreiking van de quiz.
Wij werden 5e. De kardinaal vertelde dat
hij gezondigd had: hij had een kroket
gegeten terwijl hij op dieet is. We kregen
een sleutelhanger van de kardinaal. Helaas
was dat het einde van de dag. We reden
terug naar huis en hadden in de auto nog
woordspelletjes gespeeld.
Dat was Tarcisiusdag 2019.
Dominique Heinsman

E N

Een kijkje in
de Synagoge
met tieners
3 november gaan
we met een stel
tieners kijken
bij de Synagoge.
Daar is een expositie opgesteld over het
Jodendom. Ben je tussen de 12 en de 17 en
wil je eens een kijkje nemen bij een andere
religie en meer weten over het Jodendom,
ga dan met Jos Sauren en mij (Mariska Litjes)
mee naar de
expositie in de
Synagoge aan
de Paslaan.
Om 12:00
uur starten
we in het
Emmaüshuis met pannenkoeken.
Daarna lopen we naar de synagoge.
Daar zijn we een uurtje en dan gaan we nog
wat chillen en ook even jullie enthousiasme
en ideeën peilen voor activiteiten.

K E R K

Als u een zoon of dochter heeft
in deze leeftijd: meld hem aan
via kindenkerk@rkapeldoorn.nl

Kinderen gezocht die met kerst
mee willen zingen met het
kinderkoor ‘Kzing
Tijdens de kerstviering op 24 december
om 16:30 uur zal het kinderkoor zingen.
Maar in zo’n grote volle kerk hebben
we meer kinderen nodig die mee willen
zingen. Kom jij meedoen? Je bent van
harte welkom!
Waar: Emmaüshuis naast de kerk, elke
vrijdag van 18:30 tot 19:30 uur (tijdens
de schoolvakanties is er geen koor).

Elke zondag kinderdienst
Steeds meer kinderen weten de weg
naar de kinderdienst te vinden op de
zondagochtend. Vaak zijn we met 10 tot
20 kinderen. Daar zijn we enorm blij mee.
De opbouw van de kinderdienst is als
volgt: we starten met het kruisteken en

een gebedslied. Daarna lezen we een (na)vertelling van het evangelie en hebben
dan een gesprek met de kinderen over de
lezing, maar we brengen het ook naar de
belevingswereld van de kinderen.
We sluiten af met een verwerking in de vorm
van spel, knutsel, toneelspel of filmpje.
We zijn terug in de kerk bij het Onze Vader
en gaan mee ter communie.
In de kerk koppelen we na de mededelingen
terug waar het in de kinderdienst over is
gegaan.
Het doet ons goed zoveel leuke reacties van
de kerkgangers te krijgen!
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Allerzielen
Het verlies van een dierbare is een gemis
dat iedere dag gevoeld en ervaren wordt.
Dat verdwijnt niet. Door de realiteit van
alle dag gedwongen probeer je er mee om
te gaan en tracht je het een plek te geven.
In dat moeilijke proces van verwerken
kan de viering van Allerzielen steun
geven. Samen met anderen even op een
bijzondere wijze stilstaan bij het overlijden
van een dierbare, kan een bijdrage hierin
zijn.
Naast de viering in de Onze Lieve
Vrouwekerk wordt er tijdens Allerzielen
op onze begraafplaatsen speciale wijze
aandacht besteed aan deze bijzondere
dag:
• Op de Arnhemseweg, de Haagwinde
en de Oude Beekbergerweg door middel
van speciale gedichten, waarmee wij
steun willen bieden aan de

nabestaanden en respect willen tonen aan
hen die ons zijn ontvallen.
• Op de begraafplaats Haagwinde middels
een viering (zie hieronder)

paaskaars. Als u ook een gedenklicht aan
de paaskaars wilt ontsteken, dan kunt u
die zelf meenemen en naar voren komen
om deze aan te laten steken.

Het Bestuur van de RK Begraafplaatsen wil
de traditie voortzetten die op de Haagwinde is ontstaan in de tijd dat er vanuit
wde parochiekerk op Allerzielen een gang
naar de begraafplaats werd gemaakt.
De viering is een plechtigheid die bedoeld
is ter nagedachtenis aan alle parochianen
die zijn overleden, ook zij die elders in
Apeldoorn hun laatste rustplaats vonden.
Speciaal voor deze groep wordt een
lichttafel klaargemaakt die symbool
staat voor hun nagedachtenis. Daarnaast
worden de namen van hen genoemd die
in het afgelopen jaar op de drie rooms
katholieke begraafplaatsen hun laatste
rustplaats vonden. Voor hen wordt een
gedachteniskaars ontstoken aan de

Op zondag 27 oktober om 16.00 uur
gaat pastor Ronald Dashorst voor in
de plechtigheid die gehouden wordt
in de Teresiakerk en aansluitend op de
begraafplaats, waarbij ook alle graven
zullen worden gezegend. Wij hebben
het Credo koor bereid gevonden om de
muzikale omlijsting te verzorgen. Na
afloop van de viering is er gelegenheid
elkaar te ontmoeten onder het genot van
een kopje koffie in de Teresiakerk.
Wij hopen dat vele nabestaanden van
onze dierbare overledenen aanwezig
zullen zijn. De organisatie is in handen van
het vrijwilligersteam van de begraafplaats.
Bestuur RKBA

B E S T U U R

Bezorgers OpWeg gevraagd
Elders in deze OpWeg heeft u al een verslag
gelezen over de parochieavond van 26
september.

