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(Willem Olierook)

De koren nemen een prominente plaats in 
binnen onze parochie en soms nog ‘verder’. 
Het ondersteunen van vieringen, en vaak 
ook betrokken zijn bij de voorbereidingen 
daarvan, is een belangrijke en dankbare 
taak.

Op verzoek van de redactie hebben we aan 
de koren gevraagd of ze met ons wilden 
delen wat er allemaal bij hun voorbereiding 
op het Kerstfeest heeft gespeeld.
Hieronder de indrukken van de koren: 
Credo, JokoTrees, Lucente, Pur Sang en 
Sostenuto.

Credo: Van uitvoerig naar uitvoering
Een cryptische omschrijving die het proces 
van voorbereiding op Kerst bondig 
samenvat. Zingen in een kerkkoor is best 
hard werken, een kwestie van lange adem 
en vooral op niveau blijven, dus een vorm 
van topsport. Je krijgt er echter veel voor 
terug: gezelligheid, het is gezondheid-
ondersteunend en bovenal inspirerend.
De naam van ons koor Credo is een 
uitstraling van die inspiratie om biddend, 
zingend je geloof te belijden.
Begin oktober start de voorbereiding voor 
de kerstavondviering als onze gewaardeerde 
en bovenal professionele dirigent/
organist Fons Kronenberg de leden van de 
muziekgroep bijeenroept om het raamwerk 
van de viering op te zetten. Vervolgens 
wordt aan de koorleden gevraagd mee te 
denken en voorstellen aan te dragen voor de 
verdere invulling. Uitnodigingen aan onze 
trouwe gastzangers worden verzonden en 
vanaf half oktober wordt op de wekelijkse 
repetitie gewerkt, geschaafd, gebikkeld om 
de bekende liederen en vooral de nieuwe 
onderdelen van het programma in te 
oefenen en te polijsten. Naast deze activiteit 
gaat ook het ‘gewone’ werk door, want de 
twee wekelijkse zondagsvieringen blijven 
eveneens onze aandacht vragen. Dat alles 
gaat in een ongedwongen sfeer en tijdens 
de koffiepauze is het tijd om op adem te 
komen en even bij te praten.

Waar wij normaal oefenen in het 
Emmaüshuis, is de laatste repetitie in 
de kerk. Dat is een bijzonder moment, 
waarbij het toch steeds opvalt hoe veel 

makkelijker je een hoger stembereik haalt 
in die grote akoestische ruimte. Tijdens die 
generale repetitie maken wij kennis met de 
instrumentalist die ons tijdens de viering 
zal ondersteunen. Dit jaar is dat klarinettist 
Henk Menkveld. Zijn inbreng werkt extra 
inspirerend en tilt de koorklank naar een 
hoger niveau.
En natuurlijk is er ruimte voor de informele 
ontmoeting middels het kopje koffie of thee. 
Welverdiend na een uur hard werken.
Na de koffiepauze worden vooral de 
gekende liederen nog even doorgenomen. 
Een kerstviering zonder Stille Nacht 
en natuurlijk het traditionele slotlied 
Transeamus is immers ondenkbaar. Soms 
kijken we elkaar nog even diep in de ogen, 
vooral als onze mannen denken dat ze de 
bus nog moeten halen en het tempo even 
te hoog opschroeven. Gelukkig is daar 
dan altijd Fons die alles weer in goede 
banen leidt en ons het vertrouwen geeft 
dat ook dit jaar onze ondersteunende rol 
in de kerstavondviering van toegevoegde 
waarde zal zijn. Met die geruststellende 
gedachte keert eenieder dan huiswaarts. Op 
kerstavond zie je dat de titel van dit stuk in 

de praktijk wordt gebracht: de uitvoerige 
voorbereiding vertaalt zich in een prachtige 
uitvoering, waarbij het koor met zijn zang 
de viering nog meer kleur geeft en de leden 
elkaar na afloop met een tevreden gevoel 
een zalig kerstfeest wensen. Zalig dat je in 
zo’n koor mag zingen. 

Als u naar aanleiding van dit artikel denkt: 
ik zou daar best bij willen horen. Wij zien u 
graag verschijnen, want nieuwe enthousiaste 
koorleden zijn altijd welkom. Met name 
alten, tenoren en bassen. Wij repeteren elke 
woensdag van 19.30 tot 21.30 uur in het 
Emmaüshuis. Voor nadere info kunt u een 
mail sturen naar jokejhmb@gmail.com

JokoTrees op weg naar Kerst…
Al ruim voor de Kerst had onze dirigente 
haar zinnen erop gezet om een nieuwe 
Gloria en Kyrie meerstemmig te gaan zingen 
in de kerstviering. Een hele klus, maar al vlak 
na de zomervakantie zijn we gestart met 
oefenen hiervoor. Met het vertrek van de 
pianisten hadden we ook nieuwe muzikale 
begeleiders nodig voor het koor. Gelukkig 
vonden we deze binnen het koor. Yan Yao 

oefende er flink op los op de piano en had 
de beide stukken uiteindelijk goed onder de 
knie. Het Gloria werd daarnaast nog door 
Kirsten op de dwarsfluit begeleid.

Begin november heeft de tekstgroep de 
kerstviering samengesteld. Het thema was 
snel gevonden: Licht is ons geboren! We 
vieren de geboorte van Jezus, de licht- 
en vredebrenger. Naast de vaststaande 
lezingen werden bijpassende teksten 
en liederen gezocht en gevonden. Deze 
werden aangevuld met de bekende klassieke 
kerstliederen voor aanvang van de viering. 
Met Sinterklaas nog onderweg naar 
Nederland zijn we gestart met het oefenen 
van de kerstliederen. We zongen het nieuwe, 
uit het Engels vertaalde “Prachtige ster van 
Bethlehem”, maar ook het nostalgische “In 
’t Nacht’lijk duister”, beide driestemmig, dus 
dat was flink oefenen. Alle kerstliederen 
werden door Kirsten op de piano begeleid. 
Ontzettend knap van beide pianistes, dat ze 
zo snel de begeleiding hebben opgepakt!

Op 24 december zongen we “onze” viering. 
We hebben er zelf van genoten, en aan het 
applaus te horen de mensen die in de volle 
kerk zaten ook.
Aan het eind van 2019 wensen wij u allen 
veel licht en vrede voor 2020.

Kerstbeleving Lucente
De kerstperiode is voor Lucente en mijzelf, 
Elvira, altijd een zeer bijzondere periode. 
Los van de geloofsbeleving bedoel ik daar 
voornamelijk de muzikale beleving mee. 
We verzorgen het hele jaar door graag de 
vieringen in de Onze Lieve Vrouwekerk, 
maar met kerst, en vooral tijdens de 
Nachtmis, helemaal. Het is toch altijd wel de 
kroon op de vieringen. 

Terugblik: Met de koren naar Kerstmis

Lucente

Credo Joko Trees
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COLLECTEOPBRENGSTEN
week 49
Pastoraat Emmaüsparochie € 327,56 / voor de Adventsactie € 332,61.
week 50
Pastoraat Emmaüsparochie € 342,16 / voor de Adventsactie € 363,12.
week 51
Pastoraat Emmaüsparochie € 329,51 / voor de Adventsactie € 324,90.
week 52
Pastoraat Emmaüsparochie € 3.189,80 / voor de PCI € 3.300,43.
week 1
Pastoraat Emmaüsparochie € 488,92 / voor de PCI € 205,95 / Emmaüs Diakonie 
algemeen € 322,58.

MISINTENTIES, VOOR ZOVER BIJ ONS BEKEND
Weekend 18 / 19 januari:
Annie Spronk-Post, Riekie Hafkamp-Kok, Riet Geerdink, Lucy Nijhof-Boon
Weekend 25 / 26 januari:
Annie Spronk-Post, Lucy Nijhof-Boon
Er is iets helemaal mis gegaan met de misintenties van de Kerstvieringen
De opgegeven misintenties zijn mogelijk niet allemaal goed vermeld bij de te noemen 
misintenties tijdens de betreffende eucharistievieringen. Hiervoor mijn oprechte excuses.
Cobi Huis in ’t Veld, receptiemedewerker Emmaüsparochie.

PAROCHIEKRONIEK 
Gedoopt:
Op 26 januari a.s. is er weer een gezamenlijke doopviering gepland.
Overleden:
De afscheidsdienst van Bep Beerends heeft 12 december jl. plaatsgevonden 
in de O.L. Vrouwekerk.
De afscheidsdienst van Mientje Berenschot-Bouwmeester heeft 13 december jl. 
plaatsgevonden in de kapel van Hoog Soeren.
De afscheidsviering van Jack Wesche heeft 20 december jl. plaatsgevonden in de Heilige 
Geestkapel te Assel.
De afscheidsviering van Miny Bolwerk-Huis in ’t Veld heeft 23 december jl. plaatsgevonden 
in de aula van crematorium Heidehof.
De begrafenis van de heer Lutz heeft inmiddels plaatsgevonden in Arnhem.
De afscheidsbijeenkomst van Riekie Hafkamp-Kok heeft 30 december jl. plaatsgevonden 
in de aula van crematorium Heidehof.
De afscheidsdienst van Riet Geerdink heeft 31 december jl. plaatsgevonden 
in de O.L. Vrouwekerk. 
De afscheidsviering vaan Lucy Nijhof-Boon heeft 6 januari jl. plaatsgevonden 
in de Heilige Geestkapel te Assel.

