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Verdieping
Tijdens de bisdomdagen, de toerustings-
dagen voor de werkers in het pastoraat, 
stond het jaarthema van het Aartsbisdom 
centraal: “Het jaar van de eucharistie”. 
Daar zijn wij als pastoraal team naar 
toe geweest. Samuel Goyvaerts, docent 
Liturgiewetenschappen en Patrick Kuipers, 
rector van het Ariënsinstituut, gingen ons 
voor om dit voor onze kerk zo centrale 
thema te verkennen. Met zijn vorig jaar 
verschenen boekje met de titel “Verhef je 
hart” nam de Vlaamse theoloog ons mee in 
de catechese van paus Franciscus over het 
mysterie van de eucharistie. Als geen ander 
beheerst paus Franciscus de kunst van het 
juiste evenwicht. Met zijn ene been stevig 
in de traditie, met zijn andere in de huidige 
cultuur. In zijn catechese over de eucharistie 
is dat niet anders. Stap voor stap verkent 
hij de verschillende onderdelen van de 
eucharistieviering en gaat daarbij in op hun 
betekenis voor vandaag.

Met de inleiders zijn wij ook stap voor stap 
door de viering van de eucharistie heen 
gelopen, van de openingsriten tot en met de 
wegzending, om ons meer te verdiepen en 
meer inspiratie te vinden in de rijke liturgie 
van onze kerk. Het begon met de vraag 
waarom de voorganger op een bepaald 
moment in de viering zegt: “Verhef je hart”. 
De paus zegt dat het hem pijn doet wanneer 
hij op het Sint-Pietersplein of in de basiliek 
de vele mobieltjes omhoog ziet gaan. Hij 
zegt niet: “Verhef je telefoon en maak een 
foto”! De mis is geen spektakelgebeuren, 
het is de ontmoeting met het lijden en 
het verrijzen van de Heer. Daarom zegt 
de priester: “Verhef je hart”. Maar wat 
betekent dat dan?

Gebed
In het volgende wil ik graag verkennen wat 
tijdens de toerusting gedeeld is en wat in het 
boekje van Samuel Goyvaerts beschreven is. 
Daaruit zal ik veelvuldig citeren.

Om de schoonheid van de viering te verstaan 
moeten we beseffen dat de eucharistie een 
gebed is, een dialoog. Het gebed is een 
persoonlijke relatie aangaan met God. Het 
eerste Bijbelboek Genesis stelt dat de mens 
is geschapen naar het beeld en gelijkenis van 
God, die Vader en Zoon en Heilige Geest is. 
Wij zijn geschapen naar God toe, wij zijn op 
God gericht. Wij delen in de eenheid met 
God. Vanuit dit mysterie van Drie-eenheid 
moeten wij trachten te begrijpen hoe wij 
allen geschapen zijn om in een volmaakte 
liefdesrelatie met God te treden. Dat wil 
zeggen in een voortdurend zich geven en 
ontvangen, zoals God zelf in zijn diepste 
kern zich geeft, om ons in staat te stellen de 
volheid van ons eigen wezen te vinden. Het 
gebed is delen in de relatie tussen Vader, 
Zoon en Geest. En net zoals bij menselijke 
relaties, moet je voor de relatie met God ook 
tijd maken. De tijd voor God, voor Hem gaan 
staan, is wat wij christenen bidden noemen.

Het Jaar van de Eucharistie

Verhef je hart (deel 1)

Dialoog
Eucharistie is een dialoog, en zoals in elke 
ware dialoog vraagt het ook om momenten 
waarin we stil zijn. Hierbij moet ik denken 
aan de ontmoeting van Mozes bij de 
brandende doornstuik. Daar hoort hij de 
stem van God die hem zegt zijn sandalen 
uit te doen, want hij bevindt zich op heilige 
grond. Wij mogen dat ook ervaren als 
wij de kerk binnen komen. In het portaal 
maken wij een kruisje met wijwater, spoelen 
daarmee symbolisch de wereld met al de 
beslommeringen van ons af. Een rituele 
reiniging om zo schoon voor God te staan. 
We kunnen naast de kerkbank knielen, 
buigen naar het altaar en het tabernakel, als 
eerbied voor de aanwezigheid van de Heer. 
We gaan dan zitten en beseffen dat we ons 
net als Mozes op heilige grond bevinden. 
Het is dan goed om voor de viering enkele 

minuten in 
stilte ons voor 
te bereiden op 
de dialoog, de 
ontmoeting met 
Jezus in wie God 
zich aan ons 
heeft laten zien. 
In de haastige 
samenleving 
waarin wij leven 
zijn momenten 
van stilte 
vaak schaars 
geworden. 
De eucharistie-
viering is 
dan een oase 
van rust, van 
bezinning. 
We zitten in de 
kerk om open te 
staan voor het 
mysterie van de 
aanwezigheid 
van de Heer. God 
spreekt in stilte 
tot onze ziel. 

Bidden
De evangeliën vertellen ons hoe Jezus zich 
op afgelegen plaatsen terugtrekt om te 
bidden. Wanneer de leerlingen die innige 
verhouding van Jezus met de Vader zien, 
voelen ze het verlangen om daaraan deel 
te kunnen hebben en vragen ze Hem: 
“Heer, leer ons bidden”. Jezus leert hen en 
daarmee ons het Onze Vader.
In de stilte en het gebed kan het hart zich 
openen om zich te laten verwonderen en 
het verlangen te wekken om opnieuw 
geboren te worden in de ontmoeting met 
de Heer die zielsveel van ons houdt. 

Gedenken
Eucharistie is het gedenken van het 
paasmysterie, de gedachtenis aan 
bevrijding van het volk van Israël uit de 
slavernij van Egypte, de gedachtenis aan 

Christus’ overwinning op de dood. Deze 
gedachtenis is niet enkel een herinnering 
van een gebeurtenis uit het verleden, maar 
door de deelname aan de liturgie worden 
verleden, heden en toekomst met elkaar 
verbonden. Het verleden, het leven, lijden, 
sterven en verrijzenis van Christus, wordt 
tot heden gemaakt. Als belofte van de 
toekomstige bevrijding, onze verlossing 
van de gebrokenheid en de doodsheid 
van ons aardse bestaan. Dat is vandaag al 
werkelijkheid en dat vieren wij elke week en 
daar danken wij voor.

De eucharistie brengt ons telkens bij het 
hoogtepunt van het verlossend handelen 
van God; door voor ons gebroken brood 
te worden, stort de Heer Jezus al zijn 
barmhartigheid en liefde over ons uit. Hij 
deed dit op het kruis ter vernieuwing van 
ons hart, ons bestaan en onze wijze van 
verhouden tot Hemzelf en tot onze zussen 
en broers, en doet dit telkens opnieuw in de 
eucharistie. Elke viering van de eucharistie is 
een straal van de zon zonder ondergang die 
de verrezen Jezus is. Deelnemen aan de mis 
betekent intreden in de overwinning van de 
Verrezene, door zijn licht verlicht worden, 
verwarmd worden door zijn warmte. Door 
zijn overgang van dood naar leven, van tijd 
naar eeuwigheid, voert de Heer Jezus ook 
ons met Hem mee om Pasen te beleven. 

Als wij Hem met geloof in de eucharistie 
ontvangen, kunnen ook wij God en de 
naaste werkelijk beminnen, beminnen zoals 
Hij ons heeft bemind en zijn wij getuigen 
van zijn leven gevende liefde. Als de liefde 
van Christus in mij is, kan ik mij volledig aan 
de ander geven. Eucharistie is dankzegging 
aan God, Vader, Zoon en Heilige Geest, 
die ons opneemt in en omvormt tot de 
gemeenschap met zijn liefde.

In een volgende bijdrage wil ik de tocht 
door de liturgie van de Eucharistie verder 
gaan, ingaan op de openingsriten, de dienst 
van het woord, de dienst van de tafel, de 
communie en de slotritus.

Voor het “Jaar van de Eucharistie” voor het Aartsbisdom 
Utrecht worden speciale draagspeldjes ontworpen en 
vervaardigd. Hieronder volgt een toelichting:

In het hart van het speldje zijn de handen van de verrezen 
Christus te zien. Hij breekt het brood voor de leerlingen op weg 
naar Emmaüs. Zo herkennen zij hun gestorven en verrezen Heer. 
Deze handen die het brood breken zijn ontleend aan het schilderij 
De Emmaüsgangers van Rembrandt (1648, Parijs, Musée du 
Louvre). Deze afbeelding is gekozen als beeldmerk voor het 
Jaar van de Eucharistie. De handen van onze Heer Jezus richten 
zich nu naar ons, Hij blijft door het teken van het gebroken 
brood zichzelf aan ons geven in de Eucharistie.

De kleur boven de handen en het brood is blauw: beeld van 
de hemel. De kleur eronder is groen: beeld van de aarde. In de 
Eucharistie zijn hemel en aarde verbonden, de ene Kerk in de 
hemel en op aarde rond de gekruisigde en verrezen Christus.

Om de handen en het brood heen 
bevindt zich een cirkel: deze verwijst 
naar het kruisoffer van de Heer. 
Daarom is deze dieprood: beeld van het 
bloed van Christus. Zijn eens volbrachte 
kruisoffer op Golgotha komt voor ons 
aanwezig in het offer van de Eucharistie.

Het bloedrode kruis is omgeven door de kleur goud: dit verwijst 
naar Pasen, de verrijzenis van onze Heer uit de dood, als eerste 
van ons allen. 

Hopelijk zullen velen dit speldje gaan dragen en nodigt het 
uit om anderen te kunnen vertellen over de kern van ons geloof 
- het Paasmysterie - en over de betekenis van de Eucharistie voor 
ons persoonlijk en voor ons als Kerk tezamen. Onze Heer blijft 
zich aan ons geven om ons te voeden, als voorsmaak ook van 
het hemelse gastmaal.

