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In die dagen...
Elk jaar blijft Kerstavond voor mij toch een bijzondere
avond. Allereerst wat betreft de verschillende vieringen
waarin ik mag voorgaan. Die vragen vaak de nodige
aandacht en goede voorbereiding. Zelf vind ik die
voorbereiding niet altijd even makkelijk. Altijd is het weer
de vraag hoe het Kerstverhaal nu weer een licht werpt
op ons leven en hoe we het actueel kunnen maken in de
liederen die we zingen, in de overweging en de gebeden.
Maar dat maakt die opdracht ook wel boeiend. Want het
Kerstverhaal lijkt ieder jaar hetzelfde: ‘In die dagen kwam
er een besluit van keizer Augustus...’.
En toch willen we elk jaar dit verhaal van Jozef en Maria
horen. Zij moeten vanwege die grillen van de keizer op
pad, zwanger of niet. En toch: juist bij hen, daar in die
stal, vangt de nieuwe toekomst aan. En niet de keizer is
degene die bij nieuwe kind mag komen. Die machthebber
speelt maar een kleine rol in het verhaal. Het zijn de
herders op het veld aan wie als eersten het goede nieuws
gemeld wordt. De engelen vertellen dat ze zonder vrees
op weg mogen gaan naar de stal. Zoals zo vaak in het
leven van Jezus zijn het juist degenen die niet gezien
worden die als eerste welkom bij Hem zijn. Zo is dat
Kerstevangelie al een samenvatting van het hele leven
van Jezus.

Zalig Kerstfeest
en een gezegend 2020

In de kerken van onze parochies komen we rond dit
verhaal met velen bijeen. Het is dan er drukker dan in
een gemiddelde weekendviering. Iedereen zal zijn of
haar eigen beweegredenen hebben om op Kerstavond
naar de kerk te gaan en zal de viering op een eigen
manier beleven. Maar gelukkig beleven en vieren
we het met velen samen, ook door de zang, het spel
bij de gezinsvieringen en alle andere rituelen van de
verschillende vieringen. Juist het gevoel om samen Kerst
te vieren maakt de vieringen volgens mij bijzonder.
Iedereen is welkom!

(Foto: Willy Huisman)

Als de vieringen van Kerstavond afgelopen zijn kom ik,
meestal laat in de avond, weer thuis. Voordat ik ga slapen
kijk ik dan graag nog even wat er op de televisie te zien
is. Op veel zenders lijkt het of Kerstavond niet echt anders
is dan alle andere avonden. De geijkte programma’s
komen vaak langs. En toch is het ook anders: per land
is er altijd wel één zender die - op dat late tijdstip - een
eucharistieviering uitzendt. En zo klinkt op die avond in
heel veel talen datzelfde evangelie: ‘In die dagen...’, ‘En
ces jours-là,...’, ‘In jenen Tagen...’, ‘And it came to pass in
those days...’. Ik vind het telkens weer indrukwekkend om
te beseffen dat dat evangelie op Kerstavond niet alleen
klinkt in onze eigen kerken. Overal op de wereld klinken
diezelfde oude woorden: op de televisie, op de radio, en
in allerlei kerken en plekken waar mensen bijeenkomen.
Over de hele wereld! Zijn het oude woorden die klinken?
Hopelijk mogen die woorden dit jaar juist klinken alsof ze
nieuw zijn, zodat we ons uitgenodigd voelen om ook zelf
de weg van dat kind en die mens Jezus te gaan, zonder
vrees!
Namens het hele pastoraal team: een gezegend Kerstfeest
voor iedereen!
Wim Vroom,
pastoraal werker
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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

L ITURG IS CHE V I E RI N G E N
Zaterdag 21 december 4e zondag van de Advent
16.30 uur
Eucharistieviering met samenzang. Voorganger pastoor H. Hermens
Zondag 22 december 4e zondag van de Advent
10.00 uur
Eucharistieviering met cantor Robert Foppen en Fons Kronenberg
Voorganger pastoor H. Hermens
Dinsdag 24 december Kerstavond
09.00 uur
Deze eucharistieviering vervalt
16.30 uur
Kerst/Gezinsviering met koor Joko Trees. Voorganger diaken R. Dashorst
18.30 uur
Eucharistieviering met koor Joko Trees
Voorgangers pastor Sebastian en diaken R. Dashorst
KERSTVIERING JOKOTREES
JokoTrees nodigt u van harte uit, om samen met hen op 24 december om
18.30 uur de door hen voorbereide en gezongen Kerstviering in de O.L.
Vrouwekerk bij te wonen. Het thema van de viering is: Licht is ons geboren!
We vieren de geboorte van Jezus, die Gods grootste zegen voor onze wereld werd. Hij is de
Licht en Vrede brenger. Laat u in deze viering ook inspireren om licht en vrede te brengen.
Niet alleen tijdens de kerstperiode, maar ook gedurende de rest van het jaar, wanneer er zich
een nieuw laagje stof op de kerstballen vormt. Laten we dan ook zorg mogen houden voor
de kwetsbare mensen om ons heen, zodat ook zij het Licht van Jezus mogen ervaren.
20.30 uur

Eucharistieviering met koor Credo
Voorgangers pastor Sebastian en diaken R. Dashorst
23.00 uur
Eucharistieviering met koor Lucente
Voorgangers pastor Sebastian en diaken R. Dashorst
Woensdag 25 december 1e Kerstdag
10.00 uur
Eucharistieviering met koor Sostenuto
Voorgangers pastoor H. Hermens en diaken R. Dashorst
Donderdag 26 december 2e Kerstdag
10.00 uur
Eucharistieviering met koor Bel Canto
Voorgangers pastor Sebastian en diaken R. Dashorst
Vrijdag 27 december
09.00 uur
Eucharistieviering
19.30 uur
Gebedsviering Sant’Egidio
Zaterdag 28 december H. Familie
16.30 uur
Eucharistieviering met samenzang. Voorganger pastor Sebastian
Zondag 29 december H. Familie
10.00 uur
Eucharistieviering met cantor Hans Veldkamp en Fons Kronenberg
Voorganger pastor Sebastian
Dinsdag 31 december Oudejaarsavond
09.00 uur
Deze eucharistieviering vervalt
19.00 uur
Eucharistieviering met samenzang. Voorganger pastor Sebastian
Woensdag 1 januari Nieuwjaarsdag
10.00 uur
Eucharistieviering met cantor Jeannette Niekus en Fons Kronenberg
Voorganger pastor Sebastian
Vrijdag 3 januari
09.00 uur
Eucharistieviering
19.30 uur
Gebedsviering Sant’Egidio
Zaterdag 4 januari Openbaring des Heren
16.30 uur
Eucharistieviering met samenzang. Voorganger pastoor H. Hermens
Zondag 5 januari Openbaring des Heren
10.00 uur
Eucharistieviering met koor Credo. Voorganger pastor Sebastian
Dinsdag 7 januari
09.00 uur
Eucharistieviering
Vrijdag 10 januari
09.00 uur
Eucharistieviering
19.30 uur
Gebedsviering Sant’Egidio
Zaterdag 11 januari Doop van de Heer
16.30 uur
Eucharistieviering met cantor. Voorganger pastoor H. Hermens
Zondag 12 januari Doop van de Heer
10.00 uur
Eucharistieviering met Gregoriaans koor. Voorganger pastoor H. Hermens
12.00 uur
Kinderzegen. Voorgangers pastoor H. Hermens, diaken R. Dashorst, M. Litjens
Dinsdag 14 januari
09.00 uur
Eucharistieviering
Vrijdag 17 januari
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.

2 1 D E C E M B E R 2 0 1 9 T / M 1 7 J A N UA R I 2 0 2 0
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: 22 december locatie Fab en
Seb, 29 december locatie Maria.
5 januari locatie Victor, 12 januari locatie Drie Ranken.
Op 01 december jl. is het bloemetje naar Erna Meeng, Kervelstraat gegaan.
Op 08 december jl. is het bloemetje naar de familie Jansen, Vosselmanstraat
gegaan.
Op 15 december jl. is het bloemetje naar mevrouw Staijen, de Cloese gegaan.

