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Voor Bijbelse Jozefs zijn dromen geen bedrog
hebben opgevat hem
te doden. Ruben, zijn
oudste broer, heeft
daar bezwaar tegen,
want hij wil niet dat
er bloed zal vloeien.
Als Jozef zijn broers
bereikt, wordt hij in een
droge put gegooid, en
wat later aan Midjanitische kooplui
verkocht, die met
een Ismaëlitische
karavaan op weg zijn
naar Egypte. De broers
maken hun vader wijs
dat Jozef door een wild
dier is verscheurd.

(Willem Olierook)
In de vorige editie heeft diaken Ronald
Dashorst het al gehad over “Het jaar van
Sint Jozef”. In deze OpWeg ga ik het over
zijn dromen hebben (en pak en passant
‘die andere Jozef’ er ook bij).
Het feest van Sint Jozef wordt gevierd op
19 maart. Dit is zijn naamdag als bruidegom
van Maria. Op 1 mei is nogmaals zijn
naamdag, maar nu als arbeider. Zeg maar
gerust dat we de ‘dag van de arbeid’ aan de
voedstervader van Jezus te danken hebben.

Vlucht naar Egypte
De evangelist Matteüs beschrijft hoe
na Jezus’ geboorte wijzen uit het
oosten zochten naar de pasgeboren «koning
van de Joden». Herodes hoorde hiervan en
gaf zijn soldaten bevel om naar Bethlehem
te gaan en alle jongetjes tot twee jaar oud
te doden (de kindermoord van Bethlehem).
Een engel verscheen echter in een droom
aan Jozef en droeg hem op om samen met
Jezus en Maria naar Egypte te vluchten.
Volgens hetzelfde verhaal kreeg Jozef
na een tijd van een engel het bericht
dat Herodes was gestorven. Jozef achtte
het echter niet veilig om terug te keren
naar Judea omdat de gewelddadige Herodes
Archelaüs de nieuwe koning van Judea was.
Daarom weken ze, na een aanwijzing in een
droom, uit naar Nazareth in Galilea.
Wat aan deze tekst natuurlijk opvalt is dat
tot tweemaal toe Jozef een droom krijgt
die levensreddend blijkt te zijn. Wat mij
ook treft is dat er blijkbaar geen enkele
twijfel is om deze dromen ‘voor waar’ te
accepteren. Het lijkt erop – en misschien is er
wel onderzoek naar gedaan – dat in vroeger
tijden de droom (en wat daarin wordt
opgedragen) veel eerder als boodschap of
teken van hogerhand (hier een engel) wordt
gezien en tot een bepaalde keuze leidt.
Keuzes die tot tweemaal toe goed uitpakken
voor de Heilige Familie.
Over Jozef wordt verder in de Bijbel niet zo
heel veel beschreven. De laatste keer dat zijn
naam genoemd wordt, is als Jezus 12 jaar
oud is.

Jozef, de zoon van Jakob
Er is natuurlijk nog een bekende Jozef. Bijna
iedereen kent het verhaal, maar hieronder in
het kort het bijzondere relaas in de context
van de tijd waarin het zich (in de Bijbel)
afspeelde.
Volgens Genesis 30:22-24 was Jozef
de elfde van twaalf zonen die Jakob
bij zijn vrouwen Lea en Rachel en hun
dienstmaagden Zilpa en Bilha verwekte.
Terwijl Rachel, Jakobs lievelingsvrouw, eerst
kinderloos bleef en daarmee het lot van
de aartsmoeders Sara en Rebekka deelde,
was Lea, de minder geliefde vrouw, juist
heel vruchtbaar en baarde zes zonen en
dochter Dina. Het motief van de om de
liefde van Jakob wedijverende vrouwen
Lea en Rachel en de conflicten die dit

Egypte

Jozef Vlucht (Rembrandt Harmensz. van Rijn)
veroorzaakte, wierp een schaduw vooruit op
de verwijdering tussen Jozef en zijn (half)
broers, die in Genesis 37 tot een uitbarsting
leidde. De inbedding van de verhalen over
Jozef in de familiegeschiedenis van Jakob en
het invoegen van Jozef in de rij van twaalf
zonen, leidden ertoe dat de verhalen over
Jozef een rechtstreekse voortzetting zijn van
de verhalen over de aartsvaders in Genesis,
die eindigen met de dood van Jakob.
De verhalen over de aartsvaders vormen niet
alleen een genealogisch en familie-historisch
raamwerk voor de verhalen over Jozef,
maar kennen ook het motief van de met
hongersnood verbonden problematiek die
leidde tot tijdelijke verplaatsing van protoIsraëlieten naar Egypte. Met de vestiging
van de clan van Jakob in Egypte werd
uiteindelijk de voorwaarde ingevuld voor
de verhalen over de uittocht uit Egypte, die
in Exodus 1:1-8 expliciet wordt verbonden
aan het voorafgaande verhaal over Jozef.
Hierdoor werden de verhalen over Jozef
een verbindende tekst die bij de beide grote
«oorsprongsvertellingen» van Israël, de
verhalen over de aartsvaders met de MozesExodus-verhalen verbond.

Jeugd
Vader Jakob had Jozef en de kleine Benjamin
meer lief dan zijn andere zoons, omdat ze de
zoons van zijn lievelingsvrouw Rachel waren.
Hij trok Jozef voor en Jozef werd daardoor
door zijn broers gehaat. Bovendien had
Jozef verteld dat hij gedroomd had dat de
broers ooit voor hem zouden buigen.
Op zekere dag wordt Jozef er door Jakob
op uit gestuurd om te kijken hoe het zijn
broers vergaat, die op dat ogenblik de
kudde hoeden bij Sichem. Terwijl Jozef op
weg gaat, blijken zijn broers het plan te

In Egypte komt hij
in dienst van Potifar,
een hoffunctionaris.
Hij krijgt al gauw een
leidinggevende positie
in het huis van zijn
meester. De vrouw van
Potifar probeert hem
te verleiden. Jozef
gaat hier niet op in,
waarna de vrouw hem
beschuldigt van een
verleidingspoging. Potifar gooit Jozef dan
in de gevangenis.
Ook in de gevangenis krijgt Jozef al spoedig
een taak. Tijdens zijn gevangenschap
verklaart hij de dromen van twee andere
gevangenen: de opperschenker en de
opperbakker die bij de farao in onmin zijn
geraakt: hij voorspelt dat de bakker ter dood
zal worden gebracht en dat de schenker in
functie zal worden hersteld. De voorspelling
komt uit.
Als twee jaar later de farao een droom
heeft, adviseert de schenker Jozef te roepen.
Jozef moet vervolgens ook de dromen van
de farao uitleggen. Jozef voorspelt dat er
zeven jaren overvloed zullen komen en
daarna zeven jaren schaarste en hij adviseert
om een man aan te stellen die ervoor zal
zorgen dat er tijdens de eerste zeven jaar
graanvoorraden aangelegd worden. De
farao vindt dat Jozef de juiste man is en
benoemt hem tot grootvizier. Hij krijgt een
nieuwe naam - Safenat–Paneach - en een
vrouw - Asnat.
Als eenmaal de schaarse jaren aanbreken,
blijkt dit niet tot Egypte beperkt te blijven,
ook Kanaän zucht eronder en Jakob stuurt
zijn tien oudste zoons naar Egypte om
graan te kopen. Alleen zijn lievelingszoon
Benjamin laat hij thuis blijven.

