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De dierbare herinneringen van pastor Sebastian
(Willem Olierook)
Ik heb het voorrecht om pastor Sebastian
regelmatig te ontmoeten om zijn preken
met hem door te nemen. Daarna is er
gelegenheid om onder het genot van een
kop thee met elkaar te praten over het
heden en het verleden.
Sebastian heeft zoveel mooie verhalen uit
zijn tijd in India, dat het jammer zou zijn
om die niet met de lezers van OpWeg te
delen. Vaak zijn die verhalen verbonden
met christelijke feestdagen, met speciale
familieaangelegenheden of ontroerende
momenten die hij met vrienden
meemaakte.
Op het moment van schrijven bevindt hij
zich in zijn voormalige thuisland en geniet
daar van een welverdiende vakantie met
familie en vrienden …

Allerzielen en begraafplaatsen
Over een bezoek van zijn moeder aan het
graf van haar moeder vertelt Sebastian:
“De bussen reden die dag niet vanwege
de moord op de president; daarom ging
ze lopen (10km) naar het volgende dorp;
daar woonde een neef die haar achter op
de fiets naar de begraafplaats bracht (20km
heen en weer terug). Zo belangrijk was dat
voor haar.”
Sebastian kwam weleens laat terug in
het dorp waar hij woonde als hij met de
trein naar de stad was geweest. De kortste
weg was langs de begraafplaats. Op een
avond stond daar een vrouw te zwaaien.
Sebastian stopte om te kijken of er iets met
die vrouw was. Dat bleek niet het geval;
zij wilde hem waarschuwen dat de geesten
om 00.00 uur uit de graven zouden komen
om te gaan dwalen. Waarop Sebastian
quasi serieus vroeg: “hebben die geesten
dan allemaal een horloge, zodat ze weten
wanneer het middernacht is?”

Bedevaarten
In India is het heel gebruikelijk voor
katholieken om op vakantie gaan te
combineren met op bedevaart gaan
(of misschien is het wel andersom).
Toevallig of niet bevinden een aantal
bedevaartplaatsen (meestal opgedragen
aan Maria) zich dichtbij het strand. Ook zijn
veel Indiase mensen dol op vis, zodat ook
het eten daarvan de feestvreugde verhoogt
en de dankbaarheid een extra dimensie
geeft. Er zijn speciale keukens waar de
mensen zelf hun vis kunnen bereiden,
zodat de kosten beperkt blijven.

Hoogtijdagen
Sebastian is 24 jaar geleden voor het laatst
met Kerstmis thuis geweest in India. Dat
neemt niet weg dat hij nog precies weet te
vertellen hoe het geboortefeest van Jezus
daar gevierd wordt. Het kerstkind wordt op
plechtige wijze naar de kribbe gedragen.
Die tocht begint buiten waar honderden
mensen met lichtjes een erehaag vormen
voor de priester die net voor 00.00 uur de
kerk binnengaat. Boven het hoofd van de

De Onze Lieve
Vrouwekerk in
Pondicherry)

priester ‘hangt’ een ster die door kinderen
aan een touw wordt voortgetrokken.
Precies om middernacht wordt het Gloria
gezongen, daar hecht men aan om dat
tijdens het klokgelui te doen.
Sebastian vertelt dat hij in 2016 pas voor
de eerste keer op de televisie het lied ‘Stille
Nacht, Heilige Nacht’ in zijn moedertaal,
het Tamil, heeft gehoord.
Met Pasen is het gebruikelijk dat er een
nagemaakt graf is, dat vanaf Goede Vrijdag
is afgedekt en dat ‘met gevoel voor drama’
precies om middernacht wordt onthuld en
dat dan leeg blijkt te zijn.

‘Kerkbalans’
In India kennen ze ook een vorm van ‘actie
kerkbalans’, zij het dan dat ieder gezin –
naar draagkracht – voor het Kerstfeest en
voor het Patroonsfeest – een aantal roepies
afdraagt. Dat gaat allemaal nog handjecontantje; het gebruik van pinpassen staat
in India nog in de kinderschoenen.
De pastor houdt in een schriftje keurig alle
giften bij en als je met de hoogfeesten in
de kerk verschijnt en misschien ‘vergeten’
bent om je bijdrage te hebben gedaan, dan
kun je verwachten dat de pastor je daar
vriendelijk op aanspreekt …

Kleinseminarie
Als Sebastian in de vakanties thuis was,

studeerde hij wel, maar dan ging hij naar
de pastorie in zijn dorp. Zo gebeurde
het op een keer dat hij voor het zichzelf
overhoren een ‘afdekpapier’ gebruikte. Dat
was een advertentie uit een blad waarop
een jongedame het merk ‘Konica’ aanprees.
Toen het etenstijd was ging Sebastian
naar huis. Teruggekomen na de maaltijd
ontdekte hij dat de pastoor zijn ‘plaatje’
had overgeplakt met een afbeelding van
Maria. De priester in spe mocht immers niet
in verleiding gebracht worden …

Klokkengelui
Het luiden van de kerkklokken is in India
ook een vorm van communiceren (zo was
het trouwens in Nederland vroeger ook).
Als er iemand is overleden dan betekent 6x
achter elkaar een ‘slag’ en dat ook weer 6x
dat het om een man gaat, 5x geeft aan dat
het een vrouw betreft en is het 4x dan is
er een kind overleden. Om 12 uur slaan de
klokken 3x om het Angelus aan te geven;
anekdote: eens gingen er boeren naar de
pastoor om te vragen of hij pas om 12.30
uur de klok wilde luiden om de dagloners
zo wat langer te laten werken …
Ook als er brand is, worden de klokken –
staccato – geluid om op te roepen om te
komen blussen.
In veel klokkentorens – die vaak los
staan van de kerk zelf – hangen in het
trappenhuis allerlei Bijbelse afbeeldingen
om de gang naar boven wat te
veraangenamen.

Misdienaar
Natuurlijk is Sebastian, voor hij naar het
Kleinseminarie ging, misdienaar geweest in
de parochie waar hij woonde. Regelmatig
maakte hij mee dat de pastoor hem ’s
nachts kwam roepen om samen naar
een ernstig zieke te gaan om diegene
te bedienen. Sebastian liep dan met een
kaars om in het aardedonker de pastoor
te begeleiden naar meestal een boerderij
die een eindje van het dorp af lag. Toch
– zo vertelt Sebastian – is hij nooit bang
geweest. Toen was zijn geloof al een grote
steun voor hem.

Naamdag
Sebastian is vernoemd naar de heilige die

wij ook kennen van de kerk/parochie die in
de volksmond de ‘Fab&Seb’ heette.
De moeder van onze pastor vond het
vieren van de naamdag (op 20 januari) veel
belangrijker dan zijn verjaardag. Daarom
mocht Sebastian ’s morgens niet naar
school, maar moest hij naar de kerk. Als
hij dan ’s middags op school kwam was de
leraar boos op hem en kreeg hij straf; ieder
jaar weer!
Ook tijdens de priesteropleiding was het
vieren van de naamdag het belangrijkst.
Er werd dan extra lekker gekookt en een
bescheiden feestje gevierd.
Heel bijzonder is dat de moeder van onze
pastor is overleden op 18 januari, begraven
op de 19e en op de 20ste – de derde dag
– is het de gewoonte om naar het graf
te gaan. “Ik heb toen – nu ruim twintig
jaar geleden – heel veel gehuild,” weet
Sebastian nog.

Patroonheiligenfeesten
De feestdag van de Heilige Antonius op
13 juni is een heel belangrijke en wordt
uitgebreid gevierd.
In een kleine plaats in de buurt van
Pondicherry komen dan zo’n 300.000
mensen bij elkaar – meestal al een dag van
tevoren – met offeranden. Dat kunnen
bij voorbeeld hanen of schapen zijn. Ze
hebben er dan twee bij zich. Eén wordt
geschonken aan de parochie en dat dier
wordt verkocht ter bestrijding van de
onkosten. Het andere wordt gezegend en
daarna geslacht en gegeten tijdens het
feestmaal. Heel veel mensen overnachten
in de open lucht (is in juni in India geen
probleem) en men blijft graag enkele
dagen, omdat men vaak van ver gekomen
is.