VOEDSELBANK
Het product voor de inzamelingsactie van de Voedselbank voor de maand december is rollen
beschuit. U kunt het product in de bekende kratten achter in de kerk deponeren. Namens de
voedselbank hartelijk dank.
COLLECTE OPBRENGSTEN
week 46
pastoraat Emmaüsparochie € 246,18 / voor het Nationaal Jongerenwerk € 282,05.
week 47
Pastoraat Emmaüsparochie € 320,41 / voor de kledingbank van Sant’Egidio € 354,35.
week 48
Pastoraat Emmaüsparochie € 322,91 / voor de Adventsactie € 356,07.
MISINTENTIES, VOOR ZOVER BIJ ONS BEKEND
Weekend 21 / 22 december: Annie Spronk-Post, Herman Johan Anton Marie Hafkamp, Suze
Huis in ’t Veld-Steneker, Bep Beerends.
Kerstavond 24 december: Dienst van 20.30 u: familie Mayer-Emler, Ben en Bernhard, Aad v.d.
Maarel, overleden ouders Van Oene-Mecking, Joseph August Kronenberg.
Dienst van 23.00 u: overleden ouders Bouwmeester-Dijkhof, Peter Steneker, Rens Ketelaar,
Leny Heuzen.
1e Kerstdag 25 december: Stephan Staijen, overleden ouders, schoonouders en schoonzoon,
gezondheid en voorspoed voor het gezin, Ben en Bernard, Aad v.d. Maarel, Sido Andela,
ouders Nijhof-Meurs en alle overleden familieleden, Gerhard Spijkerbosch, ouders Van
Bentem-Vollebregt.
2e Kerstdag 26 december: Carmita Tomasia Joseph
Weekend 28 / 29 december: Annie Spronk-Post, Suze Huis in ’t Veld-Steneker, Bep Beerends.
Nieuwjaarsdag 1 januari:Joop Niekus, Henriëtte Niekus.
Weekend 4 / 5 januari: Bep Beerends
PAROCHIEKRONIEK
Gedoopt: Op 26 januari a.s. is er weer een doopviering gepland, de voorbereiding is 15
januari a.s. 20.00 uur.
Overleden:
Het afscheid van Herman Johan Anton Marie Hafkamp heeft op 29 november jl.
plaatsgevonden in de aula van Heidehof te Ugchelen.
De afscheidsdienst van Henny te Riele-Jongerius heeft op 11 december jl. plaatsgevonden
in de Bronkerk.
De afscheidsdienst van Suze Huis in ’t Veld-Steneker heeft op 11 december jl. plaats
gevonden in de O.L. Vrouwekerk.
De afscheidsdienst van Bep Beerends heeft op 12 december jl. plaatsgevonden in de
O.L. Vrouwekerk.
De afscheidsviering van Mientje Berenschot-Bouwmeester heeft op vrijdag 13 december jl.
plaatsgevonden in Kapel Hoog Soeren
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Kerstmis 2019: mag het iets leuker zijn?
Las Luuk het nu goed? In 2019 leeft een op
de acht kinderen onder de armoedegrens.
In Nederland! Zijn Nederland! Het getal dat
daar staat boezemt hem nog meer ontzag
in: 421.000!
In gedachten gaat hij na wat deze kinderen
zeer waarschijnlijk allemaal moeten missen:
niet elke dag gezond te eten, niet genoeg
goede kleding om de winter die weer
voor de deur staat door te komen. Met
verjaardagen en feestdagen niet de cadeaus
die ze het liefst zouden krijgen. Geen geld
voor sportclubs, muziekles of andere nuttige
tijdsbestedingen die een kind helpen om zich
fysiek en mentaal te kunnen ontplooien.
Maar … het vreemde was, dat hij zo gauw
geen enkel kind in zijn leefkring kon vinden
dat in armoede moest opgroeien …

421
De hele dag bleef dit nieuwsfeit aan hem
knagen. Zoveel kinderen en hij kende er niet
een. Er zullen ongetwijfeld instanties zijn
waar de namen van deze jongens en meisjes
bekend zijn. Weinig kans dat die daar
informatie over zouden verstrekken. Het is
tegenwoordig een en al ‘privacy’ wat de klok
slaat. Nee, via die weg was het een kansloze
missie. Hoorde hij zichzelf nu echt het woord
‘missie’ gebruiken? Begon er nu bij hem iets
te broeden om hier wat aan te gaan doen?
Hij keek bijna op van zichzelf. Normaal
sprong hij niet zo snel in de bres voor iets
of iemand, maar dit raakte hem zo, dat hij
zich plechtig voornam hiermee aan de slag
te gaan. Omdat ‘armoede’ een breed begrip
is en Luuk ook wel snapte dat hij niet alles
tegelijk aan kon pakken en zeker niet voor
die honderdduizenden kinderen. Toch wilde
hij een doel stellen en daarbij de lat hoog
leggen. Hij schreef op: ‘ik ga ervoor zorgen
dat met Kerstmis 421 kinderen een cadeau
krijgen’. Het volgende was, bedenken hoe
hij in contact kon komen met personen die
hem namen en adressen van al die kinderen
konden geven …

Plan
Er moeten duizenden mensen zijn die
wel weten waar ze wonen en opgroeien,
bedacht hij. Ineens kreeg hij een idee. Als hij
nu eens via Facebook een oproep plaatste.
Natuurlijk wel heel goed over nadenken
hoe en waar dit te plaatsen en – minstens
zo belangrijk – hij moest ook iets te bieden
hebben. Meteen dacht hij aan de erfenis
van zijn ouders, die vorig jaar kort na elkaar
waren gestorven en hem een heel leuk
bedrag hadden nagelaten. Daar kon hij best
wat van missen.
Ook wilde hij dit eigenlijk niet alleen
opzetten. Het vooruitzicht dat er heel
wat op hem af zou komen, liet hem nu al
duizelen. Hoewel hij een brede vrienden- en
kennissenkring had, wist hij toch niet zo
1-2-3 wie hij zou kunnen vragen om hem
hierbij te helpen. Om zijn klankbord te zijn.
Hem te behoeden voor te veel optimisme,

communicatiefouten en te drieste
plannen. Ja, ‘communicatie’ was hier het
sleutelwoord. Wacht eens … die jonge vrouw
op z’n werk die bij ‘Media’ zit, daar had hij
goede berichten over gehoord. Niet dat hij
thuis was in het roddelcircuit, integendeel,
daar moest hij niets van hebben, maar zo
af en toe vang je toch wel eens wat op. Hij
dacht dat ze Julia heette. Nog wel even de
moed bij elkaar rapen om haar te benaderen
…

Julia
Ze hoefde er nog geen vijf seconden over na
te denken. De wat stuntelige manier waarop
Luuk haar zijn idee had uiteengezet had ze
charmant gevonden en alleen het feit al dat
hij aan háár had gedacht bij de uitvoering
van zijn plannen had haar aangenaam
verrast. Deze stille man had het hart op de
goede plaats zitten. Hij wilde iets doen aan
een groot probleem. Dat siert hem, dacht
ze, en ik wil graag meehelpen om er een
geslaagde actie van te maken. Al zou het
zeker niet meevallen om deze op een goede
manier uit te voeren …
De eerstvolgende zaterdag dat ze allebei
geen afspraken hadden kwam Julia
naar Luuk. In de tussentijd had hij bijna
doorlopend gedacht aan dit ‘project’ dat
hij de werktitel ‘Kerstmis 2019: mag het iets
leuker zijn?’ had gegeven.
Zijn vrouwelijke collega vond zowel het doel
als de naam van het project mooi en ze werd
zelf steeds enthousiaster door de energie die
Luuk uitstraalde.
Naast elkaar gezeten achter de laptop
gingen ze aan de slag om via Facebook
iets groots in gang te zetten, (althans dat
hoopten ze). Julia stelde voor om een
geheime groep aan te maken. Daar konden
ze dan mensen lid van maken die zij kenden.
Mensen waarvan ze verwachtten dat ze
positief zouden staan ten opzichte van
het plan én die kinderen zouden kennen
die voor een Kerstcadeau in aanmerking
kwamen. Zo zouden ze voorkomen dat er
allerlei lieden op een vervelende manier
zouden reageren. In eerste instantie wilde
Luuk dat de Facebookvrienden die mee
zouden doen met namen en adressen op de
proppen zouden komen, maar Julia opperde
om hen alleen de aantallen door te laten
geven en de uitvoering – het zorgen voor
het cadeau – bij de deelnemers te laten.
‘Kijk, dat heet nu delegeren,’ zei Luuk met
een brede grijns en hij keek waarderend
naar Julia, die er een beetje van moest
blozen.
‘Je vindt het toch niet erg dat ik ook met
mijn ideeën kom?’ vroeg ze schuchter. ‘Heel
graag zelfs,’ antwoordde Luuk, ‘per slot van
rekening is communicatie jouw vak en ik
denk dat ik nog heel wat van je kan leren.’
Binnen tien minuten had Julia een groep
aangemaakt en in het kort het plan
uiteengezet. Vervolgens gingen ze de
vriendenlijst van Luuk langs om te kijken wie

ze allemaal voor de groep die ze dezelfde
naam hadden gegeven als het project,
namelijk: ‘Kerstmis 2019: mag het iets leuker
zijn?’.

Rooien
Nu de eerste stappen waren gezet was het
tijd voor koffie (Luuk) en thee (Julia). Luuk
had er gisteren zowaar aan gedacht om een
pak stroopwafels bij het boodschappen doen
in z’n karretje te mikken.
Terwijl ze van hun warme dranken genoten
vroeg Julia: ‘Wat voor cadeaus heb je
eigenlijk in gedachten?’
‘Eh … daar vraag je me wat; daar heb ik
eigenlijk nog niet zo over nagedacht,’
reageerde Luuk ietwat bedremmeld.
‘Mag ik zo vrij zijn om te vragen hoeveel
geld je hieraan wilt uitgeven?’ was Julia’s
volgende vraag.
‘Ik ga nog steeds uit van 421 kinderen
met cadeaus van zo pak ‘m beet twintig à
vijfentwintig euro. Dan komt het op een
kleine tien rooien.’
‘Rooien? Wat zijn dat,’ reageerde Julia.
Luuk lachte en zei: ‘O, zo noemden ze
vroeger in de guldentijd een briefje van
duizend, een ‘rooie’ of een ‘rooie rug’.’
‘Zo, ga je tienduizend euro uitgeven?’
vroeg Julia verbaasd.
‘Ja, tenminste als we zoveel kinderen
kunnen vinden,’ grinnikte Luuk.

