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Zalig Kerstfeest
en een gezegend 2021
Kerstlied
Nu zal het wel gauw gaan sneeuwen,
Dan worden de wegen wit.
Dan rijden de drie kamelen,
Waarop elk een koning zit
Door een woestijn van eeuwen
Vol boosheid en gevit.
De herders liggen bij nachte
Te waken op het veld
Bij hun schaapjes met witte vachten.
Een engel heeft hun verteld
Dat Jezus niet langer kan wachten
Want de wereld moet hersteld.
Wat herders en koningen hopen,
Het maakt gering verschil:
Men kan het geluk niet kopen,
maar voor mensen van goede wil
Gaat de hemel éénvoudig open
En dan wordt alles stil.
Alleen wie het kwade begeren,
Die mogen niet binnen gaan,
De hemel is daar voor wie leren
De goedheid te verstaan,
Die de mensen door ons ontberen
Als wij hebben kwaad gedaan.
Door een woestijn van eeuwen
vol boosheid en gevit
Rijden de drie kamelen
Waarop elk een koning zit.
Nu zal het wel gauw gaan sneeuwen
En dan wordt de wereld wit.

Anton van Duinkerken
Geboorte van het kind (School van Jeroen Bosch)

Uit: Verzamelde gedichten
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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

Wim Vroom
pastoraal werker
vroom@franciscusenclara.com
06 589 591 05

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 Apeldoorn: ma, di, wo, do: 09.00-12.00 uur, emmaus@rkapeldoorn.nl 055 526 65 04 N.B. op dinsdag 1 december is het secretariaat gesloten.
Secretariaat Twello: di, do: 09.00-17.00 uur, secretariaat@franciscusenclara.com 0571 27 44 45.

LI T U RG I S CH E V I E R I N G E N
KERST, ANDERS DAN ANDERS, OOK IN DE O.L. VROUWEKERK
Door COVID-19 kunnen we het Kerstfeest in al onze kerken van de Emmaüs- en Franciscus en
Clara parochie maar beperkt vieren. Tijdens een viering mogen er maximaal 30 bezoekers zijn.
Dit geldt ook voor Kerstmis, zowel voor de vieringen op kerstavond als op 1e en 2e kerstdag!
Daarom zal voor elke viering gereserveerd moeten worden. Dit kunt u doen via de website
van onze parochie www.emmaus-apeldoorn.nl onder het kopje “reserveren voor een
kerkdienst”. Zonder reservering is er helaas geen toegang mogelijk. Tevens wordt verzocht
om een mondkapje te dragen. Op donderdag 24 december zal er voor de kinderen en hun
ouders een kerstinloop worden georganiseerd. Ook hiervoor zal gereserveerd moeten
worden. Hierover leest u meer bij de rubriek Kind en kerk.
Vanuit de H. Martinuskerk te Twello worden vieringen uitgezonden. Ook vanuit de Onze
Lieve Vrouwekerk worden binnenkort online live vieringen uitgezonden. De eerstkomende
zondagen zal dat op proef zijn en als alles goed werkt wordt het definitief, dus ook met
Kestmis, Oud en Nieuw enz.
Zaterdag 12 december 3e zondag van de Advent
(1e H. Communieviering) (uitsluitend voor genodigden)
16.30 uur Eucharistieviering met het kinderkoor. Voorganger pastoor H. Hermens
Zondag 13 december 3e zondag van de Advent
10.00 uur Eucharistieviering voor 30 personen met enkele leden van het Gregoriaans koor
Voorganger pastoor H. Hermens
Dinsdag 15 december
09.00 uur Eucharistieviering voor 30 personen
Vrijdag 18 december
09.00 uur Eucharistieviering voor 30 personen
19.30 uur Gebedsviering Sant’Egidio
Zaterdag 19 december 4e zondag van de Advent
16.30 uur Eucharistieviering voor 30 personen met cantor M. Braam en organist L. Huisman
Voorgangers pastor Sebastian en diaken R. Dashorst
Zondag 20 december 4e zondag van de Advent
10.00 uur Eucharistieviering voor 30 personen met cantor Credo
Voorgangers pastor Sebastian en diaken R. Dashorst
Dinsdag 22 december
09.00 uur Eucharistieviering voor 30 personen
Donderdag 24 december Kerstavond
19.00 uur Eucharistieviering voor 30 personen met enkele leden van koor JokoTrees
Voorganger pastoor H. Hermens
23.30 uur Eucharistieviering voor 30 personen met enkele leden van koor Sostenuto
Voorgangers pastoor H. Hermens en diaken R. Dashorst
Vrijdag 25 december 1e Kerstdag
09.00 uur Eucharistieviering voor 30 personen met enkele leden van het Credo koor
Voorganger pastor Sebastian
12.00 uur Eucharistieviering voor 30 personen met enkele leden van koor Lucente
Voorganger pastor Sebastian
19.30 uur Gebedsviering Sant’Egidio komt te vervallen
Zaterdag 26 december 2e Kerstdag (H. Stefanus)
10.00 uur Eucharistieviering voor 30 personen
Voorgangers pastoor H. Hermsen en diaken R. Dashorst
Zondag 27 december (Heilige Familie)
10.00 uur Eucharistieviering voor 30 personen met cantor R. Foppen en organist
F. Kronenberg. Voorganger pastoor H. Hermens
Dinsdag 29 december
09.00 uur Eucharistieviering voor 30 personen
Donderdag 31 december oudjaarsavond
19.00 uur Eucharistieviering voor 30 personen met cantor en organist F. Kronenberg
Voorganger pastoor H. Hermens
Vrijdag 1 januari 2021 nieuwjaarsdag
10.00 uur Eucharistieviering voor 30 personen met cantor H. Veldkamp en organist
F. Kronenberg. Voorgangers pastor Sebastian en diaken R. Dashorst
19.30 uur Gebedsviering Sant’Egidio komt mogelijk te vervallen
Zaterdag 2 januari (Openbaring van de Heer)
16.30 uur Eucharistieviering voor 30 personen. Voorganger pastoor H. Hermens
Zondag 3 januari (Openbaring van de Heer)
10.00 uur Eucharistieviering voor 30 personen met enkele leden van het Credo koor
Voorganger pastoor H. Hermens
Dinsdag 5 januari
09.00 uur Eucharistieviering voor 30 personen
Vrijdag 8 januari
09.00 uur Eucharistieviering voor 30 personen
19.30 uur Gebedsviering Sant’Egidio

BIECHTGELEGENHEID elke vrijdag na de viering van 09.00 uur in de O.L. Vrouwekerk,
na telefonisch overleg.
ROZENKRANSGEBED is nog niet opgestart.
DE SOOS (op donderdagmiddag) is tot nader order gesloten!
KINDERDIENST EN CRÈCHE
- De kinderdienst is op zondag van 10.00 tot 11.15 uur in het Emmaüshuis.
Kinderen komen via de tuiningang naar het Emmaüshuis. Alleen de kinderen
die communie willen ontvangen keren met een begeleider terug in de kerk bij
de communie. Er is crèche voor de kleintjes.
- 24 december is er voor kinderen en hun ouders elk half uur van 15.30 t/m 17.00 uur een
kerst inloop met verhaal. Reserveren via www.meevieren.nl. Kinderen t/m 8 jaar hoeven niet
te reserveren en kunnen gewoon meekomen. We vragen de kinderen verkleed te komen als
herder, schaapje, engel, koning, Jozef of Maria.Voorgangers: Pastoor Hermens, Mariska Litjes
- Tijdens OpenKerk op eerste en tweede kerstdag kan je ‘lopen in het kerstverhaal’ langs
de platen uit de Schatkoffer.
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 04.
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 11.00 uur mailen
naar receptie@rkapeldoorn.nl. Om een beter zicht te krijgen wat er speelt in
de parochie vragen wij uw hulp. Weet u iemand die ook voor een bloemetje in
aanmerking komt, wilt u dit dan doorgeven aan het secretariaat.
Voor de komende weken is het rooster:
20 december locatie De Drie Ranken; 27 december locatie Teresia;
3 januari locatie Hubertus; 10 januari locatie Bonifatius.
Op 15 november jl. is er een bloemetje gegaan naar Bep Scheffer,
Boerhaavestraat te Apeldoorn.
Op 22 november jl. is er een bloemetje gegaan naar de familie Van Schendel,
Puttenstein te Ugchelen.
Op 29 november jl. is er een bloemetje gegaan naar mevrouw Holleman,
Talingweg te Apeldoorn en naar mevrouw Ellenbroek, Eemstraat te Apeldoorn.
Op 6 december jl. is er een bloemetje gegaan naar familie De Brie,
Achterlandseweg te Apeldoorn.
KLEDINGBANK
In verband met de kerstvakantie is de kledingbank gesloten van maandag 21 december
tot maandag 11 januari.
VOEDSELBANK
Het product voor de inzamelingsactie van de Voedselbank voor de maand december is
broodbeleg, zoals chocopasta, hagelslag, stroop, jam etc. Voor de maand januari: potten
jam. U kunt het product in de bekende kratten achter in de kerk deponeren. Namens de
voedselbank hartelijk dank.
COLLECTE OPBRENGSTEN
Week 41/43: eigen kerk € 110,05.
Week 44: eigen kerk € 161,05
Week 45: eigen kerk € 155,87
MISINTENTIES, VOOR ZOVER BIJ ONS BEKEND
05/06 december: Annie Spronk-Post; Maria Johanna Geerdink en overleden familieleden.
12/13 december: Sido Andela; Maria Aartsen-Verhey; overleden familie Aartsen-Verhey;
Hendrikus Johannes Aartsen; Aad van de Maarel; Gerda Janssen-Wijnhoud.
19/20 december: Nog geen opgave bekend.
24 december: Familie Mayer-Emler, Boekhorst; Aad van de Maarel; Ger Hardes-Spijkerbosch.
25 december: Aad van de Maarel; Stephan Staijen, overleden ouders, schoonouders en
schoonzoon; gezondheid en voorspoed voor het gezin; Joop Dölle en Lies Dölle-van Dantzig,
overleden ouders Bouwmeester - Dijkhof.
26/27 december: Joop Dölle en Lies Dölle-van Dantzig, overleden ouders Bouwmeester - Dijkhof.
Overleden: De uitvaart van Fred Hurenkamp heeft in besloten kring plaatsgevonden
op 11 november jl. De begrafenis van Gerda Janssen-Wijnhoud heeft plaatsgevonden
op 23 november jl. op Heidehof.
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OpWeg gaat 50ste
(en laatste)
jaargang in
Ja, het is echt waar, OpWeg bestaat al 50 jaar!
Met meteen de kanttekening dat het daarbij blijft, want medio
2021 zal er een nieuw parochieblad komen. Met een andere
naam, zo is ook al besloten. Welke naam? Daar wordt nog over
nagedacht.
Hoeveel van de huidige lezers van ons huidige parochieblad
zouden ook de eerste editie van de eerste jaargang hebben
gelezen? U? Laat dat ons weten (op-weg@rkapeldoorn.nl),
dan komt u de volgende keer met foto (en wellicht een mooie
herinnering) in ons parochieblad.
Zelf willen we natuurlijk ook aandacht aan dit heugelijke feit
besteden. We beginnen er al meteen mee door een foto van de
voorkant van het eerste exemplaar af te drukken. Ook hebben
we een krant gevonden waarin gewag werd gemaakt van het
verschijnen van ons parochieblad.
Het hoeven trouwens niet alleen maar herinneringen aan
artikelen uit OpWeg te zijn, ook parochiegebeurtenissen die
indruk hebben gemaakt of bijzondere herinneringen aan
pastores zijn van harte welkom.
We zijn heel benieuwd en hopen door uw/jouw bijdrage,
zolang we met deze 50ste jaargang bezig kunnen zijn, er
memorabele edities van te maken.
De redactie
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H. Antonius Abt-kerk