Draagspeldje “Jaar van de Eucharistie” - Toelichting

Rembrandt: Christus te Emmaüs avondmaal
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straat genoemd, zodat iemand die in de buurt woont, het bloemetje 
kan gaan brengen.

Voor de komende weken is het rooster: 
1 maart locatie 3 Ranken, 8 maart locatie Teresia, 
15 maart locatie Hubertus, 22 maart locatie Bonifatius.
Op 9 februari jl. is het bloemetje naar mevrouw A. van de Pavert, 
wijk Apeldoorn Noord, gegaan.
Op 16 februari jl. is het bloemetje naar de heer J. van Leeuwen, 
Gunninglaaan, gegaan.
Op 23 februari jl. is het bloemetje naar mevrouw Trees Baaijens, 
Driehoek, gegaan.

COLLECTEOPBRENGSTEN
week 4
Pastoraat Emmaüsparochie € 367,63  
Voor de kerkbalans € 345,97.
week 5
Pastoraat Emmaüsparochie € 332,21 
Kerkbalans € 337,25.
week 6
Pastoraat Emmaüsparochie € 291,29 
Diakonie € 277,40.

VOEDSELBANK
Het product voor de inzamelingsactie van de voedselbank voor de maand februari is pakken 
rijst. Voor de maand maart is het pakjes thee. U kunt het product in de bekende kratten 
achter in de kerk deponeren. Namens de voedselbank hartelijk dank. De (klanten van) de 
voedselbank zijn blij met de royale steun vanuit de kerken!

MISINTENTIES, VOOR ZOVER BIJ ONS BEKEND
Weekend 29 februari / 1 maart:
Manna Striekwold-Muystege.

Weekend 7 / 8 maart:
Stephan Staijen, overleden ouders, schoonouders en schoonzoon, gezondheid 
en voorspoed voor het gezin, Manna Striekwold-Muystege.

Weekend 14 / 15 maart:
Overleden ouders Nel Heemskerk, Wim Esser, Willem v.d. Hoeff, 
Manna Striekwold-Muystege, Peter Steneker, Miny Hagen 

PAROCHIEKRONIEK 
Overleden: 
De afscheidsdienst van Co Lieferink heeft 21 februari jl. plaatsgevonden
in de aula van crematoruim Heidehof.
De afscheidsviering van Manna Striekwold-Muystege heeft 22 februari jl. 
plaatsgevonden in de OLV-kerk.

IN MEMORIAM

Tiny van der Heijden-Schreuder
Na een leven van bijna 101 jaar heeft Tiny afscheid moeten nemen van haar leven 
hier op aarde. Een leven met hoogtepunten, maar ook met tijden van verdriet en 
grote zorgen. Tiny verloor al op jonge leeftijd haar moeder, wat voor haar als jong 
meisje zeer ingrijpend is geweest. Ze bleef toen achter met 3 zusjes. Terugkijkend op 
haar leven zijn daarentegen de geboortes van haar 4 kinderen, 2 dochters en 2 zonen 
hoogtepunten voor haar geweest evenals de de geboortes van haar 9 kleinkinderen 
en 15 achterkleinkinderen. Tijden van grote zorgen waren er toen al haar 4 kinderen 
tegelijk moesten worden opgenomen in het sanatorium. Tiny hield erg van reizen en 
ze heeft ook zeker genoten van de vele reizen door Europa die ze maakte met haar 
zussen en vriendinnen. Ze genoot een goede gezondheid, was eigenlijk nooit ziek. 
Ook was Tiny iemand die nooit klaagde. Een bekende uitspraak van haar was “als je 
het niet benoemt, is het er ook niet”. Tot haar 98e heeft ze zelfstandig kunnen blijven 
wonen, waarvan ruim 55 jaar aan de Laan van Orden. Helaas werd de laatste 2.5 jaar 
haar wereld geleidelijk aan steeds kleiner en woonde ze in Talma Borgh, waar ze altijd 
een liefdevolle verzorging heeft gehad. Na voorzien te zijn van de laatste sacramenten 
is Tiny hier rustig ingeslapen en op 3 februari hebben we in crematorium Heidehof haar 
lichaam toevertrouwd aan de gloed in het vertrouwen dat Tiny nu Thuis mag komen in 
het Huis van de Vader op wie ze tijdens haar leven zo vertrouwde.

Gerard van de Braak

LITURGISCHE VIERINGEN  2 9  F E B R UA R I  T / M  2 7  M A A RT

K E R K

Zaterdag 29 februari 1e zondag van de 40-dagentijd
16.30 uur Eucharistieviering met samenzang
 Voorganger pastor Sebastian
Zondag 1 maart 1e zondag van de 40-dagentijd
10.00 uur Eucharistieviering met Credo
 Voorganger pastor Sebastian
Dinsdag 3 maart
09.00 uur Eucharistieviering 
Vrijdag 6 maart
09.00 uur Eucharistieviering
19.30 uur Gebedsviering Sant’Egidio
Zaterdag 7 maart 2e zondag van de 40-dagentijd 
16.30 uur Eucharistieviering met cantor
 Voorganger pastoor H. Hermens
Zondag 8 maart 2e zondag van de 40-dagentijd
10.00 uur Eucharistieviering met Gregoriaans koor
 Voorganger pastoor H. Hermens
10.00 uur Meespeelviering voor peuters en kleuters (zie Kind en Kerk)
Dinsdag 10 maart
09.00 uur Eucharistieviering
Vrijdag 13 maart
09.00 uur Eucharistieviering
19.30 uur Gebedsviering Sant’Egidio
Zaterdag 14 maart 3e zondag van de 40-dagentijd
16.30 uur Vormselviering met koor Joko Trees
 Voorgangers Vicaris Pauw en pastoor H. Hermens
Zondag 15 maart 3e zondag van de 40-dagentijd 
10.00 uur Eucharistieviering met Credo en Cantor
 Voorganger pastor Sebastian
Dinsdag 17 maart 
09.00 uur Eucharistieviering
Vrijdag 20 maart
09.00 uur Eucharistieviering
19.30 uur Gebedsviering Sant’Egidio
Zaterdag 21 maart 4e zondag van de 40-dagentijd
16.30 uur Eucharistieviering met koor Joko Trees (voorstellen 1e Communicantjes)
 Voorganger pastoor H. Hermens
Zondag 22 maart 4e zondag van de 40-dagentijd
10.00 uur Eucharistieviering met koor Sostenuto
 Voorganger pastoor H. Hermens
12.00 uur Doopviering met pastoor H. Hermens
Dinsdag 24 maart
09.00 uur Eucharistieviering
Vrijdag 27 maart
09.00 uur Eucharistieviering
19.30 uur Gebedsviering Sant’Egidio

BIECHTGELEGENHEID elke vrijdag na de viering van 09.00 uur in de O.L. Vrouwekerk.

ROZENKRANSGEBED elke dinsdag- en vrijdagmorgen vanaf 8.30 uur, voorafgaand aan de 
viering van 9.00 uur, is er gelegenheid de Rozenkrans mee te bidden.

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

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
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(Harrie Huis in ’t Veld)

Ernst Voogd (1960) is een enthousiast 
mens, zeker wanneer het gaat over de 
Emmaüsparochie. Ik heb bij hem thuis 
afgesproken om dit interview te houden. 
Na de koffie komen we ter zake. 

Ernst is sinds eind vorig jaar voorzitter van 
de locatieraad van de Emmaüsparochie. 
Deze raad is door pastoor Hans Hermens 
ingesteld om de Apeldoornse (lokale) 
aangelegenheden voor de parochie te 
regelen. In augustus 2019 is door de 
aartsbisschop een nieuw parochiebestuur 
benoemd, dat de belangen behartigt van de 
Franciscus en Clara-parochie (Eucharistische 
centra in Twello, Vaassen, Loenen) en de 
Emmaüsparochie (Eucharistisch centrum in 
Apeldoorn). Om de belangen niet uit het 
oog te verliezen functioneert er in elke 
locatie een pastoraatsgroep (pastorale 
zaken) en een locatieraad (organisatie en 
gebouwen).

In de locatieraad zitten: Ernst Voogd 
(voorzitter en vrijwilligersbeleid), Gerrit 
Velthuis (gebouwen), Jacques van 
Weerdenburg (penningmeester), Marcel 
Stouten (operationele zaken). Cita Pol is 
notulist in de vergaderingen, maar geen lid 
van de locatieraad.

“Wie ben jij?”
Ik ben werkzaam als adviseur praktijkleren 
bij SBB (Samenwerkingsorganisatie 
Beroepsonderwijs Bedrijfsleven). Ik ben 
getrouwd en vader van een zoon en een 
dochter, bovendien opa van 2 kleinkinderen.
In mijn vrije tijd ben ik actief betrokken bij 
onze parochie, al jarenlang. Destijds bij de 
Mariaparochie als interim-bestuurder en 
vicevoorzitter van de deelraad, bovendien 
ben ik al heel lang lid van Pius X, de 
acolietengroep die de vieringen ondersteunt 
en ik ben mede betrokken bij de Open Kerk 
op zaterdag. 

“Waar komt je motivatie vandaan?” 
Ik wil mij graag inzetten voor onze 
geloofsgemeenschap, mijn ouders 
hebben mij geleerd: “Je krijgt veel van de 
gemeenschap, doe ook eens wat terug”. 
Binnen diverse functies in onze gemeenschap 
kun je een eigen inbreng realiseren, ik wil 
wat opbouwen, omzien naar elkaar, samen 
op weg. We moeten elkaar stimuleren, zo wil 
ik mijn bijdrage leveren aan onze “lerende 
gemeenschap” zoals ik die graag omschrijf. 
Realiseren we ons eigenlijk wel dat we een 
kans krijgen om er iets goeds van te maken 
in deze wereld, laten we die taak op ons 

In gesprek met Ernst Voogd 

nemen, samen vieren en samen aan de slag, 
dat kan mensen inspireren. 