Hereniging
Bij aankomst in Egypte worden de broers
door Jozef ontvangen. Jozef herkent zijn
broers maar dat is niet wederzijds. Jozef
beschuldigt de mannen van spionage, maar
uiteindelijk besluit hij Simeon gevangen
te zetten en de andere negen met volle
graanzakken weer naar huis te sturen.
Daarbij krijgen ze te horen dat ze de

volgende keer hun jongste broer Benjamin
mee moeten brengen.
Het laatste is slecht nieuws voor Jakob,
want hij kan moeilijk van zijn lievelingszoon
scheiden. Uiteindelijk geeft hij toestemming
dat de broers weer naar Egypte gaan en
Benjamin meenemen. Deze keer worden
ze gastvrij ontvangen. Jozef geeft ze volle
graanzakken mee, ook Simeon mag mee
terug. Ze zijn nog maar net vertrokken, of
Jozef beschuldigt Benjamin van diefstal. Nu
houdt Juda een toespraak, hij zegt dat hij
er alles voor over heeft om Benjamin vrij
te krijgen. Dat is voor Jozef voldoende, hij
maakt zich aan zijn broers bekend en nodigt
de familie uit om zich te vestigen in de
Egyptische provincie Gosen.
In de vierhonderd jaar dat de familie in het
land Gosen verblijft zal deze aangroeien tot
het volk der Israëlieten.

Geen bedrog
Wat mij in dit prachtige verhaal opvalt is
dat de impact van de dromen – en vooral
het handelen ernaar – uiteindelijk leidt tot
‘goed leven’. Ik schrijf bewust ‘uiteindelijk’
omdat bij beide Jozefs in eerste instantie
het vertellen erover en het invulling geven
aan zorgt voor moeilijkheden. De ene Jozef
haalt de ergernis van zijn broers op z’n hals
en moet dat bijna met de dood bekopen.
Jozef van Nazareth gaat met zijn vrouw en
jonge kind de ongetwijfeld barre tocht naar
Egypte maken en stort zich in het ongewisse.
Er spreekt een groot vertrouwen uit. Sowieso
in de Bijbel een belangrijk begrip. En niet
alleen toen, maar ook in ons leven een van
de pijlers voor een christelijk leven.

Dromen duiden
Vandaag de dag is het ‘luisteren’ naar
dromen niet meer zo vanzelfsprekend. Op
internet vond ik wat sites die over ‘dromen
en hun betekenis’ gaan. Enkele citaten: ‘Een
droom is een film van je eigen gedachten.’
En: ‘Dromen vertellen over je voorbije dag, je
gemoedstoestand, of willen je voorbereiden
op foute beslissingen of vervelende
situaties.’
Er zijn allerlei soorten dromen. Een ervan:
‘Helderziende dromen gunnen je een
blik op verleden, heden en toekomst.
Mensen kunnen contact maken met het
bovennatuurlijke door buitenzintuiglijke
ervaringen of telepathie. Deze dromen
geven vaak inzicht in oorzaak en gevolg en
dit over langere termijn en vaak grotere
zaken dan het ego.’
En ten slotte: ‘Waarschuwingsdromen willen
je ergens op attenderen. Meestal betreft
dit iets wat je in het verleden hebt gedaan
en waarvan je de uitkomst nu helder gaat
zien. Kom terug op een bepaalde keuze die
je hebt gemaakt, of misschien wordt het je
helder waarom bepaalde situaties zo vaak
foutlopen.’
Dromen, het blijft een speciaal iets: vroeger,
nu en waarschijnlijk altijd wel.
[bronnen: Bijbel, Lichaamengeest.be,
Wikipedia]
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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.
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
VIERINGEN IN ONZE LIEVE VROUWEKERK
Vanwege de nieuwe Coronamaatregelen worden de komende tijd de 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
Claraparochie
Zaterdag 20 februari 1e zondag van de 40 dagentijd
16.30 uur
Eucharistieviering voor 30 personen met cantor H. Veldkamp
en organist R. van Drunen
Voorganger pastor Sebastian
Zondag 21 februari 1e zondag van de 40 dagentijd
10.00 uur
Eucharistieviering voor 30 personen met enkele leden van koor Lucente
Voorganger pastor Sebastian
12.00 uur
Doopviering
Voorganger pastoor H. Hermens
Dinsdag 23 februari
09.00 uur
Eucharistieviering voor 30 personen
Vrijdag 26 februari
09.00 uur
Eucharistieviering voor 30 personen
In verband met de avondklok is er geen Gebedsviering Sant’Egidio.
Zaterdag 27 februari 2e zondag van de 40 dagentijd
16.30 uur
Eucharistieviering voor 30 personen met cantor J. Niekus en organist L. Huisman
Voorgangers pastoor H. Hermens
Zondag 28 februari 8e zondag van de 40 dagentijd
10.00 uur
Eucharistieviering voor 30 personen met enkele leden koor Sostenuto
Voorgangers pastoor H. Hermens
Dinsdag 2 maart
09.00 uur
Eucharistieviering voor 30 personen
Vrijdag 5 maart
09.00 uur
Eucharistieviering voor 30 personen
19.30 uur
Gebedsviering Sant’Egidio voor 30 personen (onder voorbehoud)
Zaterdag 6 maart 3e zondag van de 40 dagentijd
16.30 uur
Eucharistieviering voor 30 personen met cantor E. Vaassen
en organist D. de Bakker
Voorganger pastor Sebastian
Zondag 7 maart 3e zondag van de 40 dagentijd
10.00 uur
Eucharistieviering voor 30 personen met enkele leden van koor Credo
Voorganger pastor Sebastian
Dinsdag 9 maart
09.00 uur
Eucharistieviering voor 30 personen
Vrijdag 12 maart

09.00 uur
19.30 uur

Eucharistieviering voor 30 personen
Gebedsviering Sant’Egidio voor 30 personen (onder voorbehoud)

Zaterdag 13 maart 4e zondag van de 40 dagentijd

16.30 uur

Eucharistieviering voor 30 personen met cantor G. Derks
en organist E. van Egmond
Voorgangers pastoor H. Hermens en diaken R. Dashorst

Zondag 14 maart 4e zondag van de 40 dagentijd

10.00 uur

Eucharistieviering voor 30 personen met enkele leden van het Gregoriaans koor

Dinsdag 16 maart

09.00 uur

Eucharistieviering voor 30 personen

Vrijdag 19 maart (Hoogfeest van de H. Jozef)

De Eucharistieviering van 09.00 uur en de Gebedsviering Sant’Egidio komen te vervallen
19.00 uur
Eucharistieviering voor 30 personen
Voorgangers: het gehele pastorale team
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 de donderdagmiddag) is tot nader order gesloten!
KINDERDIENST EN CRÈCHE
De kinderdienst is vanaf 21 februari elke zondag online te zien op
www.emmaus-apeldoorn.nl
voorafgaand aan de viering via KerkTV 9.45 uur.
Zolang de lockdown er is zal er geen kinderopvang zijn.
Zie informatie bij Kind en Kerk.

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. Maar wilt u
er dan zelf voor zorgen dat het bloemetje ook bij deze persoon bezorgd wordt,
daar heeft de bezoekgroep echter geen mogelijkheden voor. Het rooster:
21 februari locatie Hubertus; 28 februari locatie Bonifatius;
7 maart locatie Fab en Seb; 14 maart locatie Maria.
Op 31 januari jl. is er een bloemetje gegaan naar Lenie Pijnaker-van Dam,
Straatmakershoeve te Apeldoorn.
Op 7 februari jl. is er een bloemetje gegaan naar de familie Schiks,
Jachtlaan te Apeldoorn.
VOEDSELBANK
Het product voor de inzamelingsactie van de Voedselbank voor de maand februari pasta en
rijst. Voor de maand maart is Koffie, thee, houdbare melk. U kunt het product in de bekende
kratten achter in de kerk deponeren. Namens de voedselbank hartelijk dank.
DE KLEDINGBANK
Kledingbank is nog gesloten. De lockdown is verlengd, maar er zijn ook in deze tijd vast
mensen die met spoed kleding of linnengoed nodig hebben. Er hangt veel mooie kleding in
de Kledingbank te wachten op een nieuwe eigenaar, zowel dames-, heren- als kinderkleding.
Bij nood is er door instellingen een individuele afspraak te maken voor cliënten om kleding
te halen. Het brengen van kleding is tot nader bericht helaas ook niet mogelijk.
COLLECTE OPBRENGSTEN
Week 1: eigen kerk en Caritas
€
Week 2: eigen kerk en kerkbalans €
Week 3: eigen kerk en kerkbalans €
Week 4: eigen kerk en kerkbalans €

232,15
107,40
229.05
114,20

MISINTENTIES, VOOR ZOVER BIJ ONS BEKEND
20/21 februari 2021: Bedankt voor al het goeds; Maria Elisabeth Roeloffzen-Berendsen;
Mien van Adrichem-Hurenkamp.
27/28 februari 2021: Annie Spronk-Post; Mien van Adrichem-Hurenkamp.
6/7 maart 2021: Maria Johanna Geerdink en overleden familieleden; Stephan Staijen,
overleden ouders, schoonouders en schoonzoon; gezondheid en voorspoed voor het gezin.
PAROCHIEKRONIEK
Gedoopt: Er heeft nog geen doopviering plaatsgevonden.
Overleden: De uitvaartdienst van Mien van Adrichem-Hurenkamp heeft 4 februari jl.
plaatsgevonden in het crematorium van Heidehof.
De uitvaart van Annie Roeloffzen-Berendsen heeft in besloten kring plaatsgevonden.
De uitvaart van Peggy Westhoff heeft 16 februari jl. plaatsgevonden in het rouwcentrum van
Heidehof.

