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De Onze Lieve Vrouwekerk tijdens de oorlogsjaren…
(Huub Ummels)
Bij het zien van de foto waarbij het
Emmaüshuis, de vroegere pastorie, is
gevorderd door de Duitse bezetter, rijst
meteen de vraag: hoe ging het dan met
de kerk, de parochie en de geestelijkheid
in de Tweede Wereldoorlog?
De nieuwe bewoner van de pastorie,
de Ortskommandant, was in feite de
hoogste Duitse militaire gezagsdrager in
de gemeente, niet de minste dus. Maar
hoe verging het dan de rechtmatige
bewoners van de pastorie, pastoor-deken
Oostveen en zijn vier
kapelaans. In de historie
duikend bleek dat de
heren geestelijken in het
laatste jaar van de oorlog
op last van de bezetter de
pastorie hebben moesten
ontruimen. Zij verhuisden
naar een villa aan de
Emmalaan.
Een andere vraag die
opdoemde: werden er in de
kerk nog missen gelezen?
Jazeker, de gehele oorlog, met misschien
als uitzondering de spannende dagen
van 15,16 en 17 april 1945, voorafgaande
aan de bevrijding van Apeldoorn. Wat
de missen betreft en dat is tegenwoordig
onvoorstelbaar, al om kwart over zeven
’s ochtends was er de eerste mis, dan
volgden er nog een paar.
Over het verloop van zo’n ochtenddienst,
die van kwart over negen in onze kerk op
12 april 1945, dus kort voor de bevrijding,
schrijft parochiaan Fienie Kleinherenbrink,
toen 18 jaar, in haar oorlogsdagboek dat
is uitgegeven door de vereniging Oud
Apeldoorn het volgde:
“Het was onrustig onder de Mis van de
ochtend. Er waren Duitsers bij de kerk om
fietsen te vorderen. De bewaker wilde ze
niet afgeven. Toen begonnen de Duitse
militairen aan de kerkdeuren te rammelen.
De mannen die achterin stonden kregen
het al een beetje benauwd, ze dachten
dat het een razzia was en liepen allemaal
naar voor in de kerk, de nooduitgang naar

Ortskommandantur

De zwaar beschadigde Teresiakerk
de Stationsstraat uit. Er gingen er ook veel
door de sacristie. Gelukkig was de kerk
bijna uit. De kapelaan was nog aan het
nabidden en die liep ook gauw de sacristie
in. Verscheidene mensen liepen te huilen,
ze holden allemaal door de kerk. Gelukkig
bleek alles niet zo erg als men vreesde, ze
hebben maar 10 fietsen meegenomen.”
Een paar dagen later zou ook de kerk
zelf onder het oorlogsgeweld lijden,
toen letterlijk granaten in het kerkdak

insloegen en een paar gewelven aan de
kant van de pastorie zware schade leden.
Gelukkig werd de kerk niet in haar vitale
delen getroffen. De schade in de omgeving
van de kerk was des te groter. Omdat de
Canadezen vanaf de overkant van het kanaal
artilleriebeschietingen uitvoerden om de
laatste Duitse tegenstand te bestrijden
werden straten als de Deventerstraat,
Veldhuisstraat, Molenstraat en Sophialaan
zwaar getroffen. Ook was er in die dagen
sprake van luchtbombardementen,

Traditionele mis aan het hoogaltaar in 1943

voornamelijk gericht op het spoorwegemplacement en de fabrieken als de
Talens en Nettenfabriek.
Er wordt wel gezegd: nood leert bidden,
en dat gold zeker voor de donkere periode
van de oorlog. De kerk zat meestal vol en
het leek vaak wel of er van een oorlog geen
sprake was. Er werd getrouwd, gedoopt
en alle vieringen gingen door alsof er niets
aan de hand was. Direct na de bevrijding
trokken de geallieerden in de pastorie.
Tot in de jaren tachtig, tot de verbouwing
van het Emmaüshuis, was er in wat nu de
Pronkkamer is, de prachtige voorkamer
aan de Stationsstraat, nog een geschilderd
wapenembleem van onze bevrijders
zichtbaar op de schoorsteen in die kamer.
Voor zover ik me kan herinneren van de
Royal Engineers. Of het er nog achter het
behang aanwezig is?
Kortom, ook in deze donkere periode
van onze geschiedenis is de Onze Lieve
Vrouwekerk niet geheel gespaard gebleven,
maar het ergst werd de Teresiakerk in
Zevenhuizen getroffen. Deze lag van 13-14
april tot 16 april 1945 in de vuurlinie. Met
als stille getuigen de talrijke foto’s die de
toenmalige pastoor Yvo van der Weide van
de zwaar getroffen kerk en pastorie in die
dagen heeft gemaakt en die tegenwoordig
in het CODA-archief worden bewaard.
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KERK
Onze Lieve Vrouwekerk, Hoofdstraat 18, 7311 KB Apeldoorn

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

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

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

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

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

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

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

LI T U RG I S CH E V I E R I N G E N
IN MEMORIAM

VIERINGEN IN ONZE LIEVE VROUWEKERK
Alle publieke liturgievieringen, ook die in kleine kring door de week, worden tot en met
Pinksteren (op 31 mei) afgelast.
Als pastoraal team willen we toch zoveel mogelijk verbonden blijven met onze parochianen.
Daarom zullen we via internet met u in verbinding blijven en zult u de viering via de website
van de parochie kunnen volgen. Op de website van de parochie www.franciscusenclara.com
kunt u klikken op “KERK.TV uit Loenen”. De viering zal in de H. Antonius Abtkerk te Loenen
in besloten kring plaatsvinden. Alleen zij die een rol in de liturgie hebben, zullen aan deze
viering deelnemen. De kerk blijft voor andere gelovigen helaas gesloten in verband met
besmettingsgevaar door het coronavirus.
KAARTJE 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:
26 april locatie Teresia, 3 mei locatie Hubertus, 10 mei locatie Bonifatius,
17 mei locatie Fab. & Seb.
Gedurende de sluiting van de kerk worden er geen bloemstukjes gemaakt, maar
is er gekozen voor het versturen van een kaart aan betreffende persoon.
Op 12 april jl. zijn er kaartjes verstuurd naar de heer Dijsselbloem, Grindberglaan
en naar de heer en mevrouw Schiks, Jachtlaan.
Op 19 april jl. zijn er kaartjes verstuurd naar de heer E.J. Elbers, hi
j zit tijdelijk in Randerode, Zuster Meijboonlaan; mevrouw I. Elbers-de Jager,
woonzorgcentrum De Loohof, Koning Lodewijklaan 2 Kamer 109;
Mevrouw A.M. Sijtsma, Pr. Willem Alexanderlaan 249.

COLLECTE OPBRENGSTEN
Vanwege de kerksluiting is er niet gecollecteerd.

MISINTENTIES kunnen vanwege de huidige kerksluiting niet vermeld worden.
PAROCHIEKRONIEK
Gedoopt:
Er heeft geen doopplechtigheid plaatsgevonden.
Overleden:
Het afscheid van Jan Hoogland heeft 20 maart jl. plaatsgevonden in de aula van
crematorium Heidehof.
Op 23 maart jl. is Hans van de Schepop, priester van het Aartsbisdom Utrecht, overleden.
In besloten familiekring, met een eucharistieviering, is afscheid van hem genomen.
Het afscheid van Antoon Bouwmeester heeft 30 maart jl. plaatsgevonden op de
begraafplaats aan de Arnhemseweg.
Op 31 maart jl. is Annie van Droogenbroeck-Hagen overleden. De begrafenis heeft in
besloten kring plaatsgevonden.
De uitvaart van Ben Hoogland heeft 9 april jl. in besloten kring plaatsgevonden.
Het afscheid van Johanna Theresia Rutte-Roeloffzen heeft 11 april jl. in de aula van
rouwcentrum Rouwenhorst plaatsgevonden.
Het afscheid van Ineke Beuker-van Velthoven heeft 15 april jl. in besloten kring
plaatsgevonden.

De inzameling van producten voor de Voedselbank is tot nader order stopgezet.
De kledingbank blijft tot nader order gesloten!
De SOOS op donderdagmiddag is tot nader order gesloten.