Succes
Binnen enkele
minuten kwamen
de eerste reacties
al binnen. Gelukkig
heel positief. Men
vond het een mooi
plan en er kwamen
ook vragen of
ze dit initiatief
verder mochten
verspreiden.
Ook wilden de
deelnemers weten
hoe dat met de
cadeaus verder
moest.
Weer was het
Julia die met een
oplossing kwam.
Als elke deelnemer
minimaal één

en maximaal vier kinderen onder zijn
of haar hoede zou nemen, dan konden
ze die kinderen meenemen naar een
speelgoedwinkel, zodat de jongens en
meisjes daar zelf hun cadeau konden
uitzoeken. Ze gaven als richtlijn mee om zo
tussen de twintig en dertig euro te blijven.
Er kwamen allerlei suggesties en er waren
mensen die zeiden dat ze bij overschrijding
van het budget zelf het meerdere voor
eigen rekening zouden nemen. Dit plan en
de gekozen aanpak werkten aanstekelijk.
Steeds meer deelnemers meldden zich en
Luuk begon maar eens te turven hoeveel
kinderen er straks een leuker Kerstfeest
zouden hebben. Het eerste honderdtal was
binnen het uur bereikt. Daarna ging het
nog harder. Het werkte als een olievlek of
– gezien de tijd van het jaar passender – als
het beroemde sneeuwbaleffect. Toen Julia ’s
avonds weer naar huis ging was het aantal
van 421 toezeggingen al overschreden.
Beduusd van het succes – wat konden de
moderne media toch een zegen zijn – vielen
die avond twee gelukkige mensen moe maar
zeer voldaan als een blok in slaap.

Kerstconcert
Op de een of andere manier had
Hilversum er ook lucht van gekregen.
Op maandagmorgen werd Luuk gebeld
door iemand van de redactie van ‘Pauw’.
Luuk wilde meedoen, maar onder één
voorwaarde, dat Julia mee mocht komen.
Natuurlijk was dat geen probleem. En zo
zaten ’s avonds twee heel zenuwachtige,
maar ook glunderende mensen bij Jeroen
aan tafel. Na de uitzending barstte het
helemaal los. Tientallen anderen namen het
idee over en voor vele duizenden kinderen
beloofde Kerstmis 2019 een onvergetelijk
feest te worden.
Het was traditie voor Luuk om op 1ste
Kerstdag bij zijn ouders te dineren. Dit jaar
- na hun overlijden - verliep het anders, hij
nodigde Julia uit. Ze was maar al te graag op
zijn invitatie in gegaan.
De messen tikten zacht op de borden. Twee
mensen die meer oog hadden voor elkaar
dan voor hun maaltijd.
Op de achtergrond klonk het Concerto
grosso, opus 6 nr. 8 van Corelli, bekender
onder de naam ‘Kerstconcert’.
Willem Olierook
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Kerststallenexpositie in de Onze Lieve Vrouwekerk
(Ans Boon-Jacobs)
Zaterdag 14 december. Laat ik maar
beginnen met u op te biechten dat ik nog
nooit naar een verzameling kerststallen was
gaan kijken. Ja, een goede kennis van ons
in Loenen had in zijn huis wel meer dan 20
exemplaren staan maar dat tel ik dan niet
mee. In de kerk een kerststallenexpositie,
wat moet je je daar dan bij voorstellen?
Maar oké, in de redactie van OpWeg was
me gevraagd te gaan kijken, er wat foto’s
te maken en er een stukje over te schrijven.
Wat stond me toch te wachten?

gewelven door. Héérlijk om daar stilzwijgend
van te genieten. De beloofde expositie was
in de dagkapel. Het was een goed doordacht
concept. Vijf lange tafels met kleine en
grote kerstgroepen. Nostalgie en eigen
creativiteit in overvloed. Links voorin zat een
ouder echtpaar. Ze stelden zich voor als Bep
en Frans Radius. Vanaf hun plekje konden
ze hun eigen kerststal goed in de gaten
houden. Frans had ooit de kerststal zelf
gemaakt. Met de kinderen het benodigde
hout gezocht en gevonden in het bos.
Later kochten ze een mooie kerstgroep in
Kevelaer. Een knus geheel. Maria droeg een
prachtige blauwe cape. “Krijgt ze wel eens
een nieuwe outfit?“ vroeg ik Bep. “Nee” zei
ze, ”ik heb ook nog veel andere dingen te
doen, en Maria is niet ijdel.”

Buiten
Buiten op het kerkplein wapperden vrolijk
de vlaggen van “Open Kerk” en op een
informatiebord een grote poster met een
uitnodiging: Komt U binnen, gratis entree.

Internationaal, we zijn immers een
wereldkerk
Er waren ook veel groepjes uit inheemse
landen. Meegenomen als cadeautje door
een missionaris of gekocht door een
vakantieganger als souvenir. Van hele kleine
tot echt grote grotten/stallen/ achtergronden
waren er te zien. Een hele mooie plek had
de kerstgroep rechts, oorspronkelijk uit de
Fabianus en Sebastianuskerk, die groep zal
straks staan in de stal voor het hoofdaltaar.
Ach wat heb ik genoten van alle verhalen die
over me heen kwamen , hoe een kerststal
gemaakt werd, of hoe het unieke bezit in de
familie onderbelicht werd.

er allemaal in zijn huis stond. Totdat ome
Bertus overleed en de moeder van Monique
het huis leeg moest ruimen. Veel dozen met
spullen zette moeder op haar zolder. Totdat
ook moeder overleed en Monique haar
huis leeg moest ruimen. En daar kwamen
de dozen van ome Bertus weer van zolder
en ja, daar zat een prachtige kerstgroep in
zonder stal. Monique maakte er zelf een
stal bij en zie de presentatie van vandaag:
de kerstgroep van ome Bertus. De groep die
nog nooit te zien was geweest had vandaag
een prachtige plek. Een hommage aan ome
Bertus.
Ook stond er in de zijkapel een prachtige,
grote donkerbruine kerstgroep. Ooit
gemaakt door de heer Hartsing. Deze groep
heeft zelfs op de wereldtentoonstelling in
Parijs gestaan.
Ben Pol (wat weet die man toch veel) heeft
wel contact gehad met de voorzitter van
de oudheidkundige kring in DriebergenRijssenburg. Want de houten kerstgroep
van de Onze Lieve Vrouwekerk is gemaakt
door de kunstenaar Constant Permeke en
dat is een hele bekende kunstenaar die daar
woonde (inderdaad in de buurt van toen het
Groot-Seminarie).

Echt prachtig vond ik het houtsnijwerk
van Harrie Piggen, die dit als hobby doet.
Jammer genoeg was hij er zelf niet, maar
zijn partner zou mijn complimenten
overbrengen.
De Pastoraatsgroep die dit evenement
heeft georganiseerd, kon vandaag niet
klagen over belangstelling en dat deden
ze ook niet. Méér dan honderd grote en
kleine kerstgroepen en van 12.00 uur tot
15.30 uur waren er zeker al meer dan
150 bezoekers. Ja, alles wordt genoteerd,
natuurlijk wil het bestuur wel weten waar
ze aan toe zijn. Veel vrijwilligers waren
voor dit event in touw, vrijdagavond en
vandaag op zaterdagmorgen. Er sprak zoveel
enthousiasme uit hoe één van de damesvrijwilligers zei “Wil je nog even met mij mee
lopen, hier staat een familiestuk van mij, een
klein houten kastje (model lantaarn) en als je
het groepje met de sleutel opwindt gaat het
geheel draaien.” Zo fijn en prachtig en oud
en geliefd.
Hopelijk wordt dit evenement volgend jaar
herhaald en ik, ik ben helemaal bekeerd.
Zoiets zal me niet meer ontgaan, het was
echt de moeite waard. Hulde aan alle
mensen die hieraan hebben meegewerkt.
Dank daarvoor.

En binnen
”Men” kwam binnen en “men” keek zijn
ogen uit. Wat hebben we toch een mooie
kerk en hoor…. links voorin stond een koor
te zingen. Live music, en dan heb je nog
geen kerststal gezien. Het koor Compassione
strooide mooie gezangen onder de

De kerststal van Ome Bertus van Monique
heeft ook zo’n verhaal. Ome Bertus woonde
alléén en de familie had geen idee wat

Kerststal CODA
Beeldend kunstenaar Couzijn van Leeuwen (1959-2019) maakte in 2014 in opdracht
van CODA directeur Carin Reinders een unieke kerststal van karton waaraan hij in 2015
de drie koningen toevoegde. Deze kerststal is nog tot en met zondag 5 januari 2020 te
zien in CODA Museum.
Van Leeuwen is met diverse werken vertegenwoordigd in de CODA collectie. Zijn werk
maakte eerder ook deel uit van de Holland Papier Biënnale en verschillende edities
van CODA Paper Art. Voor CODA Bibliotheek de Maten vervaardigde hij een prachtige
papegaaienfamilie van karton, het materiaal dat zijn voorkeur geniet en bovendien
perfect past bij de CODA collectie met kunst van en op papier.
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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

Kerstherbergen 2019

B E S T U U R

De Kerstherbergen bieden gelegenheid om samen met anderen het feest van licht en
warmte te vieren. Iedereen die – om welke reden dan ook – niet thuis Kerstmis kan of wil
vieren, is van harte welkom.