LITURGISCHE VIERINGEN 1 8  J A N UA R I  T / M  7  F E B R UA R I

K E R K

Zie In Memoriam pagina 8.

Zaterdag 18 januari 2e zondag door het jaar
16.30 uur Eucharistieviering met samenzang
 Voorganger pastor Sebastian
Zondag 19 januari 2e zondag door het jaar
10.00 uur Eucharistieviering met koor Credo
 Voorganger pastor Sebastian
Dinsdag 21 januari
09.00 uur Eucharistieviering 
Vrijdag 24 januari
09.00 uur Eucharistieviering
19.30 uur Gebedsviering Sant’Egidio
Zaterdag 25 januari 3e zondag door het jaar
16.30 uur Eucharistieviering met cantor
 Voorganger pastoor H. Hermens
Zondag 26 januari 3e zondag door het jaar
10.00 uur Eucharistieviering met koor Lucente / Voorganger pastoor H. Hermens
10.00 uur  Voor de peuters en kleuters is er een meespeelviering in het Emmaüshuis. 
 De kinderen hebben dan hun eigen viering tijdens de mis.
12.00 uur Doopviering met diaken R. Dashorst
Dinsdag 28 januari
09.00 uur Eucharistieviering
Vrijdag 31 januari
09.00 uur Eucharistieviering
19.30 uur Gebedsviering Sant’Egidio
Zaterdag 1 februari Opdracht van de Heer
16.30 uur Eucharistieviering met samenzang
 Voorganger pastor Sebastian
Zondag 2 februari Maria Lichtmis
10.00 uur Eucharistieviering met koor Sostenuto / Voorganger pastor Sebastian
Dinsdag 4 februari
09.00 uur Eucharistieviering
Vrijdag 7 februari
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: 19 januari locatie Teresia, 26 januari 
locatie Hubertus, 2 februari locatie Bonifatius.
Op 22 december jl. zijn de bloemetjes naar de familie Kaagman, Roekenhof en 
naar Marietje Hendriks in St. Marie gegaan. Op 29 december jl. is het bloemetje 
naar mevrouw Rath, Amphion gegaan. Op 5 januari jl. is het bloemetje naar de 
familie Mulder, Tesselschadelaan gegaan.

VOEDSELBANK
Het product voor de inzamelingsactie van de Voedselbank voor de maand januari is kleine 
potjes en/of blikjes groente. U kunt het product in de bekende kratten achter in de kerk 
deponeren. Namens de voedselbank hartelijk dank.

Onze Lieve Vrouwekerk, Hoofdstraat 18, 7311 KB Apeldoorn       

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

Pastoraal team

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

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

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

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

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

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

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

Op zaterdag 8 februari 2020 begint de 
volgende wandeling om 9:30 uur in de 
Bronkerk, Hoenderloseweg 10, 7339 GH 
Ugchelen.

Het jaarthema is “Onderweg zijn”. Na een 
inleiding in de kerk gaan we onderweg.
U kunt de wandeling individueel of in 
groepjes lopen. Er is een wandeling van 10 
km en een van 15 km. Een gedeelte van de 
wandeling wordt in stilte gewandeld om 
te mediteren en meer van de omgeving te 
genieten, en er is een pauze-plek om bij te 
praten en de inwendige mens te versterken.
Opgeven is niet nodig, een vrijwillige 
bijdrage mag.

Bidden met de Benen in Ugchelen

Voor meer informatie over de wandelingen 
kun je contact opnemen met: Coen van ‘t 
Riet, 055 541 31 83, coenvantriet@upcmail.
nl en Henri ten Brinke, 055 301 50 15, 
henritenbrinke@upcmail.nl .
De nieuwsbrief kunt u aanvragen op 
biddenmetdebenen@gmail.com .
U bent van harte uitgenodigd om mee te 
wandelen!
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Lucente repeteert normaal gesproken 
éénmaal per twee weken maar in deze 
periode volstaat dat niet en plannen we vaak 
een extra repetitie. Dit jaar kwam het zo uit 
dat we aangesloten een aantal weken achter 
elkaar gerepeteerd hebben. Daarbij heeft 
zich een aantal oud-leden aangesloten om 
voor deze bijzondere en feestelijke viering 
het koor te komen versterken. We kunnen 
namelijk best nog wel wat extra leden 
gebruiken! Iedereen is altijd erg gemotiveerd 
en zet zich extra in om de viering te laten 
slagen. Het zijn vaak wat langere repetities, 
maar met wat lekkers na afloop bij de koffie 
en de gezellige sfeer, lukt dat prima. 

Omdat Lucente zijn oorsprong al heeft 
liggen bij het Jongerenkoor van de Fabianus 
en Sebastianuskerk, en we inmiddels zelf 
ook al ruim 15 jaar bestaan, hebben we een 
uitgebreid kerstrepertoire en is het bij de 
voorbereiding altijd lastig om een keuze 
te maken, want alle liederen zijn zo mooi. 
Je zou ze wel allemaal willen zingen. Vorig 
jaar hebben we aan het repertoire twee 
nieuwe liederen toegevoegd. Het klassieke 
‘Gabriëls Message’ en het sfeervolle ‘This 
Holy Christmas Night’, welke liederen we dit 
jaar ook weer ten gehore gebracht hebben. 
Dit jaar namen we de uitdaging aan om het 
feestelijke ‘Rejoice’, wat we al heel lang 
niet meer gezongen hadden, opnieuw te 
laten klinken, na de viering als toegift. We 
hadden al applaus gekregen maar dat werd 
na ‘Rejoice’ nogmaals herhaald. Het was een 
mooie periode met een prachtige viering, 
waar Lucente voldaan op terugkijkt. De 
volgende twee jaren zijn we aan de beurt op 
kerstochtend en dat is ook weer prachtig om 
te doen. Eerst nu de start in 2020. Lucente 
wenst iedereen een gezegend en muzikaal 
jaar toe.

Pur Sang zocht de stilte…
Bijtijds begon op 31 oktober 2019 ons koor 
al met de voorbereiding voor de viering voor 
Kerstnacht, waaraan wij onze medewerking 
verlenen. Themakoor Pur Sang is een koor, 
dat niet alleen zorgt voor de zang tijdens 
de viering, maar in samenwerking met de 
voorganger(s) de viering ook voorbereidt. 
Er wordt een thema bepaald, teksten 
verzameld en liederen gezocht uit het 

repertoire van het koor die bij het thema 
passen.
Tijdig dient het repertoire doorgegeven te 
worden aan ons combo en de dirigent, zodat 
alles nog even uit de mottenballen gehaald 
kan worden en nieuwe koorleden zich 
partituren eigen kunnen maken.
En mocht er tijdens de voorbereiding van 
de viering ineens de behoefte zijn om een 
refrein van een lied, dat niets met Kerst 
te maken lijkt te hebben, in te brengen, 
dan moet daar ook extra aandacht aan 
geschonken worden. In onderling overleg 
met de dirigent bepalen we of we dat 
refrein samen met de mensen in de kerk 
zingen of gaat dan de intentie van de 
tekst verloren? Uiteindelijk zingt het koor 
het alleen, vierstemmig en zelfs zonder 
begeleiding.

Tegen de achtergrond van deze tijd, waarin 
zoveel hectiek, onrust aanwezig is en je zelfs 
op de Veluwe nog maar amper een plekje 
kunt vinden waar het echt stil is en je geen 
geluid van de ons omringende snelwegen 
hoort, kiezen we dit jaar voor het thema 
‘Stille Nacht? In een wereld vol lawaai…‘
Gaan we alleen maar naar de vieringen met 
Kerst omdat het erbij hoort en we voor de 
show even stil moeten worden?
We willen de aanwezigen in de viering alert 
maken wat stilte kan doen met een tekst op 
de tonen van een lied dat sinds jaar en dag 
tijdens de Stille Nacht wordt gezongen.
Aan de hand van een dialoog, van 
verhalen van jongeren over wat stilte voor 
hen betekent en de woorden van een 
verloskundige, die telkens weer ontroerd 
raakt wanneer er een klein wonder gebeurt, 

net zoals dat bij Maria was tijdens die nacht 
… nemen we de mensen in de kerk mee op 
een ontdekkingstocht naar stilte.
De voorbereidingsgroep hoopt met de 
verhalen, de liederen en de verbindende 
woorden van de voorganger de aanwezigen 
te raken met wat stilte voor hen kan doen. 
Niet alleen in het uur van de viering, maar 
ook daarna nog.
Na de viering is er voor de koorleden 
een moment om elkaar fijne Kerstdagen 
te wensen en is er voor iedereen een 
traditionele kleinigheid.
De reacties van de koorleden over de viering 
hoor je dan natuurlijk direct. De geluiden uit 
de gemeenschap hoor je de dagen daarna.
Fantastisch hoe iedereen het heeft gevonden 
en ervaren en hoe mooi is het niet als je als 
koor mensen hoe dan ook weet te raken! 
Of het daarbij gaat om een lied, een tekst 
of gewoon door het samenzijn is niet zo 
belangrijk.