Paula Koning
Op 6 maart hebben wij afscheid genomen van Paula Koning-Draaisma die op een gezegende
leeftijd van 94 jaar is overleden. Paula is getrouwd geweest met Jaap Koning die 12 jaar
geleden is overleden. Zij hebben geen kinderen gekregen, maar ontfermden zich met veel
liefde en zorg over neven en nichten die graag bij hen logeerden en waarmee zij een sterke
band hebben opgebouwd. Samen met de neven en nichten of met de vrienden genoot Paula
van het leven, ze ging graag uit en nam anderen graag mee naar een restaurant. Paula
had een grote kring van familie, vrienden en bekenden om haar heen, voor wie zij altijd
belangstelling had. Zo was zij ook een betrokken en geliefd persoon in Ugchelen. De grote
groep mensen die afscheid van haar kwam nemen in het crematorium Heidehof was daarvan
het zichtbare bewijs. Paula was actief in het sociale leven, zette zich in voor allerlei goede
doelen, onder andere voor de kinderen die via stichting Akwaaba een goede scholing krijgen
in Afrika en zo kunnen bouwen aan een betere toekomst. Drie nichten hebben de laatste
tijd zorg voor haar gedragen en hielpen haar bij allerlei praktische zaken. De gezondheid
van Paula ging de laatste tijd achteruit, hetgeen resulteerde in tijdelijke opnames in het
Zonnehuis. Op Aswoensdag heeft Paula daar de ziekenzegen ontvangen, op 28 februari is
zij ingeslapen. We hebben Paula in dankbaarheid herdacht zoals zij was in haar leven. Haar
nichten en een zwager hebben herinneringen gedeeld en er klonk mooie muziek die zij zelf
had uitgekozen. Paula heeft een onuitwisbare herinnering achtergelaten bij velen en zo
mogen wij haar gedenken nu zij is opgenomen in het licht en de liefde van God.
Ronald Dashorst
Annie Van Droogenbroeck
Annie is geboren in op 31 mei 1932 in Vaassen in de boerderij waarvan de beeltenis prijkte
in haar huis en haar kamer. Zij is daar opgegroeid in een gezin van 7 kinderen, zij moest als
oudste dochter haar moeder helpen in de huishouding en zorgen voor een zieke buurvrouw.
Zorgen voor anderen is haar met de paplepel ingegeven en dat bleef zij haar hele leven doen.
Geloof speelde daarbij een grote rol. Na verschillende betrekkingen besloot ze in de jaren
vijftig het klooster in te gaan. Maar het leven als non werd na 6 jaar beëindigd, de stilte viel
haar te zwaar. Annie kreeg een zorgtaak voor ouderen en ontmoette Leo in Zuidzicht. Ze zijn
getrouwd en kregen twee kinderen. Annie en Leo waren actief voor de Fab en Seb kerk. Na
het overlijden van Leo in 1986 stond zij er alleen voor in het jonge gezin. Zij heeft zich daar
als een sterke vrouw doorheen geslagen, ze klaagde nooit en zorgde voor iedereen die zorg
nodig had. Zij leefde vanuit haar geloof wat een grote kracht voor haar was. De laatste jaren
gingen haar krachten achteruit en moest zij van de Haarhamer naar het Zonnehuis en kwam
uiteindelijk weer terug in Vaassen. Daar is zij op 31 maart overleden. We hebben dankbaar
afscheid van haar genomen met kinderen en kleinkinderen en haar na al die jaren bijgezet bij
Leo op de begraafplaats aan de Oude Beekbergerweg. Daar sprak haar zoon de woorden: Rust
nu maar uit – je hebt je strijd gestreden - Je hebt het als een moedige vrouw gedaan. Wie kan
begrijpen wat je hebt geweten. Wie kan het voelen wat je hebt doorstaan. Rust nu maar uit.
Ronald Dashorst
Geert Harleman
Geert Harleman werd in 1930 geboren als oudste zoon van een gezin van zeven kinderen. Hij
was al vroeg gewend om zijn handen uit de mouwen te steken en met zijn technisch inzicht
heeft hij in zijn leven velen met raad en daad bijgestaan. In 1950 leerde hij Dora Hulsebos
kennen en zij trouwden in 1957. Vanaf 1958 hebben Geert en Dora op verschillende plekken
in Apeldoorn gewoond. Hier kregen zij ook drie zonen. Van 1966 tot en met 2012 woonden
zij aan de Rembrandtlaan en was hij ook kerkelijk actief als collectant in de Victorkerk.
Geert Harleman was niet alleen technisch onderlegd, ook op sociaal vlak stond hij vele
mensen bij. Als wijs man was hij ‘padre familias’ van zowel de familie Harleman als ook van
de familie Hulsebos. Geert ontwikkelde zich tot burger-monteur bij Defensie en werkte
in Nieuw Milligen. Daar onderhield hij ook de voertuigen van de jachtopzieners van de
Kroondomeinen en de aggregaten van hun huizen. Zo leerde hij ook alle paadjes in het
bos kennen, waar hij, als natuurmens, erg van genoot. Ook voor zijn kinderen had hij veel
aandacht, zeker ook in de vakanties op Terschelling, waar ze graag kwamen. Geert had het
geluk dat hij op vroege leeftijd met de VUT kon gaan. Dat gaf Geert en Dora ook alle tijd
om van de inmiddels geboren kleinkinderen te genieten. Na de eeuwwisseling kreeg Dora
steeds meer last van Parkinson en kreeg Geert steeds meer een verzorgende taak. Dat heeft
hij met veel liefde en inzet gedaan, hoe zwaar het vaak ook was. In 2012 werd duidelijk dat
zij niet meer in hun huis konden blijven wonen en verhuisden zij naar een zorgappartement.
Daar hebben ze nog een paar goede jaren met elkaar gehad. Een klein jaar geleden overleed
Dora, dat was voor Geert een zware slag waar hij niet echt meer bovenop gekomen is. Een
val, vier weken voor zijn overlijden, luidde een laatste moeilijke periode in. Zijn zonen Hans
en Frank hebben hem de laatste weken verzorgd en zo is hij op dinsdag 7 april gestorven.
Op zaterdag 11 april is hij herdacht in een gebedsdienst en in het bijzijn van de kleine kring
van zijn gezin begraven in het graf van zijn Dora op de begraafplaats Haagwinde. Mogen zij
daar beiden rusten in vrede!
Wim Vroom
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Begraafplaatsen waar de
bezoekers blij mee zijn
(Willem Olierook)
Je komt er (gelukkig) niet elke dag, maar
er zijn wel mensen die wekelijks op een
begraafplaats zijn te vinden. Dat zijn de
parochianen die het onderhoud uitvoeren.
Omdat ze dat heel goed doen, ontvangen
ze daar regelmatig complimenten voor.
Ook de redactie van OpWeg heeft gemeend
daar de welverdiende aandacht aan te
schenken.

Bert en Dirk op de praatstoel
Apeldoorn kent drie R.K. Begraafplaatsen en
met twee onlangs afgezwaaide beheerders
heb ik afgesproken om hen over hun
werkzaamheden en ervaringen te bevragen.
We hebben dat gesprek bij Bert Toeter
thuis en nadat hij Dirk de Boer – de andere
gesprekspartner – en mij van koffie heeft
voorzien, gaan we van start.
Mijn eerste vraag is waarom deze mannen
dit niet-alledaagse vrijwilligerswerk op zich
hebben genomen?
Bert: “Dat heb ik mezelf ook wel eens
afgevraagd. Na mijn pensionering en
verhuizing naar deze woning vroeg iemand
me een keer of ik een deel van die vrije tijd
aan het onderhoud van een begraafplaats
wilde besteden. Zo ben ik erin gerold en
inmiddels ben ik negen jaar beheerder van
de begraafplaats aan de Arnhemseweg;
heel ander werk dan lid van het kerkbestuur
wat ik acht jaar bij de toenmalige
Hubertusparochie was.”
Heeft Dirk een soortgelijk begin of was
dat voor hem anders?
Dirk: “Ik was als kind al gewend om op een
begraafplaats te zijn. Mijn oudere zus heeft
vanaf haar trouwen tot haar dood op een
begraafplaats in Amsterdam gewoond,
omdat haar man daar baas/tuinman was.
Als op zondag de poort om 16u sloot,
gingen wij kinderen er spelen. Maar dat is
al lang geleden… Ik ben begin 2003 door
pastor Goes gevraagd om aan de Oude
Beekbergerweg te komen helpen. Daar
hoefde ik niet lang over na te denken.”

Bijzondere verhalen
Als beiden op de praatstoel zitten komen
er heel wat verhalen en ervaringen voorbij.
Voor dit artikel moet ik een keuze maken…
Dirk: “In 2006 moest er vanwege gebrek
aan uitbreiding worden overgegaan tot
“ruimen” – een naar woord, maar zo heet
dat nu eenmaal – en daarbij hoorde dat je
van tevoren op een aantal manieren bekend
maakte dat dit ging gebeuren. Een van die
informatiemogelijkheden is het ophangen
van een lijst met namen van de personen
wier graven daarvoor in aanmerking
kwamen.
Op een avond word ik gebeld door een
mevrouw die de lijst heeft gezien en me
vertelt dat er iemand op staat die dezelfde
achternaam heeft. Of ik meer gegevens
heb? Ik zoek de papieren erbij en het blijkt
om een kindergraf van die-en-die datum te
gaan, wat ik de mevrouw meedeel. Ineens
begint ze hartverscheurend te huilen.
Wat blijkt even later? Het betreft haar
doodgeboren dochtertje, dat door haar man
is weggebracht en waarvan hij haar nooit
heeft verteld wat hij ermee heeft gedaan.
Ze is meteen in actie gekomen om het
“ruimen” tegen te gaan en wat later stond
er een prachtig, zelfgemaakt steentje bij het
grafje.”
Een ontroerend verhaal, waarop Bert vertelt
dat vroeger doodgeboren kindjes ‘achter
de heg’ werden begraven; dat kon niet
in gewijde aarde. Regelmatig krijgen de
mannen vragen over baby’s die – soms in
een schoenendoos – door vaders werden
gebracht en waar pas veel later de broers
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en/of zussen naar op zoek zijn gegaan.
Tegenwoordig is dat gelukkig anders,
weet Bert me te vertellen. Nu wordt een
doodgeboren kind ook aangegeven bij de
gemeente, zodat het een naam krijgt en niet
meer anoniem blijft. Dirk vult nog aan dat
er inmiddels op de begraafplaats ook een
speciaal kindermonumentje is opgericht ter
nagedachtenis aan de kinderen die in het
verleden ‘achter de heg’ zijn begraven.
Bert: “In 2018 zijn we heel druk geweest
met het noteren van elk graf met alle
gegevens. Daar zijn we weken zoet mee
geweest, maar toen hadden we ook een upto-date administratie in de computer. Zo’n
1200 graven zijn er aan de Arnhemseweg
bekeken.”