Van de bestuurstafel
Beste parochianen. Per ultimo december
2019 zal de R.K. Teresiakerk aan de
Zilverschoon definitief onttrokken
worden aan de goddelijke eredienst.
Een bisschoppelijk decreet daartoe is
gepubliceerd op de website van de
Emmaüsparochie en ook door pastoor
Hermens in de vieringen van het weekend
van 30 november/1 december medegedeeld.

Samen een klein hapje eten, naar muziek en verhalen luisteren, genieten van koffie of thee
met iets lekkers erbij en dat alles in een ongedwongen, prettige en vredige sfeer. In ‘De
Herberg’ aan de Deventerstraat 40 staat de deur open op Kerstavond en de middagen van
Eerste en Tweede Kerstdag. ‘de druif’ in De Maten, (Kerkcentrum De Drie Ranken), ingang
achterzijde gebouw aan het Violierenplein, is op Tweede Kerstdag geopend.
U kunt de Kerstherbergen, die helemaal draaien op vrijwilligers, steunen met een financiële
bijdrage. Giften zijn welkom op rekening NL 94 INGB 0002 0756 80 ten name van Werkgroep
Kerstherbergen, Apeldoorn. Bij voorbaat dank!

Ook het bestuur van de samenwerkende
parochies Emmaüs en Franciscus & Clara is
uitgebreid. Door de bisschop is Harrie Huis
in ’t Veld per 1 december 2019 benoemd tot
bestuurslid. In deze functie zal hij zich gaan
bezighouden met het onroerend goed.

Openingstijden ‘De Herberg’, Deventerstraat 40, ingang Griftstraat:
Kerstavond:
17:00 – 19:30 uur
1e Kerstdag:
13:00 – 16:00 uur
2e Kerstdag:
13:30 – 16:00 uur
Openingstijden ‘de druif’, De Maten (Kerkcentrum De Drie Ranken) ingang achterzijde
gebouw aan het Violierenplein.
2e Kerstdag:
11:00 – 15:00 uur

K I N D
Eerste communie
Op 10 december heeft er een
ouderavond plaatsgevonden
voor ouders die hun kind de
eerste communie willen laten
doen. Heeft u dit gemist maar wilt u nog
inschrijven? Doe dit dan zo snel mogelijk.
Op 18 januari van 13.00- 14.30 uur is de
eerste kinderbijeenkomst in het Emmaüshuis.
Geef naam, achternaam, adres, postcode,
woonplaats, geboortedatum en telefoonnummer door aan het secretariaat van de
Emmaüsparochie (bellen of mailen) of mail
naar kindenkerk@rkapeldoorn.nl.

Vormsel
De vormelingen hebben inmiddels hun
tweede bijeenkomst gehad. Er begint al

Namens het parochiebestuur,
Ferry Leeflang, secretaris

E N

een groep te ontstaan die vertrouwd voelt
met elkaar. Dat is fijn, want tijdens deze
bijeenkomsten heb je het over onderwerpen
die je niet zo vaak met elkaar bespreekt.

Advent en Kerst met de kinderen:
Meespeelviering ‘de geboorte van
Jezus’
Op 15 december is er
een meespeelviering voor
de kleintjes.
Daarin
wordt het
kerstverhaal
beeldend
verteld en gaan
de kinderen
een eigen
kerststalletje
maken. Om 10.00 uur starten we in de
kerk met alle kinderen waarna ze naar
hun eigen ruimte gaan om te vieren.

Kerstwandeltocht in het Matenpark
zaterdag 21 december
Tussen 17.00 en 19.30 uur kan je inschrijven
in de Drie Ranken. Daar vangen Romeinse

K E R K

soldaten je op en maken ze groepen om
de tocht te lopen. Onderweg ontmoet je
engelen, herders en koning Herodes en
kom je uit bij de stal waar je de pasgeboren
Jezus vindt. De tocht duurt 40 minuten.
De kerstwandeltocht is een samenwerking
van Stimenz, Don Bosco, bewonerscommissie
Warenargaarde, kerkcentrum De Drie
Ranken en pioniersplek De Vuurplaats,
en wordt mogelijk gemaakt door diverse
winkeliers in de Maten en de gemeente
Apeldoorn.

Om 16.30 uur zullen Mariska Litjes en
Ronald Dashorst samen met de kinderen
een gebedsviering houden. We bidden,
luisteren en spelen dat wat met kerst is
gebeurd.
We vieren de geboorte van Jezus uitbundig
met elkaar. Alle leeftijden welkom!

In het nieuwe
jaar 2020 zullen
we samen
met de vele
vrijwilligers van
Kind en Kerk er
een goed jaar
van proberen
te maken met
de kinderen.
Ervaren, beleven
en leren om zo
in hun geloof
te groeien. De
werkgroep Kind
en Kerk wenst
alle grote en
kleine mensen
een goed en
gezegend 2020
toe.

Nieuwjaar

Kinderzegen

Ons kerkelijk nieuwjaar is al begonnen
op 1 december.
Elke week gaan de kinderen van de
kinderdienst een stapje verder met Jesaja
de berg op naar de tempel van God.
De geboorte van Christus is in zicht.

12 januari worden jonge ouders uitgenodigd
om hun kinderen een kinderzegen te laten
ontvangen. Kinderen die dit jaar gedoopt
zijn zullen hun doopschaapje mee naar huis
krijgen. Dit alles zal gebeuren om 12.00 uur
in de Onze Lieve Vrouwekerk.

Gezinsviering 24 december in de OLV

vrijdag 20 december 2019
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Filmtip

K O R E N &
C O N C E R T E N

Last Christmas

Zondag 22 december, 16:00 uur,
Julianakerk, Deventerstraat 91
7321 CC Apeldoorn - Novum Canticum
en slagwerkensemble Prins Bernhard

Kerstconcert
Zondag 22 december geven Novum Canticum en het slagwerkensemble van muziekvereniging Prins Bernhard een kerstconcert
in de Julianakerk te Apeldoorn.
Samen verzorgen zij een indrukwekkend
programma met prachtige kerstliederen.
Novum Canticum is een koor van ruim
70 betrokken en enthousiaste zangers
en zangeressen met een passie voor
muziek. Dit onder leiding van Ineke van
Jaarsveld m.m.v. Jan Tiemens (piano)
en Hilde Broekhuijsen (dwarsfluit). Het
slagwerkensemble van muziekvereniging
Prins Bernhard bestaat uit 19 jonge en
enthousiaste muzikanten die al sinds
1996 onder leiding staan van Robbert
Houtkamp. Het kerstconcert begint om
16:00 uur. De kerk is open vanaf 15:30 uur.
De toegangsprijs is 5 euro. Kaarten zijn
te bestellen bij Novum Canticum en Prins
Bernard. Zolang er nog plaats is, kunt u
kaarten kopen bij de ingang van de kerk.

Pius X begroet nieuw aangestelde acolyth
Op 24 november jl. werd tijdens de Eucharistieviering van ‘Christus Koning’ Supun
Rodrigo door pastoor Hermens aangesteld
als acolyth van het acolythencorps Pius X.
Supun komt uit Sri Lanka en studeert aan de
Wittenborg University of Applied Siences in
Apeldoorn.
Supun heeft zich bij aanvang van zijn studie
direct aangesloten bij het Pius X en was
afgelopen jaar als junior-acolyth regelmatig
in de vieringen aanwezig.
Voor deze gelegenheid kwam de moeder

van Supun over uit Sri Lanka en glunderde zij
vol trots over deze aanstelling.
Het acolythencorps Pius X heeft op dit
moment 15 acolythen, 3 junior-acolythen en
6 misdienaars. We zijn trots op zo’n mooie
club mensen die zich inzet tijdens vieringen
in de onze kerk.
Wil je ook misdienaar of acolyth worden?
Kijk op onze site:
www.acolythencorpspiusx.nl .
Bart Ackermans
Secretaris Acolythencorps Pius X

Wij gaan niet vaak naar de film, maar
soms loop je tegen een film aan die toch
wel heel bijzonder is, en dat wil ik graag
delen. In Last Christmas gaat het over een
jonge, losbandige en soms wat humeurige
Kate (Emilia Clarke) die niet tevreden is
over haar leven. Niet alleen vanwege de
zware periode die ze heeft doorstaan,
maar ook door het irritante gerinkel van
de belletjes aan haar schoenen - zij werkt
namelijk als elf in een kerstwinkel die
het hele jaar door open is. Tom (Henry
Golding) lijkt te mooi om waar te zijn
als hij haar leven binnen komt lopen en
hij door de muur die Kate om zich heen
gebouwd heeft heen lijkt te breken.
Terwijl Londen zich klaarmaakt voor de
mooiste tijd van het jaar, lijkt niks goed
te gaan voor deze twee, maar soms moet
je gewoon naar je hart luisteren... en een
beetje ‘faith’ hebben. De muziek van
George Michael is prominent aanwezig
in Last Christmas, waaronder natuurlijk
ook de bitterzoete kerstklassieker waar de
film haar naam aan ontleent.
Het is een ontroerende film, die
verwonderd, is af en toe hilarisch, met
verrassende wendingen en erg mooi, met
een goed verhaal en mooie spelers. Emilia
Clarke speelt een heel andere persoon
dan de Drakenkoningin in de serie ‘Games
of Thrones’ waarmee zij bekendheid
kreeg. Ze vond het zelf erg fijn om na die
serieuze serie nu een humoristische rol
te krijgen. Een echt mooie Kerstfilm, een
aanrader! Toen we na het genieten van
deze film weer buiten stonden, keken wij
elkaar aan en zeiden; zullen we nog een
keer?
Ronald Dashorst