Vriendschappen
Sebastian had twee hele goede vrienden
(inmiddels beiden helaas al overleden):
Dominic en Paul.
Paul verbleef als kleine jongen op
kostschool en had op een nacht gedroomd
dat z’n moeder was overleden, hetgeen
ook daadwerkelijk was gebeurd. De zusters
moesten hem dat vertellen, maar konden
het niet, omdat ze hem geen verdriet
wilden doen.
Op een keer gaf Paul z’n schone overhemd
aan Sebastian toen deze hals over kop
naar huis vertrok nadat hij te horen had
gekregen dat zijn moeder was overleden.
Hij was zo snel vetrokken dat hij vergeten
was om zich om te kleden, maar zijn vriend
hielp hem gelukkig uit de brand.
Zijn andere goede vriend Dominic kwam
Sebastian steevast ophalen als hij op
vakantie in India was en hij stelde altijd
z’n auto ter beschikking, zodat Sebastian
overal heen kon.
Dominic droomde drie dagen voor z’n
fatale auto-ongeluk dat er iemand zou
omkomen, maar hij dacht dat het een
zwager (taxichauffeur) van hem was en hij
belde zijn zus om te laten weten dat z’n
zwager voorzichtig moest zijn.
Sebastian is nu binnen de familie van
Dominic als een broer opgenomen.

vrijdag 8 november 2019

2

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 30 november 1e zondag van de Advent
16.30 uur
Eucharistieviering met samenzang
Voorgangers pastoor H. Hermens en diaken R. Dashorst
Zondag 1 december 1e zondag van de Advent
10.00 uur
Eucharistieviering met het Credo koor
Voorganger pastoor H. Hermens
Dinsdag 3 december
09.00 uur
Eucharistieviering
Vrijdag 6 december
09.00 uur
Eucharistieviering
19.30 uur
Gebedsviering Sant’Egidio
Zaterdag 7 december 2e zondag van de Advent
16.30 uur
Eucharistieviering met cantors Mark en Stan Braam
Voorganger pastoor H. Hermens
Zondag 8 december 2e zondag van de Advent
10.00 uur
Eucharistieviering met Gregoriaans koor
Voorganger pastoor H. Hermens
Dinsdag 10 december
09.00 uur
Eucharistieviering
Vrijdag 13 december
09.00 uur
Eucharistieviering
19.30 uur
Gebedsviering Sant’Egidio
Zaterdag 14 december 3e zondag van de Advent
19.00 uur
Eucharistieviering met samenzang
Voorgangers pastor Sebastian en diaken R. Dashorst
Zondag 15 december 3e zondag van de Advent
10.00 uur
Eucharistieviering met Credo cantor
Voorgangers pastor Sebastian en diaken R. Dashorst
Dinsdag 17 december
09.00 uur
Eucharistieviering
Vrijdag 20 december
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: 1 december locatie Teresia, 8 december
locatie Hubertus, 15 december locatie Bonifatius.
Op 10 november jl. is het bloemetje naar mevrouw C. Koen van de Hofstraat
gegaan.
Op 17 november jl. is het bloemetje naar de familie Giezeman van de
Tesselschadelaan gegaan.
Op 24 november jl. zijn bloemetjes gegaan naar mevrouw C.M. Tromp-Rond in
“de Berghorst” en naar de familie Schotman aan de Bloemheuvellaan.

30 NOVEMBER T/M 20 DECEMBER 2019

VOEDSELBANK
Het product voor de inzamelingsactie van de Voedselbank voor de maand november is
pakken potten appelstroop. U kunt het product in de bekende kratten achter in de kerk
deponeren. Namens de voedselbank hartelijk dank.
COLLECTE OPBRENGSTEN
week 43: pastoraat Emmaüsparochie € 378,22 / voor de Egidius € 396,72.
week 44: Pastoraat Emmaüsparochie € 625,96 / voor de Diaconie € 513,50.
week 45: Pastoraat Emmaüsparochie € 348,40 / voor de Oecumene € 301,90.
MISINTENTIES, VOOR ZOVER BIJ ONS BEKEND
Weekend 30 november / 1 december: Diny IJsseldijk-Bouwmeester, Annie Spronk-Post,
Ria Bosch-Krüse.
Weekend 7 / 8 december: Aad v.d. Maarel, Annie Spronk-Post, Ria Bosch-Krüse.
Weekend 14 / 15 december: Maria Aartsen-Verhey, Hendrikus Johannes Aartsen, overleden
familie Aartsen-Verhey, Ben en Bernard, Annie Spronk-Post, Johannes Martinus van het Erve.
PAROCHIEKRONIEK
Gedoopt:
Op 17 november jl. is Sanaya de Vries door de H. Doop in onze Geloofsgemeenschap
opgenomen.
Overleden:
De begrafenis van Sido Andela heeft 7 november jl. plaatsgevonden op begraafplaats
Haagwinde te Apeldoorn.
Op 8 november jl. is Ria Bosch-Krüse overleden, de crematie heeft in besloten kring
plaatsgevonden.
IN MEMORIAM
Sido Andela
Het leven van Sido begon aan de Trekweg in Apeldoorn waar hij ook zijn jeugd heeft
doorgebracht. Hij was een echte sportieveling, heeft veel gevoetbald en later ook veel aan
atletiek gedaan. Op zijn 18e ging hij naar de luchtmacht en dit gaf hem de kans om naar
Nieuw-Guinea te gaan. En hier was hij trots op en zeker trots ook toen later alle NieuwGuinea-veteranen het “Nieuw-Guinea Herinneringskruis” toegekend kregen. In 1968 leerde
hij Leida kennen, ze hielden van elkaar, gingen trouwen en drie zonen werden er geboren.
Inmiddels is het gezin uitgebreid met 3 schoondochters en acht kleinkinderen.
En hij was trots op zijn gezin. Toen Leida een paar jaar geleden ernstig ziek werd ging Sido
voor haar zorgen maar tegelijkertijd had hij de angst om alleen achter te moeten blijven.
In de laatste periode van zijn leven ging zijn gezondheid geleidelijk aan achteruit en
veel ziekenhuisopnames volgden. Op 1 oktober hebben Sido en Leida nog wel in intieme
kring van het gezin hun 50-jarig huwelijksfeest kunnen vieren. Helaas volgde er In de
vroege ochtend van 31 oktober toch weer een spoedopname en in het bijzijn van Leida
is Sido enkele uren hierna rustig ingeslapen. Op 7 november hebben wij in rouwcentrum
Rouwenhorst voorgoed afscheid genomen en aansluitend zijn lichaam op de begraafplaats
aan de Haagwinde toevertrouwd aan de aarde in het vertrouwen dat Sido nu Thuis mag
komen in het Huis van de Vader. Zijn leven op aarde is voorbij maar met alle dierbare
herinneringen zal hij zeker blijven voortleven in de harten van allen die hem liefhadden.
Gerard van de Braak

Incasso Kerkbalans
In de loop van 2019 is katholiek
Nederland overgegaan op een nieuw
computersysteem. Dat systeem is zowel
voor de ledenadministratie van de parochies
alsook voor Kerkbalans.
Het invoeren van dit nieuwe computersysteem ging en gaat helaas gepaard met
veel aanloopproblemen. Hierdoor hebben
we ook in de Emmaüsparochie vanaf
september geen incasso meer kunnen
uitvoeren.
Dit betekent dat bij parochianen die ons
hebben gemachtigd om maandelijks of per
kwartaal een bedrag van hun rekening af
te schrijven, dit één of meerdere keren niet
door ons kon worden uitgevoerd. We hopen

en verwachten dat we dit eind november
en in december alsnog kunnen doen.
Voor parochianen met een maandincasso
betekent dit dat er in één keer voor
meerdere maanden wordt geïncasseerd. We
denken hierbij aan twee keer incasseren,
steeds voor twee maanden.
Mocht dit voor u bezwaarlijk zijn, laat
het dan even weten. Ons mailadres is
kerkbalans@rkapeldoorn.nl . Eventueel
kunt u ook achteraf, als het bedrag al bij
u is afgeschreven, dit weer laten storneren
(terugstorten).
Wij, de werkgroep Kerkbalans van de
Emmaüsparochie, bieden onze excuses aan
voor het ontstaan van deze vervelende
situatie.
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Gregoriuspenning
De voorlaatste zondag van het kerkelijk
jaar, maar ook de zondag na de intocht
van Sinterklaas in Apeldoorn, Werelddag
van de armen, en van de uitreiking van de
‘Gregoriuspenning’…..een hele bijzondere
dag dus.

Stichtend begin
In zijn openingswoordje zei Diaken Ronald
Dashorst dat het deze zondag een viering
was met lezingen die veel negatieve
uitspraken bevatten. Toch moeten we
met z’n allen de positieve kant van het
leven willen en kunnen zien. Kijk naar de
Sinterklaasintocht. Hoeveel mensen waren
er niet bang voor relletjes, opstootjes,
demonstraties en veel geweld, allemaal
negatieve uitingen. En wat gebeurde er? Een
prachtig kinderfeest, (bijna) geen narigheid.
Ronalds boodschap was dan ook: blijf in alle
situaties vertrouwen houden op een goede
afloop. Pastoor Hans Hermens ging in de
dienst voor, hij bracht behalve een mooie
preek ook nog een aangename verassing
mee vanuit Utrecht aan het einde van de
viering.

Ceremonie uitreiking medailles
Want voordat het slotlied werd ingezet,
vroeg de pastoor Marcel Stouten (lid
locatieraad) op het altaar. De pastoor en
Marcel nodigden twee dames en één heer
uit het koor naar voren. Het koor vierde het
feest van de patrones van de koorzangers,
de heilige Cecilia. Ter gelegenheid daarvan
werden drie personen gedecoreerd met een
eremedaille van de Gregoriusvereniging. De
verrassing was groot, je zag het aan hen, ze
voelden het krijgen van een onderscheiding
als een echte uiting van waardering.
Mevrouw Ans van de Pavert kreeg als eerste
de zilveren medaille opgespeld door pastoor
Hermens. Ans heeft jarenlang gezongen in
het Credokoor van de Fab. en Seb. en later

in het Magnificatkoor en toen dat ophield
te bestaan in het Credokoor van de O.L.
Vrouwekerk: een muzikale lijst van meer
dan 25 jaar. Daarna was mevrouw Christine
Streng-Flohr aan de beurt. Ze kreeg ook
zilver opgespeld omdat ze al 25 jaar zingt in
het koor van de O.L. Vrouwekerk: eerder het
Magnificatkoor en nu Credo. Een prestatie
die gelukkig niet ongemerkt voorbij is
gegaan.
De heer Dirk de Boer werd met goud
gedecoreerd. Hij zingt al meer dan 40 jaar
in kerkkoren, is begonnen in Amsterdam en
doorgegaan in Apeldoorn in de Fab&Seb.
bij het Credokoor en ook nog een tijd
bij het koor Sostenuto. Alle drie hebben
ze in diverse koren gezongen, en zijn nu
dus alle drie lid van het koor Credo van
de Emmaüsparochie onder leiding van
Fons Kronenberg. Bij de onderscheidingen

OVERDENKING
kregen de feestelingen nog
een oorkonde, mooie bloemen,
zoenen en veel applaus.