Tussentijd

Werkzaamheden
Er moet natuurlijk ook gewerkt worden op
de begraafplaatsen. Wat doet men zoal en
zijn er specifieke taken voor de beheerders?
Bert heeft zich goed op ons gesprek
voorbereid, want hij haalt wat papieren
tevoorschijn die betrekking hebben op mijn
vraag. Er is een functie- en taakomschrijving
van twee (!) A4-tjes. Ik beloof de mannen om
die thuis goed door te nemen en vraag voor
nu of ze de belangrijkste zaken op een rijtje
willen zetten.
Bert: “Je bent vooral gastheer. We zijn
betrokken – en vaak aanspreekpunt – bij
het regelen van begrafenissen, bijzettingen
en as-verstrooiingen. Daarnaast, met
de vrijwilligers, een plaats creëren waar
nabestaanden in alle rust ‘contact’ kunnen
maken met de overledenen.”
Dirk knikt instemmend en gaat verder
met: “We zijn contactpersoon voor: de
uitvaartondernemer, de grafdelver, de
steenhouwer, die meestal ook betrokken
wordt, en de administrateur van de
begraafplaats. Daarnaast is natuurlijk het
aansturen van en toezicht houden op het
werk van de vrijwilligers een belangrijke
taak.”
Als Dirk een slok van zijn koffie neemt,
pakt Bert weer het woord. “Indien nodig
onderhouden we ook contacten met de
nabestaanden om bij voorbeeld advies te
geven, mensen te wijzen op verplichtingen
of om gewoon een luisterend oor te
bieden.” Dirk wil ook graag dat ik vermeld
dat Jan van ‘t Erve jarenlang – en tot
op hoge leeftijd – beheerder is geweest
van begraafplaats Haagwinde, naast de
voormalige Teresiakerk, en dat hij veel van
hem heeft geleerd.
Ik begrijp dat veel werk door de
vrijwilligers wordt gedaan, maar dat
het bijhouden van de graven in principe
de verantwoordelijkheid is van de
nabestaanden. Hoe goed wordt dat
uitgevoerd?
Bert: “Dat is heel wisselend. Meestal zie je
dat het eerste jaar het graf nog vaak wordt
bezocht en de plek goed onderhouden, maar
daarna zie je het toch teruglopen.”
Dirk: “Je merkt dat mensen tegenwoordig
druk zijn en er minder tijd is, dan wel
vrijgemaakt wordt om aan de onderhoudsverplichtingen te kunnen en willen voldoen.
Overigens is dat niet altijd het geval.
Zo worden door woonwagenbewoners
de graven van hun dierbaren keurig
bijgehouden en regelmatig voorzien van
verse bloemen. Meestal springen de graven
ook al qua bouw eruit; dit zit diepgeworteld
in de cultuur van deze mensen. Over bezienswaardigheden gesproken, het grote kruis uit
de Fab&Seb staat op de begraafplaats met
een mooie kap erboven in de vormen van de
kerk.”
Bert: “Om nog even terug te komen op
de werkzaamheden: onze vrijwilligers zijn
vooral bezig met het vrijhouden van de
paden en het onderhoud van alles wat

zich verder op een begraafplaats bevindt.
Dit doen we wekelijks, weer of geen weer,
hoewel we heel blij zijn met de gebouwtjes
die er op de begraafplaats staan, waar een
toilet is en waarin we kunnen schuilen als
het buiten te bar en boos is. Ook is er een
keukentje ingericht waar koffiegezet kan
worden.”
Ik doe bij de ex-beheerders navraag naar
de omvang van de ‘ploegen’. Aan de Oude
Beekbergerweg zijn elf mannen actief en
aan de Arnhemseweg bestaat de ploeg uit
negen mannen en één vrouw. Bert heeft
trouwens nog geen opvolger, dus als deze
functie je aanspreekt zie onderaan dit
artikel.

Dankbaarheid
Dat onderhoud blijft niet onopgemerkt.
Dirk: “We krijgen heel vaak te horen dat het
er op de katholieke begraafplaatsen altijd
zo keurig uitziet en dat de administratie
zo goed op orde is. Er komen namelijk ook
veel vragen – soms uit het buitenland – over
waar bepaalde mensen zijn begraven en
bijna altijd kunnen we die mensen helpen,
wat bijzonder gewaardeerd wordt. We zien
trouwens de laatste jaren de begrafenissen
teruglopen. Ik denk dat het aantal crematies
ongeveer zestig procent is.”
Hoe staat het met de waardering vanuit
de parochie voor al dit moois, wil ik ook
graag weten.
Bert: “Met de overgang van zeven parochies
naar één Emmaüsparochie is er tevens een
kerkelijke instelling(*) in het leven geroepen
die ervoor zorgt dat de begraafplaatsen
zelfstandig kunnen functioneren. Het
stichtingsbestuur biedt ons vrijwilligers ieder
jaar een gezellige middag aan.”
Dirk: “We krijgen dan een heerlijk buffet
en daarna is er een spelletjesavond met o.a.
een quiz die Frans Rutte van het bestuur in
elkaar heeft gedraaid. En er is een heuse
wisselbeker, want we spelen natuurlijk wel
met de ploegen tegen elkaar. Fijn dat onze
inzet zo door anderen wordt gewaardeerd.”
Ik heb veel opgestoken van dit aangename
gesprek. Bert (rechts op de foto) en Dirk
zijn mooie mensen, die – met hulp van de
andere vrijwilligers – heel belangrijk werk
verrichten. Daarvoor mijn complimenten.
Mocht u/jij in de toekomst wellicht
gebruik willen maken van een katholieke
begraafplaats dan kun je de contactpersonen
bereiken op postadres: Stationsstraat 13,
7311NL Apeldoorn of per e-mail:
info@rkbegraafplaatsenapeldoorn.nl ;
De website vindt u/je via:
www.rkbegraafplaatsenapeldoorn.nl
[(*)Stichting Rooms-Katholieke
Begraafplaatsen Apeldoorn]

We bevinden ons in een bijzondere
tijd, een ingehouden tijd tussen Pasen
en Pinksteren. Wij weten niet wat er
de volgende maanden zal gebeuren.
Net als de leerlingen van Jezus sluiten
wij ons zoveel mogelijk op in ons huis,
gaan alleen voor het noodzakelijke
de deur uit. De leerlingen deden
dat na de dood van Jezus aan het
kruis, uit angst om zelf ook opgepakt
te worden, wij doen het om de
verspreiding van het coronavirus te
voorkomen. We geven elkaar geen
hand en houden afstand van elkaar.
In de straten en de winkels probeert
iedereen zich daaraan te houden. We
lopen met een grote boog om elkaar
heen, alsof we besmet materiaal zijn.
Het is de tijd van afstand houden. We
moeten eigenlijk precies andersom
denken: Iedere hand die we niet
schudden moet een telefoongesprek
worden dat we voeren. Iedere
omhelzing die we vermijden moet een
mondelinge uiting van hartelijkheid
en zorg worden. Iedere centimeter die
we fysiek tussen onszelf en een ander
plaatsen, moet gebruikt worden om
te bedenken hoe we de ander kunnen
helpen als dat nodig is.
Het is duidelijk dat afstand houden,
als dat te ver doorschiet, ingaat
tegen de opdracht die Jezus ons gaf,
om elkaar tot naasten te zijn. Wij
beschermen en redden onszelf door
anderen te beschermen en te redden,
zoals ook Jezus ons heeft voorgedaan.
Laat ons veilig blijven. En laten we
nader tot elkaar komen op een manier
zoals we nooit eerder deden.
We zien dat ook gebeuren om
ons heen, de mooie en krachtige
initiatieven die overal opkomen
om anderen te helpen, om nabij te
zijn, om met elkaar verbonden te
blijven, op een nieuwe manier. In
deze bijzondere tijd komt een nieuwe
kracht in ons naar boven, de kracht
van de Geest van God, de kracht die
de leerlingen over zich uitgestort
hebben gekregen met Pinksteren,
als een vuur of een harde wind.
Vanuit die kracht is de kerk geboren.
De gemeenschap van gelovigen die
leefden vanuit de kracht van de
verrijzenis van hun Meester.
Wij mogen ook leven vanuit die
kracht die sterker is dan alles wat ons
dood houdt, die ons bevrijdt van alles
wat ons gevangen houdt achter de
grote steen van angst en egoïsme.
Die kracht zal de steen wegrollen
en ons doen opstaan om de weg te
wijzen voorbij deze crisis. Die kracht
zal dwars door onze gesloten deuren
heen breken en ons leiden naar een
nieuwe tijd.
Ronald Dashorst
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HUIS

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

Parochiebestuur Emmaüs en H.H. Franciscus en Clara
Pastoor drs. J.H.T.M. (Hans) Hermens : voorzitter
M.B. (Maarten) Heere
: vice-voorzitter
F.F. (Ferry) Leeflang
: secretaris
H.P.M. (Eric) Krukkert
: penningmeester
T.G. (Trees) Hendriks-Ganzevles
: bestuurslid
Drs. H.J.H.J. (Berry) van den Hout
: bestuurslid
H.H. (Harrie) Huis in ’t Veld
: bestuurslid

Kerkbijdragen

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

Het parochiebestuur vergadert maandelijks.

