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Er zijn nog parochianen die de uitwerking 
van het kerkelijke beleid in de jaren 
1950/1960 om de priester tijdens vieringen 
korter bij de gelovigen te plaatsen van nabij 
hebben meegemaakt. Ook het bestuur van 
de Onze Lieve Vrouwekerk heeft in die tijd 
nagedacht over een manier om de priester 
met het gezicht naar de gelovigen de mis 
te laten opdragen. Het gemakkelijkst zou 
natuurlijk zijn het al bestaande altaar meer 
de kerk in te brengen. 

Dat altaar was allesbehalve de gewenste 
eenvoudige tafel. Het was een 
indrukwekkend kunstwerk met een hoge 
opbouw van in hout gesneden bijbelse 
afbeeldingen. Voor het massieve tabernakel 
en de troon voor het uitstellen van de 
monstrans met de grote hostie erin tijdens 
bijvoorbeeld het lof was al helemaal geen 
plaats. 

Uiteindelijk werd besloten tot een 
rigoureuze aanpak. Er zou een compleet 
nieuw en verhoogd liturgisch centrum met 
een stenen tafel komen. De huisarchitect, 
Jan van Dongen, ging aan het werk en 
presenteerde een uitgewerkt ambitieus 
ontwerp. In de toelichting op zijn plannen 
schreef hij: “Het ligt in de bedoeling om het 
offeraltaar uit te voeren in “Perlato”, het 
voetstuk fijngestokt, het blad gepolijst”. 
Deskundigen hadden hier kennelijk 
voldoende informatie aan om een beslissing 
over het ontwerp te kunnen nemen. Van de 
kosten schrok het bestuur wel. Hoe moet 
die aanpassing aan de moderne tijd betaald 
worden? 

‘Torenfonds’
Gelukkig kwam iemand met een lumineus 
idee. Laten we daar het torenfonds voor 
gebruiken. Het was de bedoeling na het 
gereedkomen van het tweede gedeelte van 
de O.L.Vrouwekerk er een passende toren 
bij te zetten. Zoals zo vaak het geval was: 
geen geld! Dan maar sparen. Daarvoor werd 
het torenfonds opgericht. In 1944 ontwierp 
de ‘eigen’ architect alvast een nieuwe toren. 
Tot bouwen kwam het maar niet. Geleidelijk 
aan legde de parochie er zich bij neer dat 
er nooit een toren aan de kerk gebouwd 
zou worden. Als er dan toch geen toren 
komt, kan het intussen gespaarde bedrag 
ook gebruikt worden voor de gewenste 
vernieuwing, was dan de redenering. 
En zo kwam er in 1965 toch een nieuw 
priesterkoor met een robuust uitgevallen 
marmeren tafel. 

Het oorspronkelijke altaar, gemaakt 
in de ateliers van de begaafde familie 
Mengelberg, kon in al zijn schoonheid 
op zijn plaats blijven staan. Tijden en 
opvattingen kunnen veranderen. Dat gold 
ook voor de altaartafel. In ongeveer tien 
jaar groeide het inzicht dat het nieuwe 
altaar eigenlijk niet aansloot bij de stijl van 
de rest van de kerk. Wat zou wel bij de 
stijl aansluiten? Van werkelijke aansluiting 
zou natuurlijk sprake zijn als bestaande 
elementen ingepast of gebruikt zouden 
worden. Met dat in het achterhoofd ging 

iemand die als geen ander op de hoogte 
was van de stijl, de historie, de aankleding 
en de kunstzinnige waarde van een aantal 
voorwerpen in de kerk aan het werk. 

Nieuw altaar
En zo ontwierp Huub Ummels een 
volledig bij de stijl van de kerk passend 
en aansprekend altaar. Als basis gebruikte 
hij de panelen van de oorspronkelijke 
- ook door Mengelberg vervaardigde - 
communiebanken. Die hadden moeten 
wijken voor uitbreiding van het priesterkoor. 
Deze kunstig gesneden panelen beeldden 

verhalen en situaties uit die te maken 
hebben met de eucharistie. Zij vormden 
samen met een bewerkt houten altaarblad 
en bijpassend voetstuk een harmonisch en 
kleurrijk geheel. 

Wat gebeurde er met het “oude”altaar? Het 
was ongepast en ook te kostbaar om het 
zomaar te vernietigen. Het kreeg een plaats 
in het voorportaal van de kerk. Samen met 
een opengeslagen bijbel en een tabernakel 
had het daar nog jaren een bezinnende 
waarde. Op enig moment bleek het toch 
een sta-in-de-weg te worden. Er werd 

massaal gebruik gemaakt van de 
mogelijkheid om na de viering in 
die ruimte samen een kop koffie 
te drinken en medeparochianen 
te ontmoeten. Al gauw was er 
sprake van “filevorming” bij de 
tafel met kopjes koffie en thee. 
De gastvrouwen stonden letterlijk 
met de rug tegen de altaartafel. 
Een paar maanden zag men het 
aan. De combinatie altaar en 
koffiebalie was niet praktisch en 
ook niet meer wenselijk. 

Oude altaar ‘hergebruikt’
Eindelijk werd de knoop 
doorgehakt. Het altaar moest 
weg. Maar waarnaartoe? 
Verschillende mogelijkheden 
werden onderzocht. Een passen-
de plek werd niet gevonden. 
In afwachting van betere tijden 
werd het in 2013 neergelegd 
in de tuin van de Fabianus en 
Sebastianuskerk. Een bouwzeil 
onttrok het aan het oog en 
bood zeker de eerste tijd enige 
beschutting tegen zon en 
regen. Het was duidelijk een 
noodoplossing. 
De laatste viering in die kerk 
was op 26 mei 2012 geweest. 

Van centrale plek tot blikvanger

De kerk en de pastorie stonden te koop. 
Als er een koper zou komen mocht je niet 
verwachten dat hij zo een groot altaar in 
zijn tuin wilde hebben. In de tussentijd 
ging de zoektocht naar een plek waar het 
altaar weer tot zijn recht kon komen verder. 
Na talloze telefoongesprekken en vele 
e-mails werd het altaar op 5 februari 2016 
met groot materieel van achter de heg op 
een vrachtwagen getakeld. Zo een groot 
brok marmer, dat zijn functie als altaar 
verloren heeft, in de takels is zeker een 
indrukwekkend en tot weemoed stemmend 
gezicht. 

Het ging op weg naar Beeld- en 
Steenhouwers Atelier Joop Utens in Echt 
(L). Dit is een veelzijdig en kunstzinnig 
familiebedrijf. Het bedrijf had nog geen 
concrete plannen voor ons altaar. In 
afwachting daarvan kregen de blokken 
een veilige beschutting. We mogen het 
geruststellende gevoel hebben dat ons 
altaar daar in bekwame handen kwam. Na 
ongeveer drie jaar gingen twee leerlingen 
van het eigen atelier aan het werk. 
Uit het onderstuk hakte Gerda Verhaegh 
een uil. Met deze uil heb je zeker een 
blikvanger in je tuin. Natuurlijk staat de uil 
symbool voor wijsheid. Je kunt ook Wijsheid 
schrijven. Dan krijgt het meteen een diepere 
betekenis. Uit de altaartafel componeerde 
Cathy Simons een abstract figuur. Bij een 
abstract beeld kun je jezelf altijd afvragen: 
wat verbeeldt het? Het heeft iets mysterieus. 
Als je weet dat het beeld gemaakt is van 
een altaartafel kun je er een verwijzing 
in zien naar het Mysterie. Beide beelden 
staan in een particuliere tuin en zijn niet te 
bezichtigen. Als je met aandacht voor de 
historie en op een gelovige manier naar de 
beelden kijkt, kun je niet anders dan zeggen: 
ons altaar heeft een passende bestemming 
gekregen.

Jacques Daenen

Oude altaar Sculptuur

Uil
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Voor de komende weken is het rooster: 10 januari locatie Bonifatius; 
17 januari locatie Fab&Seb; 24 januari locatie Maria; 31 januari locatie Victor.