Advent 2019

Bij de koffie

Je zou bijna denken dat het dit jaar

Tijdens het koffiedrinken,
achter in de kerk, werden
we getrakteerd op heerlijke
plakken koek. Een feestelijk
gebaar van de koorleden. We
zouden bijna vergeten dat het
de “Werelddag van de armen
was”. Het is toch vreselijk om
te horen in de kerk en te lezen
in de krant dat armoede steeds
erger wordt. Ronald Dashorst zei
het ook, armoede heeft zoveel
kanten, echte armoede, géén
eten, géén dak boven je hoofd,
maar ook sociale armoede, géén
contacten met andere mensen,
of geestelijke armoede, dat je
echt niet meer weet waar je het
zoeken moet.
Armoede, we kunnen kleine beetjes
helpen…..deze maand is het product
voor de Voedselbank potten appelstroop.
Beschikbare kratten staan achter in de kerk.
Van de organisatie de Voedselbank horen
we, dat de gaven in de kerk extra op prijs
worden gesteld.
En nu de winter komt met kou en nattigheid
kijkt u dan eens in uw kast. Hoeveel sjaals en
mutsen en handschoenen en jassen hebt u
zelf….je kunt toch maar één jas tegelijk aan.
Bij de kledingbank van Sant’Egidio aan
de Oude Beekbergerweg 157 kunt u elke
woensdag- en zaterdagmorgen goede,
schone, draagbare kleding inleveren. We
kunnen zoveel doen aan (stille) armoede, en
natuurlijk: niet vergeten …. bidden (overal
voor) kan altijd.
Ans Boon-Jacobs

Bemiddeling Museum
In de kerk liggen ook voorwerpen
opgeslagen die afkomstig zijn uit eerder
gesloten en verkochte kerken. Voor een
aantal daarvan zoeken we nog een passende
bestemming. Sommige zijn aangemeld
bij Museum Catharijneconvent in Utrecht.
Dat museum heeft een rubriek “Vraag
en Aanbod”. Kerken en kloosters kunnen
daarin religieuze voorwerpen aanbieden
en overnemen. Aan deze bemiddeling
zijn geen kosten verbonden. Daar staat
tegenover dat ze verwachten dat de
voorwerpen niet verkocht maar ‘om niet’
overgedragen worden. Op dit moment loopt
er een aanvraag om de doopvont uit de

Victorkerk over te nemen. Er zijn nog meer
voorwerpen voor overname aangemeld.
Dat zijn twee complete kruiswegen. Een uit
de Bonifatiuskerk. Die bestaat uit 14 staties
van doorzichtig doek met een (aansluiting
voor een) lampje. De andere kruisweg heeft
jarenlang in de Drie Ranken gehangen. Dat
zijn olieverfschilderijen op plaatmateriaal.

Liturgische en andere voorwerpen
Op het altaar in de Teresiakerk staat een
tabernakel met opbouw en gordijnen.
Dit tabernakel behoort niet tot de mee
verkochte inventaris (zonder kroon,
gordijnen en binnenbekleding is het
natuurlijk ook bruikbaar als brandkast of
safe). Een groot kruis zonder beeltenis
van Christus staat ook op de website. Het
tabernakel met de complete ombouw uit
de Victorkerk is ook nog beschikbaar. Het
bestaat uit een 5-tal betonpanelen met
gekleurde afbeeldingen.
Tussen alles wat te maken heeft met liturgie
zijn er nog gewone dingen zoals tafels en
stoelen. Er zijn ook nog voorwerpen die op
advies van de pastoraatsgroep en in overleg
met de locatieraad een plek zouden kunnen
krijgen in de Onze Lieve Vrouwekerk of in
het Emmaüshuis.

waardige manier naar het Kerstfeest
toeleven.
Want met een Malieveld dat opnieuw
moet worden ingezaaid, een Pietdiscussie die steeds meer polariseert,
vliegtuigen die (weer) meer gaan
kosten, een politieteam dat opgeheven
wordt zodat het moet stoppen met
het bestrijden van de georganiseerde
criminaliteit, drugsvangsten die
vermoedelijk het topje van de ijsberg
zijn, andere ijsbergen die in veel
rapper tempo smelten dan we tot
nu toe vermoedden, herten die wel
of niet mogen worden afgeschoten,
honderden gezinnen die door een
organisatie die het niet leuker kan
maken ten onrechte voor fraudeurs
zijn uitgemaakt en in grote financiële
problemen zitten, de melding van het
Centraal Bureau Statistiek dat 1 op
9 kinderen in Nederland opgroeit in
armoede, voedsel- en kledingbanken
die door steeds meer mensen bezocht
(moeten) worden, agressie in het
verkeer tussen al het staan in de files
door en dan ook nog overdag geen
130 meer mogen rijden, …
En zo zou ik nog wel even door kunnen

Bestemming gezocht
Op 17 december 2019 wordt de koop-/
verkoopakte van de Teresiakerk bij de
notaris getekend. Daarmee neemt de
Emmaüsparochie afscheid van de laatste
kerk die aan de eredienst is onttrokken
De koper is Groupius Wonen in Den Haag.
Dit bedrijf heeft vergevorderde plannen
om de sociale functie van de kerk voort te
zetten. In de kerk en de pastorie komen
toekomstbestendige huurappartementen.
De kerk is verkocht met inventaris. De
architect wil zo veel mogelijk delen van die
inventaris in het plan opnemen.

niet gaat lukken. Op een rustige en

gaan. Maar dat doe ik niet om nog
genoeg woorden over te houden voor

Kijkdag voor parochianen

al het liefdevolle, het onbaatzuchtige

Het is niet te verwachten dat alle beschikbare voorwerpen een andere eigenaar zullen
krijgen. Misschien zijn er parochianen die
zelf een passende bestemming hebben of
een plek weten waar voorwerpen tot hun
recht komen. Zij kunnen dat aangeven
bij het parochiesecretariaat
(emmaus@rkapeldoorn.nl of 055 526 65 04).

en het wonderbaarlijke dat ik gelukkig

We kunnen ons goed voorstellen dat het
lastig is om zich op grond van omschrijvingen
– al dan niet aan de hand van foto’s – een
nauwkeurig beeld van het aanbod te
vormen. Daarom is er voor parochianen op
zaterdag 14 december 2019 van 10.00 tot
12.00 uur een ‘kijkdag’. Mochten er mensen
zijn die zeggen: “dat voorwerp past mij
wel”, dan kunnen ze daarop inschrijven en
een bod doen. Een briefje met dat bod kan
men in de daarvoor beschikbare enveloppe
stoppen. De opbrengsten worden op de
begraafplaats Haagwinde gebruikt voor een
tastbare herinnering. Wij hopen natuurlijk
dat uiteindelijk alle opgeslagen voorwerpen
een plek krijgen die past bij hun aard.

hun patiënten verzorgen. Alle ‘mensen

Namens het bestuur van de samenwerkende
parochies Emmaüs en H.H. Franciscus en Clara,
Jacques Daenen

een te lange tekst aanlever, waarmee

ook om me heen zie.
Bevlogen leerkrachten m/v
die kinderen begeleiden naar
de volwassenheid. Passievolle
verpleegkundigen m/v die met liefde
in functie’ die ‘op de straat’ zorgen
voor veiligheid en die helpen waar
nodig. De vele mantelzorgers die
familie, vrienden of buren bijstaan
en waar vaak zo weinig oog voor
is. Het vele ‘omzien naar elkaar’ dat
meestal vanuit kerken handen en
voeten wordt gegeven …
En gelukkig ook hiermee zou ik nog
wel een poosje door kunnen gaan.
Ook dat doe ik niet, omdat ik anders
ik onze onvolprezen eindredactie in
de problemen breng.
Om te blijven geloven in een mooie
toekomst voor mensheid en aarde
wens ik iedereen een zinvolle en
verrijkende Adventstijd toe.
Willem Olierook
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HUIS

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

Parochiebestuur Emmaüs en H.H. Franciscus en Clara
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
H.H. (Harrie) Huis in ’t Veld
: bestuurslid

Kerkbijdragen

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

Het parochiebestuur vergadert maandelijks.