Website

: www.emmaus-apeldoorn.nl

Parochiekerk

: Onze Lieve Vrouwekerk, Hoofdstraat 18, 7311 KB Apeldoorn

EMMAÜSPAROCHIE APELDOORN
Adres

: Emmaüshuis, Stationsstraat 13, 7311 NL Apeldoorn

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

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

DOOPVIERINGEN
Doopvieringen vinden doorgaans een keer per maand op ’n vastgestelde zondag plaats.
Voorlopig zijn de doopvieringen stopgezet. Ouders die hier vragen over hebben kunnen
contact opnemen met het secretariaat van Twello, telefoon 0571-27 44 45 (dinsdag en
donderdag).

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)

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.

AANMELDEN UITVAARTEN
Centraal aanmeldpunt uitvaarten 06 289 283 73

Burgemeester Ton Heerts: ‘Vrijheid is een werkwoord’
(Willem Olierook)
In deze tijd waar ‘bevrijding’ op een
heleboel manieren actueel is, wil je
natuurlijk ook dat onze burgemeester
daar zijn gedachten over laat gaan.
Gelukkig was hij zelfs bereid om die in een
interview op het stadhuis uit te spreken
en ook over tradities wilde hij nog wel
wat kwijt…

Misdienaar
Met de voorkennis dat Ton – ik mag de
burgervader tutoyeren – misdienaar is
geweest, vraag ik hem wat hij zich nog uit
die tijd herinnert.
Glimlachend vertelt hij: ‘Ik kreeg dan
vrij van school, misdienaar zijn bij
rouw&trouw was “het grote werk”.
Daar was je trots op. Aan de andere kant
werd je al heel jong geconfronteerd met
verdriet. Voor een ventje van een jaar of
tien komt dat wel heel dichtbij; het was
op een dorp, iedereen kende elkaar in die
hechte gemeenschap.’

Bevrijding
In het stadhuis hangt een banier met
daarop ’75 jaar Bevrijding’. Ik vraag Ton
wat dat voor hem betekent.
‘Vrijheid is een werkwoord,’ is zijn
eerste reactie. ‘Het is een dure plicht
om daar continu mee bezig te en als
burgemeester heb ik daar een belangrijke
taak in. Wij zijn belast met een grote
verantwoordelijkheid met betrekking
tot onze kinderen. We leven in een
democratie, maar ondermijning van
de samenleving ligt voortdurend op de
loer. Als burgemeester moet ik soms
aan de repressieve kant zitten, maar
belangrijker is om preventief te kunnen
optreden. Heel veel ouderen weten wat
onvrijheid kan doen, daarom is het goed
om jongeren ook stil te laten staan bij
wat voor gruwelijks er in de oorlog onder
andere in het Apeldoornse Bosch heeft
plaatsgevonden.
Voor mij persoonlijk komt dat tot
uitdrukking in bij voorbeeld de

Burgemeester Ton Heerts en Willem
totstandkoming van de Nederlandse
Veteranenbegraafplaats in Loenen. Als
oud-Marechaussee ben ik daar trots op.’

en dat moeten we ons niet af laten
pakken.’

elkaar zijn. Mensen uit verschillende
culturen en met andere tradities.

Veertigdagentijd en Pasen

Trots en uitdaging
Waar is de burgemeester trots op en waar
ziet hij nog een uitdaging?
‘Het is supermooi dat we in een land leven
waar je je mag en kunt ontplooien en
ontwikkelen. Al met al woon ik al meer
dan vijfendertig jaar in ons prachtige
Apeldoorn.
Waar ik nog wel een uitdaging zie, is
het “toekomstbestendig” maken van de
dorpen en wijken. Dan heb ik het met
name over “naoberschap”; het er voor

Ik doe hierbij een oproep om onderlinge
verbinding te koesteren. Binnenkort ga ik
op Koranles. Ik wil daar meer van weten,
omdat ik “burgemeester van allemaal”
ben. Laten we elkaar – als het allemaal
weer verantwoord is – meer opzoeken en
dat begint met de intentie die ander te
willen leren kennen.’

Heeft Ton (nog) iets met Vasten en Pasen?
‘Vasten doe ik niet aan. Deze tijd brengt
mij wel eerder en meer tot reflectie. Waar
ben ik allemaal mee bezig en zou dat soms
anders/beter kunnen?
Overigens vind ik dat je bepaalde tradities
niet moet laten verwateren. Om ‘carnaval’
een verkleedfeest te noemen doet geen
recht aan waar dat voor staat. Het verhaal
vertellen van wat daar achter zit is goed

[dit artikel is met toestemming
overgenomen uit ZICHT055
(het kerkblad van Protestant Apeldoorn)]
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Verhef je hart (deel 3)
In deze tijd kunnen wij niet samen
eucharistie vieren in de kerk, we kijken
op de tv, computer of IPad en zijn
zo met elkaar verbonden. Op Witte
Donderdag hebben wij de instelling
van de eucharistie herdacht via het
beeldscherm. Een ervaring die een gevoel
van gemis heeft gegeven bij parochianen
en voorgangers, omdat je het gebroken
brood niet met elkaar kunt delen.

Eucharistische liturgie
In deze verkenning vervolgen wij onze
weg door de liturgie aan de hand van
uitspraken van paus Franciscus die
zijn opgetekend en uitgelegd door
Samuel Goyvaerts. Na woorden uit
de schrift die gehoord zijn en in de
homilie zijn verkondigd, gaan wij staan
om gezamenlijk te antwoorden door
ons geloof uit te spreken met de oude
woorden van de geloofsbelijdenis.
Het credo heeft als uitwerking dat
de liturgische gemeenschap de grote
mysteries van het geloof overweegt en
belijdt, voordat de viering ervan in de
eucharistie aanvangt. De geloofsbelijdenis
geeft ook de band aan tussen de
eucharistie en het doopsel, dat werd
ontvangen in de naam van de Vader en
van de Zoon en van de Heilige Geest. Het
antwoord op het Woord van God, spreekt
zich vervolgens uit in de gezamenlijke
voorbeden, waarin de noden van de
wereld en van de kerk voor God worden
neergelegd.

De gaven
De eucharistische liturgie begint met de
bereiding van de gaven, dit beantwoordt
aan het eerste gebaar van Jezus tijdens
het laatste avondmaal: ‘Hij nam het brood
en de beker wijn’ en zei: ‘Blijft dit doen
om Mij te gedenken’. In de vroege kerk,
tot de tiende eeuw, brachten gelovigen
zelf de gaven voor de eucharistie en
voor de gemeenschap mee. Wat over
bleef werd verdeeld onder de armen. De
aangedragen gaven, voedsel en drank
die het leven vertegenwoordigen van de
mensen, ‘de vrucht van de aarde en het
werk van onze handen’. Hiermee bieden
wij ons eigen leven aan, van wat je hebt
en wie je bent. Dit is vervangen door het
geven van geld tijdens de collecte, een
deel van de collecte zal gebruikt worden
voor het dienen van onze naasten.
Wij zien dit delen ook terug in de gaven
voor de voedselbank achter in de kerk en
in de gemeenschappelijke maaltijd op het

kerkplein met de startzondag. ‘Tot welzijn
van ons en heel zijn heilige kerk’.
Tijdens de collecte wordt de altaartafel
klaar gemaakt en de gaven van brood en
wijn aangedragen. Het altaar als centrum
van de mis, dat is Christus zelf. Het leven
van ons als gelovigen, onze lofprijzing,
ons lijden, ons gebed, ons werk, wordt
verenigd met die van Christus en met zijn
totale offergave. Bij het bereiden van
de gaven giet de diaken of priester een
beetje water in de kelk met wijn en zegt:
‘Water en wijn worden één, Gij deelt
ons mens-zijn en neemt ons op in uw
goddelijk leven’.