Fab&Seb zoeken we actueel nog bezorgers.
Aanmelden kan bij: Marcel Stouten, e-mail:
emmaus.apeldoorn.vrijwiligers@gmail.com

Bij deze goed bezochte parochieavond
komen er toch ook altijd weer vragen op
na de vergadering. Juist voor ons mooie
parochieblad is het noodzakelijk dat er veel
parochianen bereid zijn om OpWeg ook te
bezorgen. In de kerk zien we de gemiddelde
leeftijd niet dalen! Dus u begrijpt dat dat
ook geldt voor onze bezorgers. Als u eens in
de 3 of 4 weken een half uurtje beschikbaar
heeft kunt u het ook weer mogelijk maken
dat alle parochianen OpWeg kunnen
lezen. Zeker voor het gebied van de

Onze ledenadministratie wordt bijgehouden
in een Document Management Systeem,
zeker geen eenvoudig systeem, maar wel
een systeem met heel veel mogelijkheden.
De combinatie van DocBase en Exact
Online maakt het mogelijk om parochies
een volledige nieuwe oplossing aan te
bieden voor zowel de ledenadministratie,
de kerkbijdrage-administratie, de
begraafplaatsenadministratie als ook de
financiële administratie.

Dit systeem is dit jaar ingevoerd en we
zoeken nog 1 of 2 personen die ons zouden
willen helpen met deze administratie. Marry
van Weerdenburg doet dit werk en heeft
de gehele administratie naar dit systeem
overgebracht. Een enorme klus waar we haar
heel dankbaar voor zijn, maar een of twee
personen op de achterhand die ook zouden
kunnen invallen zou heel erg welkom zijn.
Aanmelden kan bij: Ferry Leeflang via:
emmaus@rkapeldoorn.nl of:
leeflangf@gmail.com

Het parochiebestuur

Kennisgeving
ruimen van graven
Het Bestuur van de R.K. Begraafplaatsen
Apeldoorn is voornemens om, tegen het
eind van dit jaar en komend voorjaar, op
de begraafplaatsen Haagwinde en Oude
Beekbergerweg een aantal graven te
gaan ruimen.
Voor de begraafplaats aan de Haagwinde
betreft het graven gelegen in de rijen: AR
- AS – AT – AU – AV – AW – AX
Voor de begraafplaats aan de Oude
Beekbergerweg betreft het graven
gelegen in: Vak B 6 en 10
Op het publicatiebord bij de ingang van
de desbetreffende begraafplaats zijn,
al enige tijd geleden, lijsten van de te
ruimen graven opgehangen.
Mocht u als nabestaande vragen hebben
over een van de te ruimen graven,
dan kunt u contact opnemen met de
beheerder van de begraafplaats of het
algemene telefoonnummer van de
R.K. Begraafplaatsen Apeldoorn.
De contactgegevens staan vermeld
op het publicatiebord.
Van alle
te ruimen
graven zijn de
grafrechten
verlopen en
is er door de
rechthebbende
een afstandsverklaring voor het graf en het
grafmonument afgegeven. Mocht
er desondanks behoefte zijn om het
grafmonument alsnog te behouden
dan dienen wij dat zo spoedig mogelijk
te vernemen. Ook daarvoor verwijzen
wij naar de contactgegevens op het
hierboven aangehaalde publicatiebord.
Het Bestuur van de
R.K. Begraafplaatsen Apeldoorn
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Gebrandschilderde ode aan de liefde
(Huub Ummels)

Orgel
Achter de grote ingangsdeuren aan de
Hoofdstraatzijde is het tochtportaal met
de glazen scheidingswand. De wand werd
destijds geplaatst tussen de twee kleine
zuilen die de voormalige koortribune
dragen en die bij de zijbeuken doorloopt
in de volle hoogte van zo’n acht meter.
In 1977 rijpte de gedachte om deze
scheidingswand te bouwen, mede om in de
wintermaanden de enorme stookkosten van
de kerk wat te temperen. De toenmalige
commissie bouwzaken maakte een
ontwerp, dat de goedkeuring verwierf
van Rijksmonumentenzorg en het bisdom.
Het voorportaal maakt deel uit van de
lage ruimte die zich onder de voormalige
zangzolder bevindt. Een bouwelement dat
door de parochianen steevast ’het zangkoor’
werd genoemd. Ook stond hier tot in de
jaren zeventig het grote uit 1924 daterende
orgel van de kerk, maar toen al jarenlang
niet meer in gebruik en in desolate toestand.

Stuk gestookt door de heteluchtverwarming.
Warmte stijgt nu eenmaal op, iets wat funest
is voor met name de houten onderdelen
van orgels, zeker als dat opwarmen ook nog
eens op een snelle wijze gebeurt zoals bij
dit soort verwarmingsinstallaties. Geld voor
een kostbare restauratie was er niet, maar
een lucratief aanbod om een elektronisch
orgel te plaatsen bood uitkomst. Later, in
1984, zijn veel van de onderdelen en diverse
registers van het oude, door Bernhard Pels
uit Alkmaar gebouwde, orgel gebruikt
om er het koororgel van te bouwen in de
dagkerk. Andere onderdelen, maar ook een
deel van het pijpwerk verhuisden naar de St.
Hubertuskerk in Kerschoten. Maar over de
orgels later meer in deze serie artikelen.