Website

: www.emmaus-apeldoorn.nl

Parochiekerk

: Onze Lieve Vrouwekerk, Hoofdstraat 18, 7311 KB Apeldoorn

EMMAÜSPAROCHIE APELDOORN
Adres

: Emmaüshuis, Stationsstraat 13, 7311 NL Apeldoorn

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

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 de 1e periode van 2020 zijn de doopvieringen op 26 januari, 23 februari, 22 maart,
19 april, 24 mei. 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

Frans van Schaik
De redactie van OpWeg ontving het
droevige bericht dat op 19 november 2019
vrij onverwachts is overleden emeritus
pastor Frans van Schaik. Hij was 80 jaar.
Na zijn priesterwijding in 1962 was hij pastor
op diverse plekken in Nederland. Ook was
hij leraar godsdienst en subprefect van
het Seminarie Apeldoorn. In 1989 werd hij
benoemd tot pastor in de Emmanuelparochie
(De Drie Ranken). Daarnaast werd hij in
1991 dekenaal assistent in het Dekenaat
Apeldoorn. Vanaf 1999 was hij pastor van
alle parochies in Apeldoorn binnen de
Interparochiële Vereniging Apeldoorn IVA.
Op 1 juli 2004 ging hij met emeritaat en
verhuisde naar Nijmegen.
Frans was pastor in hart en nieren. Zijn
leven was vol betrokkenheid, inzet en zorg
voor anderen. Als pastor was hij een echte
herder voor zijn parochianen en ook na
zijn emeritaat heeft hij in Nijmegen nog

Oproep aan alle Emmaüs-parochianen

Kerststallen-/kerstgroepen-tentoonstelling

In de Emmaüsparochie
starten we het vormselproject
altijd met een gezellige
avond voor vormelingen
en ouders met een programma en een
maaltijd. Op deze manier leren we elkaar
op een ongedwongen manier kennen. Dit
jaar waren ook de zeven vormelingen uit
de Franciscus en Clara parochie daarvoor
uitgenodigd.
Op beide locaties worden de
voorbereidingsbijeenkomsten gehouden,
maar enkele activiteiten doen we met de
hele groep samen. Zo ook deze startavond
die reuze gezellig verliep. Met de hele groep

Alle soorten kerststallen/kerstgroepen
zijn van harte welkom: van héél klein tot
groot, traditioneel en modern, vanuit heel
de wereld, en van allerhande materiaal!
Hebt u één (of meerdere) kerststal(len)/
kerstgroep(en) die u graag wilt laten zien,
neemt u dan contact op met Luce van
Gerwen 06 417 027 98 of via emmaus.
apeldoorn.pgroep@gmail.com. U kunt
zich aanmelden tot en met zondag 08
december.
Wilt u dan meteen vermelden hoeveel
‘tafelruimte’ u nodig hebt, een tafel is
120x80 cm.

Op 19 november heeft hij in het ziekenhuis
het Sacrament van de Ziekenzalving
ontvangen, waarna hij zich met zijn laatste
levenskracht kon overgeven aan de Heer, in
wie hij zijn leven lang vertrouwen had. De
uitvaart en begrafenis hebben op maandag
25 november plaatsgevonden in Nijmegen.

K I N D
Vormsel

De Pastoraatsgroep organiseert op
zaterdag 14 december in de O.L.
Vrouwekerk wederom een kerststallen-/
kerstgroepen-tentoonstelling. Deze
tentoonstelling is die dag gratis te
bezoeken van 12.00-15.00 uur.

op allerlei
manieren zijn
roeping vorm
kunnen geven.
Hij had een
luisterend oor
en nam alle tijd
voor mensen
die een beroep
op hem deden.
De ziekte van
Parkinson hield hem al langer ‘gevangen’
maar zijn geest bleef heel vrij.

E N

Sinterklaas komt op bezoek

Eerste communie

Adventsproject
De kinderen die de kinderwoorddienst
bezoeken in de Adventstijd zullen
kennismaken met de profeet Jesaja. Elke
zondag leest de profeet Jesaja een klein
stukje uit zijn boekrol en neemt de kinderen
mee vanuit de kerk naar hun eigen viering.

Namens de Pastoraatsgroep,
Luce, Rens en Lia

K E R K

zullen we ook een bezoek aan Utrecht
brengen waar we de Vormheer zullen
ontmoeten.
In Apeldoorn is de eerste bijeenkomst
geweest op 8 november en in Twello op 7
november.
Nog aansluiten kan nog (bel daarvoor het
secretariaat), maar dan moet u er snel bij
zijn om uw kind op te geven. Na de tweede
bijeenkomst kan er niet meer aangesloten
worden en wordt het volgend jaar.

Op 10 december is er een ouderavond over
de Eerste Heilige Communie.
Aanvang 19.30 uur, locatie: Eloyschool,
Klingelbeek 28, 7339 LD Ugchelen. Het eerste
communietraject voor de kinderen start in
januari. Opgeven kan via het secretariaat of
mailen naar kindenkerk@rkapeldoorn.nl .

De opbouw zal zijn op zaterdag 14 december van 11.00-12.00 uur, het opruimen van
15.00-16.00 uur, want om 16.30 uur moet
de kerk weer beschikbaar zijn voor de
viering. Eventueel kunt u de kerststal(len)/
kerstgroep(en) laten staan tot ná de viering
op zondag. Dan is het opruimen van
12-13 uur.
We hopen op een groot aanbod kerststallen/
kerstgroepen!! We zien uw opgave graag
tegemoet!
En uiteraard bent u allen van harte welkom
om deze tentoonstelling te bezoeken!
Koffie/thee/chocomel staan voor u klaar.
Neemt u vooral ook uw (klein)kinderen mee.
Voor hen is er ook nog een extra verrassing!
We zien u graag op zaterdag tussen 12.00
en 15.00 uur!!

Daar gaan ze dromen over de geboorte van
Jezus die op komst is.
Dit jaar is er gekozen om de Oudtestamentische lezingen uit het bijbelboek Jesaja als
leidraad te nemen in de adventstijd voor
het kinderproject. Jesaja voert ons in zijn
profetieën de berg van God op. Daarboven,
waar de afstand tussen hemel en aarde
het kleinste is, daar woont God. En bij God
woont de goede koning, de koning die recht
doet en vrede brengt.
In de kerk zal de berg zichtbaar zijn. Elke
week maken de kinderen mensen, dieren en
bloemen die de berg zullen vullen. Zo gaan
zij, samen met Jesaja, op weg naar kerst.

We hebben de goedheiligman al langs
onze kerk zien trekken op 16 november
bij de intocht. Maar we zijn erg blij dat hij
onze uitnodiging heeft aangenomen om
op 1 december, na afloop van de viering,
(11.15 uur), een bezoek te brengen aan
onze kinderen. We hopen dat er veel
kinderen zullen zijn om Sint en Pieten toe te
zingen en een handje te komen geven. Sint
heeft beloofd
cadeautjes mee
te nemen die de
kinderen kunnen
gebruiken om op
weg naar kerst te
gaan.

De Vieringen op weg naar Kerst
15 december: Meespeelviering over het
kerstverhaal voor peuters en kleuters
24 december: 16.30 uur is er een
kinderviering (zonder eucharistie). We gaan
met de kinderen in de kerk op weg naar de
stal.
25 december: 12.00 uur in de Sint
Martinuskerk te Twello: Kindje wiegen
bij de prachtige stal in deze kerk.

vrijdag 8 november 2019

5

Mooie ontmoeting
Op zaterdag 16 november, op de dag dat
Sint Nicolaas met de stoomtrein binnen reed
in Apeldoorn kwamen Jaime en Viktória de
Bourbon de Parme op bezoek. Zij wilden
graag de intocht van de Sint bijwonen met
vrienden uit Genève.
Na de intocht op het Stationsplein
hebben wij het gezelschap ontvangen in
de pastorie met warme chocolademelk
en speculaaskoeken. Het was een mooie
ontmoeting met de prins, zijn echtgenote,
hun kinderen en de gezinnen van hun
vrienden. Prins Jaime en Viktoria voelen zich
sterk verbonden met de Emmaüsparochie.
Het was voor hen ontroerend om weer even
terug te zijn in de Onze Lieve Vrouwekerk
en hun kinderen te laten zien waar ze
getrouwd zijn en waar hun dochter Gloria
is gedoopt. Door de jaren heen blijft hun
verbondenheid met de kerk en de parochie
in stand ook al verhuizen zij regelmatig naar
andere delen van Europa.
Het was mooi om hen te ontvangen en
deze ontmoeting vast te leggen met een
enthousiaste foto die we met toestemming
mogen plaatsen.
Ronald Dashorst

De Onze Lieve Vrouwekerk, aflevering 12

Bijbels prentenboek aan de wanden van de kerk
werken van barmhartigheid” afgebeeld.
Ze zijn als secco’s vervaardigd. Anders
dan bij fresco’s, wat wil zeggen dat ze op
de nog natte kalk zijn geschilderd, zijn
secco’s schilderingen die op de droge kalk
zijn aangebracht. De schilderingen aan de
linkerkant laten de lichamelijke werken
van barmhartigheid zien en hebben de
volgende voorstellingen: Hongerigen
spijzen - Dorstigen laven - Naakten kleden
- Zieken verzorgen - Gevangenen bezoeken
- Vreemden herbergen” en Doden begraven.
Aan de rechterkant zijn de geestelijke
werken uitgebeeld. Dat zijn van voor naar
achteren, ”Zondaars bekeren – Onwetenden
leren – Twijfelenden raad geven – Onrecht
geduldig verdragen – Beledigingen vergeven
– Bedroefden troosten en Voor levenden en
doden bidden.