“Oude buren – nieuwe medeparochianen” (deel 2)
(Willem Olierook)
Omdat de HH. Franciscus en Clara parochie
en de Emmaüsparochie samen worden
gevoegd tot één nieuwe parochie die de
naam Sint Franciscus heeft gekregen, leek
het me een goed idee om eens nader kennis
te gaan maken met deze “oude buren” die
nu onze “nieuwe medeparochianen” gaan
worden.

De HH. Franciscus en Clara parochie
Waar en – belangrijker – over wie hebben
we het eigenlijk als we kijken naar de
HH. Franciscus en Clara parochie? Welke
kerken zijn er beschikbaar voor de eredienst
en welke mensen zetten zich voor deze
parochie in?
Na mijn bezoek aan ‘de mannen van
Loenen’ waar ik de vorige keer mee in
gesprek ging om wat meer te weten te
komen over de H. Antonius Abt-kerk en de
geloofsgemeenschap aldaar, maakte ik een
afspraak met Hanny Melenhorst en Gerard
Bosgoed in het pastoraal centrum tegenover
de imposante H. Martinuskerk in Vaassen.
Zij zijn bereid mij te vertellen hoe het er
aan de andere kant van de Veluwe – wat
wordt het qua oppervlakte een grote
nieuwe parochie! – aan toe ging en gaat.
Zoals ook in de eerste aflevering eerst
wat geschiedenis.

Boekjes
De hierna genoemde geschiedschrijverij
haal ik uit twee boekjes. Het eerste heeft
als titel ‘Kroniek’ en is uitgegeven t.g.v.
het 150-jarig bestaan (1855-2005) van de
H. Martinusparochie. In het Voorwoord,
geschreven door Gerard als toenmalige
vicevoorzitter van het parochiebestuur,
lees ik:
<<De overgang naar parochie – daarvoor
was het een “missiestatie” – kon
plaatsvinden omdat in maart 1853 mgr.
Zwijsen tot aartsbisschop van Utrecht werd
benoemd en daarmee de bisschoppelijke
hiërarchie werd hersteld.
Twee jaar later waren alle formaliteiten
rond en kon de voormalige missiestatie zich
(weer) parochie noemen.
Ook voor 1855 was er een katholieke
gemeenschap in Vaassen, zij het dat de
status “missiestatie” ongeveer 250 jaar heeft
geduurd en de activiteiten zich grotendeels
ondergronds afspeelden.
De eerste kapel wordt al genoemd in 891(!)
en was gesticht door een zekere Brunhold.
Het is dus niet overdreven om te zeggen
dat Vaassen een lange en rijke katholieke
historie heeft. Met hoogte- en dieptepunten,
jazeker, maar de hoogtepunten zijn gevierd
en de dieptepunten overkomen.>>

Kasteel de Cannenburch
Het tweede boekje is uitgegeven t.g.v. het
100-jarig bestaan van de Martinuskerk. Dat
was in 2017.

Je kunt aan de vormgeving van beide
boekjes zien dat ook de grafische middelen
zich in die twaalf jaar flink hadden
ontwikkeld (en laten maken waarschijnlijk
ook goedkoper was geworden).
Daar waar “Kroniek” nog in zwart/
wit was met enkel een inlegvel voor de
jubileumfestiviteiten met kleurenfoto’s, is
het boekje uit 2017 op glanzend papier en
in “full colour”. Ik haalde er de volgende
citaten uit:
<<Bij het jubileum van 100 jaar Martinuskerk
in Vaassen, staan we uiteraard stil bij de
ontstaansgeschiedenis van onze kerk. Hierbij
kunnen we zeker niet de relatie van de
bewoners van Kasteel de Cannenburch met
de katholieke kerk onvermeld laten. Zij
hebben een significante rol gespeeld binnen
de katholieke gemeenschap in het dorp
Vaassen.
Het geslacht Van Isendoorn à Blois heeft
ruim 300 jaar op kasteel de Cannenburch
gewoond van 1558 tot 1881 – het jaar waarin
de douairière Van Isendoorn, Charlotte van
Oldeneel tot Oldenzeel, overleed.
Haar omgeving wilde van Vaassen een
‘hoge heerlijkheid’ maken, waarbij bestuur
en rechtspraak bijna volledig in handen
van de kasteelbewoners zouden komen
te liggen. Dit hield ook in dat zij het recht
zouden hebben pastoors aan te stellen. Door
allerlei omstandigheden is het nooit zover
gekomen.
Wel werden in de huiskapel van het kasteel
katholieke erediensten gehouden, die ook
voor de bewoners van Vaassen toegankelijk
waren. Deze huiskapel deed aanvankelijk
dienst als schuilkerk.
Aan het einde van de 18e eeuw verplaatsten
de Van Isendoorns deze diensten naar het in
1706 aangekochte huis ‘de Oosterhof’- ons
huidige parochiecentrum. Een schuur die
aan het huis vastzat, kreeg de functie van
kerkgebouw.

Martinusparochie
Om een einde te maken aan de
onduidelijkheid van parochiële
grenzen, werd op 2 maart 1855 de St.
Martinusparochie opgericht. Als pastoor
werd Joannes van Haaren aangesteld, die
in 1846 naar Vaassen was gekomen als
opvolger van pastoor van Leeuwen.
De schuurkerk was inmiddels vervangen
door de zogenaamde ‘Waterstaatskerk’,
een bijnaam, die werd verkregen omdat de
overheid bij de bouw van kerken tussen 1824
en 1868 het ontwerp van die kerken liet
maken door een ingenieur van het Ministerie
van Waterstaat.
Dankzij grote financiële inbreng van de
parochianen en subsidie van het Rijk, kon
dit gebouw gerealiseerd worden. Pastoor
van Haaren werd opgevolgd door Joannes
Franciscus Corbessier, die ervoor zorgde
dat de pastorie een enorme metamorfose
onderging. Dwars op het bestaande huis

werd in 1878 een hoog opgetrokken
voorgedeelte geplaatst. In datzelfde jaar
schonk douairière Charlotte d’Isendoorn
à Blois een orgel aan de kerk, dat rond
1875 door de beroemde orgelbouwer
Maarschalkerweerd in Utrecht gebouwd was.
In oktober 1907 kwam de ziekelijke Jacobus
Henricus Maria Hagen naar Vaassen. Het
mag gerust wonderbaarlijk genoemd
worden, dat deze man, wiens levenskansen
al haast waren opgegeven, als pastoor
nog zoveel belangrijk werk tot stand heeft
weten te brengen. Door het groeiend aantal
parochianen was de wens om een grotere
kerk gerechtvaardigd. Bovendien was de
‘Waterstaatskerk’ inmiddels verouderd, te
laag en versleten.

Nieuwe kerk
Het houten bouwwerk werd gegund aan
L.J. Hemels [met zo’n naam is dat wel logisch
dacht ik bij het lezen] uit Amersfoort en
binnen 5 weken stond er een mooie tijdelijke
kerk in de voormalige moestuin van de
pastorie – de huidige parkeerplaats.
De nieuwe kerk werd – naar ontwerp van
architect A. Hardeman – op 2 oktober
1917 ingewijd door mgr. Henricus van de
Wetering. In totaal was er zestien maanden
aan de bouw gewerkt.
In september 1962 kreeg de klok op de toren
van onze kerk – dankzij een royale donatie –
verlichte wijzerplaten.
In oktober 1966 werden op het dak en de
toren van de kerk de leien vernieuwd en
kreeg de torenspits weer een fel blinkende
gouden haan.
Begin 1968 werd als gevolg van nieuw
liturgisch inzicht vanuit het Tweede
Vaticaans Concilie, gestart met de
aanpassing van het interieur van de kerk.
Het priesterkoor werd aanzienlijk vergroot,
het nieuwe altaar kwam verder de kerk in
en de communiebanken verdwenen. De
preekstoel werd enigszins gedraaid, maar
bleef dezelfde plek houden.>>

Heden en toekomst
Hoewel het heel aardig is om over het
verleden te horen en te lezen, ben ik
natuurlijk ook benieuwd hoe het nu binnen
de parochie is.
Hanny vertelt: ‘Nu met de coronacrisis is
het natuurlijk helemaal een rare tijd. Maar
ook daarvoor hadden we al te kampen met
een teruglopend aantal kerkgangers en
vrijwilligers. Veel wordt er vanuit Twello
geregeld. We zien geen jonge ouders meer;
door de Eerste Communie bleef je zicht
houden op de kinderen. Nu wordt veel
centraal geregeld en ik snap best wel dat
het tegenwoordig niet anders kan. We zijn
alleen een ‘weekendkerk’. Gelukkig hebben
we nog wel koren, o.a. een koor dat “Anders
Vieren” heet en zelf vieringen voorbereidt.