De Onze Lieve Vrouwekerk, aflevering 13

De kruisweg van Jezus geschilderd op doek
(Huub Ummels)
In tegenstelling tot de schilderingen in
het middenschip van de kerk, zijn de
schilderingen van de kruisweg van Christus
in de zijbeuken niet op de droge kalk
aangebracht, maar op linnen.
Ze zijn zoals ook de muurschilderingen
in de kerk vervaardigd door Wijnand
Geraedts. Het lijdensverhaal uitgebeeld
van de veroordeling door Pilatus tot de
kruisafneming en graflegging. De plaats
van deze voorstellingen is onder de
ramen van de zijbeuken van het schip.
Ze zijn aangebracht in nissen welke aan
de bovenzijde worden afgedekt door
een tweetal korfbogen per nis (zie de
afbeeldingen). Elke travee telt dus twee
afbeeldingen.
Het begrip korfboog staat voor een gedrukte
of afgeplatte boog. Deze bogen rusten in

het midden op een kraagsteen of console.
Boven alle bogen bevindt zich een houten
kruisje, omstreeks 1953 vervaardigd in de
meubelmakerij van P. Nieuwenhuis en Zn.,
destijds gevestigd aan de Nieuwstraat.
Dezelfde firma vervaardigde in die periode
ook de vroegere houten offerblokjes voor
armen en kerk, die onder bij alle banken te
vinden waren en waarvan nog een aantal in
de schatkamer van de kerk bewaard worden.
Om bij de banken van de kerk te blijven.
De houten plankieren onder alle banken
in de kerk zijn eind jaren zeventig begin
tachtigerjaren geheel door vrijwilligers
vernieuwd met hout afkomstig uit de
gesloopte gymzaal van de naastgelegen
meisjesschool en de vloer van de bijna
gelijktijdig gesloopte kapel van het Luidina
Ziekenhuis.

Bijna verloren
Maar om terug te keren naar de

schilderingen van de kruisweg. Dat we ze
nog kunnen bewonderen, dankt de kerk aan
een forse subsidie van rijksmonumentenzorg,
via de “Dienst voor ‘s Rijks Verspreide
Kunstvoorwerpen”. Die dienst stelde
destijds ruim een ton ter beschikking voor
de restauratie van de bewuste doeken.
Een restauratie die door de Apeldoornse
restaurateur, tevens kunstenaar, Hans-Peter
Nagtegaal in de jaren tachtig is uitgevoerd.
Nu is het nauwelijks voorstelbaar, maar in
de jaren vijftig van de vorige eeuw telde de
parochie naast de pastoor-deken, maar liefst
vier en een paar jaar zelfs vijf kapelaans. Er
moest dus een uitbreiding van het aantal
biechtstoelen komen. De plaats voor die
nieuwe biechtstoelen, die inmiddels weer
zijn verdwenen, werd gevonden in het schip,
in de zijbeuken.
Het was om die reden dat een groot aantal
op de muur gelijmde staties moesten worden
verplaatst om niet achter de biechtstoelen
geheel uit het zicht te verdwijnen. Helaas is
toen een verkeerde lijmsoort gebruikt, zodat
de voorstellingen totaal verloren dreigden te
gaan. De verf dreigde als het ware opgelost
te worden door de lijm. Bij de restauratie
zijn ze voorzichtig van de muren losgeweekt,
om ze vervolgens na de restauratie niet
meer op de muren aan te brengen. Door de
doeken op een spieraam en in een smalle
houten lijst te plaatsen, hangen ze nu als een
schilderij vrij van de muren.

Veertien afbeeldingen
In de kerkgeschiedenis zijn kruiswegstaties
vanaf de late-middeleeuwen bekend.
Maar het aantal van veertien, zoals je deze
tegenwoordig in katholieke kerkgebouwen
aantreft, berust op een decreet van paus
Clemens XII (1652-1740). Voortaan moest een
kruiswegstatie bestaan uit veertien staties
met vastgestelde voorstellingen, voorheen
wisselde het aantal staties.

De eerste voorstelling toont de EcceHomovoorstelling, het moment uit de
lijdensweg van Christus zoals dat beschreven
is in het evangelie van Johannes: Jesus
staat voor Pilatus om ter dood te worden
veroordeeld. Zie – de mens-, hier staat hij!
De staties in onze kerk zijn destijds
geschonken door diverse parochianen en
hun families. Op de meeste staan dan ook
rechts onder aan de schilderingen hun
initialen. In het archief van de parochie vindt
je de volledige namen. Op sommige staties
heeft Wijnand Geraedts zo goed als zeker
de opdrachtgevers, en/of hun kinderen,
staande tussen het volk geportretteerd. Een
zoekplaatje voor iedereen die de staties van
dichtbij bekijkt. De eerste statie bevindt zich
aan de linkerzijde naast de nooduitgang, die
naar de tuin van het naastgelegen complex
van De Zweekhorst. De veertiende bij de zijuitgang naar de tuin van het parochiehuis.
Ze willen ons Jezus woord in herinnering
brengen: Wie zijn kruis niet opneemt en Mij
volgt, is Mij niet waardig. (Matt.10,38).
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Correctie acceptgiroformulier SIKA 2020
Beste medeparochianen,
Onlangs hebben wij met OpWeg nummer
01 (29 november) de acceptgiro’s voor
uw vrijwillige bijdrage voor 2020
meegestuurd.
Helaas is bij enkele adressen is een
acceptgiroformulier met een foutief
bankrekeningnummer meegeleverd.
Voor diegenen die nog van de acceptgiro

gebruik maken geven wij hier het juiste
IBANnummer:
NL10 INGB 0002 3955 46 t.n.v. Stichting
Informatieblad voor Katholiek Apeldoorn.
Indien u dat wenst kunnen wij deze
acceptgiro nog bij u bezorgen. Dat kunt u
doen via telefoonnummer 055 542 64 24.
Zalig Kerstfeest!
Dagelijks bestuur van OpWeg
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Kinderzegen 2020
Een hand op het hoofd leggen van je kind,
we doen het allemaal wel eens. Het is een
teken van zorg en verbondenheid voor je
kind. Het is ook een teken van zegening en
bescherming.
Voor een kinderzegen zijn alle kinderen en
hun ouders welkom op zondag 12 januari
2020 om 12:00 uur
in de Onze Lieve Vrouwekerk te Apeldoorn
We houden een korte en ontspannen

gebedsdienst, waarin we luisteren naar
een verhaal, allemaal een kaars aansteken
bij Maria, kinderen zullen zegenen en aan
de dopelingen van 2019 hun doopduifje/schaapje teruggeven. Na afloop is er koffie,
thee, chocomel en limonade.
Iedereen is van harte welkom!
Pastoor Hermens
Diaken Dashorst
Mariska Litjes

SANT’EGIDIO
santegidioapeldoorn@gmail.com | www.santegidio.nl | www.santegidio.org | www.santegidio.be

De tijd van de Advent, van verwachtingsvol
uitzien naar de Komende is bijna vervuld.
Volgende week vieren wij de geboorte van
Jezus in de stal in Bethlehem, de geboorte
van Zijn Licht en Liefde in ons hart en in
onze geloofsgemeenschap. Dit Licht en de
Liefde mogen wij doorgeven aan de armen,
de kwetsbare mensen in onze samenleving.

Kledingbank
Er is momenteel veel vraag naar
winterjassen, helaas moeten we de heren,
en jongens vaak teleurstellen omdat we voor
hen geen warme jassen hebben. Wie kan ons
helpen aan een warme herenjas (maat S en
M)? Ook handschoenen en schoenen zijn erg
welkom.
Inleveren van goede, schone en actuele
(winter)kleding en linnengoed op woensdagen zaterdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur.
Namens onze gasten heel veel dank!

Koffie inloop
Net als in de rest van de Kledingbank is de
koffieruimte in kerstsfeer gebracht, de koffie
staat klaar elke maandag van 10.00 uur tot
11.30 uur. Kom gerust langs voor een kopje
koffie of thee.

Kerstfeesten
Pizzaparty
Vrijdag 20 december houden wij de jaarlijkse
Pizzaparty voor de jongeren zonder vaste
woon- en verblijfplaats. Dit jaar weer in
de Herberg, Deventerstraat 40. Dit doen
wij samen met de Herberg, Don Bosco,
Youngster, Twilight en Stimenz. We zullen
met de jongeren genieten van de pizza’s die
Viva La Pizza weer gratis gaat bakken in de
hout gestookte pizzaovens. Aan het einde
van de avond krijgen de jongeren allemaal
een Hemabon voor wat extra’s in deze dure
kerstperiode.