(Huub Ummels)
Wat zich echter niet aan die wanden
bevindt, maar wel in het schip, zijn de vier
gebrandschilderde voorstellingen verwerkt
in de glaswand van het portaal. Het betreft
hier glazen afkomstig van de voormalige
kapel van het Luidinaziekenhuis.
Ze zijn in 1945 vervaardigd door de
Friese kunstenaar/glazenier Jacob Ydema
(1901–1990). Hij studeerde tussen 1924 en
1929 op de vermaarde Rijksacademie voor
Beeldende kunsten in Amsterdam. De vier
gebrandschilderde afbeeldingen behoren
tot zijn eerste werk na de bevrijding.
Na de sloop van het ziekenhuis aan de
Arnhemseweg in 1977, verhuisden de vier
ramen, na voorzichtig te zijn uitgenomen,
naar onze kerk. De vier glazen zijn een
geschenk aan de kerk van de Luidina
Stichting. Zij stellen de figuren van de vier
”grote” profeten uit het Oude Testament
voor. Hun namen staan op een banderol
onder de afgebeelde figuren. Het zijn
Daniël, Ezechiël, Jeremias en Jesaja.

Lichamelijke- en geestelijke
werken van barmhartigheid
We komen nu in feite in het eigenlijke
kerkgebouw, in het hoge middenschip met
de beide lagere zijbeuken. Het middenschip
bestaat in de lengterichting, afgezien van
het portaal, uit vier traveeën, waartussen
de pilaren staan. De ruimte tussen twee
pilaren heet een travee. Ook het portaal
beslaat een travee. Met andere woorden,
het middenschip bestaat in totaal uit vijf

traveeën. In de eerste is ook het zangkoor
opgenomen. Vandaar ook de twee
geschilderde engelenfiguren rechts en
een links van het vroegere zangkoor die
een tekstbanderol vasthouden. Engelen
die ons herinneren aan het doel van het
kerkgebouw met de tekst: ”Looft de
Heer”(rechts) en aan de linkerzijde ”met
zang en orgelspel”. De andere voorstellingen
in het middenschip zijn die op de velden
van de zwikken van de bogen tussen het
middenschip en de zijbeuken. Zij willen
ons duidelijk maken dat “kerkbezoek” en
viering van de eredienst alleen zin hebben
als er ook uitwerking is op ons dagelijkse
leven en dan met name in de omgang met
de medemens. Daarom zijn hier aan de
linkerkant de zo genoemde ”lichamelijke

Wijnand Geraedts
De schilderingen zijn vervaardigd door
Wijnand Geraedts in een tijd dat het
sociaalrealisme in de kunst opgang deed, in
de jaren twintig van de vorige eeuw. Met als
bekendste schilder van deze stijlvorm Charley
Toorop. In feite geldt dat ook voor Geraedts.
Geboren in 1883 te Swalmen, volgde hij
zijn opleiding als kunstenaar in Antwerpen
en München en werkte daarna behalve in
Nederland ook in Duitsland, Frankrijk en
Italië en de Verenigde Staten. Geraedts
was een ware kosmopoliet. Vanaf 1934 was
zijn atelier gevestigd te Warmond aan de
Kaag. Hij was lid van het kunstenaarsgilde
‘St. Lucas’ te Amsterdam en later ook van
het ‘St. Bernulphusgilde’. In Nederland
zal vooral de rooms-katholieke kerk zijn

voornaamste opdrachtgever worden. Op 19
mei 1958 overleed hij in Leiden. Geraedts
was in de Onze Lieve Vrouwekerk in feite
degene die de kerk tussen 1921 en 1928
de meeste schilderingen bezorgde, nadat
in diezelfde jaren twintig de allereerste
in de kerk aangebrachte, niet figuratieve
schilderingen van de hand van Mengelberg,
die vooral in het koor waren aangebracht,
onder de witkalk verdwenen. Van die eerste
generatie kerkbeschildering is helaas niets
bewaard gebleven, niet anders dan een paar
foto’s. Van het werk van Wijnand Geraedts
in de kerk des te meer, maar ook zijn er
schilderingen van zijn hand, met name in het
koor niet meer aanwezig, maar daarover een
andere keer.
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Een impressie van OSSO
OSSO is de theaterproductie waar wij als
parochie bij betrokken zijn geweest in de
organisatie. De voorstelling was op vrijdag
11 november in een uitverkochte zaal van
Orpheus.
Een zeer indrukwekkende inkijk in het leven
van zwerfjongeren. Er zijn er meer dan 130
in Apeldoorn. Je ziet ze niet, maar ze zijn
er wel. Jongeren die geen vaste woon- en
verblijfplaats hebben, logeren bij vrienden,
gaan van bank naar een volgende bank of
slapen ergens op straat. Het Outreachend
Team van Stimenz zoekt ze op en probeert
hen te motiveren het leven weer op de rit
te krijgen. De jongeren willen erkenning,
respect als mens en een betere begeleiding.
Vaak ervaren zij veel verschillende
hulpverleners die langs elkaar heen werken
en hen behandelen als een nummer.
Hun problematiek werd zeer indringend
gespeeld door (ex-) zwerfjongeren. Na de
voorstelling was er een gesprek met de zaal,
waarin veel organisaties vertegenwoordigd
waren.
We spraken met elkaar over oorzaken,
ervaringen en mogelijke oplossingen voor
deze situatie. Eens in de maand houden we
een maaltijd met hen in de Herberg.
Ronald Dashorst

De Rozenkransmaand
Op 5 oktober, na de eucharistieviering,
hebben we in een processie Maria vereerd.
Wij droegen haar onder geleide, met
brandende kaarsen in onze handen, zingend
en de rozenkrans biddende door de kerk.
Als afsluiting hebben we nog de Marialitanie
gebeden. Na het slotlied ging iedereen
voldaan naar huis. Graag willen wij dit in de
maanden mei en oktober blijven doen.
Het zou mooi zijn u dan allen weer te mogen
begroeten om Maria te eren.
Namens de Rozenkransgroep Rosa Mystica,
Sylvia Emler

L O C AT I E R A A D

Locatieraad Emmaüsparochie van start!
Nadat per 1 augustus jl. door de bisschop
één parochiebestuur is benoemd voor
de beide samenwerkende parochies,
de Franciscus en Clara parochie en de
Emmaüsparochie, zijn we op zoek gegaan
naar leden die zitting willen nemen in de
locatieraad.
De locatieraad is een werkgroep van
het parochiebestuur die zorg draagt
voor de lopende zaken binnen de
geloofsgemeenschap. Ik ben blij te
kunnen zeggen dat er 4 leden zijn
gevonden voor de locatieraad.
Namens het pastoraal team en
parochiebestuur wens ik de locatieraad
alle goeds en zegen toe.
Pastoor Hans Hermens

Even voorstellen….
Op donderdag 14 november jl. zijn wij, de
4 leden die de locatieraad gaan vormen,
bijeen geweest om de eerste vergadering
te houden. Tijdens deze vergadering
zijn de taken verdeeld en zijn we op de
hoogte gesteld van de lopende zaken in
onze Emmaüsparochie. Een uitdagende,

maar ook positieve taak binnen onze
geloofsgemeenschap.
We hebben er zin in!

Taakverdeling:
Ernst Voogd			
Voorzitter en vrijwilligersbeleid
Marcel Stouten			
Ondersteuning vrijwilligersbeleid en
operationele projecten (b.v. BHV)
Gerrit Veldhuis			
Beheer Gebouwen
Jacques v. Weerdenburg		
Penningmeester locatie Emmaüsparochie
De locatieraad is nog op zoek naar een
vrijwilliger die als ambtelijk secretaris de
notulen wil maken.
Wie mogen we vragen voor een avond
(eens per 5/6 weken)??
Mochten er zaken zijn die u graag met ons
wilt bespreken, dan verzoeken we u dit aan
te geven bij het secretariaat: Mw. Jetty Bon –
emmaus@rkapeldoorn.nl of 055 – 526 65 04
Locatieraad Emmaüsparochie
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Kledingbank

Sainte Marie

Adres: Oude Beekbergerweg 157
Openingstijden: woensdag 10.30 uur tot
12.00 uur voor inleveren en ophalen:
zaterdag van 10.00 uur tot 12.00 uur om
goede en schone kleding in te leveren, van
13.00 uur tot 15.00 uur voor mensen in
financiële nood om kleding te ontvangen.

Op 17 november is er weer een gezellige
middag georganiseerd in het woonzorgcentrum aan de Arnhemseweg. Dit
keer kwam Wouter op de piano spelen.
Hij was eerder geweest en veel bewoners
wisten dat nog. Het was weer genieten
van zijn mooie spel, waarin hij klassieke
nummers en moderner werk ten gehore
bracht. Opmerkelijk is dat Wouter alles uit
zijn hoofd speelt en zo veel bewondering
oogst. De middag werd afgesloten
met zelfgemaakte tomatensoep met
stokbrood en kruidenboter. Ook in de
decembermaand zullen wij een gezellige
middag verzorgen. Op de 15e gaan we
kerstkaarten maken met elkaar om te
kunnen versturen. Het zal een creatieve
middag worden voor de ouderen, die we
ook weer met lekkere soep zullen afsluiten.
Weer een middag om naar uit te kijken.