Pastor Sebastian terug naar India
Onze pastor Sebastian is door zijn congregatie voor bepaalde tijd teruggeroepen naar
India. Dat betekent dat pastor Sebastian in het weekend van 10/11 april afscheid van
ons gaat nemen. Als pastoraal team en parochiebestuur vinden wij dit heel erg jammer.
En we weten dat dit ook in onze parochies betreurd zal worden. Pastor Sebastian was
en is een zeer betrokken pastor, die met veel enthousiasme en geloof in onze parochies
werkzaam is geweest. Bij dit afscheid zullen we ons wel moeten houden aan de
maatregelen die het coronavirus ons oplegt. Over het hoe en wanneer van het afscheid
van pastor Sebastian zult u de komende weken op de hoogte worden gehouden via de
mededelingen, de website van de parochies of via de OpWeg en de Clara. We wensen
pastor Sebastian voor de toekomst vrede en alle goeds toe en Gods onmisbare zegen.
Namens Pastoraal team en parochiebestuur, Pastoor H. Hermens
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“Oude buren – nieuwe medeparochianen” (deel 4b)
(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’, de ‘vertellers van Vaassen’, en
‘het orakel van Twello’ waar ik eerder
mee in gesprek ging, om wat meer te
weten te komen over respectievelijk
de H. Antoniuskerk, H. Martinuskerken
en de geloofsgemeenschappen aldaar,
wil ik nu in deze serie de overige
geloofsgemeenschappen die binnen de
HH. Franciscus en Clara parochie vallen nader
introduceren. Daartoe nam ik contact op met
de vier (Epe-Heerde, De Vecht, Bussloo en
Klarenbeek) secretariaten van deze lokale
gemeenschappen. Als eerste behandel ik
Epe-Heerde. Op de website vond ik veel
geschiedkundige informatie; het grootste
deel heb ik in deel 4a opgenomen. In
deze editie de afsluiting hiervan. Namens
de locatieraad en pastoraatsgroep heeft
Annemieke Buiting (waarvoor dank) “heden
en toekomst” voor ons uit de doeken
gedaan.

Na 305 jaar weer een eigen pastoor
De parochie kwam onder de bescherming
van de H. Martinus. De heren Bourgonje
en Meulenkamp verdienen alle hulde
en dank. Zij hadden dit door hun
doorzettingsvermogen bereikt en er
voor gezorgd, dat pastoor Bianchi er zijn
schouders er onder zette. Er werd een groot
herenhuis gekocht dat moest gaan dienen
als pastorie, het stond op de plaats waar nu
“De Middenstip” staat.
Op 19 juni 1903 droeg pastoor Bianchi de
eerste plechtige H. Mis op in aanwezigheid
van zijn nieuwe parochianen. Pastoor Wolf
uit Vaassen was tevens diaken en sprak een
woord van afscheid.
Katholiek Epe was weer zelfstandig. Iedere
morgen werd de H. Mis opgedragen en

driemaal werd het Angelus geluid.
De isolatie van katholiek Epe was voorbij.
In 1904 bepaalde de Aartsbisschop dat de
legerplaats Oldenbroek ook tot de parochie
Epe behoorde. Dit bracht veel zorg en werk
mee en in 1954 werd Oldenbroek weer
gescheiden van Epe.
Pastoor Bianchi had vele idealen. Zo kocht hij
uit eigen middelen het huis met omliggend
terrein naast de pastorie. Zijn bedoeling was
tot oprichting te komen van een gesticht
met een bewaar- en naaischool geleid
door enkele zusters. Dit kon echter geen
doorgang vinden.
Vervolgens gingen zijn gedachten uit
naar het bouwen van een nieuw kerk en
pastorie. Het plan werd aan de Aartsbisschop
voorgelegd en deze keurde het in januari
1914 goed.
Op de plaats van onze tegenwoordige
kerk werd op 7 mei 1914 door de Deken
van Deventer de eerste steen gelegd.
Op 12 november volgde onder klokgelui
en in processie de plechtige overbrenging
van het Allerheiligst Sacrament van de
oude naar de nieuwe kerk.

Herinneringen aan
de markante pastoor Som
Annemieke had me ook nog het boekje
“100 jaar H. Marinusparochie Epe-Heerde”
toegestuurd en daarin staan o.a. een aantal
aardige verhaaltjes over deze pastoor die
van 1920 tot zijn dood in 1963 voorganger
was. Ik haal er enkele uit:
,,Legendarisch zijn de verhalen over hem
zoals bij voorbeeld zijn fameuze preken.
Op een dag knalde zijn preek weer de
kerk in en op hetzelfde moment viel zijn
kunstgebit uit zijn mond. Hij liep van de
kansel af (doodstille kerk), stak het gebit
weer in de mond en ging vol vuur verder
met zijn preek alsof er niets was gebeurd.”
Een andere herinnering van
Arnoud Wiersma:
,,Op een keer kwam Som de sacristie binnen
en mijn broer André en ik waren aan het
ginnegappen. De pastoor dacht dat we hem
uitlachten, wat mijn broer een heuse oorvijg
opleverde, waarop ik moeite had mijn lachen
in te houden. André bedacht zich geen
moment, trok zijn misdienaarspullen uit
en vertrok.”
Tenslotte deze herinnering aan een geliefd
en gezien persoon:
,,In het laatste levensjaar van de pastoor
moesten wij als misdienaars hem letterlijk
en figuurlijk het altaar opdragen. Zwaar
steunend hing hij op onze jeugdige
schouders en hees zichzelf dan omhoog. Het
positieve was, dat hij in die tijd de dienst in
vijftien minuten afraffelde en dat wij een
kwartier eerder op school waren en konden
knikkeren.”

Heden en toekomst
Het proces van de kerksluiting (in 2014)
ging gepaard met gevoelens van verdriet,
boosheid en machteloosheid. Deze hebben
we gaande het proces omgezet naar de
gedachte dat de kerksluiting niet hoefde
te betekenen dat de geloofsgemeenschap
gesloten ging worden.
De duidelijk en betrokken begeleiding van
Paul Daggenvoorde en Wim Vroom steunde
ons tijdens het proces van kerksluiting. Het
was niet altijd pais en vree maar er was wel
compassie.
Wat we opgepakt hebben: het instellen
van de Denktank. Dat zijn mensen uit
onze parochiegemeenschap die tijdens het
hele proces (en ook nu nog) meegedacht
hebben met het locatiebestuur en
pastoraatsgroepen. Het starten met
vieringen op locatie en het Sociaal Kafhé
(katholiek affilialis heerde epe). Eerst nog in
het parochiecentrum, daarna een tijdje in de
katholieke St. Bernardusschool en nu in de
W.G. van de Hulstlocatie van InteraktContour
(zorgcentrum voor mensen met een
hersenletsel) en Siza. Verder de maandelijkse
lokale nieuwsbrief en het “Bakkie Troost”.
De begeleiding van 1e communie en
vormselvieringen vanuit de parochie.
Samenwerking met Vaassen hierover is
gezocht. Tevens het opzetten van het project
“licht op ons pad” voor kinderen na de 1e
communie en voor het vormsel.