Op 13 december jl. is er een bloemetje gegaan naar Henk Giezeman “De Woonhaven”, 
Mauvestraat te Apeldoorn.
Op 20 december jl. is er een bloemetje gegaan naar Jos en Tineke Breuer, Bronsweg 
te Apeldoorn en naar Bep Kleverwal, Van Hallstraat te Apeldoorn.
Op 27 december jl. is er een bloemetje gegaan naar de familie Aalderink, Het Firmament 
te Apeldoorn en naar Louis Emondt, Koninghaven te Apeldoorn.
Op 3 januari jl. is er een bloemetje gegaan naar de heer en mevrouw Engels, 
Marconistraat te Apeldoorn.
Er is een kaart verstuurd aan mevrouw De Jager, Laan van Mensenrechten te Apeldoorn 
en een kaart naar Caroline, Oranjestraat te Apeldoorn.

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

COLLECTE OPBRENGSTEN
Week 46: eigen kerk en fruit GGNet € 112,09.
Week 47: eigen kerk en nat. Jongeren € 72,65.
Week 48: eigen kerk en de Bisschoppelijke Adventsaktie € 98,40.
Week 49: eigen kerk en de Bisschoppelijke Adventsaktie €145,90.

MISINTENTIES
Voor zover bij ons bekend
09 / 10 januari:
Lies Hoogheim-van Gemert, Bep Kleverwal-Steman, Naatje Nijzing-Vos, 
Lucia Theresia Maria Nijhof-Boon.
16 / 17 januari:
Lies Hoogheim-van Gemert, Bep Kleverwal-Steman, Naatje Nijzing-Vos, 
Lucia Theresia Maria Nijhof-Boon.
23 / 24 januari:
Lies Hoogheim-van Gemert, Bep Kleverwal-Steman, Naatje Nijzing-Vos, 
Lucia Theresia Maria Nijhof-Boon.

PAROCHIEKRONIEK 
Gedoopt:
Op 13 december jl. zijn Odin en Isa Warners door het H. Doopsel in onze 
Geloofsgemeenschap opgenomen.

Overleden: 
De uitvaartdienst van Lies Hoogheim-van Gemert heeft 30 december jl. plaatsgevonden 
in rouwcentrum Rouwenhorst.
De uitvaartdienst van Jan van den Hondel heeft plaatsgevonden op 9 december jl. 
in de O.L. Vrouwekerk.
De uitvaartdienst van Naatje Nijzing-Vos heeft plaatsgevonden op 2 januari jl. 
in de Sint Martinuskerk in Vaassen.
De crematieplechtigheid van Tonny Brouwer-van Schaik heeft in besloten kring 
plaatsgevonden op 2 januari jl. in rouwcentrum Rouwenhorst.
De uitvaartdienst van Bep Kleverwal-Steman heeft plaatsgevonden op 4 januari jl. 
in het crematorium van Heidehof.

DE SOOS (op de donderdagmiddag) is tot nader order gesloten!

LITURGISCHE VIERINGEN

K E R K

ONLINE VIERINGEN
Vanwege de nieuwe coronamaatregelen worden de komende tijd online vieringen 
zowel vanuit de O.L. Vrouwekerk te Apeldoorn als vanuit de H. Martinuskerk te Twello 
uitgezonden. Zie hiervoor de website van de Emmaüsparochie en de Franciscus en Clara 
parochie.

VIERINGEN IN DE ONZE LIEVE VROUWEKERK

Zaterdag 9 januari 
16.30 uur Eucharistieviering voor 30 personen met cantor G. Derks 
 en organist E. van Egmond
 Voorganger pastor Sebastian
Zondag 10 januari
10.00 uur Eucharistieviering voor 30 personen met enkele leden van het Gregoriaans koor
 Voorganger pastor Sebastian
Dinsdag 12 januari
09.00 uur Eucharistieviering voor 30 personen 
Vrijdag 15 januari
09.00 uur Eucharistieviering voor 30 personen
19.30 uur Gebedsviering Sant’Egidio voor 30 personen
Zaterdag 16 januari
16.30 uur Eucharistieviering voor 30 personen met cantor E. Vaassen 
 en organist L. Huisman
 Voorgangers pastoor H. Hermens en diaken R. Dashorst
Zondag 17 januari
10.00 uur Eucharistieviering voor 30 personen met enkele leden van het Credo koor
 Voorgangers pastoor H. Hermens en diaken R. Dashorst
12.00 uur Doopviering
 Voorganger diaken R. Dashorst
Dinsdag 19 januari
09.00 uur Eucharistieviering voor 30 personen
Vrijdag 22 januari
09.00 uur Eucharistieviering voor 30 personen 
19.30 uur Gebedsviering Sant’Egidio voor 30 personen
Zaterdag 23 januari
16.30 uur Eucharistieviering voor 30 personen cantor J. Niekus en organist D. de Bakker
 Voorganger pastor Sebastian
Zondag 24 januari
10.00 uur Eucharistieviering voor 30 personen met enkele leden van koor Lucente
 Voorganger pastor Sebastian
Dinsdag 26 januari
09.00 uur Eucharistieviering voor 30 personen
Vrijdag 29 januari
09.00 uur Eucharistieviering voor 30 personen 
19.30 uur Gebedsviering Sant’Egidio voor 30 personen

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

ROZENKRANSGEBED is nog niet opgestart.

KINDERDIENST EN CRÈCHE
Vanwege de strenge coronamaatregelen zijn de kinderdiensten en 
de crèche voor de hele maand januari stopgezet.

KERKTAXI
Voor parochianen die niet zelfstandig naar de kerk kunnen reizen, is er 
de vervoersdienst verzorgd door vrijwilligers. Voor info en aanmelding: 
emmaus@rkapeldoorn.nl of tel. 055 526 65 00.

BLOEMETJE VAN DE WEEK
Hiervoor is een rooster samengesteld door de bezoekgroepen. 
Aan hen is gevraagd om aan het secretariaat een naam en adres door te geven 
van iemand die ziek is. Dit graag uiterlijk op woensdag vóór 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.

Onze Lieve Vrouwekerk, Hoofdstraat 18, 7311 KB Apeldoorn       

Pastorale zorg: Een pastor van het team is iedere dag van 09.00-20.00 uur bereikbaar op 06 531 543 58 en tevens beschikbaar voor dringende pastorale zorg.
Secretariaat Apeldoorn: ma, di, wo, do: 09.00-12.00 uur, emmaus@rkapeldoorn.nl 055 526 65 04.
Secretariaat Twello: di, do: 09.00-17.00 uur, secretariaat@franciscusenclara.com 0571 27 44 45.

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

Mededeling
Tegen het decreet (betreffende de samenvoeging van de Emmaüsparochie en de 
HH. Franciscus en Clara parochie) van de bisschop is een bezwaarschrift ingediend.

Dit bezwaar zal eerst behandeld moeten worden voordat hopelijk de fusie een feit 
zal zijn. Dit vraagt uitstel. Het parochieleven zal natuurlijk gewoon doorgaan.
 

Hartelijke groet, pastoor Hans Hermens
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Jos Koers

(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? Er zijn drie 
kerken in deze parochie te weten in Loenen, 
Vaassen en Twello. De kerk in Twello is 
door de bisschop tevens aangewezen als 
eucharistisch centrum. In een eucharistisch 
centrum vindt elke zondag om 10.00 uur 
een eucharistieviering plaats. Een andere 
vraag is: “Welke mensen zetten zich naast 
de pastores en het bestuur in voor deze 
parochie?”
Na mijn bezoek aan ‘de mannen van Loenen’ 
en de ‘vertellers van Vaassen’, waar ik de 
vorige keer mee in gesprek ging, om wat 
meer te weten te komen over respectievelijk 
de H. Antoniuskerk en de H. Martinuskerk en 
de geloofsgemeenschappen aldaar, maakte 
ik nu een afspraak met Jos Koers. Hij is 
graag bereid mij te vertellen hoe het er in 
Twello aan toe ging en hoe het gaat bij de 
lokale gemeenschap, die ook de naam ‘H. 
Martinus’ heeft. Ik begin opnieuw met een 
stuk historie. 

100 jaar St. Martinuskerk Duistervoorde
De Martinuskerk staat in het buurtschap 
Duistervoorde dat onderdeel is van het 
dorp Twello. De naam Duistervoorde is te 
danken aan het vroegere historische kasteel 
Duistervoorde.