Zangzolder
Wat zich ook In het voorportaal van de kerk
bevindt, is een halfronde uitbouw meteen
links van de beide grote middendeuren
als je de kerk binnenkomt, aan de zijde
van het retabel van Onze Lieve Vrouw van
Smarten. In die ronde uitbouw bevindt
zich bereikbaar door een toegangsdeur
een uit baksteen fraai opgemetselde
wenteltrap. En wenteltrap die getuigd van
groot vakmanschap van de metselaars die
het maakten. De trap geeft toegang tot
de zangzolder en de gewelven. De ruimte
boven de gewelven van de kerk is een
indrukwekkende ruimte. Een ruimte ook
waar vrijwel niemand komt! Lopende over
een van een leuning voorziene loopplank
kan men hier helemaal doorlopen naar de
Stationsstraatzijde, maar dan moet men wel
door de branddeur in de vroegere topgevel

die het schip van het transept en het
hoogkoor scheidt.

Het Hooglied als een ode aan de liefde
Op de koorzolder kwam, na afbraak van het
oude orgel, een roze gekleurd groot raam
in het zicht, een raam dat vooral op zonnige
dagen de kerk geheel roze kleurde. Dat kan
zo niet langer dacht pastoor-deken Jan van
Renswoude. Gelukkig meldde zich bij de
pastoor een oudparochiaan wiens huwelijk
zestig jaar daarvoor in de kerk was gesloten.
Zijn echtgenote was kort daarvoor overleden
en de weduwnaar had in overleg met de
pastoor besloten de kerk ter herinnering
aan hun gelukkige huwelijk iets blijvends te
schenken. Het werd een door de Utrechtse
glazenier Lambert Simon ontworpen
gebrandschilderd raam. Het raam zelf werd
uitgevoerd door het glasatelier Brabant uit
Tilburg. In een aantal afbeeldingen in ronde
medaillons worden scènes uitgebeeld die
man- vrouw-relatie weergeven, geïnspireerd
op het hooglied van koning Salomon,
zoals beschreven in het Oude Testament.
Bovenin het raam is in felle kleuren de stad
Jeruzalem, het Hemels Jeruzalem, uitgebeeld
als de plaats waarnaar Christenen onderweg
zijn. Het vormt daarmee een tegenhanger
van het Hemels Jeruzalem zoals de stad in de
vorm van stadspoorten vooraan in de kerk in
de koorramen is te zien, maar daarover later
meer. Onder aan het raam staat te tekst: ”Uit
dankbare herinnering aan het huwelijk van
Johannes Bernardus Josephus van der Haar
en Martina Huberdina van Alphen. 07-011914 en 18-02-1977”. 1977 is ook het jaar
waarin het raam werd vervaardigd.

Overigens is de ontwerper van het raam,
Joannes Baptist (Lambert) Simon (1909-1987),
geen onbekende in Apeldoorn. In de vijftiger
jaren van de vorige eeuw ontwierp hij ook
de koorramen van de St. Victorkerk aan de
Jachtlaan. In deze nu Hersteld Hervormde
Victorkerk, zijn deze gebrandschilderde
ramen gehandhaafd en dus tot op de dag
van vandaag te bewonderen.
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SANT’EGIDIO

santegidioapeldoorn@gmail.com | www.santegidio.nl | www.santegidio.org | www.santegidio.be

Vredesbijeenkomst in Madrid
Elk jaar ontmoeten religieuze en politieke
leiders uit de hele wereld elkaar in een
stad in Europa om te praten over vrede,
om elkaar te ontmoeten, om vooroordelen
weg te nemen en zo te bouwen aan een
wereld van vrede. Dit jaar was Madrid de
internationale ontmoetingsplaats waar
de Gemeenschap van Sant’Egidio velen
samenbracht in de ‘geest van Assisi’. De
bijeenkomst had de titel: ‘Vrede zonder
grenzen’. Ze gaven stem aan het “stille
weeklagen en aan de schreeuw van hen
wier welzijn uitgesloten lijkt, alsof ze geen
mannen en vrouwen zijn zoals wij.” En in de
eerste plaats van hen die slachtoffer zijn van

teveel oorlogen die nog altijd plaatsvinden
in onze wereld. Vanuit Madrid klonk ook een
sterk ‘nee’ tegen religieus extremisme en de
klassieke bekoring om te geloven dat grote
problemen zichzelf kunnen oplossen.
Op het Almudenaplein, dat vol stond met
duizenden deelnemers die uit heel Europa
waren gekomen om drie dagen van dialoog
te beleven en deel te nemen aan de 27
panels die plaatsvonden in de Spaanse
hoofdstad, vond de slotceremonie plaats:
“We maken ons zorgen om toekomstige
generaties – zo zegt het appel van de
religieuze leiders – omdat we de enige
planeet van iedereen gebruikt zien worden
alsof die slechts aan enkelen toebehoort.
Omdat we opnieuw een cultus van de macht
en nationalistische polarisatie zien, die in
het verleden tot zulke grote vernietigingen
hebben geleid. Omdat het terrorisme niet
ophoudt weerloze burgers te treffen.
Omdat de droom van de vrede uitgeput
lijkt te zijn,” dertig jaar na het vallen van
de Berlijnse Muur die zoveel hoop gaf aan
de wereld. Oorlogen en vrede, epidemieën,
veiligheid (ook digitale veiligheid),