De huidige situatie
Als je de mensen vraagt, hoor je dat het
nog steeds als een gemis voelt dat we
elkaar niet wekelijks treffen in de kerk.
Er zijn wel alternatieven en daar wordt
gebruik van gemaakt. Voor mensen die het
nodig hebben regelen we vervoer naar de
eucharistieviering.
Er wordt in het weekend door mensen uit
Epe-Heerde Eucharistie gevierd in Vaassen
en Twello maar ook in Zwolle en Hattem.
In Vaassen is er een mooie wisselwerking
ontstaan tussen de mensen uit Epe-Heerde
die geregeld komen en parochianen uit
Vaassen.
De Allerzielenviering wordt samen
met Vaassen gevierd en in die periode
organiseren we ook het “Bakkie Troost”
op de begraafplaatsen in Epe.
De eerste heilige communie en het vormsel
worden vanuit Twello geregeld.
Rondom het aandachtsgebied “kinderen“
denkt nog iemand uit Epe mee.
We hebben een eigen Caritas.
De vice-voorzitter, Maarten Heere,
van het kerkbestuur, komt uit Epe.
De geloofsgemeenschap kan gebruik
maken van de locatie van het gebouw

van InteraktContour aan de W.G. van der
Hulststraat 1 voor vieringen, maar alleen
op dinsdagavond en in het weekend. Deze
vieringen worden op dinsdagavond via een
rooster voorgegaan door een priester. De
weekendvieringen worden ook volgens een
vast rooster voorgegaan door de werkgroep
uit Epe. Daarnaast is er eens in de twee
weken “Sociaal Kafhé” en worden “Avonden
met Zin” (een lezing door een gastspreker)
georganiseerd. Dat betekent dat de ruimte
elke keer moet worden omgebouwd en na
de viering weer in oorspronkelijke staat
moet worden teruggebracht. Daar heeft
een groepje parochianen de schouders
ondergezet.
Wij geven elf keer per jaar een nieuwsbrief
uit, die zoveel mogelijk per e-mail wordt
verstuurd. Ze zijn ook te lezen op onze
internetsite.
Eens per jaar wordt er een “Martinusdag”
voor de geloofsgemeenschap georganiseerd.
Er is goed contact met de andere plaatselijke
kerkgemeenschappen.

Coronatijd
Vrijwel alles wordt nu doorkruist door
corona. We zijn in die coronatijd gestart
met het bellen van oudere parochianen
en hebben hen een kerstkaart gestuurd.
We sturen ook verjaardagskaarten naar
80+-abonnees op de Clara en/of onze
maandelijkse nieuwsbrief.
Uitvaarten worden op diverse plekken
georganiseerd. Sommigen vanuit Vaassen,
soms vanuit de Grote Kerk in Epe, crematoria
of andere kerkgebouwen. Soms voorgegaan
door een priester.
We werken mee aan werkgroepen in de
HH. Franciscus en Claraparochie. Via de
pastoraatsgroepen, meeleven met verlies, de
werkgroep rondom kinderen, de Clara, de
Caritas en de financiën.
Met Vaassen wordt er samengewerkt als het
gaat om praktische kerkelijke zaken. Nu in
de coronatijd maar ook rondom uitvaarten
van mensen uit Epe.
De band van de leden van de
geloofsgemeenschap Epe met Vaassen is
sterker gegroeid dan met Twello.
De fusie met Apeldoorn leeft nog niet,
er is nauwelijks publiciteit over geweest.
De corona is daar waarschijnlijk mede
debet aan. We vragen ons af wat er dit
jaar allemaal gaat veranderen.
We hopen dat er een vorm gevonden
gaat worden om daar samen over in
gesprek te gaan.
Enkele werkgroepen vanuit de nieuwe
parochie hebben een opstart gemaakt,
maar het proces moet nog gaan leven.
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HUIS
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

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)

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

Vastenactie 2021: Beroepsonderwijs voor vrouwen in Brazilië
Tijdens de vastentijd gaat onze gezamenlijke
parochie geld inzamelen voor het project
Procapaz: een onderwijsproject in Brazilië
voor mensen uit de sloppenwijken van San
Salvador.
Hiertoe is overleg geweest met de
werkgroep Em-missie en met de MOV
van de Franciscus en Clara parochie.
Met een diploma op zak kunnen deze
arme vrouwen op zoek gaan naar stabiel
werk en daardoor hun leefmilieu verbeteren.
De drie opleidingen samen kosten jaarlijks
€ 13.000. Als wij met elkaar € 6.500
inzamelen legt Vastenactie de andere
helft van de kosten bij.

Procapaz
In de plaats Salvador, Noordoost Brazilië,
wonen ongeveer drie miljoen mensen.
Zeventig procent daarvan woont in de
sloppenwijk Alagados. Criminaliteit en
drugs vormen een groot probleem. Midden
in deze wijk ontstond in 2009 het project
Procapaz. Dit project is bedoeld voor
volwassenen, voornamelijk vrouwen, die
scholing willen en willen gaan werken.
Veel van de vrouwen zijn alleenstaand.
Wanneer zij zelf geld verdienen kunnen
zij een menswaardiger bestaan opbouwen
en krijgen ook hun kinderen meer kansen.
Bovendien hoopt men door het verbeteren
van hun leefomstandigheden bij te dragen
aan het verminderen van de criminaliteit in
dit gebied.

Cursussen
De cursussen, die worden gegeven worden
afgestemd op de behoeftes in de wijk.
Daardoor is het cursusaanbod in de loop
van de jaren een aantal keer aangepast.

Per jaar worden er twee cycli van deze
cursussen gegeven, met een duur van
4 maanden. In het schoolgebouw van
Procapaz worden momenteel drie
verschillende cursussen aangeboden.
a. Kookcursus
b. Cursus voor zorgassistenten
c. Computerlessen
a. De kookcursus wordt op drie middagen
per week gehouden en is gericht op
- het professioneel leren koken
- het beheren van voedsel en een budget
- het leren van de regels voor hygiëne,
bereiding en conservering van voedsel.
De kookcursus heeft een tweeledig doel: het
maken van gerechten die op straat worden
verkocht en het voorbereiden op een
beroep. De studenten kunnen later werken
als gezinshulp of in een broodjeszaak,
restaurant of hotel. In 2019 hebben 16
vrouwen van de kooklessen geprofiteerd:
acht in de eerste cyclus en nog eens acht in
de tweede cyclus.
b. Aangezien het aantal ouderen voortdurend toeneemt, is er veel vraag naar
mensen in de zorg. De cursus wordt gegeven
door een gezondheidsprofessional, met een
frequentie van vier middagen per week.
De doelstellingen zijn als volgt:
- het leren kennen van de behoeften van
afhankelijke mensen, hun lichamelijke
verzorging, het leren luisteren naar hen,
het doen van huishoudelijk werk
- het leren van de regels op het gebied
van de wetgeving
- het doen van verplichte praktijkstages
in een verzorgingshuis.
Met een diploma op zak kunnen de
vrouwen als zorgassistent werken in

verzorgingshuizen voor ouderen of
andere personen die zorg nodig hebben.
Sommige cursisten willen ook zelf ouderen
in hun eigen gezin kunnen helpen. Omdat
deze cursus nieuw is, zijn er nog geen
gediplomeerden.
c. De computercursus, die vijf middagen
per week wordt gehouden, is gericht op:
- het leren van de basisprincipes van
het gebruik van een computer;
- het aanleren van programma’s voor
boekhouding en administratie.
Door deze opleiding te volgen, kunnen de
cursisten toegang krijgen tot banen zoals
administratief secretariaatswerk, archivering,
telemarketing, directe of onlineverkoop,
receptie- of kantoorbanen. In 2019 hebben
22 studenten (15 vrouwen en 7 mannen)
geprofiteerd van de opleiding: 13 in de
eerste cyclus, en nog eens 9 in de tweede
cyclus van het jaar.
Naast een professionele vorming biedt
Procapaz ook een algemene menselijke
vorming aan, waardoor velen een sterke
band kunnen smeden met de andere
studenten van de groep, zichzelf leren
vertrouwen en een eentonig dagelijks leven
met een geblokkeerde horizon achter zich
kunnen laten.