Kerstlunch
Het is een mooie traditie geworden om op
Eerste Kerstdag, na de eucharistieviering
van tien uur, in de pastorie een kerstlunch
te houden. Iedereen is welkom om aan te
schuiven aan de feestelijk gedekte tafels
in de pastorie om samen te lunchen in een
Kerstsfeer.

Kerstdiner

De boekenbank is elke maandagochtend
open voor ontmoeting rond de boekenkast
met een kopje koffie of thee. Voor nieuwe
Nederlanders een mooi moment om de taal
beter te leren spreken, door samen lezen van
een boek of de krant.

Maandag voor Kerstmis, op 23 december,
houden wij vanaf 17.00 uur het Kerstdiner
voor de bezoekers van de Franciscustafel.
Kardinaal Eijk zal vóór de maaltijd voorgaan
in het gebed rond de kerststal in de kerk en
daarna aanschuiven aan de mooi gedekte
tafels in de pastorie. De maaltijd is ons
geschonken door Jules Verne. Aan het einde
van de maaltijd krijgen onze gasten een
kerstpakket.

De kledingbank (en alle activiteiten in het
pand) is gesloten van 22 december tot en
met 3 januari. 4 januari zullen we de deuren
weer openen.

Op Tweede Kerstdag houden wij een
Kerstlunch in een paviljoen van GGNet aan
de Deventerstraat voor de mensen die daar
verblijven met de kerstdagen. Even een

Boekenbank

Woensdag 1 januari 2020,
17:00 tot 18:30 uur

Moskee, Stationsplein, De Kus weer naar de
Onze Lieve Vrouwekerk, Hoofdstraat 18.

Nieuwjaarswandeling voor de
vrede - Vrede zonder grenzen

Er zijn wereldwijd twee momenten in het
jaar waarop vrede centraal staat: 1 januari
is sinds 1967 de Internationale dag van de
vrede en 21 september, uitgeroepen door de
Verenigde Naties, sinds 1981.

Pace, Peace, Shalom, Salam, Frieden,
Shanti, Paz, Vrede
Met verschillende sprekers, vredesritueel
en vredesfeest.
Het doel is wereldwijde wapenstilstand en
geweldloosheid.
Hiertoe beginnen wij het nieuwe jaar met
de roep om vrede.
Start Kerkplein, Hoofdstraat 18, daarna
Marktplein, bij monument Kamp Rees,
vervolgens via Synagoge, De Herberg
‘Ambassade van de Vrede’, Eyup Sultan

Ter gelegenheid van de viering van de
Werelddag van de Vrede op 1 januari
houdt de Gemeenschap van Sant’Egidio,
samen met andere verenigingen,
bewegingen en gemeenschappen over de
hele wereld fakkeltochten voor de vrede.
Zij wil zo haar zorg laten zien voor de
wereld die nog steeds zo verdeeld is en
wordt geteisterd door oorlogen, onrecht,
armoede en geweld.

moment van gezelligheid en licht in deze
donkere dagen. Een sfeer van samen familie
zijn met mensen van wie de familie zo
gemist wordt.

Straatteam
In deze periode van feestdagen gaat
het Straatteam er elke vrijdag zoals
gebruikelijk gewoon op uit om soep,
warme chocolademelk, koffie, thee en
brood te brengen bij onze vrienden van
de straat. Wij willen hen in deze dagen
niet in de kou laten staan.

aan schouder, met moslims, joden,
christenen, humanisten, en atheïsten
willen wij het jaar beginnen met een
gebaar van vrede. Op de verschillende
locaties zullen sprekers zijn en de
Stem Karavaan zal de tocht muzikaal
begeleiden.
Start om 17.00 uur op het plein voor de
O.L. Vrouwekerk aan de Hoofdstraat.
Komt allen, Vrede maken we samen.

Woord van God elke dag

Nieuwjaarswandeling voor de Vrede

Telkens als we naar de Heer luisteren,
ontdekken we een waarheid over ons leven:
dat wij het woord van God, en de hulp die
we ervan krijgen, nodig hebben. Het gebed
heeft een vitale functie: het schenkt ons een
nieuw hart dat gericht is op de Heer. Deze
innerlijkheid verwerven we als wij in het
ritme van ons leven dagelijks luisteren naar
het woord van God. De dagelijkse meditaties
zijn geschreven door Aartsbisschop
Vincenzo Paglia (1945) hij is voorzitter van
de Pauselijke Academie voor het Leven en
grootkanselier van het Pauselijk Instituut van
Johannes Paulus II. Hij is
spiritueel raadgever van
de Gemeenschap van
Sant’Egidio. Het boek
is verkrijgbaar in de
pastorie voor € 20,-

Net als voorgaande jaren houden wij
op 1 januari, de Internationale Dag van
de Vrede, om 17.00 uur een Nieuwjaars
Vredeswandeling. We lopen met fakkels,
borden met namen van landen waar
oorlog of strijd is en met borden met
het woord ‘Vrede’ in verschillende
talen van gemeentehuis, via synagoge,
Herberg, moskee naar de kerk. Schouder

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

Gebedsdiensten
Zoals elke vrijdag komen wij bij elkaar
om 19.30 uur in de dagkapel van de Onze
Lieve Vrouwekerk om samen te bidden
en te zingen voor de vrede, de zieken
en de armen. Het gebed is de basis van
onze inzet in de stad; vanuit het lezen
van de Schrift en het gebed willen wij de
armen, in de breedste zin van het woord,
nabij zijn in onze stad en de wereld. Van
harte welkom, ook uw gebed is heel hard
nodig.
• 20 december, gebed voor Kerst,
bidden wij voor de armen
• 27 december, zo vlak voor de jaarwisseling,
gebed voor de zieken.

In meer dan 150 steden in de wereld worden
solidariteitsmarsen georganiseerd. Zoals in
Rome, Milaan, Napels, Palermo, Florence en
Parijs, Quebec, Madrid, Barcelona, Lissabon,
Buenos Aires, Antwerpen, Luik, Hasselt,
en in steden in Burkina Faso, Ivoorkust,
Colombia, Hongarije, Oekraïne, Congo,
Guinee Conakry. Hierbij lopen mensen met
fakkels door de straten en dragen borden
met namen van landen waar strijd, oorlog en
geweld heerst, ook borden met het woord
vrede in vele talen.

Vrede begint in hart van elke mens
De gemeenschap van Sant’Egidio wijst
erop dat vrede begint in het hart van
iedere mens. Samen kunnen mensen
van goede wil, van welke overtuiging of
origine ook, de haat en de angst voor de
andere overwinnen.
“Duisternis kan geen duisternis uitdrijven;
dat kan alleen licht. Haat kan geen haat

uitdrijven; dat kan alleen liefde. Haat
leidt tot veel meer haat, geweld tot veel
meer geweld en hardheid tot veel meer
hardheid”.
Martin Luther King
Wij mogen samen met het licht van
de fakkels de vrede uitdragen met
vertegenwoordigers van vele tradities
en zo laten zien dat het kan.
In Apeldoorn houden wij sinds 2015 een
vredeswandeling vanaf het gemeentehuis,
bij het monument van Kamp Rees, langs
de synagoge, de moskee en het station,
langs de plaquette van de gevallenen en
De Kus naar de Onze Lieve Vrouwekerk
aan de Hoofdstraat. In de wandeling met
fakkels worden borden meegedragen met
de namen van landen in oorlog of conflict
en woorden van vrede in alle talen.
Afsluiting bij de Onze Lieve Vrouwekerk
met sprekers, muziek en vredesfeest.

vrijdag 20 december 2019
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STAD
Kopij voor de volgende OpWeg graag inleveren uiterlijk woensdag 8 januari 2020
per e-mail aan receptie@rkapeldoorn.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.

Oecumenische viering Bronkerk
Ugchelen, zondag 19 januari 2020
om 10.00 uur
Op zondag 19 januari 2020 is er om 10.00
uur een oecumenische viering in de Bronkerk
in Ugchelen. De viering vindt plaats in het
kader van de week van gebed voor de
eenheid (van 19 t/m 26 januari) en heeft als
thema:
“Zij waren BUITENGEWOON vriendelijk voor
ons”. Naar Handelingen 28 vers 2.
In deze week komen, volgens een lange
traditie, wereldwijd mensen / Christenen
uit verschillende kerken bijeen om hun
gemeenschappelijke geloof te vieren en
elkaar te inspireren.
De dienst begint om 10.00 uur; de
voorgangers zijn ds. Eline van Iperen en
de heer Gerard Disberg. Iedereen is van
harte uitgenodigd
namens de
Oecumenische
Stuurgroep
Ugchelen. Na afloop
is er koffie, zodat
we elkaar over de
kerkgrenzen heen
kunnen ontmoeten.

O NZ E LI EVE VR O UWE
Gebedsgroep de Parel
Elke donderdag van 10.00-12.00 uur bent u
van harte welkom in het Emmaüshuis om de
bijeenkomst van gebedsgroep de Parel bij
te wonen. Voor meer info kunt u bellen met
Magda Ang, telefoon 06-232 604 70

I N

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

Meditatie woensdag 8 januari
om 20 uur in De Drie Ranken
De avond duurt
ongeveer anderhalf
uur. Met behulp van
inspirerende teksten
hopen we stilte en rust
te vinden. Op zoek
naar onszelf en de Ene.
De volgende mediatieavond is op 22 januari.