Van Jos ontving ik het 156 bladzijden 
tellende gedenkboek met bovenstaande 
titel. Dit mooie boek is uitgegeven ter 
gelegenheid van het eeuwfeest in 1988 en is 
samengesteld door Henny van Vught. Pastor 
Peeters schrijft daarin de volgende woorden:
“Maar om ons nageslacht gerust te stellen 
dat het ons niet alleen om het hoge en 
majestueuze kerkgebouw ging, mag in alle 
bescheidenheid gezegd worden, dat wij ons 
tijdens dit eeuwfeest in ons hart hebben 
geprent: “Niet met steen en hout alleen is 
het grote werk gedaan. Het zal om u zelve 
gaan”.

Het boek begint bij de Romeinen die de 
christelijke godsdienst naar de lage landen 
hebben gebracht. Ook Ludger wordt 
genoemd, waarover Huub Ummels in editie 
15 van OpWeg uitgebreid heeft geschreven. 
Ik pak de geschiedschrijving voor hier op 
bij de: ‘Hervorming’, ook wel ‘Reformatie’ 
genoemd.

“Op het eind van de Middeleeuwen was 
er naast veel goeds ook een verval in de 
geloofsbeleving te bespeuren. Er was 
behoefte aan een grondige hervorming van 
het kerkelijke leven. In de 16e eeuw zien wij 
dan ook hervormers als Luther, Zwingli en 
Calvijn optreden.
De paus en de meeste bisschoppen waren fel 
gekant tegen deze hervormers, die onder de 
lagere geestelijkheid nogal wat aanhangers 
kregen. Als een pastoor overging naar 
de Reformatie, volgden ook meestal zijn 
gelovigen hem daarin. Het waren woelige 
tijden en onder het Spaanse bewind werden 
er ketterjachten georganiseerd en hebben 
meerdere hervormingsgezinde christenen 
het leven erbij gelaten.
Maar het tij keerde ten gunste van de 
Hervorming, toen er in 1578 in ons gewest 
een Oranjegezinde stadhouder kwam. 
In 1583 vaardigde het Hof van Gelre 
een plakkaat uit, dat alle pastoors ten 
plattelande geëxamineerd moesten worden 

of zij wel als hervormde kerkdienaars 
aanvaardbaar waren. In 1592 werd de 
pastoors die trouw bleven aan Rome, 
verboden hun ambt nog langer uit te 
oefenen. Gerard Keppeling werd de eerste 
dominee en de Dorpskerk van Twello kwam 
daarmee in handen van de Reformatie.

Schuilkerken
Na de Hervorming gingen de katholieken 
van Twello meer dan een eeuw ter kerke op 
het kasteel Duistervoorde. De priesters (vaak 
paters Jezuïeten vanuit Arnhem) die in het 
geheim de katholieken van Midden-Veluwe 
verzorgden, konden vanaf 1593 altijd terecht 
op het kasteel bij de adellijke families Van 
Steenbergen en Van Stepraedt. Eén van deze 
priesters was Wilhelmus Simons.
In 1673 kwamen de paters Franciscanen 
in onze streek de zielzorg uitoefenen. Op 
hun rondreizen werden ook zij gastvrij 
ontvangen door de bewoners van kasteel 
Duistervoorde. 

Het boek vermeldt verder de eerste pastoor 
Van Munster in 1756 en dat de huiskapel 
in het kasteel te klein werd, waarna het 
koetshuis als kerk in gebruik werd genomen.
Door geschonken grond en een gift van fl. 
1000 kon uiteindelijk een echte kerk worden 
gebouwd, die in 1803 werd ingezegend. De 
katholieken beschikten weer over een eigen 
parochiekerk die 85 jaar heeft dienstgedaan 
en die, ondanks een vergroting in 1838, 

wegens ruimtegebrek werd vervangen door 
het huidige kerkgebouw, dat in 1888 in 
gebruik is genomen.

Huidige situatie
Er is ook over de periode daarna nog veel te 
schrijven, maar omwille van de ruimte hier in 
het blad maak ik de sprong naar 2020.
Nu we in het heden zijn beland stel ik Jos 
eerst de vraag waarom ik nu bij hem thuis 
zit? Hij legt uit dat mijn verzoek om hulp bij 
het tot stand komen van dit artikel terecht 
was gekomen bij de coördinatiegroep die 
bestaat uit Riet Hagen, Mieke van Schaik 
en Jos Koers. De coördinatiegroep is 
aanspreekpunt voor de parochianen van de 
locatie Twello maar ook voor mensen van 
buiten de locatie. Jos had op de vraag “wie 
wil dat doen?” de spreekwoordelijke vinger 
opgestoken. Ik ga Jos maar eens aan de tand 
voelen…..

Waarom heeft de bisschop Twello 
uitgekozen als eucharistisch centrum binnen 
de HH. Franciscus en Clara parochie en 
wanneer wordt er hier eucharistie gevierd?
‘Twello ligt centraal op de Oost-Veluwe en 
heeft relatief een grote geloofsgemeenschap 
in dit gebied. Dat zal ongetwijfeld 
meegespeeld hebben bij de keuze. Iedere 
zondag is er om 10 uur een 
mis en ook zijn er elke week op 
woensdag en donderdag om 9.00 uur 
eucharistievieringen. Doordeweeks komen er 
zo rond de twintig personen en op zondag 
wisten, voor de coronatijd, toch altijd wel 
tussen de 150 en 200 parochianen de kerk 
te vinden. Op dit moment mogen er slechts 
dertig mensen naar de mis te komen, die 
daarvoor dienen te reserveren. Ze moeten 
een protocol volgen; mondkapje voor bij 
loopbewegingen, handen desinfecteren, 
anderhalve meter afstand houden en de 
looplijnen volgen naar de banken die om-
en-om wél of niet gebruikt mogen worden. 
Tijdens de eerste lockdown mochten we nog 
achtentachtig parochianen welkom heten. 
Overigens kan het zo maar zijn dat tijdens 
het verschijnen van deze OpWeg de situatie 
weer anders is …’

Welke werkgroepen zijn er hier actief?
‘Elke locatie binnen de parochie heeft een 
werkgroep “Caritas” voor hulpbehoevenden, 
zo ook bij ons. De voor de hele parochie 
overkoepelende PCI (Parochiële Caritas 

Instelling) is in Twello gevestigd. Wat 
de diaconie betreft hebben we een 
samenwerkingsverband met de protestantse 
kerk die “Naastenhulp Voorst” heet. Mensen 
met hulpvragen worden begeleid naar 
bij voorbeeld de gemeente of de kerk. 
Belangrijkste doel is om de hulpvraag op de 
goede plek terecht te laten komen.

Daarnaast kennen we de Paas- en 
Kerstacties, waarbij bijvoorbeeld een plant 
met wenskaart wordt bezorgd bij mensen 
waarvan we weten dat die wel een extra 
“aandachtmoment” kunnen gebruiken.

Het project “Meeleven met verlies” wordt 
zeer gewaardeerd. In het eerste jaar na het 
overlijden krijgt de partner een brief ter 
ondersteuning en deze aandacht wordt in de 
periode daarna nog enkele keren herhaald.

Een ander samenwerkingsverband is de 
kledingbank (bij De Kar) die er sinds kort is. 
Opgezet door Els Bosscher in samenwerking 
met de protestantse kerk en gesubsidieerd 
door de gemeente. In de opstartfase is 
dankbaar gebruik gemaakt van de kennis 
die diaken Ronald Dashorst heeft met 
betrekking tot de zeer goed functionerende 
kledingbank in Apeldoorn.

Er zijn nog meer werkgroepen actief: MOV 
(missie, ontwikkeling en vrede), begeleiden 
uitvaarten en organisatie en onderhoud 
kerkhof. Voor dat laatste is iedere 
maandagmorgen een ploeg bezig om alles 
er pico-bello uit te laten zien. Zo is de hoge 
heg bewust lager gemaakt om begraafplaats 
en kerk meer samen te laten horen.

Daarnaast is vermeldenswaard de 
enthousiaste koffiegroep met meer dan 
20 leden. Elke zondag na de mis schenken 
3 leden van die groep koffie en of thee aan 
zo’n 50 tot 70 kerkgangers, die dat zeer 
waarderen.   