“Wat mogen we van de parochie 
verwachten?”
Twee zaken wil ik hier noemen: 
1. De parochies Franciscus & Clara en

Emmaüs zijn nu al bezig met een 
intensieve samenwerking onder leiding 
van één parochiebestuur. De verwachting 
is een fusie van de parochies per 1 januari 
2021. 
Voor ons als locatieraad is het natuurlijk 
nog zoeken naar de juiste balans tussen 
bestuurs- en lokale aangelegenheden.

2. De verbouwing van het Emmaüshuis die
nu daadwerkelijk van start gaat 
medio april. Op 8 april 2020 vindt de 
Chrismaviering plaats met de oliewijding. 
Dit is een dienst waar de pastores van het 
aartsbisdom aanwezig zijn inclusief de 
aartsbisschop. 
Dan volgen de Paasdagen en direct 
daarna, op 14 april, gaan de bouwvakkers 
aan het werk en zal het parochiehuis een 
paar maanden gesloten zijn.

De planning voor de verbouwing heeft 
veel tijd gekost. Allerlei voorstellen bleken 
financieel niet haalbaar, daarom is er nu 
gekozen om alleen het Emmaüshuis op te 
knappen. Hiervoor is inmiddels toestemming 
van het aartsbisdom ontvangen. De toiletten 
worden vernieuwd, er wordt, waar nodig, 

geschilderd en er komt gedeeltelijk nieuwe 
vloerbedekking. Ook wordt er van drie 
kantoren boven één grote zaal gemaakt 
en beneden komt een nieuwe keuken. 
Ook de hal wordt aangepakt waardoor er 
een functioneler en gebruiksvriendelijker 
gebouw ontstaat. Het geheel moet sober 
worden uitgevoerd, we willen geen luxe 
uitstraling maar het moet wel functioneel 
zijn en mensen moeten zich welkom weten 
in het Emmaüshuis. Gerrit Velthuis, onze 
man van de gebouwen, is al druk bezig 
met alle voorbereidingen want eerlijk 
gezegd is het een hele organisatie. Het 
secretariaatswerk en het kerkenwerk moet 
wel door kunnen gaan, al zal er best af en 
toe wat hinder ondervonden worden van 
de bouwactiviteiten, maar we hebben er 
alle vertrouwen in dat Gerrit met zijn lange 
bouwervaring het tot een mooi geheel weet 
te maken. Een beperkt interieuradvies komt 
van Paul van Erken Calandt, hij is architect 
en heeft zich vroeger ook beziggehouden 
met de verbouwing van de Fabianus & 
Sebastianuskerk. 

Al met al een heel team dat de komende 
periode nauw samen moet gaan werken met 
alle gebruikers (vrijwilligers) en natuurlijk 
met Jetty Bon, onze locatiesecretaresse.

Opruimen
Een belangrijke voorwaarde om te kunnen 
verbouwen is een opgeruimd huis. Op dit 

moment liggen er vaak van vele jaren grote 
hoeveelheden gebruikersmaterialen, soms 
kasten vol. De vraag is of die materialen ook 
daadwerkelijk allemaal nog gebruikt worden 
of dat het Emmaüshuis (kritisch gezegd) 
soms als opslagruimte wordt gebruikt. 
U kent het wel: “Altijd makkelijk om te 
bewaren (en) Zonde om weg te gooien”. 
Maar als we willen verbouwen moeten de 
bouwvakker, de loodgieter, de elektricien 
en de schilder erbij kunnen. De ruimte moet 
leeg zijn om vloerbedekking te kunnen 
leggen. Daarom wilde de locatieraad graag 
in overleg. Er is intussen op 20 februari een 
bijeenkomst geweest met coördinatoren 
van de werkgroepen, waarin afspraken zijn 
gemaakt over het opruimen. We hopen 
dat mensen met ons mee willen denken 
en alleen datgene bewaren wat de moeite 
waard is.

“Ik heb er zin in”
Ik heb er zin in om aan de slag te gaan. 
We hebben een locatieraad waar we van 
aanpakken weten. Natuurlijk zijn veel zaken 
nieuw en moeten nog ontwikkeld worden. 
Ook het nieuwe parochiebestuur is bezig 
een weg te vinden om dingen goed af te 
stemmen. Communicatie is daarbij erg 
belangrijk. Er staat immers veel te gebeuren. 
Vorm en inhoud geven aan de opbouw van 
onze geloofsgemeenschap de komende 
jaren, dat komt recht uit mijn hart. Ik wens 
ons allen daarbij van harte veel succes toe.

Per 1 december 2019 heeft de aartsbisschop 
van Utrecht mij benoemd als bestuurder 
van de personele unie van de parochies 
HH. Franciscus & Clara en Emmaüs (citaat: 
Ik wens u toe vruchtbare arbeid en Gods 
zegen). 

Als bouwkundig ingenieur opgeleid ligt het 
voor de hand dat mijn aandachtsgebied 
‘gebouwen’ is, maar dit werk kun je niet 
alleen. In Apeldoorn werk ik samen met 
Gerrit Velthuis en in Twello met Willy 
Hafkamp, ik ervaar hun als professionals die 
zorg hebben voor de gebouwen.

Gezien mijn leeftijd ontvang ik sinds eind 
vorig jaar AOW, maar ‘niets doen’ past niet 
zo goed bij mij, vandaar dat ik nog twee 
dagen per week een baan heb.
Bestuurlijk ben ik mijn leven lang al actief. 
Naast ‘betaald werk’ moet je voor een 
ander ook ‘iets voor niets doen’ was de 
lijfspreuk van mijn ouders. Hun ‘kerkenwerk’ 
werkte blijkbaar aanstekelijk en ik heb hun 

voorbeeld maar gevolgd. Ik ben er immers 
voor mijn gevoel al die jaren niet slechter 
van geworden. 

Het zal velen bekend voorkomen, 
opgegroeid in een tijd dat er in ons land nog 
niet veel ter discussie stond. Het leven was 
overzichtelijk (al kijken we daar achteraf 
soms anders tegen aan) en de pastoor 
werd aangesproken met de titel: ‘meneer 
pastoor’. Elke parochie beschikte over een 
pastoor en veelal twee kapelaans, dat was 
de gewoonste zaak van de wereld, je kon je 
er niets bij voorstellen dat die situatie zou 
veranderen. Elke woensdagochtend vroeg 
naar de ‘schoolmis’ en natuurlijk eens per 
maand de mis ‘dienen’. Elke zondag met ons 
gezin (zes kinderen) naar de kerk, het was 
voor velen een sleur. Dat heb ik zelf ook wel 
eens gevonden, maar langzamerhand heb ik 
geleerd dat ‘overdenking’ en ‘samen vieren’ 
zinvol zijn in een mensenleven.
Natuurlijk is er veel veranderd binnen de 
rooms katholieke kerk, ten goede of ten 

slechte, verwacht van mij hier geen oordeel 
over, daarvoor is deze voorstelronde immers 
niet bedoeld.

Van harte actief zijn met een glimlach en 
dankbaar voor het leven, dat gun ik u als 
lezer ook toe. Leven in de wetenschap dat 
er wel degelijk pijn, onrechtvaardigheid en 
ziekte heerst, ieder mens wordt hier vroeger 
of later mee geconfronteerd. Maar we 
kunnen leven in een geloofsgemeenschap 
waar twijfels (mogen) bestaan, waar 
fouten zijn gemaakt, maar waar de kunst 
van ‘vergeving’ ook hoog in het vaandel 
hoort te staan. Ik vind het de moeite waard 
om betrokken te zijn bij een levende 
gemeenschap met een Blijde Boodschap. 
Onze parochies bieden mij daar voldoende 
gelegenheid toe. U en ik zijn immers samen 
op weg. Ik hoop dat als ik u mag spreken, we 
dan deel willen uitmaken van die levende 
gemeenschap, van harte aanbevolen.

Harrie Huis in ’t Veld (1953)

Even voorstellen
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viering waarin naar verdieping wordt 
gestreefd. De verhalen zijn geschreven 
voor kinderen vanaf groep 3 en ook de 
verwerkingen zijn op basisschoolleeftijd 
gedoeld. 

Meespeelviering voor peuters 
en kleuters 8 maart
Dit keer gaat de schatkist open en horen 
we het verhaal van de 12-jarige Jezus die 
met zijn vader en moeder naar Jeruzalem 
gaat. Ze zijn hem kwijt! Hij blijkt in de 
tempel te zijn. In het huis van zijn Vader. 
Deze viering is speciaal voor peuters 
en kleuters. Een vaste structuur die 
inmiddels bij onze vaste bezoekertjes 
al helemaal bekend is. Een verhaal dat 
uit de schatkoffer komt, liedjes en een 
doe moment, maar ook een gebed en 
een kaarsje en oefenen we samen het 
kruisteken. 

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 1e periode van 2020 zijn de doopvieringen op 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)

Sirkelslag
Met 10 groepen uit diverse 
kerken in Apeldoorn hebben 
we Sirkelslag gespeeld op 7 
februari. In heel Nederland 
deden jongeren uit kerken 
mee. 
Rondom het Bijbelboek Jona waren 
allemaal spellen bedacht waarmee het 
verhaal tot leven kwam. Via een groot 
scherm werd het verhaal van Jona verteld 
en de opdrachten gegeven. 
Het was spannend! Met 8 tieners uit 
de OLV deden we mee. Helaas niet 
gewonnen. De beste groep uit Apeldoorn 
was de groep van de Fontein. Maar 
volgend jaar nemen we revanche!

Hermens voorgaan. 
De communicanten zijn dan op de helft 
van de bijeenkomsten om zich voor te 
bereiden op de eerste communie. 