Film: Craig en Irene zijn al meer dan zestig
jaar getrouwd en houden nog enorm veel
van elkaar. Ze wonen nog steeds in hetzelfde
huis aan de kust van New Brunswick. De
laatste jaren wordt dat wel wat ongemakkelijk, ook omdat Irene tekenen van Alzheimer begint te vertonen. Maar de tijden
zijn veranderd. Craig heeft geen rekening
gehouden met de gemeente die weigert
vergunningen te verstrekken voor een nieuw
te bouwen huis. Als Irene wordt opgenomen
neemt Craig een drastisch besluit, ondanks
dat hij voor het gerecht wordt gedaagd en
er gevangenisstraf dreigt...

Donderdag 16 januari 19.45 - 21.00 uur
De Drie Ranken
Een meditatieve vorm van bewegen waarbij
plezier en beleving voorop staat. We dansen
op inspirerende muziek uit diverse muzikale
tradities. Het
thema sluit steeds
aan bij de tijd van
het jaar. De passen
zijn eenvoudig te
leren. Bijdrage
€ 2.50.

VICTOR

FILM: Still Mine
Woensdag 15 januari 19:30 uur
De Drie Ranken
De avond wordt
georganiseerd door
Vonc in samenwerking
met de werkgroep
pastoraat en de
stichting Kap. Naast de
filmvertoning wordt ook
voorlichting gegeven
over mantelzorg. Welke
mogelijkheden de wet
maatschappelijke ondersteuning (WMO)
biedt voor verschillende zorgvragen! En wat
de Kap kan doen bij het ondersteunen van
vrijwilligers.
Vrije toegang. Aanmelden voor deze
avond wordt op prijs gesteld. Mailen naar
vonc@3ranken.nl Bijdrage € 2.50

M E M O R I A M

Herman Hafkamp
Herman, een culturele duizendpoot, werd geboren in Amsterdam en in zijn jeugd is zijn katholieke
geloof erg belangrijk voor hem geweest. De liturgie, de teksten, de muziek, het heeft hem altijd
bijzonder aangesproken en de invloed hiervan heeft hem gevormd. Als jonge jongen werd hij
misdienaar en dat vond hij fantastisch. Voor hem was dit een belangrijke rol in een serieus en plechtig
theaterstuk dat “leven” heet. En dat is hij eigenlijk zijn hele leven blijven doen. Zijn katholieke
opvoeding heeft bij hem het gevoel voor theater doen ontluiken. Onder andere als tekstschrijver en
theatermaker. Maar ook was hij schrijver van vele columns. En hij heeft hier enorm van genoten. Maar
levensvreugde heeft hij zeker ook gekregen van zijn rol als vader, schoonvader, opa en als vriend van
Tilly. De laatste 3 jaar van zijn leven heeft Herman in Talma Borgh gewoond waar hij een liefdevolle
verzorging heeft gehad. En hier, in zijn eigen vertrouwde omgeving, in het bijzijn van zijn 3 zonen en
terwijl het “In Paradisum” klonk, is Herman rustig ingeslapen. Psalm 23 was een lievelingspsalm van
Herman, een psalm ook die zeker een houvast zal zijn geweest in zijn leven, want Herman had ook de
hoop op een eeuwig leven. We hebben Herman dan ook uit handen gegeven in het vertrouwen dat
hij nu dat nieuwe andere land mag binnengaan. Een land van liefde en barmhartigheid en waar elk
moment de eeuwigheid omvat. Op 29 november hebben we aansluitend aan de afscheidsdienst in de
aula van Heidehof zijn lichaam toevertrouwd aan de schoot van de aarde.

Gerard van de Braak
Suze Huis in ’t Veld
‘Na een leven van bijna 93 jaar vol liefde, betrokkenheid en aandacht is onze moeder,
schoonmoeder en oma vol vertrouwen op weg gegaan naar het Licht’. Dit stond op de rouwkaart
van Suze Huis in ’t Veld, die op 5 december rustig is ingeslapen in haar woning in de Groene
Hoven. We hebben afscheid van haar genomen in de Onze Lieve Vrouwekerk op 11 december.
Licht en Liefde stonden centraal tijdens het afscheid, in de lezingen en liederen. We hebben haar
dankbaar herdacht als een zorgzame een liefdevolle vrouw die voor iedereen klaar stond. Ze was
trots op al haar kleinkinderen en leefde mee met al hun ontwikkelingen. Het was een gelovige

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.

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: mevrouw D. van Bussel, tel. 055
521 80 06 of de heer G. Tiemessen, tel. 055
521 39 28.

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

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.

Een gezellige middag voor de
Teresia-Ouderen
“Samen op weg naar Kerst”
Dit was dit jaar ons thema. Met elkaar
zingen, een quiz spelen, naar een verhaaltje
luisteren, gezellig ontmoeten. In de pauzes
kon men van een hapje en een drankje
genieten. In verband met een verbouwing
in de Open Hofkerk hebben wij de oudere
parochianen van de Hubertus-gemeenschap
uitgenodigd met ons het Kerstfeest te vieren
wat dankbaar aanvaard werd.

Met elkaar - voor elkaar
Na afloop zongen wij het Ere zij God. Bij
vertrek ontving iedereen een Kerstwens
ter gelegenheid van ons 5-jarig bestaan.
Dit samenzijn werd door iedereen gezellig
gevonden en wij kunnen op een geslaagde
middag terug kijken. Wij wensen iedereen
een zalig Kerstfeest en een goede
jaarwisseling
Namens de werkgroep, Sylvia Emler

vrouw die er van overtuigd was dat zij over de grens van dit leven weer bij haar man zou zijn. In de
viering is op verzoek van de kinderen het Panis Angelicus prachtig gezongen, dat was de muziek
die Suze hoorde in haar hoofd en waar ze blij van werd. Haar kleindochter las aan het slot een
gedicht over een bankje in de hemel waar twee mensen samen zitten als engelen. Zo mogen wij
er op vertrouwen dat Suze weer samen is met haar vijf jaar eerder overleden man Ties. Eindelijk
weer samen, hand in hand genieten van het leven in de andere wereld, in het licht en de liefde van
God. Wij wensen de kinderen en de kleinkinderen veel sterkte nu ze hun moeder en oma moeten
missen. Dat de woorden die Suze zelf uitsprak op de avond voor haar heengaan hen tot troost zal
zijn: ‘Als het licht wordt is het voor mij feest’.

Ronald Dashorst
Bep Beerends
Bep werd geboren op 2 november 1932 als Elisabeth Sophia de Zwart. Zij is opgegroeid in
Scheveningen en heeft tot eind 1967 in Den Haag gewoond. Vanaf die tijd heeft ze haar verdere
leven in Apeldoorn verbleven. Ze kreeg vier dochters en een zoon, waarvoor ze is altijd een
hele lieve en leuke moeder geweest. Ook is ze oma geworden van dertien kleinkinderen en
overgrootmoeder van acht achterkleinkinderen; al deze kinderen waren gek op hun vlotte oma/
overgrootmoeder. In 1985 is ze weduwe geworden van Frans Beerends. Ze hertrouwde met haar
jeugdliefde Kees Elich, die in 2016 kwam te overlijden. Ze is kerkelijk en maatschappelijk altijd zeer
betrokken en actief geweest. In de jaren negentig zat Bep in de Landelijke Pastorale Kerngroep
van de Katholieke Charismatische Vernieuwing. Ze heeft zeer actief deel uitgemaakt van de
diocesane contactgroep voor charismatische vernieuwing in het aartsbisdom Utrecht, die mede
dankzij haar vaak de toen jaarlijkse diocesane open dag in Apeldoorn kon houden. Zij was vooral
heel belangrijk voor de katholieke charismatische gebedsgroep De Parel , waar ze vanaf het begin
in 1987 leiding aan gaf. Altijd met een opgewekte uitstraling, mensen bemoedigend en authentiek
diep geloof uitstralend. In regio Apeldoorn droeg ze ook bij aan het starten van meerdere
gebedsgroepen en zij organiseerde meer dan eens de vorming tot leven in de Geest. Tot in de
zomer van 2019 bleef zij zo actief. Na een ziekbed van enkele maanden is Bep op 12 december
vanuit een volle Onze Lieve Vrouwekerk begraven op Heidehof.