ontheemde volkeren, duurzaamheid en de
opwarming van de aarde, een einde aan het
risico van kernwapens en het wegnemen van
ongelijkheid “overstijgen een enkele natie.”
Uit de internationale ontmoeting kwam
ook een specifieke oproep naar voren:
“We vragen iedereen, verantwoordelijke
politici, de rijksten van de wereld, mannen
en vrouwen van goede wil, om middelen
ter beschikking te stellen om te voorkomen
dat vandaag de dag miljoenen kinderen
sterven zonder gezondheidszorg en om de
miljoenen kinderen naar school te sturen die
daar niet naartoe kunnen gaan. We mogen
ons niet verstoppen achter een muur van
onverschilligheid.”
Kardinaal Carlos Osoro Sierra, die de
ontmoeting samen met Sant’Egidio
organiseerde, sprak van dagen “waarin we
zijn aangemoedigd om geen eilanden te
zijn, om geen vooroordelen te zaaien, maar
de vrede, want in de mensheid staat een
opdracht tot broederschap geschreven.”
Ja, er zijn mensen die proberen grenzen
te laten terugkeren, in wat de Mexicaanse

pater Alejandro Solalinde, die meermaals
werd bedreigd door drugshandelaren
suggestief een “migrantentijdperk” noemde,
maar - zo waarschuwde de voorzitter van
de Gemeenschap van Sant’Egidio Marco
Impagliazzo vanaf het grote podium op
het Almudenaplein - “Er is maar één hemel
boven ons” waar iedereen zich toe wendt
“in wanhoop en vreugde, zowel vanuit de
schamele onderkomens onder de bommen
in Syrië als vanuit kerken, synagogen,
moskeeën en heiligdommen.”
In Madrid waren allen ook unaniem over
het verdedigen van het milieu: “Vandaag
– benadrukte Impagliazzo – tonen we
onze solidariteit met de bevolking van de
Amazone. De lucht die we inademen kent
geen douane: het is dezelfde lucht voor
iedereen. Juist de jongeren hebben dat
als eerste begrepen en komen overal ter
wereld in actie voor een leefbare aarde.
Vele jongeren namen ook deel aan deze
ontmoeting in Madrid.” Tot slot werd
aangekondigd welke stad de volgende
internationale ontmoeting in de ‘geest van
Assisi’ zal ontvangen: Rome in 2020.

STAD
Kopij voor de volgende OpWeg graag inleveren uiterlijk woensdag 30 oktober 2019
per e-mail aan receptie@rkapeldoorn.nl

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

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

Vanaf 13 oktober
vieren we in de kerkzaal
Op 8 oktober is de vloer in de hal en wandafwerking van de kerkzaal geïnspecteerd
om te onderzoeken of deze naar behoren
zijn opgeleverd door de aannemer. Daarna
staat niets ons in de weg om de kerkzaal
(voorlopig) in gebruik te nemen, zolang er
geen herstelwerkzaamheden nodig zijn. En
anders vinden die in overleg met ons plaats.
We zijn daarom erg blij dat we 13 oktober
de kerkzaal gaan gebruiken en dan weer één
viering per zondag hebben. Als u dit leest
zijn de stoelen en instrumenten geplaatst, is
de voorlopige geluidsinstallatie aangesloten
en is er bekeken of de galm in de ruimte
onderdrukt kon worden. We verwachten
zeker niet vanaf het begin alles tiptop in

orde te hebben want het kost tijd om stap
voor stap verbeteringen door te voeren.
Het zal daarom in het begin allemaal best
wat provisorisch zijn: de ringleiding werkt
misschien nog niet, het liturgisch meubilair
is van tijdelijke aard en misschien staat niet
alles op de goede plek. Maar het is ons veel
waard om weer allemaal samen te vieren en
om elkaar na afloop te kunnen ontmoeten
bij de koffie. Daarom gaan we de uitdaging
aan. Als alles goed is gegaan vieren we vanaf
13 oktober om 10.00 uur weer met ons allen
in één kerkzaal… het gaat langzaam maar
zeker de goede kant op!

Het Open Vuur van 19.30 – 20.00 uur

Vanaf 16 oktober organiseert het
Pioniersteam elke week in De Drie Ranken
een adempauze midden in de week! Voor
jonge mensen (18-45 jr.) die ruimte zoeken
voor stilte en reflectie. Je mag er gewoon
zijn, je hoeft even niets. Iedere week een
ander thema. Rustige muziek, luistermuziek
en beelden die korte teksten ondersteunen.
Na afloop ontmoeten we elkaar bij de bar.
Thema’s: 16 okt: Ontmoeting - 23 okt: Wie
ben ik - 30 okt: Woorden van Gandhi;
6 nov: Engelen. Info: 06 532 077 78,
www.3ranken.nl/hetopenvuur.