Vormselviering op 14 maart 
Onze Lieve Vrouwekerk 
Op 14 maart om 16.30 uur zullen de 
vormelingen uit de Emmaüsparochie 
en Franciscus en Clara parochie het 
sacrament van het vormsel ontvangen 
door Vicaris Pauw. 
Het beloofd een mooie viering te 
worden met medewerking van het 
koor Jokotrees. 

Gezinsviering met Palmpasen 
Dit jaar hebben we met Palmpasen 
een gezinsviering om 12:00 uur. 
Zet het vast in uw agenda! 
Dit is dus anders dan we de afgelopen 
jaren gewend zijn! 
Tijdens de mis is er gewoon een 
kinderdienst in het kader van het 
project “de Psalmendichter.” 
Meer informatie volgt in de volgende 
OpWeg. 

Taizéreis voor 17-25 jaar 
(19 – 26 juli 2020)
Benieuwd naar deze prachtige plek in 
Frankrijk waar duizenden jongeren elke 
week samen komen om met de broeders 
uit Taizé in hun gebedsritme mee te leven. 
Misschien heb je de liederen van Taizé wel 
eens gehoord. 

Maar Taizé is zoveel meer dan een 
klooster. Het is een plek om andere 
jongeren te ontmoeten. Jongeren vanuit 
de hele wereld komen daar samen. Even 
een week totaal iets anders. Tot rust 
komen, plezier maken en met geloof bezig 
zijn. Het kan allemaal in Taizé. 
Ik ga dit jaar (wederom) mee als 
begeleider. 
Interesse? 4 maart is er een info-meeting 
om 20:15 uur in de Drie Ranken aan het 
Violierenplein. Kun je niet en wil je toch 
meer weten, mail me dan! Mariska Litjes: 
kindenkerk@rkapeldoorn.nl 

Voor meer indrukken ga naar de website 
van Taizé. https://www.taize.fr/nl

Dit geeft handvatten om te spreken over 
ervaringen van kinderen zelf, want de 
Psalmen rijken ons thema’s aan die in onze 
eigen levens spelen. 
De Psalmen zijn poëtisch en muzikaal en 
spelen in het dagelijks gebed een grote 
rol. De rijkdom die wij in de loop der 
eeuwen middels de Psalmen ontvangen 
hebben vinden wij nog terug in onze 
liturgie. In het project dat we gaan volgen 
met de kinderen willen we kinderen 
middels een Psalmendichter kennis laten 
maken met een aantal van de bekende 
psalmen die we in 40-dagentijd lezen. 

Kinderdienst en crèche 
We hebben een aantal aanmeldingen 
gekregen van mensen die crèche willen 
draaien. 
Hierdoor hopen we voortaan elke zondag 
de crèche bemenst te krijgen en niemand 
meer teleur te hoeven stellen als hij/zij 
hun kind(eren) komen brengen. Op de 
crèche wordt een verhaal voorgelezen, 
een spelletje gedaan of wat geknutseld en 
gespeeld.
De kinderdienst is bedoeld voor kinderen 
vanaf 6 jaar of groep 3 van de basisschool. 
Steeds vaker zijn er jongere kinderen 
aanwezig. Ze komen met een ouder 
broertje of zusje mee. Doordat er vaak 
geen crèche was werd dit oogluikend 
toegestaan. Maar het blijkt niet te 
werken voor de oudere kinderen en de 
begeleiding. De kinderdienst is echt een 

Project voor de Veertigdagentijd: 
De Psalmendichter - Liederen voor God 
De Psalmen zijn de meest gelezen 
teksten uit de Bijbel. Toch komen ze in 
de kinderwoorddienst nooit aan de orde. 
Daarom hebben we gekozen om dit 
project van kinderwoorddienst.nl te gaan 
volgen. 
Het mooie van Psalmen is dat ze tijdloos 
zijn en gaan over de dingen in het leven. 

Voorstelviering communicanten 
Op 21 maart om 16.30 uur zullen de 34 
communicanten zich voorstellen aan de 
parochianen. 
In deze gezinsviering zal het kinderkoor 
met Jokotrees zingen en zal pastoor 
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(Ans Boon-Jacobs)

Wist u dat elke donderdagmiddag in het 
Emmaüshuis een soos is? Echt waar! Ik niet! 
En eerlijk is eerlijk, omdat de gastvrouwen 
graag wat meer bezoekers zouden hebben, 
vroeg Ronald Dashorst me ook eens een 
middag naar “de Soos” te gaan en er een 
stukje over te schrijven. 

De laatste donderdag in januari was 
het zover. Ik had niet gevraagd of ik er 
die middag bij zou mogen aansluiten. 
Gewoon gaan met de gedachte: we gaan 
het meemaken. Ik hoefde maar even aan 
te bellen en daar stond gastvrouw Joke 
aan de deur en collega Henny kwam me 
al tegemoet. “Goh, wat leuk dat je komt, 
kom binnen”. “Voor OpWeg zeg je, nou dat 
vinden we een goed idee”. Meer welkom 
kan bijna niet.

Kennismaking
In het zaaltje van het Emmaüshuis zaten 
de vaste bezoekers al aan hun eigen tafel. 
“Kun je klaverjassen?”, was het eerste dat 
me gevraagd werd. Nee helaas, en dat was 
jammer voor die tafel met drie personen, 
maar gastvrouw Joke was gewend om dat 
op te lossen en zo was er weer een kwartet. 
Nu mocht ik aansluiten aan de Rummikub 
tafel. Gastvrouw Henny zat hier iedere 
donderdagmiddag met Cokkie te spelen.

Historie
Henny vertelde dat de soos bijna 40 jaar 
bestaat en dat Cokkie als één van de eerste 

gastvrouwen toen ook al present was. In 
het begin was het zaaltje iedere week vol. 
Er werd gekaart, gespeeld op het dambord 
en (meestal) mannen die sjoelden en soms 
zo hard wierpen dat de sjoelstenen ‘tegen 
de muur op stuiterden’. Maar door ziekte, 
verhuizingen, handicaps of overlijden is het 
aantal bezoekers nu nog maar gemiddeld 12 
personen. Dat is eigenlijk te weinig, gezien 
de ruimte die er is, en wetende dat er zoveel 
mensen zijn die wel eens een middagje de 
deur uit zouden willen (of moeten). Ja, het 
is waar, er is moed voor nodig om in je uppie 
een eerste keer daar aan te bellen, dat is 
heel menselijk, maar u zult er geen spijt van 
krijgen.

Herinneringen
Na diverse potjes gerummikupt te hebben, 
mocht ik bij de vier klaverjassende dames 
aan tafel wat bijpraten. De kaarten werden 
op tafel gelegd, want soms moet er ook van 
alles besproken worden. Deze dames zitten 
hier al jaren gezellig met z’n vieren. “Het 
is de fijnste middag van de week”, zei een 
dame met een mooie gebloemde blouse aan. 
Maar natuurlijk kwam ook de sluiting van 
vele kerken ter sprake. De dames snappen 
best, dat, als er geen kerkvolk meer komt, 
kan de kerk niet blijven bestaan. Maar alles 
wat er mee te maken heeft, ons groepje 
bij het koffie drinken, alles valt uit elkaar. 
“Vroeger hielp ik ook bij het boekjes maken, 
ach er is altijd werk bij de kerk, en opeens 
hadden ze me niet meer nodig”. Er was over 
de gang van zaken veel verdriet (geweest), 
maar de dames hebben zich herpakt. 

“Waar ik niets meer aan kan veranderen, 
daar steek ik ook geen energie meer in”, 
sprak een dame van in de negentig. Over 
levenswijsheid gesproken. Toen werden de 
kaarten weer geschud er moest wel gespeeld 
worden, daar kwamen ze toch voor.

Aan de andere tafel zat één mijnheer met 
twee gasten en gastvrouw Joke. Zo hadden 

De soos

ze dus weer een viertal. Ik vroeg “Vindt u 
het jammer dat er niet meer mannen zijn, 
die hier donderdags komen?” “Ach”, zei 
hij, “ik heb altijd graag een harem gehad, 
en nu heb ik er (op donderdag) één”. Het is 
kennelijk zijn bekende grapje, maar gaf wel 
aan hoe gemakkelijk hij er mee omgaat.

Toen kwam Jan binnen; “Hé”, zei hij “jou 
ken ik niet”. Dat klopte, dat was wederzijds. 
Jan is de man van Joke, en rijdt zo nu en dan 
een bezoekster van de soos van of naar huis. 
Zo aardig gaan ze op de soos met elkaar om. 
Tegen vier uur kwam een bestelde taxi en 
een ‘Plus’-busje. Maar er was ook een dame 
die met haar rollator naar huis wandelde. Ze 
vond het ook jammer, dat er in het centrum, 
waar toch zoveel mensen wonen, zo weinig 
belangstelling voor deze Soos was. Tijdens de 
activiteit werd er koffie en thee geschonken 
voor 50 eurocent per kopje. Dat kan toch 
voor niemand een probleem zijn. 

Oproep
De dames vrijwilligers/gastvrouwen hopen 
echt dat dit stukje u over de drempel zal 
helpen om (in ieder geval) eens te komen 
kijken/kaarten/spelletje doen, of neem een 
breiwerkje mee.
Een middagje uit, goed voor u. Dan kunt u 
toch lekker zeggen…:“Op donderdag, nee 
dan kan ik niet komen, want dan ga ik naar 
de Soos”. Daar is die voor!!

Om vanuit de Emmaüsparochie mensen bij 
te staan in het verwerkingsproces van het 
verlies van hun partner is de werkgroep 
“Meeleven bij verlies” opgezet.