Eucharistisch gebed en epiclese
Na de ritus van de bereiding van de
gaven, begint het eucharistisch gebed,
dat het centrale gebeuren uitmaakt
van de mis, gericht op de communie.
Het gebed gaat terug op wat Jezus zelf
deed, toen Hij met de apostelen aan
tafel zat tijdens het Laatste Avondmaal
dat wij met Witte Donderdag herdacht
hebben. Jezus nam het brood en de
wijn en dankte zijn Vader in de hemel.
Zijn dankzegging herhaalt zich in elke
eucharistieviering en verenigt ons zo met
zijn offer van verlossing. Het plechtige
gebed is opgebouwd uit verschillende
onderdelen: de dankzegging voor de
gaven van God of prefatie. Dit wordt
afgesloten met het zingen van het
‘Heilig’, waarin wij samen met de engelen
en heiligen, God loven en prijzen. Daarna
volgt de epiclese of aanroeping van de
Geest over de gaven, opdat onder de
gedaante van brood en wijn het Lichaam
en het Bloed van Christus werkelijk
aanwezig komen. Het paasmysterie staat
centraal bij het instellingsverhaal en de
consecratie. Waarin de woorden van
Jezus zelf herhaald worden: ‘Dit is mijn
Lichaam, dit mijn Bloed’. Dat belijden
wij als het mysterie van de communie:
de kerk verenigt zich met het offer van
Christus en met zijn bemiddeling. Een
aantal werkwoorden vallen op in het
eucharistisch gebed. Jezus neemt het
brood en de wijn, Hij dankte God, Hij
brak het om te delen met elkaar. Jezus’
lichaam werd gebroken aan het kruis,
het gebroken lichaam dat Hij deelt met
ons en vraagt om te doen als Hij. Dat is
de houding van hoe wij als christen in
het leven staan: nemen, danken, breken
en delen. Wij kunnen ons afvragen hoe
deze woorden in ons eigen leven gestalte
krijgen.

Communieritus
Na het eucharistisch gebed volgt de
communieritus, de overgang hiervan
wordt gemarkeerd door het staande
bidden van het ‘Onze Vader’. Dit is het
grote gebed dat Jezus zijn leerlingen
en daarmee ons heeft geleerd. Wij
mogen net als Jezus, God benoemen als
Vader. Wanneer we de woorden bewust
uitspreken treden wij als zijn kinderen
in contact met de Vader die van ons
houdt, waarmee wij een relatie hebben
via de heilige Geest. Wij vragen om ons
‘dagelijks brood’ en ‘de vergeving van
onze schulden’ zoals wij ook anderen
willen vergeven. Het gebed des Heren
maakt dat ons hart voor God opent, en
dat wij bereid zijn tot broederlijke liefde.
Tot slot vragen wij en de priester die voor
gaat ons te verlossen van alle kwaad.
Deze beden zijn geschikt om ons voor de
communie voor te bereiden. Dit gebed
wordt bezegeld in de vredewens, waarin
wij Christus vragen om de gaven van zijn
vrede. Hierna wordt het brood gebroken,
dit gebaar van Jezus tijdens het Laatste
Avondmaal, een gebaar van openbaring,

hieraan herkenden de leerlingen Hem
na zijn verrijzenis. Denken wij maar aan
de leerlingen van Emmaus. Het breken
van het eucharistisch brood gaat samen
met de aanroeping van het ‘Lam Gods’.
Dit is het beeld waarmee Johannes de
Doper Jezus heeft aangewezen. Dit
Bijbelse beeld verwijst naar verlossing.
De beden ‘ontferm U over ons’ en ‘geef
ons de vrede’ helpen ons onze ziel voor
te bereiden op de deelname aan de
eucharistische maaltijd.
Na het breken van het brood, toont
de priester het aan de gelovigen en
nodigt hen uit deel te nemen aan het
eucharistische maal. Wij begeven ons
naar het altaar en Christus komt naar ons
toe. Het is het ritueel van omvorming
in wat wij ontvangen, om gelijkvormig
te worden aan Christus, van wie wij zijn
lichaam tot ons nemen. Jezus zei: ‘Wie
mijn vlees eet en mijn bloed drinkt,
blijft in Mij en Ik in hem’. Het gaat om
de ontmoeting met Jezus die wij mogen
ontvangen als wij onze hand ophouden
en Hem ontvangen als het Lichaam van
Christus om één te worden met Hem.

Zending
Na de communie gaan wij terug naar
onze zitplaats en bidden in stilte tijdens
de communiezang. De priester besluit
met het gebed na de communie, er
volgen nog enkele mededelingen, de
kinderen laten zien en horen hoe hun
kinderdienst was en wij gaan staan
voor het ontvangen van de zegen van
God. We besluiten zoals we begonnen
zijn met het teken van het kruis, in de
naam van de Vader en van de Zoon en
van de heilige Geest. Zo wordt de mis,
als liturgische daad, bezegeld in de
naam van de Drie-ene God. Wij worden
weggezonden om in vrede heen te gaan.
Wij worden gezonden om eucharistische
mensen te zijn, om vanuit de band met de
eucharistie ons dagelijks leven te vullen
met naastenliefde en hiervan te getuigen,
missionair te zijn. Om het Woord van God
via onze oren naar ons hart te laten gaan
en door onze handen vorm te geven in
de wereld waarin wij leven. Wij laten ons
omvormen, om steeds meer instrument
van God te zijn, om Christus aan het
werk te laten in onze daden: dat zijn
gedachten onze gedachte worden, dat
zijn gevoelens de onze worden, dat zijn
keuzes onze keuzes worden ter heiliging
en heling van onszelf en van onze wereld.
Diaken Ronald Dashorst
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Ooggetuige “Anneman” haalt herinneringen op

De familie vdV bij de auto
(Willem Olierook)
Het plan was om hem thuis te interviewen.
Toen echter de maatregelen tegen het
coronavirus steeds strenger werden, heeft
hij zijn herinneringen (in april 1945 was
hij acht jaar) aan de laatste dagen van de
oorlog en de bevrijding opgeschreven.
Deze tekst heb ik verwerkt in dit artikel.
Via de telefoon hebben we nog enkele
gebeurtenissen nader besproken.
Een bijzondere kennismaking met een
intelligente, vriendelijke en geestige man,
die het voldoende vindt om alleen met
zijn toenmalige roepnaam genoemd te
worden…

Schokkend
Razzia in Apeldoorn. De mannen werden
verzameld op de markt. Daarna per trein
naar Rees (Dld.); de trein werd ook nog
beschoten.
In verband met deze razzia moest ik lopend
opa ophalen, die nabij het paleis woonde.

De brief van Anneman
Onderweg bij de Noorder Gereformeerde
kerk zag ik de – dode – vader van mijn
vriendje liggen. Op zijn lichaam een brede
band waarop “Saboteur” stond. Huilend
kwam ik bij mijn opa aan.

“Ondervraging”
Bij mijn opa op de stang voorop de fiets
terug naar huis. Wij kinderen wisten toen
niet dat vader verstopt zat op onze zolder.
Opa ging in onze voortuin werken,
ik was bij hem, en daar liepen twee
Duitse militairen die aan opa vroegen:
‘Sind Sie hier gewesen?’
Opa antwoordde: ‘Ja.’
De Duitsers: ‘Wie spät?’
Opa: ‘Was sagen Sie?’ en hij haalde zijn
horloge dat aan een ketting zat uit zijn vest
tevoorschijn. Hij maakte met zijn handen
het gebaar van tien vingers + twee. ‘Zwölf?’
vroeg hij en de militairen knikten en gingen
heen. Later bleek dat door zijn antwoord
het uitkammen van de buurt was voorkomen
en op wonderbaarlijke wijze vele levens van
onderduikers gespaard zijn gebleven.

K I N D
mensen een hart onder de riem te steken.
Ook is er een oproep gedaan om kaartjes
te sturen naar de gevangenispastores van
Zutphen en Grave.

Kind en Kerk online
Ook als ‘Kind en Kerk’ hebben we de slag
gemaakt om online te gaan; om zo toch
continuïteit te bieden en contact met
elkaar te houden.

Een groet van een kind
in coronatijd
Ongeveer 150 oudere parochianen hebben
een kaartje ontvangen vanuit Kind en
Kerk. Soms heel creatief geknipt, geplakt,
gekleurd en getekend. We probeerden
samen met de kinderen, in deze voor
veel oudere mensen eenzame tijden, veel

De communicanten en de kinderen van de
Bijbellesgroep hebben in de Goede week,
via WhatsApp, een Godly Play verhaal “op
weg naar Pasen”, als filmpje ontvangen
met een kleine opdracht erbij.
Leuk om terug te horen was hoe dit
gewaardeerd is en weer geleid heeft tot
creativiteit. Zo liet de familie de Winter
weten dat ze het filmpje gebruikt hebben
om een mini-paasviering thuis te houden
met de kinderen. Erg leuk om te horen!
De communicanten hebben nog drie

Opblazen

Auto

De week voorafgaand aan de bevrijding
lagen wij (moeder, vader, een hulp en zes
kinderen) in ons keldertje van 2,5 x 5 meter
(zeven dagen en nachten). Voortdurend
oorverdovende herrie van het geschut. Later
bleek dat de Duitsers munitie vernietigden
te Hoog-Soeren. Die werd daar opgeblazen;
dag en nacht ging dat door.

Op de foto is mijn familie te zien en onze
Ford V8, anno 1935. De foto is van zomer
1945. Onze vader had het voertuig verstopt
op het erf waarop onze garage stond.
De auto was al die tijd bedolven geweest
onder “stobben”, gedroogde boomwortels;
dat was een berg van wel vier meter hoog.
Dit is nooit door de Duitsers ontdekt.