Wij zijn dankbaar voor de mooie kleding,
goede schoenen en het linnengoed die u
ons brengt. We hebben vaak gevraagd om
linnengoed en we zien de laatste tijd dat
we tenminste een paar dekbedovertrekken
in voorraad hebben om onze gasten aan
te kunnen bieden. Nu het kouder wordt
is er een grote vraag naar handschoenen
en mutsen, dus mocht u daar nog iets van
kunnen delen dan ontvangen wij het graag.
Veel dank!

te laten merken dat ze niet vergeten zijn,
dat ook voor hen het Kerstkind is geboren
en dat willen wij met hen vieren.
20 december houden wij vanaf 18.00
uur onze jaarlijkse Pizzaparty voor
zwerfjongeren in de Herberg. Viva la Pizza
komt met houtgestookte ovens om pizza’s te
bakken voor de jongeren. Het belooft weer
een gezellige avond te worden met elkaar.
23 december houden wij vanaf 17.00 uur het
Kerstdiner van de Franciscustafel. Vooraf zal
er een gebed zijn in de kerk waar Kardinaal
Eijk voor zal gaan. Dit begin in de kerk, rond
de Kerststal, is een bijzonder moment. Het
is verheffend voor de mensen die zelf geen
huis meer hebben, die alles zijn kwijtgeraakt.
We zingen daar kerstliederen en luisteren
naar het Kerstverhaal. Aansluitend wordt
een driegangendiner geserveerd in de
pastorie waar ook de kardinaal te gast zal
zijn. Aan het slot zullen Kerstgeschenken
worden uitgereikt.
25 december na de viering in de Kerk,
houden wij, zoals elk jaar, een Kerstlunch in
de pastorie voor iedereen die gezellig samen
aan tafel wil zitten om Kerst te vieren. Als u
samen met andere parochianen om 12.00 uur
gezellig aan wil schuiven aan een feestelijk
gedekte tafel in de pastorie bent u van harte
welkom. Graag van tevoren opgeven in de
kerk of op santegidioapeldoorn@gmail.com
26 december 14.00 uur Kerstviering in
Omnizorg, opvanghuis voor dak- en
thuislozen en verslaafden.

Koffie-inloop en Boekenbank op
maandagochtend van 10.00 tot 12.00 uur.
Welkom!

Voor het ondersteunen van onze activiteiten:
rekeningnummer NL81 INGB 0006 7476 28
t.n.v. Stichting Sant’Egidio Apeldoorn.

De eerste lading sportschoenen zijn
opgehaald bij RunX, voorheen Runnersworld
in de Marktstraat. Er is met hen afgesproken
dat alle goede schoenen die de hardlopers
inleveren naar de Kledingbank gaan om een
tweede leven te krijgen. Hier kunnen we
weer veel mensen blij mee maken. Eerder
gingen deze schoenen naar het JIP aan de
Asselsestraat voor zwerfjongeren, maar daar
was geen plaats meer. De jongeren worden
nu doorgestuurd naar de Kledingbank om
naast de schoenen ook kleding te kunnen
halen.

Samen met de activiteitenbegeleidster
Monique zal op verschillende wijze reclame
gemaakt worden, zelfs in de lift wordt dit
aangekondigd. Iedereen is welkom.

Gebed
29 november 19.30 uur in de kerk, ingang
Stationsstraat, gebed voor de armen
6 december, 19.30 uur gebed voor de armen
in het teken van Sinterklaas
13 december, 19.30 uur gebed voor de vrede,
we noemen namen waar oorlog of strijd is
en branden kaarsen voor de vrede. Iedereen
is welkom om mee te bidden.

Kerstfeesten
De decembermaand komt al heel snel
dichterbij, de maand van de Kerstfeesten
voor de verschillende groepen. Kerstmis is elk
jaar een intensieve, maar ook heel mooie tijd
om mensen aan de rand van de samenleving

STAD
Kopij voor de volgende OpWeg graag inleveren uiterlijk woensdag 11 december 2019
per e-mail aan receptie@rkapeldoorn.nl

Irene Schiphorst, tel. 541 58 31
Adri Hulst, tel. 541 61 64
E-mail: omziennaarelkaar@3ranken.nl

B O N I FAT I U S
Kerstviering Rumah Saya
Op 20 december a.s. is er om 16.00 uur
een Kerst-eucharistieviering in Rumah Saya,
Klein Hattem 34 te Ugchelen. Voorganger is
pastor A. Goes. Als inwoners van Ugchelen,
bent u van harte welkom bij deze viering.
Indien u vervoer nodig heeft, neemt u dan
contact op met de familie Beems, telefoon
055 542 97 80.

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

en uitgebeeld wordt moet mensen raken.
Mensen ervaren dit als een ontdekking
en verrijking. Omdat deze muziekavond
in de adventstijd valt zal er vooral Oosters
Orthodoxe kerstmuziek te horen zijn.
Er is veel te vertellen over deze andere
Christelijke wereld. Vreemd is het wel dat
we van deze ‘Christelijke familie’ zo weinig
afweten... Waarom gaat de deur van de
iconostase af en toe open; wat betekent dat?
Wat betekent de wierook; en waarom zijn
er zoveel kaarsen? Waarom heeft de toren
meestal de ui-vorm? Graag aanmelden met
een mailtje naar Vonc@3ranken.nl …een
indrukwekkende avond! Bijdrage: € 5,00

‘Muziek uit de hemel’
Woensdag 11 december, 20.00 uur De Drie
Ranken. Muziek uit de Russisch, Oekraïens,
en Fins Orthodoxe Kerk.
Uit zijn grote CD verzameling laat dominee
Theo Hop uit Hillegom de mooiste delen
horen en geeft er toelichting op. De
kerkruimte zal dan sfeervol versierd zijn met
iconen en veel kaarsen.
‘Muziek uit de hemel’, Toen de heerser van
Kiev, vorst Vladimir, in 988 overwoog om
Christen te worden, had hij hoorders naar
Constantinopel gestuurd om daar in de Aya
Sophia een dienst mee te maken. Ze kwamen
enthousiast terug. De viering was zo mooi,
‘soms wisten we niet of we op aarde of in de
hemel waren...’
Geloven is beleven.
In de westelijke kerktraditie ligt in de
vieringen de nadruk vooral op het horen
van het Woord. Tijdens de muziekavonden
blijkt dat het in de Oosters Orthodoxe Kerk
gaat om de beleving. Gezongen wordt in het
kerk-slavisch; het oude Russisch. Dit is dus
nog een echte kerktaal. Wat er gezongen

Meditatie
Woensdag 11 december om 20.00 uur
is er een meditatieavond bij mevrouw
Campen, Ferguutgaarde 201. Met hulp van
inspirerende teksten hopen we stilte en rust
te vinden in hectische tijden. Op zoek naar
onszelf en de Ene. Na ongeveer een uur
sluiten we af met een kop thee. Welkom.

Het geheimenis van Kerst voor
(groot)ouders en kinderen.
De Verwondering.
Zondag 15 december 13.30 – 15.00 uur De
Drie Ranken, Violierenplein. Op deze derde

adventzondag wordt het kerstverhaal verteld
in een kring. Volwassenen en kinderen zijn
welkom. Laat je verwonderen door het
verhaal en bedenk wat jij het mooist of het
belangrijkste vindt. En hoe ga jij aan de slag
met dit verhaal? Kosten: € 5,- per persoon.
Voor het eerste kind € 5,-. Voor elk volgend
kind per gezin € 2,-. Info en opgave:
de.verwondering.apeldoorn@gmail.com

Film: ‘Tous Les Soleils’
Woensdag 18 december 19:30 uur.
De Drie Ranken, Violierenplein.
Tous Les Soleils is
een lichtvoetige
tragikomedie
van schrijver en
regisseur Philippe
Claudel. Met
verrukkelijke muziek
uit La Tarantella
en een mooie mix
van Italiaanse en
Franse acteurs. De
Italiaanse alleenstaande vader Alessandro
woont al tijden in Frankrijk. Hij doceert
barokmuziek en deelt zijn huis met
zijn gekke, anarchistische broer en zijn
puberdochter Irina. Het voelt echter alsof hij
twee tieners moet opvoeden. Wanneer zijn
dochter voor het eerst verliefd wordt, komt
Alessandro’s leven op zijn kop te staan. Een
film waar je blij van wordt, een echte feelgood-decemberfilm. Iemand die de film zag
zegt: ‘een prachtige film die zo puur en dicht
bij de dagelijkse realiteit staat. Een must
voor gezinnen met pubers. De combinatie
van de zuiderse ingetogen maar ook
temperamentvolle sfeer, maakt deze film tot
een verhaal over de mens in al zijn eenvoud
en complexiteit.

vrijdag 8 november 2019

Sacrale dans (Els Lagerweij)
Donderdag 19 dec.: 19:45-21:00 uur.
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. De avonden kunnen
ook apart bezocht worden. Danservaring is
niet nodig. Inloop om 19.30 uur. Bijdrage: €
2,50. Opgave en info: vonc@3ranken.nl

H U B E R T U S
Werkgroep Welzijn/Ziekenbezoek
Als u weet dat iemand wordt opgenomen in
het ziekenhuis, licht dan even de werkgroep
Welzijn in: mevr. D. van Bussel, tel. 055 521
80 06 of de heer G. Tiemessen, 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