Sostenuto kijkt nu al uit naar 2020…
Onze dirigent, Ed van Egmond, en drie 
sopranen hebben de voorbereiding van deze 
kerstviering voor hun rekening genomen. 
Alleen dat was al een feestje om te doen; 
kerst is toch een bijzondere tijd, waar 
veel prachtige en bekende liederen voor 
beschikbaar zijn. Kiezen is dan misschien nog 
wel het moeilijkste.   
De kerk was zeer drukbezocht en 
voorafgaand aan de viering hebben we 
al drie liederen gezongen, die veel bijval 
oogstten. 

Het thema van de viering was “God wil bij 
ons wonen” en omdat in de eerste lezing 
(Jesaja 52) ‘de voeten van de vreugdebode, 
die vrede meldt’ nadrukkelijk in de eerste zin 
staat vermeld, hebben we daarna passend de 
‘Psalm van de vreugde’ gezongen.
Het thema van de overweging van onze 
Pastoor Hans Hermens was: “ik zie, ik zie 
wat jij niet ziet” en daarmee vroeg hij heel 
nadrukkelijk om tijdens de overvloed van 
kerst (eten, drinken, cadeaus) ook eens wat 
verder te kijken naar waar het eigenlijk echt 
om gaat: ‘oprechte vriendschap, liefde en 
interesse in elkaar’. 
Met het prachtige slotlied “Eer zij 
God” dat door velen uit volle borst 
werd meegezongen sloten wij deze 1e 
kerstdagviering met een zeer voldaan gevoel 
af. We hopen dat we voor velen een mooie 
muzikale omlijsting van de 1e kerstdag 
hebben verzorgd en we kijken nu al uit naar 
kerst 2020 waar we op kerstavond zullen 
zingen.

Pur Sang

Sostenuto [Foto: Joost Lammers] Sostenuto [Foto: Joost Lammers]
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Diaken Ronald Dashorst was onze gast 
en hij heeft zijn missie-verhaal verteld: 
“zich bekommeren om armen en eenzame 
mensen”. Mensen die het moeilijk hebben 
in Nederland, zoals ook bijvoorbeeld 
migranten. Een missie die handen en voeten 
heeft gekregen in zijn werk als diaken. 
De tieners brachten allemaal lekkers mee 
voor de zwerfjongeren in Apeldoorn. 
Ook was er kleding ingezameld voor de 
kledingbank. Zo droegen zij hun steentje bij!

Meespeelviering voor peuter 
en kleuters 26 januari 
De Goede Herder die een schaapje kwijt is 
en op zoek gaat naar dat ene schaap. Dat 
verhaal zullen we met de peuters en kleuters 

H U I S

K I N D  E N  K E R K

EMMAÜSPAROCHIE APELDOORN

Adres : Emmaüshuis, Stationsstraat 13, 7311 NL Apeldoorn

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

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

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

Website : www.emmaus-apeldoorn.nl

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

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

AANMELDEN UITVAARTEN
Centraal aanmeldpunt uitvaarten 06 289 283 73

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

DOOPVIERINGEN
Doopvieringen vinden doorgaans een keer per maand op ’n vastgestelde zondag plaats. 
In de eerste 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).

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

Het parochiebestuur vergadert maandelijks. 

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

Eerste communie
Nog steeds druppelen er 
aanmeldingen binnen voor 
de eerste communie. We 
zijn nu met 34 kinderen. De 
eerste communie zal op 7 juni plaatsvinden 
om 10:00 uur en om 13:00 uur. De kinderen 
bereiden zich in twee groepen voor waarbij 
ze enkele bijeenkomsten samen hebben en 
enkele met hun eigen groep. 
We werken met het project van Adveniat 
‘Blijf dit doen’. Hierin komen allerlei 
verhalen en onderwerpen aan de orde die 
de kinderen helpen om stapsgewijs kennis 
te nemen over het doen van de eerste 
communie. Elk jaar sparen de kinderen ook 
voor een goed doel. Dit doel wordt door de 
ouders van de kinderen in overleg met de 
eerste communiewerkgroep gekozen. 

Heeft u een kind dat nog eerste communie 
wil doen? Geef haar/hem dan snel op!!! Mail 
naar kindenkerk@rkapeldoorn.nl of mail het 
secretariaat. 
De eerste bijeenkomst is op 18 januari in 
Apeldoorn. De voorbereidingen zijn altijd 
op zaterdag van 13:00 tot 14:30 uur. 
Er is ook een mogelijkheid om in Twello 
met de eerste communie mee te doen. 
Daar zijn de bijeenkomsten op de 

beleven in de meespeelviering op 26 januari 
om 10.00 uur in het Emmaüshuis. Een viering 
speciaal voor de kleine kinderen tot 6 jaar. 
Ouders kunnen mee doen met hun kinderen. 
Oudere kinderen met basisschoolleeftijd 
kunnen tegelijkertijd naar de kinderdienst. 

Ook in de Franciscus en Claraparochie zijn 
we gestart met meespeelvieringen voor de 
allerkleinsten. 2 februari om 10:00 uur ben 
je ook daar welkom!

woensdagmiddag van 14:30 tot 16:00 uur. De 
eerste communieviering is op 19 april 
om 10:00 uur. 

Vormsel 
De groepen vormelingen worden elk jaar 
weer iets kleiner. In Twello zijn er 7 kinderen 
en in Apeldoorn 13 vormelingen. In de 
voorbereiding wordt een aantal keren als 
één groep met elkaar opgetrokken. Zo was 
er een gezamenlijke start in december en 
gaan we op 23 januari met alle vormelingen 
naar Utrecht een bezoek brengen aan de 
Maliebaan. Daar ontmoeten we Vicaris 
Pauw, die onze vormheer is dit jaar. 
We hebben besloten om de Vormselviering 
op één locatie te doen. Deze zal plaats 
vinden op 14 maart om 16:30 uur in 
Apeldoorn. 

Inmiddels zijn de vormelingen alweer 
halverwege hun voorbereidingstraject. 
In de tweede bijeenkomst stond ‘contact 
met God’ centraal, bidden in verschillende 
vormen. Verder hadden we een 
ontdekkingstocht door de kerk. De derde 
bijeenkomst ging over Missie. We ontdekten 
de missie van Jezus aan de hand van 
Bijbelteksten. En heb je al een missie als je 
tiener bent? 

Huispaaskaarsen
bestellen
Tijdens de openingsuren van 
het secretariaat kunt u weer uw 
huispaaskaarsen bestellen. 

De kaarsen zijn met verschillende 
versieringen, lengtes en prijzen 
leverbaar. 

Uiterlijk tot en met maandag 2 maart 
a.s. kunt u uw bestelling opgeven.

Uitnodiging van Stichting Mariale Bedevaarten naar Medjugorje, Nistelrode.
8-daagse bedevaart per vliegtuig van 13 april t/m 20 april 2020.

Priester Koos Smits gaat als geestelijke begeleider met ons mee. De prijs bedraagt euro 
685,- vol pensioen (all in) exclusief de reis- en 
annuleringsverzekering.
Voor een 1-persoons kamer geldt een toeslag 
van euro 125,-.

Voor nadere informatie kunt U contact opnemen 
met Mw. Pauline Verstegen van de Stichting 
Mariale Bedevaarten naar Medjugorje onder 
telefoonnummer 06 374 442 33 of e-mail pauline.
verstegen@online.nl

Wij hopen ook hier van Apeldoorn met een grote 
groep bij hun aan te kunnen sluiten en bij Maria 
te kunnen zijn.

Sylvia Emler
055 366 54 18, s.emler@kpnmail.nl

Medjugorje, waar de hemel de aarde raakt
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In de maanden februari tot en met juli 
zal ik iets minder actief zijn voor de 
HH Franciscus en Claraparochie en de 
Emmaüsparochie. Graag vertel ik hier kort 
iets over de redenen hiervoor en over de 
gevolgen voor mijn werk in de parochie. 