De creatieve kerststalgroep bouwt elk jaar 
een prachtige kerststal waar honderden 
bezoekers uit de wijde omgeving op af 
komen.

Waar we ook trots op zijn is het project 
“Open Deur”. Dit initiatief ontstond nadat 
paus Franciscus in 2016 had opgeroepen om 
kerken vaker open te stellen. Elke zondag 
tussen 14 en 16 uur staan de deuren letterlijk 
wijd open. Er staat dan een bord op het 
plein om daar de aandacht op te vestigen.
Er loopt ook een fietsroute langs de kerk 
en bij mooi weer zijn er soms tientallen 
bezoekers. De vrijwilligers worden 
“torenwachters” genoemd. Ik mag zelf ook 
eens in de zoveel tijd als “torenwachter” 
fungeren.’

Verder zijn er tientallen vrijwilligers 
betrokken bij de koren, de bloemversiering 
in de kerk, de Mariakapel, de kerkbalans, het 
parochieblad Clara, het locatieblad Pascha en 
bij de jaarlijkse kerkbalans. En dan nog ben 
ik niet volledig. In totaal zijn er meer dan 
250 vrijwilligers op onze locatie actief.

Bekend gezicht
Nu ik een tijdje naar Jos heb geluisterd en 
ook zijn gezicht wat langer heb gezien, krijg 
ik steeds meer het idee dat ik hem eerder 
ben tegengekomen. Misschien iets met 
werk of een hobby? Jos vertelt me dat hij 
heel lang bij de gemeente Apeldoorn heeft 
gewerkt en in zijn vrije tijd heeft gevoetbald 
en getafeltennist. Ineens denk ik het te 
weten. Als hij zegt dat hij bij het plaatselijke 
TRIAS heeft gespeeld en in welke periode, 
zie ik de jongere, met iets meer haar 
uitgedoste Jos, zo weer voor me als we met 
een team van Futura, de vereniging waar ik 
speelde, de “strijd” met elkaar aangingen. 
Het is weer een mooi voorbeeld van hoe 
klein de wereld kan zijn…….

“Oude buren – nieuwe medeparochianen” (deel 3)

Interieur van de kerk
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H U I S

EMMAÜSPAROCHIE APELDOORN

Adres : Emmaüshuis, Stationsstraat 13, 7311 NL Apeldoorn

Centraal Secretariaat : 055 526 65 04, emmaus@rkapeldoorn.nl

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

Kerkbijdragen : NL40 INGB 0000 9418 49 t.n.v. RK Emmaüsparochie

Website : www.emmaus-apeldoorn.nl

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

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

AANMELDEN UITVAARTEN
Centraal aanmeldpunt uitvaarten 06 289 283 73

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

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).

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
H.H. (Harrie) Huis in ’t Veld : bestuurslid

Het parochiebestuur vergadert maandelijks. 

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)

 
Online-regisseurs
Het zal u zeker niet zijn ontgaan…. 
Ook de Onze Lieve Vrouwekerk 
verzorgt online uitzendingen via 
een videostreaming. De afgelopen 
2 maanden is er hard gewerkt aan 
het uitzoeken, installeren en het 
opzetten van een deugdelijke online 
uitzending. Vanaf de zondag van de 
4e advent zijn we ‘live’ gegaan.

Het eerste resultaat mag er zijn: 
Op Kerstavond keken er maar 
liefst 376 aansluitingen naar de 
eucharistieviering. Nog eens 260 
aansluitingen hebben dit op een 
ander moment bekeken. 
De bezoeken aan de vieringen 
daarna zijn hoopgevend. We mogen 
constateren dat we voorzien in 
een behoefte in deze door corona 
geteisterde periode.

Op dit moment worden deze 
uitzendingen door twee personen 
verzorgd. U begrijpt dat dit een 
hoge druk is op hun agenda. 
Daarom zijn we op zoek naar een 
aantal parochianen die hierin willen 
assisteren.

Ben jij / bent u:
- 14 jaar of ouder 
- Handig met de omgang in een 
 digitale omgeving

En bent u / ben jij bereid om:
- Actief dienstbaar te zijn voor 
 de RK Gemeenschap
- Bij toerbeurt in een team 1,5 uur 
 in te zetten rond een viering
- Volgens een vast concept de viering 
 te regisseren

Neem dan contact op met 
Ernst Voogd, vrijwilligersbeleid
Email: evvoogd@upcmail.nl 
of 06 512 373 05

De Onze Lieve Vrouwekerk, aflevering 29

De Mariakapel (deel 2)
(Huub Ummels)

In de vijfhoekige kapel waar het fraaie 
Maria-altaar opgesteld staat, links van het 
oude priesterkoor, valt behalve het altaar 
zelf nog veel meer te zien. Niet alleen geldt 
dat voor de wanden achter het altaar door 
het tapijtachtige tegelwerk, maar zeker voor 
de vier gebrandschilderde glas-in-loodramen 
en de spitsboogvensters erboven. Ramen 
ook nu weer afkomstig uit het atelier 
van de in 1924 overleden glazenier Otto 
Mengelberg, zoon van de befaamde maker 
van o.a. het altaar in deze absis, Friedrich 
Wilhelm Mengelberg uit Utrecht. Deze 
gebrandschilderde ramen zijn in 1917 in de 
kerk aangebracht.

Glas-in-loodramen
In de circa drie en een halve meter 
hoge ramen worden de geboorte, de 
blijde boodschap, het zalig sterven en 
de hemelvaart van Maria uitgebeeld. 
Onder de vier afbeeldingen zijn, in de 
gebruikelijke Mariakleuren blauw en goud, 
gordijnachtige draperieën afgebeeld. De 
voorstellingen zelf zijn telkens geplaatst 
onder een baldakijn versierd met hogels en 
gotische, zogenoemde, traceringen. Onder 
de voorstellingen staan in gotische letters 
teksten die naar de voorstellingen verwijzen. 
Het meest linkerraam laat een voorstelling 

van de geboorte van Maria zien. Men ziet 
haar moeder Anna in het kraambed, naast 
haar Joachim, de vader. Het volgende glas-
in-loodraam geeft de Annunciatie, de blijde 
boodschap van de engel aan de Allerheiligste 
Maagd Maria, weer, dat ze moeder zal 
worden van Gods zoon. Het derde raam laat 
het zalig sterven van de Maagd Maria zien, 
terwijl het meest rechtse glas-in-loodraam 
de hemelvaart van Maria weergeeft. Het is 
deze uitbeelding in dit raam waaraan onze 
kerk haar naam te danken heeft, waarnaar 
de kerk in september 1902 werd gewijd. 
‘Parochiekerk van Onze Lieve Vrouw ten 
Hemelopneming’.

De inwijding
Rechts tegen de muur van de kapel hangt 
de ingelijste, uit perkament vervaardigde en 
gekalligrafeerde, wijdingsoorkonde van de 
kerk. Daarop staat te lezen dat die inwijding 
plaatsvond na voltooiing van de uitbreiding 
van de kerk in 1902. Waarschijnlijk is de 
kerk na het gereedkomen van de eerste 
bouwfase ook al eens gewijd, maar daarover 
zijn gegevens bekend. De wijding vond nu 
plaatst op de 18de september van dat jaar 
door de toenmalige aarsbisschop van Utrecht 
Mgr. Henricus van de Wetering. Het was in 
een tijd dat overal in Nederland en dus ook 
in het aartsbisdom Utrecht, de bescheiden 
vaak neoclassicistische kerkgebouwen, 

werden vervangen door de veel grotere 
neogotische kerkgebouwen. Gebouwen 
die nog altijd onze steden en dorpen qua 
aanblik domineren. Dat deze prominent 
aanwezige gebouwen in die tijd dikwijls 
een doorn in het oog waren van onze 
protestantse mede-gelovigen is daarom wel 
te begrijpen. 