Zo’n 70 mensen brengen de Clara rond, er is
een actieve groep mannen die iedere week
op maandag bezig is op het kerkhof, tuin en
rond de kerk. De filmavonden en het Eetcafé
werden goed bezocht. Het is afwachten hoe
het straks na de coronatijd zal gaan lopen.
Er mogen nu 100 mensen komen, maar er
waren bij voorbeeld op 27 september net
aan 50 personen aanwezig.’
Ik weet dat er ook in de HH. Franciscus en
Clara parochie een aantal kerksluitingen is
geweest en ben benieuwd hoe dat gegaan
en beleefd is.
Hanny: ‘Ik durf wel te stellen dat de
kerksluitingen hier goed zijn gegaan.
Er was veel begrip voor, maar door de
grotere afstanden zie je wel dat er in
totaal minder kerkgangers zijn. Van
Vaassen naar Twello is toch ‘lastiger’
dan in Apeldoorn bij voorbeeld van
Zevenhuizen naar het centrum. Wel zijn de
geloofsgemeenschappen blijven bestaan.
Het is goed om bij elkaar te zijn, maar aan
de andere kant houdt het ook ‘beweging’
tegen. Er wordt op kerkelijk gebied best nog
wat aangeboden, maar er wordt nauwelijks
gebruik van gemaakt. Waren er vroeger
hier 400 parochianen in de paaswake, sinds
deze alleen in Twello gevierd wordt, schat ik
dat er nauwelijks 10 mensen uit Vaassen de
paaswake in Twello bezocht hebben en de
dienst, op paasmorgen, in onze kerk hooguit
een ruim gemiddeld aantal bezoekers trekt.

“Bruine broeders”
Het is geen vrolijk verhaal en ik wil liever
niet in mineur met mijn vriendelijke
gesprekspartners eindigen, dus vraag ik of er
toch nog lichtpuntjes zijn.
Hanny: ‘Met kerst hebben we, ondanks dat
er geen “nachtmis” is toch drie keer een
volle kerk.
En we hebben nog altijd de “Vrienden van
de Martinustoren”. In de volksmond ‘de
bruine broeders’ genoemd. Een groep jonge
mannen die actief is om extra inkomsten
binnen te halen. Dit om bij te dragen aan
activiteiten die voor de gemeenschap zijn.
Zo hebben ze op de laatste kerstmarkt
onder andere 1200 kg balkenbrij verkocht.
In oktober is er eerst een ‘proefavond’ waar
ieder jaar andere werkgroepen voor worden
uitgenodigd en daar beleven we samen
dat goede gevoel van betrokkenheid en
gezelligheid. Ik hoop dat dit nog lang zal
mogen blijven bestaan.’
Voordat ik Hanny en Gerard hartelijk dank
voor hun medewerking, vraag ik of ze op de
foto willen.
‘Doe maar een plaatje van onze prachtige
kerk,’ zegt Hanny, waarbij Gerard
instemmend knikt.
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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
Vacature
: 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 0000 9418 49 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 04, 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.
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
I. (Ineke) Bouwmeester-Bloem via: secretariaat@francuscusenclara.com,
0571 27 44 45 (di, do: 09.00-17.00 uur)

VERTROUWENSPERSOON
Mevrouw Aafke Gussenhoven kan vertrouwelijk worden geraadpleegd bij ongewenste omgangsvormen binnen de parochie
(bijvoorbeeld bij agressie, pesten, intimidatie).
Zij is bereikbaar via 06 122 628 64.

AANMELDEN UITVAARTEN
Centraal aanmeldpunt uitvaarten 06 289 283 73

Allerzielen: gedenken vanuit het hart
Door de coronacrisis was het dit jaar
onmogelijk om de traditionele viering op
de begraafplaats Haagwinde doorgang te
laten vinden. Een moeilijke beslissing. Want
deze viering, waarin wij onze dierbaren
gedenken die in het voorbije jaar op onze
begraafplaatsen hun laatste rustplaats
vonden, is een druk bezochte bijeenkomst.
De leegte die hierdoor dreigde te ontstaan
hebben wij ondervangen door op elk van
onze begraafplaatsen, Arnhemseweg,
Haagwinde en Oude Beekbergerweg, een
alternatieve gedachtenisplek te creëren.
Beperkingen geven ook de mogelijkheid tot
nieuwe ideeën. Mede dankzij de inzet van
enkele vrijwilligers uit de Haagwindegroep
werden er voor iedere begraafplaats drie
harten gemaakt: een groot hart met daarop
de namen van de overledenen die in 2020
op de begraafplaats zijn bijgezet omringd
door 14 rode kaarsen en twee kleine

harten, waarin de nabestaanden een kaars
mochten plaatsen voor hun dierbare. Deze
harten werden op een centrale plek op de
begraafplaats neergelegd en daarbij stond
een bord met een gedicht dat speciaal voor
deze gelegenheid was gemaakt.
Ondanks het late tijdstip van realiseren,
waardoor het niet meer goed mogelijk was
om iedereen hierover te informeren, werden
er veel kaarsen geplaatst. De reacties van de
bezoekers aan onze begraafplaatsen waren
erg positief. Waar tot voor kort alleen op de
Haagwinde een herdenking was, werd deze
nu op elke begraafplaats gehouden.
De harten worden zorgvuldig bewaard,
zodat wij ze ook volgend jaar kunnen
plaatsen ter nagedachtenis aan hen die ons
ontvielen.
Bestuur RK Begraafplaatsen Apeldoorn

Het gedicht dat erbij stond:
Ieder jaar gedenken wij met Allerzielen
de dierbaren die ons ontvielen.
Heel speciaal herinneren wij ons de namen
voor wie wij afgelopen jaar hier kwamen.
Met een gevoel van leegte en grote smart
maar voor altijd geborgen in ons hart.
Denk aan ‘t mooie dat je samen
mocht beleven
dat zal je sterken om door te gaan
met leven.

Adventsactie 2020: Akkers voor
ontheemde gezinnen in DR Congo
De armoedeval wordt het ook wel
genoemd: de vicieuze cirkel van armoede,
ondervoeding, ziekte, gebrekkige opleiding
en weer armoede. Ondervoeding is
een belangrijke schakel in deze cyclus.
Adventsactie wil daar iets aan doen.
Zo steunen we dit jaar een project in
het Masisi-gebied in DR Congo waarbij
ontheemde gezinnen gezamenlijk
gevarieerde groenten verbouwen. Help mee
de vicieuze cirkel te doorbreken!

Wat is er aan de hand?
In april vorig jaar sloegen mensen in het
oosten van DR Congo massaal op de vlucht
voor extreem politiek geweld. Ruim 20.000
ontheemden hebben hun toevlucht gezocht
in het Masisi-gebied. Hun meest dringende
probleem is gebrek aan eten. In de dorpen
die ze moesten achterlaten leefden ze van
de opbrengst van hun land. Mogelijkheden
om op hun nieuwe woonplek werk te vinden
zijn er nauwelijks.

Wat willen we bereiken?
CAJED is een lokale organisatie in de
regio Goma en werkt al jarenlang met
kwetsbare kinderen en jongeren. Zij willen
de levensomstandigheden verbeteren van
minimaal 250 kinderen en jongeren uit 50
ontheemde en kwetsbare gezinnen in de
gemeenten Butare en Mweso in het Masisigebied. Daartoe is het noodzakelijk de
voedselzekerheid te verbeteren.
Gebrek aan eten maakt namelijk dat kinderen
weglopen van huis, verzuimen van school,
in de prostitutie terecht komen, diefstallen
plegen of zich aanmelden bij gewapende
groepen. Voedselzekerheid is essentieel voor
de stabiliteit van het gezin en daarmee voor
het leven van kinderen en jongeren.

Hoe doen we dat?
In het Masisi-gebied verbouwen 50 gezinnen

voedsel op gemeenschappelijke akkers.
De lokale parochie heeft daarvoor grond
beschikbaar gesteld.
CAJED weet uit ervaring dat een focus
op vrouwen bij landbouwactiviteiten een
positief effect heeft op hun kinderen.
Daarom krijgen de moeders van elk gezin
een startpakket voor eigen gebruik, dat
bestaat uit zaden voor aubergine, ui,
knoflook, kool, amarant (een zeer voedzaam
pseudo-graan) en een schoffel.
De 50 gezinnen werken samen in vijf
groepen, die elk gieters, harken en een
pakket met groenten krijgen om te
verbouwen op de gemeenschappelijke
akkers. De opbrengst is bestemd voor extra
voeding voor de kinderen, de aankoop van
zaden voor het volgende seizoen en om voor
de kinderen de gezondheidszorg te betalen
in het lokale ziekenhuis.
De deelnemers krijgen les in agrarische
technieken en leren van elkaars ervaringen.
Ze krijgen ook les in verkooptechniek, zodat
ze hun producten op de lokale markten
goed verkopen.

Geld doneren
Er wordt voor de adventsactie gedoneerd
tijdens de vieringen van 23 november t/m 20
december 2020.
In verband met de coronacrisis zijn er geen
collectes tijdens de vieringen. Uw bijdrage
kunt u storten in de collectebus die achter in
de kerk staat.
Het is ook mogelijk uw bijdrage over te
maken op: rekeningnummer NL80 RABO
0105 242 063 t.n.v. Emmausparochie
Apeldoorn, ovv: Adventsactie akkers DR
Congo 2020.
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.
Werkgroep Em-missie
Rens, Luce,
Ronald en Virginie

vrijdag 11 december 2020

VA N
Beste parochianen,
Om te beginnen wil ik jullie allen een hart
onder de riem steken in deze ingewikkelde
tijd. Het coronavirus en alle maatregelen
die daarbij komen kijken maken het voor
ons allen, in het dagelijks leven maar ook
in het samen kerk zijn, niet gemakkelijk.
Er is helaas veel persoonlijk leed op
verschillende plekken: dierbaren die ziek
zijn, mensen in onze naaste omgeving die
overlijden, de eenzaamheid die mensen
voelen door het gemis aan bezoek en
persoonlijk contact. Aan iedereen die
zich ook maar een beetje herkent in deze
beschrijving schrijf ik: heel veel sterkte,
houd vol, blijf met ons hopen en geloven
dat we op een dag weer ‘gewoon’ elkaar
de hand kunnen geven en bij elkaar
mogen zijn. Dat we weer met elkaar
kunnen vieren, zingen, elkaar ontmoeten.
In lijn met de nieuwe maatregelen in
oktober om het virus terug te dringen
zijn veel bijeenkomsten en vieringen
afgezegd. Dat is merkbaar in de kerken,
maar ook aan de bestuurstafel. Hoewel
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de voorbereidingen van de fusie tussen
de Franciscus en Clara parochie en de
Emmaüsparochie zeker wel doorgaan,
merken we dat de voortgang en de manier
waarop we iedereen hierbij kunnen
betrekken minder is dan we zouden willen.
Een bijeenkomst die gepland was met het
pastoraal team en het parochiebestuur
samen, om samen de visie van het pastoraal
team te bespreken en te doorleven, hebben
we moeten uitstellen. Er wordt vanuit de
beide parochies gewerkt aan een nieuw
gezamenlijk parochieblad, dat te zijner tijd
in de plaats komt van de Clara en de Op
Weg, maar dat zal zeker nog niet in januari
2021 zijn. Wij hopen dat we in de loop van
2021 alsnog de ruimte en mogelijkheid
hebben om elkaar te ontmoeten en samen
te gaan werken aan het verder groeien naar
één gezamenlijke nieuwe parochie.
Er waren in de afgelopen periode toch
ook wel bijzondere momenten die ik hier
graag noem. In september was er een
warm afscheid van onze pastoraal werker
Ivan Kantoci in de kerk in Twello. Er waren
op zaterdag en zondag mooie vieringen

P A S T O R A A L
W O O R D
waarin dankbaar is teruggekeken op wat
Ivan voor ons als parochie heeft mogen
betekenen. Ivan, wij wensen je nogmaals
alle goeds in de nu nieuwe periode na
je pensionering! Ook in september heeft
het parochiebestuur met de locatieraad
van Apeldoorn samengezeten in het mooi
verbouwde Emmaüshuis. Vanaf deze plek
wederom welgemeende complimenten
aan degenen die ervoor hebben gezorgd
dat de verbouwing een succes was! Het
is erg mooi geworden en biedt voor de
toekomst veel mogelijkheden om hier
samen te komen. Tenslotte hebben we
gesproken met een kandidaat voor de rol
van secretaris in het parochiebestuur. We
weten binnen enkele weken of hij het
bestuur definitief komt versterken.
Namens het bestuur van de
samenwerkende parochies Emmaüs en HH
Franciscus en Clara wens ik jullie allen een
gezonde en vredige adventsperiode toe,
en een heel zalig Kerstmis.
Hartelijke groet,
Maarten Heere, vicevoorzitter

De Kerstherberg draait op goede wil,
vrijwilligers en giften.