Na het overlijden van een partner 
worden er brieven naar de nabestaanden 
gestuurd. Deze brieven zijn bedoeld als 
steun voor de verschillende stadia van het 
rouwverwerkingsproces. 
Uit de reacties die bij onze werkgroep 
binnenkomen blijkt dat er toch ook 
wel behoefte is aan ontmoeting en 
ervaringsuitwisseling.
Dit jaar organiseren wij dan ook een 
ontmoetingsmiddag op:

Woensdag 18 maart 2020 van 
14.00 uur tot ongeveer 16.00 uur
In één van de zalen van het parochiehuis 
van de Onze Lieve Vrouwekerk (ingang 
Stationsstraat 13).

Iedereen die een partner heeft verloren, ook 
al is het misschien al wat langer geleden, 

is hiervoor van harte uitgenodigd. 
Degenen die op dit moment brieven 
van ons ontvangen zullen overigens een 
persoonlijke uitnodiging ontvangen. 
De middag beginnen we met een korte 
gebedsdienst en tijdens de dienst zullen 
wij de namen noemen van de dierbare 
overledenen en voor hen een kaars 
aansteken.
Aansluitend is er een samenzijn, waarin 
ontmoeting en ervaringsuitwisseling 
centraal zullen staan.

Aanmelding voor deze middag kan 
schriftelijk, door een briefje te sturen 
naar: Emmaüsparochie, t.a.v. Gerard van 
de Braak, p/a Stationsstraat 13, 7311 NL  
Apeldoorn of door een mail te sturen 
naar Gerardvandebraak@outlook.com.
Ook kunt u zich telefonisch aanmelden 
bij: Gerard van de Braak, 06 285 509 04 
 
In verband met de voorbereiding zouden 
wij uw aanmelding graag uiterlijk 11 
maart 2020 ontvangen. 

Uitnodiging ontmoetingsmiddag

Meeleven bij verlies Vorige maand overleed Aart Staartjes, door 
een noodlottig ongeluk. In de jeugd van 
velen heeft hij een rol gespeeld. Zo is hij 
voor mijn kinderen vooral meneer Aart 
van ‘Sesamstraat’ en Fetze Alsvanouds, 
professor werkzaam aan de Universiteit van 
Harderwijk en andere personages die hij 
speelde bij het ‘Klokhuis’.

Maar bijzonder is dat Aart Staartjes ook al 
een rol speelde in mijn eigen jeugd. Toen 
als Toon bij ‘De film van Ome Willem’, als de 
‘Stratenmaker op Zee’ en als postbode Hein 
Gatje bij ‘JJ de Bom v/h de kindervriend’. 
Bijzondere programma’s waar we thuis 
graag naar keken. 

Ook kan ik mij nog goed herinneren 
hoe hij lang geleden, volgens mij op 
de zondagmiddag, op de televisie 
Bijbelverhalen vertelde uit de kinderbijbel 
‘Woord voor Woord’. Vooral de sfeer en de 
boeiende manier van vertellen staat mij nog 
levendig bij. Hij las niet voor, hij vertelde het 
op zo’n manier dat het leek alsof hij er zelf 
bij was geweest. En hij gaf het gevoel dat hij 
het verhaal persoonlijk aan mij vertelde.

Een rasverteller
15 Jaar geleden zijn er nog een drietal 
DVD’s uitgekomen met een aantal oude 
afleveringen van ‘Woord voor Woord’. 
Alhoewel ze inmiddels alweer een halve 
eeuw geleden zijn uitgezonden, vind ik het 
nog steeds bijzonder hóe Aart Staartjes de 
verhalen vertelt. Hij doet het zo dat een kind 
zich goed in het verhaal kan verplaatsen. 
Ook geeft hij geen moralistische draai aan 
de verhalen. Het verhaal blijft gewoon het 
verhaal. Boeiend om te zien. 
Trouwens, ook ‘Woord voor Woord’ zelf is 
in mijn ogen nog steeds één van de betere 
kinderbijbels. Het is goed leesbaar, nog 
steeds in de boekhandel te koop en in de 
bibliotheek te leen. 

Aart Staartjes liet, als rasverteller, in ieder 
geval zien dat je kinderen met Bijbelverhalen 
kan boeien. Zo heeft hij in mij een zaadje 
gepland en daar ben ik hem nog steeds 
dankbaar voor.

Wim Vroom
pastoraal werker HH. Franciscus en 

Claraparochie
vroom@franciscusenclara.com 
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S A N T ’ E G I D I O

Kledingbank
Vorige maand hebben we 460 gasten 
ontvangen bij de kledingbank, waarvan 314 
volwassenen en 146 kinderen. Mensen die 
leven met tekorten, mannen en vrouwen, 
de moeders met hun kinderen en enkele 
zorgoma’s, de grootmoeders die zorgen voor 
hun kleinkinderen.
We proberen voor ieder datgene te 
verzamelen wat zij nodig hebben. Op 
dit moment hebben we een tekort aan 
handdoeken, heren t-shirts en heren 
boxershorts. Veel dank voor wat u wilt delen, 
wij ontvangen het graag op woensdag- en 
zaterdagochtend tussen 10:00 tot 12:00 uur, 
Oude Beekbergerweg 157. 

Sainte Marie
Zondagmiddag 16 februari zijn wij met 
een aantal jongeren naar Sainte Marie 
gegaan voor een spelletjesmiddag met 
de ouderen. Het was gezellig om samen 
rummikub, yahtzee, dam of schaak te spelen. 
De middag werd afgesloten met heerlijke 
pannenkoeken. Volgende maand, zondag 
15 maart, willen wij een muziekmiddag 

houden. Hierbij kunnen de bewoners een 
lied of muziekstuk aanvragen. Het samen 
luisteren naar de bekende liederen zal 
vast wel veel herinneringen oproepen en 
aanzetten om samen te zingen. Ik hoor de 
liederen al klinken; het kleine café aan de 
haven, op de grote stille heide, het dorp, 
de Zuiderzee ballade en nog veel meer. 
Het belooft weer een gezellige middag 
te worden waar wij en de ouderen naar 
uitkijken. Wie wil meehelpen en samen 
zingen is van harte welkom! We beginnen 15 
maart om 14.30 uur en sluiten af met soep 
en stokbrood.

Maaltijd met jongeren
Op vrijdag 21 februari hebben wij 
met jongeren zonder vaste woon- en 
verblijfplaats een maaltijd gehouden 
in de Herberg. Gabi en Kamil, twee ex-
zwerfjongeren, hebben heerlijke chili con 
carne gemaakt en we hebben daar met 
elkaar van genoten in een ontspannen 
sfeer. Deze maaltijden houden wij in 
samenwerking met de Herberg, Stimenz, 
Twilight, Youngster en Don Bosco. Een mooie 

maandelijkse ontmoeting voor jongeren. De 
volgende maaltijd is gepland op vrijdag 20 
maart.

Verjaardag
Wereldwijd is Sant’Egidio voor vele mensen 
de naam geworden voor vriendschap, 
vrede en een wereld waarin iedereen 
meetelt. Denk aan de dak- en thuislozen, 
ouderen, kinderen en jongeren, denk aan 
de vele aidspatiënten en vluchtelingen. Een 
goede reden om de 52e verjaardag ook in 
Nederland te vieren met alle vrienden van 
de Gemeenschap en iedereen die Sant’Egidio 
een warm hart toedraagt. Daartoe zijn 
wij met een aantal mensen uit Apeldoorn 
op zondag 23 februari naar de Mozes 
en Aaronkerk in Amsterdam gegaan. 
In de eucharistieviering ging mgr. 
Harrie Smeets, bisschop van Roermond voor. 
Het was een mooie feestelijke viering, uit 
dankbaarheid voor alles wat wij bij al onze 
activiteiten mogen ontvangen en delen met 
de armen dichtbij en ver weg.

Gebed voor de Martelaren en de vrede

In Apeldoorn houden wij, net als voorgaande 
jaren, op dinsdag 7 april om 19.00 uur in de 
Onze Lieve Vrouwekerk het Nationale Gebed 
voor de Martelaren van deze tijd. Hierbij 
zal René de Reuver, scriba van de generale 
synode van de Protestantse Kerk voorgaan, 
samen met hoogwaardigheidsbekleders uit 
onder andere de Syrisch-Orthodoxe kerk, 
Russisch-Orthodoxe Kerk, Koptische Kerk en 
Oud-Katholieke Kerk. De Rooms-Katholieke 
Kerk zal vanuit de bisschoppenconferentie 
vertegenwoordigd worden door mgr. 
Hoogenboom.
Het is een waardevolle traditie geworden om 
ter voorbereiding op het Paasfeest samen te 
komen in deze oecumenische gebedsdienst. 
De verschillende christelijke kerken zullen 
ruim vertegenwoordigd zijn. Het belooft 
een zeer indrukwekkend gebed te worden, 
waarin de namen klinken van de christenen 
in de wereld die recent hun leven hebben 
gegeven voor hun geloof. Het is een gebed 
uit solidariteit met alle christenen die leven 
in de verdrukking en vervolgd worden voor 
hun geloof. Kom ook met ons gedenken en 
bidden voor de vrede.
 

De Onze Lieve Vrouwekerk, aflevering 16

Het huidige liturgisch centrum nader bekeken (deel II)
(Huub Ummels)

Allereerst een correctie: Het door Jan van 
Dongen ontworpen altaar, zoals beschreven 
in de vorige aflevering, is uiteraard niet in 
1913, maar in 2013 uit de kerk verwijderd. 
Excuus voor de vergissing.