Sinds september 2018 ben ik, na tien 
jaar fulltime in de HH Franciscus en 
Claraparochie gewerkt te hebben, iets 
minder gaan werken: vier dagen in de 
week. Dit heeft mij ruimte gegeven om 
naast het werk als pastoraal werker ook 
andere dingen te ontwikkelen. Deze stap 
heeft mij veel goed gedaan en inmiddels 
heb ik in mijn vrije tijd een opleiding 
gevolgd tot ‘Vertrouwenspersoon 

voor Ongewenste Omgangsvormen 
en Integriteit’. Als gecertificeerd 
Vertrouwenspersoon ben ik nu bezig 
om mijn bedrijf ‘Plèsion - In vertrouwen 
naast u’ vorm te geven en bedrijven 
te interesseren om mij als extern 
vertrouwenspersoon aan te stellen. 
Het doet mij goed om hier mee bezig te 
zijn en vind het boeiend om ook op deze 
manier mensen en bedrijven bij te staan. 

Onlangs heb ik aangegeven bij het 
parochiebestuur en het pastoraal team 
dat ik tijdelijk meer ruimte nodig heb om 
mijn bedrijf goed op poten te zetten. 
Met hun toestemming zal ik hiervoor in 
de periode van februari tot en met juli 

De Onze Lieve Vrouwekerk, aflevering 14

Liturgische vernieuwing bracht grote veranderingen!
(Huub Ummels)

Tegenwoordig, anders dan vroeger, bevindt 
zich het liturgisch centrum van de kerk even 
voorbij het midden van de kerk, waar de 
kruisarmen bij elkaar komen, daar waar 
de vier dikste en zwaarste pilaren van de 
gehele kerk staan. De zogenoemde viering. 

Dat was vroeger anders, toen vormde het 
oude priesterkoor met het monumentale 
hoogaltaar helemaal vooraan in de kerk de 
belangrijkste plek. De tijd dat de priester 
nog met zijn rug naar het kerkvolk de 
mis opdroeg. In de vijftigerjaren van de 
vorige eeuw ontstond alom de wens tot 
liturgische vernieuwing. Een wens die werd 
bekrachtigd door de encycliek ’Mediator 
Dei’, waarin paus Pius XII zich in 1947 
uitsprak voor nieuwe mogelijkheden om de 
actieve deelname aan de eredienst voor de 
kerkgangers te bevorderen. Voorheen ver 
weggestopt in het koor van de kerk waren 
de priesters voor het kerkvolk nauwelijks 
te volgen. Alleen tijdens de preek en een 
aantal handelingen tijdens de mis keerde 
de priester zich naar het volk. De vroegere 
preekstoel, een die in onze kerk was 
ontworpen door F.W. Mengelberg, stond 
niet voor niets midden in de kerk. Het was 
gewenst daar verandering in te brengen. 
Het celebreren met het gezicht naar het 
volk werd als een oplossing gezien. Het 
altaarmeubel moest daarom terugkeren naar 
een eenvoudig offeraltaar.  Zo’n nieuw altaar 
werd dan ontdaan van de vaak rijkelijk van 
houtsnijwerk voorziene hoge bovenbouw 
van het retabel, meestal een twee- of 
een vierluik met in het midden daarvan 
de zogenaamde expositietroon, voor het 
uitstallen van het kruis of een monstrans, 
met daaronder het tabernakel waarin de 
hosties met de miskelken en de heilige olie 
bewaard werden. Ook de mis in het Latijn 

veranderde in die in 
de eigen volkstaal. 
In de Onze Lieve 
Vrouwekerk vond 
deze vernieuwing 
plaats op initiatief 
van de toenmalige 
pastoor.

Die pastoor was 
deken Steenkamp, 
die het kerkbestuur 
voorstelde 
de jarenlang 
opgespaarde 
gelden van het 
torenfonds ervoor 
te gebruiken. Hoe 
dat zat?  Geldgebrek 
was er de oorzaak 
van dat de ranke 
neogotische toren,  
die de architecten bij 
de bouw van de kerk 
voor ogen hadden, 
nooit is gerealiseerd. 
In het kader van het 
honderdjarig bestaan 
van de parochie in 
1946 werd alsnog 
een poging gedaan 
een toren te 
bouwen. De bekende 
Apeldoornse architect 
Jan van Dongen 
had al in 1944 een 
ontwerp gemaakt. 
Zijn ontwerp zou 
uitgangspunt voor 
de toren moeten 
worden. Er werd zelfs een houten model 
van gemaakt. In 1965 zag men er echter 
meer heil in een nieuw liturgisch centrum, 
dan in een qua bouwkosten en onderhoud 

kostbare toren. Van Dongen ontwierp in 
een moderne stijl, geheel afwijkend van 
die van het kerkgebouw. Ook het nieuwe 
liturgische centrum.  Het werd een geheel 
uit gepolijste natuursteen bestaand 
podium, met een eveneens strak en modern 
vormgegeven altaar en dito tabernakel. 
Het plan moest worden voorgelegd aan de 
Liturgische Commissie van het aartsbisdom, 

zo liet hij het kerkbestuur weten. Van 
Dongen schrijft ”Het bestaande oude 
hoogaltaar wordt bewaarplaats voor de 
kelken en hosties, waarbij we het oude 
priesterkoor geschikt menen te kunnen 
maken voor de scola cantorum en er tevens 
de doopvont plaatsen die nu achter in de 
kerk staat. Het oude priesterkoor zal door 
het gedeeltelijk uitdiepen van de vloer ter 
plaatse van de communiebank en door deze 
te verwijderen, geschikt gemaakt worden 
voor doopdiensten en het houden van 
Woorddiensten en Vesperdiensten. Ook zou 
de dan ontstane ruimte uiterst geschikt zijn 
als dagkapel”. Nadat de goedkeuring van 
het bisdom was verkregen toog men aan het 
werk, nadat eerst een tamelijk groot aantal 
banken was verwijderd, voor dit nieuwe hart 
van de kerk, banken die veelal elders in de 
kerk een nieuwe plek kregen.

Ruim tien jaar later werd vooral het door 
Van Dongen ontworpen altaar als te 
afwijkend ten opzichte van de rest van 
de kerk gevonden. Het kan verkeren. 
In 1977 werd besloten uit delen van de 
vroegere communiebank een meer in 
stijl te vervaardigen altaar te maken, 
het huidige. Tussen het nieuw gemaakte 
tafelblad en het eveneens nieuwe voetstuk 
zijn panelen aangebracht die afkomstig 
zijn van de communiebank, die eertijds 
de afsluiting vormde van het vroegere 
priesterkoor. Het houtsnijwerk op de 
panelen is wederom afkomstig uit de 
ateliers van F.W. Mengelberg. Aan de 
voorzijde ziet men nieuwtestamentische 
voorstellingen, met links de wonderbare 
broodvermenigvuldiging en rechts het 
Laatste Avondmaal, aan de achterzijde 
oudtestamentische voorstellingen, met 
links de mannaregen en rechts slaat Mozes 
het water uit de rots. De kleine panelen 
aan de zijkanten bieden plaats aan twee 
symbolische voorstellingen: de pelikaan die 
haar jongen voedt met haar eigen bloed, zo 
ook wijst Christus ons de weg naar het Licht: 
per crucem ad lucem, ”door het kruis naar 
het licht”.

Wim Vroom werkt tijdelijk minder uren
van dit jaar één dag in de week onbetaald 
verlof opnemen. 

Dit alles heeft natuurlijk ook gevolgen 
voor mijn activiteiten voor de beide 
parochies. Met het pastoraal team ben ik 
in overleg welke activiteiten ik tijdelijk 
kan laten vallen en welke activiteiten 
door andere leden van het pastoraal team 
overgenomen kunnen worden. Ik ben 
blij dat ik hiervoor van mijn collega’s en 
van het bestuur ruimte krijg en hoop ook 
op begrip in de parochies als ik in deze 
periode wat minder actief en zichtbaar 
ben.

Wim Vroom, pastoraal werker
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Een bijzonder jaar
Beste Parochianen,

Na de mooie kerstvieringen (met 
veel dank aan het pastoraal team, de 
pastoraatsgroepen, kosters, koren, en 
alle vrijwilligers die hieraan hebben 
bijgedragen!) zijn we het jaar 2020 
gestart. Van harte wensen wij iedereen 
een heel zalig en gelukkig nieuw jaar! 

Voor de Emmaüs en Franciscus en Clara 
parochies wordt het een bijzonder jaar, 
waarin wij ons voorbereiden op de fusie 
tussen onze samenwerkende parochies 
in 2021. Dit wordt een jaar waarin wij 
elkaar als parochianen, vrijwilligers, 
locatieraden, pastoraal team en 
parochiebestuur keer op keer zullen gaan 
proberen ‘te vinden’ om aan het eind van 
het jaar, hopelijk met een goed gevoel, 
onderdeel te gaan worden van die ene 
gezamenlijke parochie.