Toen het stil werd ging pa met mij, de oudste
zoon, op verkenning en daar zag ik voor het
eerst een Canadese militair met geweer; die
keek langs de Loolaan in alle schuttersputjes
of er nog vijanden waren.

Canadese broers

Bevrijd!
Ja, we werden bevrijd! Alom vreugde en
dankbaarheid. Er was weer voedsel. Als ‘kids’
kregen wij chocolade en sigaretten (!). Ik
rookte dus al vanaf mijn achtste jaar!
Op het Oranjepark was elke woensdag
muziek van de militaire band der
Highlanders en op het Beekpark ook militair
gebeuren, waar wij kinderen weer aan onze
trekken kwamen!

E N

Tegenover het huis waar ik woonde,
werd kort na de bevrijding een Canadese
Intelligence Officer ingekwartierd, die
als een soort oudere broer bij ons gezin
werd betrokken. Tientallen jaren later
bezochten mijn vrouw en ik Canada en
op een feest hoorde ik daar de voor mij
bekende achternaam ‘Comfort’ noemen.
Het bleek de jongere broer van de
inmiddels overleden bevrijder te zijn. Hoe
bijzonder!
[dit artikel is met toestemming overgenomen
uit ZICHT055 (het kerkblad van Protestant
Apeldoorn)]

K E R K

bijeenkomsten te gaan. Van de vierde
bijeenkomst hebben Elni Vaassen en ik een
online les gemaakt met het verhaal, de
opdrachten en de liedjes. Afhankelijk van
hoelang de situatie nog gaat duren blijven
we lessen toezenden.
De communievieringen staan gepland
voor 7 juni. De vormelingen hadden hun
voorbereiding afgesloten en wachten nu
op een nieuwe datum in het najaar. Ook
met hen houden we via een whatsapp
groep contact.

Taizéreis onzeker
Van 19 juli t/m 26 juli staat een Taizéreis
met jongeren gepland. Vanuit onze
parochie hebben we drie aanmeldingen
van jongeren om mee te gaan. Vanuit
andere protestantse kerken waarmee we
de reis samen willen maken, zijn er nog
twaalf jongeren die meewillen. Het is
spannend of deze reis wel door zal kunnen
gaan. Normaal gesproken zijn er elke
week 2000 jongeren in Taizé. De vraag
is of dit zal worden toegestaan. Ook het
reizen binnen Europa staat der discussie
deze zomer.
Al met al heel veel onzekerheden. Op
YouTube vindt u een prachtig filmpje
waarin jongeren over de hele wereld
samen het Taizé lied ‘In resurrectione tua’
- hemel en aarde verheugen zich in uw
opstanding - zingen. Toen ik dit hoorde
werd het voor mij Pasen!

Minivieringen kinderwoorddienst.nl
Vieren thuis kan met minivieringen die te
vinden zijn op www.kinderwoorddienst.nl
Voor elke zondag, zolang we nog niet
naar de kerk kunnen, blijven wij als
schrijvers van deze website zorgen voor
online vieringen.

Het kleine vuur
In de Drie Ranken is
een pioniersplek gestart
vanuit oecumenische
samenwerking van
RK en PKN. Vanuit
deze pioniersplek ‘De
Vuurplaats’, staat een
meespeelviering voor
peuters en kleuters online.
Ga naar www.devuurplaatsapeldoorn.nl en
klik bij activiteiten het kleine vuur aan.
4 Plaatje het kleine vuur

Zorg voor elkaar
Niet alleen met de kinderen proberen
we contact te houden in deze tijd.
Ook als werkgroep proberen we er te
zijn voor elkaar. Met een telefoon- en
WhatsAppgroep proberen we contact te
houden en allerlei dingen met elkaar te
delen en elkaar te bemoedigen. Ik ben
trots op deze club mensen die ook in deze
tijd oog voor elkaar blijft houden!
Normaal gesproken sluiten we het jaar
met elkaar af in juni/juli. Ik hoop dat we
dit op een of andere manier toch voor
elkaar kunnen krijgen.

vrijdag 24 april 2020
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Het noordertransept
(Huub Ummels)
De tegenhanger van het in de vorige
aflevering beschreven zuidertransept, is
het noordertransept, de dwarsbeuk bij het
podium voor de zangkoren en het Pereboom
& Leijserorgel.

De verheerlijking van Maria,
de moeder van God
Het grote gebrandschilderde raam dat daar
is aangebracht, is geheel gewijd aan Maria,
de patrones van ons kerkgebouw, waar de
kerk aan gewijd is. Het is net als het raam
aan de zuidzijde geschonken bij het veertig
jarig priesterfeest van pastoor- deken
G.C. Oostveen in 1952. De vervaardiger
is ook hier de Haarlemse glazenier Karel
Trautwein. Het was voor Trautwein een
verre van eenvoudige opdracht die hij kreeg
uit te voeren. Zes lange glasstroken van
60 cm breedte ieder, onderling gescheiden
en beide drietallen van elkaar op hun
beurt gescheiden door de zware stenen
middenstijl, of middenmontans. Daarboven
in de stenen tranceringen nog allerlei
kleinere soms grillige glaspaneeltjes, zo
genaamde visblaasmotieven. Alles tezamen
heeft het raam, en dat geldt uiteraard ook
voor het raam in het tegenover liggende
zuidertransept, een hoogte van elf meter bij
een breedte van 3,60 meter.

Verheerlijking van Maria
Heeft het in de vorige aflevering beschreven
raam in het zuidertransept het leven
van Jezus als leidmotief, het raam in dit
noordertransept heeft de verheerlijking
van Maria tot onderwerp. Omdat het raam
door de zware middenkolom in tweeën
wordt gedeeld, heeft de heer Trautwein
in overleg met deken Oostveen voor twee

De Bergrede [foto Irma Heins]
hoofdmotieven gekozen, namelijk de
Tenhemelopneming en de kroning van
Maria.
Ongeveer in het midden van de totale
hoogte is de Maria-figuur afgebeeld, die
de handen naar boven uitstrekt, haar zoon
tegemoet snelt. Musicerende engelen
omringen haar. Op de rechterhelft zie je
de kroning van de heilige Maagd, door
de Allerheiligste Drievuldigheid, ook hier
omringd door talrijke engelenfiguren.
Onderaan in het linkergedeelte is een
afbeelding van paus Pius XII, die het dogma
van de Tenhemelopneming van Maria
afkondigde te zien. De kleine raampjes
helemaal bovenaan zijn gevuld met
symbolen uit de Litanie van Maria, waarin zij
vergeleken wordt met de Toren van David,
de Ivoren Toren, het Gulden Huis, de Ark van
het Verbond, de Poort des Hemels, enz.

Schilderingen

Ortskommandant

Ook de wanden van het noordertransept
zijn van schilderingen voorzien. In feite een
voortzetting van wat in de vorige aflevering
is geschreven over het zuidertransept. Met
andere woorden, de beide transepten horen
bij elkaar. Ook hier staan de teksten uit de
Bergrede, de Grondwet van het Christendom
centraal. De grootste schildering, die onder
het Mariaraam, laat de afbeelding van de
Bergrede zelf zien, Christus gezeten op

de berg. De Bergrede is een deel van het
Evangelie volgens Mattheüs, waarin hij
beschrijft hoe Jezus voor het eerst in het
openbaar zijn leer verkondigde. Volgens
Mattheüs hield Jezus de Bergrede letterlijk
op een berg in Galilea. Ze omvat onder
meer de Zaligsprekingen, regels over de
Vasten, het geven van aalmoezen, maar ook
het gebed het Onzevader is onderdeel van
de Bergrede. In de Bergrede legde Jezus
zijn interpretatie van de in de Thora, de
Joodse bijbel, geopenbaarde wil van God
uit. Vandaar dat je hier in dit zuidertransept
ook een voortzetting vindt van de
Zaligsprekingen zoals ze zijn afgebeeld
in het zuidertransept. Het geheel wordt
voltooid met afbeeldingen van de overige
zes apostelen in de nissen van het triforium
onder de bovenramen. De apostelen waren
immers de eerste verkondigers van christelijk
geloof na Christus zelf. Zij herinneren tevens
aan Paulus woord: ”Zo zijn gij dus geen
vreemdelingen en ontheemden meer, maar
medeburgers van de heiligen en huisgenoten
van God, gebouwd op het fundament van de
apostelen en profeten, terwijl de sluitsteen
Christus Jezus zelf is, die het hele bouwwerk
in zijn voegen houdt. In hem groeit het
uit tot een heilige tempel in de Heer. In
hem word ook jij mee opgebouwd in de
woonstede van God, in de Geest.” (Efeziërs
2, 19-22)

Senioren Platform Apeldoorn en Netwerk SKILL-ABILITY
zetten zich samen in rondom coronahulp
Het is gemakkelijk gezegd: In huis blijven de
komende weken. Maar hoe kom je thuis de
tijd door?
Senioren zijn veelal op zichzelf aangewezen
in deze tijd. Hoe houd je contact en beleef je
wat variatie? Veel senioren hebben geen of
weinig ervaring met internet.

daar, juist in deze tijd, behoefte aan heeft.
Jongeren vanuit Netwerk Skill-Ability helpen
senioren ook in project ‘Verveel-Me-Niet
bezorgservice’.