Ambo’s en credenstafels
Zoals ook al uit de vorige aflevering blijkt 
vormt het liturgisch centrum niet alleen 
letterlijk maar ook figuurlijk het absolute 
middelpunt in het kerkgebouw. Behalve 
het altaar, het belangrijkste element 
voor de zondagse eucharistie, is de dienst 
tweevoudig, behalve de dienst aan de Tafel 
des Heren, is er de dienst van het Woord. 
Deze Woorddienst bestaat uit schriftlezingen 
en de preek. Daarvoor zijn de twee ambo’s 
bestemd. Deze gesmede lezenaars staan 
voorop aan de rand van het liturgisch 
centrum. De ambo’s vervangen de vroegere 
preekstoel die ooit in de kerk stond. 
Buiten de ambo’s vind je op het liturgische 
centrum ook nog twee zogenaamde 
credenstafels. Op deze tegen de beide 
oostelijke vieringpijlers aangebrachte tafels 
staan de ampullen met water en wijn en 
eventueel de miskelk met pateen zoals 
deze tijdens de dienst worden gebruikt. 
In onze kerk zijn die beide credenstafels 
vervaardigd uit de eikenhouten kuip van een 
preekstoel die eveneens afkomstig is uit de 
kerk van Mijdrecht. De kuip werd daarvoor 
in tweeën gezaagd en vermaakt. Op de 
beide ambo’s en tegen de credenstafels zijn 
houten panelen aangebracht met daarop 
afgebeeld de symbolen die staan voor de 
vier evangelisten. De panelen zijn afkomstig 
uit de voormalige kapel van het Sint Liduina 
ziekenhuis. 

Panelen
Mattheüs heeft de mens als symbool, 
omdat hij zijn evangelie aanvangt met de 

stamboom van de god-mens Christus. 
Een herinnering aan ook het mens-zijn 
van Christus.
Marcus heeft de leeuw als symbool, omdat 
hij zijn evangelie begint met het leven 
van Johannes de Doper, die in de woestijn 
preekte. De leeuw duidt op het sterke, 
vorstelijke en koninklijke, dat Christus 
eigen is.
Lucas heeft de stier als symbool, omdat hij, 
net als Christus, als offer geslacht werd. 
De stier wijst op het priesterschap van 
Christus en op zijn offer.
Johannes heeft als symbool de adelaar, 
omdat zijn evangelie zich al in het begin 
verheft tot goddelijke hoogte. De adelaar 
in de vlucht wijst op de genade van de op 
de kerk neerdalende Heilige Geest.

Zetels
Behalve de zitplaatsen voor de acolieten 
staan op het priesterkoor ook drie 

priesterzetels. Ook zij hebben een 
symbolische betekenis. In de middeleeuwen 
vond je in het priesterkoor van een kerk 
vaak een zogenoemde ‘sedilia’, een uit drie 
zetels bestaande priesterzit, dikwijls fraai 
vormgegeven of uitgevoerd in natuursteen. 
Een dergelijke fraaie uit drie in natuursteen 
vervaardigde zetels is o.a. nog te zien het 
voormalige priesterkoor in de St. Nicolaas 
of Bovenkerk te Kampen. De zetels zijn 
bestemd voor de celebrant, de voorganger 
tijdens de mis, en zoals in het verleden, toen 
er nog meerdere kapelaans of vicarissen 
waren, de diaken en de subdiaken. Zoals 
gezegd heeft alles in de kerk zo zijn 
betekenis.

Beelden
Dan bevinden zich 
tegen de oostelijke 
vieringpijlers van het 
liturgisch centrum 
nog twee beelden. 
Beelden elk met 
een eigen verhaal. 
Het beeld tegen 
de noordoostelijke 
pilaar is een vrije 
kopie van een Spaans 
Christusbeeldje, 
vervaardigd door de 
monnik beeldhouwer 
Boelaars van het 
Benedictijnerklooster 
“Slangenburg” bij 
Doetinchem. Het 
stelt een ’zwarte’ 
Christus voor als 
leraar. 

Dat is te zien aan de twee opgeheven 
vingers en het boek in zijn andere 
hand, met in het Grieks op omslag de 
letters Alfa en Omega, wat staat voor 
Christus die het begin is en het eind, 
van A tot Z. De pinakel boven het 
beeld is oorspronkelijk afkomstig uit de 
Martinuskerk van Duistervoorde bij Twello. 
Het terracottabeeld aan de zuidoostelijke 
pilaar is dat van de grondlegger van 
het Christendom in onze streken en 
tevens eerste bisschop van Utrecht, St. 
Willibrord (695 – 739). Ooit had dit beeld 
een plaats tegen de buitengevel van de 
naastgelegen en inmiddels afgebroken 
Willibrordusschool.

Tot slot moet op het liturgisch centrum 
nog de smeedijzeren kaarsenkroon worden 
vermeld die boven het hoogaltaar is 
aangebracht. Een kroon die oorspronkelijk 
gehangen heeft in de r.-k. kerk van Eemnes.
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3 Pleisterplaatsen door 
De Verwondering van 
19.45-21.45 uur in De Drie Ranken
Maandag 2 maart Godly Play vertelling  
door Mariska Litjes:
Een verhaal over het verlaten van 
je pleisterplaats en verrassende 
ontdekkingen doen. Over ballingschap 
en terugkeer, loslaten en je overgeven. 
Je verwonderen,  jezelf vragen stellen. 
Dit omzetten in een creatieve verwerking.

Maandag 9 maart Bibliodrama door 
Gertrudeke van der Maas:
Het verhaal van de bron, waar Jezus en 
een vrouw een bijzondere ontmoeting 
hebben. We kiezen een rol die ons 
aanspreekt. Bibliodrama is geen 
toneelstuk maar een ontdekkingstocht, 
hoe ons levensverhaal raakt aan het 
Bijbelverhaal.

Maandag 16 maart Dansen op een 
pleisterplaats door Els Lagerwey:
Een pauzeplek een rustmoment, om te 
kijken, te luisteren te voelen, te dansen. 
Wie weet ervaren we iets van een 
pleisterplek om even te verblijven en dan 
weer verder te gaan.

Per avond € 5,-. Bij aanmelding voor alle 
drie de avonden € 12,-. Info en opgave: 
de.verwondering.apeldoorn@gmail.com

Donderdag 5,12,19 en 26 maart 
Het Open Vuur 19.30 - 20.00 uur 
De Drie Ranken
Voor iedereen die ruimte zoekt voor stilte 
en reflectie met rustige luistermuziek en 
beelden die korte teksten ondersteunen. 
Met een kwartier vooraf en nadien voor 
hen die een half uur wat kort vinden. Na 
afloop kun je elkaar ontmoeten en wat 
drinken bij de bar.

Donderdag 12 maart 
19.45 - 21.00 uur Sacrale dans
Een meditatieve vorm 
van bewegen. Bijdrage 
€ 2,50. Opgave en info 
vonc@3ranken.nl
Logo sacrale dans
FAB en SEB

High tea Fab&Seb 2020
De traditie van een aantal jaren is 
weer met liefde voortgezet, de high 
tea van de Fab&Seb. Deze  heeft weer 
plaatsgevonden op vrijdag 7 februari in 
De Veste.
We werden welkom geheten door Mia 
Neve, zij wenste ieder een gezellige 
middag toe.
Een flinke belangstelling was er, zo’n  
50 mensen hebben hieraan geproefd.
In de zaal was alles klaargezet en de tafels 
waren met een bloemetje opgevrolijkt.
De achtergrondmuziek werd verzorgd 
door John Langen met gitaarspel.
Door een aantal dames zijn de 

S T A D

Kopij voor de volgende OpWeg graag in-
leveren uiterlijk woensdag 18 maart 2020 
per e-mail aan receptie@rkapeldoorn.nl

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

Vastenmaaltijden in de Bronkerk 
in Ugchelen…
“Zoek eerst het Koninkrijk van God”
Dat is dit jaar het thema dat gekozen is 
voor de zogenaamde ‘Vastenmaaltijden’. 
Vorig jaar organiseerde de Bronkerk deze 
Vastenmaaltijd in de Veertigdagentijd 
voor het eerst. Ook dit jaar zullen we 
de Vastenmaaltijden weer organiseren. 
Deze hebben een sober karakter (soep 
en brood) en vormen, in een korte 
viering, een moment van bezinning in de 
Veertigdagentijd.
De vieringen van de vastenmaaltijden 
volgen het project voor de zondagen in 
de Veertigdagentijd over de Bergrede. 
In de vieringen op de woensdagavond 
klinken dezelfde lezingen als die in de 
zondagse eredienst worden gelezen. We 
lezen dat uit de Bijbel in Gewone Taal. 
Aan de maaltijd zijn geen kosten 
verbonden, maar we sparen in 
‘spaardoosjes’ voor de kinderen van de 
voedselbank. Dat doen we samen met de 
kindernevendienst… 
De vieringen en maaltijden zijn iedere 
woensdag in de Veertigdagentijd vanaf 
18.00 uur en duren ongeveer een half 
uur. Iedereen is welkom! We kijken uit 
naar uw komst! 
Vieringen: 26 februari, 4, 11, 18 en 25 
maart, 1 en 8 april
Adres: Hoenderloseweg 10, Ugchelen. 
Aanvang: 18.00 uur.

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 

Reünie 25 jaar Pur Sang
Pur Sang, het koor van De Drie Ranken 
in De Maten, bestaat 25 jaar. Het is 
destijds opgericht als rooms-katholiek 
themakoor, maar heeft in de loop 
der jaren een interkerkelijk karakter 
gekregen. In de kerkdienst van 22 maart 
(aanvang 10.00 uur) wordt stilgestaan bij 
het zilveren jubileum. Aansluitend houdt 
Pur Sang die middag een reünie met 
oud-leden.  
Het koor heeft nog niet alle oud-leden 
kunnen traceren. Ben jij lid geweest 
van Pur Sang en heb je nog geen 
uitnodiging ontvangen? Meld je dan per 
mail: PurSang25jaar@gmail.com.

verschillende lekkernijen thuis al 
voorbereid en meegebracht.
Zelfs het vaatwerk is van thuis 
meegebracht.
Er was weer heel veel lekkers gemaakt 
door de dames, van zoet, hartig en 
vegetarisch, maar ook chocolaatjes en 
soesjes hoorden bij het assortiment. 
Daarnaast was er natuurlijk voldoende 
thee en koffie. In principe moest je zelf 
het lekkers uitkiezen en opscheppen, 
maar voor mensen die niet zo goed ter 
been waren werd het netjes verzorgd.
Het zag er professioneel uit, mag wel 
gezegd worden.