Journalist David Sheff
en zijn getalenteerde
tienerzoon Nic zijn
twee handen op
één buik. Wanneer
David ontdekt dat
Nic worstelt met een
drugsverslaving, stort
zijn wereld plotseling
in. David besluit om
alles in het werk te
stellen om zijn zoon te begrijpen en te
redden. De film vertelt het waargebeurde
verhaal van een onvoorwaardelijke liefde
tussen een vader en zijn zoon. Beautiful Boy
is een prachtige ode aan de (ouder)liefde,
maar wijst ook op de grenzen daarvan.
Vrijwillige bijdrage € 2,50.
Donderdag 24 oktober 19.45 uur Sacrale
dans De Drie Ranken door Els Lagerweij
Sacrale dans is een meditatieve vorm van
bewegen, waarbij plezier en beleving voorop
staat. Passen
zijn eenvoudig te
leren. We dansen op
inspirerende muziek
uit diverse muzikale
tradities, nu eens
uitbundig, dan weer
verstillend. Het thema sluit steeds aan bij de
tijd van het jaar. Vrijwillige bijdrage € 2,50.
Info en opgave:vonc@3ranken.nl
Woensdag 30 oktober 20.00uur
De meditatie begint om 20.00 uur en duurt
ongeveer 1,5 uur. Afgesloten wordt met een
kopje thee. De avonden worden begeleid
door dominee Henri ten Brinke en/of mevr.
Marian Campen. Wegens verbouwing van
De Drie Ranken komen we bij elkaar aan de
Ferguutgaarde 102.

H U B E R T U S
Werkgroep Welzijn/Ziekenbezoek
Woensdag 23 oktober Film: Beautiful boy
19.30 uur Vonc De Drie Ranken

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, telefoon 055 521 39 28

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

Eucharistieviering in de Open Hofkerk
19 september jl. was er in de Open Hofkerk
weer een Eucharistieviering voor de ouderen
van 75+ uit de Hubertusgemeenschap. Deze
viering had als thema “God is trouw?”
Dit thema werd gekozen omdat in het
Evangelie wordt gesproken over vergeving
aan een zondares en daaruit blijkt Gods
trouw aan de mensen. Pater Theo Roelofs
ging samen met Ben Pol en Jan Klomp als
acolieten voor in deze Eucharistieviering.
In zijn overweging gaf Pater Roelofs aan
dat het toch bemoedigend is dat Jezus het
opneemt voor die berouwvolle vrouw. Het
is heel verleidelijk om snel een oordeel klaar
te hebben over gedragingen van een ander
zonder eerst te kijken naar de oorzaak en
achtergrond. Gelukkig blijft God trouw
aan zijn Liefde voor de mensen. Tijdens de
viering werden er door het Hubertuskoor
mooie liederen gezongen, zowel bij de
samenzang als bij de eerstemmige liederen.
Het klonk allemaal heel sfeervol. Aan het
slot van de viering bedankte de voorzitter
van de Werkgroep Welzijn de medewerkers
van Uitvaartonderneming Mooi Afscheid
voor hun inzet en medewerking voor het
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schoonmaken en de zorg dat er weer
allerlei zaken geregeld waren zodat ook
na de viering er een gezellig samenzijn
gerealiseerd kon worden. Hierna gaf hij het
woord aan mevrouw Nicole van den Bos van
Mooi Afscheid. Zij vertelde dat Mooi Afscheid
per 1 oktober jl. de Open Hofkerk heeft
gekocht en hiervan een Uitvaartcentrum
zullen gaan maken. Ook gaf zij aan dat de
Werkgroep Welzijn Hubertusgemeenschap
haar activiteiten na de verbouwing in deze
locatie kan voortzetten. Al met al was het
een prachtige viering met weer een grote
opkomst. Na afloop was er koffie, thee,
een hapje en een drankje. Iedereen ging
wat later met een goed en voldaan gevoel
naar huis. Dank aan de Werkgroep die
deze middag weer met veel enthousiasme
heeft geregeld. De volgende activiteit is
een Eucharistieviering met Kerstviering op
donderdagmiddag 19 december a.s. om 13.30
uur in de Open Hofkerk. Graag tot ziens bij
de volgende activiteit.
GT

ONZE LIEV E V ROUW E

bij het koor of mail naar
jokebosman@telfort.nl

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
Magda Ang, tel. 06 232 604 70.

Kom actief meevieren
Hoewel het nog ver weg lijkt, beginnen
binnenkort de voorbereidingen voor
de kerstnachtviering. Credo verzorgt
traditiegetrouw een van die vieringen en
is op zoek naar gastzangers.
Heb jij altijd al een mooie meerstemmige mis
willen zingen en zie je het als een uitdaging
om dat in de praktijk te brengen? Kom ons
dan versterken. Wij ontvangen je graag
tijdens onze voorbereidende repetities vanaf
woensdagavond 30 oktober om 19:30 uur in
het parochiehuis. Meld je aan na de viering
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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.

Bezorger (m/v) OpWeg gezocht
Wegens gezondheidsproblemen van
de huidige bezorgster van OpWeg ben
ik op zoek naar iemand die haar wijk
de komende maanden wil overnemen.
Het gaat om 3 adressen Akkerwinde,

3 adressen Hoefblad en 8 adressen
Zonnedauw, totaal 14 exemplaren.
Bent u degene die dat wil doen?
Dan graag een berichtje aan Cita Pol,
055 366 19 23 (graag tussen 18-19 uur)
of s.a.pol-vandenberg@online.nl.