Resultaat
In 2019 hadden 80 vrouwen (> 16 jaar) zich
ingeschreven voor één van de drie cursussen.
73 mensen voltooiden hun opleiding (= 90%
slagingspercentage). Sinds de oprichting in
2009 zijn 600 vrouwen getraind en hebben
ze een van de zeven verschillende cursussen
kunnen afronden met een diploma.

De cursussen worden om de zes maanden
herzien en op basis van de behoeftes wordt
het cursusaanbod aangepast (tot voor kort
was er bijvoorbeeld ook een naaicursus).
De school wordt gerund door een team van
9 personen: 5 leerkrachten, 1 cursus-assistent,
1 tijdelijke coördinator en 2 Fidescovrijwilligers die om de twee jaar rouleren.
De leerlingen moeten zelf eenmalig
ongeveer 10 euro betalen om deel te
kunnen nemen. De drie opleidingen zelf
kosten jaarlijks € 13.000,00. Met behulp van
de Vastenactie willen we een schooljaar
bekostigen.

Fidesco
Procapaz is een project van missieorganisatie
Fidesco (www.fidesco.nl). Fidesco heeft als
hoofdtaak het uitzenden van professionals
naar ontwikkelingsgebieden maar daarnaast
heeft de organisatie ook een zevental eigen
projecten die zij financieel ondersteunen.

Vastenactie - eigen doelen
Procapaz doet mee met de landelijke
Bisschoppelijke Vastenactie als eigen
doel. U kunt uw bijdrage aan dit project
overmaken op IBAN NL21 INGB 000 000
5850, Vastenactie in Den Haag. Vermeldt er
wel bij dat het om projectnummer 401616
gaat. Dank voor uw gift.
14 Maart: Lezing
Na de viering op zondag 14 maart, rond
11:30 uur, geven we een lezing in de dagkerk
over deze Vastenactie. We vertellen over het
project en waarom het belangrijk is dit te
ondersteunen. Deze lezing zal tegelijkertijd
online (via de website van de parochie) te
zien zijn.
Hilde Sluiter
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De sacristie en het museum
(Huub Ummels)

De sacristie
Links van het Mariakoor, aan de
noordoostkant van het kerkgebouw,
bevindt zich als een aparte aanbouw de
sacristie. Onze protestantse medechristenen
zouden het de consistorie noemen. Het
is de bewaarplaats van de kerkelijke
gebruiksgoederen en het vaatwerk en
tevens de kleedruimte voor de pastores,
acolieten en misdienaars. Het interieur
van de sacristie is in de katholieke kerk
strikt voorgeschreven. Ook is het de plek
waarvanuit de klok en de elektrische
verlichting van de gehele kerk worden
bediend, maar dat geldt ook voor de
geluidsinstallatie en de verwarming van
het gebouw. De centrale regelruimte dus
van het geheel. De sacristie is voorzien van
opbergmeubels, grote hang- en bergkasten
tegen de linker zijwand en tegen de
achterwand over de gehele breedte als het
ware een groot dressoir, de zogenoemde
credens. Er onder bevinden zich grote
laden waarin de superplies en albes etc.
van zowel misdienaars als de geestelijkheid
zijn opgeborgen. Voor de mis legt de
koster hier de gewaden in volgorde klaar
die de voorganger nodig heeft. Boven de
credens bevinden zich twee glas-in-lood
ramen, met ertussen een groot zogenoemd
missiekruis, een kruisbeeld dat vroeger
tegen de westgevel van de koorzolder was
bevestigd.

Van een van die vroegere pastoors van de
kerk, tevens deken van Deventer, P. van
Beurden, hangt er zelfs een schilderij in de
sacristie vervaardigd door Wijnand Geraedts.
Het was vooral in de jaren twintig van de
vorige eeuw dat onder zijn pastoraat veel
aan de rijke inventaris van de kerk werd
toegevoegd. Hij stond bekend als iemand die
gemakkelijk geldbronnen wist aan te boren.
Hoe kan het ook anders, hij was tevens
medeoprichter van de boerenleenbank
in Apeldoorn en stond bij velen in hoog
aanzien. Het was in elk geval een pastoor
waar je niet omheen kon. Onder het
schilderij is de lavabo, daar waar de priester
zijn handen in wast. De lavabo is een klein
fonteintje met dito wastafeltje.

Kelderberging en zolder

Na de mis wordt alles weer opgeruimd en
de opbrengst van de collecte opgeborgen
in de kluis. Hetzelfde geldt soms voor de
kelken en het overige liturgische vaatwerk.
Ook valt er in de sacristie een fraai groot
houten paneel te bewonderen waarop het
laatste avondmaal is afgebeeld. Sinds een
aantal jaren zijn er in de sacristie ook fotoafbeeldingen van vroegere pastoors van de
kerk te zien.

Onder de sacristie bevindt zich een grote
bergruimte, die heel vroeger dient deed als
kolenkelder en berging. Die laatste functie
vervult de kelder overigens nog altijd.
Boven op de zolderetage, waarin zich een
groot aantal hangkasten bevindt, was
vroeger de oefenruimte voor de kerkkoren.
Sinds een aantal jaren is hier een klein
museum van kerkelijk kunst ingericht met
talrijke in onbruik geraakte voorwerpen
uit de parochie, vooral uit de tijd van het
‘rijke roomse’ verleden. De ruimte zelf en
de trapopgang er naartoe dragen meteen
al bij aan de museumsfeer. Het museum
is een initiatief van koster Ben Pol en oud
kerkbestuurder Henny Taken. Ook al is de
museumcollectie inmiddels overgedragen
aan de Vereniging Oud Apeldoorn, het blijft
in elk geval voorlopig te bezoeken op de
huidige locatie, bovendien een mooie plek,
met slechts één nadeel, er is helaas geen lift.
Dat betekent dat mensen die slecht ter been
zijn er moeilijk of niet kunnen komen. Voor
diegenen die er wel kunnen komen is het
museumpje een ware ontdekkingstocht naar
de oude oer-katholieke memorabilia, vooral
uit de tijd van het rijke roomse leven.

Het museum op zolder

Het interieur van de sacristie

K I N D
Kinderdienst
online tijdens de
veertigdagentijd
Vanaf 21 februari is elke
zondag om 9.45 uur een
kerkTV voor kids te zien via www.emmaüsapeldoorn.nl (op een later tijdstip kijken
kan ook). In een uitzending van 10 minuten
nemen we de kinderen mee in het project
‘Ik ben de wijnstok’. We horen de evangelienavertelling met uitbeelding van het verhaal,
er is een doe-moment en een afsluitend
gebed.

Een Veertigdagenkalender voor u!
Veertig dagen op weg naar Pasen
in het jaar 2021.
Een tijd die in ons geloof gekenmerkt
wordt voor bezinning, soberheid en
verwachting. Met deze veertig dagen
kalender willen wij stil staan bij de nood
van mensen en de wereld. We leven
in een wereld waar onrust heerst. De
Covid-19-pandemie houdt ons gevangen.
Angst, onrust, eenzaamheid en wanhoop
zijn voor veel mensen gevoelens die
overheersen. Maar er gloort hoop door
al het nieuws. Licht aan het einde van
de tunnel. Daarom zijn we op weg naar
Pasen. Een zoektocht naar God in Geloof,
Hoop en Liefde. We reiken u elke dag
iets aan om de ‘vasten’ inhoud te geven.
Met Evangelieteksten op zondag, een
vastentip op maandag, een quote van
de Paus op dinsdag en pastorpraat op de
woensdag, met een gedicht op donderdag,
een recept zonder vlees voor de vrijdag
en een mijmertje en schrijfmoment op
zaterdag. We hebben teksten verzameld
die uitdrukking geven aan de zoektocht
naar verbondenheid met u en God.
Elke week hebben we thema’s die ons
leiden door de vastentijd.
Achter in de kerk ligt een veertigdagenkalender voor u klaar in de vorm van een
boekje. Zo willen we u elke dag inspireren
om de vastentijd bewust te beleven.
U kunt dit meenemen na de viering
of tijdens de Open Kerk tussen 13.0016.00 uur op de zaterdagen. Ook zijn ze
verkrijgbaar via het secretariaat.