Ook waren er 3 pastores aanwezig 
en zo te zien genoten ook zij van de 
lekkernijen.
Wat heel belangrijk was dat je lekker bij 
kon kletsen en dat het gezellig was.
Na afloop was er weer veel werk te 
doen, afruimen, afwassen, stoelen en 
tafels weer terug zetten en de vloer weer 
aanvegen. Doordat diverse mensen de 
handen uit de mouwen staken was ook 
deze klus zo weer geklaard.
Ik denk dat ik namens alle aanwezigen 
mag zeggen: het was een geslaagde 
middag, hartelijk dank voor alles wat de 
hele organisatie voor ons heeft gedaan. 
En ik hoop dat we iedereen volgend jaar 
weer mogen ontmoeten.

Gerard Kroese 

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. 

Eucharistieviering met 
aansluitend een lunch 
Evenals voorgaande jaren organiseert de 
Werkgroep Welzijn Hubertusgemeen-
schap weer een Eucharistieviering met 
aansluitend een lunch voor de ouderen 
van 75+ en langdurige zieken uit de 
Hubertus-gemeenschap, maar ook andere 
belangstellenden zijn van harte welkom. 
De viering wordt gehouden op 
donderdag 19 maart a.s. om 10.30 uur in 
de “Hof Van Afscheid” v/h Open Hofkerk, 
Boerhaavestraat 60 in Apeldoorn. Kerk 
open 10.00 uur. Het thema voor deze 
viering zal zijn: “Jozef, voorbeeld van 
vertrouwen?” In deze Eucharistieviering 
gaan Pater Theo Roelofs sdb en Pater 
Dominiek Deraeve sdb voor. Het 
Hubertuskoor verzorgt de zang. 
De ouderen van 75+ en langdurig zieken 
krijgen een persoonlijke uitnodiging. 
Mocht u deze uitnodiging op 13 maart 
a.s. nog niet hebben ontvangen dan kunt 

u contact opnemen met mevrouw D. van 
Bussel, Marconistraat 71, Apeldoorn, tel. 
055 521 80 06 of de heer G. Tiemessen, 
tel. 055 521 39 28 of 06 306 117 25.
Graag zien wij u op donderdag 19 maart 
a.s. om 10.30 uur in de Hof van Afscheid. 
U bent van harte welkom. 

Werkgroep Welzijn 
Hubertusgemeenschap. GT

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.

Bent u de nieuwe 
OpWeg-bezorger?
De bezorger van een wijk in 
Osseveld heeft aangegeven 
per direct te stoppen met het 
bezorgen van OpWeg. Het 
gaat om Gaasterland (1x), 
Kennemerland (1x) Ravelijn (16x, deze 
zijn gecentreerd op drie punten), 
Salland (1x) en Woudhuizerallee (2x). 
Wie van u is bereid OpWeg daar voortaan 
te bezorgen? Het kost u maximaal een 
half uurtje per keer. Reacties graag naar 
s.a.pol-vandenberg@online.nl of 055 366 
19 23 (bij voorkeur tussen 18-19 uur). 
Alvast hartelijk dank.

  Cita Pol

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.

V I C T O R

T E R E S I A

H U B E R T U S

ONZE LIEVE VROUWE

B O N I F A T I U S
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K O R E N  &  C O N C E R T E N

SSaammeenn  iinn  ddee  4400--ddaaggeennttiijjdd
oopp  wweegg  nnaaaarr  PPaasseenn??

IIeeddeerree  wwooeennssddaaggaavvoonndd  eeeenn  
kkoorrttee  vviieerriinngg  eenn  eeeenn  ssoobbeerree  
mmaaaallttiijjdd  ((bbrroooodd  eenn  ssooeepp))..

AAlllleeeenn,,  ssaammeenn  ooff  mmeett  jjee  ggeezziinn??  

IIeeddeerreeeenn  iiss  wweellkkoomm!!

Vastenmaaltijden
In de Bronkerk

Iedere woensdagavond in de 40-dagentijd
Bronkerk Ugchelen, aanvang 18.00u
26 februari, 4, 11, 18  en 25 maart, 1 en 8 april

Beekbergen heeft, zoals u wellicht weet, een 
lange en mooie traditie van Herdenken op 
4 mei en Vieren van de bevrijding en onze 
vrijheid op 5 mei.

De Stichting 4 en 5 mei Beekbergen is samen 
met de Werkgroep 2020 druk bezig om 
een grootse viering van ‘75 jaar Vrijheid 
Beekbergen’ te organiseren tijdens het 
Bevrijdingsfestival van 2 t/m 5 mei. 

Herdenken
Tijdens de Dodenherdenking op 4 mei 
blijft zoals u van ons gewend bent; dit jaar 
uitgebreid met een herdenkingsmoment 
door Harmonieorkest Prinses Juliana 
Beekbergen, openlucht Kerkdienst en het 
nieuwe herdenken van Jan Terlouw in 
Theater Na de Dam.

Vieren
Met naast de Bevrijdingsvuurestafette en 
het ontsteken van het Bevrijdingsvuur de 
volgende activiteiten: het Liberty Camp, 
openlucht filmavond, historische fietstocht 
van 25 km, fietstocht voor wielrenners van 

75 km, rondrit historische voertuigen, podia 
voor Kids en Koren, bevrijdingsconcert door 
Harmonieorkest PJB met Meisjes van de 
Wijsjes en als afsluiting het muziekpodium 
in het Teixeira de Mattospark met optredens 
van landelijk bekende artiesten.

Alle activiteiten zijn gratis en vrij 
toegankelijk voor een zo breed mogelijk 
publiek. 
Kortom een 4-daags programma vol 
activiteiten voor jong en oud, alle 
nationaliteiten, geloven en overtuigingen!

Meer informatie over herdenken en 
vieren in Beekbergen kunt u vinden 
op www.4en5meibeekbergen.nl en op 
Facebook.com/4en5meibeekbergen 

4-daags Bevrijdingsfestival in Beekbergen

75 jaar bevrijding

Bachkoor Apeldoorn
Matthäus Passion
Vrijdag 3 april 2020, aanvang 19:00 uur, 
Grote Kerk

Geheel volgens de landelijke traditie 
wordt ook in Apeldoorn de Matthäus 
Passion al vele jaren uitgevoerd, onder 
leiding van Joop Schets, door Bachkoor 
Apeldoorn en Het Gelders Orkest. Voor 
Joop Schets, ruim 25 jaar dirigent van 
Bachkoor Apeldoorn, is dit de laatste keer 
dat hij dirigeert en ‘zijn Bachkoor’ en alle 
musici van Het Gelders Orkest leidt door 
Bachs Matthäus Passion.

De Matthäus Passion beschrijft het 
lijdensverhaal van Jezus en is geschreven 
voor twee koren en orkesten. Een 
compositie met dubbele koren (cori 
spezzati) was ten tijde van Bach vooral in 
de Venetiaanse opera gebruikelijk. Onze 
uitvoering is in Venetiaanse opstelling 
dat wil zeggen dat koren en orkesten 
tegenover elkaar de passie vertolken. 

Kaarten
https://bachkoorapeldoorn.nl/kaartverkoop-
mp-2020/

Programma
J.S. Bach – Matthäus Passion BWV 244

De pers over de Matthäus Passion van 
Bachkoor Apeldoorn
“De Matthäus van Bachkoor Apeldoorn 
staat mede door de samenwerking met Het 
Gelders Orkest en de uitstekende solisten al 
vele jaren op een hoog niveau.” - Maarten 
Mestrom

Credits
Bachkoor Apeldoorn & Het Gelders Orkest 
| Joop Schets dirigent | Leon van Liere 
tenor (evangelist) | Hans Christian Hinz bas 
(Christus) | Heleen Koele sopraan | Dave 
ten Kate altus | Marcel Reijans tenor | Marc 
Pantus bas | Dirk Luijmes, Andries Stam orgel 
| Ralph Rousseau Meulenbroeks viola da 
gamba

Na de succesvolle editie van 2019 organi-
seert het Aartsbisdom Utrecht ook in 2020 
weer een kinderkamp. Terug van heel kort 
weggeweest is het tienerkamp, dat dit jaar 
eveneens wordt gehouden.

KINDERKAMP
Als je iets belooft, dan moet je dat ook doen. 
God houdt zijn belofte, altijd! Dat horen 
we in de Bijbelverhalen over Abraham en 
over Noach, dat zien we in het leven van 
Jezus. In de catechese en vieringen zullen 
we daarover horen. En natuurlijk gaan we 
tijdens het kamp heel veel leuke spelletjes 
doen, lekker naar het bos, knutselen, 
zwemmen. Kortom: het belooft een heel 
leuk kamp te worden. Ga je mee? 
Meld je dan zo snel mogelijk aan!

Meer informatie: jacqueline.kolfschoten@
gmail.com of tel.: 06 290 153 99.

Wanneer: 1 t/m 6 augustus
Waar: Kampeerboerderij de Heidebloem/ 
locatie de Veltmaat, Oude Deventerweg 8a, 
7448 RL Haarle
Voor wie: Jongens & meisjes van 7 t/m 12 jaar
Aantal deelnemers: Maximaal 30
Hoofdleiding: Vicaris Hans Pauw en 
Jacqueline Kolfschoten
Kosten: € 125 per kind. Als er meerdere 
kinderen uit een gezin meegaan, is er een
speciaal tarief van € 70 per extra kind 
(voorbeeld: 2 kinderen = € 195 i.p.v. € 250) 
Aanmelden via www.jongaartsbisdom.nl 
kan tot 30 juni 2020

FEESTWEEK VOOR TIENERS
In de zomervakantie van 2020 organiseert 
het bisdom weer een tienerkamp! 
Het tienerkamp is één grote feestweek. “We 
vieren namelijk alle grote christelijke feesten 
van het jaar: de geboorte van Jezus met 

Kerstmis, de gebeurtenissen van Pasen 
en Pinksteren. En dat alles binnen één 
week. Kerstdiner en Paaseieren zullen 
niet ontbreken! Verder staan er veel 
toffe activiteiten op het programma, 
zoals op de fiets de omgeving 
verkennen, uitdagende spellen spelen, 
wandeltochten maken en zwemmen. 
Maar het wordt natuurlijk pas écht een 
feest als jij erbij bent, dus meld je snel 
aan!” aldus de organisatie.