Heeft u boeken, tijdschriften, spellen
of puzzels over? Bel ons!

Ruil boeken en tijdschriften met buren
of bekenden. Als lezen vermoeit, ga dan
puzzelen, gewoon een doorloper. Koop een
puzzelboekje of zoek er een in de krant. Of
ga een legpuzzel in elkaar leggen.

Wij maken een afspraak met u. Dan halen
jongeren van Netwerk Skill-Ability het bij
uw deur op.
Als u iets te lezen en/of te puzzelen vraagt,
dan zorgen we ervoor. Jongeren van
Netwerk Skill-Ability komen een tas met
spelletjes, puzzels en/of boeken voor uw
deur zetten.

Lukt het niet goed?

Wie zijn wij?

Bel dan de Seniorenplatformhulplijn:
06 491 966 18 of 055 533 11 80 om het gratis
op te lossen.
De hulplijn en Netwerk SKILL-ABILITY zetten
zich samen in rondom coronahulp.
Als u graag een praatje met een jongere wil
maken, dan gaat er een seintje naar Netwerk
SKILL-ABILITY project ‘Even Apeldoorners
bellen’. Jongeren hebben zich aangemeld
om een praatje te maken met iemand die

Netwerk SKILL-ABILITY Apeldoorn inspireert
en activeert jongeren van 15-30 jaar om hun
talenten in te zetten voor hun kwetsbare
stadsgenoot. Meer weten over Netwerk
SKILL-ABILITY? Bel gerust 06 542 383 32.
Seniorenplatform Apeldoorn (SPA) is de
lokale samenwerking van ANBO, KBO-PCOB
en FNV Senioren,
bel 06 491 966 18 of 055 533 11 80, www.
seniorenplatformapeldoorn.nl/

Wat kunt u zelf doen?

Wat bij het noordertransept eveneens
domineert is het fraaie Pereboom &
Leijser orgel. Een orgel dat telkens weer
de diensten muzikaal opluistert en een
verrijking is in onze kerk, alhoewel het er
in 1897 niet voor gemaakt is. Maar over de
”bewogen” geschiedenis van de kerkorgels
een andere keer!

Transeptraam [Foto Irma Heins]
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Bevrijding met een grote rouwrand…
Dit artikel is eerder geplaatst in OpWeg
jaargang 46 nummer 10.
De redactie ging op zoek naar iemand die
WOII bewust heeft meegemaakt en die daar
nog altijd sterke herinneringen aan heeft.
Zowel de mooie als de droevige. We vonden
Theo Linthorst bereid om zijn herinneringen
met ons te delen.
Velen kennen Theo als bestuurder van
de Teresiaparochie en de Mariaparochie.
Tijdens zijn bestuursperiode is de
Emmaüsparochie tot stand gekomen.
(Willem Olierook)

Wie was de jonge Theo?
Ik ben geboren in Apeldoorn op 21 september 1933 als oudste van een gezin van
uiteindelijk zeven kinderen. De kleuterschool
heb ik overgeslagen. In augustus 1939 heeft
mijn moeder mij, op 5-jarige leeftijd, naar
de lagere school gebracht. Zij huilde.
Of ik dat ook deed weet ik niet meer.
Ik ging erg graag naar school, leren vond ik
heerlijk. In 1944 werd de school gesloten in
verband met gevaar voor beschietingen of
bombardementen. De school stond namelijk
direct naast het station. Ik weet nog dat
ik zaterdags in de krant (De Gelderlander)
keek of de school weer openging. Pas na de
bevrijding is de school weer als zodanig gaan
dienen.
In mijn jeugd moest ik veel helpen thuis,
want er was van alles te doen. We hadden
koeien, varkens en kippen en veel land om
te bewerken. Mijn moeder leerde mij al heel
vroeg koken. Als zij dan eens weg ging zei
ze wat ik moest koken en dat lukte dan ook
wel.

Oorlogservaringen
In mei 1940 kwamen de bezetters, de Duitse
‘Wehrmacht’, Apeldoorn binnen. Ik weet
nog heel goed dat Nederlandse soldaten “De
Tol” (hoek Deventerstraat-Zutphensestraat)
versperden door alle bomen op te blazen
met dynamiet. Als kleine jongen heb ik
mijn ogen uitgekeken. De eerste jaren
heb ik geen nare herinneringen aan de
oorlog. In die tijd marcheerden veel Duitse
muziekkorpsen door Apeldoorn. Dat vond ik
wel mooi.
Op een keer gingen we beukenblad harken
langs de Zutphensestraat om er kuilen mee
af te dekken. Om aardappels en appels te
bewaren werden ze in een kuil opgeborgen
en met grond afgedekt. Om bevriezen
te voorkomen werd er een dikke laag
beukenblad opgelegd. Bij dat bladharken
reed een auto van de Duitsers over mijn hark
die tegen mijn hoofd klapte. De chauffeur
vond het heel erg. Hij zei: ‘Let goed op want
ik laat zo nu en dan een brood vallen’. Van
zijn commandant mocht dat niet, maar
wij waren er heel blij mee want er was
steeds minder te eten voor veel mensen.
We verzamelden toen wel tien broden en
brachten die ’s avonds naar oude mensen.
Wij hadden thuis altijd wel eten, omdat we

Theo Linthorst [links] in 1939 met twee neven
zelf veel verbouwden op het land.
Nog een herinnering. Wij waren verhuisd
naar de Veenhuizerweg, dat was een meer
landelijke omgeving. In onze schuren stond
een paard van evacués uit Arnhem en 12
varkens van ons zelf. Toen we merkten
dat de Duitsers en de Nederlandse SS-ers
kwamen controleren of er ook dieren waren
die in beslag konden worden genomen,
gingen wij vlug met paard en varkens naar
een boer naast ons. Na die controle, waarbij
ze niets vonden, haalden wij heel snel paard
en varkens terug zodat ook daar niets kon
worden gevonden.
In het land was de bezetter de baas. Wel
herinner ik mij dat een brief van Kardinaal
de Jong in de kerk werd voorgelezen waarin
hij de mensen opriep zoveel mogelijk te
helpen bij het onderduiken van de Joden en
van de ondergrondse strijdkrachten die door
de bezetter werden gezocht.
Er zijn ook heel nare herinneringen. Op
een dag werd er een razzia gehouden. Mijn
vader is daarbij opgepakt en naar Duitsland
gebracht; met de trein van Apeldoorn
naar Wesel. In Duitsland werd de trein
beschoten door de Engelsen, die dachten
dat het een trein was met Duitsers. Veel
mensen zijn toen gedood, uit Apeldoorn
twintig. Mijn vader was lichtgewond door
een scherf in zijn buik. Toen de doden op
een vrachtwagen waren geladen, moesten
de lichtgewonden, zoals mijn vader, boven

Teresiakerk [bron: bevrijdingvandeveluwe.nl]
op die wagen klimmen. Dat wilden ze
niet, maar de Duitsers richtten een geweer
op deze lichtgewonden en gaven bevel
dat toch te doen. Toen ze erop zaten
verordonneerde de Duitse commandant
dat de auto rechtstreeks naar Apeldoorn
moest vertrekken. Bij de grens werd de
auto geïnspecteerd door Duitse soldaten.
Toen ze zagen dat het dode en gewonde
mensen waren huilden ze. Die nacht is mijn
vader weer thuisgekomen. Hij huilde, dat
staat me na al die jaren nog helder voor de
geest. Natuurlijk waren we heel blij dat hij
teruggekomen was.

Angst en verschrikking
Een andere verschrikkelijke herinnering is de
volgende. Onze buren waren Joodse mensen,
die beiden Joodse mensen verpleegden in de
psychiatrische Inrichting ‘Het Apeldoornse
Bosch’. Op een avond en nacht zijn
alle patiënten en de meeste verplegers
en verpleegsters afgevoerd naar een
vernietigingskamp in Duitsland. Die avond
hadden onze buren geen dienst. Om halftien
’s avonds kwam er een Duitse vrachtwagen
bij hen voorrijden. Ik heb toen gezien hoe
deze mensen uit hun huis werden gehaald
en op die wagen werden geladen, hetgeen
met veel geweld gepaard ging. Dat beeld
staat in mijn geheugen gegrift.
Een andere herinnering gaat over mijn angst
voor de oorlog. Ik reed op de fiets naar huis
toen plotseling vliegtuigen begonnen te
schieten op de trein dicht bij ons huis. Ik was
zo bang dat ik van de fiets sprong, maar in
plaats van in de sloot te duiken om dekking
te zoeken, liep ik keihard met de fiets aan
de hand naar ons huis. Van bangigheid wist
ik niet meer wat ik moest doen, waardoor ik
juist het verkeerde deed.
Over het einde van de oorlog nog het
volgende. Mijn vader liet 2 bomen kappen
en liet daar planken uit zagen want hij dacht
als de bevrijding komt zal er wel veel kapot
zijn. Mijn grootvader van mijn moederskant
zag dat en zei tegen mijn vader: ‘Willem, dat
is heel verstandig’. Ik kom daar zo op terug.
Bij de bevrijding zelf was de frontlinie van
de Duitse kant 150 meter van ons huis aan
de linkerkant en die van de Canadese kant,
onze bevrijders, was 150 meter aan de
rechterkant. Mijn vader en ik keken door

het wc-raampje naar de beschietingen over
en weer. Op een zeker moment hoorden
we schreeuwen voor het kelderraam
dat afgedekt was met boomstammen.
Samen gingen we kijken en vonden een
zwaargewonde Canadees, die we mee naar
binnen hebben gedragen. Zo goed mogelijk
hebben we zijn wonden verbonden en werd
hij rustig. Toen we naar de wc wilden bleek
die er niet meer te zijn; getroffen door een
granaat. Door het oorlogsgeweld hadden we
niet gehoord dat ons huis ook was geraakt…