Het traject dat wij gaan doorlopen start 
deze maanden met het formuleren van 
een visie op de toekomst van de parochie: 
hoe zien we die toekomst en waar 
willen we als parochiebestuur naartoe 
werken? Op basis van de visie kunnen 
we zaken verder invullen. Er zullen ook 
verschillende praktische zaken worden 

opgepakt. Als hierover meer bekend is 
gaan we u graag betrekken 
en informeren.

Verder wil ik u graag informeren dat 
wij een nieuw parochiebestuurslid 
hebben mogen verwelkomen: Harrie 
Huis in ’t Veld. Harrie is in Apeldoorn 
gedurende vele jaren op verschillende 
manieren nauw betrokken geweest bij 
de parochie en is bereid gevonden om 
nu ook in het parochiebestuur van de 
gezamenlijke parochies zitting te nemen. 
Hij is in december benoemd door de 
aartsbisschop. Harrie zal zich op korte 
termijn nader bij u voorstellen in een van 
de volgende edities van het parochieblad.

Tenslotte vraag ik graag uw aandacht 
voor de actie Kerkbalans. Om de parochies 
optimaal hun werk te kunnen laten doen 
en hun rol te kunnen vervullen zijn wij 
voor een belangrijk deel afhankelijk van 
uw bijdragen. Bij voorbaat hartelijk dank!

Hartelijke groet, namens het 
parochiebestuur van de samenwerkende 

parochies Emmaüs en HH Franciscus en 
Clara, 

Maarten Heere

Beste Parochianen,

Vorig jaar augustus zijn wij gestart als paro-
chiebestuur voor de samenwerkende parochies 
Emmaüs en HH Franciscus en Clara. Het 
parochiebestuur bestaat op dit moment uit:
Pastoor Hans Hermens (voorzitter)
Maarten Heere (vice-voorzitter)
Ferry Leeflang (secretaris)
Eric Krukkert (penningmeester) 
Trees Hendriks-Ganzevles
Berry van den Hout
Harrie Huis in ‘t Veld

Helaas ontstaat, door de aanstaande 
verhuizing van Ferry Leeflang, een 
vacature voor de functie van secretaris. Wij 
roepen hierbij enthousiaste en betrokken 
parochianen op om te kijken of zij zichzelf 
(of anderen, fijn als u hen daar dan op attent 
maakt) herkennen in het onderstaande 
profiel. Bij vragen of mogelijke interesse 
bent u van harte welkom om contact op te 
nemen!

Functieprofiel 
secretaris parochiebestuur (v/m)
De taak van de secretaris
Zij/hij draagt onder meer zorg voor: 
de uitnodiging en agenda van de 
parochiebestuursvergadering, inkomende 
en uitgaande post en archivering van alle 
bestuursstukken en correspondentie. Hierin 
wordt de secretaris volop ondersteund door 

de secretaresse van het parochiebestuur, die 
de dagelijkse gang van zaken verzorgt. 
Tevens zal de secretaris de externe 
communicatie verzorgen en samen met 
de vicevoorzitter namens de parochie 
als woordvoerder optreden in overleg of 
onderhandeling met andere kerkelijke en 
burgerlijke instanties.
Als lid van het parochiebestuur levert de 
secretaris ook zijn of haar bijdrage bij het 
vormgeven van beleid en bewaken van 
uitvoering hiervan.

Het profiel van de secretaris
Wij zoeken een vrouw of man, die:
• zich betrokken voelt bij onze parochie
• bestuurlijke ervaring heeft
• beschikt over leidinggevende capaciteiten 
 en communicatieve vaardigheden
• proactief en gedreven is om een bijdrage 
 te leveren als lid van het parochiestuur en 
 belangen weet te verbinden.
Het parochiebestuur vergadert maandelijks.
De benoeming van leden van het 
parochiebestuur gebeurt door de 
aartsbisschop. Deze stelt enkele aanvullende 
voorwaarden voor de benoeming. Bij een 
nadere kennismaking zullen deze worden 
toegelicht.
Bent u de persoon, die wij zoeken?
Neem dan contact op met Maarten Heere 
(maarten.heere@gmail.com) of pastoor 
Hans Hermens hermensh@hotmail.com / 
0571 273 160.

B E S T U U R
B E S T U U R

Secretaris parochiebestuur gezocht

Gelukkig horen en zien we vaak dat nog 
veel mensen de kerk zeer waarderen, 
dat mensen zich thuis voelen binnen de 
geloofsgemeenschap, troost en steun vinden 
in het geloof in de Blijde Boodschap. 

Dit allemaal gaande houden kost ook wat! 
Elk jaar is er “Kerkbalans”, ook dit jaar, en 
dan vragen we aan u: “Geef aan uw kerk!”.
Soms horen we dan: “Jullie krijgen toch 
wel geld van de bisschop uit Utrecht of van 
de paus uit Rome”. Het antwoord is heel 
duidelijk: “Nee, geen cent!”.
Als geloofsgemeenschap zijn we er 
zelf verantwoordelijk voor om onze 
gemeenschap levend te houden. En iedere 
gelovige heeft daar een taak in. Een 
geloofsgemeenschap levend houden kost 
ook geld. 

Er gebeurt heel veel in de Emmaüsparochie. 
Kinderen worden gedoopt, ze worden 
voorbereid op de Eerste communie, op het 
Vormsel, scholen worden bezocht door 
pastores. Er zijn kinderwoorddiensten en 

Bijbellessen voor kinderen. Er wordt hard 
gewerkt aan goede en inspirerende liturgie, 
zieken worden bezocht en proberen we 
te ondersteunen, er wordt met veel zorg 
en aandacht afscheid genomen van onze 
overleden dierbaren, het kerkgebouw wordt 
onderhouden, koren oefenen en zingen 
tijdens de vieringen. 

Onze speerpunten, aandacht voor ‘de 
Kwetsbare Mens’ en ‘Kind en Kerk’, 
proberen we verder uit te breiden. En zo 
kunnen we nog veel meer noemen. Heel veel 
vrijwilligers zijn hier ook bij betrokken.

Kerk zijn we samen!!
Voor ons is een parochie, een 
geloofsgemeenschap, een plek waar we 
proberen de Blijde Boodschap van Jezus 
handen en voeten te geven en daardoor 
ook een plek waar je mag ervaren dat God 
zelf werkzaam is in mensen. Zo zijn we tot 
gemeenschap geroepen. Als gelovige ben je 
niet zozeer lid van de geloofsgemeenschap, 
maar veel meer broeders en zusters van een 

grote familie, waarvan God onze hemelse 
Vader is.

Geloven in God, en leven naar de Geest van 
Jezus, je doet dat niet alleen, maar altijd in 
verbinding met de ander en de Ander met 
een hoofdletter.  

Als gelovigen hebben we dus iets heel moois 
en waardevols in handen, maar het is ook 
kwetsbaar. De boodschap van Jezus, dat God 
liefde is, dat jij, dat u door Hem ten diepste 
bent gewild. Die boodschap kost niets! 
Maar in onze wereld kost het wel veel om 
die Boodschap van Jezus gaande te houden, 
hem door te geven aan jong en oud en aan 
de generaties na ons. Het kost inspanning en 
ja, het kost ook geld. 

Zo is uw bijdrage hard nodig om ervoor 
te zorgen dat de pastores hun werk 
kunnen blijven doen en onze vrijwilligers 
ondersteund worden. Als we allemaal een 
steentje bijdragen dan houden wij samen 
onze parochie, onze geloofsgemeenschap!

Met hartelijke groet, het pastoraal team,
diaken Ronald Dashorst

Ivan Kantoci p.w.
Wim Vroom p.w.
pastor Sebastian

Mariska Litjes, assistent Kind en Kerk
pastoor Hans Hermens

Kerkbalans 2020
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S A N T ’ E G I D I O

Jezus is geboren in die stal in Bethlehem, 
hij toont zich als kwetsbaar Kind het eerst 
aan de herders, de armen, de uitgestotenen 
van de samenleving van toen. Met Kerstmis 
openen wij ons hart voor de aanwezigheid 
van God, wij verwelkomen Jezus in ons 
leven. Dat brengt ons in contact met de 
diepere betekenis, het mysterie van ons 
geloof. De arme, de lijdende, kwetsbare 
mensen zijn de uitgestoken hand van God, 
zij helpen ons om meer van God te begrijpen 
en van zijn Rijk hier op aarde. De armen 
zijn ons geschonken opdat wij ons bekeren. 
Het wonder van Kerstmis is de dynamiek 
die op gang komt met het vieren van de 
Kerstfeesten. Als je de armen in de ogen 
kijkt en met hen aan tafel zit gaat er een 
deur open naar het mysterie van de liefde 
van God.