Mededeling Werkgroep Welzijn
Hubertusgemeenschap
Hiermee moeten wij helaas meedelen

dat de door de Werkgroep geplande
Eucharistievering met de Kerstmiddag op
19 december a.s. niet door kan gaan.
Zoals de meesten van u weten is de Open
Hofkerk per 1 oktober jl. overgegaan naar
Uitvaartonderneming “Mooi Afscheid”
van Nicole van den Bos. Zoals tijdens de
Eucharistieviering van 19 september 2019
is aangegeven zou de Werkgroep na de
verbouwing, vanaf
19 december, weer in de locatie de
activiteiten kunnen organiseren. Echter
doordat het gebouw tegelijk met de opening
een officieel gemeentelijk monument gaat
worden, vertraagt dit de verbouwing en
kunnen wij op
19 december a.s. nog geen gebruik maken
van deze locatie. Nicole van den Bos
(Mooi Afscheid) heeft nog een andere
gelegenheid gezocht en gevonden maar
als Werkgroep vonden wij dit geen goed
alternatief. Mede vanwege het aantal
bezoekers die de Kerstmiddagen altijd
bezoeken en de omstandigheden die daar
zijn, hebben wij bij nader inzien moeten
besluiten hier geen gebruik van te maken.
Ook de door de Werkgroep reeds geplande
Nieuwjaarsmiddag begin januari 2020 kan
niet doorgaan. Per 1 februari 2020 zal het
gebouw in ieder geval klaar zijn en kunnen
we weer gebruik maken van de ons zo
vertrouwde locatie.
Wel heeft Nicole van den Bos toegezegd
dat zij in februari 2020 alleen voor de
Werkgroep Welzijn Hubertus-gemeenschap
een open huis zal organiseren, waarbij de
Werkgroep zal zorgen voor een gezellige
middag.
Zodra de datum hiervan bekend is zullen wij
u dit via een persoonlijke uitnodiging laten
weten. Ook zult u - zo spoedig mogelijk van de Werkgroep een overzicht krijgen van
de activiteiten die wij voor 2020 in het “Hof
van Afscheid”, zoals het in de toekomst zal

K O R E N

&

ook werken van Purcell, Stanford en
Stopford ten gehore gebracht.
Dirigent is Falco van Loon. Niels Adema
bespeelt het prachtige Meere-orgel.
Datum: zaterdag 7 december 2019.
Aanvang: 20:00 uur. Entree: voorverkoop
volwassenen € 11/jongeren 13-17 jaar € 6.
Aan de kerk: volwassenen €12,50/jongeren
13-17 jaar € 7,50. Kinderen tot 12 jaar
gratis. Voorverkoop via : www.sweelinckkamerkoor.nl/contact
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heten, zullen organiseren. Wij als Werkgroep
en ook Nicole van den Bos (Mooi Afscheid)
vinden het bijzonder spijtig dat wij deze
beslissing, door overmacht, hebben moeten
nemen.
Gerard Tiemessen (voorzitter).

ONZE LI EVE V ROU W E
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, telefoon 06-232 604 70

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.

Samen op weg naar Kerst!
Op vrijdag 13 december a.s. wordt er door
de werkgroep Teresia Activiteiten 75+ een
gezellige Kerstmiddag georganiseerd in
Don Bosco, Sluisoordlaan 200.
Kerstliederen, Kerstverhaal en een
Kerstquiz staan op het programma. Er zijn
door de leden honderden uitnodigingen
rondgebracht. Mocht u geen uitnodiging
hebben ontvangen en wilt u toch
aanwezig zijn dan kunt u zich opgeven
(uiterlijk t/m 4-12) bij: Sylvia Emler,

Pascalstraat 3, 7323 ES Apeldoorn, u kunt
ook telefonisch of per e-mail aanmelden:
tel.: 055 366 54 18, mobiel 06 292 988 63
of s.emler@kpnmail.nl
b.g.g. 055 367 07 98 Marjolein Ribbink.
De middag begint om 14.00 uur (zaal open
13.30 uur) en eindigt rond 16.00 uur.
Er wordt bij aanvang koffie/thee
geschonken met iets erbij en in de pauze
kunt u genieten van een drankje en een
hartig hapje. U bent van harte welkom!
Werkgroep Teresia Activiteiten 75+

VICTOR
Bijbelgroep “Victor” .
Elke eerste donderdag van de maand
komen we bij elkaar bij iemand thuis
om ons te verdiepen in de lezingen van
de komende zondag. Bijbelkennis is
niet nodig, wel openheid naar hetgeen
geïnspireerde woorden betekenen in
onze tijd. Wilt u meedoen stuur dan even
een mail naar pastor R. Pragt: r.pragt@
upcmail.nl of laat het weten op het
secretariaat van de parochie. We kijken
dan of het aantal een gewone huiskamer
niet te boven gaat. Van harte welkom.

Mandala
Op woensdag 11 december is er om
14.30 uur een Oecumenische Adventsviering in Mandala. Voorgangers zijn
Mw. ds. N. Blaauw en de heer H. Hase.
Het thema is: Vertrouwen. Het koor
Ozon onder leiding van Mw. I. van
Jaarsveld verzorgt de muzikale
ondersteuning. Naast bewoners van
Mandala zijn bewoners uit de wijk van
harte welkom in deze viering. Na de
dienst is er onder genot van koffie en
thee tijd voor ontmoeting. Mandala is
gevestigd aan de Sportlaan nr 2.

C O N C E R T E N
Corné de Haan, die dirigent van alle drie
de koren is, neemt deze middag uiteraard
de algehele leiding weer voor zijn
rekening. De versie die deze koren gaan
uitvoeren noemen ze “Vocaal op weg naar
Kerst”, met als werktitel “Instrument van
vrede”. Ook deze keer is er, net als bij de
Passion, een verhaal en de verteller neemt
ons bij de hand en leidt ons uiteindelijk
naar Kerstmis en stelt ons gaandeweg de
vraag hoe ook wij een instrument van de
vrede kunnen zijn.
De koren worden op piano begeleid
door Irene de Haan en op cello door
Anna Lesterhuis en zij zullen ook enkele
instrumentale stukken ten gehore
brengen.

Sweelinck Kamerkoor
Zaterdag 7 december 2019, 20:00 uur,
Grote Kerk, Epe

Timeless, Rubato en Con Spirito
Zondag 8 december 2019, 14:30 uur,
H. Martinus Kerk, Vaassen

‘Festival of Lessons and Carols’

‘Vocaal op weg naar Kerst’

Op 7 december aanstaande presenteert
het Sweelinck Kamerkoor (Apeldoorn) een
‘Festival of Nine Lessons and Carols’ in de
Grote Kerk te Epe. Het programma sluit
aan op de eeuwenlange muziektraditie
van de ‘carols’ rond Advent en Kerst.
Het ‘Festival’ zoals we dit in Epe gaan
zingen, werd in deze vorm voor het eerst
uitgevoerd in Cambridge (1918). De
Christmas Carols worden, zoals de traditie
voorschrijft, afgewisseld met lezingen uit
de Bijbel, verzorgd door Kees Jansen.
Naast de Carols, die soms door het publiek
kunnen worden meegezongen, worden

De koren Timeless uit Vaassen, Rubato
uit Apeldoorn en Con Spirito uit Loenen/
Eerbeek kijken met voldoening terug op
hun gezamenlijk optreden dit voorjaar
van de Passion in Eerbeek. Dit smaakt
naar meer moeten de drie koren gedacht
hebben, want er is besloten in december
weer gezamenlijk op te treden, deze keer
in Vaassen.
De datum is vastgesteld op zondag 8
december. Aangezien dit nogal vroeg
in december valt, is het thema “Vrede”
en wordt gaandeweg de uitvoering
toegewerkt naar “Kerst”.

Dan is er nog de dankbare rol van
verteller. Dat wordt gedaan door Hans
van Driel. De uitvoering vindt plaatsop
zondag 8 december, in de H. Martinus
Kerk in Vaassen. Aanvang: 14:30 uur.
Er wordt geen entreegeld gevraagd.
Na afloop krijgt u de gelegenheid een
vrijwillige bijdrage te geven. Bezoekers
worden vanaf 13:30 uur welkom geheten
met een kopje koffie of thee.
Wilt u een klankvolle start van
de adventstijd, bezoek dan deze
uitvoering!

Dit jaar vindt het festival plaats op
vrijdag 13 december, aanvang 20:00
uur. De avond wordt geheel volgens
Engelse traditie vormgegeven, zoals
het van oudsher gebruikelijk is bij de
kerstvieringen in bijvoorbeeld The King’s
College Chapel in Cambridge.

Gelders Vocaal Ensemble
Vrijdag 13 december 2019, 20:00 uur,
De Hofstad, Apeldoorn

We staan stil bij de geboorte van Jezus
door lezingen vanuit de Bijbel af te
wisselen met veel koor- én samenzang
van traditionele christmas carols.

Het Gelders Vocaal Ensemble uit
Apeldoorn onder leiding van Arjan van
Hees voert voor het derde jaar op rij
een Festival of Lessons and Carols uit
in Apeldoorn, in De Hofstad aan het
Hofveld 52.

In voorgaande jaren heeft het Gelders
Vocaal Ensemble bewezen de vele
luisteraars een sfeervolle avond vol
mooie kerstmuziek te kunnen bezorgen
en dat zal zij ook dit jaar weer doen.
Deze belevenis wilt u niet missen. De
toegang is gratis. Kerk open 19:30 uur.

‘Festival of Lessons and Carols’

vrijdag 8 november 2019
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Amnesty schrijfactie, dinsdag 10 december 17.00-21.30 uur

WIJ BIDDEN

Write for Rights in Stadhuis Apeldoorn
Mensenrechten zijn niet vanzelfsprekend.
Nog steeds worden er geregeld mensenrechtenactivisten opgepakt, bedreigd of
zelfs vermoord. Op 10 december organiseert
Amnesty International de jaarlijkse Write
for Rights-schrijfactie (voorheen Schrijfmarathon) om hen te helpen.