E N

Project voor de Veertigdagentijd:
Ik ben de Wijnstok
In de evangelielezingen
van de Veertigdagentijd
horen we hoe Jezus
verschillende personen
ontmoet. Al die
ontmoetingen vormen
Jezus. Ze maken Hem tot
de mens die Hij is. Soms
zijn de ontmoetingen opbouwend en groeit
Jezus daarvan. Maar er zijn ook personen die
bedreigend zijn voor het ideaal van Jezus.
Op de vijfde zondag van dit
veertigdagentijdproject kozen we een
alternatieve lezing, waarin Jezus zichzelf
vergelijkt met een wijnstok. (Deze lezing
vervangt voor één keer de officiële
evangelielezing, die spreekt van graan.)
Jezus die zichzelf met de wijnstok vergelijkt
hebben we gebruikt als beeld voor al zijn
ontmoetingen. Er zijn ontmoetingen die
Jezus, de wijnstok, doen groeien en er zijn
ontmoetingen die bedreigend zijn voor de
wijnstok. Dat is geen opgaande lijn, maar
dat gaat op en neer. In de projectverwerking

Voor de kids
De kinderen tussen de 7 en 10 jaar krijgen
een 40 dagenkalender thuisgestuurd.
Ook de scholen zullen er een ontvangen
voor in de klas van de middenbouw.
Ook deze kalenders liggen tijdens de Open
Kerk achter in de kerk.

Voor tieners
Voor tieners organiseren we een vastenchallenge met afsluitende pubquiz. Zie voor
verdere info bij de rubriek Kind en Kerk.
We wensen u een goede weg naar Pasen.
Pastoraal team Emmaüsparochie,
Franciscus & Clara parochie

K E R K

met vilt kan die gemakkelijk vorm krijgen.
De wijnstok kan groeien maar ook weer
kleiner worden. Kijken dus!

Veertigdagenkalender voor kids
Om kinderen mee te nemen in traditie van
het vasten hebben we een 40dagenkalender
voor ze gemaakt: een opdrachtje voor
elke dag. Alle kinderen tussen de 7-10 jaar
van onze parochies die bij ons bekend zijn
krijgen de kalender opgestuurd. Ook de
scholen ontvangen een aantal exemplaren
voor in de klas voor de middenbouw.

Vasten: tienerchallenge met pubquiz
Voor de volwassenen hebben we een
40dagenboekje gemaakt en voor de kids
van 7 tot 10 jaar de 40dagenkalender. Maar
ook voor jongvolwassenen is er een vastenchallenge te gaan.
Rond Aswoensdag 17 februari zal er een
vasten-challenge online komen waarin we
jongeren uitdagen om mee te doen. Het
plan is een whatsappgroep te maken van de
jongeren die de uitdaging aangaan en zo
elkaar te stimuleren door te gaan.

De afsluiting zal een pubquiz zijn vol vasten-,
traditie- en Bijbelweetjes.
Daar kan je natuurlijk ook aan meedoen als
je niet hebt gevast!

Podcast over vasten
Pioniersplek de Vuurplaats heeft een
Podcast over vasten. Doelgroep 18+. Vanaf
17 februari (Aswoensdag) elke 2 weken
tot aan Pasen. Weetjes over de traditie van
het vasten en gesprekken met mensen die
vasten, of juist niet en deze tijd op een
andere manier invullen. Nieuwsgierig? Ze
zijn te vinden via alle grote podcastkanalen
zoals Spotify. Meer informatie, tips en tricks
voor vasten zie www.devuurplaatsapeldoorn.
nl. Ook daar is de podcast te beluisteren!

Vormsel en eerste communie
De aanmeldingen komen inmiddels binnen.
Helaas zit starten met het programma er nog
niet in.
Dat betekent wel weer dat opgeven voor de
eerste communie en het vormsel nog steeds
mogelijk is. Stuur een mail naar kindenkerk@
rkapeldoorn.nl om uw kind op te geven.

vrijdag 19 februari 2021

6

Ernst en Henny: “Zóveel mensen zijn je dankbaar”
(Willem Olierook)
Ze vertellen met zo’n enthousiasme over
hun vrijwilligerswerk dat ik Ernst en Henny
er op moet wijzen dat ik er ben voor een
interview en niet een nieuw teamlid ben dat
ingewerkt wil worden…

Ongekende mogelijkheden
De passie van deze kerels is prachtig om te
zien. Maar hoe geweldig ze het ook vinden
om de vieringen vanuit de Onze Lieve
Vrouwekerk tot mooie uitzendingen te
maken, ze zouden toch graag zien dat het
“video-duo” toch minimaal tot een sextet
van “online-regisseurs” wordt uitgebreid.
In het kader kun je de ‘vacature’ bekijken,
dus ga ik met Ernst en Henny wat dieper in
op de behoefte om juist in deze coronatijd
de parochianen toch zo goed mogelijk
de beleving van het bijwonen van een
eucharistieviering over te kunnen brengen.
‘Het staat nog in de kinderschoenen’, zegt
Ernst, maar de “kijkcijfers” laten nu al zien

dat het in een behoefte voorziet.’
‘Ja, we zijn al wel héél blij dat dit allemaal
al mogelijk is,’ vult Henny met een grote
glimlach aan.
‘Bijna elke week ontdekken we weer andere
mogelijkheden om “woord en beeld” bij de
mensen thuis te brengen,’ vertelt Ernst.
Henny: ‘Zo is het sinds kort mogelijk om
via de website “kerkdienstgemist.nl” ook
te kunnen reserveren om de volgende
eucharistieviering in de kerk zelf bij te
kunnen wonen en tevens is het mogelijk om
het kerkboekje van de viering te kunnen
opzoeken (downloaden) om de viering nog
beter te kunnen volgen.’

Voldoening
‘Wij hebben dit allemaal geleerd van de
mensen die in Twello vanuit de
H. Martinuskerk al langer de uitzendingen
verzorgen,’ gaat Ernst verder. ‘We zijn hen
erg dankbaar en ook zonder de inbreng van
Gerrit Velthuis, die de technische realisatie

voor zijn rekening heeft genomen, hadden
we dit zeker niet voor elkaar kunnen krijgen.
Als je weet dat dit een monument is en dat
je niet zomaar van alles mag ophangen en
met draden aan de gang kunt gaan, dan kun
je wel bedenken dat ook dit voorbereidende
deel heel wat voeten in de aarde heeft
gehad.’ ‘We merken dat veel parochianen
heel blij zijn met deze mogelijkheid om
pastores en kerk te zien en dat maakt dat
de voldoening om hiermee bezig te zijn en
steeds nieuwe stappen te maken erg groot
is,’ meldt Henny, die toelicht met: ‘zo kan de
beeld-geluidsynchronisatie nog verbeterd
worden.’ ‘Voor degenen die ons kleine
team willen versterken ligt er een duidelijk
draaiboek klaar dat Henny heeft gemaakt,’
zegt Ernst, trots naar zijn maat kijkend.
‘Natuurlijk worden ‘nieuwelingen’ goed
door ons ingewerkt tot men zelfstandig een
uitzending kan verzorgen,’ vult Henny aan.

Toekomst
‘Als parochie in beweging moet
er geïnvesteerd worden om de
geloofsgemeenschap toekomstgericht te
maken,’ licht Ernst toe.
‘Zo willen we bij voorbeeld filmpjes maken
van kleine groepen zangers en dat tot een
geheel vormen, zodat je toch het idee krijgt
dat er een groot koor staat,’ zegt Henny, ‘en
daarvoor zouden we graag nog een tweede
camera hebben.’
‘Dus als iemand nog wat te schuiven heeft,
graag!’ doet Ernst lachend een duit in het
zakje.
‘Wij staan te popelen, dat merk je wel,’
zegt Henny en hij sluit af met: ‘laat de
nieuwe collega’s maar komen, we zullen ze
met open armen (nu nog even figuurlijk)
ontvangen!’