Met Kerstmis zijn er over de hele wereld 
door de Gemeenschap van Sant’Egidio ruim 
250.000 armen verzameld bij de Kerstfeesten 
in 77 landen in alle werelddelen, van 
Amerika tot Azië, van Europa tot Afrika. In 
Apeldoorn begon dat al op 20 december met 
de jaarlijkse Pizzaparty voor de jongeren 
zonder vaste woon- en verblijfplaats. 60 
jongeren hadden wij verzameld via Don 
Bosco, Stimenz, Youngster, Twilight en de 
Hoenderloo Groep in de Herberg aan de 
Deventerstraat. Het was genieten van het 
samen zijn en van de pizza’s die Viva La 
Pizza weer gratis heeft gebakken in de 
houtgestookte pizzaovens. Het was een 
gezellige ontspannen avond die afgesloten 
werd met een kerstwens en een HEMA bon. 
De volgende maaltijd met deze jongeren 
is in samenwerking met de Herberg op 17 
januari.

Op 23 december, de maandag voor Kerstmis, 
hebben wij een kerstdiner gehouden voor 
60 bezoekers van de Franciscustafel. Voor 
de maaltijd hebben wij een kort gebed 
gehouden in de kerk rond de Kerststal. 
Kardinaal Wim Eijk was uitgenodigd om 
voor te gaan in dit gebed en om aan te 
zitten bij het diner. De verwondering was 
groot om rond de stal samen te komen, het 
Kerstevangelie te horen en de Kerstliederen 
te zingen in de gewijde ruimte van de kerk. 
Een verheffend begin van het Kerstfeest voor 

mensen die anders nooit in de kerk komen. 
De heerlijke maaltijd die daarop volgde was 
ons geschonken door restaurant Jules Verne. 
Zoals andere jaren kregen de gasten als 
afsluiting een mooi ingepakt Kerstpakket.

Het volgende feest was de lunch op Eerste 
Kerstdag na de eucharistieviering. Met 
ongeveer 25 personen hebben wij gezellig 
de Kerstlunch gebruikt aan een mooi 
versierde tafel in de pastorie. De lunch werd 
opgeluisterd door een mooi verhaal en 
mooie pianoklanken van ‘Stille nacht’ door 
Ceciel. 

Op Tweede Kerstdag verzorgden wij voor 
patiënten van een high-care afdeling van 
GGNet een lunch in de gesloten afdeling 
aan de Deventerstraat. De mensen die veelal 
geen bezoek krijgen met Kerstmis waren 
ontroerd dat zij door ons niet vergeten 
zijn. We hebben genoten van de heerlijke 
lunch en konden zo familie zijn van mensen 
die nauwelijks contact hebben met de 
buitenwereld. 

Dankbaar kijken we terug op de 
Kerstfeesten, dankbaar voor alle vrijwilligers 
die dit mogelijk hebben gemaakt, voor hun 
liefdevolle inzet. Dankbaar voor alles wat 
ons gegeven is om te kunnen vieren; voor de 
giften, de maaltijden en de geschenken die 
wij konden uitdelen, de mooie kaartjes die 
we op tafel konden leggen, voor de sjaals, 
de handschoenen en de Kerstbroden.

Nieuwjaarswandeling
Op de eerste dag van het jaar kwamen zo’n 
200 mensen van goede wil samen om met de 
Gemeenschap van Sant’Egidio te wandelen 
voor vrede. Net als in meer dan 900 steden 
in de wereld trokken de deelnemers met 
fakkels en borden met de namen van 
landen die geteisterd worden door oorlog 
en borden met het woord vrede in vele 
talen door het centrum van Apeldoorn. Ze 
hielden halt bij het monument kamp Rees, 
de herinnering aan de 4500 dwangarbeiders 
die in 1945 in veewagens zijn afgevoerd 
naar de Duitse stad Rees. Daarna ging 
de tocht verder naar de synagoge, waar 
rabbijn Jacobs de herkomst van het woord 
Jeruzalem benadrukte; enerzijds volledige 
toewijding aan God en anderzijds huis van 
vrede, het gemeenschappelijke einddoel van 
alle culturen en religies. 

Het zanggezelschap ‘de Stemcaravaan’ liep 
mee met de tocht en ging voor in het zingen 
van vredesliederen bij elke halteplaats. 

Indrukwekkend was het om ‘Shalom’ te 
zingen voor de synagoge. Het lied zwol aan 
toen het werd overgenomen door bijna alle 
deelnemers. Kippenvel. Zingend gingen 
wij weer verder, op weg naar de Herberg, 
de ambassade van de Vrede en de moskee. 
Samen zingen voor de vrede, met joden, 
moslims, christenen en niet gelovigen, 
schouder aan schouder met dezelfde 
intentie. Ervaren dat iedereen er mag zijn, zo 
verbindend, verbroederend, Shalom, Salaam, 
Vrede voor iedereen. 

Bij de moskee sprak de voorzitter Ayhan 
Tonca en riep op tot vrede. Via ‘De Kus’ bij 
het station, waar we ook een vredeslied 
zongen, kwamen wij weer terug bij de kerk. 
In de kerk sprak onder andere de voorzitter 
van Stichting Bevrijding ’45 en las de 
stadsdichter een gedicht voor. Als afsluiting 
werd het jaarlijkse vredesappel voorgelezen, 
dat dit jaar in het teken stond van de 
boodschap van de paus, waarin hij oproept 
om aan een politiek van vrede te bouwen. 
Deze vredeswandeling is een traditie 
geworden om het jaar mee te beginnen, 
volgend jaar op 1 januari, om 17.00 uur start 
het weer op het plein voor de kerk. 

Wij danken alle mensen die deze wandeling 
ook dit jaar weer mogelijk gemaakt 
hebben; Stichting Peace is the way, de vele 
vrijwilligers, Amnesty International, van wie 
wij fakkels konden lenen en bovenal de 
verkeersregelaars van Trees Schoon en Trees 
Voices die opnieuw en professioneel hebben 
gezorgd dat deze wandeling weer veilig is 
verlopen.

De Gemeenschap van Sant’Egidio wenst 
iedereen een liefdevol en vredig 2019!

Waarom vieren wij Kerstmis?
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van Marguerite Yourcenar. Dit prachtige, 
donkere Chinese sprookje is door Arjen 
bewerkt om te vertellen bij de muziek van 
het Willink-strijkkwartet van componist Lex 
van Delden. Over de muziek en hoe het 
verhaal tot stand kwam schreef Arjen eerder 
al eens, zie www.verhalenmaker.nl 
Naast dit stuk speelt het kwartet ook nog 
(delen) uit een strijkkwartet van Haydn. 
Haydn, zo’n beetje de uitvinder van het 
strijkkwartet in z’n huidige vorm: mooie 
muziek die goed past in het programma.
Waar: De Drie Ranken, Eglantierlaan 202, 
Apeldoorn 
Wanneer: zondag 2 februari, 15.00-16.00 
met na afloop de mogelijkheid om wat te 
drinken en na te praten 
Entree: naar eigen keuze (suggestie: € 7,-)

OPEN VUUR Een adempauze midden in de 
week! donderdag 6 februari.
Voor iedereen die ruimte zoekt voor stilte 
en reflectie. Je mag er gewoon zijn, je hoeft 
even niets. Iedere week een ander thema, 
met inspiratie vanuit diverse achtergronden. 
Rustige muziek, luistermuziek en beelden die 
korte teksten ondersteunen. Nadien kun je 
elkaar ontmoeten en wat drinken bij de bar. 
Deze Open Vuren plannen we 10 x op een 
donderdagavond en zijn extra t.o.v. de Open 
Vuren voor mensen jonger dan 45 jaar.
Tijd: 19.30-20.00 uur, met een kwartier 
vooraf en na afloop voor degenen die een 
half uur wat aan de korte kant vinden. 

S T A D

Kopij voor de volgende OpWeg graag in-
leveren uiterlijk woensdag 8 januari 2020 
per e-mail aan receptie@rkapeldoorn.nl

D E  D R I E  R A N K E N

Voor informatie: http://www.3ranken.nl/

Helaas kan niet iedereen altijd 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:
Irene Schiphorst, telefoon 541 58 31
Adri Hulst, telefoon 541 61 64
E-mail: omziennaarelkaar@3ranken.nl 

“Kunstige verhalen in De Drie Ranken” 
Door Arjen Uittenbogaard en het 
Forsterkwartet
Op zondag 2 februari starten we met 
een eerste concert van wat een reeks van 
concerten en optredens moet gaan worden.
Het thema deze middag is: Kunstige 
verhalen. Elk verhaal deze middag heeft 
op de een of andere manier iets met kunst 
te maken. Het laatste verhaal op het 
programma is ‘Hoe Wang-Fô werd gered’ 

Locatie: De Drie Ranken, Violierenplein. 
Toegang vrij

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 

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

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.