Andere objecten die de moeite waard 
zijn om te vermelden
In de Mariakapel staan aan weerszijden 
van het altaar de oudste smeedijzeren 
kaarsenstandaards van de kerk. Ze 
zijn mogelijk nog afkomstig uit de 
vroegere waterstaatskerk. Wel zijn ze 
in het verre verleden vermaakt, toen de 
oorspronkelijk ringvormige kaarsenhouder 
kunstzinnig werd vervangen door de 
huidige slingerachtige kaarsenhouders. 
De oorspronkelijk niet gepolychromeerde 
kandelaars zijn een paar jaar geleden door 
koster Ben Pol in een rode kleur gebracht. 
Bloedrood of wijnrood is een kleur die op 
vele ornamenten en altaren in onze kerk 
voorkomt! 

Tot slot wil ik nog wijzen op de aan ijzeren 
kettingen hangende fraaie lamp in deze 
kapel. Het betreft een geschenk aan de 
kerk van een van de vroegere geestelijken, 
kapelaan R. Beckers (van 1941 tot 1945).  

De blijde boodschap van de engel aan Maria

De door kapelaan Beckers geschonken lamp 
in de Mariakapel

De Wijdingsoorkonde in de Mariakapel Maria-altaar en kapel
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Eerste communie: 
aanmelden ouderavond 
De ouder-informatieavond voor de eerste 
communie stond gepland voor 13 januari, 
maar valt nog in de lockdown. Daarom is 
deze avond geannuleerd en kijken we naar 
een andere datum. Ouders van de kinderen 
die zich opgegeven hebben, zijn hierover 
geïnformeerd per mail. Heeft u ondanks 
onze persoonlijke mailing en via de scholen 
toch nog de aanmelding gemist, mailt u dan 
naar: kindenkerk@rkapeldoorn.nl om uw 
kind op te geven. 

2021: Kinderdienst en crèche
Voorlopig zal in januari geen kinderdienst 
en crèche gehouden worden. Zolang de 
maatregelen streng blijven, houden wij ons 
aan het landelijk advies niet bij elkaar te 
komen. We houden er rekening mee dat 
we weer gaan starten als het aantal mensen 
in de kerk weer naar 100 gaat. Mocht dit 
nog lang gaan duren, dan zullen we met 
de kinderen wel het 40-dagen project gaan 
draaien op de manier zoals we dat met de 
Advent hebben gedaan. 

Mini-vieringen voor thuis
Op de site www.kinderwoorddienst.nl staat 
voor elke zondag een miniviering online. 
Deze viering kan thuis met de kinderen 
worden gedaan. Zo horen zij toch de 
verhalen uit de Bijbel en kunt u op een 
eenvoudige manier zelf thuis vieren en de 
geloofsopvoeding gestalte geven. 

Meespeelvieringen online
Ook voor de peuters en kleuters is het nog 
niet mogelijk om een meespeelviering te 
houden. Op de website www.devuurplaats.
nl/hetkleinevuur vindt u meespeelvieringen 
online om samen met uw kind te doen. 
Half januari komt er weer een nieuwe 
meespeelviering online. 

K I N D  E N  K E R K

Gelukkig hebben we 
de foto’s nog
Een slogan die u zich vast 
nog wel kan herinneren van 
een reclame waarbij alles in 
de soep loopt. 
Deze zin kwam de afgelopen weken 
meerdere malen bij me op, toen ik de 
tentoonstelling over het Adventsproject 

‘Beelden van God’, een aantal dagen nadat 
het was opgezet, alweer aan het afbreken 
was. Ook het ‘lopen in het kerstverhaal’ 
kon weer van de pilaren, geen kerstinloop 
met de kinderen, want deze kerst zou de 
boeken in gaan ‘als met gesloten deuren’. 
Ik heb er best even mee geworsteld, met 
de ‘aanvaarding’ van het feit van de 
lockdown. Ook al kon het niet anders, 
daarvan was ik ook wel overtuigd. Maar al 
dat werk, al die creatieve ideeën die al zo 
vaak waren bijgesteld binnen de gestelde 
regels die voortdurend veranderden, gingen 
weer op de plank. En dan al die inzet van 
vrijwilligers: dat deed toch best even pijn. 
Dus tja…. gelukkig hebben we de foto’s 
nog!

Een nieuw begin met 
het leerhuis kindercatechese
2021 wordt hopelijk een jaar van opbouw, 
ontwikkeling en opengaan. Daar wil ik op 
vertrouwen.
We hebben voor kindercatechese een 
nieuw programma uitgewerkt rondom de 
voorbereiding van de eerste communie. 
Een programma waarbij intensiever dan 
voorheen de ouders worden betrokken. Er is 
een programma door het jaar heen waarbij 
kinderen in kunnen stromen en door het jaar 
heen eerste communie kunnen doen. 
Ook voor het vormsel wordt gewerkt aan 
een programma door het jaar heen. 
Momenteel moeten de vormelingen die 
in maart 2020 hun vormsel zouden doen, 
dat nog steeds doen. Een nieuwe datum 
is daarvoor nog niet afgegeven door het 
Bisdom. 
Vormelingen voor 2021 zijn nog niet 
uitgenodigd. We wachten even de 
maatregelingen af en bekijken dan de 
mogelijkheden. Opgeven voor het vormsel 
kan altijd via: kindenkerk@rkapeldoorn.nl 

Lichtpuntjes gevonden
Het kan zomaar zijn dat u ergens in 
Apeldoorn een lichtpuntje gevonden heeft. 
Dan hoop ik dat u die heeft meegenomen 
naar huis. Een kleine vriendelijke actie van 
Kind en Kerk om mensen een lichtpuntje 
te wensen in deze moeilijke tijden. Zo 
werd er een gevonden vlak voor onze kerk, 
gefotografeerd en naar mij gestuurd. 

Kerstfeesten 
Pizzaparty
Op 19 december hebben wij met Gabi, 
Kamil en Aghiad de jongeren en jonge 
gezinnen van de opvang van het Leger des 
Heils aan de Warenargaarde getrakteerd 
op een pizzaparty in kerstsfeer. Dit jaar was 
het heel anders, allemaal corona-proof. 
Bewoners van de verschillende huizen 
kwamen pizza’s halen en wij hebben 40 
kerstpakketten rondgebracht. Niet veel 
ontmoeting, maar wel veel hartelijkheid 
en dankbaarheid bij de jongeren. Toch een 
mooie kerstervaring.

Kerstfeest van de 
Franciscustafel
Op Tweede kerstdag, 27 december, zijn de 
gasten van de Franciscustafel uitgenodigd 
om een kerstmaaltijd af te halen. Dit 
gebeurde met een kerstervaring in het 
parochiehuis. De gasten, de vrienden van 
de straat, zijn op het plein ontvangen met 

een bekertje soep om vervolgens gedoseerd 
het parochiehuis binnen te gaan. Bij de 
kerstboom en kerststal in de hal konden de 
gasten een wens in de Kerstboom hangen 
en een kaarsje aansteken. Vervolgens ging 
de route door de zaal in kerstsfeer om een 
maaltijd af te halen. Via de gang waar zij 
een kerstpakket kregen aangereikt verlieten 
ze weer het pand aan de voorzijde om elders 
de maaltijd te nuttigen. Enkele gasten die 
geen huis hebben mochten de maaltijd 
binnen opeten. De herinnering blijft aan een 
warm kerstfeest, de ontroerende wensen 
aan de kerstboom dragen we mee in ons 
hart.

De Kledingbank
In verband met de coronaregels is de 
Kledingbank nog steeds gesloten. Alleen 
instanties kunnen een afspraak maken om 
individueel kleding te komen halen. Wij 
hopen na 19 januari weer open te gaan voor 
mensen die financieel moeilijk zitten.