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. De eerste resultaten
mogen er zijn: Na een hoog kijkcijfer
rond de Kerst zijn ook de bezoeken aan
de afgelopen vieringen hoopgevend.
We mogen constateren dat we voorzien
in een behoefte in deze door Corona
geteisterde periode. En het is erg
dankbaar werk! 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 om de uitzending
te verzorgen.
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 06-51 237 305

Fratelli Tutti 1
Nu elkaar ontmoeten in deze coronatijd
met de verlengde avondklok lastiger is
geworden, zijn wij met een klein groepje
begonnen met het lezen van de nieuwe
encycliek van de Paus. We lezen het per
hoofdstuk en delen via een videoverbinding
elke week met elkaar wat ons heeft
geraakt in de tekst, wat ons inspireerde of
juist vragen opriep. Zo kunnen wij via het
computerscherm toch met elkaar in contact
blijven en ons geloof delen met elkaar.

Dhabi (Verenigde Arabische Emiraten).
Samen hebben zij een document opgesteld
over menselijke broederschap als fundament
van wereldvrede.
Paus Franciscus is nog voor het uitbreken van
de pandemie begonnen aan deze encycliek.
De crisis die de hele wereld raakte in 2020
laat zien hoe afhankelijk wij zijn van elkaar
en hoe belangrijk samenwerking is. De paus
drukt ons op het hart te blijven streven naar
een “universele broederschap”.

Op 4 oktober 2020, feestdag van Franciscus
van Assisi, heeft paus Franciscus zijn derde
encycliek ‘Fratelli Tutti’ (‘Allen broeders en
zusters’) gepubliceerd. De titel is ontleend
aan een geschrift van Sint Franciscus
waarin hij allen zalig prijst die hun zusters
en broeders in verre oorden evenzeer
liefhebben als hun verwanten die dichtbij
zijn. Die woorden zijn de paus uit het hart
gegrepen. “Niemand redt het in dit leven
zonder de hulp van anderen”, schrijft hij.
Daarom is de tijd gekomen om als één
menselijke familie “waarin wij broeders en
zusters van elkaar zijn” op te trekken.
Vanaf de allereerste paragraaf wijst paus
Franciscus op het voorbeeld van Sint
Franciscus van Assisi. De heilige wilde
niets weten van superioriteitsgevoelens of
vijanddenken. In de tijd van de kruistochten
zocht hij de ontmoeting met de sultan van
Egypte, de gedoodverfde vijand van het
christendom. De paus roept ons op om
net als Franciscus, steeds te streven naar
broederschap en vriendschap over alle
sociale, culturele en religieuze grenzen
heen. De paus schrijft hoe hij zelf in de
voetstappen is gegaan van de heilige uit
Assisi toen hij in 2019 een ontmoeting had
met grootimam Ahmad Al-Tayyeb in Abu

Enkele citaten: ‘Franciscus voerde geen
woordenoorlog om anderen een doctrine op
te leggen; hij verspreidde simpelweg Gods
liefde. Op die manier werd hij een vader
voor iedereen en stimuleerde hij de droom
van een broederlijke samenleving (4). Laten
wij dus dromen, als één menselijke familie,
als medereizigers uit hetzelfde vlees en
bloed, als kinderen van dezelfde aarde die
ons gemeenschappelijk huis is, ieder van ons
met de rijkdom van zijn of haar geloof en
overtuiging, ieder van ons met zijn of haar
eigen stem, allemaal broeders en zusters! (8).’
Onder de titel van het eerste hoofdstuk,
‘Donkere wolken boven een gesloten
wereld’, denkt de paus Franciscus na
over enkele trends in de wereld, die de
ontwikkeling van universele broederlijkheid
in de weg staat. Dit weerspiegelt het
sombere gevoel dat velen van ons plaagt in
deze tijd van Corona, politieke instabiliteit
en economische onzekerheid. De paus
ziet de huidige vorm van globalisering
die gestuurd wordt door neoliberale
economische machten, als een vrijbrief voor
de vergroting van de kloof tussen arm en
rijk en de uitbuiting en vervuiling van de
aarde. Globalisering is materialistisch en

niet spiritueel, ‘het maakt ons wel buren,
maar geen broeders. Veel problemen
springen volgens de paus voort uit een
‘cultuur van onverschilligheid’. Daarmee
bedoelt hij het feit dat we niet meer naar
elkaar omzien en te vaak in de ban zijn van
een “onbegrensde consumptie en uitingen
van leeg individualisme”. Daardoor zijn
we geneigd anderen te negeren, vooral
de meest kwetsbare en de aarde, ons
gemeenschappelijk huis.
De paus is helder in zijn oordeel: een
samenleving die uit is op welvaart, maar

de ellende van anderen niet wil zien, is
een ongezonde samenleving. Hij noemt
in dit eerste hoofdstuk: Dromen aan
scherven, verlies van historisch geweten,
geen project van ons allen als één grote
familie, wegwerpwereld, moderne slavernij,
conflicten, angst en nieuwe muren. Thema’s
waar je niet vrolijk van wordt, net als in
de vorige encycliek, maar paus Franciscus
schetst ook een uitweg: Door naar elkaar
te luisteren en naar elkaar om te zien,
kunnen we Gods stem op het spoor komen.
Ons geloof biedt ons de hoop dat “God
overvloedig zaden van goedheid blijft zaaien
in onze menselijke familie”.
Citaten; ‘In een wereld die blijft voortrazen,
maar een gedeelde routekaart mist, voelen
we almaar meer dat de kloof tussen de
obsessie voor ons persoonlijk welzijn
en het met de hele menselijke familie
gedeelde geluk alleen maar groter lijkt te
worden en dreigt af te stevenen op een
complete scheiding tussen het individu
en de mensengemeenschap (31). ‘Het
klopt dat een wereldwijde tragedie als
de coronapandemie even het gevoel
liet herleven dat we een wereldwijde
gemeenschap zijn, allemaal in hetzelfde
schuitje, waar de problemen van één
iemand ook de problemen van ons allemaal
zijn. Eens te meer realiseerden we ons dat
niemand in zijn eentje wordt gered; we
kunnen alleen samen worden gered (32).’
Encycliek is aan te schaffen bij Berne Boek
of in de plaatselijke boekhandel.
https://www.berneboek.com/9789461962034/
paus-franciscus/fratelli-tutti/
Diaken Ronald Dashorst
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Kledingbank
In deze koude periode worden we
regelmatig gebeld om een individuele
afspraak te maken voor mensen
in financiële nood. Verschillende
organisaties weten ons nu gelukkig te
vinden zodat we kunnen helpen met
kleding, beddengoed, schoenen of
andere spullen.
Zo werd er gebeld voor iemand die geen
warme jas had, deze meneer kwam
en vond een jas. Hij vroeg “maar mag
ik ook een trui en warme sokken?” Er
was voldoende aanwezig en natuurlijk
mocht hij dat ook meenemen. Er kwam
ook een mevrouw, zij had behoefte aan
een warm dekbed, gelukkig hadden we
voor haar een goed 4 seizoenen dekbed.
Iemand anders kwam omdat hij een
sollicitatiegesprek heeft en passende
kleding daarvoor nodig is. Ook de

Wilhelminaschool belde omdat sommige
kinderen geen mutsen en handschoenen
hadden en ouders het niet konden kopen
omdat alle winkels dicht waren. Het is
mooi om te zien hoe mensen blij de deur
weer uitgaan met een volle tas kleding
om deze winter door te komen. Begin
januari hadden we van Flying Tiger en
Dirk van den Broek veel spullen gekregen
en wat is het fijn om het dan door te
kunnen geven.
Een begeleider van Omnizorg komt
regelmatig langs om kleding van de
Kledingbank op te halen om uit te delen
aan de bewoners van de opvang voor
dak- en thuisloze verslaafden aan de
Stationsstraat, die daar heel blij mee zijn.
Totdat de kledingwinkels weer helemaal
open mogen gaan we door met uitgifte
op afspraak en zolang is het helaas niet
mogelijk om kleding in te leveren.