Willem Olierook
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S T I L S T A A N

We vertellen van licht
in de duisternis
van een wereld die vol
van vrede zal zijn
van God die in mensen
een welbehagen heeft

BIJBELROOSTER
Bijbelrooster jaar A

Een geheim dat nauwelijks
te bevatten is.
En toch raakt het ons
maakt ons stil
verwonderd.
Handwerk door Familie Groen uit Nijkerk

Kerst
Een stal
een kribbe
een wonderlijke geboorte
kind van mensen
en kind van God
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22 december 2019 4e zondag van de advent
Jes. 7,10-14; Ps. 24; Rom. 1,1-7; Mt. 1,18-24
24 december 2019 Kerstmis nachtmis
Jes. 9,1-3 + 5-6; Ps. 96; Titus 2,11-14; Lc. 2,1-14
25 december 2019 Kerstmis dageraadsmis
Jes. 62,11-12; Ps. 97; Titus 3,4-7; Lc. 2,15-20
25 december 2019 Kerstmis dagmis
Jes. 52,7-10; Ps. 98; Hebr. 1,1-6; Joh. 1,1-18; of 1-5.9-14
26 december 2019 H. Stefanus
Hand. 6,8-10 + 7,54-60; Ps. 31; Mt. 10,17-22
29 december 2019 Feest van de H. Familie
Sir. 3,2-6 + 12-14; Ps. 128; Kol. 3,12-21; Mt. 2,13-15.19-23
1 januari 2020 Moederschap van Maria
Num. 6,22-27; Ps. 67; Gal. 4,4-7; Lc. 2,16-21
5 januari 2020 Openbaring des Heren
Jes. 60,1-6; Ps. 72; Ef. 3,2-3a + 5-6; Mt. 2,1-12
12 januari Doop van de Heer
Jes. 42,1-4 + 6-7; Ps. 29; Hand. 10,34-38; Mt. 3,13-17

K E R K D I E N S T E N
Vieringen H. Martinuskerk Twello
Zondag 22 december
4e zondag van de Advent
10.00 uur Eucharistieviering
met het Martinuskoor
Voorganger pastor Sebastian
Dinsdag 24 december Kerstavond
18.00 uur Gezinsviering
Voorganger pastor W. Vroom
21.30 uur Eucharistieviering
met het Martinuskoor
Voorganger pastoor H. Hermens
Woensdag 25 december 1e Kerstdag
10.00 uur Eucharistieviering
met het Woco koor
Voorganger pastor Sebastian
12.00 uur Kerst met de kleintjes
Samen met pastoor H. Hermens
Donderdag 26 december 2e Kerstdag
10.00 uur Eucharistieviering
met koor Cadenza
Voorganger pastoor H. Hermens
Zondag 29 december H. Familie
10.00 uur Eucharistieviering
met het Martinuskoor
Voorganger pastoor H. Hermens
Dinsdag 31 december Oudejaarsavond
19.00 uur Eucharistieviering
met het gelegenheidskoor
Voorganger pastoor H. Hermens
en werkgroep
Woensdag 1 januari Nieuwjaarsdag
10.00 uur Eucharistieviering
Voorganger pastor H. Hermens
Donderdag 2 januari
09.00 uur Eucharistieviering
Zondag 5 januari Openbaring des Heren
10.00 uur Eucharistieviering
met het Woco koor
Voorganger pastoor H. Hermens
Woensdag 8 januari
09.00 uur Eucharistieviering
Donderdag 9 januari
09.00 uur Eucharistieviering
Zondag 12 januari Doop van de Heer
10.00 uur Eucharistieviering
met het Martinuskoor
Voorganger pastor Oude Vrielink
Woensdag 15 januari
09.00 uur Eucharistieviering
Donderdag 16 januari
09.00 uur Eucharistieviering

Vieringen H. Martinuiskerk Vaassen
Zaterdag 21 december
4e zondag van de Advent
18.30 uur Woord- en Communieviering
met het Martinuskoor
Voorganger pastor W. Vroom
Dinsdag 24 december Kerstavond
16.30 uur Gezinsviering
Door de werkgroep
19.00 uur Eucharistieviering
met het Martinuskoor
Voorganger pastoor H. Hermsen
21.30 uur Gebedsviering met koor Timeless

Woensdag 25 december 1e Kerstdag
10.00 uur Woord- en Communieviering
met het Martinuskoor
Voorganger pastor W. Vroom
Donderdag 26 december 2e Kerstdag
Viering in Twello
Zondag 29 december H. Familie
10.00 uur Eucharistieviering met cantor
Voorganger pastor H. Hofstede
Dinsdag 31 december Oudejaarsavond
18.00 uur Woord- en Communieviering met
cantor. Voorganger pastor W. Vroom
Woensdag 1 januari Nieuwjaarsdag
Viering in Twello
Zaterdag 4 januari Openbaring des Heren
18.30 uur Woord- en Communieviering
met het Martinuskoor
Voorganger pastor I. Kantoci
Zondag 12 januari Doop van de Heer
10.00 uur Eucharistieviering
met het Martinuskoor
Voorganger pastor Sebastian

Vieringen H. Antonius Abt Loenen
Zondag 22 december
4e zondag van de Advent
10.00 uur Woord- en Communieviering
met koor Con Spirito
Voorganger pastor W. Vroom
Dinsdag 24 december Kerstavond
17.30 uur Gezinsviering
Voorganger pastor I. Kantoci
19.30 uur Woord- en Communieviering
met koor Con Spirito
Voorganger pastor I. Kantoci
Woensdag 25 december 1e Kerstdag
10.00 uur Eucharistieviering
met koor Con Spirito
Voorganger pastor H. Hofstede
Donderdag 26 december 2e Kerstdag
Viering in Twello
Zaterdag 28 december H. Familie
19.00 uur Eucharistieviering
Voorganger pastoor H. Hermens
Dinsdag 31 december Oudejaarsavond
19.00 uur Woord- en Communieviering
met koor Con Spirito
Voorganger pastor I. Kantoci
Woensdag 1 januari Nieuwjaarsdag
Viering in Twello
Zondag 5 januari Openbaring des Heren
10.00 uur Woord- en Communieviering
met koor Con Spirito
Voorganger pastor I. Kantoci
Zaterdag 11 januari Doop van de Heer
19.00 uur Eucharistieviering
Voorganger pastor Sebastian

Casa Bonita
22 dec
4e Advent PKN-1 H. de Jong
25 dec
Kerst VE Mw. E. Wennink
29 dec
RK pastor J. van Steenoven
05 jan
Epifanie invulling door CG/GV/NG
12 jan
PKN-3 H. de Jong
De kerkdiensten beginnen om 10.30 u
op de 4e verdieping.

E L D E R S

De Drie Ranken

Marken-Haven

21 december
17.00 -19.30 uur, Kerstwandeltocht vanuit,
door, in en om De Drie Ranken.
22 december
10.00 uur Ds. A.A. Wijlhuizen + mevr.
T. Breuer, Open Kring Viering
10.00 uur Ds. G.A.J. van der Maas,
De LichtBoot, kinderkerk voor
de basisschoolleeftijd
24 december
21.00 uur Ds. G.A.J. van der Maas,
Kerstnachtviering mmv Pur Sang
25 december
10.00 uur Ds. A.A. Wijlhuizen
29 december
10.00 uur Ds. H.J. ten Brinke
31 december
19.00 uur Ds. G.A.J. van der Maas,
Oudejaarsavondviering
05 januari
10.00 uur Ds. A.A. Wijlhuizen
12 januari
10.00 uur Ds. ds. H.J. ten Brinke
10.00 uur Next Step voor jongeren
van 12-15 jr.
12.00 uur Connect@ voor jongeren
vanaf 15 jr.

21 dec 4e Advent
RK Mw. Pastor G. Groenland
25 dec
Kerst Mw. M. de Jong
28 dec
M-Ha Mw. M. Visch-de Bruin
04 jan
Mw. C. Lindner
11 jan
Mw. M. Visch-de Bruin
De kerkdiensten vinden plaats om 10.30 uur.

De Heemhof

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

22 dec 4e Advent
RK Mw. Pastor G. Groenland
25 dec
Kerst Mw. M. de Jong
29 dec
Mw. L. Benschop
05 jan
Mw. C. Lindner
Mw. S. Goldbach
12 jan
Mw. M. Visch-de Bruin
De kerkdiensten beginnen om 10.30 uur.

‘s Heeren-Loo (Groot Schuylenburg)
22 dec
24 dec
25 dec
29 dec
05 jan
05 jan
12 jan

Eredienst Mw. Hetty de Reus
Kerstavond 19.30 uur Drs.
Constance Schouwstra-Dijkman
Kerstdag Eredienst Drs.
Constance Schouwstra-Dijkman
Combidienst Dhr. Harm Siebesma
Verteldienst Mw. Hanke
van ‘t Hof
Zangdienst Mw. Hetty de Reus
Eredienst Dhr. de Graaf

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

De Herberg: Zondagse Ontmoetingen
25 dec
05 jan

Kerstviering met Werkgroep
Kerstherbergen
Feest van Driekoningen
Theo van Driel

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.

Randerode
22 dec 4e Advent Berea
25 dec
Kerst Prot, ds. E. Idema
29 dec
Prot-Z H. Scherrenburg
05 jan
Epifanie RK pastor
J. van Steenoven
12 jan
Prot ds. E. Idema
De kerkdiensten beginnen om 10.30 uur.

Sainte Marie
22 dec
24 dec
25 dec
29 dec
05 jan
12 jan

10.00 u Eucharistieviering A. Goes
19.00 u Kerst-Eucharistieviering
in de zaal beneden. A. Goes
Geen viering
10.00 u Eucharistieviering A. Goes
Driekoningen 10.00 u Woord- en
Communieviering A.J.Derksen
10.00 Eucharistieviering A. Goes

Talma Borgh

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.

vrijdag 20 december 2019
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