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.

OpWeg
Wegens aanstaande verhuizing stopt de heer 
Reuvers met de bezorging van OpWeg.
Namens de Emmaüsparochie en OpWeg 
danken wij u voor uw ruim 40 jaar trouwe 
bezorging! 
Wij wensen u veel goeds!

V I C T O R

T E R E S I A

H U B E R T U S

ONZE LIEVE VROUWE

Riet Geerdink
In de afgelopen kerstnacht werd het voor Riet Geerdink (96) Pasen. Ze kon eindelijk Christus 
achterna door de dood heen naar Gods licht en eeuwig leven. Heel haar leven had Riet in 
dienst gesteld van God. Ze is geboren onder de rook van de St. Jan in Den Bosch en van 
kinds af vertrouwd met de verering van de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch.  Na de oorlog 
trad ze in bij de ‘Zusters onder de Bogen’ in Maastricht en was werkzaam in de zorg. Met 
name de tijd in Heliomare – met zorg voor kinderen die TBC hadden - was voor haar een erg 
gelukkige tijd. Na ruim 24 jaar nam ze afscheid van het kloosterleven; maar het klooster is 
nooit echt uit haar verdwenen. Ze kwam met veel plezier te werken in de ouderenzorg in de 
Goede Reede (Robijnstraat). Naast haar familiecontacten bouwde ze een nieuwe kring  op 
van vrienden en bekenden. De Victorkerk speelde daarbij een belangrijke rol. Ook na haar 
pensioen bleef ze betrokken op de vele personen die ze ontmoette in binnen- en buitenland. 
Ze wist zich gezegend en straalde dat ook uit. Na haar 90ste ging het moeizamer, maar met 
hulp van Verian en een grote vriendenkring kon ze nog bijna 6 jaar zelfstandig wonen.  
Door God gekend, door Hem bemind, in Hem geborgen.

L. Geurts

Miny Bolwerk-Huis in ’t Veld
Het leven van Miny kenmerkte zich door de zorgzaamheid die ze had voor de ander. Miny 
was de oudste uit een gezin van 11 kinderen. Haar ouders hadden een eigen slagerij en 
waren hier erg druk mee, waardoor Miny zo’n beetje de zorg voor het gezin kreeg. Toen ze 
als jong meisje naar dansles ging leerde ze Ton kennen. Ze kregen verkering, trouwden en 
trokken in bij de ouders van Ton. En hier nam ze de zorg op zich voor haar schoonmoeder. 
Na een aantal jaren ingewoond te hebben verhuisden Miny en Ton naar de Kayersdijk waar 
ze met heel veel plezier hebben gewoond. Miny is altijd een bescheiden vrouw gebleven. 

Een vrouw ook die altijd klaar stond voor een ander en nooit iemand zou veroordelen of 
negatief over iemand zou spreken. In haar leven heeft ze geprobeerd goed te leven en 
iedereen te behandelen zoals je zelf ook behandeld zou willen worden. Na een huwelijk 
dat 57 jaar duurde heeft Ton, samen met zijn kinderen, kleinkinderen en velen die haar 
dierbaar waren afscheid moeten nemen van deze lieve zorgzame vrouw. God heeft Miny 
weggeroepen uit dit aardse bestaan, maar Miny was erg gelovig en er ook van overtuigd 
dat er na dit aardse leven en sterven een plek zou zijn waarin HIJ ons ontvangt in Zijn licht 
en Zijn liefde. En in dit vertrouwen hebben we haar op 23 december na een afscheidsdienst 
in de aula van Heidehof naar haar laatste rustplaats gebracht op de begraafplaats aan de 
Arnhemseweg, waar ze nu in vrede rust.

Gerard van de Braak

Bep Beerends
De kinderen van Bep vroegen ons het volgende mee te delen:
“Op haar sterfbed wilde onze moeder zo graag iedereen bedanken voor alle liefde die ze 
mocht ontvangen gedurende haar ziekte. Ze vroeg ons haar bedankje in Op Weg te zetten. 
De volgende woorden komen van onze moeder zelf.” 

“Na 3 maanden ziek te zijn geweest, heb ik mogen ervaren hoe dicht de Heer bij me was. 
Vooral de wolk van gebed die ik bijna lijfelijk gevoeld heb, heeft me erg goed gedaan. 
Zo ook de rust die ik heb ondervonden en het aanvaarden dat mijn tijd gekomen was.
Daarom wil ik iedereen uit het diepst van mijn hart bedanken voor alle gebeden en blijken 
van medeleven in de vorm van de vele bloemen en kaarten met liefdevolle teksten. Ik wens 
jullie allen veel geluk en vrede toe. 

Bep Beerends”

I N  M E M O R I A M
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K E R K D I E N S T E N  E L D E R S

Vieringen H. Martinuskerk Twello
Zaterdag 18 januari 
2e zondag door het jaar
19.00 uur Eucharistieviering 
 met het Wocokoor
 Voorganger pastoor H. Hermens
Zondag 19 januari 
2e zondag door het jaar
10.00 uur Oecumenische viering 
 met het Martinuskoor
 Onder verantwoordelijkheid 
 van de N.H. kerk 
Woensdag 22 januari
09.00 uur Eucharistieviering 
Donderdag 23 januari
09.00 uur Eucharistieviering 
Zondag 26 januari 
3e zondag door het jaar
10.00 uur Eucharistieviering 
 met het Martinuskoor
 Voorganger pastor Sebastian
12.00 uur Doopviering met pastor Sebastian
Woensdag 29 januari 
09.00 uur Eucharistieviering
Donderdag 30 januari 
09.00 uur Eucharistieviering 
Zondag 2 februari Maria Lichtmis
10.00 uur Eucharistieviering (presentatie 
 1e Heilige Communicanten)
 Voorganger pastoor H. Hermens
12.00 uur Kinderzegen
Donderdag 6 februari
09.00 uur Eucharistieviering

Vieringen H. Martinuskerk Vaassen
Zaterdag 18 januari 2e zondag door het jaar
18.30 uur  Woord- en Communieviering 
 Voorganger werkgroep
Zondag 26 januari 3e zondag door het jaar
10.00 uur Viering met het Martinus koor
 Voorganger ds. Visch (kanselruil)
Zaterdag 1 februari Opdracht van de Heer
18.30 uur  Woord- en Communieviering 
 Voorganger pastor W. Vroom
    

‘s Heeren-Loo (Groot Schuylenburg)
19 jan  Verteldienst Mw. Henriëtte 
 v Ieperen
19 jan  Zangdienst Dhr. Harm Siebesma
26 jan  Geen dienst  
02 feb  Verteldienst Dhr. Piet Rosenband
02 feb  Zangdienst Mw. Lies Mijnsbergen

Aanvang diensten: verteldienst 10.30 uur, 
zangdienst 14.30 uur

De Herberg: Zondagse Ontmoetingen
19 jan  Hans van Leeuwen
02 feb  Tineke Breuer

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

Marken-Haven
18 jan  Pastor Mariëtte 
 Bossenbroek-Baller
25 jan  RK Pastor H. de Jong
01 feb Mw. C. Lindner

De kerkdiensten vinden plaats op 
zaterdagmorgen om 10.30 uur.

Randerode
19 jan  PKN 2 + HA ds. E. Idema
26 jan  RK mevr. Riet Mulder
02 feb  CG/GV/NG Dhr. N. de Graaf

De kerkdiensten beginnen om 10.30 uur.

Sainte Marie
19 jan  Woord- en Communieviering 
 A.J. Derksen
26 jan  Eucharistieviering A. Goes
02 feb  Woord- en Communieviering 
 A.J. Derksen 

De diensten beginnen om 10.00 uur.  

Vieringen H. Antonius Abt Loenen
Zondag 19 januari 2e zondag door het jaar
10.00 uur Eucharistieviering met koor 
 Con Spirito
 Voorganger pastoor H. Hermens
Zondag 26 januari 3e zondag door het jaar
10.00 uur Oecumenische viering 
 met koor Con Spirito
 Voorganger pastor I. Kantoci / 
 protestantse kerk
Zondag 2 februari Maria Lichtmis
10.00 uur Woord- en Communieviering 
 Voorganger pastor W. Vroom

Casa Bonita
19 jan  Berea
26 jan  Prot ds. E. Idema
02 feb  RK Willem Achtereekte

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

De Drie Ranken
19 jan
10.00 uur Ds. G.A.J. van der Maas
17.00 uur Zangdienst m.m.v. Chr. 
 Mannenkoor’ Looft den Heere’
26 jan
10.00 uur Ds. A.A. Wijlhuizen + RK voor-
 ganger, Open Kring Viering, 
 Maaltijd van de Heer, 
 mmv Pur Sang
10.00 uur Ds. G.A.J. van der Maas, 
 De LichtBoot, kinderkerk 
 voor de basisschoolleeftijd
02 feb
10.00 uur Ds. A.A. Wijlhuizen

De Heemhof
19 jan  Pastor Mariëtte Bossenbroek-Baller
26 jan  RK Pastor H. de Jong
02 feb  Mw. C. Lindner

De kerkdiensten beginnen om 10.30 uur.