Meer informatie: jacqueline.kolfschoten@
gmail.com of tel.: 06 290 153 99.

Wanneer: 1 t/m 6 augustus
Waar: Kampeerboerderij de Heidebloem/ 
locatie de Delle, Oude Deventerweg 8a,
7448 RL Haarle 
Voor wie: Tieners (j/m) van 13 t/m 16 jaar
Aantal deelnemers: Maximaal 30
Hoofdleiding: Bas Kolfschoten, Rik 
Ledoux & priester Gauthier de Bekker
Kosten: € 145 p.p. Als er meerdere 
tieners uit één gezin meegaan, is er een 
speciaal tarief van € 95 per extra tiener 
(voorbeeld: 2 tieners = € 240 i.p.v. € 290) 
Aanmelden via www.jongaartsbisdom.nl 
kan tot 30 juni 2020

Kinderkamp en tienerkamp 2020
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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
Zondag 1 maart 
1e zondag van de 40 dagentijd
10.00 uur Eucharistieviering 
 met het koor In Between
 Voorganger pastoor H. Hermens 
Donderdag 5 maart
09.00 uur Eucharistieviering 
Zondag 8 maart 
2e zondag van de 40 dagentijd
10.00 uur Eucharistieviering 
 met het Martinuskoor
 Voorganger pastor Oude Vrielink
Woensdag 11 maart 
09.00 uur Eucharistieviering
Donderdag 12 maart
09.00 uur Eucharistieviering 
Zondag 15 maart 
3e zondag van de 40 dagentijd
10.00 uur Eucharistieviering 
 met het Martinuskoor
 Voorganger pastoor H. Hermens
Woensdag 18 maart
09.00 uur Eucharistieviering 
Donderdag 19 maart H. Jozef
09.00 uur Eucharistieviering
 Voorganger pastoor H. Hermens
Zondag 22 maart 
4e zondag van de 40 dagentijd
10.00 uur Eucharistieviering 
 met het Wo-Co koor
 Voorganger pastor Sebastian
Woensdag 25 maart Aankondiging van de Heer
09.00 uur Eucharistieviering 
 Voorganger pastoor H. Hermens
Donderdag 26 maart 
09.00 uur Eucharistieviering

Vieringen H. Martinuskerk Vaassen
Zaterdag 29 februari 
1e zondag van de 40 dagentijd
18.30 uur  Eucharistieviering 
 met het Martinuskoor
 Voorganger pastoor H. Hermens
Zondag 8 maart 
2e zondag van de 40 dagentijd
10.00 uur  Eucharistieviering  
 met het Martinuskoor
 Voorganger pastor Sebastian
Zondag 15 maart 
3e zondag van de 40 dagentijd
10.00 uur Woord- en Communieviering
 Voorganger pastor I. Kantoci
Donderdag 19 maart H. Jozef
09.00 uur Eucharistieviering in Twello

15 maart
10.00 uur Ds. A.A. Wijlhuizen
17.00 uur Zangdienst, mmv Gospelkoor 
 Yes, Oosterbeek
22 maart
10.00 uur Ds. A.A. Wijlhuizen + mevr. 
 M.Litjes, Open Kring Viering, 
 jubileumviering Pur Sang
10.00 uur Ds. G.A.J. van der Maas, 
 De LichtBoot, kinderkerk voor 
 de basisschoolleeftijd
29 maart
10.00 uur Ds. E. Boot, Hoevelaken

De Heemhof
01 maart  1e zdg 40 dgn Ds. Lydi de Bruin
08 maart  2e zdg 40 dgn Dhr. H. Ekenhorst
15 maart  3e zdg 40 dgn Pastor Mariëtte 
 Bossenbroek-Baller
22 maart  4e zdg 40 dgn RK Pastor J.Havekes

De kerkdiensten beginnen om 10.30 uur.

‘s Heeren-Loo (Groot Schuylenburg)
01 maart  Verteldienst Harm Siebesma
01 maart  Zangdienst  Hetty de Reus
08 maart  Eredienst Lt.-kol. Dr. Ine Voorham 
 Leger des Heils
15 maart  Verteldienst Piet Rosenband
15 maart  Zangdienst  Hanke van ‘t Hof 
22 maart  Eredienst Drs. Constance 
 Schouwstra-Dijkman 

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

De Herberg: Zondagse Ontmoetingen
01 maart  Theo van Driel
15 maart  Hans Hase

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

Marken-Haven
29 feb. 1e wk 40 dgn Mw. M. Hoekstra
07 maart  2e wk 40 dgn Dhr. H. Ekenhorst
14 maart  3e wk 40 dgn Pastor Mariëtte 
 Bossenbroek-Baller
21 maart  4e wk 40 dgn RK 
 Mw. Pastor J. Havekes

De kerkdiensten vinden plaats op 
zaterdagmorgen om 10.30 uur.

Zondag 22 maart 
4e zondag van de 40 dagentijd
10.00 uur Eucharistieviering 
 met het Martinuskoor
 Voorganger pastor H. Hofstede
Woensdag 25 maart 
Aankondiging van de Heer
09.00 uur Eucharistieviering in Twello
    
Vieringen H. Antonis Abt Loenen
Zondag 1 maart 
1e zondag van de 40 dagentijd
10.00 uur Eucharistieviering 
 met koor Con Spirito
 Voorganger pastor H. Hofstede
Zondag 8 maart 
2e zondag van de 40 dagentijd
10.00 uur Oecumenische viering 
 Grootte Modderkolk
 Voorganger pastor I. Kantoci
Zondag 15 maart 
3e zondag van de 40 dagentijd
10.00 uur Eucharistieviering 
 met koor Con Spirito
 Voorganger pastor H. Hofstede
Donderdag 19 maart H. Jozef
09.00 uur Eucharistieviering in Twello
Zaterdag 21 maart 
4e zondag van de 40 dagentijd
10.00 uur Eucharistieviering 
 met het koor In Between
 Voorganger pastoor H. Hermsen 
Woensdag 25 maart 
Aankondiging van de Heer
09.00 uur Eucharistieviering in Twello

Casa Bonita
01 maart  CG/GV/NG 
08 maart  Prot Bob Bredijk
15 maart  Prot-Z J.H. Karelse
22 maart  Marnix Visscher

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

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

Randerode
01 maart  RK pastor J. van Steenoven
08 maart  Prot ds. E. Idema
15 maart  Prot-Z Magda Hoekstra
22 maart  Berea  

De kerkdiensten beginnen om 10.30 uur.

Sainte Marie
01 maart  Woord- en communiedienst 
 J.H. Derksen  
08 maart  Eucharistieviering A. Goes 
15 maart  Woord- en communiedienst 
 G. Disberg
22 maart  Eucharistieviering A. Goes

De diensten beginnen om 10.00 uur.  

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

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

H. Geestkapel Assel
Elke zondag is er om 10.00 uur een 
zondagsviering.
Elke 1e zondag van de maand 
Eucharistieviering met ondersteuning 
door het Hubertuskoor.
Elke 2e zondag van de maand Woord- 
en Communieviering.
Overige zondagen Eucharistievieringen 
met volkszang.
In de Eucharistievieringen gaat Dominiek 
Deraeve sdb voor.
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

‘Wie snel wil gaan moet alleen lopen.
Wie ver wil komen moet samen met anderen gaan’

Afrikaans spreekwoord

Bijbelrooster jaar A 
1 maart 2020 Eerste zondag veertigdagentijd 
Gen. 2,7-9; 3,1-7; Ps. 51; Rom. 5,12-19 of 12,17-19; Mt. 4,1-11 
8 maart 2020 Tweede zondag veertigdagentijd 
Gen. 12,1-4a; Ps. 33; 2 Tim. 1,8b-10;  Mt. 17,1-9 
15 maart 2020 Derde zondag veertigdagentijd 
Ex. 17,3-7; Ps. 95; Rom. 5,1-2 + 5-8;  Joh. 4,5-42 of 4, 5-15 + 19b-26 + 39a + 40-42 
22 maart 2020 Vierde zondag veertigdagentijd; Zondag Laetare 
1 Sam. 16,1b + 6-7 + 10-13a; Ps. 23; Ef. 5,8-14;  Joh. 9,1-41 of 9,1 + 6-9 + 13-17 + 34-38  

Hoe ga jij deze Veertigdagentijd in? Voor velen is het een tijd van bezinning, op weg 
gaan met Jezus, een weg die voor Jezus eindigt aan een kruis. Er zijn ook veel gelovigen 
die proberen om (wat meer) te vasten, o.a. door jezelf te onthouden van lekkernijen. 

Gebed
Vader van alle mensen 
die in het verborgene ziet, 
die ons hart en onze nieren doorgrondt, 
wij vragen U bij het begin van deze Veertigdagentijd: 
help ons dag na dag onze binnenkamer in te gaan 
om U daar te ontmoeten in de stilte. 
 
U weet toch wat er in ons omgaat. 
Vorm daar ons hart, opdat het barmhartiger zal worden 
zoals U barmhartig bent. 
En maak ons eerlijk en zuiver, tot op de graat 
opdat ons vasten gebeurt voor U 
en niet voor het oog van de mensen.

W I J  B I D D E N
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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: J.W.J. Scheffer 
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