Vredeswandeling
Op 1 januari, de Internationale dag van 
de Vrede, is de vredeswandeling digitaal 
gelopen, omdat we niet met ruim 200 
mensen op straat kunnen lopen met 
fakkels en borden. In de video start 
de virtuele wandeling bij de kerk, om 
vervolgens via monument Kamp Rees, 
Synagoge en Moskee naar de Kus te gaan. 
Bij de verschillende locaties klonk een 
korte boodschap en het verhaal werd 
ondersteund door de mooie muziek van het 
Benedictus van Karl Jenkins uit ‘A Mass for 
peace’. Zo konden we het jaar beginnen 
met een gebed voor vrede. 
Via de volgende link kom je bij de 
wandeling: https://youtu.be/t1BPX8sf-RQ

Wonderlijke gaven
In de Kledingbank kregen wij een envelop 
met geld dat anderhalf jaar gespaard is door 
de kleinkinderen van een vrijwilliger, zo lief 
van de kinderen van 5 en 7 jaar, die elke 

week van hun zakgeld voor de Kledingbank 
opzij hebben gelegd. 
Wij zijn verder erg dankbaar voor de 
chocolade die iemand gegeven heeft 
voor de kerstpakketten, voor de vele 
nieuwe schoenen, sokken, warme mutsen 
en het ondergoed dat we kregen voor 
de Kledingbank. Ook veel douchegel, 
deodorant, handdoeken en linnengoed. 
De HEMA heeft vele kratten met 
kerstbroden, koekjes, chocolade gegeven om 
te delen met veel organisaties en om in de 
kerstpakketten te doen.
Erg dankbaar zijn wij ook voor de gulle 
financiële giften voor de koop van het pand 
van de Kledingbank. 
Op 29 december is de koopakte getekend 
en is het pand van de Gemeenschap van 
Sant’Egidio!
Dit zijn allemaal wonderlijke giften, wij 
worden er stil van, dit maakt deze Kersttijd 
heel bijzonder!
Heel veel dank voor alle gulle gaven!

santegidioapeldoorn@gmail.com  |  www.santegidio.nl  |  www.santegidio.org  |  www.santegidio.be

S A N T ’ E G I D I O

Pizzaparty Kerstfeest van de Franciscustafel
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(Willem Olierook)

Na zeven jaar voorzitter te zijn geweest van 
het Apeldoorns Beraad van Kerken gaat hij 
verder in Nijmegen. Bij deze gepassioneerde 
diaken thuis legde ik hem tien vragen voor.

Theo, mijn eerste vraag is: 
Waarom ben ik hier?
Vanwege mijn afscheid als voorzitter van het 
Beraad van Kerken. Ik heb dat zeven jaar 
mogen doen en nu is er tijd voor een nieuwe 
taak en roeping in Nijmegen. 

Wat heb je die zeven jaar gedaan 
en wat is er bereikt?
Laat ik beginnen met te zeggen dat de 
oecumene mijn hart heeft en dat ik het 
een voorrecht vond om me daar op allerlei 
manieren voor in te zetten. In de laatste 
periode zijn we meer met maatschappelijke 
onderwerpen bezig geweest. Dat hebben 
ze op het stadhuis ook gemerkt, daar kwam 
ik zo vaak dat veel ambtenaren me gedag 
gingen zeggen (Theo lacht er bij). Vaak is die 
sterke kant ook je zwakke kant. Ik dacht wel 
eens dat men op het stadhuis beter wist wat 
het Beraad van Kerken deed dan de kerken 
zelf. We hebben sterk de verbinding gezocht 
met de maatschappij en waren naar buiten 
gericht. Het mooiste compliment dat ik in al 
die jaren gekregen heb, was het moment dat 
mensen mij ‘de oecumene in eigen persoon’ 
noemden, omdat ik bewust het ambt van 
diaken in twee kerken heb gezocht. Wil je 
bruggenbouwer zijn, dan moet je zelf een 
brug worden denk ik. Dat betekent dat je de 
verbinding vormt, maar ook dat je ertegen 
moet kunnen als mensen over je heen lopen. 

Wat heeft het je gebracht?
Sowieso verrijking. Het heeft mijn horizon 
verbreed, vooral op het gebied van 
duurzaamheid. Daarnaast ben ik steeds 
meer openlijk christen durven zijn ‘op de 
plek waar ik was’. Of ik een voorbeeld heb? 
Zeker, ik werk bij een algemene instelling 

voor thuiszorg. Waar ik er vroeger huiverig 
voor zou zijn geweest, bid ik nu soms met 
mensen. Jarenlang werd ik gevraagd om de 
kersttoespraak te doen. Ik heb daarbij ook 
geleerd om vrijmoedig te zijn.
Mijn werk als voorzitter heeft mij meermaals 
bijzondere ontmoetingen gebracht. Toen 
ik een vergadering bezocht in een kerk die 
nog niet zolang geleden de deuren naar 
de oecumene opende, riep de koster bij 
binnenkomst uit: ‘ik had nooit gedacht dat 
ik ooit zou meemaken dat de voorzitter van 
het Apeldoorns Beraad van Kerken onze 
kerk zou bezoeken’. De predikant begroette 
mij met de woorden: ‘welkom broeder’. 
Ik moet bekennen dat deze ervaring mij 
emotioneel diep geraakt heeft. 

Wat heeft het je gekost?
Veel energie (Theo lacht er weer bij). Door 
mijn ongeduld kon ik soms ook moedeloos 
worden. Het ergste vind ik dat naar 
aanleiding van de Vredesweek – nota bene! 
– er een conflict is ontstaan met iemand van 
de Joodse gemeenschap. Daar heb ik nog 
steeds last van.

Waar ben je het meest trots op 
en wat ga je het meest missen?
Toch wel dat we als Apeldoorn onlangs Fair 
Trade-gemeente zijn geworden. Kijk, deze 
foto is in meerdere opzichten symbolisch. Ik 
sta hier met Anneke Westerlaken, voorzitter 
van CNV Internationaal. De sjaal betekent 

voor mij de verbinding tussen kerk en 
samenleving, dichtbij en ver weg. Bovendien 
is Anneke de dochter van Anton die ook 
jarenlang het gezicht was van de CNV. De 
jongere generatie neemt het over. Dat stelt 
me gerust wat de toekomst betreft.
Wat ik vooral ga missen speelt zich af op het 
persoonlijke vlak. Tweemaal per jaar bezoek 
ik in een kerk de diensten op biddag en 
dankdag voor gewas en arbeid. Als ik een 
keer niet was geweest, werd belangstellend 
gevraagd waar ik was. Daarnaast de 
vriendschapen die hier zijn ontstaan in 
zoveel kerken van rechts orthodox tot uiterst 
vrijzinnig. Gelukkig ben ik in veel kerken 
nog regelmatig gastvoorganger, dus de 
ontmoetingen blijven over de kerkmuren 
heen. 

En waar ben je het meest teleurgesteld over?
Daar ben ik snel uit, dat is toch dat we 
niet alle kerken één zondag dicht hebben 
kunnen laten om met z’n allen in één ruimte 
samen te vieren. In Hoorn waar ik hiervoor 
gewoond en gewerkt heb, kwamen we twee 
zondagen bij elkaar. Dat was heel mooi, 
maar ik heb het hier helaas niet voor elkaar 
kunnen krijgen.

Is jouw Godsbeeld in de loop der jaren 
gewijzigd?
Ik denk dat het een slecht teken is als een 
theoloog zou zeggen dat zijn Godsbeeld 
niet gewijzigd is. Thuis kreeg ik vooral het 
beeld mee van Gods als liefhebbende vader, 
maar later ontdekte ik ook de moederlijke 
kant van God, zoals die ook in Maria 
wordt ervaren. En nu we het toch over 
haar hebben: Maria is voor mij vooral een 
strijdbare vrouw, beeld van de kerk, Gods 
volk onderweg. Er zijn perioden dat ik Jezus 
bijna als nabije vriend ontmoet, maar ik heb 
toch vooral oog gekregen voor het mysterie 
dat ons overtreft en dat we stamelend 
woorden proberen te geven. Dat vind ik ook 
de schoonheid van de katholieke liturgie. 
Dat deze hoogverheven God mij in de mens 

Jezus en daarmee in het tastbare van de 
eucharistie nabijkomt is voor mij de diepste 
Godsopenbaring.  

Wat ga je nu op kerkelijk gebied doen?
Sinds augustus ben ik diaconaal werker 
bij de Protestantse Gemeente Nijmegen. 
Ik heb een drieledige opdracht: 1. De 
geloofsgemeenschap bepalen bij de 
diaconale opdracht door de wijken met 
elkaar te verbinden; 2. Verbinding leggen in 
de oecumene; 3. Verbinding leggen met het 
maatschappelijk leven.