Wilt u ook uw steentje bijdragen? Dat kan!
Steun de Kerstherbergen met een gift.
Met € 7,50 zorgt u al voor soep, lekkere
hapjes en voor koffie of thee met iets lekkers
erbij voor een bezoeker. Zo maakt u het
mogelijk dat de Apeldoornse Kerstherbergen
ook dit jaar in aangepaste vorm kunnen
doorgaan.

K I N D

E N

Op een veilige manier
samen kerstvieren in
de kerk is binnen de
coronamaatregelen een uitdaging.
Toch willen wij u van harte uitnodigen
om onze kerk te bezoeken en hebben we
voor de kinderen een tweetal activiteiten
waarvoor u zich met uw kind(eren) kunt
opgeven. Voor alle activiteiten geldt dat
er gereserveerd moet worden via:
www.emmaus-apeldoorn.nl onder het
kopje reserveren voor een kerkdienst.

Kerstinloop met verhaal

Tentoonstelling ‘Beelden van God’

24 december
(kerstavond) is er
voor kinderen en
hun ouders elk
half uur van 15:30
t/m 17:00 uur
een kerstinloop
met verhaal.
Reserveren via
de website van
onze parochie
www.emmausapeldoorn.
nl, onder het
kopje “reserveren voor een kerkdienst”
(30 personen per half uur). Kinderen t/m 8
jaar hoeven niet te reserveren en kunnen
gewoon meekomen. We vragen de kinderen
verkleed te komen als herder, schaapje,
engel, koning, Jozef of Maria. Voorgangers:
Pastoor Hermens, Mariska Litjes.

Tijdens de adventszondagen komt er steeds
een andere kunstenaar op bezoek in de
kinderdienst. De kunstenaars maken beelden
van God geïnspireerd op navertellingen van
de eerste lezingen uit de profeten Jesaja en
Samuel. Kinderen hebben ook kunst hierover
gemaakt. God als liefhebbende Vader, als
trooster, als brenger van hoop, als bouwer
aan zijn koninkrijk.
In de kerk worden deze kunstwerken
tentoongesteld op een aantal tafels.

Tijdens ‘Openkerk’ op eerste en tweede
kerstdag kan je de kerststal bezichtigen maar
ook het verhaal van kerst beleven door te
‘lopen in het verhaal’ langs de platen uit de
Schatkoffer. Al lopend langs de platen wordt
al lezend en kijkend het verhaal van kerst
verteld.

Giften zijn welkom op rekening
NL 94 INGB 0002 0756 80 ten name van
Werkgroep Kerstherbergen, Apeldoorn.
Bij voorbaat dank!
Kerstherberg ‘De Herberg’–
centrum Apeldoorn
Kerstherberg ‘de druif’–
De Maten, Apeldoorn

K E R K

Kerst 2020 anders
dan anders

Lopen in het verhaal

Beste parochianen,
Als wij kerst vieren, herinneren wij
ons de lichtjes. Wij versieren onze
huizen met lichtjes. De meesten van
ons hebben ook een kerststal in huis.
De sfeer wordt daardoor heel anders.
Licht in huis geeft een warm en
feestelijk gevoel.
De eerste lezing van de kerstnachtmis
begint met: “Het volk dat wandelt in
de duisternis ziet een helder licht”.
Ik vermoed dat we ons dat niet meer
echt kunnen voorstellen, want de
duisternis bestaat niet meer. Al meer
dan honderd jaar heeft het licht die
duisternis verdreven uit onze huizen,
op straat, uit dorpen en steden.
De duisternis, buiten om ons heen,
is niet meer voor te stellen.

Kerstherbergen 2020
De Kerstherbergen bieden ook dit jaar de
gelegenheid het feest van licht en warmte
te vieren. Door corona zal het dit jaar echter,
conform de richtlijnen, in een aangepaste
vorm plaatsvinden: alleen voor vaste
bezoekers en dat in meerdere shifts.

Licht in ons

Kinderdiensten op zondagen
gaan weer door!
Ook al zijn er maar 30 plaatsen in de kerk,
we hebben besloten de kinderdienst toch
te laten plaatsvinden en hopen dat kinderen
zullen blijven komen, ondanks dat hun
ouders niet in de kerk zitten. Voor de
kleintjes is er crèche.
Op kerstochtend is er geen kinderdienst en
crèche. Op www.kinderwoorddienst.nl is een
miniviering beschikbaar voor thuis.

Online kerstvieringen voor kinderen
thuis en in de klas
Naast mijn werk voor de parochie heb ik
nog een aantal andere werkzaamheden
die aansluiten op het kind en jeugdwerk.
Als medepionier van ‘De Vuurplaats’, een

oecumenische pioniersplek geïnitieerd
door de PKN, en als medeauteur van
Kinderwoorddienst.nl en Houvastopschool.nl
maak ik regelmatig dingen die bruikbaar zijn
voor kind en kerk.
Zo zijn er ook er ook vieringen online
gemaakt voor thuis en in de klas:
• www.kinderwoorddienst.nl heeft voor elke
zondag een miniviering voor thuis en een
kerstviering voor de kerstochtend.
• www.houvastopschool.nl heeft kerstvieringen voor op school en in de klas.
• Op www.devuurplaats.nl/hetkleinevuur
staat een meespeelviering voor peuters
en kleuters.
• Donderdagmiddag 24 december om 17:00
uur precies is de première van de enige
echte Matense kerstfilm: “Zoekers in de
Maten”. Vanaf dat tijdstip te zien in de
eigen thuisbioscoop via de websites
www.3ranken.nl of
www.devuurplaatsapeldoorn.nl.

Online escaperoom “Op zoek
naar de Maria Icoon” voor tieners
Verbonden blijven in deze tijd is niet
eenvoudig. In september konden we nog
met de tienergroep naar buiten voor een
speurtocht, maar de maatregelen zijn
flink aangescherpt. Daarom haken we dit
jaar in de adventstijd aan bij een ‘online
kerstchallenge’ die ontwikkeld is door de
PKN en over het hele land met jongeren
wordt gespeeld. Eerder deden we mee met
dit soort spellen en Circelslag.
We benaderen de
tieners via Whatsapp,
maar heeft u een tiener
die mee wilt doen
mail dan naar
kindenkerk@
rkapeldoorn.nl
We spelen het spel
op 20 december om
14:00 uur.

Er zijn veel mensen in de wereld
die in wanhoop leven. Zij hebben
geen vertrouwen in hun toekomst.
Vooral mensen die in gebieden leven
waar een burgeroorlog is. Mensen die
in armoede leven, met ziekte te maken
hebben of ruzie in de familie hebben
en ze daardoor duisternis in het leven
ervaren. En die duisternis is er altijd
geweest, tot op vandaag.
Mensen die in duisternis en wanhoop
leven verlangen naar licht en hoop.
De Israëlieten die onder de onderdrukking van de Romeinse bezitters
leefden, verlangden naar bevrijding.
Zo zijn er heel veel mensen in de
wereld die verlangen naar licht,
afhankelijk van hun omstandigheden.
Jezus heeft in het evangelie gezegd:
’Ik ben het licht der wereld’. Licht
in de duisternis. Niet de duisternis
van de nacht, maar van het leven en
de samenleving. De duisternis is de
afwezigheid van liefde. De geboorte
van Christus in de wereld betekent licht
in ons midden. Dat licht kan in ons zijn.
Als wij het licht maar bij ons binnen
laten. Christus’ komst naar de wereld
geeft een boodschap voor die wereld.
De menswording van Gods Zoon in
de wereld toont een boodschap van
liefde voor de mensheid. Hij wilde
met ons mens zijn. Hij wilde licht in
ons zijn. Hij geeft een opdracht aan
ons om liefdevolle mensen voor onze
medemensen te zijn.
Als er liefde bestaat in en tussen
mensen, is er altijd licht en warmte.
De liefde in mensen werkt tegen
de armoede en uitbuiting in de
samenleving.
Het vieren van Kerstmis betekent dat
wij het licht van Christus in ons laten
en groeien in het licht. Wij mogen
lichtvolle en liefdevolle mensen voor
anderen zijn.
Laten we Jezus het licht van God doen
schijnen in de duisternis van ons eigen
leven en dat van onze medemensen.
pastor Sebastian

vrijdag 11 december 2020

Middenpaneel met tombe
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Kapel met altaar

Het altaar

De Onze Lieve Vrouwekerk, aflevering 28

Het Maria-altaar en de Mariakapel (deel 1)
Huub Ummels
Wie vanuit de Hoofdstraat de Onze Lieve
Vrouwekerk binnenkomt zal niet meteen
het Maria-altaar opmerken. Sinds de
komst van het Pereboom & Leijserorgel
staat het half verscholen achter het orgel,
vlakbij de toegangsdeur naar de sacristie.
Het altaar staat net als bij St. Jozef in
een zijkoor of kapel en precies zoals
bij Jozef tegen een tegelwand, die
ook hier een tapijt suggereert. Ook dit
altaar staat op een verhoging van één
trede ten opzichte van de vloer. De
vloer van het gehele koorgedeelte van
de kerk bestaat overigens uit een rijk
uitgevoerde tegelvloer waarin mozaïeken
zijn opgenomen. Een deel van de vloer
is helaas in het verleden ten behoeve
van de dagkerk uitgebroken en daarmee
verdween tevens het grootste en fraaiste
mozaïek van de gehele kerk.