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

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

H. Geestkapel Assel
Elke zondag is er om 10.00 uur een 
zondagsviering.

Elke 1e zondag van de maand 
Eucharistieviering met ondersteuning 
door het Hubertuskoor.

Elke 2e zondag van de maand Woord- 
en Communieviering.

Overige zondagen Eucharistievieringen 
met volkszang.

In de Eucharistievieringen gaat een 
van de Salesianen van de nabijgelegen 
Mariahoeve voor: Theo Roelofs sdb.

De Woord- en Communievieringen worden 
bij toerbeurt verzorgd door Ruud Pragt, 
Anton Derksen en Hans Bosch.

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

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

 

B I J B E L R O O S T E R

E V E N  S T I L S T A A N

Zij waren buitengewoon 
vriendelijk voor ons (naar 
Handelingen 28 vers 2)

Zij waren bijzonder vriendelijk 
en reikten ons de hand met 
buitengewone gastvrijheid 
op elke plaats in ieder land. 
Blijf niet stilstaan, maar ga 
er op uit naar de mensen om 
je heen. Door zijn liefde zijn 
wij gevoed, zijn genade is ons 
genoeg, dat Hij ons aanneemt 
is een bron van kracht en 
leven. Hij trekt zich ons lot aan 
overal en altijd. 

Bijbelrooster jaar A

19 januari 2020 2e zondag door het jaar 
Jes. 49,3 + 5-6; Ps. 40; 1 Kor. 1,1-3; Joh. 1,29-34  Bidweek voor de eenheid  

26 januari 2020 3e zondag door het jaar 
Jes. 8,23b - 9,3; Ps. 27; 1 Kor. 1,10-13 +17; Mt. 4,12-23 of  4,12-17   

02 februari 2020 Opdracht van de Heer (Maria Lichtmis)
Mal. 3,1-4; Ps. 24; Hebr. 2,14-18; Lc. 2,22-40 of 2,22-32

Kerken en diaconale organisaties dragen 
fors bij aan armoedebestrijding. Dat blijkt 
uit het driejaarlijkse onderzoek ‘Armoede 
in Nederland’ dat op 8 november 2019 
in Rotterdam werd gepresenteerd door 
onder anderen bisschop De Korte. Kerken 
besteedden in 2018 40,7 miljoen euro aan 
binnenlandse armoedebestrijding. Reken je 
de uren mee die vrijwilligers vanuit kerken 
aan dit werk gaven, dan komt er 47,9 
miljoen euro bij. In totaal gaat het om een 
bijdrage van 88,6 miljoen euro. Bisschop 
De Korte overhandigde de uitkomsten 
samen met scriba ds. René de Reuver van 
de Protestantse Kerk in Nederland aan 
staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid.

In 2018 deden meer mensen een verzoek 
om hulp. In de top-10 van meest genoemde 
groepen die door kerken geholpen worden, 
vond sinds 2012 een verschuiving plaats. 
Stonden eerst ‘mensen zonder betaald 
werk’ bovenaan, nu zijn dat asielzoekers en 
vluchtelingen. ‘Mensen met een chronische 

Tijdens het Kerstgala op 14 december 
2019 heeft het jongerenplatform van het 
Aartsbisdom Utrecht het nieuwe logo én de 
nieuwe website onthuld. 

“Onze websitenaam is nog steeds hetzelfde: 
www.jongaartsbisdom.nl. Go Check It Out! 
Vanaf heden gaan alle jongerenactiviteiten, 
óók de Tarcisiusdag, de Vormelingendagen 
én het kinderkamp door onder deze naam,” 
aldus het jongerenplatform.

Logo en site zijn ontwikkeld in samen-
werking met IMPULSAR Strategy & Design. 

Kerken besteden bijna 90 miljoen 
aan armoedebestrijding

Het nieuwe 
logo bestaat 
uit de 
letters ‘JA’. 
IMPULSAR 

lichtte het ontwerp toe met een filmpje, met 
daarbij als tekst: “Een eenvoudig woord, met 
een sterke eigen kracht. JA is instemmen, 
is eensgezindheid, is verbinding. JA als het 
beantwoorden van een roeping. JA was 
het antwoord van Maria. JA tussen God en 
mens, tussen God en Zijn Kerk, tussen man 
en vrouw. Eén JA, niet eenmalig maar steeds 
opnieuw. JA. Jong Aartsbisdom.”

Nieuw logo en website Jong Aartsbisdom

ziekte’ en ‘gezinnen waarin één persoon 
betaald werkt’ worden veel vaker genoemd 
dan zeven jaar geleden.
Schulden en een langdurig laag inkomen 
zijn de meest voorkomende redenen 
waarom mensen bij een kerk aankloppen. 
Andere redenen: vastlopen in loketten 
van instanties, moeite met ingewikkelde 
formulieren en terugvordering van teveel 
betaalde toeslagen. Bureaucratie als 
veroorzaker van armoede en schulden 
staat hoog in de ranglijst van genoemde 
problemen. De overheid is daarmee 
niet alleen armoedebestrijder maar ook 
veroorzaker van problemen. Richting de 
overheid adviseren de kerken om fouten 
die mensen maken vanwege ingewikkelde 
regelingen of formulieren niet langer 
als ’fraude’ te bestempelen. Gelet op de 
specifieke problemen onder jongeren, 
bepleiten de onderzoekers het omhoog 
brengen van jeugd-regelingen van 18 
naar 21 jaar. Ook pleiten zij ervoor dat 
de overheid meer aansluiting zoekt bij 
hulpinitiatieven vanuit de kerken.
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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.

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

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

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

Bezorgklachten, verhuizingen, aanmeldingen, opzeggingen:
Secretariaat: Emmaüsparochie Apeldoorn, 
Stationsstraat 13, 7311 NL Apeldoorn, 
055 526 65 00, e-mail: receptie@rkapeldoorn.nl . 

Vrijwillige bijdrage
Het uitgeven van OpWeg kost geld. Het blad kan dan 
ook alleen maar blijven verschijnen dankzij bijdragen 
van lezers. Jaarlijks wordt een acceptgiro verspreid 
waarmee een vrijwillige bijdrage kan worden 
overgemaakt. 

Men hoeft natuurlijk niet op deze acceptgiro te 
wachten, spontane bijdragen zijn ook zeer welkom 
op rekening: 2395546; IBAN: NL10 INGB 0002395546, 
t.n.v. SIKA OpWeg

Kopij voor STAD
Berichten en mededelingen uit de parochie dienen
vóór of op de woensdag van de week vóór de datum
van verschijning (is 9 dagen vóór de verschijningdatum) 
bij het secretariaat (receptie@rkapeldoorn.nl)
te worden ingeleverd. Het secretariaat zorgt voor 
aanlevering bij de eindredactie.

Overige kopij
Artikelen moeten vóór of op de donderdag van de 
week vóór de datum van verschijning (is 8 dagen 
vóór de verschijningsdatum), uiterlijk 13:00 uur, bij de 
redactie (op-weg@rkapeldoorn.nl) ingeleverd zijn.

De redactie behoudt zich het recht voor om:
-  zonder overleg artikelen in te korten, later te 
 plaatsen of niet te plaatsen, 
-  te laat ontvangen of ongevraagd ontvangen 
 kopij niet te plaatsen. 
Als uw bijdrage groter is dan 300 woorden, wordt u 

verzocht van tevoren contact op te nemen met de 
redactie.

Verantwoording
De redactie streeft er altijd naar de rechten 
met betrekking tot illustraties en artikelen te 
respecteren en volgens de wettelijke bepalingen 
te regelen. Eenieder die desondanks meent zekere 
rechten te kunnen doen gelden, wordt verzocht 
daarover met de redactie contact op te nemen.

Algemene redactie
A. Boon-Jacobs, G. van de Braak, R. Dashorst 
en W. Olierook
Eindredactie
I. Franken en M. Lamper 
Opmaak
E* D.SIGN te Barneveld (www.e-ster.biz)
Druk
Vellendrukkerij BDU - Barneveld

Verzekerd van persoonlijke 

uitvaartbegeleiding in de 

regio Apeldoorn, waar u 

ook verzekerd bent. 

www.mooi-afscheid.nl

055 - 312 56 89
dag en nacht

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

• 3 jaar garantie

• aan huis advies en verkoop

• levering op afspraak

• gratis bezorgen en afvoeren

• eigen technische dienst

• uitgebreide uitleg

S ervice vinden wij vanzelfsprekend