Waar komen je motivatie en passie vandaan?
Dat begint bij mijn vader. Hij zat voor de 
Arbeitseinsatz in Duitsland en vierde daar 
(met kerkelijke toestemming!) Avondmaal 
met Nederlanders uit alle kerken. Bij zijn 
terugkeer merkte hij dat hier in Nederland 
de verschillen zo hoog opliepen dat er 
een kerkscheuring optrad. Zijn verbazing 
daarover heb ik altijd meegenomen en 
misschien heeft zijn voorbeeld als predikant 
bij mij een zaadje geplant om me in te 
zetten voor de oecumene. Bovendien heb ik 
ook altijd veel geluk gehad met fantastische 
collega’s.

Wil je ‘kerkelijk Apeldoorn’ nog iets 
meegeven?
Ja, ik wil een bemoediging uitspreken met 
te zeggen: “Wees trots op je kerk én straal 
dat uit!”
Daarnaast vraag ik om een open oor en oog 
te hebben voor wat er in de maatschappij 
gebeurt en voor de problemen die er zijn. 
Het is coronatijd en dat is niet de meest 
gemakkelijke tijd voor de kerk, maar laten 
we vasthouden aan die mooie woorden die 
elke Nieuwjaarsdag na de vredeswandeling 
in onze kerk geklonken hebben: we zullen 
doorgaan, totdat wij samen zijn! 

(Een deel van dit artikel heeft eerder 
in ZICHT055 (dec20) gestaan en is met 
toestemming overgenomen)

O E C U M E N E

Theo van Driel: wees trots op je kerk en straal het uit

Franciscus
Paus Franciscus blijft ons inspireren, zijn 
Kerstboodschap was een heel krachtige 
oproep tot vrede in de wereld, omdat wij 
allen kinderen zijn van dezelfde Vader, wij 
zijn allemaal broeders en zusters van elkaar. 
Een thema dat centraal staat in zijn laatste 
encycliek met de naam “Fratelli tutti”, 
‘allen broeders’. Deze encycliek over 
broederlijkheid en sociale vriendschap is 
vorige maand in het Nederlands vertaald 
en te verkrijgen bij de boekhandel, 
bijvoorbeeld bij Berneboek. 

De paus schrijft: “Broederlijkheid uitbouwen, 
lokaal of universeel, kan alleen door geesten 
die vrij zijn en openstaan voor authentieke 
ontmoetingen. Elke dag biedt ons een 
nieuwe kans, een nieuwe mogelijkheid. 
We moeten niet alles verwachten van 
onze bestuurders, dat zou kinderachtig 
zijn. We krijgen de ruimte die we nodig 
hebben voor medeverantwoordelijkheid 
bij het creëren en invoeren van nieuwe 
processen en veranderingen’. ‘De wereld 
is er voor iedereen, omdat we allemaal 
met dezelfde waardigheid op deze aarde 
geboren zijn. Verschillen in kleur, religie, 
talent, geboorteplaats, woonplaats en 
nog zoveel meer kunnen niet opgeëist of 
gebruikt worden om te rechtvaardigen 
dat de privileges van sommigen boven de 
rechten van iedereen geplaatst worden. Als 
gemeenschap hebben we de plicht ervoor 

te zorgen dat ieder mens waardig kan leven 
en voldoende mogelijkheden heeft om zich 
integraal te ontwikkelen”.
“Fratelli tutti”, schreef de heilige Franciscus 
van Assisi om alle broeders en zusters toe 
te spreken en een levensvorm met een 
evangelische inslag voor te stellen. Van 
deze raadgevingen zou ik er één willen 
belichten waarin hij een liefde uitnodigt die 
de grenzen van de geografie en de ruimte 
overstijgt. Daar wordt degene die van de 
ander houdt gelukkig verklaard: “Zowel zijn 
broer als wanneer hij ver van hem vandaan 
is en wanneer hij bij hem is”. Met deze paar 
eenvoudige woorden gaf hij uitdrukking aan 
de essentie van een open broederschap, die 
het mogelijk maakt dat elke persoon erkend, 
gewaardeerd en geliefd wordt buiten de 
fysieke nabijheid, buiten de plaats van het 
universum waar hij geboren is of waar hij 
woont.
Deze heilige van broederlijke liefde, eenvoud 
en vreugde, inspireerde de paus ook tot het 
schrijven van de encycliek Laudato Si›, het 
motiveert hem opnieuw om deze nieuwe 
encycliek te wijden aan broederschap 
en sociale vriendschap. Want de heilige 
Franciscus, die zich een broer van de zon, de 
zee en de wind voelde, wist zich nog meer 
te verenigen met degenen die van zijn eigen 
vlees waren. Hij zaaide overal vrede en liep 
dicht bij de armen, de verlatenen, de zieken, 
de afgedankten, de laatsten.

Aan het begin van het nieuwe jaar mogen 
wij ons door deze inspirerende woorden 
van de paus de weg laten wijzen, de richting 
waarin wij willen gaan als parochie. 
De weg zoals Jezus die ook gegaan is en 
ons uitnodigt om met Hem mee te gaan, 
Hem na te volgen, omdat het een weg is 
die vreugde brengt voor iedereen.

diaken Ronald Dashorst

Tot slot een oecumenisch gebed waarmee 
de paus de encycliek besluit:

Onze God, Drie-eenheid van liefde, 
door de krachtige communie van uw 
goddelijke intimiteit... 
de rivier van broederliefde in ons midden 
uitstorten. 
Geef ons de liefde die uitgaat van Jezus› 
gebaren, 
in zijn familie in Nazareth en de eerste 
christelijke gemeenschap.

Geef ons Christenen om het Evangelie na te leven. 
en om Christus in ieder mens te herkennen, 
om hem gekruisigd te zien in de angst van 
de verlatenen...  
en het vergeten van deze wereld 
en herrezen in elke staande broer.

Kom, Heilige Geest! Toon ons uw schoonheid 
weerspiegeld in alle volkeren van de aarde, 
om erachter te komen dat iedereen 
belangrijk is, 
dat iedereen nodig is, dat het verschillende 
gezichten zijn... 
van Gods geliefde mensheid zelf. Amen.

Gegeven in Assisi, bij het graf van de heilige 
Franciscus, 
op 3 oktober, de vooravond van het Feest 
van de Arme Man,
in het jaar 2020, de achtste van mijn Pontificaat.

Franciscus

(foto: Jan Cees Wouters)
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K E R K D I E N S T E N  E L D E R S

Vanwege de nieuwe coronamaatregelen 
worden de komende tijd de online vieringen 
zowel vanuit de H. Martinuskerk te Twello 
als vanuit de O.L. Vrouwekerk te Apeldoorn 
uitgezonden. Zie hiervoor de websites van 
de Emmaüsparochie en de HH. Franciscus en 
Claraparochie. 
    
Vieringen H. Martinuskerk Twello 
(online en via livestream)
Zondag 10 januari (Doop van de Heer)
10.00 uur Eucharistieviering 
 voor 30 personen  
 Voorganger pastoor H. Hermens
Woensdag 13 januari
09.00 uur Eucharistieviering 
 voor 30 personen
Donderdag 14 januari
09.00 uur Eucharistieviering 
 voor 30 personen
Zondag 17 januari 2e zondag door het jaar
10.00 uur  Eucharistieviering 
 voor 30 personen 
 Voorganger pastor Sebastian

Woensdag 20 januari
09.00 uur Eucharistieviering 
 voor 30 personen
Donderdag 21 januari
09.00 uur Eucharistieviering 
 voor 30 personen
Zondag 24 januari 3e zondag door het jaar
10.00 uur Eucharistieviering 
 voor 30 personen 
 Voorganger pastoor H. Hermens
12.00 uur Doopviering
 Voorganger pastoor H. Hermens
Woensdag 27 januari
09.00 uur Eucharistieviering 
 voor 30 personen 
Donderdag 28 januari
09.00 uur Eucharistieviering 
 voor 30 personen
 
Vieringen H. Martinuskerk Vaassen 
Zondag 10 januari (Doop van de Heer)
10.00 uur Woord- en Communieviering 
 voor 30 personen
 Voorganger Diaken R. Dashorst

Zaterdag 16 januari 2e zondag door het jaar
18.30 uur Eucharistieviering 
 voor 30 personen
 Voorganger pastor Sebastian
Zondag 24 januari 3e zondag door het jaar
10.00 uur Woord- en Communieviering 
 voor 30 personen
 Voorganger diaken R. Dashorst

Vieringen H. Antonius Abt Loenen 
Zaterdag 9 januari (Doop van de Heer)
19.00 uur Eucharistieviering 
 voor 30 personen
 Voorganger pastor Sebastian
Zondag 17 januari 2e zondag door het jaar
10.00 uur Gebedsviering voor 30 personen
 Lekenvoorganger A. v.d. Werff
Zaterdag 23 januari 3e zondag door het jaar
19.00 uur Gebedsviering voor 30 personen
 Voorganger ds. Oostenbrink

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 e-mail: 
bosc2999@planet.nl.