Een gebed in plaatjes
Zo noemde pastor Leo Geurts het Mariaaltaar ooit in een van zijn artikelen in dit
blad. Het altaar is ca. drie en een halve
meter hoog en heeft een breedte van

twee en een halve meter. Het altaar is
omstreeks 1910 vervaardigd zoals zoveel
in onze kerk door F.W. Mengelberg te
Utrecht. Het gehele altaar is een uiting
van de betekenis van Maria in Gods
heilplan. Zij wordt hier afgebeeld als
“Sedes Sapientiae” d.w.z. “Zetel der
Wijsheid”. Het kind Jezus – met de
wereldbol in de hand – rust op haar
schoot. De zandstenen tombe van
het altaar heeft in het middenpaneel
van het front, in hoog reliëf tegen
een goudkleurige achtergrond, de
voorstelling van Jezus en Maria. Jezus
zet met zijn rechterhand een kroon
op Maria’s hoofd. In zijn linkerhand
houdt hij een scepter en ook hij draagt
een kroon. Links van deze voorstelling
is Catharina uitgebeeld en ook zij is
gekroond. Zij heeft in de linkerhand een
wagenwiel. In de rechterhand houdt ze
een zwaard. Zij was als vroegchristelijke
martelares een van de populairste
heiligen in de middeleeuwen. Ook
de middeleeuwse oude Apeldoornse
Mariakerk had zelfs een Catharinaaltaar. De voorstelling in de rechter
nis, eveneens in hoogreliëf, stelt de
in Friesland vermoorde bisschop en

Bij OpWeg, jaargang 50, nummer 1
Wij zijn blij u het eerste nummer te
presenteren van de 50e jaargang van
ons parochieblad.
In de voorgaande 49 jaren hebben
wij en heeft de redactie u altijd alle
wetenswaardigheden van onze parochie
proberen te vertellen. Onze vrijwilligerredactieleden hebben hiervoor veel
werk verricht om u met het blad iedere
keer weer van allerlei informatie rond
Katholiek Apeldoorn te voorzien. Wij
hebben altijd veel medewerking gehad
van onze drukkerij en koeriers, waarvoor
onze dank.
Dit eerste nummer van deze jaargang
is tevens het kerstnummer. Feest van de
geboorte van het Christuskind. Onze
redactie heeft er alles aan gedaan om
inhoudelijk en anderszins een feestelijk
tintje aan dit nummer te geven.
Zoals u weet zal onze Emmaüsparochie
op 1 januari 2021 fuseren met de
HH. Franciscus en Clara parochie in
Twello. Het bestuur van de nieuwe Sint
Franciscusparochie is van plan om in eigen

beheer een nieuw parochieblad te gaan
uitbrengen.
Volgens plan zal het eerste nummer van
het nieuwe parochieblad in september
verschijnen. Tot die tijd zal onze Stichting
voor Apeldoorn ons blad OpWeg blijven
uitgeven in de gebruikelijke frequentie.
SIKA zal voor de periode tot en met
augustus 2021 geen bijdrage van u vragen.
Niet in het minst willen we al onze
coördinatoren en bezorgers van harte
bedanken voor al het werk dat zij in al
die jaren verricht hebben. We zouden het
fijn vinden als de coördinatoren en de
bezorgers zich weer beschikbaar stellen
voor het nieuw uit te geven blad.
Wij hopen u in het komende jaar nog
van veel interessante informatie voor
Katholiek Apeldoorn te voorzien.
Zalig Kerstfeest en een gezond 2021
Het bestuur van SIKA
(Stichting Informatieblad
voor Katholiek Apeldoorn)

missionaris Bonifatius voor. Hij heeft in
de linkerhand het boek dat hij als afweer
gebruikte tegen het zwaard waarmee hij
te Dokkum werd vermoord.

Het retabel
Bij dit Maria-altaar valt bij de aanblik van
de eikenhouten opbouw meteen de op
een troon gezeten Maria op. Maar ook
het op haar schoot gezeten kindje Jezus.
Het beeld staat in een hoge rechthoekige
nis, in vaktermen de expositietroon
geheten, de omlijsting bestaat uit rijk
uitgevoerd neogotisch traceerwerk.
Onder de expositietroon rustend op
de mensa, dat is het zwart marmeren
altaarblad, het tabernakel van het altaar.
Op het tabernakeldeurtje, in reliëf een
amandelvormig medaillon, waarin een
lelietak is afgebeeld. Links en rechts van
het tabernakel, een kaarsenbank waarop
de fraaie neogotische kandelaars staan.
De kaarsenbank is voorzien van teksten.
Links staat de tekst “Mater Intemerata”
en rechts “Mater Amabilis ora pro nobis”.
Op de predella links zowel al rechts een
banderol met eveneens teksten. Deze
verwijzen naar Schriftteksten die vanouds
werden toegepast op Maria. Links wordt

verwezen naar Isaias (Jesaja) “Zij wordt
getooid met de glorie van de Libanon, de
luister van Karmel en de Saron”. Het zijn
de mooiste en vruchtbaarste plekken van
het Heilig Land en men moet ze gezien
hebben om zo’n toepassing op Maria aan
te voelen. Rechts staat een tekst uit Psalm
XLIV.

Maria-litanie
Op de verdere opbouw van het retabel
aan weerszijden van de expositietroon
zijn in twee etages vier uit hout
gesneden gepolychromeerde reliëfs
te zien die afbeeldingen uit de Marialitanie weergeven. Afbeeldingen waarbij
Maria wordt vergeleken met linksboven
de “Ivoren toren” (Turris eburnea).
Rechtsboven met de Ark van het Verbond
tussen God en zijn volk (Foederis arca).
Linksonder met het Gouden Huis (Domus
aurea), waarin Gods Zoon heeft willen
wonen en rechtsonder is ze het scharnier
van en naar de “Deur des Hemels” (Janua
Caeli). Tenslotte boven de tronende
Moeder Gods aan de bovenzijde van het
altaar de ineengevlochten letters MR, een
afkorting van “Maria Regina”, wat wil
zeggen “Maria Koningin”.

Emmaüsparochie gaat live!
De aanhoudende maatregelen ter
bestrijding van Covid-19 hebben het
parochiebestuur doen besluiten om ook
de Locatieraad van de Emmaüsparochie
toestemming te verlenen om zorg
te dragen voor uitzending van
eucharistievieringen in de Onze Lieve
Vrouwekerk middels videostreaming,
zoals dit al gebeurt vanuit Twello en
Loenen.
Vanaf oktober is er een werkgroep
videostreaming in het leven geroepen,
die weloverwogen heeft gekozen voor de
aanschaf van camera-set, videomodem en
randapparatuur met extra mogelijkheden
voor de nabije toekomst. Een en ander
zal op een deugdelijke wijze worden
geïnstalleerd en aangesloten worden op
het videonet van Kerkdienstgemist.nl.
Onlangs hebben we groen licht
ontvangen van het bisdom en nu zijn we
druk doende om een en ander nog voor
Kerstmis gereed te hebben. Wanneer de
proefuitzendingen (achter de schermen)
akkoord worden bevonden, zullen we
definitief live gaan.
Via de website www.emmaus-apeldoorn.nl

en Facebook zullen we u op de
hoogte houden van de live-gang
van de uitzendingen vanuit de Onze
Lieve Vrouwekerk in Apeldoorn. De
werkgroep belooft een overzichtelijke
en gemakkelijke schakeling naar de
uitzending.
We hopen op deze wijze vanuit een
vertrouwde plek enigszins nabij te zijn
voor allen die niet in de gelegenheid zijn
om de eucharistieviering bij te wonen.
Namens de werkgroep Videostreaming,
Gerrit Velthuis
Locatieraad - Gebouwen en beheer
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SANT’EGIDIO
santegidioapeldoorn@gmail.com | www.santegidio.nl | www.santegidio.org | www.santegidio.be

Kerstfeest in coronatijd
Zeker met Kerstmis wil Sant’Egidio
daklozen, armen, mensen in nood
nabij zijn. Des te meer in deze tijd
hebben zij het meeste behoefte aan
warmte, vriendschap en hoop. Het
kerstfeest 2020 zal dit jaar door de
coronapandemie noodgedwongen
anders moeten verlopen. Onze bekende
traditie, met gevulde feesttafels met arm
en rijk, oud en jong, oude en nieuwe
Nederlanders, samen in een feestelijk
versierde ruimte zal dit jaar niet kunnen.

Een andere Kerst
Er is een aantal jaren geleden een boek
geschreven met de titel ‘Een andere
Kerst’ met de ondertitel ‘Het jaarlijkse
feestmaal van Sant’Egidio met de armen’.
Het boek gaat over de kerstmaaltijden
die de gemeenschap elk jaar organiseert.
Wat dertig jaar geleden begon met een
gedekte tafel in de basiliek van Santa
Maria in Trastevere, een wijk in Rome, is
uitgegroeid tot een traditie in meer dan
zeventig landen.
Wereldwijd nodigt de Gemeenschap van
Sant’Egidio arme en dak- en thuisloze
medemensen uit voor een feestmaal
met Kerstmis. De genodigden die aan de
feesttafel aanzitten, wacht lekker eten
en drinken. Maar eerst kijken ze uit naar
het gezelschap van hun tafelgenoten.
Kerstmis is immers een tijd waarin
eenzaamheid en armoede nog meer
dan anders knagen. Het feestmaal van
Sant’Egidio is een echt familiefeest voor
wie geen familie heeft.
Het boek ‘Een andere kerst’ biedt
getuigenissen over een hartverwarmend
initiatief. Tegelijk is het een praktische
handleiding voor wie vindt dat het
feestmaal van Sant’Egidio navolging
verdient. Het boek is een leidraad om
de zwakkeren in onze maatschappij een
zinvolle kerst te bezorgen.
Maar dit jaar gaat het helemaal anders.
In veel kerken zoals in Amsterdam,
Antwerpen, Rome en in veel andere
steden in de hele wereld schuiven elk
jaar honderden mensen aan de mooi
gedekte tafels om als één familie de
kerstmaaltijd te houden: het zal dit jaar
jammer genoeg niet kunnen. We moeten
immers vermijden met te veel mensen op
dezelfde tijd op dezelfde plaats te zijn.