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.

De Klaagmuur in Apeldoorn?
Van zondag 27 oktober t/m donderdag 14
november 2019 staat er in de Synagoge aan
de Paslaan een speciale expositie opgesteld.
Deze expositie met als naam “Van
Tabernakel tot Synagoge” toont de
ontmoetingsplaats tussen God en het Joodse
volk. Wat beleefde het Joodse volk in de
ontmoeting met God rondom de Tabernakel
in de woestijn of rondom de tempel in het
beloofde land? Of in de tijd van Jezus en
na de verwoesting van de tempel door de
Romeinen, toen de Synagoge het centrale
heiligdom werd? En wat beweegt de
Joden in Israël als ze bij de “Klaagmuur” in
Jeruzalem bidden?

Israël

Dit wordt in de expositie aanschouwelijk
gemaakt door middel van een maquette,
3D-beelden van zoals het in de tempel was,
een ‘Klaagmuur’ in klein formaat, en door
een bezoek aan de gebedsruimte van de
Synagoge zelf. Bij de objecten wordt uitleg
gegeven en worden vragen beantwoord
door deskundigen. In de Synagoge zal
iemand van de Joodse gemeente toelichting
geven. De in de ‘Klaagmuur’ geplaatste
gebedsbriefjes worden nog voor het
einde van dit jaar gebracht naar de echte
“Klaagmuur” in Jeruzalem.
Voor de groepen van basisscholen (groep
5 t/m 8) en voor de leerlingen van het
middelbaar onderwijs wordt er een speciaal

K E R K D I E N S T E N
Vieringen H. Martinuskerk Twello
Zondag 20 oktober
10.00 uur Eucharistieviering
met het Martinuskoor
Voorganger pastoor H. Hermens
Woensdag 23 oktober
09.00 uur Eucharistieviering
Donderdag 24 oktober
09.00 uur Eucharistieviering
Zondag 27 oktober
10.00 uur Eucharistieviering met het
Wocokoor. Voorganger
pastor Oude Vrielink
Woensdag 30 oktober
09.00 uur Eucharistieviering
Donderdag 31 oktober
09.00 uur Eucharistieviering
Vrijdag 1 november Allerheiligen
19.00 uur Eucharistieviering
Voorganger pastoor H. Hermens
Zaterdag 2 november Allerzielen
19.00 uur Uitvaartviering met alle koren
Voorganger pastoor H. Hermens
Zondag 3 november
10.00 uur Eucharistieviering
met het Martinuskoor
Voorgangers pastoor H. Hermens
Donderdag 7 november H. Willibrord
09.00 uur Eucharistieviering

Vieringen H. Martinuskerk Vaassen
Zaterdag 19 oktober
18.30 uur Eucharistieviering
met het Martinuskoor
Voorganger pastoor H. Hermens
Zaterdag 26 oktober
18.30 uur Eucharistieviering met cantor
Voorgangers pastoor H. Hermens
en diaken R. Dashorst
Zaterdag 26 oktober
18.30 uur Woord- en Communiedienst
met het Martinuskoor
Voorganger pastor W. Vroom
Vrijdag 1 november Allerheiligen
(viering in Twello, om 19.00 uur)
Zaterdag 2 november Allerzielen

18.30 uur Woord- en Communiedienst
met het dameskoor
Voorganger pastor W. Vroom
Zondag 3 november
(viering in Twello, om 10.00 uur)
Donderdag 7 november H. Willibrord
(viering in Twello, om 09.00 uur)
Dinsdag 12 november
09.30 uur Gebedsdienst in het
pastoraal centrum

3 nov

voor de basisschoolleeftijd
10.00 uur, Gedachtenis
overledenen ds. A.A. Wijlhuizen

De Heemhof
20 okt
27 okt
03 nov

Dhr. R. Bloemendal
RK Pastor W. Achtereekte
Allerzielen Mw. M. BossenbroekBaller
De kerkdiensten beginnen om 10.30 uur.

‘s Heeren-Loo (Groot Schuylenburg)

Zondag 20 oktober
10.00 uur Eucharistieviering
met koor Con Spirito
Voorganger pastor H. Hofstede
Zondag 27 oktober
10.00 uur Eucharistieviering
met koor Con Spirito
Voorganger pastor Sebastian
Vrijdag 1 november Allerheiligen
(viering in Twello, om 19.00 uur)
Zaterdag 2 november Allerzielen
19.00 uur Woord- en Communiedienst
met koor Con Spirito
Voorganger pastor I. Kantoci
Zondag 3 november
(viering in Twello, om 10.00 uur)
Donderdag 7 november H. Willibrord
(viering in Twello, om 09.00 uur)
		

20 okt

20 okt
PKN-1 Mw. E. Wennink
27 okt
RK pastor J. van Steenoven
03 nov
Herdenking Overledenen PKN-3
De kerkdiensten beginnen om 10.30 u op de
4e verdieping.