De Franciscustafel
De maaltijden van de Franciscustafel
worden elke maandag afgehaald bij de
pastorie, in weer en wind, ook met de
sneeuw komen mensen lopend of met
de fiets en geven wij een warme maaltijd
mee, samen met fruit, een toetje en als
dat gewenst wordt een flesje Nutridrink.
Vaak zijn er dan ook nog broodjes, of
wat lekkers om mee te geven. Naast het
eten is het ook belangrijk om de mensen
kort even te spreken, om te horen hoe
het ermee gaan. Dit is misschien wel
zo belangrijk als het eten dat wordt
meegegeven, even een kort contact, een
stukje nabijheid in de koude samenleving
waar de menselijke ontmoeting met
elkaar zo op de proef wordt gesteld.

Straatteam
Door de verlenging van de avondklok

komt het gebed op vrijdagavond nog
steeds te vervallen, we kiezen ervoor
om de dak- en thuisloze vrienden van
Omnizorg nabij te zijn met warme soep,
brood, warm drinken en nabijheid.
Gelukkig is het in de erg koude periode
voor iedereen mogelijk geweest om
binnen te slapen. Naast Omnizorg zijn
containers geplaatst waar mensen in
eenpersoonskamer met verwarming en
sanitair kunnen overnachten. Het gebed
kunnen we nog steeds thuis meevieren.
Op maandag, woensdag en vrijdag bidt
de Gemeenschap om 20.00 uur in de SintCarolus Borromeuskerk in Antwerpen.
https://www.santegidio.be/
Steun onze activiteiten op rekeningnummer: NL81 INGB 0006 7476 28
t.n.v. Stichting Sant’Egidio Apeldoorn

STAD
Kopij voor de volgende OpWeg graag inleveren uiterlijk woensdag 10 maart 2021
per e-mail aan receptie@rkapeldoorn.nl

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

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

H U B E R T U S
Helaas kan niet iedereen altijd beschikken
over familie, buren of goede bekenden

Werkgroep Welzijn/Ziekenbezoek
Als u weet dat iemand wordt opgenomen

in het ziekenhuis, licht dan even de
werkgroep Welzijn in: mevrouw
D. van Bussel, tel. 055 521 80 06 of
de heer G. Tiemessen, tel. 055 521 39 28.

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

ONZE LI EVE V ROU W E
Gebedsgroep de Parel
Gebedsgroep de Parel is tot nader bericht
stopgezet.

KERKDIENSTEN
Vanwege de nieuwe Coronamaatregelen
worden de komende tijd de online vieringen
zowel vanuit de H. Martinuskerk te Twello,
de H. Martinuskerk te Vaassen, de H.
Antonius Abt te Loenen als vanuit de O.L.
Vrouwekerk te Apeldoorn uitgezonden.
Zie hiervoor de website van de Emmaüsparochie en de Franciscus en Claraparochie

Vieringen H. Martinuskerk Twello
(online en via livestream)
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2185
Zondag 21 februari
1e zondag van de 40 dagentijd
10.00 uur
Eucharistieviering
voor 30 personen
Voorganger pastor H. Hermens
Woensdag 24 februari
09.00 uur
Eucharistieviering
voor 30 personen
Donderdag 25 februari
09.00 uur
Eucharistieviering
voor 30 personen
Zondag 28 februari
2e zondag van de 40 dagentijd
10.00 uur
Eucharistieviering
voor 30 personen
Voorgangers pastor Sebastian
en diaken R. Dashorst
12.00 uur
Doopviering
Voorganger diaken R. Dashorst

Woensdag 3 maart
09.00 uur
Eucharistieviering
voor 30 personen
Donderdag 4 maart
09.00 uur
Eucharistieviering
voor 30 personen
Zondag 7 maart
3e zondag van de 40 dagentijd
10.00 uur
Eucharistieviering
voor 30 personen
Voorganger pastoor H. Hermens
Woensdag 10 maart
09.00 uur
Eucharistieviering
voor 30 personen
Donderdag 11 maart
09.00 uur
Eucharistieviering
voor 30 personen
Zondag 13 maart
4e zondag van de 40 dagentijd
10.00 uur
Eucharistieviering
voor 30 personen
Voorganger pastor Sebastian
Woensdag 17 maart
09.00 uur
Eucharistieviering
voor 30 personen
Donderdag 18 maart
09.00 uur
Eucharistieviering
voor 30 personen
		

Vieringen H. Martinuskerk Vaassen
(online en via livestream)

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.
Van harte welkom.

ELDERS

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21182
Zondag 21 februari
1e zondag van de 40 dagentijd
10.00 uur
Woord- en Communieviering
voor 30 personen
Voorganger diaken R. Dashorst
Zaterdag 27 februari
2e zondag van de 40 dagentijd
18.30 uur
Eucharistieviering
voor 30 personen
Voorganger pastor Sebastian
Zaterdag 6 maart
3e zondag van de 40 dagentijd
18.30 uur
Eucharistieviering
voor 30 personen
Voorganger pastoor H. Hermens
Zaterdag 13 maart
4e zondag van de 40 dagentijd
18.30 uur
Eucharistieviering
voor 30 personen
Voorganger pastor Sebastian

Vieringen H. Antonius Abt Loenen
(online en via livestream) https://
kerkdienstgemist.nl/stations/1031
Zaterdag 20 februari
1e zondag van de 40 dagentijd
19.00 uur
Eucharistieviering
voor 30 personen
Voorganger pastoor H. Hermens
Zaterdag 27 februari

2e zondag van de 40 dagentijd
19.00 uur
Eucharistieviering
voor 30 personen
Voorganger pastoor H. Hermens
Zaterdag 6 maart
3e zondag van de 40 dagentijd
19.00 uur
Eucharistieviering
voor 30 personen
Voorganger pastor Sebastian
Zondag 14 maart
4e zondag van de 40 dagentijd
10.00 uur
Gebedsviering voor 30 personen
Lekenvoorganger A. v.d. Werf

H.Geestkapel, Assel
Met inachtneming 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: 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.
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Dit hadden we allemaal even nodig...

WIJ BIDDEN

Woorden
Als er maar woorden zijn,
woorden zo warm,
woorden zo koesterend,
woorden zo herbergzaam,
dat je er duurzaam
in kunt wonen.

Als er maar woorden zijn,
jaar en dag,
eeuw na eeuw van kracht.

Woorden die dragen,
woorden die voeden,
dak boven het hoofd.

Hans Bouma

BIJBELROOSTER
Bijbelrooster jaar B
21 februari 2021 1e zondag van de Veertigdagentijd
Gen. 9, 8-15; Ps. 25; 1 Petr. 3,18-22; Mc. 1, 12-15
28 februari 2021 2e zondag van de Veertigdagentijd
Gen. 22,1-2.9a + 10-13 + 15-18; Ps. 116; Rom. 8,31b-34; Mc. 9,2-10
07 maart 2021 3e zondag van de Veertigdagentijd
Ex. 20,1-17 of 20,1-3 + 7-8 + 12-17; Ps.19; 1 Kor. 1,22-25; Joh. 2,13-25
14 maart 2021 4e zondag van de Veertigdagentijd
2 Kron. 36,14-16 + 19-23; Ps. 137; Ef. 2,4-10; Joh. 3,14-21; Zondag Laetare
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Een veilige haven in moeilijke dagen
De wereld staat even stil wanneer u afscheid moet nemen van een dierbare.
In deze moeilijke periode kunt u rekenen op de goede zorgen van Rouwcentrum
Rouwenhorst. Wij zijn er om u te ondersteunen bij het vormgeven van een stijlvol
en persoonlijk afscheid. Door noodzakelijke formaliteiten uit handen te nemen,
geven wij u de tijd en ruimte om bij uw dierbare te zijn.

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.

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

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.

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

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.

Wij helpen u dag en nacht

055-541 40 89
www.rouwcentrum-rouwenhorst.nl

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
R. Dashorst en W. Olierook
Eindredactie
I. Franken en M. Lamper
Opmaak
E* D.SIGN te Lunteren (www.e-ster.biz)
Druk
Vellendrukkerij BDU - Barneveld