Kabinetschef Marian op pad met het straatteam

De ‘andere’ Kerst dit jaar
Zo ook in Apeldoorn. Op Tweede
Kerstdag zullen wij de gasten van de
Franciscustafel wel uitnodigen, maar dan
om een heerlijke kerstmaaltijd af te halen
die in de pastorie voor hen bereid zal
worden. Mensen die geen huis hebben,
op straat slapen, zullen we niet in de kou
laten staat, die mogen wel in de pastorie
hun kerstmaaltijd in de zaal eten en
zullen bediend worden aan mooi gedekte
tafels. Wij ontvangen al onze gasten in
een gezellige kerstsfeer en geven hen ook
bij vertrek een kerstgeschenk.
Voor de zwerfjongeren, jongeren in een
leefgroep, maatschappelijke opvang
van jongeren en gezinnen houden wij
een pizzaparty met Kerstmis. In de
grote binnentuin van de opvang van het
Leger des Heils aan de Warenargaarde
is het mogelijk om op een coronaveilige
manier een pizzafeest te houden.
Rondom de tuin staan de verschillende
woningen waarvan de bewoners naar
de houtgestookte pizzaovens kunnen
komen. De tuin zal in kerstsfeer zijn
gebracht met vuurkorven, verlichting
en sfeermuziek. Ook deze jongeren en
jonge gezinnen zullen een kerstgeschenk
ontvangen. Dit kerstfeest zal samen met
ex-zwerfjongeren georganiseerd worden.
De jongeren en wij kijken er naar uit.

Kledingbank
Wij hebben afgelopen periode weer veel
kleding en linnengoed mogen ontvangen
om door te geven aan mensen die in
financiële moeilijkheden zitten. Ook
hebben wij 250 paar nieuwe schoenen
ontvangen waarmee wij weer heel veel
mensen blij hebben kunnen maken. We
hebben ook veel dekbedden gekregen
en dat is vooral voor de vluchtelingen uit
het AZC heel belangrijk, omdat zij het in
de opvang ’s nachts zo koud hebben. Wij
zijn ook dankbaar voor de douchegel,
tandpasta, knuffels en chocolade die we
mochten ontvangen om mensen wat
extra’s te kunnen geven in deze tijd.

De Kledingbank is rond
Kerst en Oud en Nieuw gesloten
Van 20 december tot 11 januari is het dan
niet mogelijk om kleding te brengen. Op
maandag 11 januari zal dat weer mogelijk

zijn. Woensdag ervoor zal weer worden
gesorteerd, gestreken en ingehangen,
zodat zaterdag 9 januari onze gasten
weer kleding kunnen uitzoeken. Omdat
wij nu de hele zaterdag van 9.30 tot 15.00
uur open zijn zien we dat het aantal
mensen verdeeld over de dag komen
en wij meer tijd hebben om mensen
persoonlijk te woord te staan. Wat door
corona noodgedwongen is ontstaan blijkt
nu heel goed uit te pakken en ook als het
virus onder controle is willen wij dit zo
houden.
In het nieuwe jaar willen wij de
openingstijden nog meer verruimen, we
gaan dan ook op vrijdagmiddag open
om kleding uit te geven. Dat is dan gelijk
met de opening van de Boekenbank,
waar mensen op vrijdag een boek kunnen
halen of langs kunnen komen voor taalles
of een praatje.
De koop van het pand van de
Kledingbank is bijna rond, we wachten op
de afspraak bij de notaris om de koopakte
te tekenen en het geld te betalen. Heel
veel dank voor alle mensen die met hun
gulle financiële bijdragen de koop van
dit pand mogelijk hebben gemaakt! Zo
kunnen wij op deze locatie blijven en voor
onze gasten de continuïteit waarborgen

Straatteam
Op vrijdag 27 november is burgemeester
Ton Heerts, na het gebed in de kerk, met
het straatteam op pad gegaan om soep,
brood, koffie en warme chocolademelk
te brengen naar de vrienden van de
straat. Samen met kabinetschef Marian
hebben ze 35 geschenken uitgedeeld
met handschoenen, sjaals, mutsen
en een chocoladeletter. Het was een
mooie ontmoeting bij Omnizorg, op het
marktplein en bij de Kus naast het station.
Goed om de burgemeester te laten zien
wat we zoal doen op vrijdagavond voor
de armen van de stad.

Het Woord van God elke dag
In de Advent, het begin van
het liturgische nieuwe jaar en van de
voorbereidingsperiode op Kerstmis,
publiceert Sant’Egidio, in samenwerking
met Uitgeverij Halewijn, het boek ‘Het
Woord van God elke dag 2021’.
Het bevat voor elke dag van het komende

jaar een schriftlezing en commentaar van
aartsbisschop Vincenzo Paglia, geestelijk
raadgever van Sant’Egidio, aanbevolen
voor persoonlijk gebruik of als cadeau
tijdens de feestdagen. U kunt dit boek
voor € 25,- verkrijgen bij het secretariaat
of bestellen bij Sant’Egidio via info@
santegidio.nl of via uw eigen boekhandel.

Gezocht: penningmeester m/v
De penningmeester van de Stichting
Sant’Egidio Apeldoorn heeft zijn taak
door privéomstandigheden moeten
loslaten. Daarom zoeken wij met spoed
iemand die ons wil helpen met deze taak.
Het gaat om iemand die een jaarrekening
kan opstellen, omdat wij dat als stichting
verplicht zijn te doen. Iemand met een
accountantsachtergrond verdiend de
voorkeur. Informatie en opgave via ons
mailadres: santegidio@gmail.com
Steun onze kerstactiviteiten en het
onderhoud van de Kledingbank op
rekeningnummer:
NL81 INGB 0006 7476 28 t.n.v.
Stichting Sant’Egidio Apeldoorn

Burgemeester Ton Heerts op pad met het straatteam
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Lindy Hunneman:
“Het voelt allemaal heel vertrouwd”
(Willem Olierook)
Als klein meisje wilde ze schrijfster
worden. Daarna wist ze het een tijd lang
niet meer. Tijdens een verblijf in Azië
maakte ze kennis met andere culturen en
religies. Nu loopt ze stage bij Sant’Egidio.
Hoe is dat zo gekomen?

Kennismaken
Lindy en ik hebben afgesproken om
elkaar in het Emmaüshuis te ontmoeten.
Allebei hebben we er niet aan gedacht
om een ruimte te bespreken, maar
gelukkig is de Victorkamer (voor de
verbouwing: Pronkkamer) vrij, ik draai de
verwarming op 5 en even later zitten we
met een kop koffie tegenover elkaar.
Grappig genoeg is Lindy degene die mij
allerlei vragen stelt. Zo hoort ze aan
mijn accent (ik dacht dat ik dat niet meer
had) dat ik geen geboren Apeldoorner
ben. Als ik vertel in het Westland tussen
de kassen te zijn opgegroeid, zegt zij
dat haar ouders een tijd in Zoetermeer
hebben gewoond en dat hun oppas
iemand was die ook in de glastuinbouw
werkzaam was. Een leuke overeenkomst
die er denk ik mede voor zorgt dat het
een vlot en prettig gesprek wordt …

Gezin
Omdat de plaatsnaam Zoetermeer al is
gevallen en Lindy me heeft verteld dat ze
daar is geboren als oudste in een gezin
met drie kinderen, vraag ik haar wat
meer over haar jeugd te vertellen.
“Oorspronkelijk komen mijn ouders uit
Salland en zijn ze voor het werk naar
het westen van het land verhuisd. Door
heimwee zijn ze toch weer teruggegaan
naar het oosten en kwamen we – ik was
toen pas 2 – in Schalkhaar terecht. Ik ben
in Nieuw-Heeten naar de lagere school
gegaan en later voor mijn middelbare
school naar Holten.”
Waarom stage lopen bij Sant’Egidio?
Ik besluit daar later wellicht nog op terug
te komen, maar wil eerst graag antwoord
op de vraag waarom Lindy gekozen heeft
om haar opleidingsstage bij Sant’Egidio
in Apeldoorn in te willen vullen.
“‘In de opleiding Theologie en
Levensbeschouwing, die ik nu volg,
was onder andere een excursie naar
Antwerpen opgenomen. We waren
daar uitgenodigd door mensen van
Sant’Egidio en ik was zeer onder de
indruk van alles wat daar voor dak- en
thuislozen wordt gedaan. We kregen
er ook zo’n warme ontvangst. Ik weet
nog dat ik dacht “wauw, wat is dit een
prachtproject”. We zijn daar naar de
kledingbank “Laudato Si’” geweest,
hebben een aantal projecten bezocht
en het bezoek werd afgesloten met
een kerkdienst. Toen zat ik nog in mijn
eerste jaar en ik nam me voor om in
het tweede jaar, als ik een stageplek
moest uitzoeken, dat ik dan heel graag
naar Sant’Egidio zou willen gaan. Het
was natuurlijk helemaal mooi dat er in
Apeldoorn – tien minuten met de trein
vanuit Deventer – een stichting van
Sant’Egidio is.”
Ik ben niet goed op de hoogte van wat
zo’n HBO-opleiding die Lindy nu volgt
inhoudt en vraag haar daar wat nader op
in te gaan.
“Het tweede jaar is heel oriënterend. Het
is meekijken met activiteiten en er zijn
een aantal opdrachten aan verbonden.
Het is meer je onderdompelen in de
organisatie. Omdat ik nog niet weet wat
ik met mijn opleiding wil gaan doen is

het prettig dat het breed en oriënterend
is opgezet.”