De Drie Ranken
20 okt
27 okt
27 okt

10.00 Ds. W. Westerveld
Maaltijd van de Heer
10.00 Open Kring Viering Ds.
G.A.J. van der Maas + Mw. T. Breuer
10.00 De LichtBoot
ds. A.A. Wijlhuizen
In de jeugdruimte kinderkerk

Eredienst Drs.Constance
Schouwstra-Dijkman DDR
27 okt
Verteldienst Dhr. Harm Siebesma
27 okt
Zangdienst Mw. Hetty de Reus
03 nov
Eredienst Drs. Constance
Schouwstra-Dijkman en
Ds. Bert Schüssler. Viering
in de Grote Kerk Apeldoorn
03 nov
Verteldienst Mw. Henriëtte
van Ieperen
03 nov
Zangdienst Mw. Hanke van ’t Hof
Aanvang diensten: eredienst 10.30 uur,
verteldienst 10.30 uur, zangdienst 14.30 uur

De Herberg: Zondagse Ontmoetingen
27 okt
Theo van Driel
De Zondagse Ontmoetingen vinden plaats
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.

Marken-Haven
19 okt
26 okt
02 nov

M-Ha Dhr. R. Bloemendal
RK Pastor W. Achtereekte
Allerzielen M-Ha Mw.
M. Bossenbroek-Baller
De kerkdiensten vinden plaats op
zaterdagmorgen om 10.30 uur.

Randerode
20 okt
27 okt
03 nov

TENTOONSTELLING
Unieke tentoonstelling voor jong en oud

Tabernakel

Kotel in Jeruzalem

Synagoge in Apeldoorn

Deze tentoonstelling wordt georganiseerd door de Werkgroep IsraëlApeldoorn in samenwerking met Christenen voor Israël

U mag dit echt niet missen! kom!!!

De tentoonstelling is geopend van: zondag 27 oktober tot donderdag
14 november 2019 (op vrijdagen en zaterdagen gesloten)
Openingstijden: 12:45-15:00 uur en 15:00-17:00 uur
Toegang: € 2,50 p.p. (kinderen: € 1,00)
Locatie: Synagoge, Paslaan 18, 7311 AL, Apeldoorn
www.israel-apeldoorn.nl

E L D E R S

Vieringen H. Antonius abt Loenen

Casa Bonita

“Van Tabernakel tot Synagoge”

interactief programma geboden; dit duurt
één uur. De toegangsprijs bedraagt € 1,- per
leerling van genoemde groepen/scholen;
voor volwassenen € 2,50.
Een bezoek aan deze expositie is zeker
ook aan te bevelen voor voorgangers,
catecheten, studenten van theologische
opleiding, jeugdleiders en kinderwerkers.
De tentoonstelling is in de genoemde
periode elke dag (behalve vrijdag en
zaterdag) van 13 tot 17 uur geopend.
Organisatie: de werkgroep Israël-Apeldoorn
i.o.m. de Joodse gemeente.
www.israel-apeldoorn.nl
info@israel-apeldoorn.nl
06 246 149 67

Prot Magda Hoekstra
Berea
Herdenking overledenen RK
pastor J. van Steenoven

De kerkdiensten beginnen om 10.30 uur.

Sainte Marie
20 okt

Woord- en communieviering
A. Derksen		
27 okt
Eucharistieviering A. Goes
2 nov
15.00, herdenkingsdienst
Allerzielen in de zaal beneden
G. Disberg
3 nov
Geen dienst
De diensten beginnen om 10.00 uur.

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

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

H. Geestkapel Assel
Elke zondag is er om 10.00 uur een
zondagsviering. Elke 1e zondag van de
maand Eucharistieviering met ondersteuning
door het Hubertuskoor. Elke 2e zondag van
de maand Woord- en Communieviering.
Overige zondagen Eucharistievieringen met
volkszang.
In de Eucharistievieringen gaat een van de
Salesianen van de nabijgelegen Mariahoeve
voor: Theo Roelofs sdb.
De Woord- en Communievieringen worden
bij toerbeurt verzorgd door Ruud Pragt,
Anton Derksen en Hans Bosch.
Wij proberen ook kinderen een warme plek
te bereiden en nodigen hen uit actief aan de
vieringen mee te doen o.a. door het luiden
van de kerkklok en het aansteken van de
kaarsen bij de voorbeden.
De gemeenschap van de H. Geestkapel is
zeer betrokken bij het straatkinderenproject
Bosco Boys in Nairobi. Zij uit dat vooral
in financiële ondersteuning van het
project als geheel en een forse bijdrage
aan studiekosten van individuele (ex-)
straatkinderen.
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WIJ BIDDEN
Gebed op het feest van Allerheiligen:
God van ver en God van heel dichtbij, de
eeuwen door hebt U gesproken een woord
dat zalig maakt, dat mensen oproept uw
goedheid uit te dragen. Een menigte die
niemand tellen kan heeft gehoor gegeven
aan uw woord. Laat ook ons bij die lange
stoet horen, maak ook ons tot hoorders
én uitvoerders van uw woord, opdat wij
samen uw volk op aarde zijn, samen met
allen die ons voorgingen en met allen die
na ons komen. Dat vragen wij U in Jezus’
naam. Amen.