Geen feest
Op de dag van de bevrijding ging mijn
vader naar het huis van zijn ouders. Daar
hoorde hij van de dood van zijn moeder,
mijn oma dus; in die tijd noemden we haar
opoe. Zij had heel lang in de schuilkelder
gezeten. Toen ze even naar buiten ging
omdat het rustig leek, is zij getroffen door
een granaatscherf. Mijn vader kwam thuis
met deze verschrikkelijke boodschap. Daarna
ging hij naar het ouderlijke huis van mijn
moeder. Daar hoorde hij dat op de avond
voor de bevrijding de schuur in brand was
geschoten. Toen zijn schoonvader naar
buiten was gelopen met een groot mes om
de koeien los te snijden en uit de schuur te
halen kwam een SS-soldaat naar hem toe en
vroeg wat hij ging doen. Na het antwoord
zei hij: ‘dat is nergens voor nodig’ en hij
schoot hem dood.
Zo verloor ons gezin op de laatste dag van
de oorlog in Apeldoorn de moeder van mijn
vader en de vader van mijn moeder. Voor ons
was er geen bevrijdingsfeest.
Nu kom ik terug op de boom die in planken
was gezaagd. Die planken zijn gebruikt
voor twee doodkisten die door mijn vader
zijn gemaakt. De begrafenis ging vanuit
de Teresiakerk die getroffen was door 150
granaten. Eerst hebben we puingeruimd
voor een pad door de kerk…

Tenslotte
Ik denk dat de oorlog me gevormd heeft
tot de man die ik ben geworden met als
belangrijkste ‘opdracht’: ‘altijd het beste uit
jezelf naar boven halen en je in te zetten
voor alles en iedereen’.
Theo Linthorst
*21 september 1933 - † 26 januari 2020
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SANT’EGIDIO
santegidioapeldoorn@gmail.com | www.santegidio.nl | www.santegidio.org | www.santegidio.be

Kledingbank nog steeds gesloten
Omdat het dé tijd is om je huis op te ruimen
krijgen wij veel vragen om kleding te
komen brengen. In verband met de coronavoorschriften is de Kledingbank echter
gesloten. Wij wachten af of de maatregelen
worden afgezwakt en denken na hoe wij na
28 april een invulling kunnen geven aan de
anderhalve meter maatschappij.
De vraag is dus om de kleding nog even
te bewaren en pas te brengen als de
Kledingbank weer open is.
Wel kunnen instanties die met acute vragen
komen voor hun cliënten, een afspraak
maken om individueel kleding te komen
halen. Zodat ook in deze tijd niemand
zonder kleding hoeft te zitten.
Verder gaan wij door om samen met de IVN
en Lionsclub een deel van de parkeerplaats
een groenstrook te maken. Bomen en

struiken zijn geplant en het insectenhotel
is geplaatst. Het wordt steeds mooier bij de
Kledingbank.

Franciscustafel
Gasten ontvangen in de pastorie is in deze
periode nog steeds niet mogelijk, maar er is
wel veel behoefte aan gezonde maaltijden.
Daarom zijn wij trouw doorgegaan met elke
maandagavond maaltijden te verstrekken
voor onze dak- en thuisloze gasten, die
hier dankbaar gebruik van maken. Naast

KERKDIENSTEN
ELDERS
In verband met de aangescherpte
richtlijnen voor bezoek en activiteiten
in de zorginstellingen kunnen wij hier
geen mededelingen publiceren.
Voor de kerken van de H.H. Francis-cus
en Claraparochie gelden dezelfde
voorschriften als voor De Emmaüsparochie. Zie blz. 2 van deze OpWeg.

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

Stilteruimte St. Hubertus
De stilteruimte is voor persoonlijk bezoek
open als het Multifunctionele Centrum
“De Groene Hoven” open is.Het MFC is
gesloten tot eind mei.

H U B E R T U S
Werkgroep Welzijn/Ziekenbezoek
Als u weet dat iemand wordt opgenomen in
het ziekenhuis licht dan even de werkgroep
Welzijn in mevrouw D. van Bussel, telefoon
055 521 80 06 of de heer G. Tiemessen,
telefoon 055 521 39 28

In deze periode is er dagelijks gebed te
zien vanuit het kerkje van Sant’Egidio in
Rome, tijdens de Paasdagen was dat met
een Nederlandse vertaling. Mooi om zo
met alle gemeenschappen over de hele
wereld samen Pasen te kunnen vieren.
Zie www.santegidio.org

God, wij bidden U om roepingen tot het
priesterschap, het diaconaat en het religieuze
leven; dat vele mannen en vrouwen uw
roepstem mogen horen en in geloof op deze
stem mogen antwoorden, tot heil van de
wereld en tot lof en eer van uw Naam.

ONZE LIEV E V ROUW E
Gebedsgroep de Parel is tot nader bericht
stopgezet.

E V E N
T E R E S I A
Herhaalde oproep
bezorger OpWeg
Ik ben nog steeds op zoek
naar een bezorger voor
OpWeg in de wijk Osseveld.
Het gaat om Gaasterland (1x),
Kennemerland (2x), Ravelijn
(15x, deze zijn gecentreerd op
vier 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.

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

dat zal ook op Koningsdag en 4 mei zo zijn.
Op die laatste dag zal Maître Deux een keer
koken.

WIJ BIDDEN

STAD
Kopij voor de volgende OpWeg graag inleveren uiterlijk woensdag 6 mei 2020
per e-mail aan receptie@rkapeldoorn.nl

de warme maaltijd geven wij ook fruit, een
toetje en Nutridrink mee. Het persoonlijke
contact, de ontmoeting, is hierbij ook
belangrijk. Natuurlijk met het in acht nemen
van de veiligheidsvoorschriften. De 40 tot 45
gasten die wij elke week ontvangen houden
zich erg goed aan de voorschriften. De eerste
weken heeft William van de praktijkschool
de Boog nog gekookt, maar de laatste
weken doen onze vrijwilligers dat zelf. Ook
op Tweede Paasdag stonden wij klaar en

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

VICTOR

Roepingenzondag is de
jaarlijkse gebedsdag
voor roepingen tot
het priesterschap, het
permanent diaconaat en
het religieuze leven. Als
motto is dit jaar gekozen
voor ‘Je komt als geroepen’.
Dit motto drukt enerzijds
de roeping uit van jonge
mensen die zich vol vreugde
en overgave aansluiten bij
de Heer, zoals de eerste
leerlingen dat deden.
Anderzijds is ‘Je komt als
geroepen’ een uitdrukking
van de gevoelde urgentie
in de Kerk: de nood aan
priesters en religieuzen is
groot. Zo kunnen we zonder
priesters de Eucharistie niet
vieren en juist die Eucharistie
is bron en hoogtepunt van
het christelijk leven. Dat ervaren we ook nu tijdens de coronaviruspandemie, waarin
publieke vieringen moeten worden afgelast.

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.

S T I L S T A A N

BIJBELROOSTER
Bijbelrooster jaar A
26 april 2020 Derde zondag van Pasen
Hand. 2,14 + 22-32; Ps. 16; 1 Petr. 1,17-21; Lc. 24,13-35
3 mei 2020 Vierde zondag van Pasen; zondag van de goede herder/roepingenzondag
Hand. 2,14a + 36-41; Ps. 23; 1 Petr. 2,20b-25; Joh. 10,1-10
10 mei 2020 Vijfde zondag van Pasen; zondag oosterse kerken/moederdag
Hand. 6,1-7; Ps. 33; 1 Petr. 2,4-9; Joh. 14,1-12
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Ons assortiment biedt een geweldig
aanbod hoogwaardige merken. Van
hoofdtelefoon tot compleet home
cinema-systeem. Van koffiemachine
tot alle denkbare keuken inbouwapparatuur. Uiteraard met onze
kenmerkende service. Kom langs en
beleef de mogelijkheden. U bent van
harte welkom!

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

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

055 - 312 56 89
dag en nacht

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

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

www.mooi-afscheid.nl

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

informatieblad voor katholiek apeldoorn
OpWeg is een uitgave van de SIKA
Stichting Informatieblad Katholiek Apeldoorn
Postadres: SIKA, p/a Regentesselaan 16a,
7316 AD Apeldoorn.
Stichting SIKA is ANBI-erkend, u kunt uw giften
aftrekken van de belasting.
Bestuur
Voorzitter: 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

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