De praktijk
Dat is me duidelijk. Nu wil ik van Lindy
weten wat ze in de zes weken die ze hier
rondloopt zoal heeft gedaan en beleefd?
“Ik ben een aantal keer op een
vrijdagavond samen met vrijwilligers met
de bakfiets op pad gegaan om onder
andere soep en brood te brengen naar
de plaatsen waarvan de mensen van
Sant’Egidio weten dat er mannen en
vrouwen zijn die behoefte hebben aan
een maaltijd. Na de voorbereidingen van
de bakfietsronde werd er ook een gebed
uitgesproken. Dat vond ik heel mooi en
het voelde ook vertrouwd.”
Ik ben zo brutaal om Lindy even te
onderbreken, want dit lijkt me een
goed moment om haar te vragen of ze
gelovig is.
“Ik ben gedoopt, heb de Eerste
Communie gedaan en ben gevormd. Mijn
ouders, die van huis uit katholiek waren,
vonden het belangrijk om me dat mee
te geven, ondanks dat ze zelf niet meer
belijdend waren. Verder deden we – en
deed ik later – niets meer aan het geloof.
De laatste tijd heb ik het er af en toe met
mijn opa over. Mijn oma had meer met
het geloof. Nu ze overleden is, vind ik het
jammer dat ik er niet eerder met haar
over gesproken heb.”
Dan vind ik het toch wel bijzonder dat
Lindy een kerkelijke organisatie als stage
heeft uitgekozen. Zou die ervaring in
Antwerpen het enige zijn geweest of was
er toch meer?
“Inderdaad is dat niet alles,’ gaat ze
verder, ‘tijdens het backpacken in Nepal
zijn mijn ogen geopend en mijn hart
werd daar geraakt door de mensen,
cultuur en religies. Hindoeïsten en
boeddhisten leven daar samen en
vele malen werd ik uitgenodigd om
religieuze feesten en bijeenkomsten
bij te wonen. Zo heb ik onder andere
het hindoeïstische feest Holi mogen
vieren op de straten van de hoofdstad
Kathmandu en heb ik deelgenomen
aan een boeddhistische meditatiecursus.
Het was prachtig om te zien wat voor
prominente plaats de verschillende
religies in het dagelijks leven van de
mensen innamen.”
Terug naar haar ervaringen bij
Sant’Egidio tot nu toe. De volgende
activiteit is de Kledingbank.
“Dat was ook heel speciaal. Om te zien
hoeveel mensen er op zaterdag komen.
Ik had geen idee dat er behoefte is aan
een dergelijke voorziening. Het laat me
wel nadenken over mijn eigen positie.
Het lijkt zover weg als je zelf geen
armoede hebt gekend, maar het is er wel
degelijk en veel dichterbij en op grotere
schaal dan ik me had gerealiseerd. Naast
de praktische hulp is het mooi om te
zien dat er ook verbindingen ontstaan
en er contacten gelegd worden. De
benadering van de vrijwilligers is ook zo
respect- en liefdevol, daardoor leek het
alsof de verschillen weg vallen. Helpers
en ontvangers, het zijn daar allemaal
gelijkwaardige mensen.
Ik vind het bijzonder om te zien dat
het Lindy echt raakt en dat ze er met
zoveel waardering over spreekt. Zou ze
ook al aan de Franciscustafel hebben
plaatsgenomen?
“Ja, ook die kant van Sant’Egidio heb
ik al een keer mogen zien. Door de

aangescherpte coronamaatregelen is
het nu weer anders. Eerder konden de
mensen binnen eten op 1,5 meter, maar
nu is het beperkt tot het afhalen van
maaltijden. Ik hoop dat het snel weer
persoonlijker kan en gasten samen
kunnen dineren.´

het zaadje geplant om iets met religie
te gaan doen en ben ik in september
2019 met de studie Theologie en
Levensbeschouwing gestart.”

Dan rest er volgens mij nog één activiteit:
het vrijdagavondgebed.
“Ik had best lang geen viering
meegemaakt, maar het bidden en zingen
was toch heel vertrouwd. Bijzonder
om te merken dat wat je vroeger hebt
meegekregen toch in een “laadje” is
terechtgekomen dat weer open gaat als
de omstandigheden daar naar zijn. Daar
keek ik zelf wel van op. Wat er vroeger in
de kerk niet bij was, maar wat ik hier als
heel prettig heb ervaren, was het samen
koffiedrinken en nog wat napraten.”

Omdat ik het fijne niet weet wat je met
zo’n studie kunt, vraag ik Lindy om er
wat meer over te vertellen.
“Je kunt er verschillende richtingen mee
uit. Veel klasgenoten willen pastoraal
werker of geestelijk verzorger worden
in bij voorbeeld een verpleeghuis of
een hospice. Anderen willen docent
worden en kiezen voor een stage op een
middelbare school. Ook jongerenwerk
gaan doen is een van de mogelijkheden.
Ik ben er voor mezelf nog niet uit wat
ik er straks mee wil doen. Voorlopig me
maar breed oriënteren en hopen dat
er iets komt waar m’n hart bij blijkt te
liggen.”

De “switch”

Leven in coronatijd

Inmiddels weet ik dat Lindy 26 is en ik
realiseer me dat ze op die leeftijd best
eerder een andere studie kan hebben
gevolgd. Dat blijkt inderdaad zo te zijn.
“Van 2010 tot 2014 heb ik op het Deltion
College in Zwolle Sport en Bewegen
Bewegingsagogie gevolgd. Omdat ik
nog niet de arbeidsmarkt op wilde en
wat meer proeven van het leven ging
ik seizoenswerk doen in de horeca op
Texel. Het was een mooie tijd, maar op
een gegeven moment had ik toch zoiets
van “is dit nu alles?”. Ik ben toen naar
de Christelijke Hogeschool Windesheim
gegaan om Sociaal Pedagogische
Hulpverlening te gaan studeren, maar
kon ook daar m’n draai niet goed vinden.
Zoals ik daarstraks al aangaf is in Nepal

Nu Lindy, na haar tijd op Texel, weer
tijdelijk bij haar moeder in Schalkhaar
woont samen met haar broer (24) en zus
(22), heeft ze ook weer tijd om naast
haar studie de natuur in te gaan en te
sporten. Als echte waterrat is ze gek op
surfen en zwemmen, maar ook is ze een
liefhebber van wintersport.
Ik wijs haar – lichtjes plagend – op
de mogelijkheid om ook wat meer te
gaan schrijven. Ik weet wel dat ze voor
haar studie ook regelmatig teksten
moet maken, maar het schrijven van
gedichten en verhalen is véél leuker.
En wie weet wordt ooit haar meisjesdroom om schrijfster te worden toch
werkelijkheid …
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OECUMENE
Vooruitzien in dankbaarheid
Vijftien jaar was ze als predikant
verbonden aan De Drie Ranken. Een
periode waarin vele visies zijn ontwikkeld,
ideeën geboren, plannen uitgevoerd.
Jaren die soms veel hebben gevraagd,
maar vooral veel hebben gegeven. Waarin
ze een ontwikkeling heeft doorgemaakt
als mens en als predikant, want geloven is
immers ook groeien in vertrouwen.
Een periode waarop Gertrudeke van der
Maas met dankbaarheid terugkijkt. Want
wat was het mooi om te mogen meelopen
met de mensen die deze gemeente
samen vormgeven. Wat was het mooi om
betrokken te mogen zijn bij hun levens en
voor mensen van betekenis te kunnen zijn.

Oecumenisch
Vijftien jaar was Gertrudeke niet alleen
een van de wijkpredikanten, maar ook
een van de gezichten van de kerk naar
de wijk De Maten toe. Want dat sprak
haar zo aan in de visie van De Drie
Ranken: oecumenisch, vernieuwend én
wijkgericht. Geloven heeft voor haar
een directe verbinding met de wereld
buiten de muren van de kerk. Het geloof
laat haar ware gezicht zien in de manier
waarop het uitwerkt naar mensen. Geloof
stelt je de vraag: wat kan ik betekenen
voor de mensen om mij heen? Het is
mede die vraag die haar na vijftien
jaar op een ander spoor heeft gezet en
haar nu als predikant loskoppelt van
de wijkgemeente, maar als diaconaal
predikant blijft verbinden met de
protestantse kerk in Apeldoorn.

Voortrekker
Ze blijft wel voortrekker van pioniersplek
De Vuurplaats, gericht op jonge mensen.
En ook haar nieuwe functie zal pionieren
zijn. Duidelijk is in elk geval wat ze als haar
opdracht ziet: het sociale gezicht van de
kerk vormgeven naar buiten toe. En dat
is meer dan geld geven aan mensen die
weinig hebben, dat is meer dan kleding
en voedsel uitdelen aan hen die het goed
kunnen gebruiken. Hoewel het daar vaak
wel mee begint. ‘God verschijnt aan de arme
in een stuk brood’ citeert ze Gandhi. Want
als dat is wat mensen nodig hebben, dan is
dat wat je eerst moet doen. Maar diaconie
heeft voor haar nog een diepere laag, want
met het geven van een stuk brood kun je
mensen ook laten voelen dat ze de moeite
waard zijn, dat ze er mogen zijn. Ze noemt
het voorbeeld van de actie ‘Vakantiegeld
Samen Delen’. Mensen die het financieel
moeilijk hebben, ontvangen een geldbedrag
om vrij te besteden. Maar de kracht van
de actie zit voor Gertrudeke vooral in het
feit dat je door het overhandigen van dit
geldbedrag de ander ook daadwerkelijk ziet,
als medemens, als mens zoals wij allemaal
mens zijn.

Bezieling
In haar studietijd heeft ze vijf jaar
vrijwilligerswerk gedaan voor
harddruggebruikers. Het heeft haar
gevormd, haar het diep doorvoelde besef
bijgebracht dat ieder mens kostbaar is
in Gods ogen, dat we elkaar moeten
behandelen zoals we zelf behandeld
willen worden. Het vormt de basis voor de

bezieling waarmee ze nog steeds haar werk
doet. Geloof zou altijd de menselijkheid
moeten versterken.

Diaconaal predikant
Dat ze daar ook in deze nieuwe functie
weer handen en voeten aan mag geven,
stemt haar dankbaar. Ze haalt een uitspraak
aan van de Benedictijner monnik David
Steindl-Rast: Het is niet het geluk dat
dankbaar maakt, maar dankbaarheid die
gelukkig maakt. Een wijsheid die ze in
haar leven probeert toe te passen. Door
dankbaar te zijn voor haar gezondheid,

voor de mensen om haar heen, voor de plek
waar ze mag wonen, voor het werk dat ze
mag doen. Door zich steeds weer bewust
te zijn van al het goede dat er is en zich
te realiseren dat dit niet vanzelfsprekend
is. Dat ze nu haar kwaliteiten mag gaan
inzetten als diaconaal predikant en op
deze manier van betekenis mag zijn voor
anderen, daar wordt ze blij van. Dát is het
goede leven.
Annelies Brinkhuis
[met toestemming overgenomen uit
ZICHT055, foto Jan Cees Wouters]

STAD
Kopij voor de volgende OpWeg graag inleveren uiterlijk woensdag 30 december 2020
per e-mail aan receptie@rkapeldoorn.nl

B O N I FAT I U S
#blijfinmijnliefde
Dat is de oproep die in 2021 centraal
staat tijdens de Week van gebed voor
eenheid van christenen. Het is een oproep
van Jezus Christus zelf uit het evangelie
volgens Johannes. Jezus zei tegen zijn
discipelen: ‘Blijf in mijn liefde en je zult
veel vrucht dragen.’
Hij gebruikt het beeld van de wijnstok.
Jezus is de wijnstok en God de
wijnbouwer. Die snoeit ons en maakt ons
heel, zodat wij hem kunnen eren en vrucht
dragen. Vrucht die zichtbaar wordt in
eenheid.
De Oecumenische Stuurgroep Ugchelen
nodigt u van harte uit voor de

oecumenische viering aan het begin van
de Week van Gebed voor de Eenheid op
zondag 17 januari 2021 om 10.00 uur in
de Bronkerk te Ugchelen. De voorgangers
zijn ds. Regina Davelaar en dhr. Gerard
Disberg.