God,
wij vragen U in deze adventsperiode:
Geef ons de kracht
om in deze donkere dagen
op zoek te gaan
naar die ene ster
die ons zal brengen naar het Kerstkind
naar het lichtje in ieder van ons
dat soms helder, soms verborgen is
opdat ieder mensenkind
en mag delen in Uw droom van vrede.
Amen.

S T I L S T A A N

Gij wacht op ons
totdat wij opengaan voor U
wij wachten op uw woord
dat ons ontvankelijk maakt.
Stem ons af op uw stem
op uw stilte.
Huub Oosterhuis

BIJBELROOSTER
Bijbelrooster jaar A
01 december 2019 Eerste zondag van de Advent
Jes. 2,1-5; Ps. 122; Rom. 13,11-14; Mt. 24,37-44
08 december 2019 Tweede zondag van de Advent
Jes. 11,1-10; Ps. 72; Rom. 15,4-9; Mt. 3,1-12
15 december 2019 Derde zondag van de Advent
Jes. 35,1-6a.10; Ps. 146; Jak. 5,7-10; Mt. 11,2-11; zondag Gaudete

Over de hele wereld worden er miljoenen
brieven geschreven die gericht zijn op de
overheden waar de activisten onrecht is
aangedaan. Deze brieven hebben elk jaar
positief effect en zorgen voor vrijlatingen
en steun.
Op dinsdag 10 december kan er ook weer
geschreven worden in Apeldoorn! Dit kan
tussen 17.00 en 21.30 uur in het tijdelijke
onderkomen van het gemeentehuis van
Apeldoorn aan het Stationsplein 50.
Er zullen voorbeeldbrieven en kaarten
klaarliggen. Je kunt een of meerdere
brieven of kaarten schrijven en je
betaalt alleen de portokosten. Leden
van werkgroep Apeldoorn van Amnesty
International zorgen voor koffie of thee
met wat lekkers en er zullen diverse
muzikale optredens zijn. Zo zullen onder
ander Jan Terlouw Junior, Marthin Unitli
en Yaya Samake hun muzikale kunsten
ten gehore brengen. Daarnaast zal
stadsdichter Aad van der Waal een speciaal
geschreven gedicht voordragen. Ook
zal er een aantal speeches zijn en zijn er
stands van verschillende Mondial-partners
(Mondial is het Apeldoorns platform voor
ontwikkelingssamenwerking).

K E R K D I E N S T E N
Vieringen H. Martinuskerk Twello
Zondag 1 december
1e zondag van de Advent
10.00 uur Eucharistieviering
Voorganger pastor Oude Vrielink
Donderdag 5 december
09.00 uur Eucharistieviering
Zondag 8 december
2e zondag van de Advent
10.00 uur Eucharistieviering
Voorganger pastor Sebastian
Woensdag 11 december
09.00 uur Eucharistieviering
Donderdag 12 december
09.00 uur Eucharistieviering
Zondag 15 december
3e zondag van de Advent
10.00 uur Eucharistieviering
Voorgangers pastoor H. Hermens
Woensdag 18 december
09.00 uur Eucharistieviering
Donderdag 19 december
09.00 uur Eucharistieviering

Vieringen H. Martinuskerk Vaassen
Zondag 1 december
1e zondag van de Advent
10.00 uur Eucharistieviering
Voorgangers pastor Sebastian
en diaken R. Dashorst
Zaterdag 7 december
2e zondag van de Advent
18.30 uur Woord- en Communieviering
Voorganger pastor I. Kantoci
Zondag 15 december
3e zondag van de Advent
10.00 uur Eucharistieviering
Voorganger pastor H. Hofstede
		

Vieringen H. Antonius Abt Loenen

Zaterdag 30 november
1e zondag van de Advent
19.00 uur Eucharistieviering
Voorganger pastor Sebastian

Om 19:00 uur zal er een fakkeltocht
plaatsvinden. Deze start voor het tijdelijke
stadhuis op Stationsplein 50 en zal eindigen
bij ‘De Kus’. De fakkeltocht wordt begeleid
door djembés. Uiteraard wordt iedereen
voorzien van een fakkel en zowel jong als
oud is van harte welkom om mee te lopen.
Voorafgaand of aansluitend is er dan nog
ruimschoots tijd om te schrijven.

Jongeren die zich inzetten voor
mensenrechten

vervuld mag worden van hoop

E V E N

Fakkeltocht

Zondag 8 december
2e zondag van de Advent
10.00 uur Woord- en Communieviering
Voorganger pastor I. Kantoci
Zaterdag 14 december
3e zondag van de Advent
19.00 uur Eucharistieviering
Voorganger pastoor H. Hermens

08 dec
15 dec
15 dec

E L D E R S
Eredienst Dhr. G.J. de Graaf
Verteldienst Dhr. Piet Rosenbrand
Zangdienst Mw. Coby van Hoorn

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

Casa Bonita

De Herberg:
Zondagse Ontmoetingen

01 dec

08 dec

08 dec
15 dec

1e Adv CG/GV/NG Henny Meurs
regelt
2e Adv PKN-3 Mw. E. Wennink
3e Adv PKN-2 + Heilig
Avondmaal ds. E. Idema

De kerkdiensten beginnen om 10.30 uur
op de 4e verdieping

De Drie Ranken
01 december
10.00 uur Ds. A.A. Wijlhuizen
08 december
10.00 uur Ds. H.J. ten Brinke,
Maaltijd van de Heer
10.00 uur Next Step voor jongeren
van 12-15 jr.
12.00 uur Connect@ voor jongeren
vanaf 15 jr.
15 december
10.00 uur Ds. G.A.J. van der Maas

De Heemhof
01 dec
08 dec
15 dec

1e Advent Mw. M. BossenbroekBaller
2e Advent Mw. ds. A. Melzer
3e Advent Mw. M. Visch-de Bruin

De kerkdiensten beginnen om 10.30 uur

‘s Heeren-Loo
(Groot Schuylenburg)
01 dec
01 dec

Verteldienst Mw. Hanke van ’t Hof
Zangdienst Mw. Lies Mijnsbergen

Overal op de wereld zijn jongeren het
slachtoffer van onrecht. Ze belanden in de
gevangenis omdat ze bijvoorbeeld weigeren
een hoofddoek te dragen of worden
vervolgd omdat ze vluchtelingen hielpen.
Dit onrecht moet stoppen en de brieven
die dit jaar geschreven worden, moeten
daarvoor zorgen. Zo wordt dit jaar
bijvoorbeeld geschreven voor Yiliyasijiang
uit China. Hij is een islamitische Oeigoer die
gevangen is genomen en een geheim kamp
zit. Daar wordt hij gehersenspoeld. Door
middel van de brieven probeert Amnesty
International de Chinese overheid aan te
zetten tot het vrijlaten van Yiliyasijiang.

Hans Hase

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

Marken-Haven
30 nov 1e Advent
M-Ha Mw. M. Bossenbroek-Baller
07 dec 2e Advent
Ds. A.W.J. Theunisse
14 dec 3e Advent
M-Ha Mw. M. Visch-de Bruin
De kerkdiensten vinden plaats op
zaterdagmorgen om 10.30 uur.

Randerode
01 december 2019 1e Advent
RK W. Achtereekte
08 december 2019 2e Advent
Prot H. de Jong
15 december 2019 3e Advent
Prot-Z M. Visscher

De diensten beginnen om 10.00 uur.

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

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

H. Geestkapel Assel
Elke zondag is er om 10.00 uur een
zondagsviering.
Elke 1e zondag van de maand
Eucharistieviering met ondersteuning
door het Hubertuskoor.
Elke 2e zondag van de maand Woorden Communieviering.
Overige zondagen Eucharistievieringen
met volkszang.
In de Eucharistievieringen gaat een van de
Salesianen van de nabijgelegen Mariahoeve
voor: Theo Roelofs sdb.
De Woord- en Communievieringen worden
bij toerbeurt verzorgd door Ruud Pragt,
Anton Derksen en Hans Bosch.
Wij proberen ook kinderen een warme plek
te bereiden en nodigen hen uit actief aan de
vieringen mee te doen o.a. door het luiden
van de kerkklok en het aansteken van de
kaarsen bij de voorbeden.

De kerkdiensten beginnen om 10.30 uur.

Sainte Marie
01 dec
08 dec
15 dec

Woord- en communieviering
A.J.Derksen
Eucharistieviering A. Goes
Woord- en communieviering
A.J.Derksen

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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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!

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

Informatieblad OpWeg met een oplage van ruim 4.000 stuks in de regio
Apeldoorn, is een uitstekend medium voor uw boodschap of aanbieding.
Voor meer informatie bel of schrijf naar:
F. Spallek, De Zeis 53, 7335 KE Apeldoorn, tel. 055 - 542 64 24.

055 - 312 56 89
dag en nacht

Formaat 8 x 4,5 cm = 1/30 pag. kost e 30,00.
Bij meerdere plaatsingen een leuke korting.

Verzekerd van persoonlijke
uitvaartbegeleiding in de
regio Apeldoorn, waar u
ook verzekerd bent.

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.
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A. Boon-Jacobs, G. van de Braak, R. Dashorst
en W. Olierook
Eindredactie
I. Franken en M. Lamper
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