E V E N

S T I L S T A A N

Allerzielen in Latijnse landen
In de Latijnse landen worden Allerheiligen en Allerzielen op
grootscheepse wijze gevierd. Mexico spant wat dat betreft de
kroon. Op de Mexicaanse feestkalender is 2 november, Dia de los
Muertos (‘Dag van de Doden’), de belangrijkste datum. Om te laten
zien dat ze hun gestorven dierbaren niet vergeten zijn, houden de
meeste Mexicanen op de begraafplaatsen luidruchtige feesten, vaak met vuurwerk.
In Zuid-Mexico koken ze zelfs hele feestmaaltijden op het kerkhof. Overal zijn in winkels,
op straat en in de huizen doodshoofdjes van marsepein te zien, versierd met uilen en
spinnetjes. Ook zie je grafzerken van chocola en harten en schedels van suikerwerk.

BIJBELROOSTER
Bijbelrooster jaar C
20 oktober 2019 Negen-en-twintigste zondag door het jaar
Ex. 17,8-13; Ps. 121; 2 Tim. 3,14-4,2; Luc. 18,1-8 Wereldmissiedag
27 oktober 2019 Dertigste zondag door het jaar
Sir. 35,12-14,16-18; Ps. 34; 2 Tim. 4,6-8.16-18; Luc. 18,9-14
01 november Allerheiligen
Apok. 7,2-4.9-14; Ps. 24; 1 Joh. 3,1-3; Matt. 5,1-12a
02 november Allerzielen
Jes. 25,6a.7-9; Ps. 23; Apok. 21,1-5a + 6b-7; Luc. 23,44-46 + 50 + 52-53; 24,1-6a
03 november 2019 Een-en-dertigste zondag door het jaar
Wijsh.11,23-12,2 Ps. 145 2 Tess.1,11-2,2 Luc. 19,1-10

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!

055 - 312 56 89
dag en nacht

S ervice vinden wij vanzelfsprekend

Verzekerd van persoonlijke

• 3 jaar garantie

uitvaartbegeleiding in de

• aan huis advies en verkoop
• levering op afspraak

regio Apeldoorn, waar u

• gratis bezorgen en afvoeren

ook verzekerd bent.

• eigen technische dienst
• uitgebreide uitleg

www.mooi-afscheid.nl

Rekening: 2395546; IBAN: NL10 INGB 0002395546,
t.n.v. SIKA OpWeg

informatieblad voor katholiek apeldoorn
OpWeg is een uitgave van de SIKA
Stichting Informatieblad Katholiek Apeldoorn
Postadres: SIKA, p/a Regentesselaan 16a,
7316 AD Apeldoorn.
Stichting SIKA is ANBI-erkend, u kunt uw giften
aftrekken van de belasting.
Bestuur
Voorzitter: Th.J. Linthorst, thj.linthorst@gmail.com
Secretaris: M. Oomen-Pragt, mfaoomen@gmail.com
Penningmeester: F.P.C.J. Spallek, spallekf@telfort.nl
Financiën en advertenties
F.P.C.J. Spallek, De Zeis 53, 7335 KE Apeldoorn,
055 542 64 24, spallekf@telfort.nl

Bezorgklachten, verhuizingen, aanmeldingen, opzeggingen:
Secretariaat: Emmaüsparochie Apeldoorn,
Stationsstraat 13, 7311 NL Apeldoorn,
055 526 65 00, e-mail: receptie@rkapeldoorn.nl .
Vrijwillige bijdrage
Het uitgeven van OpWeg kost geld. Het blad kan dan
ook alleen maar blijven verschijnen dankzij bijdragen
van lezers. Jaarlijks wordt een acceptgiro verspreid
waarmee een vrijwillige bijdrage kan worden
overgemaakt.
Men hoeft natuurlijk niet op deze acceptgiro te
wachten, spontane bijdragen zijn ook zeer welkom
op rekening: 2395546; IBAN: NL10 INGB 0002395546,
t.n.v. SIKA OpWeg

Kopij voor STAD
Berichten en mededelingen uit de parochie dienen
vóór of op de woensdag van de week vóór de datum
van verschijning (is 9 dagen vóór de verschijningdatum)
bij het secretariaat (receptie@rkapeldoorn.nl)
te worden ingeleverd. Het secretariaat zorgt voor
aanlevering bij de eindredactie.
Overige kopij
Artikelen moeten vóór of op de donderdag van de
week vóór de datum van verschijning (is 8 dagen
vóór de verschijningsdatum), uiterlijk 13:00 uur, bij de
redactie (op-weg@rkapeldoorn.nl) ingeleverd zijn.
De redactie behoudt zich het recht voor om:
- zonder overleg artikelen in te korten, later te
plaatsen of niet te plaatsen,
- te laat ontvangen of ongevraagd ontvangen
kopij niet te plaatsen.
Als uw bijdrage groter is dan 300 woorden, wordt u

verzocht van tevoren contact op te nemen met de
redactie.
Verantwoording
De redactie streeft er altijd naar de rechten
met betrekking tot illustraties en artikelen te
respecteren en volgens de wettelijke bepalingen
te regelen. Eenieder die desondanks meent zekere
rechten te kunnen doen gelden, wordt verzocht
daarover met de redactie contact op te nemen.
Algemene redactie
A. Boon-Jacobs, G. van de Braak, R. Dashorst
en W. Olierook
Eindredactie
I. Franken en M. Lamper
Opmaak
E* D.SIGN te Barneveld (www.e-ster.biz)
Druk
Vellendrukkerij BDU - Barneveld