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

Aanmelden voor deze viering kan via
www.meevieren.nl/bronkerkugchelen.

Stilteruimte St. Hubertus

DE DRIE RANKEN

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.

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

Woensdag 23 december 19.30 uur
De Drie Ranken, Violierenplein VONC film
The Green Book
Een inspirerend, hartverwarmend en
waar gebeurd verhaal over een groeiende
vriendschap tussen een blanke en een zwarte
man. Ze reizen samen door verschillende
staten in het zuiden van de VS waar
rassendiscriminatie nog wettelijk geregeld
is en diep verankerd is in samenleving. Ze
reizen aan de hand van een speciale reisgids
The Green Book. In die gids kun je lezen
op welke plekken Afro-Amerikanen in het
Diepe Zuiden welkom en veilig zijn en welke
plekken voor hen verboden terrein zijn. Deze
feelgood film laat zelfs de grootste cynicus
de filmzaal met een glimlach verlaten.
Toegang € 4,00 aanmelden verplicht via
vonc@3ranken.nl of 06 216 385 16.

ON Z E LI EV E V ROU W E
Gebedsgroep de Parel is tot nader bericht
stopgezet.

VICTOR
Bijbelgroep “Victor”
Elke eerste donderdag van de maand
komen we bij elkaar bij iemand thuis om
ons te verdiepen in de lezingen van de
komende zondag. Bijbelkennis is niet nodig
wel openheid naar hetgeen geïnspireerde
woorden betekenen in onze tijd. Wilt u
meedoen stuur dan even een mail naar
pastor R. Pragt: r.pragt@upcmail.nl of
laat het weten op het secretariaat van de
parochie. We kijken dan of het aantal een
gewone huiskamer niet te boven gaat.
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KERKDIENSTEN
Online vieringen alleen vanuit
de H. Martinuskerk te Twello
Viereingen H. Martinuskerk Twello
(online en via livestream)
Zaterdag 12 december
3e zondag van de Advent
(1e H. Communieviering)
(uitsluitend voor genodigden)
19.00 uur Voorganger pastoor H. Hermens
Zondag 13 december
3e zondag van de Advent
10.00 uur Eucharistieviering
voor 30 personen
Voorganger pastor Sebastian
Woensdag 16 december
09.00 uur Eucharistieviering
voor 30 personen
Donderdag 17 december
09.00 uur Eucharistieviering
voor 30 personen
Zondag 20 december
4e zondag van de Advent
10.00 uur Eucharistieviering
voor 30 personen
Voorganger pastoor H. Hermens
Woensdag 23 december
09.00 uur Eucharistieviering
voor 30 personen
Donderdag 24 december Kerstavond
19.30 uur Eucharistieviering
voor 30 personen
Voorganger pastor Sebastian
22.30 uur Eucharistieviering
voor 30 personen
Voorganger pastor Sebastian
Vrijdag 25 december 1e Kerstdag
11.00 uur Eucharistieviering
voor 30 personen
Voorganger pastoor H. Hermens
Zaterdag 26 december
2e Kerstdag (H. Stefanus)
10.00 uur Eucharistieviering
voor 30 personen
Voorganger pastoor H. Hermens
Zondag 27 december de Heilige Familie
10.00 uur Eucharistieviering

voor 30 personen
Voorganger pastor Sebastian
Woensdag 30 december
09.00 uur Eucharistieviering
voor 30 personen
Donderdag 31 december oudjaarsvond
19.00 uur Eucharistieviering
voor 30 personen
Voorgangers pastor Sebastian
en leden van de werkgroep
Vrijdag 1 januari 2021 nieuwjaarsdag
10.00 uur Eucharistieviering
voor 30 personen
Voorganger pastoor H. Hermens
Zondag 3 januari Openbaring van de Heer
10.00 uur Eucharistieviering
voor 30 personen
Voorganger pastor Sebastian
Woensdag 6 januari
09.00 uur Eucharistieviering
voor 30 personen
Donderdag 7 januari
09.00 uur Eucharistieviering
voor 30 personen

Vieringen H. Martinuskerk Vaassen
Zaterdag 12 december
3e zondag van de Advent
18.30 uur Eucharistieviering
voor 30 personen
Voorganger pastor Sebastian
Zaterdag 19 december
4e zondag van de advent
18.30 uur Woord- en Communieviering
voor 30 personen
Voorganger diaken R. Dashorst
Donderdag 24 december
Kerstavond
17.30 uur Eucharistieviering
voor 30 personen
Voorganger pastor Sebastian
21.00 uur Woord- en Communieviering
voor 30 personen
Voorganger diaken R. Dashorst
Vrijdag 25 december
1e Kerstdag
09.00 uur Eucharistieviering

WIJ BIDDEN
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ELDERS
voor 30 personen
Voorganger pastoor H. Hermens

Zaterdag 26 december 2e Kerstdag
(H. Stefanus) (viering in Twello)

Zaterdag 26 december 2e Kerstdag
(H. Stefanus) (viering in Twello)

Zondag 27 december de Heilige Familie
(viering in Twello)

Zondag 27 december de Heilige Familie
(viering in Twello)

Donderdag 31 december
oudjaarsavond
19.00 uur Woord- en Communieviering
voor 30 personen
Voorganger diaken R. Dashorst
Vrijdag 1 januari 2021 nieuwjaarsdag
(viering in Twello)

Donderdag 31 december oudjaarsavond
17.30 uur Eucharistieviering
voor 30 personen
Voorganger pastoor H. Hermens
Vrijdag 1 januari 2021
nieuwjaarsdag (viering in Twello)
Zaterdag 2 januari
Openbaring van de Heer
18.30 uur Eucharistieviering
voor 30 personen
Voorganger pastoor H. Hermens

Vieringen H. Antonius Abt Loenen
Zondag 13 december
3e zondag van de Advent
10.00 uur Woord- en Communieviering
voor 30 personen
Voorganger diaken R. Dashorst
Zaterdag 19 december
4e zondag van de Advent
19.00 uur Eucharistieviering
voor 30 personen
Voorganger pastoor H. Hermens
Donderdag 24 december
Kerstavond
18.00 uur Woord- en Communieviering
voor 30 personen
Voorganger diaken R. Dashorst
21.00 uur Eucharistieviering
voor 30 personen
Voorganger pastoor H. Hermens
Vrijdag 25 december
1e Kerstdag
10.00 uur Woord- en Communieviering
voor 30 personen
Voorganger diaken R. Dashorst

Zondag 3 januari
Openbaring van de Heer
10.00 uur Woord- en Communieviering
voor 30 personen
Voorganger diaken R. Dashorst

H. Geestkapel, Assel
Met in achtneming van alle coronamaatregelen lukt het aardig om de
beschikbare 30 plaatsen eerlijk te verdelen.
Het is dringen en daarom is telefonisch
aanmelden een vereiste. Dat kan uitsluitend
bij Hans Bosch op maandag en dinsdag
tussen 14.00 en 16.00 uur of via de email
bosc2999@planet.nl.
Trouwe bezoekers waarvan het emailadres
bekend is ontvangen dan een overzicht van
degenen die die week zijn ingeloot.
De nachtmis op de avond voor kerstmis is al
volgeboekt.
Voor de mis om 10.00 uur op kerstmorgen
zijn nog een paar plaatsen open.
Er zijn geen vieringen in de Maria Hoeve te
Assel.
Elke 2e zondag van de maand is er een
Woord en Communieviering. Alle andere
zondagen zijn er Eucharistievieringen waarin
Dominiek Deraeve sdb zal voorgaan.
In de verzorgingstehuizen in Apeldoorn en
omgeving kunnen voorlopig geen vieringen
worden gehouden.

EVEN STILSTAAN

Almachtige God,
in uw mensgeworden Woord
worden wij door een nieuw
licht overstraald.
Wij bidden U:
laat alles wat wij doen getuigen
van het licht dat door het geloof
in ons brandt.

BIJBELROOSTER
Bijbelrooster jaar B
13 december 2020 Derde zondag van de Advent
Jes. 61,1-2a + 10-11; Lc. 1, 46-50 + 53-54; 1 Tess. 5,16-24; Joh. 1,6-8 + 19-28; zondag
‘Gaudete’
20 december 2020 Vierde zondag van de Advent
2 Sam. 7,1-5 + 8b-11 + 16; Ps. 89; Rom. 16,25-27; Lc. 1, 26-38
24 december 2020 Kerstmis - nachtmis
Jes. 9,1- + 5-6; Ps. 96; Titus 2,11-14; Lc. 2,1-14
25 december 2020 Kerstmis - dagmis
Jes. 52,7-10; Ps. 98; Hebr. 1,1-6; Joh. 1,1-18 of 1,1-5 + 9-14
26 december 2020 Tweede Kerstdag H. Stefanus Eerste Martelaar
Hand. 6,8-10 + 7,54-60; Ps. 31; Mt. 10,17-22
27 december 2020 Feest van de H. Familie
Gen. 15,1-6 + 21,1-3; Ps. 105; Hebr. 11,8 + 11-12 + 17-19; Lc. 2,22-40 of 22 + 39-40
1 januari 2021 Moederschap van Maria; Nieuwjaar
Num. 6,22-27; Ps. 67; Gal. 4,4-7; Lc. 2,16-21
3 januari 2021 Openbaring des Heren
Jes. 60,1-6 Ps. 72 Ef. 3,2-3a.5-6 Mt. 2,1-12

Uit uw hemel zonder grenzen
komt Gij tastend aan het licht
met een naam en een gezicht
even weerloos als wij mensen.
Als een kind zijt Gij gekomen
als een schaduw die verblindt
onnaspeurbaar als de wind
die voorbijgaat in de bomen.
Als een vuur zijt Gij verschenen
als een ster gaat Gij ons voor

in den vreemde wijst uw spoor
in de dood zijt Gij verdwenen.
Als een bron zijt Gij begraven
als een mens in de woestijn.
Zal er ooit een ander zijn
ooit nog vrede hier op aarde?
Als een woord zijt Gij gegeven
als een nacht van hoop en vrees
als een pijn die ons geneest
als een nieuw begin van leven.
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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.
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
Lid: G. Kroeze
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 0002 3955 46,
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 op rekening:
NL10 INGB 0002 3955 46, t.n.v. SIKA OpWeg.
Men hoeft natuurlijk niet op deze acceptgiro
te wachten, spontane bijdragen zijn ook zeer
welkom op rekening: NL10 INGB 0002 3955 46,
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 (rkapd2ow@gmail.com) 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
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