Trouwe bezoekers waarvan het 
e-mailadres bekend is ontvangen dan 
een overzicht van degenen die die week 
zijn ingeloot.
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.

Meditatieve dans; Els Lagerweij 
Donderdag 21 januari: 19:30 – 21:00 uur.
Dit is een meditatieve vorm van bewegen, 
waarbij plezier en beleving voorop staan. 
Passen zijn eenvoudig te leren. We dansen 
op inspirerende muziek uit diverse muzikale 
tradities, nu eens uitbundig, dan weer 
verstillend. Het thema sluit steeds aan bij de 
tijd van het jaar. Danservaring is niet nodig. 
Inloop om 19.30 uur. 
Bijdrage: € 2,50. Opgave verplicht en info: 
vonc@3ranken.nl 

Meditatie; Henri ten Brinke
Dinsdag 25 januari om 20 uur. Vervolgens 
elke 2e en 4e dinsdag van de maand.  
Je kunt weer deelnemen aan een 
meditatiegroep in De Drie Ranken. 
We beginnen om 20.00 uur en ronden om 
21.00 uur af met een kop thee/koffie.
Bijdrage € 1.50 Opgave verplicht en info 
via: vonc@3ranken.nl

Werkgroep Welzijn/Ziekenbezoek
Als u weet dat iemand wordt opgenomen in 

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.
De voorgangers zijn Ds. Regina Davelaar 
en dhr. Gerard Disberg. 

In verband met de lockdown is de viering 
alleen online te volgen via Kerkomroep.nl

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

Helaas kan niet iedereen altijd beschikken 
over familie, buren of goede bekenden 
die in de gelegenheid en in staat zijn hulp 
te bieden. Omzien Naar Elkaar wil hulp 
bieden aan mensen die kortstondig hulp 
nodig hebben. Bij hulp kunt u denken aan 
vervoer naar ziekenhuis voor bezoek arts, 
boodschap doen i.v.m. ziekte, huishoudelijke 
hulp, lamp repareren, hulp bij verhuizing, 
kamer behangen of tuinonderhoud. Heeft u 
zelf hulp nodig of wilt u zich aanmelden als 
vrijwilliger, neem dan contact op met: Irene 
Schiphorst, telefoon 541 58 31;
Adri Hulst, telefoon 541 61 64
E-mail: omziennaarelkaar@3ranken.nl 

S T A D

#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 de 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 

Kopij voor de volgende OpWeg graag in-
leveren uiterlijk woensdag 20 januari 2021 
per e-mail aan receptie@rkapeldoorn.nl

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

H U B E R T U S

V I C T O R

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. 

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

Gebedsgroep de Parel is tot nader bericht 
stopgezet.

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.

ONZE LIEVE VROUWE

B O N I F A T I U S

In de vorige OpWeg deden we als redactie 
een oproep om te reageren op ’50 jaar 
OpWeg’.

Van Fia Dols ontvingen we haar dierbare 
herinneringen.

We schrijven juli 1971. Ik was net 
afgestudeerd op de PABO en pas getrouwd. 
Wij kwamen te wonen in Apeldoorn omdat 
mijn man bij het toenmalige RCC (Rijks 
Computercentrum) werkte. We kregen 
een mooie flat aan de Gentiaanstraat en 
schreven ons in bij de Teresiaparochie. 
De kapelaan kwam binnen een maand 
op bezoek en was blij een katholieke 
onderwijzeres aan te treffen. De 
Olafschool had problemen een vacature op 
te vullen. Zo werd me een baan in de schoot 

geworpen. Ik begon er meteen in het nieuwe 
schooljaar, onder het strenge toeziende oog 
van Dhr. Jaspers. Later heb ik ook nog een 
aantal jaren op de Bonifatiusschool gewerkt. 
Ook daarvoor werd ik gevraagd. Ik heb nooit 
hoeven te solliciteren! 

Er waren toen nog vier katholieke scholen 
die onder deze parochie vielen: Olaf, Ivo, 
Bonifatius en Hertog van Gelre. Olaf en 
Ivo zijn later gefuseerd en De Zevensprong 
geworden en pas in de tachtiger jaren is de 
Bonifatius opgeheven. Bekende namen? Stef 
Ernst, Kees Bosman, Arry van Beek, Hans 
Schulte en ga zo maar door. Later ben ik ook 
nog penningmeester geweest van deze vier 
scholen.

Enfin, in oktober viel dan de eerste OpWeg 

door de brievenbus. Vol nieuws over de toen 
nog vele rk parochies in Apeldoorn. Helaas 
werd met de jaren het aantal steeds kleiner. 
Tot in oktober 2013 ook onze geliefde kerk 
werd gesloten. Dit werd beëindigd met een 
indrukwekkende viering, ondersteund door 
alle koren, onder leiding van Jacques van der 
Palen. De tranen liepen over mijn wangen 
bij het slotlied. Zelf zong ik mee met Trees 
Voices. Nog steeds trouwens.

Bijna dagelijks loop ik met de hond nog 
langs de Teresiakerk.

En OpWeg bleef gelukkig komen.
Altijd met veel plezier gelezen, 
tot op de dag van vandaag.

Fia Dols

50 jaar OpWeg – reacties van lezers



vrijdag 08 januari 2021  8

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. Kroese

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

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.
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R. Dashorst en W. Olierook
Eindredactie
I. Franken en M. Lamper 
Opmaak
E* D.SIGN te Lunteren (www.e-ster.biz)
Druk
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Gebed voor de eenheid onder de christenen

Heer Jezus,
U die gebeden heeft dat allen één zouden 
zijn,
wij bidden U voor de eenheid onder de 
christenen, zoals U het wilt, en op de 
manier die U wilt.
Moge uw Geest ons geven dat wij de pijn 
van de scheiding ervaren, dat wij onze 
schuld erkennen en dat wij mogen hopen 
over alle hoop heen.

Amen.                                   [van: kcv-net.nl]

W I J  B I D D E N

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

Bijbelrooster jaar B
10 januari Doop van de Heer 
Jes. 55,1-11; Jes. 12 1; Joh. 5,1-9; Mc. 1,7-11 
17 januari 2e zondag door het jaar 
1 Sam. 3,3b-10.19; Ps. 40 1; Kor. 6,13c-15a.17-20; Joh. 1,35-42; bidweek voor de eenheid
24 januari 3e zondag door het jaar 
Jona 3,1-5.10; Ps. 25 1; Kor. 7,29-31; Mc. 1,14-20 

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

Heer Jezus,

Gij hebt op de avond vóór uw lijden
voor uw leerlingen gebeden:
‘Mogen allen één zijn,
zoals Gij Vader in Mij en ik in U’.
Laat ons pijnlijk beseffen
dat wij door onze ontrouw
schuldig zijn aan de verdeeldheid.
Geef dat wij eerlijk erkennen
en moedig verwerpen wat er in ons aan 
onverschilligheid,
wantrouwen en zelfs aan wederzijdse
vijandschap schuilgaat.

Sta ons toe elkaar te ontmoeten in U,
opdat uit onze harten en van onze lippen
voortdurend uw gebed moge opstijgen
voor de eenheid der christenen
zoals Gij die wilt
en met de middelen die Gij wilt.
Laat ons in U,
die de volmaakte liefde zijt,

de weg vinden die tot de eenheid leidt,
in gehoorzaamheid aan uw liefde
en aan uw waarheid.

[abbé Paul Couturier (1881-1953); 
van: lucepedia.nl]


